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Να στηριχθούν 
άμεσα και έμπρακτα 
οι επενδύσεις ΑΠΕ

Editorial

Σ
ε υψηλά ποσοστά κυμαίνονται 
οι προ-κρατήσεις για τους δημο-
φιλείς προορισμούς του Πάσχα, 
τόσο νησιωτικούς όσο και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, για ακίνητα (αυτοτελή 
διαμερίσματα ή και κατοικίες) εγγεγραμμέ-
να σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. 
Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης για 3 διανυ-
κτερεύσεις σε ακίνητα, κατάλληλα για τετρα-
μελή οικογένεια, ποικίλουν ανάλογα με τον 
προορισμό και τη διαθεσιμότητα των προς 
μίσθωση κατοικιών. 

Ειδικότερα, τα κοσμοπολίτικα νησιά του 
Αργοσαρωνικού, Ύδρα και Σπέτσες, κατα-
γράφουν προ-κρατήσεις 82% και 78% αντί-
στοιχα για το τριήμερο του Πάσχα. Το κό-
στος μίσθωσης για 3 διανυκτερεύσεις στις 
Σπέτσες είναι από 640€ έως 1.200€ και 
στην Ύδρα από 458€ έως 870€. 

Στην Τήνο, το ποσοστό των παρακρατή-
σεων αγγίζει το 85%, ενώ το κόστος διανυ-
κτέρευσης ποικίλει ανάλογα με το είδος του 
ακινήτου και τη χιλιομετρική απόσταση από 
τη Χώρα.  Η διαθεσιμότητα στη Σύρο για 
το τριήμερο της Μ. Παρασκευής και αναχώ-
ρηση Δευτέρα του Πάσχα σε ακίνητα (αυ-
τοτελή διαμερίσματα ή και κατοικίες) είναι 

83 κατοικίες, με το ποσοστό προ-κρατήσε-
ων να κυμαίνεται στο 80%. Το κόστος για 3 
διανυκτερεύσεις είναι από 196€ έως 576€. 
Η κατώτερη τιμή μίσθωσης αφορά κατοικία 
60τ.μ. με 2 Υ/Δ, με χιλιομετρική απόσταση 
από το κέντρο 4,9χλμ, και η ανώτερη τιμή σε 
κατοικία 110τ.μ. με 2 Υ/Δ, σε απόσταση μόλις 
600 μέτρων από το κέντρο της Ερμούπολης. 

Οι προ-κρατήσεις στη Χίο αγγίζουν το 
70%, με τις διαθέσιμες προς μίσθωση κατοι-
κίες να αριθμούν τις 69 για το τριήμερο του 
Πάσχα (22/4-25/4). Στο κέντρο της Χίου, το 
κόστος για 3 διανυκτερεύσεις κυμαίνεται 
από 350€ έως 374€. Οικονομικότερες επι-
λογές διατίθενται στο χωριό Μάρμαρο, όπου 
για κατοικία 45τ.μ. το κόστος για 3 διανυκτε-
ρεύσεις είναι 160€ και στην Αγία Ερμιόνη 
για κατοικία 35τ.μ., το κόστος για 3 διανυκτε-
ρεύσεις είναι 180€.  Στην Πάτμο, το ποσο-
στό προ-κρατήσεων σε ακίνητα εγγεγραμμέ-
να σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 
αγγίζει το 80%. Το κόστος μίσθωσης κυ-
μαίνεται από 224€ έως 617€ για κατοικίες 
50τ.μ.-90τ.μ. με 2 Υ/Δ, ενώ στο χωριό Κά-
μπος, διατίθεται κατοικία 110τ.μ. με 3Υ/Δ με 
συνολικό κόστος μίσθωσης, για 3 διανυκτε-
ρεύσεις, τα 337€. 

Στη Σκιάθο, το ποσοστό προ-κρατήσε-
ων αγγίζει το 65%, ενώ το κόστος μίσθωσης 
για 3 διανυκτερεύσεις κυμαίνεται από 225€ 
έως 274€ για κατοικίες 56τ.μ.-80τ.μ. στην 
πόλη της Σκιάθου, ενώ αν κάποιος επιθυ-
μεί βίλα με πισίνα, θα πρέπει να καταβάλει 
συνολικά από 405€ έως 533€, για κατοικία 
90τ.μ.-130τ.μ.  Στη Σκόπελο, οι προ-κρατή-
σεις για το τριήμερο του Πάσχα αγγίζουν το 
72%. Το κόστος μίσθωσης για 3 διανυκτε-
ρεύσεις για μια συμβατική κατοικία ξεκινά 
από 280€. Αν κάποιος επιθυμεί βίλα 70τ.μ.-
90τ.μ. με πισίνα, το συνολικό κόστος κυμαί-
νεται από 450€ έως 560€. 

Στην Άνδρο, το κόστος για 3 διανυκτε-
ρεύσεις κυμαίνεται από 284€ έως 304€ 
για κατοικία 40τ.μ. εντός της πόλης, ενώ 
για κατοικία 65τ.μ. με πισίνα, στο χωριό 
Μπατσί, αγγίζει τα 600€.  Τέλος, το ποσο-
στό προ-κρατήσεων στην Κύθνο αγγίζει το 
79%, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από 224€ 
έως 682€.

Μονόδρομο χαρακτηρίζουν, πλέον, όλοι 
την απεξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια 
και τη μαζική στροφή στις ΑΠΕ. 

Άλλωστε, οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αλλά και 
στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, ήρθαν 
να επιβεβαιώσουν την ανάγκη για ταχεία 
απεξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενη 
ενέργεια και επιτάχυνση των επενδύσεων 
στις εγχώριες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
τόσο για λόγους εθνικής κι ενεργειακής 
ασφάλειας, όσο και για λόγους οικονομικούς, 
πέραν του κρίσιμου ζητήματος της κλιματικής 
καταστροφής.

Και όπως αναφέρουν πολλοί επενδυτές ΑΠΕ, 
«Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα -έστω και 
τώρα- με επιτάχυνση των δρομολογημένων 
επενδύσεων στην παραγωγή κι αποθήκευση 
καθαρής ενέργειας και στις ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις, να εξασφαλίσει την ενεργειακή 
επάρκεια κι αυτάρκειά της και χαμηλές 
τιμές ενέργειας για όλους, νοικοκυριά κι 
επιχειρήσεις. 

Είναι πλέον σαφές ότι οι ΑΠΕ όχι απλά 
ρίχνουν, αλλά κατακρημνίζουν το κόστος της 
ενέργειας. Είναι, επίσης, σαφές σε παγκόσμιο 
πλέον επίπεδο ότι μόνη λύση για την άρση 
του αδιεξόδου, που προκαλούν αποκλειστικά 
γεωπολιτικοί παράγοντες, είναι η μαζική 
στροφή στις ΑΠΕ».

Για το λόγο αυτό η πολιτεία οφείλει όχι μόνο 
να άρει τυχόν εμπόδια και περιορισμούς, αλλά 
να διευκολύνει την υλοποίηση αυτών των 
επενδύσεων. 

Άρση γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
διευκόλυνση στην έκδοση εγγυητικών 
επιστολών και διευκόλυνση των ιδιωτών να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην απαραίτητη 
ρευστότητα για την υλοποίηση των 
επενδυτικών τους σχεδίων με θετικό 
αντίκτυπο, είναι στα σημεία εκείνα, που θα 
πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση άμεσα, για 
να μπορέσει η χώρα να εκμεταλλευτεί στο 
έπακρο δύο από τα στοιχεία που διαθέτει εν 
αφθονία. 

