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Editorial

O
Αλέξης Τσίπρας επι-
στρέφει στις πολιτι-
κές του ρίζες, από τις 
οποίες µάλλον δεν 

κατάφερε να ξεφύγει ποτέ, βάλ-
λοντας κατά των θεσµών, ποι-
νικοποιώντας τις θέσεις των 
πολιτικών του αντιπάλων και 
επαναφέροντας τα συνθήµατα 
των «αγανακτισµένων», υπονο-
µεύοντας εν τέλει την ίδια την ∆η-
µοκρατία της οποίας εµφανίζεται 
προστάτης. 

Με αυτό τον τρόπο συνοψί-
ζουν στο κυβερνητικό επιτελείο 
τη δηµόσια παρουσία του αρχη-
γού της αξιωµατικής αντιπολί-
τευσης την τελευταία εβδοµάδα, 
τονίζοντας ότι ο αρχηγός της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης «έχει 
επιλέξει έναν κατηφορικό µονό-
δροµο λάσπης, συκοφαντίας και 
εκτροπής». 

Στο Μέγαρο Μαξίµου παρα-
τηρούν ότι επιβεβαιώθηκε πο-
λύ γρήγορα και µε τον χειρότε-
ρο δυνατό τρόπο η εκτίµηση τους 
για την προσπάθεια του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να πνίξει την πολιτική αντι-
παράθεση στην τοξικότητα. Από 
την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης εκτιµά, όπως µεταφέρουν συ-
νοµιλητές του, ότι η αυτή η τακτι-

κή του κ. Τσίπρα τον οδηγεί στην 
αγκαλιά των άκρων, καθώς απο-
µακρύνεται από το κέντρο και την 
µεσαία τάξη που δεν επικροτούν 
αυτού του είδους την πολιτική συ-
µπεριφορά. 

Προς όφελος της Ν∆ 
Αυτό, σύµφωνα µε τις ίδιες πη-
γές, λειτουργεί προς όφελος της 
Ν∆, καθώς µπορεί να επεκτείνει 
την πολιτική κυριαρχία της στους 
κεντρώους ψηφοφόρους, µε τον 
πρωθυπουργό να προτάσσει την 
ατζέντα της προόδου και της οικο-
νοµικής ευηµερίας.

Ο κ. Τσίπρας επιλέγοντας να 

καταφύγει στον πολιτικό ακτιβι-
σµό κατάφερε να συγκεντρώσει 
τα πυρά όχι µόνο της κυβέρνη-
σης, αλλά και των άλλων κοµµά-
των. Η απόφαση για αποχή από 
όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή 
µέχρι τη διενέργεια των εκλογών, 
που ανακοίνωσε από το Ζάππειο, 
έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε 
τον ρόλο που οφείλει να επιτελεί 
το δεύτερο κοινοβουλευτικό κόµ-
µα και «περιφρονεί την συνταγ-
µατική τάξη, αµφισβητεί τον κοι-
νοβουλευτισµό», όπως το θέτει 
σε συνοµιλητές του ο κ. Μητσο-
τάκης. Τον «ανένδοτο» που κήρυ-
ξε ο κ. Τσίπρας σχολίαζαν σκω-
πτικά στελέχη της κυβερνητικής 
παράταξης που έκαναν λόγο για 
«ανέκδοτο Τσίπρα». 

Η τακτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τον οδηγεί
στην αγκαλιά των άκρων, καθώς αποµακρύνεται
από το κέντρο και την µεσαία τάξη που δεν
επικροτούν αυτού του είδους την πολιτική
συµπεριφορά και τον... ανένδοτο - κωµωδία

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Μπροστά στην 
επερχόµενη ήττα 
του δεν αποκλείεται 
να αντιγράψει 
µέχρι τέλους τις 
τακτικές Τραµπ, 
αµφισβητώντας 
το αποτέλεσµα
των εκλογών

Προς την
εκπρόσωπο
της ΠΦΑ
Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ θυµήθηκε τη µεσαία 
τάξη! Να δείτε πως το είπε, η κατά τα άλλα 
συµπαθέστατη- αλλά για δηµοσιογράφος – 
κα. Πόπη Τσαπανίδου σε συνέντευξή της στην 
ΕΡΤ: «Εµείς παλεύουµε για την αλλαγή του 
οικονοµικού µοντέλου, ώστε να επιστρέψουν τα 
χρήµατα στους φτωχούς που τα στερούνται και να 
στηριχθεί η µεσαία τάξη που εξαφανίζεται». 
Τώρα αν το πιστεύει αυτό δεν το γνωρίζουµε. 
Αλλά µάλλον έτσι της έχουν πει να λέει, έτσι το 
λέει. Γιατί, ή ίδια, όλα τα προηγούµενα χρόνια, ως 
καλοπληρωµένη δηµοσιογράφος στα κανάλια, 
κάτι θα είχε νιώσει, ή έστω καταλάβει πόσο 
την είχε ξεζουµίσει ο Τσίπρας, τον οποίο τώρα 
αποθεώνει και υπηρετεί…
Αλλά τι να λέµε τώρα… Τι πρέπει να της 
θυµίσουµε της κυρίας Πόπης. Τόσα και τόσα 
έκανε ο «κωλοτούµπας» για να εξοντώσει τους 
«κυρ Παντελήδες» και άλλες τόσες φορές έχουν 
µιλήσει, οι σύντροφοι αριστεροί, εναντίον τους 
και υποτιµητικά. 
Να πούµε µόνο στην κα. Τσαπανίδου, τώρα που 
πήγε στην ΠΦΑ, ότι ιστορικά, µεσαία τάξη, για το 
κόµµα της, είναι οι µπουρζουάδες επαγγελµατίες 
– εισοδηµατίες που διαφοροποιήθηκαν από 
την παλιά αριστοκρατία, αλλά µε όρους 
καπιταλιστικής οικονοµίας είναι οι µικροαστοί. 
Στον Μαρξισµό, η µεσαία τάξη έχει αρνητική 
υπόσταση, παίζει ανασχετικό ρόλο στην ταξική 
πάλη. Για τον Μαρξ, η µεσαία τάξη δεν είναι 
µόνον συντηρητική, αλλά και αντιδραστική. 
Αυτά για την ιστορία. Πάµε τώρα στον Τσίπρα: 
Να θυµίσουµε τι είχε πει ο Γ. Χουλιαράκης στη 
Βουλή;  «Η αλήθεια είναι ότι η φορολογική 
επιβάρυνση για το 2017 και 2018 είναι µεγάλη για 
τους έντιµους και συνεπείς φορολογουµένους, τη 
µεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. 
Είναι συνειδητή επιλογή που έκανε η κυβέρνηση 
για να στηρίξει τα πιο ευάλωτα στρώµατα και τις 
οικογένειες µε ανέργους κ.λπ.».
Αλλά και ο Τσακαλώτος –µε διάφορες 
ακατάληπτες φράσεις: «Μας πήρε καιρό να βγουν 
αυτά τα χρήµατα από την φοροδιαφυγή, και 
γι’αυτό πιέσαµε τις µεσαίες τάξεις». 
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να θεωρεί τη µεσαία 
τάξη, τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, πρόβληµα 
που πρέπει να λυθεί, «µενουµευρωπαίους» που 
πρέπει να υπερφορολογηθούν, κηλίδα στην 
οικοδόµηση µιας προλεταριακής κοινωνίας. Αυτά 
κυρία Πόπη!
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Υποκρισία
µε το Σύνταγµα 
Θυµίζουν ότι πρόκειται για τον 
πολιτικό που τον Ιανουάριο του 
2015 στις πρώτες προγραµµα-
τικές δηλώσεις του ως πρωθυ-
πουργός είχε πει ότι η παράταξη 
του είναι «κάθε λέξη του Συντάγ-
µατος» και τα επόµενα τέσσε-
ρα χρόνια «απέδειξε το µέγεθος 
της υποκρισίας του». Για να στη-
ρίξουν την άποψη τους καταγρά-
φουν µια σειρά από ενέργειες 
του κ. Τσίπρα: ∆ιόρισε Εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου την Βα-
σιλική Θάνου ξηµερώµατα, λί-
γο πριν προκηρύξει τις εκλογές 
τον Σεπτέµβριο του 2015 για να 
ηγηθεί της υπηρεσιακής κυβέρ-
νησης και την εποµένη της λήξης 
της θητείας της την διόρισε σύµ-
βουλο του, επιχείρησε να στήσει 
το διαγωνισµό των τηλεοπτικών 
αδειών για να ελέγξει την ενηµέ-
ρωση και οργάνωσε την σκευω-
ρία Novartis. 

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο απο-
τελεί το ∆ηµοψήφισµα τόσο ως 
προς την διεξαγωγή του όσο και 
ως προς τον τρόπο που µετέτρε-
ψε το «Ναι» σε «Όχι». Επίσης, θυ-
µίζουν ότι ο κ. Τσίπρας το 2019 

κράτησε τη Βουλή ανοιχτή ενώ 
είχε ήδη προκηρύξει εκλογές για 
να ψηφίσει το νέο Ποινικό Κώδι-
κα. «Χρειάζεται µεγάλο θράσος 
να εµφανίζεται µετά από όλα αυ-
τά ως τιµητής και υπερασπιστής 
του Κράτους ∆ικαίου», τονίζουν 
οι ίδιες πηγές.  

Που είναι
οι Συνταγµατολόγοι, οέο;
Στην ουσία της πρωτόγνωρης 
αυτής κίνησης από την πλευρά 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κυ-
βερνητικά στελέχη κάνουν λόγο 
για συνταγµατική εκτροπή του κ. 
Τσίπρα και αναρωτιούνται γιατί 
σώπασαν µπροστά σε αυτή την 
κίνηση «όλοι αυτοί οι συνταγµα-
τολόγοι που δεν χάνουν ευκαιρία 
να τοποθετηθούν ως θεµατοφύ-
λακες της θεσµικής τάξης». 

Συνεργάτης του πρωθυπουρ-
γού παραπέµπει στο βιβλίο του 
Αριστόβουλου Μάνεση, «Συ-
ν ταγµατολογικές ακροβασί-
ες για τη διάλυση της Βουλής», 
όπου αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«όταν το Σύνταγµα […] ορίζει ρη-
τά […] ότι “οι βουλευταί εκλέγο-
νται διά τέσσερα συναπτά έτη“ 
και ότι “άµα τη λήξει της βουλευ-

τικής περιόδου διατάσσεται… η 
διενέργεια γενικών βουλευτικών 
εκλογών”, κάθε παρέκκλιση ή 
“ελαστική” ή “πολιτική” ερµηνεία 
και “αλλοιώτικη” εφαρµογή κατ’ 
επίκληση οποιασδήποτε “ανά-
γκης” κοινωνικής ή πολιτικής –
είτε λόγω καιρικών ή άκαιρων 
ή ευκαιριακών ή οποιωνδήπο-
τε συνθηκών που δεν προβλέπο-
νται από το Σύνταγµα– αποτελεί 
παραβίαση του Συντάγµατος … 
«Αυτοδιάλυση» της Βουλής […] 
δεν προβλέπεται από το ισχύον 
Σύνταγµα […]»

Αυτό που εκφράζεται ως προ-
βληµατισµός από το κυβερνητικό 
στρατόπεδο είναι «που µπορεί να 
το φτάσει ο κ. Τσίπρας». ∆εν εί-
ναι τυχαία η αναφορά του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου σε «τραµπι-
σµό αλά γκρέκα» µε «εµπνευστή, 
εκφραστή και ηγέτη τον κ. Τσί-
πρα». Αυτό που µεταφέρουν σε 
συνοµιλητές τους είναι ότι παρα-
τηρούν µια προσπάθεια να εκ-
θρέψει την ανωµαλία και από 
ορισµένους συνεργάτες του πρω-
θυπουργού εκπέµπεται η ανησυ-
χία ότι µπροστά στην επερχόµε-
νη ήττα του ο κ. Τσίπρας «δεν 
αποκλείεται να αντιγράψει µέχρι 
τέλους τις τακτικές Τραµπ, αµφι-
σβητώντας το αποτέλεσµα των 
εκλογών».

Επιστροφή στο χθες 
«Ο κ. Τσίπρας µπροστά στο πο-
λιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρί-
σκεται επιστρέφει στο χθες της 
πολιτικής του διαδροµής που 
οδήγησε στη µετεωρική εκτό-
ξευση τόσο του ίδιου όσο και του 
ΣΥΡΙΖΑ µετά το 2012», εκτιµά 
έµπειρο κοινοβουλευτικό στέλε-
χος. «Γνωρίζει ότι δεν µπορεί να 
κερδίσει τις εκλογές και επιχειρεί 
να συσπειρώσει το δικό του ακρο-
ατήριο, ώστε, να διασφαλίσει την 
παραµονή του στην ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ την εποµένη των εκλο-
γών», συµπληρώνει.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
των τακτικών του χθες από τον 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ισχυρισµός της 
εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, ότι αν 
σχηµατιστεί κυβέρνηση συνερ-
γασίας Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, θα εί-
ναι το αποτέλεσµα εκβιασµού του 
Νίκου Ανδρουλάκη από την κυ-
βέρνηση, ως απόρροια της παρα-
κολούθησης του τηλεφώνου του 
από την ΕΥΠ. Θέση που ενστερ-
νίστηκε και ο κ. Τσίπρας κατά την 
συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ 3
«Έχει επιλέξει έναν κατηφορικό µονόδροµο
λάσπης, συκοφαντίας και εκτροπής», 
εκτιµούν κυβερνητικά στελέχη 
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Όπως Χαϊκάλης
και Λαζόπουλος
Η Κουµουνδούρου επιχειρεί να 
στήσει µια παράσταση ανάλογη µε 
αυτήν του 2014 αλλάζοντας τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους που τότε 
ενσάρκωσαν µε επιτυχία, είναι η 
αλήθεια, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο 
Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος 
Καµµένος. Ήταν 19 ∆εκεµβρίου 
2014 όταν ανέβηκαν στο «πάλκο» 
της πρωινής εκποµπής του Γιώργου 
Παπαδάκη ο κ. Χαϊκάλης και ο κ. 
Λαζόπουλος παρουσιάζοντας ένα 
µονταρισµένο βίντεο ως «απόδειξη» 
απόπειρας εξαγοράς της ψήφου 
του κ. Χαϊκάλη προκειµένου να 
εκλεγεί Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
ο Σταύρος ∆ήµας.  Η εξέλιξη, 
βέβαια, γνωστή σε όλους, Πρόεδρος 
∆ηµοκρατίας δεν εξελέγη µέσα σε 
ένα νοσηρό πολιτικό κλίµα µε την 
απειλή σπίλωσης περί χρηµατισµού 
όσων βουλευτών ψήφιζαν υπέρ της 
εκλογής Πτ∆, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις 
εκλογές και ανήλθε στην εξουσία σε 
συγκυβέρνηση µε τους ΑΝΕΛ και 
τον Παύλο Χαϊκάλη να διορίζεται  
υφυπουργός Εργασίας.

να συσπειρώσει το δικό του ακρο-
ατήριο, ώστε, να διασφαλίσει την 
παραµονή του στην ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ την εποµένη των εκλο-

Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
των τακτικών του χθες από τον 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ισχυρισµός της 
εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, ότι αν 
σχηµατιστεί κυβέρνηση συνερ-
γασίας Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, θα εί-
ναι το αποτέλεσµα εκβιασµού του 
Νίκου Ανδρουλάκη από την κυ-
βέρνηση, ως απόρροια της παρα-
κολούθησης του τηλεφώνου του 
από την ΕΥΠ. Θέση που ενστερ-
νίστηκε και ο κ. Τσίπρας κατά την 
συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο. 



Ο
Αλέξης Τσίπρας κήρυξε 
«ανένδοτο» κατά της κυ-
βέρνησης. Μέχρι χθες 
παπαγάλιζε τον Ανδρέα 

Παπανδρέου, τώρα «ξέθαψε» και 
τον Γεώργιο. Αντιλαµβάνεται πολύ 
καλά τη δύσκολη θέση που βρίσκε-
ται, καθώς η τακτική των καταγγε-
λιών και η αντιπολιτευτική «µο-
νοκαλλιέργεια» των υποκλοπών, 
στις οποίες και ο ίδιος ως πρωθυ-
πουργός διέπρεψε, δεν ακουµπά 
τις ανάγκες των πολιτών, τα προ-
βλήµατα της καθηµερινότητας τους 
και τις αυξηµένες υποχρεώσεις  της  
χώρας.  

  Ξεκίνησε έναν επικίνδυνο µε-
τεωρισµό µεταξύ της υπεράσπισης 
της ∆ηµοκρατίας  και της καταγγε-
λίας των θεσµών της ∆ηµοκρατίας. 
Ένας εκ των βασικότερων, η κοινο-
βουλευτική  πλειοψηφία, η δεδη-
λωµένη, τέθηκε υπό αµφισβήτηση, 
λίγες µέρες µετά την  απόφαση της 
Βουλής που καταψήφισε την  πρό-
ταση µοµφής του, κατά της κυβέρ-

νησης. Έστειλε τελεσίγραφο  στον 
πρωθυπουργό να προκηρύξει 
εκλογές σε τρεις βδοµάδες, λες και 
δεν θα γίνουν σε µερικές από τώ-
ρα και για να ενισχύσει την έντα-
ση της αντίδρασής του, αποφάσισε 
να απέχει από τις ψηφοφορίες στη 
Βουλή µέχρι τη διάλυση της. Μα 
και παρόν που ήταν,  πάντα «Όχι»  
ψήφιζε στη Βουλή. Τι αλλάζει µε 
τον… ανένδοτο αγώνα;  Πρέπει να 

προσέξει γιατί αν η λέξη, δεν έχει 
ουσιαστικό περιεχόµενο µπορεί να 
γίνει από ανένδοτος, ανέκδοτο; 

Και προς τα εκεί οδηγείται,  κα-
θώς  έκθεση του Economist   για 
την ποιότητα της ∆ηµοκρατίας, κα-
ταγράφει σαφή βελτίωση, µια από 

τις καλύτερες επιδόσεις,  του «δεί-
κτη ∆ηµοκρατίας»,  για την Ελλά-
δα. Εννέα θέσεις πιο πάνω, σε µια 
και µόνο χρονιά, ανεβαίνοντας για 
το 2022 στην 25η θέση, από την 
34η θέση το 2021.  

    
Και εκβιασµοί 
στο προσκήνιο
Όµως περισσότερο σοβαρό και  όχι 
πρωτοφανές, είναι το συνωµοσιολο-

γικό σενάριο που ακούστηκε, από την  
«φέρουσα νέο αέρα στον ΣΥΡΙΖΑ»,  
Πόπη Τσαπανίδου. Σύµφωνα µε το 
σενάριο,  ο κ. Ανδρουλάκης, εκβιάζε-
ται από την κυβέρνηση για να συνερ-
γαστεί µαζί της.  Όµως ο εκβιασµός 
καταλήγει να είναι του κ. Τσίπρα προς 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προκειµέ-
νου να µην συνεργαστεί µε τη Ν∆,  
γιατί σε αντίθετη περίπτωση, θα κα-
τηγορηθεί από την Κουµουνδούρου, 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ 
ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
στα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ

Τί το προοδευτικό 
διαθέτει 
ένα κόµµα  
που θέλει τη  
∆ηµοκρατία στα 
µέτρα του, που 
εκβιάζει πολιτικό 
του αντίπαλο, που 
η ∆ικαιοσύνη 
είναι καλή µόνο αν  
οι αποφάσεις της 
είναι αρεστές 
και αξιοποιεί 
Ανεξάρτητες 
Αρχές ως το 
µακρύ βραχίονα 
των κοµµατικών 
του συµφερόντων;
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οτι υπάρχει υποκείµενο εκβιασµού, 
άρα έγκληµα  και υπέκυψε στον κ. 
Μητσοτάκη.

Το ίδιο σενάριο, εµπνευσµένο 
πάλι  από τον ΣΥΡΙΖΑ , είχε επιτυχία, 
το 2014. Τότε  εκβιάστηκαν ανοιχτά  
βουλευτές της ανανεωτικής αριστε-
ράς (µε την απειλή καταγγελίας τά-
χα χρηµατισµού τους από την κυβέρ-
νηση Σαµαρά) για  να µην ψηφίσουν 
τον προτεινόµενο υποψήφιο Πρόε-

δρο ∆ηµοκρατίας  Σ. ∆ήµα. Αποτέ-
λεσµα να διαλυθεί η Βουλή και να 
οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές και σε 
µια τραγική εµπειρία.

Απολυταρχική κατρακύλα
Αυτές οι µέθοδοι, µη σεβασµού 
της κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρα-
τίας, της κοινοβουλευτικής πλειο-
ψηφίας, οι απειλές για εκβιασµούς 
σε πολιτικά πρόσωπα, η εκµετάλ-

λευση των Ανεξάρτητων Αρχών 
και η µετατροπή τους σε κοµµατικό 
βραχίονα και παλαιότερα η προ-
σπάθεια παρέµβασης στα ΜΜΕ, 
µε τη δηµιουργία κοµµατικού κα-
ναλιού,  η υπονόµευση της ∆ικαιο-
σύνης µε την υπόθεση Novartis,  η 

«κωλοτούµπα» του δηµοψηφίσµα-
τος, αποπνέουν απολυταρχικές τά-
σεις µιας αριστεράς, που φαίνεται, 
πως  δεν έχει ξεχάσει το σκληρό 
κοµµουνιστικό DNA  της.

 Γι αυτό και τώρα προσπαθεί 
πάση θυσία να ξεφύγει από τη δύ-
σκολη θέση που έχει βρεθεί µε 
υπονοµευτικά σχέδια. Και όπως 
όλα δείχνουν τα καταστρώνει.  Ένα 
για κυβέρνηση συνεργασίας ηττη-
µένων  ή ειδικού σκοπού και ένα 
αµυντικό για την προστασία του.

Με το πρώτο, υπερβολικά αι-
σιόδοξο στοχεύει, σε περίπτωση 
που καταφέρει να µειώσει τη δια-
φορά, να αµφισβητήσει  τη δυνατό-
τητα της Ν∆ για αυτοδυναµία στις 
δεύτερες εκλογές και να ασκήσει 
πίεση σε ΠΑΣΟΚ και Βαρουφά-
κη για µια  κυβέρνηση συνεργασί-
ας ηττηµένων, µε την  οποία θα κά-
νει αυτό που δεν µπορεί τώρα. Να 
παγιδεύσει τον Μητσοτάκη και να 
τον στείλει στο Ειδικό ∆ικαστήριο 
για τις υποκλοπές (άλλωστε διαθέ-
τει το know how , από την υπόθεση 
Novartis) και κατόπιν να διαλύσει 
τη βουλή και να πάει σε νέες εκλο-
γές, µε τον Μητσοτάκη υπόδικο.

 Ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ συζητούν 
αυτό το σενάριο µιας  κυβέρνησης 
ηττηµένων  ή ειδικού σκοπού, που 
διακινείται και από το φιλικό τους 
τύπο.  Μάλιστα η «Αυγή» έθεσε το 
σχετικό ερώτηµα στην κα Τσαπα-
νίδου, για να πάρει την απάντηση 
που ήθελε: «Όλα τα ενδεχόµενα εί-
ναι ανοιχτά»!    

Ο δεύτερος στόχος  που απο-
τελεί και  γραµµή άµυνας είναι 
πιο εφικτός. Ένα ποσοστό πάνω 
από 30% θα είναι καλοδεχούµε-
νο, µόνο ως ασπίδα για τον κ. Τσί-
πρα από  ενδεχόµενη αµφισβήτη-
ση στο κόµµα του, µετά από µια 
µεγάλη ήττα. ∆είγµα ότι τα πράγ-
µατα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πηγαίνουν 
καθόλου καλά  αποτελεί και η… 
επιστράτευση  του  δόγµατος  της 
ριζοσπαστικής αριστεράς, που εξέ-
φρασε δηµοσίως και µε τον πιο κα-
τανοητό τρόπο  η κα Αχτσιόγλου, 
πως «η κανονικότητα δεν ταιριάζει 
στον ΣΥΡΙΖΑ». ∆ηλαδή «κάντε τα 
όλα µπάχαλο» µπας και διασωθεί 
το ποσοστό του 2019 ή κατά το πιο 
κοινώς λεγόµενο «ο λύκος στην 
αναµπουµπούλα χαίρεται».

«Ρηγµατώσεις» 
στην προοδευτική 
διακυβέρνηση
Το κυριότερο όµως είναι πως η 
προοδευτική διακυβέρνηση την 

οποία ονειρεύεται ο κ. Τσίπρας 
και προτείνει ως κυβερνητική λύ-
ση, έχει υποστεί  «ρηγµάτωση»  
που θα έλεγε και η κα Τσαπανί-
δου, ύστερα από την προσπάθεια 
εκβιασµού του κ. Ανδρουλάκη , 
στην οποία πρωτοστάτησε  µε τις 
δηλώσεις της.   

Αλλά µια και µιλάµε για προ-
οδευτική διακυβέρνηση, τίθενται 
µια σειρά ερωτηµάτων  προς την 
ηγεσία του  ΠΑΣΟΚ, στην οποία 
στρέφεται το ενδιαφέρον του κ. 
Τσίπρα,  ακόµα και από στελέχη 
του Κινήµατος.

Τί το προοδευτικό διαθέτει 
ένα κόµµα  που θέλει τη  ∆ηµο-
κρατία στα µέτρα του, που εκβιά-
ζει πολιτικό του αντίπαλο, που η 
∆ικαιοσύνη είναι καλή µόνο αν  
οι αποφάσεις της είναι αρεστές 
και αξιοποιεί Ανεξάρτητες Αρχές 
ως το µακρύ βραχίονα των κοµµα-
τικών του συµφερόντων; 

Ο κ. Τσίπρας, σε  οµιλία του 
πριν λίγες µέρες, σε µια και µόνη 
παράγραφο, που καλούσε τον κ. 
Ανδρουλάκη σε συνεργασία, ανέ-
φερε πέντε φορές τη λέξη «∆ηµο-
κρατία». Ίσως για να πείσει πως 
ενδιαφέρεται µόνο για τη ∆ηµο-
κρατία και όχι για την προσωπική 
του σωτηρία από τη δηµοσκοπι-
κή και πολύ πιθανόν και εκλογι-
κή ήττα.    

«Είναι κρίµα για τη δηµοκρα-
τία, κρίµα για την προσπάθεια του 
λαού να απαλλαγεί από το άχθος 
Μητσοτάκη, ηγεσίες κοµµάτων 
που ορκίζονται στη δηµοκρατία, 
να υψώνουν αδιαπέραστα τείχη 
ανάµεσα στις δυνάµεις της δηµο-
κρατίας. Ακριβώς σε στιγµές, που 
πρωταρχικό καθήκον όλων των 
δηµοκρατικών δυνάµεων δε µπο-
ρεί να είναι άλλο από την υπερά-
σπισή της ίδιας της δηµοκρατίας»

Οι τελευταίες εξελίξεις τρά-
βηξαν την «κουρτίνα» που είχαν 
τοποθετήσει στη Χαριλάου Τρι-
κούπη και είδαν υποκρισία στο  
πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Κι 
όπως είπε  και ο ∆ηµήτρης Μά-
ν τζος, εκπρόσωπος του ΠΑ-
ΣΟΚ: «Μετά την κακοποίηση του 
όρου προοδευτική κυβέρνηση,  
δεν θα αφήσουµε να κακοποιηθεί 
και ο όρος ανένδοτος αγώνας, ο 
όρος µιας ιστορικής πολιτικής και 
σταδιοδροµίας». 

«Η εντιµότητα στην πολιτική 
είναι αποτέλεσµα της δύναµης, 
ενώ η υποκρισία αποτέλεσµα της 
αδυναµίας» έλεγε ο µακαρίτης 
Βλαδίµηρος Ίλιτς Λένιν.
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Σενάριο 1ο: 
Πίεση σε ΠΑΣΟΚ και Βαρουφάκη για µια  

κυβέρνηση συνεργασίας ηττηµένων, ώστε να 
στείλει τον Μητσοτάκη στο Ειδικό ∆ικαστήριο για 

τις παρακολουθήσεις 

Σενάριο 2ο:
 «Η κανονικότητα δεν ταιριάζει στον ΣΥΡΙΖΑ», 

όπως µας έχει πει η κα. Αχτσιόγλου, οπότε «κάντε 
τα όλα µπάχαλο» µπας και διασωθεί το ποσοστό 

του 2019, δηλαδήο Τσίπρας 

ΑΝΑΛΥΣΗ/

ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ 
ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ 
στα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ



Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

‘‘

«Ε 
ίναι βέβαιο ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα επιχειρήσει 
να κυλήσει τον δηµό-
σιο διάλογο στο βούρ-

κο για τον επόµενο µήνα. Αυτό ξέρει να 
κάνει, εκεί είναι καλός. Να κυβερνήσει 
ούτε µπορεί, ούτε ξέρει, όπως αποδεί-
χθηκε» σηµειώνει ο Κώστας Κυρανά-
κης στην Today Press και θεωρεί πως 
η πρώτη κάλπη θα αναδείξει το πρόβλη-
µα της ακυβερνησίας. Στη δεύτερη κάλ-
πη οι πολίτες θα δώσουν την αυτοδυ-
ναµία στη Ν∆, αντιλαµβανόµενοι ότι η 
χώρα έγινε πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, 
πιο σύγχρονη. Όσον για τον ίδιο, ζητεί 
να τον ψηφίσουν, όπως λέει χαρακτηρι-
στικά, µόνο όσοι συµφωνούν πραγµα-
τικά µε τις θέσεις του.

n Πριν από λίγες ηµέρες, είχαµε το 
τριήµερο συζήτησης στη Βουλή για 
την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τελικά τι αποκοµίσατε από αυ-
τή τη συζήτηση, ποια είναι τα συ-
µπεράσµατα που εξάγετε; Έγινε 
τελικά σύγκριση και όχι σύγκρου-
ση µεταξύ Ν∆ – ΣΥΡΙΖΑ;
Το µόνο που κατάφερε ο κ. Τσίπρας εί-
ναι να επιβεβαιώσει ότι η Νέα ∆ηµο-
κρατία παραµένει συµπαγής, ενωµένη 
και έτοιµη για τη νέα τετραετία. 