Τον αέρα και τον ήλιο!
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Μ
ε μπαράζ κινήσεων 
που έχουν στόχο να 
αναδείξουν το κοι-
νωνικό πρόσημο της 

κυβερνητικής πολιτικής, το Μέγαρο 
Μαξίμου ξεκινά μια εαρινή πολιτική 
αντεπίθεση για να αλλάξει το πολι-
τικό κλίμα. Στην εξίσωση προστίθε-
νται και περιοδείες του πρωθυπουρ-
γού σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο κος 
Μητσοτάκης είναι αυτός που θα βγει 
μπροστά, συνομιλώντας με τους πο-
λίτες και αναδεικνύοντας το κυβερ-
νητικό έργο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις 
που φτάνουν στα κυβερνητικά γρα-
φεία αποτυπώνουν από τη μία τη 
δυσαρέσκεια των πολιτών, για τους 
φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και την ακρίβεια, αλλά ταυτό-
χρονα «οι ψηφοφόροι περιμένουν, 
δεν μετακινούνται προς άλλα κόμ-
ματα και αναμένουν πρωτοβουλίες 
από την κυβέρνηση», σημειώνουν 
κυβερνητικά στελέχη με γνώση των 
μετρήσεων. 

Στάση αναμονής 
Συνεργάτες του πρωθυπουργού «δια-
βάζουν» τα στοιχεία αυτά, ως μια στά-
ση αναμονής των πολιτών που δεν 
εμπιστεύονται «αυτούς που τάζουν τα 
πάντα και όταν δοκιμάστηκαν στη δι-
ακυβέρνηση απέτυχαν παταγωδώς», 
αλλά περιμένουν από την κυβέρνη-
ση «να δώσει λύσεις στις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυ-
ριά σήμερα». Για αυτό πιστεύουν ότι 
ο χρόνος μέχρι τις εκλογές μπορεί να 
λειτουργήσει υπέρ τους, μέσα από τις 
κατάλληλες κινήσεις, με τον στόχο 
της αυτοδυναμίας να παραμένει κυ-
ρίαρχος για τη ΝΔ. Το συνέδριο στις 
6 έως 8 Μαΐου θεωρείται ορόσημο 
σε αυτή την προσπάθεια, καθώς εκεί 
ο κος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει 
μια σειρά πολιτικών που θα απευθύ-
νονται στους νέους, όπως η στεγαστι-
κή πολιτική, τις κινήσεις της κυβέρ-
νησής του για την αντιμετώπιση των 
υψηλών τιμών ενέργειας για επιχει-

ρήσεις και νοικοκυριά και θα καλέ-
σει τους ψηφοφόρους να συγκρίνουν 
τα πεπραγμένα της δικής του θητεί-
ας με αυτά της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ.
 
Το βάρος στην οικονομία 
Όπως είναι φυσικό, το μεγάλο βάρος 
θα πέσει στην οικονομία. Τα μέτρα 
στήριξης, ύψους 2,4 δισ. ευρώ, που 
δόθηκαν την εβδομάδα που πέρασε 
με επίκεντρο τους πιο ευάλωτους και 
η αύξηση κατά 50 ευρώ του κατώτα-
του μισθού που ανακοίνωσε ο πρω-
θυπουργός, είναι η αρχή των πολιτι-
κών που σχεδιάζει το κυβερνητικό 
επιτελείο και θα ανακοινωθούν στα-
διακά τις επόμενες εβδομάδες. «Θα 
κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να στηρί-
ξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 
αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες», 
είναι η μόνιμη επωδός του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου, δίνοντας το στίγ-
μα των προθέσεων. 

Οι αυξήσεις στην ενέργεια 
Ήδη, την επομένη του Πάσχα ο κος 
Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα 
υπουργεία Οικονομικών και Ενέρ-
γειας να του παρουσιάσουν το εθνι-
κό σχέδιο για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης. Στο τραπέ-
ζι βρίσκονται δύο κυρίαρχα σενά-
ρια. Το πρώτο αφορά την απευθεί-
ας χρηματοδότηση των πολιτών για 
να καλύψουν τις υπέρογκες αυξή-
σεις των λογαριασμών και το δεύ-
τερο την εφαρμογή διαφορετικού 
πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με 
την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. 
Δηλαδή, ξεχωριστό ανώτατο ποσό 
πληρωμής για τις μονάδες ΑΠΕ, φυ-
σικού αερίου, λιγνίτη και υδροηλε-
κτρικών σταθμών. Όποια κι αν είναι 
η επιλογή, στόχο αποτελεί η δραστι-
κή μείωση των τιμολογίων για νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις. Τις τελευταί-
ες ημέρες αυξάνονται οι εισηγήσεις 
προς τον κο Μητσοτάκη, οι αποφά-
σεις να ανακοινωθούν πριν την Σύ-

νοδο Κορυφής, στο τέλος Μαΐου, 
καθώς η πίεση των υψηλών λογα-
ριασμών ρεύματος προς νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις είναι μεγάλη και δεν 
υπάρχει καιρός για χάσιμο. Επίσης, 
αρκετοί είναι αυτοί που δεν είναι αι-
σιόδοξοι ότι θα βρεθεί κοινός τόπος 
μεταξύ των 27 ηγετών, καθώς υπάρ-
χουν ισχυρά συμφέρονται αντίστα-
σης από χώρες του Βορρά, όπως η 
Ολλανδία, η Φιλανδία και η Γερμα-
νία. «Άρα πρέπει να δράσουμε άμε-
σα με το δικό μας σχέδιο», είναι η θέ-
ση αυτών των στελεχών.

 Στις κλειστές συσκέψεις που γί-
νονται στο Μέγαρο Μαξίμου έχει 
συζητηθεί, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, η επιπλέον στήριξη ευ-
άλωτων ομάδων του πληθυσμού και 
με αύξηση της περιμέτρου των δικαι-
ούχων. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η επα-

νάληψη, μέσα στους επόμενους μή-
νες, του επιδόματος των 200 ευρώ ή 
ακόμα και η μείωση του ΦΠΑ σε πο-
λύ συγκεκριμένα καταναλωτικά αγα-
θά, όπως το ψωμί και το κρέας. Το αν 
θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό, 
εξαρτάται από τα περιθώρια για το 
έλλειμμα που θα δώσει η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, με την απόφαση της να 
αναμένεται μέσα στον Μάιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργά-
τες του κου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι 
μια δραματική μείωση του κόστους 
ενέργειας, μια καλή τουριστική σε-
ζόν με αυξημένα έσοδα για τα δημό-
σια ταμεία και ένα καλοκαίρι χωρίς 
φυσικές καταστροφές, μπορούν να 
αλλάξουν το πολιτικό κλίμα και να 
δώσουν ξανά αέρα αυτοδυναμίας, 
χωρίς αστερίσκους στην κυβερνητι-
κή παράταξη. 

ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΚΆΤΏΤΆΤΟ ΜΙΣΘΟ, Η ΜΕΙΏΣΗ ΤΏΝ ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΆΣ 

Επίθεση κατά μέτωπο!
Ο Μητσοτάκης θέλει να «συναντήσει»

τους πολίτες που «περιμένουν το παραπάνω»
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Κυριάκος:
«Διακινούν
εύκολες
απαντήσεις
σε δύσκολες
ερωτήσεις» 
Πενήντα πέντε χρόνια 
από το ξέσπασμα της 
δικτατορίας στην Ελλάδα, η 
21η Απριλίου 2022 έρχεται 
να υπογραμμίσει πως η 
δοκιμασία της Δημοκρατίας 
μπορεί να αλλάζει μορφές.
Ο αυταρχικός δεσποτισμός 
επιτίθεται σήμερα στην 
ελεύθερη πολιορκημένη 
Ουκρανία. Ενώ σ’ όλες τις 
χώρες ο λαϊκισμός διακινεί, 
ξανά, δήθεν εύκολες 
απαντήσεις σε δύσκολες 
ερωτήσεις. Προτείνοντας 
ανύπαρκτες λύσεις σε 
υπαρκτές προκλήσεις.
Η απάντησή μας, λοιπόν, 
δεν μπορεί να είναι 
άλλη από την ενότητα 
της κοινωνίας στη βάση 
της αλήθειας. Από τη 
διαρκή αναβάθμιση του 
κοινοβουλευτισμού. Και 
από την καθημερινή 
προσπάθεια να προοδεύει 
η Ελλάδα και να ευημερούν 
οι Έλληνες.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης





Η 
Δύση έχει τρομάξει 
από την άνοδο των 
αντισυστημικών κομ-
μάτων ακροδεξιών 

και ακροαριστερών στη Γαλλία, 
που μαζί έλαβαν το 51% των ψηφο-
φόρων.

   Τρόμαξε γιατί δεν είναι έτοι-
μη να αντιμετωπίσει μια «εντός και 
εκτός» της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, Γαλ-
λία, όπως υπόσχεται η Λεπέν, πο-
λύ περισσότερο σε μια περίοδο που 
απαιτείται ενότητα και αποφασιστι-
κότητα να αντιμετωπιστεί η ρωσι-
κή στρατηγική της επέκτασης και 
της αλλαγής του σχεδίου ασφάλει-
ας στην Ευρώπη από τον Πούτιν.

  
«Εντός και εκτός» 
ΕΕ και ΝΑΤΟ
Η Λεπέν που έχει «μακιγιάρει» την 
πολιτική της, δηλώνει τώρα πως 
δεν επιθυμεί τη Γαλλία εκτός της 
ΕΕ, αλλά επιδιώκει μια ριζική ανα-
μόρφωσή της μέσω δημοψηφισμά-
των, κάτι που θα μπορούσε εύκο-
λα να οδηγήσει σε δημοψήφισμα 
αλά Brexit, αν αναλάβει την εξου-
σία. Ευρωπαίοι σχολιαστές, αναλύ-
οντας τις θέσεις της, επισημαίνουν 
πως η Λεπέν θα προσπαθήσει να 
καταστρέψει την ΕΕ από μέσα και 
να οδηγήσει σε παράλυση όλο το 
ευρωπαϊκό σύστημα, και φυσικά, 
σιγά σιγά στον γκρεμό.

 Μια Γαλλία υπό την προεδρία 
της Λεπέν, με τις αναθεωρητικές 
απόψεις της κατά των Βρυξελλών, 
θα άνοιγε τον «ασκό του Αιόλου» 
και θα έδινε αέρα στα πανιά των 
ακροδεξιών αντιλήψεων κυβερ-
νήσεων της Ουγγαρίας και της Πο-
λωνίας, αλλά και σε όλα τα λαϊκί-

στικα και αντισυστημικά  κόμματα 
και ομάδες της Ευρώπης να «ξηλώ-
σουν το ευρωπαϊκό πουλόβερ». 

Αλλά και το ΝΑΤΟ είναι στο 
στόχαστρό της, καθώς θέλει να 
αποσύρει τη Γαλλία από τη διοί-
κηση της ατλαντικής συμμαχίας,  
αφαιρώντας στρατεύματα και όπλα 
από την κοινή διαχείριση.  Υπάρχει 
ένας πραγματικός κίνδυνος, έγρα-
φε προ ημερών στο πρωτοσέλιδό 
της η Liberation, γιατί κανείς δεν 
είναι απολύτως σίγουρος τι θα βγά-
λει η κάλπη το βράδυ της Κυριακής 
του Πάσχα. 

Ο Μακρόν προηγείται σύμφω-
να με τις τελευταίες δημοσκοπή-
σεις, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, οι 
κάλπες πολλές φορές βγάζουν εκ-
πλήξεις, όπως τον Τράμπ Πρόεδρο 
στις ΗΠΑ και το Brexit.

Λαϊκισμός όπως και εδώ
Πως έφτασε, όμως, η ακροδεξιά 
Λεπέν σε μια χώρα-κάστρο της  
Δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ιδέ-
ας και της προστασίας των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, ένα βήμα πριν 
την απόλυτη εξουσία στη Γαλλία;

Με δύο τρόπους:
Ο πρώτος είναι ο λαϊκισμός, 

γνωστός και σε εμάς εδώ.  Παρατή-
ρησε πως ο Μακρόν, με τα σχέδια 
του εκσυγχρονισμού της οικονομί-
ας, άφηνε θυλάκους δυσαρέσκει-
ας πίσω του και έτρεχε να  καλύ-
ψει την αγανάκτηση των πολιτών 
με υποσχέσεις προς όλους και για 
όλα. Μάλιστα, ήθελε να ακολου-
θήσει την πολιτική Τράμπ, για τον 
οποίο είχε εκφράσει πολλές φορές 
το θαυμασμό της, υποστηρίζοντας 
ότι εκπροσωπούσε τις «ξεχασμένες 
εργατικές τάξεις» της Γαλλίας, που 
υποφέρουν από την παγκοσμιοποί-
ηση και την τεχνολογική πρόοδο.

Τώρα, θέλει να βοηθήσει τους 
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ΜΠΟΡΕΊ Η ΛΕΠΕΝ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΕΊ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ;

FERMER LA PORTE
στον λαϊκισμό!

Την Κυριακή το βράδυ,
θα γνωρίζουμε αν

η Γαλλία αλλάξει ρότα
και ο Πούτιν ανοίξει

σαμπάνιες στο Κρεμλίνο
για την εκλογή

της θαυμάστριάς του,
Μαρίν Λεπέν 

ή αν ο Μακρόν
θα είναι εκείνος που
θα δώσει, για άλλη
μια φορά, ένα τέλος
στο ψυχόδραμα που
ζουν Ευρώπη, ΗΠΑ

και ΝΑΤΟ τις δύο
τελευταίες εβδομάδες.

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος



ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν 
τον πληθωρισμό και την αύξηση 
των τιμών των καυσίμων -δύο ζη-
τήματα που «καίνε» στη Γαλλία.

Η συγγραφέας, Σώτη Τριαντα-
φύλλου, που ζει στη Γαλλία, δή-
λωσε σε μια συνέντευξή της στο 
Liberal.gr: «Ο λαϊκισμός της Λεπέν 
θυμίζει αυτόν της Αριστεράς, χαϊ-
δολογά τον γαλλικό λαό με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο, είναι έτοιμη να του 
κάνει όλα τα χατίρια, άλλα αν συ-
ζητήσει κανείς πάνω στο πρόγραμ-
μά της, θα την κάνει σκόνη σε δέ-
κα λεπτά». 

Το «λίφτινγκ» της Μαρίν
Ο  δεύτερος είναι η πολιτική της με-
ταμφίεση, το «λίφτινγκ» στην εικό-
να της. Έκρυψε έντεχνα την έντονα 
ακροδεξιά παράδοση και ρητορι-
κή της  -ακόμα και το όνομά της 
στην αφίσα της- και φόρεσε «προ-

βιά προβάτου», προκειμένου να 
απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώμα-
τα της γαλλικής κοινωνίας, η οποία 
παλαιότερα είχε απορρίψει τις ρα-
τσιστικές απόψεις της και τον ευρω-
σκεπτικισμό της. 

Έφτασε να φωτογραφηθεί ακό-
μα και με μουσουλμάνα που φο-
ρούσε μαντήλα, παρ’ ότι έχει ταχθεί 
υπέρ της απαγόρευσης της μαντή-
λας σε όλη τη χώρα.

Έκανε μεγάλη προσπάθεια να 
«αποδαιμονοποιήσει» την εικόνα 
της, αλλά όχι και το πρόγραμμά της, 
στο οποίο παραμένει η επαναφο-
ρά της ποινής του θανάτου και μια 
σκληρή ρατσιστική πολιτική κατά 
των μεταναστών μουσουλμάνων.  