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκε-
τό καιρό ο Πρωθυπουργός καλούσε τον 
κ. Τσίπρα να καταθέσει πρόταση δυσπι-
στίας, ακριβώς για να συζητηθούν όλα 
τα θέµατα πάνω στην βάση πλέον ότι 
µπορούµε να συγκρίνουµε τετραετίες 
και πεπραγµένα. Ο κ. Τσίπρας επέλε-
ξε συνειδητά να παραπλανήσει το κοι-
νοβούλιο µε την υποτιθέµενη απόρρητη 
επιστολή που έστειλε ο κ. Ράµµος στους 
πολιτικούς αρχηγούς για να µάθουµε τε-
λικά ότι δεν υπήρχαν ονόµατα. Η υπό-
θεση των υποκλοπών έχει πάρει εδώ 
και καιρό τον δρόµο της ∆ικαιοσύνης 
και εκεί πρέπει να κριθεί.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των δυο 
τετραετιών τα πράγµατα είναι πολύ ξε-
κάθαρα: Υπάρχει µια κυβέρνηση που 
έκανε πράξη τις δεσµεύσεις της, παρά 
τις κρίσεις που αντιµετώπισε. Μια κυ-

βέρνηση που αναγνώρισε τα λάθη της 
και εργάστηκε για να τα διορθώσει. Θε-
ωρώ ότι οι πολίτες προτιµούν αυτή τη 
στάση σε σύγκριση µε τη νοοτροπία 
του “ψάχνω για λάθη και δεν βρίσκω” 
ή των µεγάλων υποσχέσεων που δεν 
υλοποιούνται ποτέ. 

n «Το σκάνδαλο Μητσοτάκη το χρε-
ώθηκε πια ολόκληρη η παράταξη 
της Νέας ∆ηµοκρατίας» δηλώνει η 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη 
Τσαπανίδου. Πώς σχολιάζετε;
Προφανώς και ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ 
ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν∆ 
είναι αρραγής. Αυτό είναι απολύτως κα-
τανοητό. Τα επιχειρήµατα έχουν ακου-
στεί και από τις δυο πλευρές, και ο κό-
σµος έχει βγάλει τα συµπεράσµατά του. 
Καλό θα ήταν όµως να δώσουν κάποια 
στιγµή απαντήσεις για τις µαύρες σα-
κούλες που πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ 
σύµφωνα µε τη γραµµατέα του κυρί-
ου Καλογρίτσα, για τον ψευδοµάρτυρα 
της Novartis που τελικά συνελήφθη για 
σειρά από τραπεζικές και άλλες απάτες, 
για τις offshore στη Βενεζουέλα. Όλες 
αυτές τις πρακτικές διαφθοράς υπερα-
σπίζεται η νέα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτό είναι το κόµµα που εκπροσω-
πεί, και δεν αλλάζει. 

n Ν∆ vs ΣΥΡΙΖΑ εν όψει εθνικών 
εκλογών. Τι θα καθορίσει πιστεύετε 
την έκβαση του εκλογικού αποτελέ-
σµατος στην πρώτη κάλπη και ποιο 
είναι το διακύβευµα µε την απλή 
αναλογική;
Η Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύ-
θυνση. Αυξήθηκαν µισθοί και συντά-
ξεις, µειώθηκαν φόροι, ψηφιοποι-
ήθηκαν εκατοντάδες υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου, θωρακίστηκαν οι Ένοπλες 
∆υνάµεις, είχαµε ρεκόρ ξένων επενδύ-
σεων και 300.000 άνθρωποι βρήκαν 
δουλειά την τελευταία τετραετία. 

Η χώρα µας είναι πιο ισχυρή, πιο 
ασφαλής, πιο σύγχρονη. Είναι βέβαιο 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να κυλή-
σει τον δηµόσιο διάλογο στο βούρκο για 
τον επόµενο µήνα. Αυτό ξέρει να κάνει, 
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) 

«Καλός για τον βούρκο ο ΣΥΡΙΖΑ»
«Να κυβερνήσει ούτε µπορεί, ούτε ξέρει, όπως αποδείχθηκε»

«Καλό θα ήταν να 
δώσουν ‘‘κάποια 
στιγµή’’ απαντήσεις 
για τις µαύρες 
σακούλες που 
πήγαιναν στον 
ΣΥΡΙΖΑ σύµφωνα 
µε τη γραµµατέα του 
κυρίου Καλογρίτσα, 
για τον ψευδοµάρτυρα 
της Novartis που 
τελικά συνελήφθη για 
σειρά από τραπεζικές 
και άλλες απάτες, 
για τις offshore στη 
Βενεζουέλα»
‘‘

Το πιο βασικό από όλα είναι να νιώθουν οι Έλληνες 
ότι η δουλειά τους ανταµείβεται, ότι η προσπάθεια 
επιβραβεύεται, ότι τα χρήµατα που φέρνουν σπίτι 
είναι αποτέλεσµα δικού τους κόπου, δικής τους 
εργασίας και όχι προϊόν επιδοµάτων



εκεί είναι καλός. Να κυβερνήσει ούτε 
µπορεί, ούτε ξέρει όπως αποδείχθηκε. 

Η πρώτη κάλπη θα αναδείξει το 
πρόβληµα της ακυβερνησίας και θεω-
ρώ ότι οι πολίτες θα προσέλθουν στις 
δεύτερη δίνοντας εντολή αυτοδυναµίας 
στη Νέα ∆ηµοκρατία. 

n Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να εί-
ναι οι προτεραιότητες της νέας κυ-
βέρνησης, εφόσον ο Ελληνικός λα-
ός σας εµπιστευτεί ξανά;
Καλύτεροι µισθοί και εισοδήµατα, ειδι-
κά για τη νέα γενιά. Αυτή είναι η βασι-
κή προτεραιότητα και ο καλύτερος τρό-
πος να το πετύχουµε είναι η δραστική 
µείωση του φόρου παρακράτησης και 
των εργοδοτικών εισφορών, ώστε οι 
επιχειρήσεις να έχουν κίνητρο να αυ-
ξήσουν τα καθαρά χρήµατα στα στελέ-
χη και στους εργαζοµένους τους. 

Προφανώς υπάρχει πολλή δουλειά 
ακόµη να γίνει στα Πανεπιστήµια, στη 
σωστή λειτουργία του ∆ηµοσίου, στα 

Νοσοκοµεία και στα ∆ικαστήρια. Όµως 
το πιο βασικό από όλα είναι να νιώθουν 
οι Έλληνες ότι η δουλειά τους ανταµεί-
βεται, ότι η προσπάθεια επιβραβεύε-
ται, ότι τα χρήµατα που φέρνουν σπίτι 
είναι αποτέλεσµα δικού τους κόπου, δι-
κής τους εργασίας και όχι προϊόν επιδο-
µάτων.

n Πολλές φορές σας κατηγορούν 
ότι στα ζητήµατα διαφθοράς υπο-
λείπεστε του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι η αρι-
στερά δικαίως έχει το λεγόµενο 
«ηθικό πλεονέκτηµα». Τι απαντάτε; 
∆εν θα σας απαντήσω µε την προσω-
πική µου άποψη, αλλά µε τα στοιχεία 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας που αντα-
νακλούν την αντίληψη των πολιτών σε 
όλες τις χώρες του κόσµου.

Οι προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα 
και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να εµ-
φανίσουν την Ελλάδα ως µια  χώρα 
όπου η διαφθορά κυριαρχεί -παραβλέ-
ποντας τη ζηµιά που κάνουν στη χώρα 

διεθνώς- καταρρέουν, καθώς  τα στοι-
χεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας γκρε-
µίζουν την µαύρη προπαγάνδα τους. 
Η Ελλάδα -σύµφωνα µε την έκθεση 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας που δόθη-
κε πριν από λίγα 24ωρα  στη δηµοσι-
ότητα- σηµείωσε άνοδο για τρίτη συνε-
χόµενη χρονιά στον ∆είκτη Αντίληψης 
∆ιαφθοράς (CPI). Για  το 2022 η χώ-
ρα µας βελτίωσε την κατάταξή της κα-
τά 16 θέσεις (από 67η σε 51η) σε σχέ-
ση µε το 2018. 

Η Ελλάδα βελτίωσε τη βαθµολογία 
της κατά 7 µονάδες (από 45 σε 52), ση-
µειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της 
τελευταίας δεκαετίας και συγκαταλέγε-
ται στο 30% των χωρών µε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα παγκοσµίως, ξεπερνώ-
ντας σηµαντικά τον µέσο όρο των 180 
χωρών (43/100). 

Στα αποτελέσµατα αυτά συµβάλ-
λει -όπως επισηµαίνει µε σχετική ανα-
κοίνωσή της-  η Εθνική Αρχή ∆ιαφά-
νειας «µε το πολυσχιδές ελεγκτικό έργο 
της, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Κα-
ταπολέµησης της ∆ιαφθοράς 2022-
2025, την εφαρµογή κρίσιµων µεταρ-
ρυθµίσεων στα πεδία: του Εσωτερικού 
Ελέγχου, της ρύθµισης ∆ραστηριοτή-
των Επιρροής, της Πολιτικής ∆ώρου, 
της Σύγκρουσης Συµφερόντων και της 
προστασίας προσώπων που αναφέ-
ρουν παραβιάσεις, καθώς και µε την ει-
σαγωγή καινοτοµιών όπως, ο θεσµός 
του Συµβούλου Ακεραιότητας».

n Πολύ συχνά γίνεστε στόχος -κυ-
ρίως αντιπολιτευτικών µέσων ενη-
µέρωσης- αλλά και µέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης, για σειρά απόψεων 
και τοποθετήσεών σας. Σας κατηγο-

ρούν για «ακροδεξιό παραλήρηµα» 
σε τοµείς όπως το µεταναστευτικό, 
τους Ροµά, τα ελληνοτουρκικά, ζη-
τήµατα ασφάλειας. Τι απαντάτε;
Πάντα αντιστρέφω αυτή την ερώτηση 
και ρωτάω τι είναι ακροδεξιό από αυτά 
που έχω πει, χωρίς να λαµβάνω ποτέ 
κάποια συγκεκριµένη απάντηση.

Η αριστερά ακολουθεί µια πολύ 
συγκεκριµένη στρατηγική απέναντι σε 
όποιον εκφράζει µια διαφορετική άπο-
ψη από την δική τους, να τον αποκα-
λούν ακροδεξιό και φασίστα. Έχω δε-
χτεί τέτοιες επιθέσεις και εγώ όπως και 
πολλοί συνάδελφοι µου. Αυτό που δεν 
καταλαβαίνουν, όµως, όσοι επιλέγουν 
να αντιµετωπίζουν έτσι τις πολιτικές 
διαφωνίες -που είναι πολύ θεµιτό στις 
∆ηµοκρατίες βέβαια το να διαφωνείς 
και να συζητάς- είναι ότι µε αυτόν τον 
ισοπεδωτισµό “σπρώχνουν” µια πολύ 
µεγάλη µερίδα της κοινωνίας στα άκρα 
και πολλές φορές ακόµα και εκτός δη-
µοκρατικού τόξου.

n Υποθετικά είµαι ψηφοφόρος 
στον νότιο τοµέα Αθηνών, στην 
εκλογική περιφέρεια όπου εί-
στε βουλευτής. Γιατί να σας ψη-
φίσω;
Ζητώ να µε ψηφίσουν µόνο όσοι συµ-
φωνούν πραγµατικά µε τις θέσεις 
µου, µόνο όσοι επιθυµούν να τους εκ-
φράζω από το βήµα της Βουλής. Από 
την αρχή της διαδροµής µου, ήθελα 
πάνω από όλα να είµαι συνεπής. Για 
µένα το ήθος, η συνέπεια, οι ιδέες µου 
είναι αυτά που χρειάζοµαι για να συ-
νεχίσω στην πολιτική. 

Θέλω να µπορώ στη διάρκεια του 
χρόνου να κοιτάζω τα µάτια όποιον µε 
έχει εµπιστευτεί και µε έχει τιµήσει µε 
την ψήφο του και να ξέρει ότι δεν άλ-
λαξα. Ότι δεν συµβιβάστηκα. Έχου-
µε πολλούς αγώνες να δώσουµε και 
πολλά περισσότερα να πετύχουµε, πι-
στεύω ότι τώρα που κάναµε την αρχή, 
ήρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή µας 
πιο δυνατά.
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«Ζητώ να µε ψηφίσουν 
µόνο όσοι συµφωνούν 
πραγµατικά µε τις θέσεις 
µου, µόνο όσοι επιθυµούν 
να τους εκφράζω από το 
βήµα της Βουλής. Από 
την αρχή της διαδροµής 
µου, ήθελα πάνω από 
όλα να είµαι συνεπής. Για 
µένα το ήθος, η συνέπεια, 
οι ιδέες µου είναι αυτά 
που χρειάζοµαι για να 
συνεχίσω στην πολιτική», 
τονίζει στην Μάρθα 
Λεκκάκου ο Κώστας 
Κυρανάκης.
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Η 
ερώτηση του τίτλου δεν 
είναι ακαδηµαϊκού χαρα-
κτήρα. Αντιθέτως, ειδικά 
όταν βρισκόµαστε µπρο-

στά σε εκλογική αναµέτρηση, πρό-
κειται για την ερώτηση του ενός εκα-
τοµµυρίου. ∆ιότι όποιος κερδίσει το 
Κέντρο κερδίζει και τις εκλογές, εί-
ναι τόσο απλό. Μπορεί στην Ελλάδα 
τα καθαρόαιµα κόµµατα του Κέντρου 
να έχουν από καιρό εξαφανιστεί, δεν 
είναι όµως διόλου τυχαίο ότι οι δύο 
µεγάλοι πόλοι του κοµµατικού µας 
συστήµατος αποφεύγουν όπως ο δι-
άολος το λιβάνι να ονοµάζουν εαυτόν 
ως καθαρόαιµη ∆εξιά και Αριστερά, 

προτιµώντας να προσθέσουν και ολί-
γο Κέντρο στον αυτοπροσδιορισµό 
τους. Έτσι έχουµε την Κεντροδεξιά 
και την Κεντροαριστερά. Κοντολο-
γίς, όλοι προς το Κέντρο κατατείνουν 
ή στοχεύουν. Τυχαίο; ∆εν νοµίζω.

Ποιο όµως είναι και τι είναι, αυτό 
το περίφηµο Κέντρο; Ιδεολογικός χώ-
ρος; Πολιτική σκέψη; Οικονοµο-ταξι-
κή κατάταξη; Κοινωνική στάση; Αι-
σθητική τοποθέτηση; Είδος εκλογικής 
συµπεριφοράς; Κάτι άλλο πέραν αυ-
τών ή ίσως ένας συνδυασµός των πα-
ραπάνω; Σωστή η ερώτηση, δύσκο-
λη η απάντηση. Καθότι ο καθένας που 
αναφέρεται στο Κέντρο µπορεί να εν-

νοεί κάτι διαφορετικό, ανάλογα µε τις 
προσλαµβάνουσες του και την µέθοδο 
ανάλυσης του. «Μα τότε, πως στοχεύ-
ουν όλοι στο Κέντρο αν κανένας δεν 
ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό;» θα ρωτή-
σετε. Οι εκλογολόγοι και οι παλιοί πο-
λιτευτές το οσµίζονται από µακριά κι 
ας µην µπορούν να το περιγράψουν µ’ 
έναν ορισµό.

Χωρίς πολιτικό φανατισµό 
Ας κάνουµε κι εµείς µια προσπά-
θεια να ανιχνεύσουµε τον περίφη-
µο κεντρώο, από τον οποίο –ως φαί-
νεται- κρέµεται η πρωθυπουργία της 
επόµενης τετραετίας. Ως προς τις πά-

γιες ιδεολογικοπολιτικές του πεποιθή-
σεις, ο κεντρώος δεν ανήκει ούτε στον 
σκληρό πυρήνα της ∆εξιάς, ούτε στο 
ανελαστικό κοµµάτι της Αριστεράς. 
∆εν διακατέχεται δηλαδή από πολι-
τικό φανατισµό. Αυτό καθορίζει και 
την εκλογική του συµπεριφορά. Κι-
νείται εύκολα και δίχως τύψεις ανά-
µεσα στους δύο χώρους, ανάλογα µε 
τι θεωρεί κάθε φορά ότι είναι καλύ-
τερο για την χώρα και τον ίδιο. Αυτή 
η άνεση εκλογικής µετακίνησης µπο-
ρεί να τροφοδοτεί τον χλευασµό των 

σκληρών πυρήνων που ονοµάζουν 
τους κεντρώους ΟΦΑ (όπου φυσάει 
ο άνεµος), πλην τους µετατρέπουν σε 
χρόνιους ρυθµιστές των κυβερνήσε-
ων. Εξ ου και το παραχάιδεµα, τουλά-
χιστον λεκτικά, όλων των κοµµάτων σ’ 
αυτή την απροσδιόριστη οµάδα.

  ΠΟΙΟΣ 
ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ;

Ποιο όµως είναι και τι είναι, αυτό το περίφηµο Κέντρο; Ιδεολογικός 
χώρος; Πολιτική σκέψη; Οικονοµο-ταξική κατάταξη; Κοινωνική 
στάση; Αισθητική τοποθέτηση; Είδος εκλογικής συµπεριφοράς; 
Κάτι άλλο πέραν αυτών ή ίσως ένας συνδυασµός των παραπάνω; 

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη ∆ηµήτρη Καµπουράκη

Οι δύο µεγάλοι πόλοι του κοµµατικού µας συστήµατος αποφεύγουν 
όπως ο διάολος το λιβάνι να ονοµάζουν εαυτόν ως καθαρόαιµη 
∆εξιά και Αριστερά, προτιµώντας να προσθέσουν και ολίγον... 
Κέντρο στον αυτοπροσδιορισµό τους. Έτσι έχουµε την Κεντροδεξιά 
και την Κεντροαριστερά



Κεντρώος και μεσαία τάξη 
Όμως δεν αρκεί το ιδεολογικοπολι-
τικό πεδίο για τον προσδιορισμό του 
κεντρώου. Στις περισσότερες αναλύ-
σεις ο κεντρώος ταυτίζεται με την λε-
γόμενη μεσαία τάξη. Αυτή είναι κυρί-
ως οικονομικοκοινωνική κατάταξη. 
Η ταύτιση αυτή είναι μάλλον παρα-
κινδυνευμένη, όμως η αλήθεια είναι 
ότι η πλειοψηφία του λεγόμενου κε-
ντρώου κόσμου βρίσκεται κάπου στην 
μέση της οικονομικοκοινωνικής κλί-
μακας. Δεν ανήκει ούτε στα υψηλά ει-

σοδήματα ούτε στην βαριά φτωχολο-
γιά. Στα δυο αυτά άκρα κυριαρχούν 
οικονομικές βεβαιότητες και πολιτικές 
απολυτότητες, ο μικρομεσαίος είναι 
σε μια διαρκή διαπάλη για να πάει η 
ζωή του λίγο καλύτερα ή να γλυτώσει 
τα χειρότερα. Αυτό καθορίζει και την 
πολιτικοεκλογική του συμπεριφορά.

Ο «κυρ – Παντελής»
Ο Κεντρώος κατά πλειοψηφία είναι 
ο υποτιμητικά λεγόμενος «κυρ-Πα-
ντελής», από το ομότιτλο τραγούδι 

του πάλαι ποτέ «κουτσού αντάρτη» 
Πάνου Τζαβέλα. Ο κυρ-Παντελής, 
παρεξηγημένη και κατασυκοφαντη-
μένη φιγούρα της ελληνικής κοινωνί-
ας, είναι το «ανθρωπάκι» που παλεύ-
ει να τα φέρει βόλτα και να χτίσει κάτι 
καλύτερο για την ζωή του και για τα 
παιδιά του. Η οπτική του δεν έχει κα-
μιά σχέση ούτε με αυτήν του μεγαλο-
αστού που δεν φοβάται τίποτα, ούτε 
με του πάμφτωχου-προλετάριου που 
αποκλείει την άνοδο του σε ανώτε-
ρη κατηγορία οπότε επιζητά την ανα-
τροπή ως μοναδική λύση. Ο κυρ-Πα-
ντελής, με το ένα του μάτι κοιτάζει την 
χώρα και την κοινωνία που τον περι-
βάλλουν, με το άλλο κοιτάζει το μικρο-
συμφέρον του. Ελπίζει και παλεύει 
ώστε τα παιδιά του να ανέβουν οικο-
νομικοκοινωνική κλίμακα σε σχέση μ’ 
αυτόν, αλλά τρέμει και την «στραβή» 
που θα τον καταβαραθρώσει ξαφνικά 
στα υπόγεια της κοινωνίας.

Με μια μόνιμη  
ζυγαριά στο χέρι
Είναι λοιπόν προσεκτικός και συντη-
ρητικός, με μια μόνιμη ζυγαριά στο χέ-
ρι. Είναι ο αυστηρότερος κριτής των 
κυβερνήσεων και για τα μικρά και για 
τα μεγάλα. Απεχθάνεται τις βιαιότητες 
και τις καταστροφές, διότι ξέρει ότι θα 
είναι ο πρώτος που θα τις πληρώσει. 
Επιζητεί την βελτίωση της κοινωνίας 
του, αλλά δίχως κατεδαφίσεις που εν-
νιά στις δέκα φορές οδηγούν σε χειρό-
τερα αποτελέσματα απ’ αυτά που υπό-
σχονται. Ο μεσαίος ή  μικρομεσαίος ή 
μικροαστός με την κεντρώα εκλογική 
συμπεριφορά, μισεί την αβεβαιότητα 
και τα μεγάλα ρίσκα. Δεν αντιτίθεται 
σε αλλαγές και σε βελτιώσεις, αρκεί 
αυτές να είναι λελογισμένες, υπολογι-
σμένες και σταδιακές. Οι βίαιες ανα-
τροπές τον τρομάζουν.

Είναι οπαδός της 
κοινωνικής ησυχίας
Είναι οπαδός της κοινωνικής ησυχί-
ας, του ήπιου κοινωνικού και πολιτι-
κού κλίματος, της πολιτικής και κυβερ-
νητικής σταθερότητας. Απεχθάνεται 
κάθε ιδέα αναταραχής και βαβού-
ρας, προτιμά χίλιες φορές μια μέτρια 
ή και κακή κυβέρνηση από την μη-κυ-
βέρνηση. Επιθυμεί μια ήρεμη και ευ-
νομούμενη κοινωνία όπου οι νόμοι 
εφαρμόζονται οικειοθελώς, είναι 
όμως πάντα έτοιμος να θυσιάσει ένα 

μέρος ακόμα και της προσωπικής του 
ελευθερίας προκειμένου να ζει σε μια 
κοινωνία δίχως κίνδυνο για την ζωή 
και την μικρή του περιουσία. Όλα αυ-
τά καθορίζουν και την πολιτική του αι-
σθητική. Ενοχλείται σφόδρα από την 
οξεία πολιτική και κομματική γλώσσα, 
αρνείται να αποδεχτεί την αντιπαρά-
θεση ως κανονικότητα και σιχαίνεται 
τα νταηλίκια είτε των κομμάτων είτε 
των προσώπων. 

Πολύφερνη νύφη 
Αυτός πάνω-κάτω είναι ο κεντρώος 
πολίτης και ψηφοφόρος, που έχει γί-
νει η πολύφερνη νύφη για τουλάχι-
στον τρία κόμματα στην χώρα. Την 
ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ. Και οι τρεις αυτοί πολιτικοί 
σχηματισμοί, όχι μόνο φιλοδοξούν 
να τραβήξουν αυτή την νύφη προς 
την κάλπη τους, αλλά υποστηρίζουν 
ότι διαθέτουν και ιστορικά κληρονο-
μικά δικαιώματα πάνω στο Κέντρο 
και τους κεντρώους. Φυσικά, οι ψη-
φοφόροι δεν κληρονομούνται, είναι 
όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγο-
νός ότι όσο το ιστορικό «Κέντρο» ως 
συγκεκριμένος κομματικός φορέας 
παράκμασε μέσα στους σύγχρονους 
καιρούς, τόσο ακμάζει και ανθίζει το 
κυνήγι των κεντρώων. 

Τι λένε οι δημοσκόποι
Και ξαναγυρίζουμε στην ερώτηση του 
ενός εκατομμυρίου. Ποιος θα κερδίσει 
τους Κεντρώους στις εκλογές που έρ-
χονται; Οι δημοσκόποι έχουν απαντή-
σει σ’ αυτό, αλλά ποτέ η φωτογραφία 
του παρόντος δεν εγγυάται ότι έτσι θα 
είναι και το πραγματικό μέλλον. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ως τώρα κυριαρ-
χεί στον χώρο του Κέντρου. Παίρνει 
και το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ψη-
φοφόρων αυτοπροσδιορίζονται ως 
κεντρώοι, αλλά και κυριαρχεί στην 
«συμπάθεια» όσων Κεντρώων ψη-
φίζουν άλλα κόμματα. Για παράδειγ-
μα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, 
ο Μητσοτάκης προηγείται έναντι του 
Τσίπρα σε συμπάθεια (άρα και σε 
πρόθεση συνεργασίας) με σχέση δύο 
προς ένα. Έχει λοιπόν de facto μεγα-
λύτερες πιθανότητες να καρπωθεί ψη-
φοθηρικά τους κυρ-Παντελήδες.

Ο Τσίπρας... δεν ξεχνιέται! 
Ο Τσίπρας παλεύει να χρηστεί διά-
δοχος του ΠΑΣΟΚ (άρα και των κε-
ντρώων ψηφοφόρων του) όμως παρά 
τα χρόνια που πέρασαν φαίνεται ότι η 
μεσαία τάξη δεν ξεχνά δυο πράγματα. 
Την βαριά φορολόγηση της από τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το παίξιμο της ευ-

ρωπαϊκής πορείας της χώρας στα ζά-
ρια του δημοψηφίσματος. Όσο κι αν 
προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, φαίνεται ότι 
αυτά τα δυο έχουν στοιχειώσει στην 
συνείδηση του κεντρώου χώρου και 
μετατρέπονται σε πανύψηλο τοίχο 
ανάμεσα σ’ αυτόν και την κάλπη του 
ΣΥΡΙΖΑ. Παραλλάηλως, υπάρχει 
πάντα ένας Πολάκης και μερικοί όμοι-
οι του, που θυμίζουν εκείνη την εποχή.

 
Πλεονέκτημα και 
μειονέκτημα για Κυριάκο
Ο Μητσοτάκης από την άλλη, έχει 
ένα μεγάλο πλεονέκτημα κι ένα μει-
ονέκτημα έναντι των κεντρώων που 
ως σήμερα τους έχει κατά πλειοψη-
φία. Το πλεονέκτημα του είναι η κυ-
βερνησιμότητα, δηλαδή η δυνατότητα 
του να φτιάξει μια ισχυρή κυβέρνηση 
για τον τόπο, έναντι μιας πολιτικής χά-
ους που καραδοκεί πίσω από τις προ-
τάσεις των άλλων. Το μειονέκτημα 
του είναι οι παρακολουθήσεις. Το θέ-
μα δεν έδιωξε τους κεντρώους, τους 
στεναχώρησε όμως, τους προβλημά-
τισε, τους «χάλασε».