Εκτός από τον Τράμπ, η Λε-

πέν θαύμαζε και θαυμάζει -αυτό 
τον καιρό σιωπηρά- τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν. Όταν έκλεισαν οι πόρτες 
των τραπεζών στη Γαλλία, έφτασε 
στην αυλή του Πούτιν να ζητήσει 
δάνειο για το κόμμα της. Άγνωστο 
αν τα επέστρεψε ή ήταν ένα δώρο. 

   
Τα συγχαρητήρια 
στον Πούτιν 
Το 2014,  ήταν εκείνη από την Ευ-
ρώπη, που απέστειλε συγχαρητή-
ρια στον Πούτιν για την προσάρ-
τηση της Κριμαίας. Σε παλαιότερη 
συνέντευξή της για την Ουκρανία 
και το μέλλον της, είχε εκφράσει 
παρόμοιες απόψεις με εκείνες του 
Πούτιν, στο διάγγελμά του…  

Αυτή η συμμαχία της με τον 
ισχυρό άντρα της Ρωσίας, ήταν 
και η ατυχία της μέσα στις εκλογές. 
Αλλά την προσπέρασε, αποσιωπώ-
ντας αυτόν και τον πόλεμο. Απέσυ-

ρε, μάλιστα, και το προεκλογικό 
της φυλλάδιο που είχε τυπώσει με 
τη φωτογραφία του Πούτιν.

Για όλους αυτούς τους λόγους 
τρόμαξαν στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ. Μια φιλορώσος πρό-
εδρος στη Γαλλία, θα διασπούσε τη 
συμμαχία κατά του Πούτιν και με 
την πολιτική της θα αποτελούσε τη 
θρυαλλίδα για τη διάλυση της Ε.Ε. 
και την υπονόμευση της ατλαντικής 
συμμαχίας.

Ο λαϊκισμός και η μεταμφίεση 
της Μαρίν Λεπέν, την οδήγησε στο 
υψηλότερο ποσοστό που έλαβε μέ-
χρι σήμερα στις προεδρικές εκλο-
γές. Πόσους όμως θυμωμένους, με 
τον Εμανουέλ Μακρόν, Γάλλους, 
μπορεί ακόμα να ξεγελάσει; 

Ο κεντρώος φιλελεύθερος πρόεδρος, 
Εμανουέλ Μακρόν, κρίθηκε πως ήταν 
πιο πειστικός, αλλά και πιο αλαζόνας 
από την ακροδεξιά αντίπαλό του, 
Μαρίν Λεπέν, στην προεκλογική 
τους τηλεμαχία χθες βράδυ, ενόψει 
του δεύτερου γύρου των προεδρικών 
εκλογών στη Γαλλία, που θα διεξαχθεί 
την Κυριακή.
Η στιγμιαία δημοσκόπηση («sondage 
flash») του Ινστιτούτου Elabe για 
τον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, 
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 650 
τηλεθεατών, 18 ετών και άνω, έδειξε πως 

το 59% έκρινε ότι ο κος Μακρόν ήταν πιο 
πειστικός από την κα Λεπέν.
Το 2017, ανάλογη έρευνα είχε αναδείξει 
νικητή της τηλεοπτικής αναμέτρησης των 
δύο αντιπάλων, επίσης τον κ. Μακρόν, 
πολύ πιο καθαρά (63%).
Δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών 
της 24ης Απριλίου υποδεικνύουν 
πως ο απερχόμενος πρόεδρος οδεύει 
να εξασφαλίσει την επανεκλογή του, 
εξασφαλίζοντας γύρω στο 55,5% των 
ψήφων. Το 2017, ο κος Μακρόν είχε 
επικρατήσει της κας Λεπέν, λαμβάνοντας 
το 66,1%.
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΊΑ ΤΟ DEBATE

Πιο πειστικός, αλλά και 
αλαζόνας ο Εμανουέλ

Οι Βρετανοί
στοιχηματζήδες
δίνουν…
Ο Γάλλος πρόεδρος, 
Εμανουέλ Μακρόν, έχει 
περισσότερες από 90% 
πιθανότητες να κερδίσει την 
Κυριακή το δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών, 
σε βάρος της ακροδεξιάς 
Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα 
με τις πιθανότητες που 
έχουν ανακοινωθεί από 
τα βρετανικά γραφεία 
στοιχημάτων.
Το προβάδισμα του Μακρόν 
έχει αυξηθεί τις τελευταίες 
ημέρες σε πάνω από 
55% κατά μέσο όρο στις 
δημοσκοπήσεις, έναντι 45% 
για την αντίπαλό του, με την 
οποία θα έχουν απόψε ένα 
τηλεοπτικό ντιμπέιτ.
Οι ιστοσελίδες των 
γραφείων στοιχημάτων 
William Hill και Paddy 
Power ανακοίνωσαν 
στοιχηματικές πιθανότητες, 
που δείχνουν ότι ο Μακρόν 
έχει πιθανότητα 90,9% να 
επανεκλεγεί. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά για τα γραφεία 
Betfair Exchange και 
Ladbrokes ήταν 92,6% και 
94,1%, αντιστοίχως.
Οι πιθανότητες που δίνουν 
τα γραφεία στοιχημάτων 
δεν εγγυώνται, ωστόσο, 
το αποτέλεσμα. Το 2016, 
για παράδειγμα, τα 
στοιχήματα έδειχναν ότι οι 
υποστηρικτές της παραμονής 
της Βρετανίας στην ΕΕ 
θα κέρδιζαν με σαρωτικό 
ποσοστό στο δημοψήφισμα 
της 23ης Ιουνίου. Την ημέρα 
της ψηφοφορίας, το Betfair 
έδινε στο ψηφοδέλτιο υπέρ 
της παραμονής 88,5%, όμως 
το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της 
αποχώρησης.



O
ι πολιτικοί αναλυτές 
αναζητούν τον νικητή 
στο πρόσφατο συνέ-
δριο του ΣυΡιζΑ. Κά-

ποιοι υποστηρίζουν ότι ο σ. Τσίπρας 
κατατρόπωσε τους αντιπάλους του με 
το αξιόπιστο και -όπως πάντα- κοστο-
λογημένο πρόγραμμα που εξήγγειλε 
(θα αυξήσει τις συντάξεις που έκοψε, 
θα κρατικοποιήσει τη Δ.Ε.Η. που ιδι-
ωτικοποίησε, θα εκτοξεύσει τον ελά-
χιστο μισθό που εξαφάνισε κ.λπ.), 
ενώ υπάρχουν και αυτοί που εμφα-
νίζονται απολύτως σίγουροι ότι, του-
λάχιστον ιδεολογικά, θριάμβευσε η 
«Ομπρέλα», γιατί ο σ. Σκουρλέτης ζή-
τησε να καταργηθεί το «ακραία νεο-
φιλελεύθερο χρηματιστήριο ενέργει-
ας» που ο ΣυΡιζΑ είχε δημιουργήσει 
ως σοσιαλιστική απάντηση στην νε-
οφιλελεύθερη έλλειψη ενός χρημα-
τιστηρίου ενέργειας. 

Στην πραγματικότητα, ο απόλυ-

τος θριαμβευτής του συνεδρίου ήταν 
ο σ. Παυλής Πολάκης. Τα πλήθη 
ούρλιαξαν στις κερκίδες, όταν τον εί-
δαν να καβαλάει με αγριάδα το πό-
ντιουμ, για να ψεκάσει το κοινό με 
σταγονίδια και μέτρα που πρέπει 
να παρθούν, γιατί «η επόμενη φορά 
πρέπει να είναι αλλιώς». Διά της θο-
ρυβώδους επιδοκιμασίας, οι σύντρο-
φοι συμφώνησαν ότι «πρέπει άμεσα 
να κρατικοποιήσουμε μία με δύο συ-
στημικές τράπεζες» (έτσι ψωνίζει 
τράπεζες ο αψύς Σφακιανός, όπως 
τους χοχλιούς. «Βάλε ένα με δύο κι-
λά, έχουμε κόσμο στο σπίτι»), ώστε 
να μην έχουμε τον Στουρνάρα πάνω 

απ’ το κεφάλι μας». Την επόμενη, ο 
σ. Βέττας εξήγησε στον ΑΝΤ1 ότι με 
αυτό το πρωτοποριακό ολιστικό πρό-
τζεκτ θα επιτύχουμε πολλές παροχές 
και επιστρεπτέες επιχορηγήσεις, που 
δεν χρειάζεται να επιστραφούν, διότι 
η ύπαρξη μεγάλου ελλείμματος απο-
δεικνύει ότι το κοινωνικό κράτος λει-
τουργεί. 

Οι φοβερές σημαίες ξεδιπλώ-
θηκαν και τα τύμπανα του πολέμου 
βόγγησαν στον ρυθμό του «πέστα 
Πολάκη» (υπάρχουν σχετικά ντοκου-
μέντα), όταν ο σ. Παυλής προχώρη-
σε σε μία εντυπωσιακή καταγραφή 
των συμμαχιών που πρέπει να προ-

κύψουν, ώστε να περάσει η χώρα 
στην πολυπόθητη φάση της Δεύτε-
ρης Φοράς Αριστερά. Αν τα υπόλοι-
πα κόμματα αποφύγουν να γίνουν οι 
νέοι ΑΝΕΛ, αυτό θα σημαίνει ότι τα 
παίρνουν, «είναι πιασμένοι ή κολλη-
μένοι», όπως εκτίμησε με τη γνωστή 
του ευχέρεια στην αποτύπωση των 
πολιτικών συμπεριφορών. Η πάν-
δημη επιδοκιμασία των λόγων του, 
άγγιξε τα όρια της λατρείας όταν συ-
μπλήρωσε το ρηξικέλευθο πολιτι-
κό σκεπτικό του. Σε περίπτωση που 
δεν βρεθεί ο βολικός αντικαταστά-
της του σ. Πάνου Καμμένου και δεν 
προκύψει αντικαπιταλιστική κυβέρ-

νηση με πρωθυπουργό τον σ. Τσί-
πρα και -κυρίως- υπουργό κάποιον 
ψαροντουφεκά από τα Σφακιά, έχει 
καταστρώσει ένα δικό του ολιστικό, 
ευφυές και καλά υπολογισμένο plan 
B: «Τότε πρέπει να πάμε σε αυτοδυ-
ναμία στις δεύτερες εκλογές». Σατα-
νικά απλό. 

Η συμμετοχή του σ. Πολάκη στην 
Προοδευτική Διακυβέρνηση της 
Δεύτερης Φοράς Αριστερά, θεωρεί-
ται δεδομένη τόσο από τους σαματα-
τζήδες συνέδρους-οπαδούς του, όσο 
από τον ίδιο. «Πρέπει ο καπετάνιος 
(αυτός είναι ο τίτλος που ο σ. Παυ-
λής επεφύλαξε στον σ. Τσίπρα, μάλ-
λον εξαιτίας των ναυτικών γνώσεων 
που έχει αποκομίσει, συμμετέχοντας 
σε κρουαζιέρες με τα κότερα της μι-
σητής πλουτοκρατίας) να πλαισιω-
θεί από ομάδα. Αν τρέχει αυτός, εμείς 
να πηδάμε», είπε με νόημα, γιατί δεν 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../8
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

H εμβέλεια μιας ηγετικής αριστερής φυσιογνωμίας
δεν περιορίζεται στα υπονοούμενα, τις εξαγγελίες, τα προγράμματα

και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Όπως συνέβη με τον Τσε Γκεβάρα,
γίνεται μπλουζάκι, μαντινάδα, σύνθημα, καθοδηγεί τη σκέψη,

δημιουργεί μόδα και επαναστατικό κλίμα

Του: Βαγγέλη Περρή

Το συνέδριο
ανέδειξε
τον ηγέτη
του ΣΥΡΙΖΑ
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ



υπάρχει προεκλογική εκδήλωση του 
ΣυΡιζΑ χωρίς αναφορά στο πήδημα. 
«Έρχεται το πήδημα σε λίγες μέρες», 
ήταν το έξυπνο και καλόγουστο λο-
γοπαίγνιο, με το οποίο ο σ. Τσίπρας 
προφήτευε το αποτέλεσμα προηγού-
μενων εκλογών και επιβεβαιώθηκε. 

Όμως, η εμβέλεια μιας ηγετικής 
αριστερής φυσιογνωμίας δεν περιο-
ρίζεται στα υπονοούμενα, τις εξαγγε-
λίες, τα προγράμματα και τις κυβερ-
νητικές δεσμεύσεις. Όπως συνέβη 
με τον Τσε Γκεβάρα, γίνεται μπλου-
ζάκι, μαντινάδα, σύνθημα, καθο-
δηγεί τη σκέψη, δημιουργεί μόδα 
και επαναστατικό κλίμα. Ακόμη και 
όταν ο σ. Ερνέστο Πολάκης δεν βρι-
σκόταν στο βήμα, το πνεύμα του ήταν 
διάχυτο στο συνέδριο. Οι πιο πονη-
ροί της παλαιάς φρουράς ήθελαν να 
γίνουν τάλε κουάλε ο μεγάλος επα-
ναστάτης, φαντασιώνονταν ότι έτσι 
θα εξασφαλίσουν μια θέση στα δι-
πλά βιβλία της Ιστορίας ή τουλάχι-
στον στην Κεντρική Επιτροπή, που 
έχει κι αυτή τα μεγαλεία της. Η πα-
ρέμβαση του μπαρουτοκαπνισμένου 
σ. Μανιού, δεν είναι τόσο ανόητη 
όσο φαίνεται, απλώς θέλει να γίνει 
ο Κυκλαδίτης Πολάκης, γι’ αυτό και 
παρομοίασε τον εκλεγμένο πρωθυ-

πουργό με τον Ιμπραήμ! Επειδή μάλι-
στα, εντελώς συμβολικά, το συνέδριο 
του ΣυΡιζΑ έγινε μεταξύ 25ης Μαρτί-
ου και 21ης Απριλίου, γεφύρωσε τις 
δύο ημερομηνίες ζητώντας να κινη-
θούν οι στρατιωτικοί (σεβόμενος το 
αριστερό γλωσσάρι και τα σύγχρο-
να κινήματα, τους απεκάλεσε «κα-
ραβανάδες») μήπως και περάσουμε, 
χωρίς δημοκρατικές παρενθέσεις, 
κατευθείαν στη δικτατορία του προ-
λεταριάτου και αναπνεύσει ο τόπος. 

Οι νεαροί σύνεδροι, επίσης, σα-
γηνεύτηκαν από τον σ. Πολάκη και 
αποδείχτηκε όταν ανέβηκαν στο βή-
μα, προκειμένου να εκθέσουν τα σο-
σιαλιστικά τους οράματα. Είναι χα-
ρακτηριστική η περίπτωση μιας 
αγωνίστριας, που συστήθηκε με 
υπερηφάνεια ως ανεμβολίαστη και 
απαίτησε «να συνεργαστεί ο ΣυΡιζΑ 
με τη Ρωσία, ώστε να παράγουμε δι-
κά μας φάρμακα, δικά μας εμβόλια». 

Επειδή αυτό το (επίσης ολιστικό) 
σχέδιο δράσης είναι σοβαρό, εξήγη-
σε ότι σίγουρα θα βρεθούν χρημα-
τοδοτήσεις, αλλά δεν γνωρίζει τον 
τρόπο, αλλά είναι σίγουρη ότι «μό-
λις αναλάβει να κατευθύνει την κα-
τάσταση ο σ. Πολάκης, που είναι ει-
δικός γιατρός», θα λυθεί το θέμα της 
πανδημίας. Προφανώς, θα διανε-
μηθεί στον λαό και η προτεινόμενη, 
από τον ειδικό επιστήμονα, φαρμα-
κευτική αγωγή που βασίζεται στην 
ιβερμεκτίνη, η οποία έχει λύσει το 
γαστρεντερικό πρόβλημα σε χιλιά-
δες άλογα και αγελάδες. 

Θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας 
και κυρίως τον σ. Πολάκη αν περιορί-
ζαμε το συνεδριακό του θρίαμβο στις 
από καθέδρας ομιλίες. Το πιο σημα-
ντικό, είναι ότι ο πολακισμός κατέ-
λαβε ολοκληρωτικά το πρόσφορο 
DNA του ΣυΡιζΑ. Οι σύνεδροι έβρι-
ζαν τους εσωκομματικούς τους αντι-
πάλους, οι εκφράσεις «άντε μαλά-
κες», «αρχίσατε πάλι τις μαλακίες», 
δημιούργησαν το αγωνιστικό υπόβα-
θρο ώστε να γίνουν τσαμπουκάδες, οι 
οποίοι κατέληξαν στη χειροδικία, και 
το στίγμα της ιδεολογικής αυτής πά-
λης το έδωσε, ξανά, η βροντερή φω-
νή του σ. Παυλή: «Εκτός από τη δύνα-

μη της ηθικής, υπάρχει και ηθική της 
δύναμης των κοινωνικών μαζών». Με 
απλά λόγια, τώρα δέρνουμε τους δι-
κούς μας, έρχεται και η σειρά σας, θα 
σας πάμε αίμα.

To περίεργο μείγμα
τρανς και πολακισμού…

ΥΓ1: Η σ. Άννα Πήλιου εκπροσώ-
πησε με πάθος τον περίεργο συνδυ-
ασμό τρανς και πολακισμού, κατη-
γορώντας τη Φώφη Γεννηματά ότι 
απείχε από την ψήφιση του συμφώ-
νου συμβίωσης. Οι ευαίσθητοι σύνε-
δροι χειροκρότησαν την επίθεση σε 
μια γυναίκα, που κατά την επίμαχη 
ημέρα βρισκόταν στο εξωτερικό για 
τους γνωστούς ιατρικούς λόγους, αλ-
λά η αντάρα που σηκώθηκε στη συ-
νέχεια, και φυσικά εκτός συνεδρί-
ου, υποχρέωσε την συντρόφισσα να 

επανέλθει με ανάρτηση στα social 
media: (η ορθογραφία δικιά της) 
«Κανω Ξεκαθαρω οτι το Μονο που 
ειπα ειναι οτι Στην Ψηφωφορια για 
ΝΑΤΦ, και το Συμφωνω Συμβιο-
σης ηταν απουσα εγω Προσωποικα 
δεν γνωριζα τον λογο η τους Λογους. 
Δεν Υπηρχε ΠΟΤΕ περηπτωση να 
μηλησω ασχηχα Για την Κυρια Γεν-
νηματα την οποια Σεβωμε απολητα 
το Εργω της και την Πωρια της. Και 
τα θεματα Υγειας της ηταν μια Γυναι-
κα Συμβολο στον αγωνα της για την 
Υγειας της. 
»Αυτο το ΣΕΒΟΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ 
οπως και την Ειδια. Ξεκαθαρα και 
χωρης υπονουμενα. Αυτο που ηθε-
λα να θυξω ειναι η Πολιτικη του ΚΙ-
ΝΑΛ ως Πρως τα θεματα Δικαιωμα-
των Των ΛΟΑΤΚΙ και ολοι ξερουμε 
ποια ειναι η Θεση του Πολιτηκου 
χωρου. Αν εστων και λιγω οπια, 
οπιο, οποιος Θιχτηκε Του ξεκαθαρι-
ζω οτι Δεν Υπηρχε Κακη προθεση 
εκ του Πονηρου και ζητω Ηληκρη-
νης Συγνωμη».

ΥΓ2: Εφ όσον ο σ. Πολάκης θα γίνει 
υπουργός Υγείας, γιατί να μην ανα-
λάβει η σ. Πήλιου τον τομέα της Παι-
δείας;
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Η σ. Άννα Πήλιου εκπροσώπησε με πάθος τον περίεργο συνδυασμό τρανς και πολακισμού, 
κατηγορώντας τη Φώφη Γεννηματά ότι απείχε από την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσης. Οι 
ευαίσθητοι σύνεδροι χειροκρότησαν την επίθεση σε μια γυναίκα, που κατά την επίμαχη ημέρα βρισκόταν 
στο εξωτερικό για τους γνωστούς ιατρικούς λόγους, αλλά η αντάρα που σηκώθηκε στη συνέχεια, και 
φυσικά εκτός συνεδρίου, υποχρέωσε την συντρόφισσα να επανέλθει με ανάρτηση στα social media.

Τα πλήθη
ούρλιαξαν
στις κερκίδες,
όταν τον είδαν
να καβαλάει με 
αγριάδα το πόντιουμ, 
για να ψεκάσει
το κοινό με 
σταγονίδια και 
μέτρα που πρέπει να 
παρθούν,
γιατί «η επόμενη 
φορά πρέπει να 
είναι αλλιώς»



Τ
ραβάει ο Μητσοτάκης 
τις ατυχίες και τις κρί-
σεις σαν μαγνήτης ή μή-
πως, κατά βάθος, είναι 

ένας πολύ τυχερός πολιτικός; Είναι 
ηγετική φυσιογνωμία ο Τσίπρας ή 
μήπως πρόκειται για τον κατ’ εξοχήν 
looser, που είναι ο καλύτερος πολι-
τικός φίλος του Μητσοτάκη; Είναι ο 
Ανδρουλάκης η καινούρια πολιτική 
φυσιογνωμία, που θα σφραγίσει την 
πολιτική μας ζωή ή μήπως είναι ένας 
«άνθρωπος χωρίς ιδιότητες» (για να 
θυμηθώ και το περίφημο βιβλίο του 
Ρόμπερτ Μούζιλ), που δεν προορίζε-
ται για τίποτα το εντυπωσιακό;  

Ωραία και εξόχως ενδιαφέροντα 
ερωτήματα αυτά, καθώς η πολιτική 
ζωή πάντα επικεντρωνόταν πάνω 
στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών 
της, τις ικανότητες και τις ιδιότητές 
τους. Συχνά, πάνω στην ιστορία 
τους, τις υπερβάσεις τους, τις ατυχίες 
τους, τα σκάνδαλα ή την προσωπική 

τους ζωή, πάντως γύρω απ’ αυτούς. 
Όσο κι αν οι περισπούδαστες ανα-
λύσεις αναφέρονται σε θεσμούς, σε 
συλλογικές δράσεις και κοινές απο-
φάσεις, τελικά είναι οι ηγέτες που δί-
νουν το στίγμα κάθε χώρας και κά-
θε εποχής. 

Η Γαλλία είναι η χώρα της σύ-
γκρουσης του Μακρόν με την Λε-
πέν, οι ΗΠΑ ήταν η χώρα του 
Τραμπ ή του Ομπάμα και προσπα-
θεί να γίνει του Μπάιντεν, η Ρωσία 
είναι προφανώς η χώρα του Πούτιν, 
η Γερμανία ήταν η χώρα της Μέρ-
κελ και τώρα πορεύεται προς χώρα 
του Σουλτ. Η Κίνα ήταν η χώρα του 

Μάο, έγινε του Τεγκ και κατέληξε 
του Σι Τζινπίνγκ. Ακόμα και η πο-
λυτραυματισμένη Ουκρανία, ως τη 
χώρα του Ζελένσκι τη λογαριάζουμε 
πια. Δεν υπάρχει χώρα που όταν την 
φέρουμε στο μυαλό μας, δεν τη συν-
δέουμε με το ηγετικό της πρόσωπο.