 Αυτό είναι σαν το σαράκι σε μια 
σχέση, αν δε διορθωθεί γρήγορα και 
δραστικά, μπορεί να την υποσκάψει 
μακροπρόθεσμα. Κι αν συμβεί αυ-
τό, τότε δεν θα είναι ούτε για το κα-
λό της μεσαίας τάξης, ούτε για το κα-
λό του Μητσοτάκη, ακόμα κι αν έχει 
κερδίσει.  
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Ο Κεντρώος κατά 
πλειοψηφία είναι ο 
υποτιμητικά λεγόμενος 
«κυρ-Παντελής, 
παρεξηγημένη και 
κατασυκο-φαντημένη 
φιγούρα της ελληνικής 
κοινωνίας. Το 
«ανθρωπάκι» που 
παλεύει να τα φέρει 
βόλτα και να χτίσει κάτι 
καλύτερο για την ζωή 
του και για τα παιδιά 
του. Η οπτική του 
δεν έχει καμιά σχέση 
ούτε με αυτήν του 
μεγαλοαστού που δεν 
φοβάται τίποτα, ούτε 
με του πάμφτωχου-
προλετάριου
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Του Πέτρου Κουβάτσου 

Σ
χολιάζοντας την τρέχου-
σα δηµοτική θητεία, ο κ. 
Αθανάσιος Ζούτσος, τό-
νισε πως ήταν σίγουρα η 

πιο σύνθετη και ανατρεπτική από 
όλες, µιας και σηµαδεύτηκε από 
την πανδηµία του κορωνοϊού αλ-
λά και την ενεργειακή κρίση πά-
ντως όπως τόνισε ο δήµαρχος πα-
ρά τα εµπόδια που υψώθηκαν, η 
διοίκηση συνέχισε το έργο της και 
την υλοποίηση του προγράµµατος 
που υποσχέθηκε στους πολίτες στις 
προηγούµενες εκλογές. 

Ο κ. Ζούτσος περιέγραψε τα σηµα-
ντικά έργα που υλοποιούνται και αυτά 
που έχουν µπει στις ράγες της υλοποί-
ησης και τα οποία ενισχύουν ακόµη πε-
ρισσότερο την αναπτυξιακή πορεία του 
∆ήµου Παλλήνης.

Ενώ για το επίκαιρο, πλέον, θέµα 
των εκλογών ο δήµαρχος ανέλυσε τα 
στοιχεία της δηµοτικής αρχής που όπως 
τόνισε θα της επιτρέψουν µία νέα µεγά-
λη νίκη στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του δη-
µάρχου Παλλήνης, κ. Θανάση Ζού-
τσου έχει ως εξής.

n  ∆ήµαρχε, να ξεκινήσουµε µε µία 
πρόσφατη εξέλιξη. Ζητήσατε την 
µείωση των αντικειµενικών αξιών 
στα ακίνητα. Πιστεύετε υπάρχει δυ-
νατότητα να υλοποιηθεί η απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου;
Φυσικά και υπάρχει η δυνατότητα, αρ-
κεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Η 

αύξηση των αντικειµενικών αξιών έφε-
ρε µόνο αδικία εις βάρος όλων των πο-
λιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων. ∆εν 
επήλθε καµία βελτίωση στην αγορά των 
ακινήτων ενώ προστέθηκαν δυσβάστα-
χτα οικονοµικά βάρη από την συνεπα-
κόλουθη αύξηση των τιµών µεταβιβάσε-
ων και της φορολογίας. Επιπλέον, τα πιο 
αδύναµα νοικοκυριά έχασαν την κοινω-
νική τους στήριξη από αυτή τη στρεβλή 

αύξηση που δεν συνάδει µε την πραγµα-
τικότητα. Είναι αδήριτη ανάγκη να στα-
µατήσει αυτή η κοινωνική αδικία και η 
Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει άµεσα 
στη µείωση των αντικειµενικών αξιών 
χωρίς περιστροφές. 

n  Κύριε Ζούτσο, κάνοντας έναν συ-
νοπτικό απολογισµό στο µέχρι σή-
µερα έργο σας, στην τρίτη συνεχόµε-

νη θητεία σας, που θα στεκόσασταν;
H τρίτη µου θητεία ως ∆ήµαρχος Παλ-
λήνης και η τέταρτη ως ∆ήµαρχος, αφού 
προηγήθηκε και η θητεία µου στην δη-
µοτική Αρχή του Γέρακα, πριν την καλ-
λικρατική συνένωση των ∆ήµων, ήταν 
σίγουρα η πιο σύνθετη και ανατρεπτι-
κή από όλες, µιας και σηµαδεύτηκε από 
την πανδηµία του κορωνοϊού αλλά και 
την ενεργειακή κρίση. Η ζωή όλων µας 
άλλαξε και αυτό έφερε νέες προκλή-
σεις και απαιτήσεις, τις οποίες κληθή-
καµε να διαχειριστούµε ως ∆ηµοτική 
Αρχή και νοµίζω ότι το κάναµε µε επι-
τυχία, ειδικά σε ότι αφορά στην κοινω-
νική στήριξη των συµπολιτών µας αλ-
λά και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Ως 
∆ήµος Παλλήνης, ήµασταν έτοιµοι από 
πριν καθώς είχαµε αναπτύξει ήδη ένα 
ισχυρό πλέγµα κοινωνικών δοµών αλ-
λά και ψηφιακές υπηρεσίες που µας βο-
ήθησαν να εξυπηρετήσουµε άµεσα και 
χωρίς προβλήµατα τους συµπολίτες µας, 
από απόσταση και µε ασφάλεια. Παρά 
τα εµπόδια που υψώθηκαν, εµείς συνε-
χίσαµε το έργο µας και την υλοποίηση 
του προγράµµατος που υποσχεθήκαµε 
στους πολίτες στις προηγούµενες εκλο-
γές. Επίσης, αντιµετωπίζουµε µε επιτυ-
χία και την ενεργειακή κρίση, αφού ήδη 
είχαµε ξεκινήσει την ενεργειακή ανα-
βάθµιση του δηµοτικού φωτισµού, των 
σχολείων και των δηµοτικών µας κτιρί-
ων. Πετύχαµε έτσι πολύ µεγάλη εξοικο-
νόµηση ενέργειας και δεν επιβαρύναµε 
οικονοµικά τους δηµότες µας, διατηρώ-
ντας επί τέσσερα συνεχόµενα χρόνια τα 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

 «Συνεχίζουμε ειλικρινείς 
και μακριά από κομματικές 
ταυτίσεις και εξαρτήσεις» 

Βέβαιος πως αν υπάρχει πολιτική βούληση µπορεί να προχωρήσει η µείωση στις αντικειµενικές αξίες  
στην περιοχή, δήλωσε στη συνέντευξη που µας παραχώρησε ο δήµαρχος Παλλήνης, κ. Αθανάσιος Ζούτσος,  

ένας από τους εµπειρότερους δηµάρχους της Αττικής έχοντας συµπληρώσει τέσσερις δηµαρχιακές θητείες

‘‘

Αυτή η θητεία ήταν 
σίγουρα η πιο σύνθετη 

και ανατρεπτική από όλες, 
µιας και σηµαδεύτηκε 
από την πανδηµία του 

κορωνοϊού αλλά και την 
ενεργειακή κρίση. Η ζωή 

όλων µας άλλαξε και αυτό 
έφερε νέες προκλήσεις 

και απαιτήσεις,τις 
οποίες κληθήκαµε να 

διαχειριστούµε ως 
∆ηµοτική Αρχή και 

νοµίζω ότι το κάναµε µε 
επιτυχία, ειδικά σε ότι 

αφορά στην κοινωνική 
στήριξη των συµπολιτών 

µας αλλά και τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

δημοτικά μας τέλη, σταθερά, από τα χα-
μηλότερα της Αττικής. 
Πάντως, η πιο δύσκολη στιγμή αυτής 
της θητείας, ήταν η μεγάλη πυρκαγιά της 
Πεντέλης που έπληξε και τον Δήμο μας 
το περασμένο καλοκαίρι, όπου κληθή-
καμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρα 
ακραία φαινόμενα. Δώσαμε τον καλύ-
τερο εαυτό μας για να προστατεύσουμε 
τον Δήμο μας και να επουλώσουμε γρή-
γορα τις πληγές των συμπολιτών μας. 
Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και πολίτες, δι-
δαχτήκαμε από αυτή την καταστροφή, 
ώστε να μειώσουμε τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και να προστατεύ-
σουμε καλύτερα τις πόλεις μας και τον 
φυσικό μας πλούτο στο μέλλον. 
Ωστόσο, θεωρώ ότι η σημαντικότερη 
στιγμή της θητείας αυτής ήταν η υπο-
γραφή της ιστορικής σύμβασης για το 
έργο της Αποχέτευσης, έπειτα από έντε-
κα ολόκληρα χρόνια διεκδικήσεων που 
κάναμε ως δημοτική Αρχή. Ήταν μια 
στιγμή δικαίωσης για τον αγώνα μας 
και την επιμονή μας να κάνουμε πράξη 
το χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. 

n  Σε ποιες κατευθύνσεις θα ρίξετε 
το βάρος σας στο επόμενο διάστημα;
Υπάρχει μια πληθώρα έργων που βρί-
σκονται σε εξέλιξη ή ξεκινάνε τώρα 

και πρέπει να υλοποιηθούν ομαλά και 
έγκαιρα για να βελτιώσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τη ζωή των κατοίκων. Η ολο-
κλήρωση του έργου της Αποχέτευσης 
αλλά και της ενεργειακής αναβάθμι-
σης του οδοφωτισμού και των σχολεί-
ων μας, η απρόσκοπτη συνέχεια των 
επεκτάσεων του φυσικού αερίου, η ολο-
κλήρωση των διαδικασιών ένταξης των 
εκτός σχεδίων περιοχών του Δήμου 
μας, η υλοποίηση των μεγάλων αστικών 
αναπλάσεων που ξεκινάμε στο Πανόρα-
μα Παλλήνης, στο Ρέμα Παναγίτσας Γέ-
ρακα και στα κέντρα Παλλήνης και Κά-
ντζας, η ενίσχυση της ανακύκλωσης με 
την κατασκευή του Κεντρικού Πράσινου 
Σημείου και των Πράσινων Γωνιών σε 
κάθε γειτονιά, το ενεργειακό ανοιγόμε-
νο στέγαστρο του Κολυμβητηρίου Παλ-
λήνης και η αναβάθμιση των αθλητικών 
μας εγκαταστάσεων, οι νέοι ποδηλατό-
δρομοι και οι νέοι κυκλικοί οδικοί κόμ-
βοι που έχουμε μελετήσει, η εφαρμογή 
της ηλεκτροκίνησης, αποτελούν λίγες 
μόνο από τις προτεραιότητες μας. Επι-
πλέον, ένας από τους βασικούς στόχους 
μας είναι η κατασκευή σταθμού Προα-
στιακού - Μετρό στον Γέρακα τον οποίον 
διεκδικούμε στο υψηλότερο επίπεδο, με 
τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Είναι η μό-
νη πόλη από την οποία περνά το δίκτυο 

χωρίς να κάνει στάση και αυτό αποτελεί 
μια τεράστια κοινωνική αδικία για τους 
δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και εργα-
ζομένους της περιοχής. Πάνω από όλα 
όμως, διαχρονικά, ο κεντρικός μας στό-
χος είναι να διατηρούμε έναν Δήμο με 
νοικοκυρεμένα οικονομικά που στηρίζε-
ται στα πόδια του και δεν υποθηκεύει το 
μέλλον των παιδιών μας. 

n  Ποια είναι τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της περιοχής πάνω στα 
οποία μπορεί να “επενδύσει” μία 
δημοτική αρχή;
Ο Δήμος μας είναι ο πρώτος Δήμος 
στην Αττική σε αύξηση πληθυσμού, 
σύμφωνα με την πρόσφατη Απογραφή 
της ΕΛΣΤΑΤ. Είμαστε μακράν ο βασι-
κότερος πόλος έλξης για μόνιμη κατοι-
κία την τελευταία δεκαετία σε όλη την 
Αττική, κάτι που επιβεβαιώνει την ανα-
πτυξιακή δυναμική του Δήμου μας.
Η γεωγραφική θέση του Δήμου μας ως 
σταυροδρόμι του λεκανοπεδίου με την 
Ανατολική Αττική, το αεροδρόμιο και 
τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρί-
ου, σε συνδυασμό με τα έργα που έχουν 
υλοποιηθεί και βελτίωσαν την ποιότη-
τα ζωής μας από το 2011 και μετά, όπως 
τα νέα σύγχρονα σχολεία, νηπιαγωγεία 
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, το δίκτυο 

ομβρίων, οι πλατείες, οι δρόμοι και οι 
κοινόχρηστοι χώροι, οι Κοινωνικές Δο-
μές, η Υπηρεσία Φύλαξης που αύξησε 
το αίσθημα ασφαλείας κλπ, έπαιξαν κα-
ταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση νέων 
κατοίκων.
Τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, όπως η Αποχέτευση, οι εμβληματι-
κές μεγάλες αναπλάσεις και οι νέοι κοι-
νόχρηστοι χώροι, οι καινούριες παιδικές 
χαρές, οι αναβαθμίσεις των σχολικών 
μονάδων, η ηλεκτροκίνηση, τα ηλεκτρι-
κά ποδήλατα και η χωροθέτηση Σταθ-
μών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(ΣΦΗΟ) καθώς και όσα δρομολογού-
νται, όπως οι νέοι ποδηλατόδρομοι, τα 
πράσινα σημεία, οι νέοι οδικοί κόμβοι, 
ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευ-
σης κλπ., ενισχύουν ακόμη περισσότε-
ρο την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου 
Παλλήνης.
Αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία αλ-
λά και πρόκληση για εμάς για να συνε-
χίσουμε το έργο μας με στόχο να κάνου-
με ακόμα καλύτερο τον Δήμο μας και 
να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη 
ζωή των κατοίκων του. 

n  Δυσκόλεψε η Απλή Αναλογική 
τη διοίκηση του δήμου;
Η Απλή Αναλογική αποδείχθηκε στην 
πράξη μια λάθος επιλογή. Δυστυχώς, 
δεν εκλήφθηκε ως ένα πεδίο συναίνε-
σης και συνεργασίας αλλά ως ευκαι-
ρία των αντιπολιτευόμενων να βάζουν 
εμπόδια στο έργο της Δημοτικής Αρχής.  
Ο προηγούμενος εκλογικός νόμος «γέν-
νησε» Δημάρχους και Περιφερειάρχες 
που δεν είχαν την πλειοψηφία στα δημο-
τικά συμβούλια και ήταν όμηροι ακόμα 
και ανεξάρτητων συμβούλων που εκλέ-
χθηκαν με ελάχιστες ψήφους. Αυτό επέ-
φερε δυσκολίες στην κυβερνησιμότητα 
των Δήμων  κι ήταν κάτι που προσωπι-
κά είχα επισήμανα εγκαίρως κ δημοσί-
ως , πριν τη ψήφιση του νόμου, σε όλα 
τα φόρα, αλλά δυστυχώς δεν εισακού-
στηκα από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση. Πολλοί Δήμοι έχασαν χρήματα 
από προγράμματα μόνο και μόνο επει-
δή οι αντιπολιτεύσεις ήθελαν να προ-
καλέσουν πολιτικά προβλήματα στις 
Δημοτικές Αρχές. Σε άλλες πάλι περι-

πτώσεις, Δήμαρχοι αναγκάστηκαν να 
εφαρμόσουν τα τεχνικά προγράμματα 
της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι αντικει-
μενικά άδικο για τους πολίτες που ψή-
φισαν συγκεκριμένα προγράμματα και 
πρόσωπα για να τα εφαρμόσουν. Αποτέ-
λεσε σαφώς, αλλοίωση της ψήφου των 
πολιτών. Ήταν ένα λάθος που ορθώς δι-
ορθώθηκε. 

n  Έχετε ανακοινώσει ότι θα είστε 
ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Ποιες οι 
σκέψεις σας για την κατάρτιση του 
Ψηφοδελτίου και γιατί θα ζητούσα-
τε την ανανέωση της θητείας σας;
Θα ζητήσω και πάλι την εμπιστοσύνη 
των συμπολιτών μου ως επικεφαλής 
της παράταξης μας «Ανθούσα-Γέρα-
κας-Παλλήνη, Μια Πόλη για Όλους», 
για να συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμι-
σμό, την αναπτυξιακή και νοικοκυρεμέ-
νη πορεία του Δήμου μας. 
Κοιτάμε στα μάτια τους συμπολίτες μας 
γιατί τους λέμε την αλήθεια. Το ξέρουν 
ότι ήμασταν και θα είμαστε πάντα ει-
λικρινείς απέναντι τους.  Δεν τους χαϊ-
δέψαμε ποτέ τα αυτιά με ψεύτικες υπο-
σχέσεις και δεν φοβηθήκαμε ποτέ το 
πολιτικό κόστος. Μένουμε πιστοί στις 
δεσμεύσεις μας και πορευόμαστε μαζί 
τους, με σοβαρότητα, εργατικότητα και 
συνέπεια, μακριά από λαϊκισμούς και 
μεγάλα λόγια. Αλλά και μακριά από 
κομματικές ταυτίσεις και εξαρτήσεις. Κι 
έτσι θα συνεχίσουμε. 
Με ανανεωμένη και ενισχυμένη την 
παράταξη μας, με πρόσωπα από όλους 
τους χώρους της επιστήμης, καταξιωμέ-
να στην κοινωνία και στην εργασία τους 
καθώς και με την φρεσκάδα και την ορ-
μή των πολλών νέων που είναι μαζί 
μας, διατηρούμε έναντι όλων, το ποιοτι-
κό πλεονέκτημα που εγγυάται την απρό-
σκοπτη και ομαλή συνέχεια της διαρ-
κούς εξέλιξης του Δήμου μας προς 
τα εμπρός. 
Με όπλο το μεγάλο μας έργο και ακλό-
νητο επιχείρημα την ειλικρίνεια και τη 
συνέπεια μας, με ενότητα, συνοχή και 
ανανεωμένο όραμα, απευθυνόμαστε 
και πάλι στους συμπολίτες μας, με στό-
χο μια νέα, μεγάλη νίκη στις εκλογές του 
Οκτωβρίου. 

‘‘Η απλή αναλογική αποδείχθηκε στην πράξη μια λάθος 
επιλογή. Δυστυχώς, δεν εκλήφθηκε ως ένα πεδίο 
συναίνεσης και συνεργασίας αλλά ως ευκαιρία 
των αντιπολιτευόμενων να βάζουν εμπόδια στο έργο 
της Δημοτικής Αρχής.  Ο προηγούμενος εκλογικός 
νόμος «γέννησε» Δημάρχους και Περιφερειάρχες 
που δεν είχαν την πλειοψηφία στα δημοτικά 
συμβούλια και ήταν όμηροι ακόμα και ανεξάρτητων 
συμβούλων που εκλέχθηκαν με ελάχιστες ψήφους
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ΣΟΚ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ/

ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΟΙ ΤΟΥΣ 
Η Ελλάδα θρηνεί τα δύο παιδιά της που έπεσαν υπηρετώντας την πατρίδα 

Σµηναγός
Ευστάθιος
Τσιτλακίδης:
ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Υποσµηναγός
Μάριος-Μιχαήλ

Τουρούτσικας:
ΑΘΑΝΑΤΟΣ



Ρ άγισαν καρδιές το πρωί 
της Πέμπτης (2/2) και 
χθες Παρακευή στην 
Τρίπολη και στη Δράμα 

στον τελευταίο αποχαιρετισμό στον 
29χρονο υποσμηναγό Μάριο-Μι-
χαήλ Τουρούτσικα και τον κυβερ-
νήτη του μοιραίου Phantom σμη-
ναγό Στάθη Τσιτλακίδη, oι οποίοι 
έχασαν τη ζωή τους όταν αερο-
σκάφος της ΠΑ στο οποίο επέβαι-
ναν συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκ-
παιδευτικής πτήσης στην θαλάσσια 
περιοχή νότια του αεροδρομίου της 
Ανδραβίδας.

Κορυφαίες στιγμές του δράμα-
τος στην Τρίπολη αλλά και το Νευ-
ροκόπι οι επικήδειοι που δεν άφη-
σαν κανέναν ασυγκίνητο το παιδί 
τους.

Συγκλόνισε ο επικήδειος της 
μητέρας του Μάριου-Μιχαήλ Του-
ρούτσικα, στη διάρκεια της εξοδί-
ου. Μάλιστα, την ώρα που η τρα-
γική μητέρα αποχαιρετούσε τον 
γιό της, οι παρευρισκόμενοι - με-
ταξύ τους και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, η Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου - βούρκωσαν, μη μπορώντας 
να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

Αφού ευχαρίστησε «τους πά-
ντες που μας συμπαραστέκονται 
στο τραγικό μαρτύριο», στη συνέ-
χεια είπε ότι «θα σας πω δύο λό-
για για τον γιο μου που δεν είμαι 
σίγουρη ότι του τα είχα πει εν ζωή 
και που δυστυχώς έφυγε από κο-
ντά μου τόσο νωρίς».

«Μάριε αγόρι μου γλυκό, αστέ-
ρι της ψυχής μου, πάντα χαμογε-
λαστός, ποτέ δεν με είχες στενα-
χωρήσει ήρεμος και υπονομετικός 
δεν παραπονιόσουν ποτέ και για 
τίποτα. Ήρεμος, αξιοπρεπής, εργα-
τικός, δοτικός σε όλους. Ήσουν ο 
γιος που θα ήθελε κάθε μάνα στην 
αγκαλιά της. Ο φίλος που θα ήθε-
λαν να έχουν όλοι δίπλα τους. Ο 
καλύτερος αδελφός για τα αδέρ-
φια σου. Ο καλύτερος εγγονός για 
τα αδέρφια σου. Ο καλύτερος σύ-
ντροφος για την κοπέλα σου, τη 
Ζωή μας» συνέχισε με «σπασμέ-
νη» η φωνή με λόγια που συγκί-
νησαν όλη την Ελλάδα.

«Από μικρός ονειρευόσουν να 
γίνεις πιλότος, λάτρευες την ταχύ-
τητα, τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, 
τα αεροπλάνα. Έβαζες υψηλούς 
στόχους και τα κατάφερες. Έγινες 
ο Ίκαρος της καρδίας μας, έγινες 

ήρωας που ποτέ δεν θα ξεχάσου-
με. Όλη η Ελλάδα βλέπει το πρό-
σωπό σου και φωνάζει αθάνατος. 
Εσύ και ο Στάθης δεν θα ξεχαστεί-
τε ποτέ. Θα σας κουβαλά ολη η Ελ-
λάδα στην ψυχή της» είπε για το 
παιδί της η μητέρα του 29χρονου.

«Για μένα ήσουν, είσαι και θα 
είσαι το παιδί μου. Ο Μαριάκος 
μου, ο άγγελός μου που τόσο θαύ-
μαζα. Και πόσο περήφανη με είχες 
κάνει, και πόσο να ήξερες πόσο θα 
μου λείψεις. Και τέλος θα αφιερώ-

σω δύο στίχους στον Μάριο, στον 
Στάθη και τους πιλότους που χά-
θηκαν και κυρίως στους πιλότους 
που θα συνεχίσουν να πετάνε για 
την πατρίδα: ο αετός πεθαίνει στον 
αέρα, ελεύθερος και δυνατός, της 
απονιάς όταν το βρει η σφαίρα τον 
αγκαλιάζει ο ουρανός. Καλό τα-
ξίδι αγόρι μου γλυκό, καλό παρά-
δεισο αστέρι μου και όσο θα ανα-
πνέω δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ο 
γιος μου ήταν ο υποσμηναγός Μά-
ριος-Μιχαήλ, πέθανε υπέρ πατρί-
δος. Αθάνατος» ολοκλήρωσε εν 
μέσω λυγμών από όσους βρίσκο-
νταν μέσα στην εκκλησία η μητέρα 
του 29χρονου με τους παριστάμε-
νους να ξεσπούν σε χειροκροτήμα-

τα και ορισμένους να φωνάζουν 
«αθάνατος».

Ο επικήδειος του πατέρα:  «Πέ-
θανε όπως ήθελε, νέος και γεμά-
τος Ελλάδα» 

«Λύγισε» εκφωνώντας τον 
επικήδειο λόγο και ο πατέρας του 
υποσμηναγού. Φανερά καταβε-
βλημένος και με δάκρυα στα μά-
τιαο πατέρας του υποσμηναγού, 
Κώστας, εκφώνησε τον επικήδειο 
λόγο για τον γιο του.

«Πώς ένα άτομο εγωιστής και 

αθυρόστομος πολλές φορές και 
ίσως όχι δίκαιος μπόρσε και γέν-
νησε ένα παιδί σαν τον Μάριο; Ως 
φαρμακοποιός με λίγες επιστημο-
νμικές πιστεύω ότι ήταν ένα λάθος 
από το RNA προς το DNA και το 
καλυτέρευσε, άλλη εξήγηση δεν 
μπορώ να δώσω» ξεκίνησε ο πα-
τέρας του υποσμηναγού.

«Ο Μάριος σαν νέος άνθρω-
πος είχε καταφέρει να πετύχει 
κάτι πολύ δύσκολο που δεν γίνε-
ται από τους περισσότερους από 
εμάς, να εκμηδενίσει το εγώ του. 
Το είχε σβήσει από το λεξιλόγιό 
του. Υπήρχε μόνο το εσείς» συνέ-
χισε στα λίγα λόγια που, όπως εί-
πε, έγραψε το βράδυ της Τετάρτης. 

«Δεν ήθελε να πηγαίνει ταξίδια 
στο εξωτερικό ίσως για να μην 
αποχωριστεί την πατρίδα. Πέρσι 
μόνο ζήτησε να πάμε στις ΗΠΑ 
για τον αδερφό του. Δεν συνέ-
κρινε την Ελλάδα με καμία άλλη 
χώρα στον κόσμο. Μακάρι να τον 
μνημονεύει η πατρίδα κάπου-κά-
που. Ίσως έτσι να αναπαύεται κα-
λύτερα η ψυχή του. Και όπως μου 
έλεγε όταν τον ρωτούσα για τον μι-
σθό του, πατέρα η Ελλάδα δεν μου 
χρωστάει, εγώ χρωστάω στην Ελ-

λάδα. Πιστεύω ότι το χρέος του 
το ξεπλήρωσε. Το παρήγορο εί-
ναι ότι πέθανε όπως επιθυμούσε, 
νωρίς αλλά γεμάτος Ελλάδα. Κα-
λό σου ταξίδι αγάπη μου» κατέληξε 
ο πατέρας του αδικοχαμένου υπο-
σμηναγού.

Δάκρυσαν Μητσοτάκης 
και Σακελλαροπούλου 
Στον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία 
βρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, η ηγεσία των 

Ενόπλων Δυνάμεων, συνάδελφοί 
του υποσμηναγού, συγγενείς και 
φίλοι του. Όλοι εμφανώς συγκλο-
νισμένοι και συγκινημένοι για τον 
αδόκητο χαμό ενός άξιου αξιωμα-
τικού της Πολεμικής Αεροπορίας.
Όταν, μάλιστα, η σορός του Μά-
ριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα έφτασε 
στην εκκλησία με συμμαθητές του 
να σηκώνουν στους ώμους το φέ-
ρετρο μπροστά από το οποίο προ-
πορευόταν το σπαθί και το πηλή-
κιο του υποσμηναγού, ο πατέρας 
του δεν άντεξε και φώναξε «παιδί 
μου», μια ιαχή που επισκίασε ακό-
μα και το πένθιμο εμβατήριο της 
στρατιωτικής μπάντας.

Το αντίο του συμμαθητή 
Λίγο πριν να ολοκληρωθεί η εξόδι-
ος ακολουθία, πρώτος έλαβε τον λό-
γο για το ύστατο χαίρε στον 29χρονο 
υποσμηναγό, συμφοιτητής του από 
τα χρόνια της Ικάρων που είχε απο-
τελέσει την πρώτη επιλογή του Μά-
ριου-Μιχαήλ μετά την ολοκλήρωση 
των μαθητικών του υποχρεώσεων.

 «Αείμνηστε Μάριε-Μιχαήλ η 
μοίρα σου έκοψε πρόωρα το νήμα 
της ζωής αφήνοντας κενό στην οι-
κογένειά σου και την Πολεμική Αε-
ροπορία. Εμείς θρηνούμε και πεν-
θούμε τη λεβεντιά που χάθηκε, τον 
άνθρωπο, τον γιο, τον αξιωματι-
κό που έφυγε για το αιώνιο ταξίδι» 
συνέχισε ενώ τα λόγια του προκα-
λούσαν συγκίνηση στους παριστά-
μενους. «Αξέχαστε Μάριε-Μιχαήλ, 
κανείς πόνος δεν μπορεί να συγκρι-
θεί με αυτόν που βιώνουμε εδώ η οι-
κογένεια οι συνάδελφοι και οι φίλοι 
σου. Η είδηση του θανάτου γέμισε 
με θλίψη. Στάθηκες ως θαυμάσιος 
άνθρωπος και συνεργάτης ενώ πα-
ράλληλα ήσουν υπόδειγμα τέκνου» 
ξεκίνησε στον επικήδειό του ο συμ-
φοιτητής του υποσμηναγού.

«Η οικογένειά σου που σε στή-
ριζε και σε καμάρωνε χάνει ξαφνικά 
ένα τέκνο που ξεχώριζε. Την Δευ-
τέρα πέρασες στην αιωνιότητα και 
στην ιστορία. Την αγάπη μας την εί-
χες και θα την έχεις για πάντα. Η 
πατρίδα σε κατατάσσει στους ήρω-
ες που θυσιάστηκαν για την ελευθε-
ρία της. Η οικογένεια σου και τα στε-
λέχη της Πολεμικής Αεροπορίας θα 
σε διαφυλάσσουν στη μνήμη τους» 
ολοκλήρωσε τον επικήδειό του ο εκ-
πρόσωπος της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας.
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Παραμένουν τα ερωτήματα για 
τα αίτια που οδήγησαν στο να χά-
σουν τη ζωή τους ο υποσμηναγός 
Μάριος – Μιχαήλ Τουρούτσικας 
και ο σμηναγός Ευστάθιος Τσιτ-
λακίδης.

 Αρκετά είναι τα σενάρια που 
μελετούν οι εμπειρογνώμονες, οι 
οποίοι έχουν αναλάβει να ερευ-
νήσουν τα κομμάτια που έχουν 
περισυλλεγεί, αλλά σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες όλα 
οδηγούν στο γεγονός ότι η πτώ-
ση οφείλεται σε κάποιον ακραίο 
ελιγμό.

 Σημειώνεται ότι η συγκεκρι-
μένη άσκηση, την οποία εκτελού-
σαν οι πιλότοι του μοιραίου Φά-
ντομ, είναι αρκετά απαιτητική, 

διότι είναι άσκηση τακτικών ελιγ-
μών και εκτελείται ελάχιστα πά-
νω την επιφάνεια της θάλασσας 
και συγκεκριμένα 100 μέτρα.

 Οι ιπτάμενοι δεν μιλούν μέ-
σω ασυρμάτου για να μην εντο-
πιστούν, καθώς και στα σενάρια 
της άσκησης περιλαμβάνεται και 
προσβολή θαλάσσιου στόχου.

Δύσκολη η άσκηση 
των πιλότων
 Σύμφωνα με πηγές της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, είναι μία άσκη-
ση που θέλει μεγάλη προσο-
χή, ενέχει κινδύνους και απαιτεί 
εγρήγορση και αφοσίωση κάθε 
δευτερόλεπτο. Δεν είναι η πιο 
επικίνδυνη αεροπορική εκπαι-

δευτική δραστηριότητα, όπως 
έχει ειπωθεί, ωστόσο, είναι «δύ-
σκολη» μιας και το μαχητικό ανα-
πτύσσει ταχύτητες που ξεπερνούν 
τα 800 χιλιόμετρα.

 Τον σχηματισμό καθοδηγεί 
ο «Bravo 1», που είναι και ο επι-
κεφαλής και πετώντας πάντα λί-
γο πιο χαμηλά από τον «Bravo 2», 
τον κατευθύνει μεθοδικά μέσω 
ελιγμών και απότομων στροφών, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
εντοπισμός από εχθρικά ραντάρ.

 Αυτό σημαίνει πως οι χειρι-
στές σε κάποιο λάθος είχαν μόλις 
2 – το πολύ – δευτερόλεπτα ώστε 
να αντιδράσουν, μέχρι το μαχητι-
κό να φτάσει στην επιφάνεια της 
θάλασσας και προσκρούσει.

Επικίνδυνοι ελιγμοί μόλις
100 μέτρα πάνω από τη γη



Σ
ε παρουσίαση τουρ-
κικής τηλεοπτικής 
σειράς παρέστη ο 
υπουργός Άµυνας της 

γείτονος Χουλουσί Ακάρ, υπόθε-
ση της οποίας είναι το κυνήγι «κα-
κών» Ελλήνων εγκληµατιών και 
τροµοκρατών από τους «καλούς» 
Τούρκους στρατιώτες που πραγ-
µατοποιούν επιχείρηση σε ελληνι-
κό νησί! Η σειρά έχει τίτλο «Κόκ-
κινη Σηµαία» και προβάλλεται 
από την τουρκική κρατική τηλεό-
ραση.

Η υπόθεση είναι µία εκλαΐ-
κευση της τουρκικής προπαγάν-
δας που ακούµε να µαίνεται το 
τελευταίο διάστηµα, προπαγάν-
δα που στοχεύει ευθέως την κυρι-
αρχία των ελληνικών νησιών. Εξ’ 
ου και η παρουσία Ακάρ στην πα-

ρουσίαση της σειράς. Στην σειρά, 
λοιπόν, Τούρκοι στρατηγοί σχε-
διάζουν αποστολή εισβολής για 
να καταπολεµήσουν τροµοκρά-
τες και λαθρέµπορους όπλων που 
απειλούν την Τουρκία, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ελληνικό 
νησί. Αν και το νησί δεν κατονοµά-
ζεται, υπάρχουν σκηνές µε ελλη-
νικά συνθήµατα σε τοίχους, όπως 
«Αλληλεγγύη στον Μαζιώτη» 
και «Έξω οι Ναζί». Οι δε «κακοί» 
που απειλούν την Τουρκία, φυσι-
κά είναι Έλληνες που συνεργάζο-
νται µε Κούρδους «τροµοκράτες»!
Ο Ακάρ δήλωσε πως είναι πολύ 
σηµαντικό να προβάλλεται ο ηρω-
ισµός και η αυτοθυσία του τουρκι-
κού στρατού.

Και άλλα σίριαλ 
∆εν είναι η πρώτη φορά που η 
τουρκική προπαγάνδα διαχέεται 
από τα σίριαλ της γείτονος. Όµως, 
παλαιότερα αυτή περιορίζονταν 
στην νεότερη τουρκική ιστορία, µε 
σίριαλ προπαγάνδας για την Μι-
κρασιατική Καταστροφή, το Κυ-
πριακό κτλ.

Για παράδειγµα, το 2016 εί-
χε προβληθεί η σειρά «Η πατρί-

ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α ΕΡΝΤΟΓΑΝ/
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ASCASCA

Η τηλεοπτική 
σειρά προβάλλεται 
από το ΤRΤ και είναι 
άλλη µια προπαγάνδα 
εις βάρος της χώρας µας

«Κόκκινη Σημαία» 
ή κόκκινη... μπαρούφα 



Νέες προκλήσεις Ακάρ
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Συνεχίζει στο ίδιο προκλητι-
κό µοτίβο η Τουρκία και ό ένας 
µετά τον άλλον, παίρνει τη σκυ-
τάλη για δηλώσεις εναντίον της 
Ελλάδας. Μετά τον Ερντογάν 
και του Τσαβούσογλου, ο τούρ-
κος υπουργός Άµυνας, Χουλου-
σί Ακάρ επιτέθηκε στην Ελλάδα, 
κατά την παρουσία του σε χειµε-
ρινή άσκηση του τουρκικού στρα-
τού που πραγµατοποιείται στο 
Καρς της Τουρκίας.

Αφού πρώτα ανέφερε αρ-
χικά πως η Τουρκία ακολουθεί 
µια λογική και σταθερή εξωτερι-
κή πολιτική, στη συνέχεια κατη-
γόρησε την Ελλάδα πως συνεχί-
ζει να προβαίνει σε προκλητικές 
ενέργειες και σε ανάλογη ρητο-
ρική. «Προσπαθούµε να αντι-
µετωπίσουµε µε ψυχραιµία τις 
ενέργειες της Ελλάδας», είπε.

Τα νησιά «κόκκινο πανί» 
Ο Τούρκος υπουργός Άµυνας 
στάθηκε ξανά «στον εξοπλισµό 
των νησιών από την Ελλάδα κα-
τά παράβαση των διεθνών συµ-
φωνιών και στις προκλητικές 
επισκέψεις Ελλήνων αξιωµατού-
χων σε αυτά», τονίζοντας πως «σε 
απάντηση της έκκλησής µας για 
ειρήνη και διάλογο, η Ελλάδα 

επιδιώκει τεχνητές συµµαχίες 
και κάνει µάταιες εξοπλιστικές 
προσπάθειες, ενάντια στο πνεύ-
µα της συµµαχίας και της γειτονί-
ας. Και περιµένουµε να το κατα-
λάβουν αυτό».

Τονίζοντας, ακόµη, ότι οι εκ-
κλήσεις της Τουρκίας για διάλο-
γο δεν πρέπει να εκλαµβάνονται 
ως αδυναµία και συµπληρώ-
νοντας πως η φράση «δεν θα 
επιτρέψουµε τετελεσµένα γε-
γονότα» δεν πρέπει να αντιµε-
τωπίζεται ως απειλή, ο Ακάρ εί-
πε: «∆εν απειλούµε την Ελλάδα. 
Λέµε αυτό που πρέπει να γίνει 
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαί-
ου και των σχέσεων καλής γει-
τονίας. Η Τουρκία δεν αποτελεί 
απειλή για κανέναν. Η Τουρκία 
είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος 
και αποτελεσµατικός σύµµαχος. 
∆εν επιτρέψαµε ποτέ κανένα τε-
τελεσµένο γεγονός στην Κύπρο, 

στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Με-
σόγειο και δεν θα το επιτρέψου-
µε ποτέ. ∆εν θα επιτρέψουµε µε 
κανένα τρόπο να παραβιαστούν 
τα δικαιώµατά µας. Είµαστε απο-
φασισµένοι και ικανοί να το φρο-
ντίσουµε».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας 
το ζήτηµα της απόκτησης νέων 
F-16 από τις ΗΠΑ, ο Ακάρ σηµεί-
ωσε ότι η Τουρκία έπαιξε και συ-
νεχίζει να παίζει µε επιτυχία τον 
ρόλο της στη συµµαχία του ΝΑ-
ΤΟ εδώ και 71 χρόνια, προσθέ-
τοντας ότι ενίσχυση της Τουρκί-
ας σηµαίνει ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

«Οι πληροφορίες που έχου-
µε λάβει στις επίσηµες επαφές 
µας µέχρι στιγµής είναι θετικές. 
Αναµένουµε ότι αυτό θα ολοκλη-
ρωθεί το συντοµότερο δυνατό µε 
θετικά και συγκεκριµένα βήµατα. 
Συνεχίζουµε να µεταφέρουµε αυ-
τά τα αιτήµατα στους συνοµιλητές 
µας µε επίσηµα µέσα. Βλέπουµε 
επίσης ότι υπάρχουν διάφορες 
πρωτοβουλίες εναντία στις ενέρ-
γειές µας. Πιστεύουµε ότι οι προ-
σπάθειες εκσυγχρονισµού και 
προµηθειών θα οδηγήσουν σε 
θετικό αποτέλεσµα προχωρώ-
ντας µε λογική και αντικειµενικά 
κριτήρια» τόνισε.

«Κόκκινη Σημαία» 
ή κόκκινη... μπαρούφα 

Οι Τούρκοι «στρατηγοί» σχεδιάζουν αποστολή 
εισβολής για να καταπολεµήσουν τροµοκράτες και 
λαθρέµπορους όπλων που απειλούν την Τουρκία και 
δραστηριοποιούνται σε ελληνικό νησί. Αν και το νησί 
δεν κατονοµάζεται, υπάρχουν σκηνές µε ελληνικά 
συνθήµατα σε τοίχους, όπως «Αλληλεγγύη στον 
Μαζιώτη» και «Έξω οι Ναζί». Οι δε «κακοί» Έλληνες 
συνεργάζονται µε Κούρδους «τροµοκράτες»!

δα µου εσύ», µία φιλόδοξη τηλεο-
πτική παραγωγή που εξιστορεί τα 
γεγονότα της περιόδου που προη-
γήθηκε της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής του 1922, φυσικά από την 
ανάποδη.

Οι Έλληνες στρατιωτικοί πα-
ρουσιάζονταν σαν δολοφόνοι και 
δυνάστες των φιλήσυχων Τούρ-
κων που βλέπουν τις περιουσίες 
και τις οικογένειές τους να κατα-
στρέφονται απρόκλητα. Πρωτα-
γωνιστής είναι ο µεγάλος σταρ 
της γειτονικής χώρας Χαλίτ Ερ-
γκέντς, πασίγνωστος στην Ελλά-
δα από τον ρόλο του «Σουλεϊµάν 
του Μεγαλοπρεπούς». Αυτός υπο-
δύεται τον Τζεβντέτ, τον χαρακτή-
ρα που µετά τον άδικο διωγµό του 
επαναστατεί και µετατρέπεται σε 
ελληνοφάγο.

Στο πλευρό του βρίσκεται η 
γνωστή ηθοποιός και σύζυγός 
του στην πραγµατική ζωή Μπερ-
γκιουζάρ Κορέλ. Η σειρά είχε κά-
νει πρεµιέρα µία διόλου τυχαία 
ηµεροµηνία, την 29η Οκτωβρίου 
2016. Είναι η ηµέρα που εορτά-
ζεται η θεµελίωση της Τουρκικής 
∆ηµοκρατίας από τον Μουσταφά 
Κεµάλ. 

Το 2021 στην κατεχόµενη Αµ-
µόχωστο πραγµατοποιήθηκε η 
πρεµιέρα της τουρκικής σειράς µε 
τίτλο «κάποτε στην Κύπρο» και πά-
λι από την τουρκική κρατική τηλε-
όραση. Η σειρά αποτελεί µια τη-
λεοπτική απόδοση της γνωστής 
τουρκικής προπαγάνδας για το Κυ-
πριακό: Η ΕΟΚΑ ήταν «τροµοκρα-
τική οργάνωση», οι Ελληνοκύπρι-
οι σχεδίαζαν «γενοκτονία» των 
Τουρκοκυπρίων µε την βοήθεια 
της Αθήνας κτλ. Μία προπαγανδι-
στική σειρά που είχε προκαλέσει 
τις αντιδράσεις ακόµα και Τουρ-
κοκύπριων δηµοσιογράφων, που 
την είχαν χαρακτηρίσει «εθνικιστι-

κή και υποκινούµενη από το κόµ-
µα του Ερντογάν». Πριν επιστρέ-
ψει η ελληνική µυθοπλασία στο 
τηλεοπτικό τοπίο (µε σίριαλ όπως 
οι «Άγριες Μέλισσες» και ο «Σα-
σµός») και πριν τις απροκάλυ-
πτες πολεµικές απειλές Ερντογάν, 
τα τουρκικά σίριαλ, παρά το συχνά 
απροκάλυπτο ανθελληνικό πνεύ-
µα τους, αποτελούσαν για τα καλά 
µέρος της εγχώριας τηλεοπτικής 
καθηµερινότητάς. 

Οι τουρκικές σειρές 
στην Ελλάδα 
Το 2010 ήταν η χρυσή εποχή των 
τουρκικών σίριαλ στην Ελλάδα. 
Ήταν η χρονιά που οι τουρκικές 
σαπουνόπερες συστήθηκαν στο 
ελληνικό κοινό, το οποίο τους χά-
ρισε εξαρχής πολύ υψηλά ποσοστά 
τηλεθέασης. Μέχρι και το 2014 εί-
χαν παιχτεί 36 τούρκικες σειρές, 
κατακτώντας δεσπόζουσα θέση 
στα ελληνικά τηλεοπτικά προ-
γράµµατα. Οι Έλληνες τηλεθεα-
τές είχαν µετατραπεί σε φανατι-
κούς καταναλωτές της τουρκικής 
σαπουνόπερας και σχεδόν όλα τα 
ιδιωτικά κανάλια τις έχουν εντάξει 
στο πρόγραµµά τους. Η Ελλάδα, 
όµως, δεν αποτέλεσε τον µοναδι-
κό πελάτη τους.

Η τουρκική τηλεοπτική βιο-
µηχανία αναπτύσσεται δυναµι-
κά, καθώς έχει κατακτήσει πάνω 
από 300 εκατοµµύρια θεατές σε 
περισσότερες από 75 χώρες. Του-
λάχιστον 70 σειρές, κατά κανό-
να σαπουνόπερες, έχουν περάσει 
τα τουρκικά σύνορα και κατέκλυ-
σαν τις αγορές µε βασικούς απο-
δέκτες χώρες της Μέσης Ανατολής 
και των Βαλκανίων. Το δηµοφιλές 
και στην Ελλάδα “Εζέλ” είχε σπά-
σει τα κοντέρ τηλεθέασης σε Κρο-
ατία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, κάνο-
ντας µέχρι και 65% τηλεθέαση.

Εµείς καλούµε τους 
Έλληνες σε διάλογο 
κι εκείνοι εξοπλίζουν 

και επισκέπτονται 
τα νησιά



Η
40χρονη Μαρία Αγγελι-
κούση, επικεφαλής της 
Angelicoussis Shipping 
Group, µιας από τις µε-

γαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του 
κόσµου, κληρονόµησε την οικογε-
νειακή επιχείρηση µετά τον θάνα-
το του πατέρα της, Γιάννη, το 2021, 
σε ηλικία 72 ετών. Πρόκειται για την 
τρίτη γενιά  στα ηνία της εταιρείας 
και µία από τις νεότερες γυναίκες δι-
σεκατοµµυριούχους του κόσµου. 

Το Bloomberg περιγράφει την 
Μαρία Αγγελικούση σαν µέλος 
ενός µικρού, αλλά διευρυνόµενου 
κλαµπ ισχυρών γυναικών στην ελ-
ληνική ναυτιλία, σε  έναν κλάδο που 
είναι βαθιά ριζωµένος στην ελληνι-
κή κουλτούρα, αλλά και άρρηκτα 
συνδεδεµένος έως τώρα µε την ει-
κόνα των ισχυρών ανδρών του. Εκ-
κεντρικοί, θρασείς µεγιστάνες, όπως 
ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύ-
ρος Νιάρχος ήταν το πρότυπο του δι-
σεκατοµµυριούχου της Ελλάδας. Οι 
γυναίκες, αντίθετα, αποτελούν µό-
λις το ένα τρίτο του εργατικού δυνα-
µικού στις ναυτιλιακές εταιρείες και 
το 2% των πληρωµάτων στα πλοία. 

«Η ναυτιλία πάντα θεωρούνταν 
µια ανδρική βιοµηχανία, αλλά εάν 
κοιτάξει κανείς τριγύρω σήµερα, του 
προκαλεί έκπληξη πόσες γυναίκες 
βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέσεις 
ή πρόκειται να γίνουν ισχυρές», λέ-
ει στο Bloomberg ο Nigel Lowry, του 
Lloyd’s List.

Πραγµατικά,   γυναίκες βρί-
σκονται στο τιµόνι των δύο µεγα-
λύτερων ναυτιλιακών της Ελλά-
δας: Η Αγγελικούση στην εταιρεία 

που φέρει το όνοµά της και η Αγγε-
λικού Φράγκου, CEO της Navios 
Maritime Holdings. Η Ένωση Ελ-
λήνων Εφοπλιστών εξέλεξε µία γυ-
ναίκα, τη Μελίνα Τραυλού, για πρό-
εδρό της, για πρώτη φορά στον ένα 
αιώνα της ιστορίας της. 

Η διαδοχή έχει παίξει σηµαντι-
κό στην άνοδο των γυναικών στην 
ελληνική ναυτιλία, καθώς όλο και 
περισσότερο, τα ηνία των εταιρειών 
περνούν στις κόρες. 

Η Μαρία Αγγελικούση µπορεί 
να ήταν το µοναχοπαίδι της οικογέ-
νειάς της, όµως η άνοδός της στην 
εταιρεία δεν ήταν αυτονόητη.  Με 
σπουδές στο Cambridge, δούλευε 
σαν γιατρός στο Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας στη Βρετανία, όταν ο πατέ-
ρας της την κάλεσε να επιστρέψει 
στην Ελλάδα και να µαθητεύσει 
πλάι του, τον καιρό της κρίσης. 

Ο πατέρας της, που χαρακτηρί-
ζεται από τον Lowry ως «ο καλύτε-
ρος δάσκαλος», φηµισµένος για το 
ένστικτό του στην αγορά, βοήθησε 
την εταιρεία να ξεπεράσει την ύφε-
ση και να αναπτύξει τον στόλο της 
στα 134 πλοία, διπλασιάζοντας την 
οικογενειακή περιουσία τα τελευ-
ταία επτά χρόνια. 

Με τον θάνατό του, η Μαρία Αγ-
γελικούση βρέθηκε στη θέση του 
CEO, µε την πρώτη της δοκιµασία 
να έρχεται γρήγορα, όταν η Ρωσία 

εισέβαλε στην Ουκρανία, κλονίζο-
ντας τον ναυτιλιακό κλάδο, την ώρα 
που ήδη αντιµετώπιζε την αναταρα-
χή του κορωνοϊού.  

Αµέσως, η Αγγελικούση, που εί-
χε πλοία στην Ουκρανία, ξεκαθάρι-
σε ότι δεν θα αναλάµβανε ρωσικά 
φορτία, κερδίζοντας τον σεβασµό 
των άλλων στην αγορά. 

Το όνοµα Μaran 
Το όνοµά της αποτελεί το 50% του 
brand Maran, που φέρουν τα πλοία 
της µεγαλύτερης ιδιωτικής (δηλαδή 
µη εισηγµένης ή κρατικής) ναυτι-
λιακής αυτοκρατορίας του κόσµου. 
Όταν ο πατέρας της, Γιάννης Αγ-
γελικούσης αποφάσιζε το 2018 να 
χρησιµοποιήσει το όνοµα Maran 
στους τρεις ξεχωριστούς βραχίο-
νες της εταιρείας, τα τάνκερς, τα gas 
carriers και τα dry bulkers, ήταν µία 
κίνηση που µαρτυρούσε το ρόλο 
για τον οποίο προόριζε τη µοναχο-
κόρη του, Μαρία. Σήµερα, Μαρία 
Αγγελικούση βρίσκεται στο... πη-
δάλιο της οικογενειακής επιχείρη-
σης, ακολουθώντας τις συµβουλές 
αλλά και τα ρίσκα του πατέρα της. 
Άλλωστε ο Γιάννης Αγγελικούσης 
ήταν γνωστός για την ικανότητά του 
να διαβάζει τις αγορές και να παίρ-
νει τις σωστές αποφάσεις. Και βέ-
βαια, ο πρώτος από τους Έλληνες 
πλοιοκτήτες που µπήκε στο χρηµα-
τιστήριο Nasdaq το 1989. Αφότου 
άντλησε κεφάλαια για να επεκταθεί 
από τα bulkers στα τάνκερς και µε-
τά στα gas carriers, έβγαλε την εται-
ρεία από το χρηµατιστήριο το 2001, 
χρόνια πριν γίνει νόρµα η άντληση 

              Maria Angelicoussis   & Vicky Safra 
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Στη χώρα όπου η ναυτιλία είναι ο «βασιλιάς», ο πλουσιότερος 
εφοπλιστής είναι γυναίκα, γράφει το Bloomberg, καθώς υπολογίζει την 
προσωπική περιουσία της Μαρίας Αγγελικούση στα 5,3 δισ. δολάρια. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα δύο πλουσιότερα άτοµα στην Ελλάδα είναι 
γυναίκες, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, καθώς την πρωτιά

κατέχει η Vicky Safra, κληρονόµος της οµώνυµης τραπεζικής 
δυναστείας, η οποία έχει ελληνικό διαβατήριο

    ∆ύο Ελληνίδες και   δισεκατομμυριούχες

Μια γυναίκα είναι πλουσιότερη 
από όλους τους εφοπλιστές



κεφαλαίων από τις αγορές.

«Ήρθα για να µείνω»
Όπως θα αποκάλυπτε, η ίδια η Μα-
ρία Αγγελικούση το 2018, ο πατέ-
ρας της είχε σκεφτεί και πάλι τη 
λύση µιας χρηµατιστηριακής εισα-
γωγής. «Πριν να εµφανιστώ στο 
προσκήνιο, ίσως να υπήρχε µία φυ-
σική ανησυχία ότι δεν υφίσταται δι-
αδοχή», παραδεχόταν µε επιστολή 
της η οποία διακινήθηκε στο Πα-
γκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ του 
Νταβός το 2018, για να ξεδιαλύνει 
µία και καλή το τοπίο. «Μία εισαγω-
γή στο χρηµατιστήριο δεν βρίσκε-
ται πια στα ραντάρ. Ήρθα για να 
µείνω», έγραφε τότε η κληρονόµος.

Ο πατέρας της έκανε σαφές ότι 
η Μαρία Αγγελικούση αποτελεί το 
µέλλον της εταιρείας. Η αποχώρη-
ση των επί χρόνια κορυφαίων στε-
λεχών της Angelicoussis Shipping 
Group (ASG), Γιάννη Πλατσιδά-
κη και Σταύρου Χατζηγρηγόρη και 
η άνοδος νεότερων insiders, όπως 
είναι η γενική διευθύντρια της 
Maran Gas ∆έσποινα Μουστάκα, 
έκανε σαφές ότι η εταιρεία εγκαινι-

άζει µία νέα εποχή προς την ενερ-
γειακή µετάβαση.

Στη νέα αυτή εποχή, η Αγγελι-
κούση ακολουθεί τη συµβουλή που 
της έδωσε ο πατέρας της: Να µένει 
σε αυτά που γνωρίζει και να µην 
αναλώνεται υπερβολικά. «Ο πατέ-
ρας µου λέει ότι µάλλον απολαµβά-
νω υπερβολικά τη λεπτοµέρεια», εί-
χε παραδεχθεί.

Τελικά, έχει την εµπειρία
Κάποιοι στον Πειραιά αναρωτιού-
νταν εάν είχε την εµπειρία να διαχει-
ριστεί µία επιχείρηση αυτού του µε-
γέθους, µε πάνω από 150 πλοία. «Ο 
στόλος είναι απλά πολύ µεγάλος για 
να τον διαχειριστεί κάποιος», είχε 
πει στο TradeWinds ένας από τους 
ανταγωνιστές της, εξηγώντας ότι 
αυτό ήταν ένα δύσκολο έργο ακό-
µα και για έναν αφοσιωµένο και 
χαρισµατικό επιχειρηµατία σαν 
τον Γιάννη Αγγελικούση.«∆εν έχει 
την εµπειρία του πατέρα της –όλοι 
το γνωρίζουν αυτό. ∆υστυχώς, εί-
ναι µοναχοπαίδι και αυτό σηµαίνει 
ότι όλο το βάρος πέφτει στις πλά-
τες της. Για να κάνει τη δουλειά της 

αποτελεσµατικά, ίσως να χρειαστεί 
να µικρύνει τα µεγέθη», εξηγούσε 
στην έγκυρη ναυτιλιακή έκδοση 
ένας άλλος πλοιοκτήτης.

Όµως στους ναυτιλιακούς κύ-
κλους, πολλοί ήταν εκείνοι που 
πιστεύαν ότι θα τα καταφέρει. «Η 
εταιρεία είναι πολύ ισχυρή και δεν 
υπάρχει λόγος να πιστέψει κανείς 
ότι δεν θα είναι και στο µέλλον», 
δήλωνε ο Πάνος Λασκαρίδης.  Θα 
χρειάζονταν µεγάλες αποτυχίες 
και παράλογες πρωτοβουλίες για 
να πληγεί µία τόσο ισχυρή εται-
ρεία σαν και αυτή που δηµιούργη-
σε ο Γιάννης Αγγελικούσης, έλεγε. 
«∆εν πιστεύω ότι η Μαρία είναι ένα 
άτοµο που θα έκανε τέτοια λάθη», 
ξεκαθαρίζε.

«Η κόρη του Γιάννη είναι χαρι-
σµατική», σηµείωνε πριν από πε-
ρίπου δύο χρόνια,  ο Αναστάσιος 
Παναγιαννόπουλος, ένας από τους 
παλιούς φίλους του Αγγελικούση. 
«Έχει σπουδαίες δυνατότητες και 
καλούς συνεργάτες, είναι πολύ κα-
λά οργανωµένοι. ∆εν νοµίζω ότι θα 
έχει την παραµικρή δυσκολία». Και 
δεν είχε...

              Maria Angelicoussis   & Vicky Safra 
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Οι... τετράποδοι
ένοικοι σε Μαξίμου
Προεδρικό Μέγαρο!
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Η Vicky Sarfaty είχε µόλις κλείσει τα 17, όταν παντρεύτη-
κε τον άνδρα που θα γινόταν ο πλουσιότερος τραπεζίτης του 
κόσµου. Πάνω από πέντε δεκαετίες αργότερα, το Bloomberg 
την κατατάσσει ανάµεσα στις πλουσιότερες γυναίκες του κό-
σµου, αφού όπως γράφει, είναι ο θεµατοφύλακας της τε-
ράστιας περιουσίας της δυναστείας των Safra,  η οποία µε-
τρά 180 χρόνια ιστορίας και εκτείνεται σε τρεις γενιές και 
τέσσερις ηπείρους. Καθώς διαθέτει ελληνική υπηκοότητα, 
η Vicky Safra, που ζει στην Ελβετία, συγκαταλέγεται από το 
Forbes ανάµεσα στους ελάχιστους Έλληνες δισεκατοµµυ-
ριούχους. Από τον θάνατο του Joseph Safra τον ∆εκέµβριο 
του 2020, ο έλεγχος κάποιων εκ των σηµαντικότερων περι-
ουσιακών στοιχείων της οικογένειας πέρασε στα χέρια της 
68χρονης, τότε, χήρας και των τεσσάρων παιδιών της. Είναι 
οι ιδιοκτήτες της ελβετικής J. Safra Sarasin, της βραζιλιάνι-
κης Banco Safra -δύο τραπεζών µε ενεργητικό 90 δισ. δολα-
ρίων- καθώς και ακινήτων όπως ο ουρανοξύστης Gherkin 
του Λονδίνου και το κτίριο 660 Madison Avenue της Νέας 
Υόρκης. Σύµφωνα µε το Bloomberg, η Vicky Safra και τα 
παιδιά της έχουν συνολική περιουσία 16,2 δισ. δολαρίων. 