Κατά τούτο λοιπόν, τα ερωτήμα-
τα γύρω από το δικό μας πολιτικό 
προσωπικό, γύρω από τις ηγετικές 
μορφές του σημερινού ελληνικού 
πολιτικού σκηνικού, κακώς θα χα-
ρακτηριστούν από κάποιους καφε-
νειακά ή κουτσομπολίστικα. Στην 
πραγματικότητα, επειδή τα ελληνι-
κά κόμματα είναι απολύτως αρχηγι-
κά, μελετώντας τις προσωπικότητες 
των αρχηγών είναι σαν να κάνουμε 
μια μαγνητική τομογραφία στις μελ-
λοντικές πολιτικές μας εξελίξεις. Για 
να επιστρέψουμε λοιπόν στα ερωτή-
ματα του προλόγου.

Η φράση του συρμού είναι ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γκα-

ντέμης. Πράγματι, από την στιγμή 
που έγινε πρωθυπουργός, οι κρί-
σεις έρχονται ασταμάτητα σαν κύ-
ματα φουρτουνιασμένης θάλασσας. 
Βεβαίως, αν υιοθετήσουμε αυτή τη 
θεωρία, τότε γκαντέμικη είναι όλη 
η σημερινή φουρνιά πολιτικών, πα-
ντού στον κόσμο. Η πανδημία, ο 
πόλεμος, ο πληθωρισμός, δεν χτύ-
πησαν μόνο την Ελλάδα, όλη την 
υφήλιο ρήμαξαν. Υπάρχει όμως κι 
εκείνη η μερίδα των οξυδερκών πα-
ρατηρητών, που υποστηρίζει ότι ο 
Μητσοτάκης στάθηκε τυχερός που 
«έσκασαν» όλες αυτές οι κρίσεις κα-
τά τη διάρκεια της θητείας του. Διότι 
επικέντρωσαν, όχι μόνο την κυβερ-
νητική προσοχή αλλά και το κοινω-
νικό ενδιαφέρον στην αντιμετώπιση 
αυτών των τερατωδών έκτακτων και 
απρόσμενων προβλημάτων, σκεπά-
ζοντας κάτω από το χαλί όλες τις 
υπόλοιπες παθογένειες μιας Ελλά-
δας, που αρνείται πεισματικά να αλ-
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 Είναι ηγετική φυσιογνωμία ο Τσίπρας ή μήπως πρόκειται για τον κατ’ εξοχήν looser,
που είναι ο καλύτερος πολιτικός φίλος του Μητσοτάκη; Είναι ο Ανδρουλάκης 
η καινούρια πολιτική φυσιογνωμία, που θα σφραγίσει την πολιτική μας ζωή 

ή μήπως είναι ένας «άνθρωπος χωρίς ιδιότητες» (για να θυμηθώ και το περίφημο 
βιβλίο του Ρόμπερτ Μούζιλ), που δεν προορίζεται για τίποτα το εντυπωσιακό;  

Η φράση του συρμού είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
γκαντέμης. Πράγματι, από την στιγμή που έγινε πρωθυπουργός, οι 

κρίσεις έρχονται ασταμάτητα σαν κύματα φουρτουνιασμένης θάλασσας. 
Βεβαίως, αν υιοθετήσουμε αυτή τη θεωρία, τότε γκαντέμικη είναι όλη η 

σημερινή φουρνιά πολιτικών, παντού στον κόσμο.

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Ακτινογραφώντας το 
πολιτικό μας προσωπικό



λάξει, να μεταρρυθμιστεί, να εξορθο-
λογιστεί, ώστε να προκόψει. 

Για σκεφτείτε το, ενδέχεται να 
μην έχουν διόλου άδικο. Βλέποντας 
σήμερα πόσο γρήγορα επιστρέφουν 
τα παλιά χούγια της κοινωνίας μας, 
συνειδητοποιώντας ότι τελικά δεν 
φαίνεται να μάθαμε τίποτα από τα 
δεινά της δεκάχρονης χρεωκοπίας 
μας, διαπιστώνοντας ότι πάλι στο 
«όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά» και στο 
«δώσε μπάρμπα» καταφεύγουμε, 
μπορεί εν τέλει να καταλήξουμε ότι 
οι πανδημίες και οι πόλεμοι είναι ο 
ιδανικός φερετζές, για να κρύψουμε 
πίσω του την απροθυμία όλων μας 
να αλλάξουμε πρόσωπο. 

Απέναντι στον Κυριάκο που δεν 
μπορούμε να αποφασίσουμε αν εί-
ναι τυχερός ή άτυχος, στέκεται ο 
Αλέξης. Ο οποίος ξεκίνησε ως ο Τσε 
Γκεβάρα της Ευρώπης, συνέχισε ως 
μνημονιακός άχαστος και κατέληξε 
να έχει τρεις ήττες στην πλάτη του, 

με μηδαμινές έως ανύπαρκτες πι-
θανότητες πολιτικής επανάκαμψης. 
Κατά μία έννοια, και σ’ αυτό ο Μη-
τσοτάκης αποδεικνύεται τυχερός. 
Έχει απέναντι του έναν αντίπαλο τό-
σο φθαρμένο και παλιομοδίτη, που 
καθημερινά αποδεικνύεται ανήμπο-
ρος να εκμεταλλευτεί την κυβερνη-
τική φθορά. 

Ο Τσίπρας μπήκε προ δεκαπε-
νταετίας φουριόζος στην πολιτική 
σκηνή ως οδοστρωτήρας και έφθα-
σε στο σημείο να μοιάζει με ξαναζε-
σταμένη σούπα, που κανείς δεν θέ-
λει να δοκιμάσει πάλι. Όσο κι αν τις 
τελευταίες βδομάδες έγινε μια από-

πειρα αναστήλωσης του αρχηγικού 
του προφίλ, όσο κι αν αναγορεύτηκε 
αυτοκράτορας του κόμματος του, η 
σημερινή πραγματικότητα τον βγάζει 
διαρκώς πολιτικά λιποβαρή. Δεν ξέ-
ρω αν κάποτε ο Τσίπρας ήταν πράγ-
ματι ηγέτης ή αν οι έκρυθμες συν-
θήκες τον έβγαλαν στον αφρό χωρίς 
να το αξίζει, πάντως, η συνέχεια του 
κάθε άλλο παρά ηγέτη τον αναδει-
κνύει. Ο Αλέξης δεν χρειάζεται να 
είναι ούτε τυχερός ούτε άτυχος. Εί-
ναι πολιτικά γερασμένος και η τύχη 
δεν έχει σημασία σ’ αυτές τις ηλικίες.

Τρίτος πόλος είναι ο Ανδρουλά-
κης και σ’ αυτόν τελειώνει το πολιτι-
κό μας πάνθεον. Μυστήρια –ακόμα– 
πολιτική προσωπικότητα, αντλεί μια 
κάποια δημοσκοπική  δυναμική από 
τη φόρα της εισόδου του και μόνο. 
Αδοκίμαστος στα πάντα, πλην της 
εσωκομματικής ίντριγκας, βρίσκε-
ται κάτω από το μικροσκόπιο των 
πολιτών, που ψάχνουν να δουν τι 

πρεσβεύει και τι ακριβώς σχέδια 
έχει. Διαπρύσιος οπαδός της βο-
λικής αποστασιοποίησης, αρνείται 
πεισματικά να απαντήσει τι θα κάνει 
στο μέλλον, λες και αυτό το μέλλον 
δεν τον αφορά. 