Από τη Συρία στην Ελλάδα 
Η τραπεζική δυναστεία των Safra έχει τις ρίζες της στο Χαλέ-
πι της Συρίας, όπου η οικογένεια έστησε την Safra Freres & 
Cie πίσω στα 1840, προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα κα-
ραβάνια µε τις καµήλες που έκαναν εµπόριο τον καιρό της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.  Ήταν ο τόπος γέννησης του 
Jacob Safra, ο οποίος όµως µετέφερε την οικογένεια στη 
Βραζιλία το 1953. Εκεί, έστησε µία εταιρεία που δραστη-
ριοποιούνταν στο εµπόριο µετάλλων, εξοπλισµού και ζώ-
ων, πριν να ιδρύσει µία τράπεζα. Ο Joseph, ο νεότερος γιος 
του, σπούδαζε στην Αγγλία όταν η οικογένεια µεταφέρθηκε 
στη Ν. Αµερική. Χρόνια αργότερα, µε την υγεία του πατέρα 
του να επιδεινώνεται, µετακόµισε και εκείνος στη Βραζιλία. 
Και εκεί γνώρισε την µετέπειτα σύζυγό του. Ήταν και εκείνη 
Εβραία και η οικογένειά της είχε µεταφερθεί από την Ελλά-
δα στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1950, όταν εκείνη ήταν παι-
δί. Παντρεύτηκαν το 1969. 

«Ήταν έρωτας µε την πρώτη µατιά, µία αγάπη που θα 
κρατούσε έως τις τελευταίες στιγµές της ζωής του», έγραφε 
η ετήσια έκθεση της J. Safra Sarasin. Η Vicky και ο Joseph 
Safra απέκτησαν 4 παιδιά και 14 εγγόνια. Ο 45χρονος Jacob 
είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες της οικογε-
νειακής επιχείρησης, ενώ το µικρότερο από τα παιδιά τους, 
ο 36χρονος  David, έχει αναλάβει τη βραζιλιάνικη εταιρεία. 
Ο πατέρας τους, που έπασχε από πάρκινσον, τους προετοί-
µαζε για να αναλάβουν για περισσότερα από δέκα χρόνια. 

Όπως ο εκλιπών σύζυγός της, που έδινε ελάχιστες συ-
νεντεύξεις, η Vicky Safra επίσης κρατά χαµηλό προφίλ. Οι 
σπάνιες δηµόσιες εµφανίσεις της συνήθως σχετίζονται µε το 
φιλανθρωπικό της έργο. Οι φωτογραφίες της που κυκλοφο-
ρούν είναι ελάχιστες. 

H Ελληνίδα 
χήρα που 
κληρονόμησε 
μία τραπεζική 
αυτοκρατορία 
90 δισ. 
δολαρίων
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Εντυπωσιακή
προσέλευση
πολιτών
του Βύρωνα
για τον
Χρήστο Γώγο

Εντυπωσιακή ήταν η µαζική πα-
ρουσία του κόσµου στην εκδήλωση 
για την κοπή της βασιλόπιτας της πα-
ράταξης «Νέα Εποχή Βύρωνα», µε 
επικεφαλής τον υποψήφιο δήµαρχο 
Βύρωνα, κ. Χρήστο Γώγο, νυν αρ-
χηγό της µείζονος αντιπολίτευσης.

Ο κ. Γώγος στον χαιρετισµό 
του αναφέρθηκε στις σηµαντικότε-
ρες πρωτοβουλίες που έχει λάβει η 
παράταξη µε γνώµονα τη βελτίω-
ση της καθηµερινότητας των πολιτών, τονίζοντας 
την απραξία της διοικούσας αρχής, ενώ σηµείω-
σε ότι η προσπάθεια γίνεται συλλογικά και συνο-
λικά από ανθρώπους που αγαπάνε και πονάνε 
πραγµατικά και άνευ όρων τον Βύρωνα και επι-
θυµούν µε όλη τους τη δύναµη αυτή η πόλη να 
βρει ξανά τη θέση που της αρµόζει.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους 
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.∆. Χάρης 
Θεοχάρης, ο βουλευτής και γραµµατέας Αυτοδι-
οίκησης και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, π. ∆ήµαρχος 
Π. Φαλήρου, ∆ιονύσης Χατζηδάκης, οι βουλευ-
τές του Νοτίου Τοµέα Άννα Καραµανλή και Βα-
σίλης Σπανάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.∆. 
Τάσος Γαϊτάνης, καθώς και ο βουλευτής της Ελ-

ληνικής Λύσης Γ. Βαγενάς.
Παρόντες ήταν επίσης, ο ∆ή-

µαρχος ∆άφνης Υµηττού Τάσος 
Μπινίσκος, αντιδήµαρχοι και πε-
ριφερειακοί σύµβουλοι, καθώς 
και υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβου-
λοι. Επίσης παραβρέθηκαν µέλη 
της ∆ΗΜ.ΤΟ Ν.∆ Βύρωνα, της Β3 
∆ΕΕΠ, η Πρόεδρος της Ένωσης 
Ηπειρωτών Βύρωνα Αλέκα Σιώ-
ζου, ο επίτιµος Πρόεδρος Συλλόγου 

Κρητών Βύρωνα- Παγκρατίου Αντώνης Γοναλά-
κης, εκπρόσωποι της Ένωσης Παλαιών Προσκό-
πων 2ου Συστήµατος Βύρωνα, ο επί σειρά ετών 
Πρόεδρος του Αθηναϊκού και της ΕΠΑΕ Σπύ-
ρος Καλογιάννης και πολλοί ακόµα εκπρόσω-
ποι συλλογικών φορέων της πόλης και της ευρύ-
τερης περιοχής.

Αγία Παρασκευή: 
Κι όμως το
κολυμβητήριο
«φάντασμα» μπορεί
να ...εμφανιστεί
Ένα πραγµατικά καθοριστικό βήµα 
έγινε για την αποπεράτωση του 
πολύπαθου κολυµβητηρίου στην Αγία 
Παρασκευή. Συγκεκριµένα, στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου της πόλης, εγκρίθηκε µε 
συντριπτική πλειοψηφία η σύναψη 
δανείου, ύψους 2 εκατ. ευρώ για την 
εκτέλεση του έργου.
Ο δήµαρχος Αγίας Παρασκευής, 
κ. Βασίλης Ζορµπάς τόνισε ότι το 
κολυµβητήριο έχει ήδη δηµοπρατηθεί, 
ενώ εκτίµησε πως εντός πενταµήνου 
θα βγει ο ανάδοχος, για να 
ακολουθήσει πλέον η έναρξη των 
έργων. Επίσης, ο ίδιος εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι ο ∆ήµος θα 
εξασφαλίσει πηγές χρηµατοδότησης.

Οι προσλήψεις συμβασιούχων  
στους δήμους για το 2023

Ε
γκύκλιο για τον προγραµµατισµό 
προσλήψεων σε δήµους, περιφέ-
ρειες και τα νοµικά τους πρόσω-
πα,  σε συνδέσµους και ιδρύµατα 

καθώς και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης που 
δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης,  για το 2023 εξέδωσε το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο  τα αιτήµατα αφο-
ρούν τις εξής κατηγορίες προσλήψεων:

� από ίδιους πόρους (για ΝΠΙ∆ εκτός φορέ-
ων Γενικής Κυβέρνησης)

� ανταποδοτικού χαρακτήρα και
� µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή 

αντιτίµου ή λοιπών αντικαταβολών σύµφωνα 
µε τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη 

δηµοσιονοµική κατάσταση και την ανάγκη περι-
στολής των κρατικών δαπανών.

Σε ότι αφορά στα αιτήµατα για προσωπικό 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύ-
ναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ 
της Αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσε-
ων από ιδίους πόρους που δεν ανήκουν στο Μη-
τρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τονίζεται 
ότι οι εγκρίσεις θα παραµείνουν στα ίδια µε πέ-
ρυσι επίπεδα µε το προηγούµενο έτος.

Για τα αιτήµατα που αφορούν σε προσωπι-
κό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού και 
ΝΠΙ∆ αυτών, η εγκύκλιος σηµειώνει ότι για να 
χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδο-
τικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση πε-

ρί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει 
ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη 
και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του φο-
ρέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες.

Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση ότι  τα 
κοιµητήρια δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 
ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Αυτή είναι ιστορική στιγµή: Το Κτήµα Φιξ ανήκει πλέον στους Ηρακλειώτες
Το Κτήµα Φιξ, ένας πνεύµονας πρα-
σίνου 28 στρεµµάτων, ανήκει πλέον 
στους δηµότες του  Ηρακλείου Αττικής 
και ανοίγει τις πόρτες του για να υπο-
δεχθεί τους Ηρακλειώτες και τις Ηρα-
κλειώτισσες την Κυριακή 5 Φεβρουα-
ρίου στις 11.00 το πρωί.
Η δηµοτική αρχή του Νίκου Μπάµπα-
λου έκανε πράξη το όνειρο όλης της 
πόλης, µια διεκδίκηση που διαχρονι-
κά όλοι οι δήµαρχοι, όλες οι διοικήσεις 
προσπάθησαν να επιτύχουν τα τελευ-
ταία 40 και πλέον χρόνια, καθώς το Κτή-

µα Φιξ θα γίνει το µεγαλύτερο πάρκο 
που θα δει ποτέ το Ηράκλειο, ένας χώ-
ρος Πρασίνου, Πολιτισµού και Ιστορί-
ας της πόλης, ο οποίος θα µείνει κληρο-
νοµιά για πολλές γενιές Ηρακλειωτών.
Ο ∆ήµος καλεί όλους τους δηµότες να 
έρθουν και να περπατήσουν µέσα στις 
πράσινες διαδροµές του και να πάρουν 
µια πρώτη γεύση από το µεγαλύτερο 
πάρκο της πόλης, από το µέρος που θα 
µπορούν πλέον να χαίρονται και οι ίδιοι 
και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παι-
διών τους.
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Π
ερισσότερα από 6,5 
εκατοµµύρια ευρώ 
από ευρωπαϊκούς 
πόρους, εξασφάλισε 

ο δήµος Γλυφάδας. Όπως ανα-
φέρει ο δήµαρχος, Γιώργος Πα-
πανικολάου, τα χρήµατα θα δια-
τεθούν σε πέντε πρωτοποριακά 
έργα που θα αλλάξουν τον τρόπο 
συλλογής και διαλογής απορριµ-
µάτων στην πόλη.

Ο συνολικός προϋπολογι-
σµός είναι 6.579.760,17 ευρώ και 
χρηµατοδοτείται 100% από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 
ΕΣΠΑ για το Περιβάλλον και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τα πέντε πρωτοποριακά έργα:
1) Ένα µεγάλο δίκτυο µε υπό-

γειους και υπέργειους κάδους 

συλλογής βιοαποβλήτων, που θα 
τοποθετηθούν σε επιλεγµένα ση-
µεία της Γλυφάδας.

2) Ολόκληρος νέος στόλος 
µε απορριµµατοφόρα για τη συλ-
λογή βιοαποβλήτων, µε δυνατό-
τητα για ασφαλή αποκοµιδή των 
απορριµµάτων κατά την πλαγι-

οπροσέγγιση σε παρκαρισµένα 
οχήµατα και για ταχεία αποκοµι-
δή απορριµµάτων σε πολυσύχνα-
στούς δρόµους του ∆ήµου.

3) Νέα ηλεκτροκίνητα απορ-
ριµµατοφόρα για τη συλλογή βι-
οαποβλήτων.

4) Εγκατάσταση «έξυπνου» 

ολοκληρωµένου συστήµατος πα-
ρακολούθησης και διαχείρισης 
του στόλου των οχηµάτων και 
των κάδων.

5) ∆ράσεις ευαισθητοποίη-
σης πολιτών, για την ενεργό συµ-
µετοχή και δράση στο πλαίσιο του 
εγχειρήµατος.

 6,5 εκατομμύρια ευρώ 
από ευρωπαϊκούς πόρους 
στη Γλυφάδα

Ασφυκτικά γεµάτο ήταν το ∆ηµοτι-
κό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης «∆η-
µήτρης Κιντής», κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης για την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας που πραγµατοποί-
ησε η Παράταξη «Ηλιούπολοι µαζί – 
ΕΝΑΚ» του δηµάρχου Ηλιούπολης 
κ. Γιώργου Χατζηδάκη, στην οποία 
υπήρξε παρουσία βουλευτών από 
Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και των πρώην ∆ηµάρχων Θ. Γεωρ-
γάκη και Γ. Αναγνώστου.

Ο κ. Χατζηδάκης στην οµιλία 
του, αφού ευχαρίστησε αρχικά τους 
παρευρισκόµενους, ευχήθηκε σε 
όλους καλή χρονιά. «Σας ευχαρι-
στώ για αυτή τη δυναµική παρουσία. 

Αυτή η παρουσία είναι πολύ σηµα-
ντική και µας δίνει δύναµη να συ-
νεχίσουµε», είπε, σηµειώνοντας ότι 
«επιλέξαµε αυτόν εδώ τον χώρο, το 

Αναψυκτήριο, γιατί πριν από 3,5 πε-
ρίπου χρόνια ξεκινήσαµε από εδώ 
αυτή την προσπάθεια». Όπως τόνι-
σε: «Τότε ήµασταν λίγοι, πολλοί λι-
γότεροι απ’ ότι είµαστε σήµερα. Κι 
όµως είχαµε το πάθος, την αγάπη, 
τη θέληση για προσφορά, αναγνω-
ρίστηκε αυτό και συνεχίζουµε µε το 
ίδιο πάθος µέχρι σήµερα. Με αυτή 
την αγάπη για την πόλη µας, µε αυτή 
τη διάθεση για προσφορά, για κοι-
νωνική αλληλεγγύη».

Ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας πως 
«είµαστε εδώ όµως, κι είστε κι εσείς 
παρόντες, προκειµένου στην επόµε-
νη 5ετία και τα δύο αυτά ζητήµατα 
για την πόλη µας θα γίνουν πράξη!».

Με το σύνθηµα «Μαζί δίνουµε 
λύσεις», οι συνδυασµοί «Συµµαχία 
Πολιτών Κηφισιάς – Νέας Ερυ-
θραίας – Εκάλης» µε επικεφαλής 
τον δήµαρχο Γιώργο Θωµάκο και 
«αλλάΖΩ την πόλη µου Κηφισιά 
– Ν. Ερυθραία – Εκάλη» µε επι-
κεφαλής τον αντιδήµαρχο Γιώργο 
Σκορδίλη, ανακοίνωσαν τη συνερ-
γασία τους για τις δηµοτικές εκλο-
γές του προσεχούς Οκτωβρίου.

Παράλληλα, δύο ακόµα συ-
νεργασίες, µε τον Θεοχάρη Απο-
στόλου και τον Κύρο Ασφή, οι 
οποίοι θα είναι υποψήφιοι στο ψη-

φοδέλτιο του συνδυασµού του, 
ανακοίνωσε ο δήµαρχος Κηφι-
σιάς.

Πρόκειται για κινήσεις που 
επιβεβαιώνουν την δύσκολη µάχη 
που πρόκειται να δοθεί στον δή-
µο της Κηφισιάς, καθώς έχει ήδη 
ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του 
κ. Ξυπολυτά, που πιθανότατα θα 
έχει και την στήριξη της Ν∆ ενώ 
είναι “ανοιχτό” αν θα κατέβει και 
ο πρώην δήµαρχος και νυν επικε-
φαλής της µείζονος µειοψηφίας και 
πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νίκος Χι-
ωτάκης.

Κοπή πίτας – παράσταση νίκης για τον δήµαρχο Ηλιούπολης

«Συναγερµό» για συστράτευση σήµανε ο δήµαρχος Κηφισιάς

Νέοι «τριγµοί» 
στην παράταξη του 
δηµάρχου Φιλοθέης – 
Ψυχικού
Την παραίτηση της από τη θέση της αντιδηµάρχου Φιλοθέ-
ης- Ψυχικού αλλά και την αποχώρηση της από την παράταξη 
του δηµάρχου ∆ηµήτρη Γαλάνη «ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ» 
ανακοίνωσε µε επιστολή της η Αλίκη Γκιζελή. Η παραίτηση 
αποτελεί ακόµα έναν «κρίκο» στην «αλυσίδα» αποχωρήσεων 
από τη διοίκηση µε κυριότερες αυτές της Φαίνης Χατζηαθα-
νασιάδου (υποψήφια δήµαρχος), της Πέννυς Ζαφειροπού-
λου- Σαρρή και του Χαράλαµπου Μπονάτσου (υποψήφιος 
δήµαρχος).

Στην επιστολή παραίτησης της η κα Γκιζέλη αναφέρει µε-
ταξύ άλλων ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια είχε σοβαρές δια-
φωνίες µε τον δήµαρχο για τον χειρισµό ορισµένων θεµάτων 
που αφορούν τόσο στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης του 
∆ήµου, όσο και στον τρόπο συνεργασίας των µελών της Εκτε-
λεστικής και της ευρύτερης οµάδας των εκλεγµένων της συ-
µπολίτευσης.

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 



ΤΡΙΑ ΝΕΑ 
«ΚΑΛΑΘΙΑ»
Έρχονται της Σαρακοστής, του 
πασχαλινού τραπεζιού και για  
λαµπάδες και παιχνίδια για τα παιδιά 

T
ρία νέα «καλάθια του νοικο-
κυριού» αναµένεται να ξε-
κινήσουν το προσεχές χρο-
νικό διάστηµα, ενόψει του 

Πάσχα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 
υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, σχεδιάζει ένα καλάθι µε νηστί-
σιµα είδη λόγω Σαρακοστής, στη συνέ-
χεια θα υπάρξει ένα καλάθι µε τα είδη 
που αφορούν στο πασχαλινό τραπέ-
ζι ενώ σχεδιάζεται να υπάρξει και ένα 
καλάθι για τα παιδιά, όπως συνέβη και 
στις εορτές των Χριστουγέννων. Το σα-
ρακοστιανό καλάθι αναµένεται να εί-
ναι έτοιµο τις τελευταίες µέρες του Φε-
βρουαρίου, δηλαδή, λίγες µέρες πριν 
την Καθαρή ∆ευτέρα ενώ όσο πλη-
σιάζουµε προς την Μεγάλη Εβδοµά-
δα θα ενταχθούν σε αυτό και προϊόντα 
που αφορούν στο εορταστικό τραπέζι 
και θα εξελιχθεί σε καλάθι του Πάσχα.

Στο µεταξύ, όπως δήλωσε πρό-
σφατα ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η 
πρωτοβουλία για το καλάθι του νοικο-
κυριού, θα πάρει παράταση µέχρι και 
τον Ιούνιο προκειµένου να προστατευ-
τούν οι καταναλωτές. Υπενθυµίζεται ότι 
το µέτρο είχε υπολογιστεί αρχικά να δι-
αρκέσει έως και τον Μάρτιο. Οπότε, το 
αµέσως προσεχές διάστηµα, αναµένε-
ται η απόφαση της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού για να επιτραπεί η παράταση 
του µέτρου.

Σταθερές τιµές στο 92%
των προϊόντων 
Στο 92% των προϊόντων που περι-
λαµβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικο-
κυριού», οι τιµές µειώνονται ή διατη-
ρούνται σταθερές την 14η εβδοµάδα 
εφαρµογής της πρωτοβουλίας της Κυ-
βέρνησης (01/02/2023 -07/02/2023).

Αυτό σηµειώνεται σε ανακοίνωση 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων σήµερα, Τετάρτη 1η Φεβρου-
αρίου, µε βάση τους τιµοκαταλόγους 
που γνωστοποίησαν οι αλυσίδες σού-
περ µάρκετ. «Σε αξία συνόλου «Κα-
λαθιού» η αξία έµεινε σταθερή. Εντός 
Φεβρουαρίου αναµένονται οι πρώτες 
νέες µειώσεις» σχολίασε σε ανάρτησή 
του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, κ. ‘Αδωνις Γεωρ-
γιάδης.

Ειδικότερα, από το σύνολο 833 
προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυ-
ριού» που είναι απολύτως συγκρίσιµα:
-στα 48, ποσοστό 6%, η τιµή µειώθηκε,
-στα 720, ποσοστό 86%, η τιµή παρέ-
µεινε σταθερή
-και σε 65, ποσοστό 8%, η τιµή αυξή-
θηκε.

Θα συνεχιστεί η στήριξη 
των νοικοκυριών 
Σχετικά µε την νοµοθετική ρύθµιση για 
το καλάθι του νοικοκυριού, που κανονι-
κά λήγει στις 31 Μαρτίου, ο κ. Παπαθα-
νάσης σηµείωσε πως εφόσον η ακρί-
βεια παραµένει, η κυβέρνηση πρέπει 
να συνεχίσει την στήριξη και όπως είχε 
ειπωθεί εξ αρχής, οδεύοντας προς την 
λήξη του µέτρου, θα ληφθούν οι ανάλο-
γες αποφάσεις, για να δοθούν οι σχετι-
κές παρατάσεις.

Στο ερώτηµα, τι εξοικονοµεί µια 
οικογένεια αγοράζοντας από το κα-
λάθι, ο κ. Παπαθανάσης, επανέλαβε 
πως µία τετραµελής οικογένεια κερδί-
ζει περίπου 80 ευρώ τον µήνα. Μαζί µε 
την κάρτα αγορών, για την οποία ξεκι-
νούν οι αιτήσεις στις επόµενες ηµέρες 
και έως 3 Μαρτίου θα γίνει η καταβο-
λή των ποσών, το Market Pass, θα δώ-

σει ένα ποσό το οποίο είναι 10% στις 
αγορές των καταναλωτών. «Για µία τε-
τραµελή οικογένεια αυτό σηµαίνει 52 
ευρώ και αν χρησιµοποιεί η ίδια η οι-
κογένεια και το καλάθι µπορεί να έχει 
ένα όφελος 80 ευρώ. ∆εν µπορούµε 
100% να καλύψουµε την ακρίβεια. Θα 
ήταν ψέµατα να το πούµε, αλλά κάνου-
µε κάθε τι, ό,τι µπορούµε, προκειµένου 
να στηρίξουµε τα νοικοκυριά» τόνισε ο 
κ. Παπαθανάσης.

Αιτήσει για το Market Pass
Την ερχόµενη εβδοµάδα θα ξεκινή-
σουν οι αιτήσεις για την χορήγηση του 
Market Pass, ανέφερε ο αναπληρωτής 
υπουργός και ο τρόπος υποβολής της 
αίτησης θα είναι ανάλογος µε το Fuel 
Pass. «Εάν επιλέξουµε να πιστωθούν 
τα χρήµατα σε λογαριασµό IBAN, θα 
έχουµε µία µείωση 20%, αλλά θα κατα-
βληθούν τρεις µήνες µαζί, δηλαδή Φε-
βρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος σε µία 
καταβολή στις 3 Μαρτίου και αφορά 
το 85% των συµπολιτών µας. Αυτό εί-
ναι που θέλουµε να κάνουµε, να στη-
ρίξουµε πραγµατικά τα νοικοκυριά και 
το έχουµε πει ότι αυτό το 10% είναι κα-
λύτερο από το 7% που προτείνει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ως µείωση του ΦΠΑ» προσέ-
θεσε ο κ. Παπαθανάσης. «Οι πολίτες 
µπορούν άρα να επιλέξουν είτε να κα-
ταβληθούν τα χρήµατα στο λογαριασµό 
IBAN, διαφορετικά στην άυλη κάρτα 
πρέπει να τα χρησιµοποιήσουν σε αγο-
ρές σε σουπερµάρκετ, οπωροπωλεία, 
παντοπωλεία, κρεοπωλεία αλλά και σε 
λαϊκές αγορές που όπου οι έµποροι και 
οι παραγωγοί έχουν POS» συµπλήρω-
σε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-

ξης, σηµειώνοντας ότι το συγκεκριµένο 
µέτρο θα τρέξει έξι µήνες.

O πληθωρισµός στα τρόφιµα
Ο πληθωρισµός στα τρόφιµα είναι 15% 
σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, σηµεί-
ωσε ο κ. Παπαθανάσης, υπογραµµίζο-
ντας ότι αυτό το 15% είναι το τρίτο χα-
µηλότερο της Ευρώπης.

Ο αναπληρωτής υπουργός, ση-
µείωσε και ότι αλλάζει η σήµανση στα 
προϊόντα των σουπερµάρκετ. Όπως εί-
πε, από τότε που ξεκίνησε το καλάθι, 
έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις µε τη 
σήµανση, ωστόσο παρατηρήθηκε ότι 
η τιµή µονάδος αναγράφεται µε µικρά 
γράµµατα. «Αυτό το οποίο κάνουµε εί-
ναι ότι νοµοθετούµε έτσι ώστε να υπάρ-
χει µε την ίδια γραµµατοσειρά, στο ίδιο 
µέγεθος και η τιµή του προϊόντος και 
η τιµή ανά κιλό. Αν για παράδειγµα 
αγοράζουµε φέτα 300 γραµµάρια, θα 
έχουµε την τιµή του προϊόντος και δί-
πλα θα έχουµε την τιµή ανά κιλό. Αυτό 
γίνεται άµεσα. Σιγά σιγά εναρµονίζο-
νται όλα τα σουπερµάρκετ και βεβαίως 
και εµείς προβαίνουµε και σε ελέγχους 
για να δούµε αν έχει εναρµονιστεί όλη 
η λειτουργία των σουπερµάρκετ. Από 
∆ευτέρα όλα τα σουπερµάρκετ θα πρέ-
πει να έχουν τις τιµές µε τον ίδιο τρόπο» 
δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Όσον αφορά στις εκπτώσεις, ισχύ-
ει πλέον ότι η τιµή αναφοράς απ’ όπου 
ξεκινά η έκπτωση είναι η χαµηλότε-
ρη τιµή των τριάντα προηγούµενων 
ηµερών. Και εκεί ξεκινούν οι έλεγχοι, 
σύµφωνα µε τον κ. Παπαθανάση, ενώ 
προειδοποίησε ότι τα πρόστιµα θα εί-
ναι αυστηρά.
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης 
ξεκαθάρισε ότι
το µέτρο παίρνει 
παράταση 
µέχρι και
του Ιούνιο
για να στηριχθούν 
τα νοικοκυριά 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ/
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Σ
την επέκταση και εµβά-
θυνση των δράσεων για 
την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου της Ενδο-

σχολικής Βίας και του Σχολικού 
Εκφοβισµού στοχεύει το υπουρ-
γείο Παιδείας, µε την εισαγωγή 
ενός ειδικού, στοχευµένου νοµο-
σχεδίου για την προώθηση θετι-
κών προτύπων σχέσεων εντός της 
σχολικής κοινότητας.

Τα τρία βασικά σηµεία
του νοµοσχεδίου
Το νοµοσχέδιο για την Πρόληψη 
και Αντιµετώπιση της Ενδοσχολι-
κής Βίας και του Σχολικού Εκφο-
βισµού, µέσω του προγράµµατος 
«Ζούµε Αρµονικά ΜΑΖΙ, Σπάµε 
τη Σιωπή!», έρχεται να εµβαθύνει 
τις δράσεις που ήδη έχουν ανα-
πτυχθεί από το υπουργείο Παιδεί-
ας σε διάφορα επίπεδα.

Ενδεικτικά, µπορούν να ανα-
φερθούν: ο διπλασιασµός αριθ-
µού ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών που υπηρετούν στα 
σχολεία, η θεσµοθέτηση Συµ-
βούλου Σχολικής Ζωής σε κάθε 
σχολική µονάδα δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, η ενδυνάµωση υπο-
στηρικτικών φορέων -όπως τα 
Κέντρα ∆ιεπιστηµονικής Αξιολό-
γησης, Συµβουλευτικής και Υπο-
στήριξης (ΚΕ∆ΑΣΥ)- µε αύξηση 
του συνολικού προϋπολογισµού, η 
συνεργασία µε αρµόδιους φορείς 
για στοχευµένες παρεµβάσεις στα 
σχολεία, η εισαγωγή των Εργα-
στηρίων ∆εξιοτήτων στο υποχρε-
ωτικό ωρολόγιο πρόγραµµα από 
το Νηπιαγωγείο µέχρι και το Γυ-

µνάσιο και τα προγράµµατα «Ηµε-
ρολόγια Εκφοβισµού» (για µα-
θητές Γυµνασίου) και «Σχολική 
∆ιαµεσολάβηση: Πρόληψη και 
Επίλυση της Ενδοσχολικής Βίας» 
(για µαθητές από ΣΤ' ∆ηµοτικού 
και άνω), οι επιµορφώσεις σε πά-
νω από 125.000 εκπαιδευτικούς 
σε σχετικά θέµατα, καθώς και τα 
166 Νέα Προγράµµατα Σπουδών 
και τα νέα σχολικά εγχειρίδια που 
θα τα συνοδεύουν καλλιεργούν το 
πνεύµα κατά της βίας και των δια-
κρίσεων (π.χ. µέσα από τα κείµε-
να στα µαθήµατα της Γλώσσας και 
της Λογοτεχνίας).

Το Πρόγραµµα «Ζούµε Αρµο-
νικά ΜΑΖΙ, Σπάµε τη Σιωπή!» συ-
µπληρώνει τις παραπάνω δράσεις 
και ταυτόχρονα αποτελεί, σύµφω-
να µε κύκλους του υπουργείου 
Παιδείας, «µια πολυπαραγοντική, 
οργανωµένη και εξειδικευµένη 
απάντηση του ΥΠΑΙΘ σε φαινό-
µενα ενδοσχολικής βίας και εκφο-
βισµού».

Σύµφωνα µε ανεπίσηµη ενη-
µέρωση από το υπουργείο, το πρό-
γραµµα απευθύνεται σε µαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικούς, και στε-
λέχη εκπαίδευσης, µε στόχο την 
πρόληψη, αντιµετώπιση και προ-
στασία παιδιών και εφήβων από 
κάθε µορφή βίας και σχολικού 
εκφοβισµού και την δηµιουργία 
ασφαλών, συµπεριληπτικών, και 
υγειών σχολικών κοινοτήτων και 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
ικανών να προάγουν την αρµονι-
κή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 
πρόοδο όλων των µαθητών/τριών 
και εκπαιδευµένων. Το πρόγραµ-

µα χρηµατοδοτείται µέσω εθνι-
κών πόρων που έχει διαθέσει το 
ΥΠΑΙΘ.

Στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος, σύµφωνα µε ανεπίσηµη ενη-
µέρωση από το υπουργείο Παιδεί-
ας:
1. ∆ηµιουργούνται οµάδες δρά-
σεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής βίας.

Σε επίπεδο σχολικής µονάδας, 
ο ∆ιευθυντής µαζί µε έναν εκπαι-
δευτικό που ορίζεται από εκείνον 
(στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση) 
ή τον Σύµβουλο Σχολικής Ζωής 
(στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευ-
ση) θα είναι Υπεύθυνοι Αντιµετώ-
πισης της Σχολικής Βίας και Εκ-
φοβισµού και θα λειτουργούν ως 
σηµείο αναφοράς και ενηµέρω-
σης για θέµατα σχολικού εκφοβι-
σµού, θα υλοποιούν εκπαιδευτικές 
δράσεις και προγράµµατα ευαι-
σθητοποίησης στη σχολική µονά-
δα τους και θα επιλαµβάνονται πε-
ριστατικών ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισµού, σε άµεση επικοινω-
νία µε την τετραµελή Οµάδα ∆ρά-
σης της ∆ιεύθυνσης στην οποία 
υπάγονται.

Οµάδες δράσεις 
Σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, θα λειτουργήσουν τε-
τραµελείς Οµάδες ∆ράσης, απο-
τελούµενες από τον ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης, έναν Σύµβου-
λο Εκπαίδευσης, έναν ψυχολό-
γο και έναν κοινωνικό λειτουρ-
γό ώστε να υπάρχει εποπτεία του 
προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο. 
Οι Οµάδες ∆ράσεις θα συντάσ-
σουν ετήσιες εκθέσεις µε τις πα-
ρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά 
τους για τα περιστατικά ενδοσχο-
λικής βίας που έλαβαν χώρα µα-
ζί µε τις προτάσεις τους, και θα 
τις υποβάλλουν στον Περιφερει-
ακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ο 
οποίος θα ενηµερώνει τακτικά το 
ΥΠΑΙΘ, εξασφαλίζοντας τη χά-
ραξη µελλοντικής πολιτικής ενά-
ντια στην ενδοσχολική βία βάσει 
δεδοµένων.

Σε κεντρικό επίπεδο, θα συ-
σταθεί επιτροπή εµπειρογνωµό-
νων που έχει την ευθύνη για την 
εποπτεία και την επιµέλεια του 
προγράµµατος, καθώς και τη συ-
ναγωγή σχετικών συµπερασµά-
των. Η επιτροπή θα αναλάβει την 

Το Πρόγραµµα «Ζούµε 
Αρµονικά ΜΑΖΙ, Σπάµε 
τη Σιωπή!» αποτελεί 
«µια πολυπαραγοντική, 
οργανωµένη και 
εξειδικευµένη 
απάντηση του 
ΥΠΑΙΘ σε φαινόµενα 
ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισµού».

STOP 
BULYLING!
Νοµοσχέδιο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της 
Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισµού



εκπόνηση ειδικών πρωτοκόλλων 
πρόληψης και χειρισµού φαινο-
µένων ενδοσχολικής βίας και εκ-
φοβισµού. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η επιστηµονική αρ-
τιότητα του προγράµµατος.

Τέλος, το νοµοσχέδιο προβλέ-
πει την θεσµική κατοχύρωση δυ-
νατότητας συνεργασίας µεταξύ 
φορέων και δοµών που δραστη-
ριοποιούνται κατά της ενδοσχολι-
κής βίας και εκφοβισµού.
2. Αναπτύσσεται πλατφόρµα 
για αναφορές περιστατικών βί-
ας µε την δυνατότητα και ΑΝΩ-
ΝΥΜΗΣ αναφοράς.

Η πλατφόρµα έχει αναπτυ-
χθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(ΙΤΥΕ) ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνερ-
γασία µε την κεντρική επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων. Σε αυτήν, οι 
µαθητές θα µπορούν να αναφέ-
ρουν περιστατικά συµπληρώνο-
ντας την ειδικά διαµορφωµένη 
φόρµα καταγραφής περιστατικού 
ΑΝΩΝΥΜΑ ή επώνυµα, ενώ οι 
γονείς θα µπορούν να αναφέρουν 
περιστατικά επώνυµα. Θα δοθεί 
έτσι η δυνατότητα σε περισσότερα 

θύµατα σχολικού εκφοβισµού να 
µιλήσουν και να υποστηριχθούν. 
Θα απαιτείται η σύνδεση µε κωδι-
κούς Πανελληνίου Σχολικού ∆ι-
κτύου (για µαθητές) ή Taxis (για 
γονείς).

Η πλατφόρµα θα περιέχει επί-
σης πρωτόκολλα διαχείρισης πε-
ριστατικών, καλές πρακτικές, κα-
θώς και στοχευµένο ενηµερωτικό 
υλικό προς ενηµέρωση της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, τους γονείς 
και το ευρύτερο κοινό, λειτουργώ-
ντας έτσι ως κεντρικός ψηφιακός 
κόµβος του ΥΠΑΙΘ κατά της εν-
δοσχολικής βίας και εκφοβισµού.

Η αναφορά θα αποστέλλεται 
στην:
- Οµάδα ∆ράσης όπου αποδέκτες 
των αναφορών θα είναι οι Υπεύ-
θυνοι Αντιµετώπισης της Σχολι-
κής Βίας και Εκφοβισµού της οι-
κείας σχολικής µονάδας που θα 
µπορούν να επιληφθούν αµέσως 
των περιστατικών αυτών,
- Οµάδα ∆ράσης της αρµόδιας ∆/
νση Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αδυναµίας επί-
λυσης του ζητήµατος σε επίπεδο 
σχολείου, η σχολική οµάδα δρά-

σης καταφεύγει στην αρµόδια 
οµάδα της ∆/νσης Εκπαίδευσης 
για υποστήριξη.

Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα 
στον αναφέροντα να παρακολου-
θήσει την πορεία της αναφοράς 
του µέσω της ειδικά διαµορφωµέ-
νης πλατφόρµας.
3. Συστηµατικές επιµορφώσεις 
εκπαιδευτικών.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) θα αναπτύξει 
νέο και εµπλουτισµένο υλικό για 
την επιµόρφωση των εκπαιδευτι-
κών. 'Αµεσος στόχος είναι η επι-
µόρφωση των Οµάδων ∆ράσης 
των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης 
και των Υπεύθυνων Αντιµετώπι-
σης της Σχολικής Βίας και Εκφο-
βισµού των σχολικών µονάδων 
µέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας 
του προγράµµατος.
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Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός
σε Ελλάδα και εξωτερικό
Μερικά από τα δεδοµένα που έχουν καταγρα-
φεί για το φαινόµενο καταδεικνύουν τη σηµασία 
στοχευµένων δράσεων ήδη από τις πρώτες σχολι-
κές τάξεις.

Σύµφωνα µε Πανελλαδική έρευνα που διεξή-
χθη για το Χαµόγελο του Παιδιού (2022), βασικές 
Αιτίες που οι νέοι (16-20 ετών) αποδίδουν την πυ-
ροδότηση του εκφοβισµού είναι η διαφορετικότητα 
και συγκεκριµένα η διαφορετική εθνικότητα (85%), 
σεξουαλική ταυτότητα (82%) και νοητική ικανότη-
τα (82%).

Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, µόνο 40% 
όσων δέχθηκαν εκφοβισµό σε παιδική ηλικία ζή-
τησαν βοήθεια, µε τους γονείς να αποτελούν πρώ-
τη επιλογή στο 18%, και τους καθηγητές στο 6%. Η 
λεκτική επίθεση και ο συναισθηµατικός εκβιασµός 
αποτελούν τους πρώτους συνειρµούς τους έννοιας 
«εκφοβισµός» για 8 στους 10 Έλληνες. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου του ΙΤΕ για διαδι-
κτυακές συνήθειες (2021-2022), µόνο το 35% των 
παιδιών που έπεσε θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού 
απευθύνθηκε σε κάποιον ενήλικα για βοήθεια, .

Σε διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε στοιχεία της 
UNESCO επί του θέµατος: Παγκοσµίως, 1 στους 3 
µαθητές έχει υπάρξει θύµα σχολικού εκφοβισµού 
από συµµαθητές του τον τελευταίο µήνα. Ειδικότε-
ρα την Ευρώπη, το η αναλογία είναι 1 στους 4 µα-
θητές.

Παγκοσµίως, το ποσοστό µαθητών που υφίστα-
ται σχολική βία µειώνεται µε την ηλικία, µε τα µε-
γαλύτερα ποσοστά ωστόσο να καταγράφονται µε-
ταξύ 10-15 ετών.

Μόνο σε 5 χώρες έχει µειωθεί το ποσοστό των 
µαθητών που είναι θύµα σχολικού εκφοβισµού και 
σωµατικής βίας.

Μεταξύ του 2015 και του 2018, παρατηρήθηκε 
αύξηση στα παιδιά που είναι δέκτες σχολικού εκ-
φοβισµού κατά 4%, κατά µέσο όρο στις χώρες του 
ΟΟΣΑ.

Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία του ΠΟΥ, τα αγό-
ρια τείνουν να εκφοβίζουν άλλους περισσότερο 
από τα κορίτσια, ενώ περίπου 1 στα 12 αγόρια (8%) 
δήλωσε ότι είχαν εκφοβίσει άλλους τουλάχιστον 
2-3 φορές τους τελευταίους δύο µήνες, σε σύγκρι-
ση µε 1 στα 20 κορίτσια (5%).



Η 
εκ ποµπή τους  έκα -
νε πρεµιέρα και οι δύο 
τους αποθεώθηκαν στο 
Twitter. Στην πρώτη συ-

νέντευξη που παραχώρησε η Αννί-
τα Πάνια, µίλησε για τα λάθη που 
έκανε µέχρι σήµερα, για τι ακριβώς 
µετανιώνει, έκανε τον απολογισµό 
της και αποκάλυψε ποιον θα ήθελε 
να έχει απέναντί της ιδανικά για να 
του κάνει συνέντευξη. ∆ιαβάστε ένα 
απόσπασµα από τη συνέντευξή της
Τελειώσατε το µεταφραστικό 
τµήµα του Γαλλικού Ινστιτού-
του, πώς προέκυψε η τηλεόρα-
ση; Ήταν κάτι που ονειρευόσα-
σταν από παιδί;

«∆εν ονειρεύτηκα τίποτα. Απλά 
ήρθε σε µια φάση που το έκανα κέ-
φι κι έµεινε τα περισσότερα χρόνια 
της ζωής µου. Ευτυχώς είχα την ευ-
καιρία να κάνω ό,τι σκαρφιζόµουν 
πάντα».
Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, θα 
ακολουθούσατε την ίδια πορεία; 
Μετανιώσατε ποτέ για επιλογές 
σας;

«∆εν θα άλλαζα πολλά. Σίγουρα 
υπήρξαν και στιγµές που δεν ήταν 
αυτό που ακριβώς ήθελα, αλλά βρί-
σκω πάντα τρόπο να ξορκίζω τη δυ-
σκολία».
Απωθηµένα έχετε; Είτε από τη 
ζωή είτε από τη δουλειά;

«Όχι, δόξα τω Θεώ».
Μετράτε 28 χρόνια σε αυτόν τον 
χώρο. Τι λατρεύετε να µισείτε 

στην τηλεόραση;
«Κανένα µίσος, καµία λατρεία».

Η τηλεόραση του 2023 σε σχέ-
ση µε την τηλεόραση του 1995, 
οπότε και ξεκινήσατε, έχει εκ-
συγχρονιστεί ή έχει γίνει πιο συ-
ντηρητική;

«Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα 
τα ίδια µένουν».
Πώς το εξηγείτε;

«Το ανθρώπινο DNA δεν αλλά-
ζει, απλά εξελίσσεται και προσαρ-
µόζεται. ∆εν είναι τυχαίο µάλλον 
το γεγονός ότι πολλά προγράµµα-
τα σήµερα, π.χ. τηλεπαιχνίδια, προ-
βάλλονται ξανά µετά από δεκαετίες, 

και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία και 
αποδοχή από το κοινό».
Τι θα αλλάζατε στην ελληνική 
τηλεόραση και τι θεωρείτε ότι 
λείπει από αυτή σήµερα;

«Θα πρόσθετα φαντασία και 
καινούργιες εγχώριες ιδέες σε επί-
πεδο εκποµπών, χωρίς φόβο και 
πάθος. Την ίδια στιγµή που στη µυ-
θοπλασία υπάρχει φουλ δηµιουργι-
κότητα, οι εκποµπές και τα shows γί-
νονται αυστηρά µε… ψώνια από το 
εξωτερικό».
Τελικά η ζωή θέλει τρέλα;

«Θέλει τρέλα και του καθενός 
µας την προσωπική κορδέλα!»
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Η Αννίτα Πάνια επέστρεψε τηλεοπτικά  
µέσα από το «Έλεος», που παρουσιάζει µαζί  
µε τον Ηλία Ψινάκη στο MEGA

Αννίτα Πάνια: Θέλει τρέλα 
και του καθενός μας  
την προσωπική κορδέλα!

Καλεσµένος στο  The 2Night 
Show βρέθηκε ο Χάρης Βαφειάς. Ο 
επιχειρηµατίας και πλοιοκτήτης µί-
λησε για την επαγγελµατική του πο-
ρεία από τα πρώτα του βήµατα στη 
Ναυτιλία µέχρι τη µεγάλη του επι-
τυχία στο Χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης.

«Ίσως κληρονόµησα το δαιµόνιο 
του παππού µου που ξεκίνησε από 
τη Χίο και πήγε στην Αργεντινή χω-
ρίς να ξέρει τη γλώσσα, ούτε να έχει 
τα χρήµατα για να κάνει ένα νέο ξε-
κίνηµα στο εµπόριο κρεάτων. Και τα 
κατάφερε. Ο παππούς ήταν 7 αδέλ-
φια, από ένα µικρό χωριουδάκι, από 
το οποίο δεν κατάγονται οι Έλληνες 
εφοπλιστές, το 90% κατάγονται από 
τα Καρδάµυλα και αποφάσισε να 
φύγει και να πάει στην άλλη άκρη 
της γης. ∆εν γύρισε ποτέ ξανά ουσι-
αστικά, γιατί η δουλειά του ήταν εκεί, 
είχε ζώα και φάρµες, απλά η γυναί-
κα του δεν ήθελε να µένει µόνιµα 
στην Αργεντινή και ερχόταν συχνά 
για την οικογένειά του. Όποιος τολ-
µάει έχει και µεγάλες πιθανότητες να 
κερδίσει», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ο πατέρας µου 
γεννιέται στην Αθήνα, µοναχογιός 
οπότε έπρεπε να ακολουθήσει ανα-
γκαστικά το επάγγελµα του πατέρα 

του, δηλαδή εµπόριο κρεάτων χον-
δρική. Επειδή όµως στο σχολείο εί-
χε συµµαθητές και ανθρώπους που 
ήταν στη ναυτιλία και του έλεγαν ότι 
είναι ωραία δουλειά, σε οδηγεί σε 
νέους δρόµους, είναι πιο ελεύθερη, 
του έβαλαν το µικρόβιο. Βέβαια δεν 
µπορούσε να την ξεκινήσει χωρίς 
δικά του χρήµατα και έτσι δούλευε 
στην κρεαταγορά για να συγκεντρώ-
σει τα χρήµατα».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι 
όταν ήταν µικρός «µε έστελνε ο πα-
τέρας µου µε το τρένο στη ναυτιλιακή 
για να δω πώς πάει κάθε µέρα ο κό-

σµος στη δουλειά του. Ήθελε να δω 
ότι δεν πάνε µε λιµουζίνα. Στα 17 µε 
έστειλε στην Κίνα σε ένα ναυπηγείο 
να πάω να παζαρέψω τον λογαρια-
σµό ενός καραβιού µας».

Το παρατσούκλι  
«Harry Potter»
Σε άλλο σηµείο της συνέντευξης, ο 
Χάρης Βαφειάς παραδέχτηκε ότι οι 
Αµερικανοί τον αποκαλούν «Harry 
Potter». «Όταν έβαλα την εταιρεία 
µου στο χρηµατιστήριο ήµουν πολύ 
µικρός γι’ αυτό µε αποκαλούν Harry 
Potter», είπε.

«Βγαίνω πιο σκληρός από ό,τι εί-
µαι κανονικά, νόµιζα ότι θα είµαι ο 
πιο σκληρός από τους κριτές, τελικά 
δεν είµαι. Το όλο κόνσεπτ και το όλο 
γύρισµα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εί-
χαµε µια οµάδα που ήταν πολύ αφο-
σιωµένοι στους πέντε κριτές και αυ-
τό ήταν ωραίο, µας πρόσεχαν πολύ, 
κάνανε ένα πάρα πολύ καλό φιλτρά-
ρισµα στο ποιοι θα έρθουν να µας 
παρουσιάσουν τις ιδέες τους, οπό-
τε είχαµε ένα 70 µε 75% πάρα πο-
λύ καλές ιδέες που δεν το περίµενα 
για την Ελλάδα», σηµείωσε σχετι-
κά µε τη συµµετοχή του ως επενδυ-
τής-Dragon, στο νέο σόου επενδύσε-
ων, «Dragons’ Den».

Χάρης Βαφειάς: Ο πλοιοκτήτης του Dragons’ 
Den με το παρατσούκλι «Harry Potter»

Η προσπάθεια του Ντέιβ Μπα-
ουτίστα να παίξει τον Μπέιν τε-
λείωσε. Ο ηθοποιός αποκάλυ-
ψε τον Απρίλιο του 2021 στο 
JusticeCon ότι συναντήθηκε 
µε τη Warner Bros για να ζητή-
σουν την προοπτική να παίξει 
τον κακό του Μπάτµαν σε µια 
επερχόµενη ταινία. Ο Μπαου-
τίστα είπε τότε: «∆εν κάνω πλάκα. Έµοιαζαν λίγο, «Ουάου, δεν θα κάνου-
µε ακρόαση για τον Μπέιν». Κι εγώ από την πλευρά µου σκεφτόµουν: 
«∆εν µε νοιάζει, θα τον παίξω»». Μάλιστα, από τη στιγµή που ο σκηνο-
θέτης Τζέιµς Γκαν έχει τεθεί επικεφαλής των DC Studios, µαζί µε τον Πί-
τερ Σάφραν, πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτηκαν ότι εξαιτίας της καλής σχέ-
σης που έχει ο ηθοποιός µε τον σκηνοθέτη, ο ρόλος του Μπέιν είναι δικός 
του. Αυτό, όµως, δεν θα συµβεί, όπως επιβεβαίωσε ο Μπαουτίστα µιλώ-
ντας στο «Insider».

«Συζήτησα µε τον Τζέιµς γι' αυτό», είπε ο Μπαουτίστα, «αλλά νοµίζω 
ότι η κατεύθυνση προς την οποία κλίνει, είναι να κάνει µία γενική επανεκ-
κίνηση ολόκληρου του σύµπαντος, να ξεκινήσει από το µηδέν. Πιστεύω 
ότι για να αναβιώσει το DC Universe πρέπει να ξεκινήσει από το µηδέν 
και νοµίζω ότι πρέπει να προσλάβει νεότερους ηθοποιούς. Πρέπει να κά-
νει έναν σχεδιασµό για τα επόµενα 15 χρόνια και νοµίζω ότι αυτό δεν µπο-
ρεί να το κάνει µε µένα. Και το καταλαβαίνω». Ο Μπαουτίστα πρόσθεσε: 
«Πρέπει να πω ότι το εκτιµώ αυτό γιατί δεν θέλω να υποδυθώ έναν χαρα-
κτήρα που δεν µπορώ να τον δικαιώσω. ∆εν νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή της 
καριέρας µου µπορώ να δικαιώσω τον Μπέιν. Απλώς δεν ξέρω αν θα µπο-
ρούσα να χειριστώ το φυσικό µέρος και δεν νοµίζω ότι θα µπορώ να εγγυ-
ηθώ ότι θα ζήσω τόσο ώστε να προγραµµατίσω εκ των προτέρων µελλο-
ντικές ταινίες. Οπότε, απλά δεν ξέρω αν µπορώ να είµαι αυτός ο τύπος».

Dave Bautista: Δεν θα υποδυθεί
τον «κακό» του Batman
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Τ
ον τρόπο ζωής έχει αλλάξει 
σε αρκετούς ανθρώπους το 
OnlyFans όχι µόνο από οι-
κονοµικής πλευράς, αλλά 

και από ψυχολογικής, βοηθώντας τους 
να αποκτήσουν µεγαλύτερη αυτοπεποί-
θηση. Κάποιοι από αυτούς έχουν κατα-
φέρει να συγκεντρώσουν εκατοµµύρια 
δολάρια ετησίως, σύµφωνα µε διάφορα 
στοιχεία που κατά καιρούς έχουν δει το 
φως της δηµοσιότητας.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα 
είναι αυτό της Blac Chyna, µε το πραγ-
µατικό όνοµα να είναι Angela White. Η 
συγκεκριµένη κέρδιζε 20 εκατοµµύρια 
δολάρια ετησίως. Αν και πλέον δεν βρί-
σκεται στην πλατφόρµα.

Αξίζει να σηµειωθεί πως πριν φύγει 
χρέωνε τους συνδροµητές 19,99 δολά-
ρια τον µήνα. Παρόµοια µεγάλα ποσά 
έχουν κερδίσει κι άλλες διασηµότητες 
και influencers.

Σας παρουσιάζουµε τους πιο επιτυ-
χηµένους:

Bella Thorne (11 εκατ. δολά-
ρια): Παρότι η µηνιαία συνδροµή για 
το προφίλ της είναι δωρεάν, έχει κατα-
φέρει να συγκεντρώσει τέραστια έσο-
δα.

Cardi B (9,43 εκατ. δολάρια): 
Όπως και η Blac Chyna, η ράπερ Cardi 
B δεν είναι πλέον στο OnlyFans, αλλά 
όταν ήταν, κατάφερε να έχει έσοδα πά-
νω από 9 εκατοµµύρια δολάρια.

Tyga (7,69 εκατοµ. δολάρια): Ο 
ράπερ διέγραψε τον λογαριασµό του 
στο OnlyFans το 2021, αλλά έφτασε 
στο απόγειό του µε περισσότερα από 7 
εκατοµµύρια δολάρια.

Mia Khalifa (6,42 εκατοµµύ-
ρια δολάρια): Μετά την αποχώρη-
σή της από τη βιοµηχανία ταινιών για 
ενήλικες, η Khalifa εντάχθηκε στους 
OnlyFans και έγινε διάσηµη δηµοσι-
εύοντας το είδος περιεχοµένου που 
ήθελε.

Bhad Bhabie (5,2 εκατοµ. δολά-
ρια): Η σταρ των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης χρεώνει τους συνδροµητές 
23,99$ το µήνα για να δουν το αποκλει-
στικό της περιεχόµενο στο OnlyFans, 
καθιστώντας την µια από τις κορυφαίες 
σε εισπράξεις στην πλατφόρµα.

Erica Mena (4,49 εκατοµ. δολά-
ρια): Φέρεται να έβγαζε πάνω από 4 
εκατοµµύρια δολάρια ετησίως, µέσω 
συµβουλών και αποκλειστικού περιε-
χοµένου.

Gemma McCourt (2,9 εκατοµ. 
δολάρια): Γνωστή ως Gem101 στο 
OnlyFans, η influencer έχει γίνει εξαι-
ρετικά δηµοφιλής στο OnlyFans. Χρε-
ώνει τους θαυµαστές 30$ το µήνα για 
µια βασική συνδροµή, κερδίζοντας µια 
θέση στη λίστα.

ONLYFANS
Αυτές είναι οι πιο 

ακριβοπληρωμένες 
γυναίκες

Snik: «Γ@μω
τα σπίτια σας,
μπ@στ@ρδ@»
Έναν αρκετά ενεργό λογαρια-
σµό στα social media διατηρεί 
ο Snik, ο οποίος συχνά πυκνά 
µοιράζεται µε τους διαδικτυα-
κούς του φίλους διάφορες στιγ-
µές από την καθηµερινότητά του 
ενώ πολλές φορές εκφράζει δη-
µόσια την γνώµη του. Αυτή τη 
φορά, λοιπόν και συγκεκριµέ-
να το πρωί της Πέµπτης ο γνω-
στός τράπερ προχώρησε σε ένα 
άγριο ξέσπασµα, µέσα από δια-
δοχικά βίντεο που δηµοσίευσε 
στον προσωπικό του λογαρια-
σµό στο Instagram. Ειδικότε-
ρα, έκανε γυµναστική στο σπί-
τι του, δείχνοντας παράλληλα 
και τα δύο σκυλάκια του έξω στη 
βροχή, ωστόσο έλαβε πολλά µη-
νύµατα για τον λόγο που έχει τα 
κατοικίδιά του έξω στην κακο-
καιρία.

Τότε, ο Snik ξέσπασε ανα-
φέροντας, µεταξύ άλλων, πως 
έξω στον κήπο υπάρχουν τα σπι-
τάκια τους.

«Κάποιοι µου στέλνετε βά-
λε τα σκυλιά µέσα… Άλλη δου-
λειά δεν έχετε να κάνετε; Σοβα-
ρά; Θα είχα αφήσει τα σκυλιά 
µου έξω; Τα σκυλάκια έχουν 
σπιτάκια να µπουν. Άλλη δου-
λειά δεν έχετε να ασχοληθείτε, 
µπ@στ@ρδοι. Σηκωθείτε από 
τον καναπέ, δουλέψτε, κάντε 
κάτι. Να βγάλετε τα λεφτά σας, 
άµα δεν γουστάρετε να βλέπετε 
τα Story µου κάντε unfollow» εί-
πε αρχικά. «Εγώ για εσάς το λέω, 
µάγκες. Κοιτάξτε το 2023 να γί-
νετε η καλύτερη version του εαυ-
τού σας, να κάνω και εγώ το ίδιο. 
Σταµατήστε να ασχολείστε τό-
σο µε το δράµα, έχω χάσει και 
εγώ πολύ χρόνο να τσακώνοµαι 
µε τον κάθε βλάκα. Φέτος θέ-
λω ηρεµία, τάξη και ασφάλεια. 
Οπότε σηκωθείτε από τον κανα-
πέ, βγάλτε τα λεφτά και κοιτάξ-
τε τη δουλίτσα σας» συµπλήρω-
σε ο Snik.
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Σ
τη µέση των σηµερινών 
τιµών των συµβατικών 
οχηµάτων και των ηλε-
κτροκίνητων οχηµάτων 

αναµένεται να διαµορφωθεί η τιµή 
των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων το 
2025, όπως εκτιµά ο διευθυντής του 
Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και 
πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων (ΕΛ.
ΙΝ.Η.Ο) Ευάγγελος Μπεκιάρης. 

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. 
Μπεκιάρης αναγνωρίζει ότι «ακόµη 
δεν είναι φτηνά τα ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα», ωστόσο εξηγεί ότι ο κλιµα-
τικός νόµος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι µια πραγµατικότητα και απαιτεί 
τον εκσυγχρονισµό της τεχνολογίας 
στα αυτοκίνητα, µε στόχο τη µείωση 
των εκποµπών ρύπων και την αύξηση 
της οδικής ασφάλειας. Σηµειώνει, πα-
ράλληλα, ότι το γεγονός αυτό αναµέ-
νεται να επιφέρει µειώσεις στις τιµές 
των ηλεκτροκίνητων και αύξηση στις 
τιµές των συµβατικών. ∆ιευκρινίζει δε, 
ότι σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο, 
τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά που 
θα ταξινοµούνται στην Ευρώπη από 
το 2035 και µετά θα πρέπει να έχουν 
µηδενικές εκποµπές ρύπων. Αυτό ση-
µαίνει ότι από τη χρονική αυτή στιγ-
µή (µε το ενδεχόµενο κάποιου χρονι-
κό διαστήµατος προσαρµογής στα νέα 
δεδοµένα), δεν θα µπορεί κανείς να 
αγοράσει πλέον ένα καινούριο συµ-
βατικό αυτοκίνητο, ενώ θα υπάρξουν 
σταδιακά αντικίνητρα για όσα αυτοκί-
νητα συµβατικής τεχνολογίας θα εξα-
κολουθούν να κινούνται.

Η εικόνα των σταθµών 
φόρτισης στα επόµενα 
δύο χρόνια
Σε ό,τι αφορά τους σταθµούς φόρτι-

σης, ο κ. Μπεκιάρης αναφέρει ότι σή-
µερα υπάρχει πράγµατι ζήτηµα µε την 
επάρκεια των σταθµών µέσα στις πό-
λεις, όµως ευελπιστεί ότι στα επόµενα 
δύο χρόνια, µέσω ενεργειών από τους 
∆ήµους της χώρας, θα υπάρξουν αξιο-
πρεπείς δυνατότητες φόρτισης.

Όπως λέει, τα Σχέδια Ανάπτυξης 
Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων εκ µέ-
ρους των ∆ήµων χρηµατοδοτούνται 
από την πολιτεία και προβλέπουν την 
ανάπτυξη ενός σταθµού φόρτισης ανά 
χίλιους κατοίκους για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, το-
νίζει ότι το επόµενο εξάµηνο θα υπάρ-
ξει µια σαφής εικόνα για το πόσοι δη-
µόσιοι φορτιστές υπάρχουν στη χώρα, 
µέσω του µητρώου φορτιστών που κα-
ταρτίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Προτάσεις για Σ∆ΙΤ και 
επαγωγική φόρτιση
Καταθέτοντας τις προτάσεις του 
ΙΜΕΤ για τη βελτίωση του επιπέδου 

της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, 
τάσσεται -επιπροσθέτως των σηµε-
ρινών κρατικών χρηµατοδοτήσεων 
για υποδοµές ηλεκτροφόρτισης- και 
υπέρ της υιοθέτησης του Ολλανδικού 
µοντέλου, που προβλέπει τη δυνατό-
τητα συµπράξεων δηµοσίου και ιδιω-
τικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), ώστε µέσω δι-
αγωνιστικών διαδικασιών να είναι 
δυνατή η εγκατάσταση φορτιστών 
στο αστικό περιβάλλον παράλλη-
λα µε τη δυνατότητα εκµετάλλευσής 
τους για κάποια χρόνια.

Επιπλέον, προτείνει την υιοθέτη-
ση της επαγωγικής φόρτισης, µέσω 
της οποίας τα αυτοκίνητα θα µπορούν 
να φορτίζουν, είτε όταν βρίσκονται σε 
στάθµευση, είτε την ώρα που κινού-
νται στη δεξιά λωρίδα του δρόµου, 
παίρνοντας ασύρµατα µέσω µαγνη-
τών τη φόρτιση από το έδαφος όπου 
θα έχουν εγκατασταθεί πηνία.

Ο κ. Μπεκιάρης επισηµαίνει, µε-
ταξύ άλλων, ότι στον τοµέα των τα-
ξινοµήσεων ηλεκτρικών αυτοκινή-

των, η Ελλάδα ξεκίνησε αργά, το 
2018 και σχεδόν από το µηδέν, ενώ 
τα τελευταία τρία χρόνια κινήθηκε 
αξιοπρεπώς και κατάφερε να έχει 
µια αυξητική τάση. Γνωστοποιεί ότι 
προετοιµάζεται νοµοθεσία για τη λει-
τουργία των συνεργείων για τα ηλε-
κτροκίνητα αυτοκίνητα, ώστε να εκ-
παιδεύονται οι επαγγελµατίες και να 
πιστοποιούνται τα συνεργεία. «Κά-
τι αντίστοιχο είχε συµβεί και τα προ-
ηγούµενα χρόνια όταν η κατάσταση 
άλλαξε µε τον ηλεκτρονικό εγκέφα-
λο των αυτοκινήτων. Έτσι κανείς δεν 
ανοίγει πια στο συνεργείο τον κινη-
τήρα µε κατσαβίδι. Όλα γίνονται ηλε-
κτρονικά», προσθέτει.

Πολυµεσικές µεταφορές 
και κέντρα logistics
Για τη µείωση, τέλος, των εκποµπών 
ρύπων στις µεταφορές προτείνει την 
εφαρµογή των πολυµεσικών µεταφο-
ρών, ώστε αυτές να γίνονται συνδυ-
ασµένα µε τρένο, πλοίο, αεροπλάνο 

και ηλεκτροκίνητα οχήµατα. Σύµφω-
να µε τον ίδιο, για να γίνει αυτό είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν κέντρα 
logistics ανά τη χώρα, γεγονός που, 
όπως λέει, µπορεί τα επόµενα χρόνια 
να µειώσει τον χρόνο και το κόστος 
των µεταφορών, χρησιµοποιώντας τις 
µεταφορές µέσω βαλκανικών χωρών 
προς την κεντρική και βόρεια Ευρώ-
πη και παρακάµπτοντας τους σηµερι-
νούς διαδρόµους µεταφορών µέσω 
άλλων χωρών, επικουρικά και προς 
τον διάδροµο της Αθήνας.

Τα οφέλη της 
ηλεκτροκίνησης και οι 
εκτιµήσεις της αγοράς
Σε ό,τι αφορά συνολικά τα µεγαλύτερα 
οφέλη των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, 
ο εκπρόσωπος της εταιρείας Eurabus 
GmbH, Berlin στην Ελλάδα, Χρήστος 
Λαζαρίδης, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
αναφέρει κυρίως τη µείωση των ρύ-
πων, την απεξάρτηση από το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο, τη σηµαντικά χα-
µηλότερη παραγωγή θορύβου, τη µε-
γάλη διάρκεια ζωής των ενσωµατωµέ-
νων µπαταριών και των λεωφορείων, 
τα χαµηλότερα έξοδα συντήρησης και 
επισκευής (καθώς δεν υπάρχει κιβώ-
τιο ταχυτήτων και δεν χρειάζεται αλλα-
γή λαδιού) καθώς και τα χαµηλότερα, 
όπως λέει, λειτουργικά έξοδα των ηλε-
κτρικών λεωφορείων ανά χιλιόµετρο.

Ο κ. Λαζαρίδης εκτιµά ότι οι κατα-
ναλωτές που υιοθετούν την ηλεκτροκί-
νηση διαπιστώνουν ήδη στην πράξη 
τον λιγότερο θόρυβο και τη µικρότερη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος ενώ 
σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της αγο-
ράς τα επόµενα χρόνια θεωρεί ότι θα 
αναπτυχθούν µπαταρίες φιλικές προς 
το περιβάλλον, µε χαµηλότερο κόστος, 
γεγονός που θα συµπαρασύρει σε χα-
µηλότερα επίπεδα και τις τιµές των οχη-
µάτων.

ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΦΤΗΝΥΝΟΥΝ 
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ; 
Στη µέση των σηµερινών τιµών, όλων των οχηµάτων, η τιµή των ηλεκτροκίνητων το επόµενο διάστηµα

Σε µια χρονιά που χαρα-
κτηρίστηκε από αβεβαιότη-
τα, η Hyundai βελτίωσε τη 
θέση της σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Η εταιρεία κατά-
φερε να ξεπεράσει τα εµπό-
δια του κλάδου µε ισχυρά 
αποτελέσµατα πωλήσε-
ων. Στην Ευρώπη διέθεσε 
518.566 οχήµατα, που αντι-
στοιχούν σε αύξηση 0,5% σε σχέση µε το 2021 κατακτώ-
ντας, παράλληλα, µερίδιο αγοράς ρεκόρ 4,6% στην Ευ-
ρώπη. Οι πωλήσεις της Hyundai το 2022 σε παγκόσµιο 

επίπεδο ανήλθαν συνολικά σε 
3,94 εκατοµµύρια οχήµατα, αυ-
ξηµένες κατά 1,4% από έτος σε 
έτος. Οδηγούµενη από τη ζήτη-
ση ηλεκτρικών οχηµάτων, η εται-
ρεία σηµείωσε αύξηση 19% στις 
πωλήσεις οχηµάτων µηδενικών 
εκποµπών ρύπων. Ωστόσο, τα 
µερίδια αγοράς συνέχισαν να 
αυξάνονται µε επιδόσεις ρεκόρ 

σε Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωµένο Βασί-
λειο, που θεωρούνται οι µεγαλύτερες αγορές της Γηραι-
άς Ηπείρου.

Αύξηση των πωλήσεων στην Ευρώπη 
σηµείωσε το 2022 η Hyundai
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΡΙΑΝΤ

Μέσα στη βασιλική σουίτα
του Four Seasons Hotel, που διαµένει
ο Ρονάλντο µε την οικογένειά του – 
Πληρώνει 3.200 ευρώ τη βραδιά!

Ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο και η 
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ µε-
τακόµισαν στη Σαουδική 
Αραβία µετά την απόφα-

ση του Πορτογάλου διεθνή να υπο-
γράψει στην Αλ Νασρ.

Το ζευγάρι, που βρί-
σκεται στο Ριάντ ένα 
µήνα τώρα, µένει 
προσωρινά σε 
ξενοδοχείο πε-
ριµένοντας να 
του παραδοθεί 
η νέα του κατοι-
κία. Ο σούπερ 
σταρ και η σύζυ-
γός του Τζορτζί-
να έχουν νοικιάσει 
συνολικά 17 πολυτε-
λή δωµάτια µεταξύ 48ου 
και 50ου ορόφου στο απλησίαστο 
Four Seasons Hotel Riyadh µε κό-
στος 3.200 ευρώ τη διανυκτέρευση.

Βέβαια το ποσό αυτό λίγοι θα 
µπορούσαν να το διαθέσουν και να 

το αντέξουν οικονοµικά, αλλά η συµ-
φωνία του Ρονάλντο των 200 εκατοµ-
µυρίων ευρώ και πλέον  τον χρόνο 
του επιτρέπει να απολαµβάνει τέτοιες 
ανέσεις. Το ζευγάρι έχει εγκαταστα-
θεί στη Kingdom σουίτα, ένα δωµά-

τιο 350 τετραγωνικών µέ-
τρων που εκτείνεται σε 

δύο ορόφους.
Η σουίτα τους 

διαθέτει, µεταξύ 
άλλων, ένα γι-
γαντιαίο λευκό 
µαρµάρινο µπά-
νιο µε διπλό νι-
πτήρα, µπανιέ-

ρα υδροµασάζ και 
ντους.
Επίσης το Four 

Seasons έχει εφαρµόσει 
ένα ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας 

ώστε να µην ενοχλεί κανείς τον αστέ-
ρα του ποδοσφαίρου ή την οικογέ-
νειά του. ∆είτε εικόνες από τη βασι-
λική σουίτα του Ρονάλντο...

Δανεικός στην 
Κόνιασπορ 
ο Μπουχαλάκης
Ενας ακόµη Ελληνας θα 
συνεχίσει την καριέρα του 
στην Τουρκία, καθώς ο 
Ολυµπιακός συµφώνησε 
µε την Κόνιασπορ για την 
παραχώρηση µε δανεισµό του 
Ανδρέα Μπουχαλάκη, έως 
το τέλος της σεζόν. Ο διεθνής 
µέσος δεν ήταν στα πλάνα 
του Μίτσελ για τη βασική 
ενδεκάδα του Ολυµπιακού 
και θα φορέσει τη φανέλα της 
οµάδας της γειτονικής χώρας. 
Ο Μπουχαλάκης αναµένεται 
να ταξιδέψει σήµερα στην 
Τουρκία για να ολοκληρώσει τη 
µεταγραφή του.

Το ζευγάρι, που βρί-
σκεται στο Ριάντ ένα 
µήνα τώρα, µένει 
προσωρινά σε 

γός του Τζορτζί-
να έχουν νοικιάσει 
συνολικά 17 πολυτε-
λή δωµάτια µεταξύ 48ου 

τιο 350 τετραγωνικών µέ-
τρων που εκτείνεται σε 

δύο ορόφους.

ρα υδροµασάζ και 
ντους.
Επίσης το Four 

Seasons έχει εφαρµόσει 
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ΜΕΣΙ
«Από εκείνη 
τη μέρα όλα 
άλλαξαν για μένα»
Λ

ιονέ λ Μέσ ι  γ ια 
όλους και για όλα. Ο 
Αργεντινός σούπερ 
σταρ της Παρί Σεν 

Ζερµέν, στην πρώτη του µεγάλη 
συνέντευξη µετά το Μουντιάλ του 
Κατάρ, µιλώντας στην εφηµερίδα 
της χώρας του «Ole»... εξιστόρησε 
µερικά από τα συναισθήµατα που 
βίωσε µετά την κατάκτηση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου, αναφέρθηκε 
στον Μαραντόνα, το τελευταίο πέ-
ναλτι, και άλλα πολλά...

Μιλώντας από καρδιάς λίγο 
περισσότερο από ένα µήνα µετά τη 
µεγαλύτερη κατάκτηση της αθλη-
τικής του καριέρας, προσπάθησε 
να περιγράψει µε λόγια όσα νιώ-
θει µετά τον τελικό µε τη Γαλλία. 

«Από εκείνη τη µέρα όλα άλ-
λαξαν για µένα», αποκάλυψε. «Αυ-
τό ήταν, δεν έµεινε τίποτα, πέτυ-
χα τα πάντα µε την εθνική οµάδα 
όπως πάντα ονειρευόµουν, τα πά-
ντα στην καριέρα µου, στη Μπαρ-
τσελόνα και ατοµικά. Η αλήθεια 
είναι ότι όταν ξεκίνησα δεν φαντα-
ζόµουν ποτέ ότι θα έκανα όλα αυτά 
µε αυτόν τον τρόπο».

Ο Μέσι είπε στη συνέχεια τι 
σήµαινε να έχει το Παγκόσµιο 
Κύπελλο στα χέρια του: «Το είδα 
εκεί και δεν µπορούσα να µην κά-
νω αυτό που έκανα να το φιλήσω, 
γιατί µε φώναξε. Το κύπελλο µε 
φώναξε. Αυτό ήταν. Έλα, άρπαξέ 
µε, τώρα µπορείς να αγγίξεις. Αυ-
τό ήταν, µπορούσα να τα κάνω όλα 
αυτά. Άλλωστε το είδα εκεί να λά-
µπει, σε εκείνο το όµορφο γήπε-
δο...»

Ένα δώρο από τον ουρα-

νό: «Ο Θεός µου το επιφύλασσε. 
Και δεν υπήρχε καλύτερη στιγµή 
από αυτή. Το ίδιο και µε το Copa 
America. Στο τέλος της καριέρας 
µου, αυτή τη στιγµή. Ευχαριστώ 
κάθε µέρα, δεν µπορώ να ζητήσω 
περισσότερα».

Για τον τελικό: «Η αλήθεια εί-
ναι ότι όλα άλλαξαν για µένα και 
για όλους εκείνη την ηµέρα, ήταν 
κάτι εντυπωσιακό και τώρα µπο-
ρούµε να το πούµε. Αυτό που 
ονειρευόµασταν τόσο πολύ, αυτό 
που τόσο ήθελα σε όλη µου την κα-
ριέρα, αυτό έφτασε».

Τι ζήτησε στο τελευταίο πέ-
ναλτι: «Βασικά δεν θυµάµαι κα-
λά, αλλά νοµίζω ότι ήθελα 
να µπει, να µην µας κά-
νει να υποφέρουµε 
άλλο. Ζητώντας το 
από τον Θεό, όπως 
έκανα σε όλη µου 
τη ζωή, πάντα σε 
όλα. Ήταν σαν 
να του ζητού-
σα να το κάνει, 
να το τελειώσει 
εδώ».

Οι  παν η -
γυρισµοί:  «Η 
αλήθεια είναι 
ότι είναι κάτι 
ανεξήγητο για-
τί νοµίζω ότι κά-
τι τέτοιο δεν συνέβη 
ποτέ ή δεν το θυµάµαι 
καλά, όλη αυτή η ενέρ-
γεια, όλη αυτή η επιθυ-
µία από όλους».

Τι είπε µε την Αντο-
νέλα (σ.σ: η γυναίκα του)

πριν τον τελικό: «Μιλούσαµε πριν 
κοιµηθούµε, αλλά χωρίς να ανα-
φερόµαστε στο παιχνίδι πολύ. Κά-
ναµε λίγο πολύ τη κουβέντα που 
κά- ναµε κάθε 

µέρα πριν από τους αγώνες, αλ-
λά, η αλήθεια είναι ότι ήµουνα πο-
λύ ήρεµος, µπορούσα να κοιµηθώ 
πολύ καλά».

Για το εάν είδε ξανά το παι-
χνίδι µε τη Γαλλία: «Όχι. Ππραγ-
µατικά δεν το ξαναείδα. Είδα 
περιλήψεις, είδα πολλούς να πα-
νηγυρίζουν όταν είµαστε παγκό-
σµιοι πρωταθλητές. Αλλά τον ίδιο 
τον τελικό, τα 90 λεπτά, δεν τα εί-
δα».

Το όνειρο µε τον Μαραντό-
να: «Θα ήθελα ο Ντιέγκο να µου 
δώσει το Κύπελλο. Τουλάχιστον 
βλέπει την Αργεντινή πρωταθλή-
τρια. Από ψηλά, όσο αυτός και 
πολλοί που µε αγαπούν µου έδω-
σαν δύναµη.»

Για τον Ρικέλµε: «Στην πραγ-
µατικότητα, µου έγραφε πάντα µε-
τά τους αγώνες, όχι µόνο στο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο, κάθε χρόνο.»

Ο έπαινος του για τον Σκαλό-
νι: «Το προπονητικό επιτελείο εί-
ναι θεαµατικό. Είναι πρώην παί-
κτες που πέρασαν όλα αυτά που 
περάσαµε εµείς, ήξεραν πώς να 
χειρίζονται τον εαυτό τους ανά πά-
σα στιγµή, είχαν εµπειρία από τα 
Μουντιάλ. Ήξεραν τι έπρεπε να 
πουν ή να κάνουν».

Τι θα έλεγε στον 20χρονο Μέ-
σι: «Τον περιµένει κάτι εξαιρετι-

κό, που δεν µπορούσε να φα-
νταστεί. Ότι θα έχει έναν 

πολύ όµορφο δρόµο, 
µε δύσκολες στιγ-
µές που θα πρέπει 
να ξεπεράσει, αλλά 
ποτέ να µην εγκατα-

λείψει το όνειρό του, 

γιατί στο τέλος θα έχει την πιο επι-
θυµητή ανταµοιβή και το ευτυχές 
τέλος του».

Οι συνέπειες των πανηγυρι-
σµών: «Όταν γύρισα σπίτι ήµουν 
χάλια, δεν κοιµήθηκα καλά, είχα 
ηλίαση, πονοκέφαλο.  Είχα πυ-
ρετό για δύο µέρες. Τις δύο -τρεις 
πρώτες ηµέρες δεν αισθανόµουν 
καλά».

Το πιο δύσκολο παιχνίδι του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου: «Το παι-
χνίδι µε το Μεξικό ήταν το πιο δύ-
σκολο για όλα αυτά που διακυβεύ-
ονταν και ήταν αυτό που παίξαµε 
χειρότερα, γιατί έπρεπε να κερδί-
σουµε ό,τι κι αν γινόταν και αυτό 
σε κάνει να παίζεις διαφορετικά. 
Ήµουν σίγουρος ότι θα περνού-
σαµε».

Η επιστροφή από το   Κα-
τάρ: «Ήταν όµορφα. Επιστρέφο-
ντας έτσι, συν τοις άλλοις ήταν ένα 
µακρύ ταξίδι, το παιχνίδι είχε µό-
λις τελειώσει. Ήµασταν στο ξενο-
δοχείο για περίπου επτά ώρες συ-
ζητώντας και γιορτάζοντας. Στο 
αεροδρόµιο είχαµε έξι ώρες για τη 
Ρώµη και άλλες δεκατρείς για την 
Αργεντινή. Φανταστείτε πώς θα 
ήταν αν χάναµε, αλλά ήταν γρήγο-
ρο και ευχάριστο».

Η  χα ρ ά  γ ια  τους  οπα -
δούς: «Ήταν τρελό, ήταν τρελό για-
τί είδαµε την ευτυχία του κόσµου, 
των µεγάλων ανθρώπων, των παι-
διών όλων των ηλικιών. Η ευτυ-
χία που είχαν ήταν ανεξήγητη, την 
έβλεπες στα πρόσωπά τους».

Το τατουάζ των 5 Κυπέλ-
λων: «Ακόµα χρωστάω το τατου-
άζ των 5 Κυπέλλων. Θα το κάνω.»

Ζερµέν, στην πρώτη του µεγάλη 
συνέντευξη µετά το Μουντιάλ του 
Κατάρ, µιλώντας στην εφηµερίδα 
της χώρας του «Ole»... εξιστόρησε 
µερικά από τα συναισθήµατα που 
βίωσε µετά την κατάκτηση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου, αναφέρθηκε 
στον Μαραντόνα, το τελευταίο πέ-

Μιλώντας από καρδιάς λίγο 
περισσότερο από ένα µήνα µετά τη 
µεγαλύτερη κατάκτηση της αθλη-
τικής του καριέρας, προσπάθησε 
να περιγράψει µε λόγια όσα νιώ-
θει µετά τον τελικό µε τη Γαλλία. 

«Από εκείνη τη µέρα όλα άλ-
λαξαν για µένα», αποκάλυψε. «Αυ-
τό ήταν, δεν έµεινε τίποτα, πέτυ-
χα τα πάντα µε την εθνική οµάδα 
όπως πάντα ονειρευόµουν, τα πά-
ντα στην καριέρα µου, στη Μπαρ-
τσελόνα και ατοµικά. Η αλήθεια 
είναι ότι όταν ξεκίνησα δεν φαντα-
ζόµουν ποτέ ότι θα έκανα όλα αυτά 

Ο Μέσι είπε στη συνέχεια τι 
σήµαινε να έχει το Παγκόσµιο 
Κύπελλο στα χέρια του: «Το είδα 
εκεί και δεν µπορούσα να µην κά-
νω αυτό που έκανα να το φιλήσω, 
γιατί µε φώναξε. Το κύπελλο µε 
φώναξε. Αυτό ήταν. Έλα, άρπαξέ 
µε, τώρα µπορείς να αγγίξεις. Αυ-
τό ήταν, µπορούσα να τα κάνω όλα 
αυτά. Άλλωστε το είδα εκεί να λά-
µπει, σε εκείνο το όµορφο γήπε-

Ένα δώρο από τον ουρα-

µου, αυτή τη στιγµή. Ευχαριστώ 
κάθε µέρα, δεν µπορώ να ζητήσω 
περισσότερα».

Για τον τελικό: «Η αλήθεια εί-
ναι ότι όλα άλλαξαν για µένα και 
για όλους εκείνη την ηµέρα, ήταν 
κάτι εντυπωσιακό και τώρα µπο-
ρούµε να το πούµε. Αυτό που 
ονειρευόµασταν τόσο πολύ, αυτό 
που τόσο ήθελα σε όλη µου την κα-
ριέρα, αυτό έφτασε».

Τι ζήτησε στο τελευταίο πέ-
ναλτι: «Βασικά δεν θυµάµαι κα-
λά, αλλά νοµίζω ότι ήθελα 
να µπει, να µην µας κά-
νει να υποφέρουµε 
άλλο. Ζητώντας το 
από τον Θεό, όπως 
έκανα σε όλη µου 
τη ζωή, πάντα σε 
όλα. Ήταν σαν 
να του ζητού-
σα να το κάνει, 
να το τελειώσει 
εδώ».

Οι  παν η -
γυρισµοί:  «Η 
αλήθεια είναι 
ότι είναι κάτι 
ανεξήγητο για-
τί νοµίζω ότι κά-
τι τέτοιο δεν συνέβη 
ποτέ ή δεν το θυµάµαι 
καλά, όλη αυτή η ενέρ-
γεια, όλη αυτή η επιθυ-
µία από όλους».

Τι είπε µε την Αντο-
νέλα (σ.σ: η γυναίκα του)

κά- ναµε κάθε Για το εάν είδε ξανά το παι-
χνίδι µε τη Γαλλία: «Όχι. Ππραγ-
µατικά δεν το ξαναείδα. Είδα 
περιλήψεις, είδα πολλούς να πα-
νηγυρίζουν όταν είµαστε παγκό-
σµιοι πρωταθλητές. Αλλά τον ίδιο 
τον τελικό, τα 90 λεπτά, δεν τα εί-
δα».

Το όνειρο µε τον Μαραντό-
να: «Θα ήθελα ο Ντιέγκο να µου 
δώσει το Κύπελλο. Τουλάχιστον 
βλέπει την Αργεντινή πρωταθλή-
τρια. Από ψηλά, όσο αυτός και 
πολλοί που µε αγαπούν µου έδω-
σαν δύναµη.»

Για τον Ρικέλµε: «Στην πραγ-
µατικότητα, µου έγραφε πάντα µε-
τά τους αγώνες, όχι µόνο στο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο, κάθε χρόνο.»

Ο έπαινος του για τον Σκαλό-
νι: «Το προπονητικό επιτελείο εί-
ναι θεαµατικό. Είναι πρώην παί-
κτες που πέρασαν όλα αυτά που 
περάσαµε εµείς, ήξεραν πώς να 
χειρίζονται τον εαυτό τους ανά πά-
σα στιγµή, είχαν εµπειρία από τα 
Μουντιάλ. Ήξεραν τι έπρεπε να 
πουν ή να κάνουν».

Τι θα έλεγε στον 20χρονο Μέ-
σι: «Τον περιµένει κάτι εξαιρετι-

κό, που δεν µπορούσε να φα-
νταστεί. Ότι θα έχει έναν 

πολύ όµορφο δρόµο, 
µε δύσκολες στιγ-
µές που θα πρέπει 
να ξεπεράσει, αλλά 
ποτέ να µην εγκατα-

λείψει το όνειρό του, 
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O
Ερλινγκ Χάαλαντ, εξα-
κολουθεί να «οδηγεί την 
κούρσα» για τον κορυ-
φαίο σκόρερ στην Ευ-

ρώπη και παραµένει στην κο-
ρυφή του σχετικού πίνακα. Ο 
Νορβηγός επιθετικός της Μά-
ντσεστερ Σίτι, έχει σκοράρει 25 
φορές σε 19 αγώνες, ενώ µε 19 
τέρµατα σε 17 συµµετοχές µε 
την Φενερµπαχτσέ, ακολουθεί ο 
Ενερ Βαλένσια. Μάλιστα, στην 
τελευταία αναµέτρηση µε την Κα-

σίµπασα (5-1), ο έµπειρος επιθε-
τικός από τον Ισηµερινό, «βρήκε 
δίχτυα» τέσσερις φορές!

  Ο σχετικός κατάλογος, πε-
ριλαµβάνει ποδοσφαιριστές που 
συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα 
της Γερµανίας, της Αγγλίας, της 
Αυστρίας, του Βελγίου, της Σκω-
τίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, 
της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ολ-
λανδίας, της Πορτογαλίας, της 
Ρωσίας, της Ελβετίας, της Τουρ-
κίας και της Ουκρανίας.

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EE

2929

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΣ
Ο ΧΑΑΛΑΝΤ,
πλησιάζει ο Βαλένσια

Αρσεναλ: Συμφώνησε
με τον Ζορζίνιο!

Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχει ως εξής:

1) Ερλινγκ Χάαλαν ........... (22 ετών/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) ........................ 25 γκολ σε 19 αγώνες (1.551 λεπτά)

2) Ενερ Βαλένσια .............. (33 ετών/Φενερµπαχτσέ /Ισηµερινός) ..........................19 γκολ σε 17 αγώνες (1.159 λεπτά)

3) Κιόγκο Φουρουχάσι ..... (27 ετών/Σέλτικ/Ιαπωνία) ........................................... 17 γκολ σε 21 αγώνες (1.392 λεπτά)

4) Πολ Ονουάτσου ............ (28 ετών/Γκενκ/Νιγηρία) .............................................16 γκολ σε 19 αγώνες (1.182 λεπτά)

5) Χάρι Κέιν  .....................  (29 ετών/Τότεναµ/Αγγλία) ......................................... 16 γκολ σε 21 αγώνες (1.878 λεπτά)

6) Λόρενς Σάνκλαντ ......... (27 ετών/Χαρτς/Σκωτία............................................... 16 γκολ σε 23 αγώνες (1.791 λεπτά)

7) Βλαντίµιρ Πισάρσκι ...... (26 ετών/Κρίλια/Ρωσία) ............................................. 14 γκολ σε 15 αγώνες (1.079 λεπτά)

8) Βίκτορ Οσιµέν ............... (24 ετών/Νάπολι/Νιγηρία) .......................................... 14 γκολ σε 16 αγώνες (1.328 λεπτά)

9) Κουίνσι Πρόµες  ........... (31 ετών/Σπαρτάκ Μόσχας/Ολλανδία) ....................... 14 γκολ σε 16 αγώνες (1.440 λεπτά)

10) Βίνσεντ Γιάνσεν  .......... (28 ετών/Αντβέρπ/Ολλανδία)  .................................... 14 γκολ σε 22 αγώνες (1.615 λεπτά)

Μεγάλη µεταγραφική επιτυχία για την Αρσεναλ, καθώς 
συµφώνησε για την απόκτηση του Ζορζίνιο από την Τσέλσι! Ο 
Ιταλός µέσος είχε αποφασίσει να µην υπογράψει το νέο συµβόλαιο 
του, µολονότι ήταν από τις βασικές επιλογές του Γκρέιαµ Πότερ για 
την ενδεκάδα των «µπλε». Ο Ζορζίνιο, ο οποίος έµενε ελεύθερος 
το καλοκαίρι, ήθελε µια καλύτερη συµφωνία από την Τσέλσι, 
ζητώντας τις ίδιες αποδοχές µε τον Σέζαρ Αθπιλικουέτα, ο οποίος 
πρόσφατα υπέγραψε νέο συµβόλαιο µε εβδοµαδιαίες αποδοχές 
στις 170 χιλιάδες ευρώ την εβδοµάδα. 

Ο µάνατζερ του, Ζοάο Σάντος, ήταν δυσαρεστηµένος από 
την πρόταση των «µπλε» και η Αρσεναλ ήρθε σε συµφωνία µαζί 
του. Η οµάδα του Μίκελ Αρτέτα συµφώνησε και µε την Τσέλσι σ’ 
ένα ποσό που ανέρχεται στα 13,6 εκατ. ευρώ. Οι «κανονιέρηδες» 
συµφώνησαν και µε τον Ζορζίνιο, ο οποίος θα υπογράψει σήµερα 
συµβόλαιο έως το 2024, µε οψιόν ανανέωσης γι’ ακόµη ένα χρόνο.
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30 ΥΓΕΙΑ/

Bοηθάνε ασθενείς και γιατρούς στη 
θεραπεία, πέρα από την απλή ψυχαγωγία

O
ι ιατρικοί κλόουν - που 
επισκέπτονται νοσοκο-
µεία κυρίως παίδων - 
δεν βοηθάνε µόνο τους 

ασθενείς, αλλά επίσης τους γονείς 
και τους γιατρούς στην επίτευξη των 
θεραπευτικών στόχων τους, πέρα 
ασφαλώς από την ψυχαγωγία που 
παρέχουν, δείχνει µια ισραηλινή επι-
στηµονική έρευνα, η πιο ολοκληρω-
µένη του είδους της µέχρι σήµερα.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστηµίου του Τελ Αβίβ 
και του Κέντρου Ιατρικής Προσοµοί-
ωσης Ίσραελ, µε επικεφαλής την κα-
θηγήτρια Ορίτ Καρνιέλι-Μίλερ, 
που έκαναν τη σχετική δηµοσίευ-
ση στο περιοδικό για θέµατα έρευ-
νας στην υγεία “Qualitative Health 
Research”, συµπέραναν ότι η συµ-
βολή των ιατρικών κλόουν εκτείνε-

ται πέρα από την ευχάριστη διάθε-
ση που δηµιουργούν σε µια κλινική.

Οι ιατρικοί κλόουν - γνωστοί 
επίσης ως νοσοκοµειακοί κλόουν 
και κλόουν γιατροί - είναι εκπαιδευ-
µένοι επαγγελµατίες µε στόχο να 
αλλάξουν µέσω του χιούµορ προς 
το καλύτερο το νοσοκοµειακό πε-
ριβάλλον. Προηγούµενες µελέτες 
έχουν δείξει ότι η δράση τους ασκεί 
θετική επίδραση, µεταξύ άλλων βο-
ηθώντας στην αντιµετώπιση του πό-
νου των ασθενών, ιδίως των παιδιών 
και των εφήβων.

Η νέα έρευνα διακρίνει 40 δια-
φορετικές δεξιότητες των ιατρικών 
κλόουν που συµβάλλουν στη θερα-
πεία, όπως ότι βοηθάνε τον ασθενή 
να εκφράσει τις δυσκολίες και τα πα-
ράπονα του στους γιατρούς, να τη-
ρήσει πιο πιστά την αναγκαία φαρ-

µακευτική και άλλη θεραπεία, να 
αποσπαστεί ο νους του από τον πό-
νο και το άγχος, να δηµιουργηθεί µέ-
σα στον νοσοκοµειακό θάλαµο µια 
ατµόσφαιρα χαράς και παιγνιδιού 
κ.α. Όταν οι κλόουν συνεργάζονται 
µε την υπόλοιπη ιατρική οµάδα, τότε 
το αποτέλεσµα είναι ακόµη πιο στο-
χευµένο.

Όπως είπε η δρ Καρνιέλι-Μί-
λερ, “από τη στιγµή που µπαίνουν 
στο δωµάτιο, οι κλόουν δηµιουργούν 
ένα δεσµό µε τους ασθενείς, τονώνο-

ντας τους και δίνοντας τους δύναµη 
και στάτους µέσα στο ιατρικό σύστη-
µα...Το ιατρικό σύστηµα είναι ιεραρ-
χικό και δεν είναι πάντα εύκολο για 
τους ασθενείς να αντιµετωπίσουν την 
κατάσταση. Μία από τις ικανότητες 
των ιατρικών κλόουν είναι να βάζουν 
τον εαυτό τους στη χαµηλότερη θέση 
µέσα στο ιατρικό περιβάλλον και, µε 
αυτόν τον τρόπο, δίνουν περισσότε-
ρη εξουσία στους ασθενείς, πιο πολ-
λή δύναµη και έλεγχο”.

Επίσης, οι κλόουν έχουν επίγνω-
ση των συναισθηµατικών δυσκολι-
ών που συνεπάγεται για τους ασθε-
νείς (και όχι µόνο) η παραµονή στο 
νοσοκοµείο και η βίωση της ασθένει-
ας τους. Βασικός στόχος τους είναι η 
απόσπαση της προσοχής των ασθε-
νών από τα προβλήµατα τους, κα-
θώς επίσης να στρέψουν πάνω στους 

ίδιους τους κλόουν την όποια επιθε-
τικότητα ή τα παράπονα που αλλιώς 
θα είχαν ως στόχους το ιατρικό προ-
σωπικό και τους γονείς. Η χρήση της 
φαντασίας, τα αστεία, τα αγγίγµατα, 
η µουσική, η ακρόαση µε ενσυναί-
σθηση κ.α. αποσκοπούν στο να δη-
µιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου ο 
ασθενής µπορεί να εκφράσει τα θε-
τικά ή αρνητικά συναισθήµατα του.

Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι 
δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτή και 
αποδεκτή η συνεισφορά των ιατρι-
κών κλόουν, οι οποίοι θα µπορούσαν 
να αξιοποιηθούν περισσότερο. Στο 
Ισραήλ έχει δηµιουργηθεί από το 
2002 η µη κερδοσκοπική οργάνωση 
“Dream Doctors Project”, που απα-
σχολεί ιατρικούς κλόοουν ως µέρος 
του παραϊατρικού συστήµατος στα ισ-
ραηλινά νοσοκοµεία.

IΑΤΡΙΚΟΙ 
ΚΛΟΟΥΝ

Μόνο το 4%
των υποψήφιων
δωρητών
σπέρματος
γίνονται 
τελικά δεκτοί

Λιγότεροι από τέσσερις στους 100 
άνδρες (3,8%) υποψήφιοι δωρητές 
σπέρµατος, γίνονται τελικά δεκτοί, 
σύµφωνα µε µια νέα διεθνή επιστηµονική 
µελέτη. Το µεγάλο ποσοστό απόρριψης 
οφείλεται συχνά σε διάφορα προβλήµατα 
υγείας, επειδή οι άνδρες διαθέτουν στο 
DNA τους κάποιο δυνητικά νοσογόνο 
γονίδιο, επειδή η ποιότητα του σπέρµατος 
τους κρίθηκε ανεπαρκής (κάτι που αφορά 
το 11% των υποψηφίων ανδρών) ή επειδή 
αρκετοί υποψήφιοι αποσύρονται µόνοι 
τους στη µέση της διαδικασίας εξέτασης της 
καταλληλότητας τους.
   Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
καθηγητή ανδρολογίας ‘Αλαν Πέισι του 
βρετανικού Πανεπιστηµίου του Σέφιλντ, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο 
κυριότερο περιοδικό διεθνώς για θέµατα 
ανθρώπινης αναπαραγωγής “Human 
Reproduction”, ανέλυσαν στοιχεία για 

πάνω από 11.700 άνδρες που έκαναν 
αίτηση για δότες σπέρµατος σε ΗΠΑ και 
∆ανία, στο πλαίσιο της Cryos International, 
της µεγαλύτερης στον κόσµο τράπεζας 
σπέρµατος. 
   Τελικά µόνο σχεδόν το 4% έφθασαν στο 
τέλος της απαιτούµενης διαδικασίας και το 
σπέρµα τους συλλέχθηκε και καταψύχτηκε 
για να χρησιµοποιηθεί σε θεραπείες 
υπογονιµότητας. Οι ερευνητές επεσήµαναν 
ότι σε αρκετές χώρες όπως η Βρετανία 
γίνονται εισαγωγές σπέρµατος από ξένες 
τράπεζες όπως η Cryos σε µεγάλο ποσοστό 
(ακόµη και άνω του 50% των συνολικών 
αναγκών). Όταν κανείς εγκρίνεται ως 
δότης σπέρµατος, τότε το δωρίζει για µια 
συνεχόµενη περίοδο αρκετών µηνών, 
σε µερικές περιπτώσεις κρατώντας την 
ανωνυµία του, ενώ σε άλλες όχι.
   Ο δρ Πέισι δήλωσε πως “η µελέτη σε 
συνεργασία µε την Cryos αναδεικνύει 

πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος 
δωρητής σπέρµατος. ∆εν είναι κάτι σαν 
την αιµοδοσία όπου το κάνεις µια φορά, 
πίνεις µετά ένα τσάι και πας σπίτι σου. 
Η δωρεά σπέρµατος είναι µια τακτική 
δέσµευση µε πολλούς ελέγχους, καθώς 
και εφ’ όρου ζωής επιπτώσεις αν παιδιά 
γεννηθούν από το δείγµα ενός δότη. Αυτό 
που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ολοένα 
περισσότεροι δωρητές που αρχικά ήθελαν 
να παραµείνουν ανώνυµοι, ήσαν πρόθυµοι 
τελικά να αποκαλυφθεί η ταυτότητα τους, 
καθώς η όλη διαδικασία ελέγχου και 
δωρεάς συνεχιζόταν”.
   Για να γίνει κανείς δεκτός ως δωρητής 
σπέρµατος, συνήθως πρέπει να είναι 
άνδρας 18 έως 45 ετών, υγιής και µε καλή 
ποιότητα σπέρµατος, κάτι που πιστοποιείται 
µετά από σειρά εξετάσεων καθώς και 
ανάλυση του ιατρικού οικογενειακού 
ιστορικού τους.
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Στις 5 η Πανσέληνος στο Λέοντα, φέρνει αναστάτωση σε συναισθηµατικό επίπεδο και µεγάλες αλλαγές. Θα υπάρξουν ευκαιρίες 
στο δρόµο σας, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι είναι για εσάς και να τις αρπάξετε. Εµπιστευτείτε άτοµα που βρίσκονται 
κοντά σας και σας έχουν αποδείξει εµπράκτως ότι σας αγαπούν και βρίσκονται δίπλα σας για να σας στηρίζουν. Επηρεάζονται 
περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύρο, Λέων, Σκορπιό, Υδροχόο).

Αναστάτωση και αλλαγές στα συναισθηματικά

ΚΡΙΟΣ
Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες που θα υπάρ-
ξουν στον εργασιακό σας χώρο και να βρείτε 
διεξόδους στα προβλήµατα που υπήρχαν στις 
συνεργασίες σας. Οι πιθανότητες για τις επαγ-
γελµατικές σας προοπτικές θα είναι αρκετά κα-
λές και οι δυσκολίες που θα εµφανιστούν θα 
αφορούν όλους και όχι µόνο εσάς, γιατί δεν εί-
στε η εξαίρεση του κανόνα. Μην πιέσετε τους 
άλλους να έρθουν µε τα νερά σας και θα υπάρ-
χει ρευστότητα και στα οικονοµικά σας αλλά 
και στο συναισθηµατικό σας τοµέα.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυξήστε τις επαγγελµατικές σας συναλλα-
γές και συνεργασίες χωρίς να αποθαρρύ-
νεστε αν εµφανιστούν καθυστερήσεις στα 
σχέδιά σας, αφού όλα είναι µέσα στο πρό-
γραµµα. Οι ασάφειες στις συνεργασίες και 
οι αιχµές στις σχέσεις σας, θα ρίξουν κάπως 
την ψυχολογία σας, αλλά αξίζει να αξιοποι-
ήσετε τις καλές στιγµές που θα είναι πολλές 
ακόµα και για τα οικονοµικά σας. Τo µυα-
λό και το ένστικτό αυτοσυντήρησης, θα δου-
λέψουν ικανοποιητικά, για να µπορέσετε να 
προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων 
σας, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Κάποιες αλλαγές που θα υπάρξουν σε βα-
σικούς τοµείς της ζωής σας θα σας θορυβή-
σουν, αλλά µην αντιδράσετε σπασµωδικά, 
γιατί θα εξυπηρετήσουν το µελλοντικό σας 
συµφέρον. Επιλύστε όσο γίνεται πιο σύντο-
µα θέµατα που αφορούν τον οικονοµικό το-
µέα, γιατί όσο τα αφήνετε τόσο πιο πολύ θα 
γίνει το µόνιµο θέµα απασχόλησής σας. Νιώ-
θετε πως η σχέση µεταξύ σας τείνει να πηγαί-
νει όλο και προς το καλύτερο και δεν έχετε 
άδικο, αφού ο συνδυασµός σας είναι από τις 
καλύτερες περιπτώσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 Μπορεί η πίστη που έχετε προς τους συνερ-

γάτες σας να κάνει θαύµατα, αλλά θα πρέ-
πει να προσέξετε τις υποσχέσεις που δίνετε 
µεταξύ σας. Επειδή το ταίρι σας κάνει αγώ-
να ταχύτητας για να προλάβει τα προσωπικά 
του θέµατα, δεν πρέπει να τον αγχώνετε ακό-
µα περισσότερο. Για να µπείτε στο σκεπτικό 
των ατόµων που συναναστρέφεστε, προσπα-
θήστε να δείτε τα πράγµατα κάνοντας αναλύ-
σεις και όχι υποθέσεις.

ΛΕΩΝ
Ασχοληθείτε µε επαγγελµατικές σας υποθέ-
σεις που απαιτούν ειδικές ενέργειες. Εάν θέ-
λετε να ξεφύγετε από την ανία που σας προ-
καλούν γνωστά σας πρόσωπα, ασχοληθείτε 
µε τα επαγγελµατικά σας σχέδια. Πριν πά-
ρετε την οποιαδήποτε απόφαση για το µέλ-
λον σας, ακούστε όλες τις πλευρές τι έχουν 
να σας πουν. Ασχοληθείτε µόνο µε ότι σας 
αρέσει για να δώσετε χρώµα στην καθηµε-
ρινή σας ζωή. Μην πείτε πράγµατα που δεν 
έχουν βάση και δεν είστε σίγουροι ότι έχετε 
αποδείξεις να τα στηρίξετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ανατροπές θα υπάρχουν αλλά οι προκλήσεις 
που θα δηµιουργηθούν από τα απρόοπτα, θα 
σας τονώσουν και θα σας ωθήσουν να αγωνι-
στείτε ακόµα περισσότερο µε σωστή στρατηγι-
κή για να βγείτε νικητές από τις όποιες αντίξο-
ες καταστάσεις και αν υπάρξουν. Αξιοποιήστε 
την καλή σας τύχη, έχοντας ένα µέτρο για να 
µη χάσετε τις βασικές σας αρχές, αποφεύγο-
ντας τις αντιπαραθέσεις στις συνεργασίες ή 
στις συναλλαγές σας και τις υπερβολές στα 
συναισθηµατικά σας. 

ΖΥΓΟΣ
Εάν µέχρι τώρα πιστεύατε πως ότι είχατε να 
πάρετε από τη θεά τύχη το έχετε λάβει κάνε-
τε λάθος. Τα βασικά στοιχεία είναι να δείξετε 
αγωνιστικότητα για να εδραιωθείτε, να περι-
ορίσετε τα επαγγελµατικά σας ανοίγµατα και 
να καλύψετε έκτακτα έξοδα που θα αφορούν 
το σπίτι σας. ∆ε θα µείνετε παραπονεµένοι 
αυτό το µήνα, ούτε στο συναισθηµατικό το-
µέα, αλλά ούτε και στον οικονοµικό σας, ακό-
µα και αν η ασάφεια της γενικής κατάστασης 
θα σας εκνευρίζει κάποιες φορές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι σωµατικές σας δυνάµεις και η πληθωρι-
κή ζωτικότητα, θα γίνει σύµµαχος µε την τύ-
χη, για να λάβετε ότι περιµένατε και ακόµα 
πιο πολλά. Τηρήστε το µέτρο και µην κάνε-
τε επιπολαιότητες ή σπατάλες, µια που απαι-
τείται να δείξετε προσοχή στα προσωπικά 
σας ζητήµατα και κατ’ επέκταση και στα οι-
κονοµικά σας. Χρειάζεται να καλύψετε προ-
σεκτικά τα νώτα σας, καθώς θα προκύψουν 
κάποιες διαφωνίες µε τους συνεργάτες και 
τους φίλους σας, µια που τα προβλήµατά σας 
είναι καθαρά πρακτικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η άνοδος στον οικονοµικό σας τοµέα θα εί-
ναι θεαµατική, γι’ αυτό κρατηθείτε στο ύψος 
των περιστάσεων µε αξιοπρέπεια και πάνω 
απ’ όλα πρωτοποριακό πνεύµα. Αποδεσµευ-
τείτε από καταστάσεις που σας πνίγουν και 
αφεθείτε στη µαγεία ενός καινούριου έρω-

τα που έρχεται να αναστατώσει τη ζωή σας 
και να σας γεµίσει ευτυχία.Μπορεί στον ερ-
γασιακό σας χώρο να υπάρχουν προβλήµα-
τα, αλλά αυτό δε σηµαίνει πως δεν πρέπει 
να κάνετε προσπάθειες για να φτάσετε τους 
στόχους σας, αφού ευκαιρίες θα υπάρχουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Εκµεταλλευθείτε την αίσθηση του χιούµορ 
που διαθέτετε σε προσωπικό επίπεδο, είναι 
ένα πλεονέκτηµα για να προσεγγίσετε θε-
τικά τη ζωή. Μπορεί να πιστεύετε πως έχε-
τε ερωτευθεί άπειρες φορές µέχρι στιγµής 
στην προσπάθειά σας να βρείτε τον τέλειο 
άνθρωπο, αλλά αυτό που χρειάζεται να µά-
θετε είναι πως για να κρατήσει µια αγάπη 
πρέπει να αναπτυχθεί και να γίνει βαθύτε-
ρη. Γι’ αυτό σταµατήστε ότι σας κουράζει 
και σας καταπιέζει και µην ψάχνετε σε λά-
θος πρόσωπα να βρείτε ότι αναζητάτε.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Εκδηλώστε τον ερωτισµό σας σε άτοµα που πι-
στεύετε ότι αξίζουν και µην καταναλώνεστε σε 
ανούσιες σχέσεις ή περιπέτειες της µιας βρα-
διάς. Περιορίστε τον εγωισµό σας για να γίνε-
τε λίγο περισσότερο ειλικρινής µε τον εαυτό 
σας, ακόµα και αν δεν είστε προετοιµασµένοι 
να αλλάξετε τίποτα σε εσάς. Ανοίξτε τα µάτια 
σας και δείτε τον ένα και µοναδικό δρόµο που 
οδηγεί στην ευτυχία, γιατί ο πραγµατικός σύ-
ντροφος της ζωής σας είναι ήδη µπροστά σας 
και περιµένει τη δική σας κίνηση.

ΙΧΘΥΣ
Θα υπάρξει πρόσφορο έδαφος για καινού-
ριες γνωριµίες που στην πορεία θα εξελι-
χθούν σε σχέση. Ξανακοιτάξτε φιλίες ή 
φλερτ που υπάρχουν στη ζωή σας µε άλλο 
µάτι, γιατί τώρα φαίνεται πως έχει σκοπό 
να καταλήξει κάπου και ίσως ανακαλύψετε 
πως ταιριάζετε περισσότερο απ’ ότι πιστεύα-
τε στην αρχή. Έχετε τη δύναµη να χειριστεί-
τε την καρδιά σας παράλληλα µε τη λογική, 
ώστε να κοιτάξετε το µέλλον σας παρέα µε 
ένα σύντροφο που θα σας καταλαβαίνει, θα 
σας στηρίζει και θα νοιάζεται.

STAR WARS/4-10/2

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

● 210-4131584 ● 210-4222828 ● 6971709239 (what’s up) ● 6932232132 (vodafone)
● Email: aleousi@gmail.com ● FB: @leousianta ● Site: www.virginialeousi.com

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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Σ
το δικαστήριο οδη-
γήθηκε τη ∆ευτέρα η 
υπόθεση µιας ρωσίδας 
dominatrix, Βικτώριας 

Νασίροβα, η οποία κατηγορείται ότι 
προσπάθησε να σκοτώσει την σω-
σία φίλης της δίνοντας της ένα κοµ-
µάτι δηλητηριασµένο τσιζκέικ.

Η Νασίροβα φέρεται να άφησε 
ένα σωρό αποδεικτικά στοιχεία, εί-
πε στους ενόρκους ο βοηθός εισαγ-
γελέας Κωνσταντίνος Λειτούργης.

«Το DNA που βρισκόταν σε αυ-
τό το τάπερ ανήκει στη Viktoria 
Nasyrova», είπε στις εναρκτήριες 
δηλώσεις του στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο του Κουίνς. «Εποµένως, πέρα   
από όλα όσα πρόκειται να ακούσετε 
από πολίτες µάρτυρες, θα µάθετε ότι 
υπάρχει ένα τάπερ µε τσιζκέικ που εί-
χε [ηρεµιστικό] Phenazepam και εί-
χε επίσης το DNA της κατηγορούµε-
νης πάνω του». Οι συνεντεύξεις στα 
µέσα ενηµέρωσης που έδωσε η Να-
σίροβα µετά τη σύλληψή της – συ-
µπεριλαµβανοµένης της The Post 

το 2017, όταν καυχιόταν για τους πε-
λάτες της που αγαπούσαν την S&M 
– θα βρεθούν στο επίκεντρο κατά 
τη διάρκεια της δίκης, είπε ο Λει-
τούργης. 

∆εν αρνήθηκε τίποτα
«Της έκαναν αυτή τη συγκεκριµέ-
νη ερώτηση… ‘Υπάρχει µια γυναί-
κα που ονοµάζεται Όλγα που µοιάζει 
πολύ µε σένα που είπε ότι τη δηλη-
τηρίασες µε ένα κοµµάτι τσιζκέικ για 
να της κλέψεις την ταυτότητά της’», εί-
πε ο Λειτούργης, αναφερόµενος στο 
φερόµενο θύµα Όλγα Τσβίκ.

 «Ξέρετε τι έκανε αυτή η κατηγο-
ρούµενη όταν της έγινε αυτή η ερώ-
τηση; Αυτή χαµογέλασε. Και ξέρετε 
ποια ήταν η απάντησή της; ‘Μπο-
ρώ να σου πω ότι γνωρίζω αυτό το 
άτοµο. Ξέρω ποιον εννοείς. ∆εν την 
ανάγκασα να φάει το τσιζκέικ’».

«∆εν είναι αστείο. ∆εν είναι 
απλώς µια ιστορία. ∆εν είναι ατύχη-
µα και δεν είναι λάθος. Αυτή η κα-
τηγορούµενη σκόπευε να σκοτώσει 
αυτή τη γυναίκα και να κλέψει την 
ταυτότητά της».

Η Tsvyk, αισθητικός, κατέθεσε 
τη ∆ευτέρα ότι η Nasyrova είχε έρ-
θει στο σπίτι της στο Forest Hills του 
Queens τον Αύγουστο του 2016 µε το 
πρόσχηµα ότι χρειαζόταν ένα ραντε-
βού έκτακτης ανάγκης. 

«Μου είπε: ‘Είµαι αυτή τη στιγµή 
στο Μπρούκλιν. Θέλω να σας φέ-
ρω ένα διάσηµο τσιζκέικ από ένα δι-
άσηµο αρτοποιείο’. Της είπα, Βικτώ-
ρια, αυτό δεν χρειάζεται, απλά έλα», 
είπε ο Τσβίκ. Όπως κατέθεσε το θύ-
µα της Ρωσίδας αφέντρας, η Νασί-
ροβα µε το που έφτασε στο σπίτι της, 
της έδωσε δύο κοµµάτια τσιζκέικ ενώ 
την πίεσε και για τρίτο, µε τον κατήγο-

ρο να εξηγεί ότι όλα τα κοµµάτια εί-
χαν µολυνθεί µε το ισχυρό ρωσικό 
αναισθητικό, Phenazepan. Είκοσι λε-
πτά αργότερα η Τσβικ άρχισε να νιώ-
θει άρρωστη: «Ήθελα να ξαπλώσω. 
Άρχισα να ψάχνω για ένα µαξιλάρι. 
Άρχισα να αντιλαµβάνοµαι ότι χάνω 
τις αισθήσεις µου και της είπα «Βίκα 
νιώθω πολύ άσχηµα». Είχα ναυτία. 
Ήθελα να κάνω εµετό. Άρχισα να κά-
νω εµετό δίπλα στο κρεβάτι µου».

Έστησε σκηνικό 
αυτοκτονίας
Σύµφωνα µε τον ελληνικής κατα-
γωγής βοηθό εισαγγελέα η Ρωσίδα 
αφέντρα στη συνέχεια έκλεψε το δι-
αβατήριο της Τσβικ, τα χρήµατα και 
άλλα αντικείµενα και προσπάθησε 
να «πειράξει» το σπίτι σκορπώντας 
χάπια προκειµένου το σκηνικό να 
παραπέµπει σε απόπειρα αυτοκτονί-

ας. «Όλα έγιναν προσεκτικά και µε-
θοδικά από την κατηγορούµενη. Όχι 
µόνο δηλητηρίασε την Όλγα προκει-
µένου να οικειοποιηθεί την ταυτότη-
τά της, αλλά έκανε το δωµάτιό της να 
µοιάζει ότι είχε γίνει απόπειρα αυτο-
κτονίας» είπε ο Λειτούργης: «Πρό-
κειται για ένα πολύ έξυπνο άτοµο.

Ο Ελληνικής καταγωγής κατήγο-
ρος σχεδιάζει, σύµφωνα µε την New 
York Post, να καλέσει στη δίκη ως 
µάρτυρα και έναν άνδρα ο οποίος 
υποστηρίζει ότι ναρκώθηκε από την 
Νασίροβα το 2016 αφού συναντήθη-
καν µέσω ρωσικής ιστοσελίδας για 
ραντεβού.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφο-
ρίες ο άνδρας είχε φάει ψάρι και λα-
χανικά που είχε µαγειρέψει η Ρωσί-
δα αφέντρα και τελικά ξύπνησε τρεις 
ηµέρες αργότερα στο νοσοκοµείο: 
«Τα συµπτώµατά του ήταν ίδια µε αυ-
τά της Όλγα Τσβικ. Του είχε κλέψει 
χρήµατα και ρολόι και θα δείτε ότι το 
άτοµο που τα έκανε αυτά ήταν η κα-
τηγορούµενη»

ΡΩΣΙ∆Α ΑΦΕΝΤΡΑ 
δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ 

«Καταπέλτης» ο Έλληνας εισαγγελέας

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

TODAY PRESSFR
EE

ΘΥΜΑΘΥΤΗΣ


	TP_001
	TP_002
	TP_003
	TP_004
	TP_005
	TP_006
	TP_007
	TP_008
	TP_009
	TP_010
	TP_011
	TP_012
	TP_013
	TP_014
	TP_015
	TP_016
	TP_017
	TP_018
	TP_019
	TP_020
	TP_021
	TP_022_NEW
	TP_023_NEW
	TP_024
	TP_025
	TP_026
	TP_027
	TP_028
	TP_029
	TP_030
	TP_031
	TP_032