Επί του παρόντος, συμπεριφέρε-
ται σαν η διακυβέρνηση του τόπου 
να ανήκει στην αρμοδιότητα των δύο 
άλλων μονομάχων, με αυτόν να κι-
νείται σε άλλο πολιτικό και εθνικό 
σύμπαν. Στην πραγματικότητα, κλω-
τσά προς το μέλλον την τελική από-
φαση των πολιτών για το πρόσω-
πο του, αν δηλαδή ήρθε για καλό ή 
για κακό, αν ήρθε για να προσφέ-
ρει θετικά ή για να συμβάλλει στην 
ακυβερνησία και στο πολιτικό χάος. 
Δεν θα την γλυτώσει την τελική κρί-
ση, απλώς θα ήταν καλύτερα –και 
γι’ αυτόν και για μας– να μάθουμε 
τι καπνό φουμάρει πριν τις κάλπες, 
όχι μετά. Οι εκπλήξεις δεν είναι πά-
ντα για καλό… 
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‘‘

«Η 
Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση λέει ‘’να’’ στη με-
τάβαση παραγωγής 
‘’πράσινης’’ ενέργει-

ας και στις πράσινες ενεργειακά αυτόνο-
μες πόλεις, αλλά να ξαναδούμε το χρο-
νοδιάγραμμα», αναφέρει σε συνέντευξή 
του στην «ΤP», ο Δ. Παπαστεργίου, Δη-
μάρχος Τρικκαίων και Προέδρος της 
ΚΕΔΕ.  Όπως εξηγεί, «αυτό πλέον πρέ-
πει να αλλάξει λόγω των μεγάλων γεω-
πολιτικών αλλαγών, που συντελούνται 
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία». 

Ο κος Παπαστεργίου μιλάει, επί-
σης, για την «ανάγκη αλλαγής της επιχει-
ρηματικής κουλτούρας του τοπικού πλη-
θυσμού, που μέχρι σήμερα ασχολούταν 
αποκλειστικά με δουλειές γύρω από τον 
λιγνίτη και τα ορυχεία» και σημειώνει ότι 
«η Αυτοδιοίκηση είναι μέρος της λύσης 
και όχι του προβλήματος».   Επίσης, ο κος 
Παπαστεργίου υποστηρίζει ότι «χρειαζό-
μαστε “έξυπνα” συστήματα, τα οποία όταν 
εφαρμόζονται στις πόλεις, βελτιώνουν το 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Μά-
λιστα, όπως ανέφερε για παράδειγμα, 
θα αφορούν τις «έξυπνες» μεταφορές, τις 
υπηρεσίες εποπτείας καθαριότητας, αλλά 
και εφαρμογές για τη βελτίωση των ψηφι-
ακών υπηρεσιών στους δήμους. Επίσης, 
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρεται και 
στο θέμα της οικοδόμησης της αστικής αν-
θεκτικότητας, ενσωματώνοντας το κλίμα 
και τους κινδύνους στην αστική ανάπτυ-
ξη, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται ένας 

άλλος τρόπος πολιτικής προσέγγισης, 
που θα αντιμετωπίζει ολιστικά όλα τα ζη-
τήματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών. 
Συνδέοντας πολιτικές που αφορούν από 
την υγεία και ευεξία τους, μέχρι την ενέρ-
γεια και το περιβάλλον». Ολόκληρη η συ-
νέντευξη του Δημήτρη Παπαστεργίου:

n Πώς θα αξιολογούσατε την προ-
σπάθεια της ΚΕΔΕ για να φέρει τους 
ΟΤΑ ακόμα πιο κοντά στον δρόμο 
της απολιγνιτοποίησης, των μηδενι-
κών αποβλήτων και όλων όσων σχε-
διάζονται από την Πολιτεία για την 
προστασία του περιβάλλοντος;
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
της ΚΕΔΕ στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκε 
στο επίκεντρο της συζήτησης η ενεργει-
ακή μετάβαση και η εξεύρεση βιώσιμων 
και μακροπρόθεσμων λύσεων στο ενερ-
γειακό ζήτημα. Τονίσαμε πως το θέμα 
της ενεργειακής μετάβασης για τη Δυτι-
κή Μακεδονία, είναι κάτι πολύ περισσό-
τερο από αυτό που εμείς αντιμετωπίζουμε 

στις τοπικές μας κοινωνίες, και σχετίζο-
νται με το ενεργειακό κόστος. Η μετάβα-
ση αυτή, για να είναι βιώσιμη και ομα-
λή, απαιτεί δύο αναγκαίες συνθήκες. 
Πρώτον, την αλλαγή της επιχειρηματι-
κής κουλτούρας του τοπικού πληθυσμού, 
που μέχρι σήμερα ασχολούταν αποκλει-
στικά με δουλειές γύρω από τον λιγνίτη 
και τα ορυχεία, και δεύτερον, την αλλαγή 
του ενεργειακού μείγματος της χώρας με 
έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην ξανα-
ζήσουμε την πρωτοφανή ενεργειακή κρί-
ση, που σήμερα ζούμε πανευρωπαϊκά.

n Τέθηκε το ερώτημα πώς αυτή η 
μετάβαση επηρεάζει την Αυτοδιοί-
κηση, και πώς η Αυτοδιοίκηση μπο-
ρεί να συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά 
στη μετάβαση αυτή.
Για την αυτοδιοίκηση, η θέση μας είναι 
ξεκάθαρη, λέμε «ναι» σε πιο πράσινες 
και ενεργειακά αυτόνομες πόλεις, «ναι» 
σε μια πιο πράσινη παραγωγή ενέργει-
ας, να ξαναδούμε όμως τους χρόνους με-

τάβασης. Τα νέα δεδομένα, όπως τα γε-
ωπολιτικά που διαμορφώνονται, πρέπει 
να μας κάνουν να αναθεωρήσουμε κά-
ποιες από τις παραμέτρους. Η Αυτοδιοί-
κηση είναι μέρος της λύσης και όχι του 
προβλήματος.

n Τι είναι οι smart cities και πόσο 
κοντά είμαστε στην εφαρμογή τους;
Έξυπνος είναι ο Δήμος που κερδίζει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, οι οποίοι θα 
ζουν σε μια πόλη που τους ακούει, που 
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τα «θέ-
λω» τους και αλληλοεπιδρά, που δείχνει 
αντανακλαστικά, αλλά κυρίως, αποτε-
λεσματικότητα. Η «έξυπνη» πόλη είναι 
η πόλη που θα αποφασίζουμε εμείς, κι 
όχι κάποιοι άλλοι, για όσα μας αφορούν 
στην καθημερινότητά μας.

Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε 
πως κάθε πόλη έχει τις δικές της ιδιαι-
τερότητες, γι’ αυτό και «έξυπνες» λύσεις 
που είναι αναγκαίες σε μια πόλη, μπορεί 
να είναι μη εφαρμόσιμες σε άλλες. Απο-
τελεί για εμάς πρόκληση να διαμορφώ-
σουμε τις «Έξυπνες πόλεις» του μέλλο-
ντός μας, που θα αναλαμβάνουν δράση 
σε τομείς, οι οποίοι άλλοτε αποτελούσαν 
μονοπώλιο της κεντρικής διοίκησης, 
όπως η βιώσιμη πολεοδόμηση, οι αστι-
κές αναπλάσεις, ο ενεργειακός και πε-
ριβαλλοντικός σχεδιασμός, οι μεταφο-
ρές και η κινητικότητα, η οικονομία και 
η απασχόληση. Αυτό που επίσης χρεια-
ζόμαστε, είναι «έξυπνα» συστήματα που 
όταν εφαρμόζονται στις πόλεις, βελτιώ-
νουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζω-
ής, όπως π.χ. οι «έξυπνες» μεταφορές, οι 
υπηρεσίες εποπτείας καθαριότητας, αλ-
λά και εφαρμογές για τη βελτίωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών στους δήμους.  
Αναπόφευκτα, πρέπει να βάλουμε ψηλά 
στην ατζέντα, λύσεις για την ενέργεια και 

12
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΊΟΥ
ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΤΡΊΚΚΑΊΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ 

Ή Αυτοδιοίκηση είναι μέρος 
της λύσης και όχι του προβλήματος

«Ναι» στη μετάβαση παραγωγής «πράσινης» ενέργειας και στις πράσινες ενεργειακά αυτόνομες πόλεις, αλλά 
να ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα, λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών από τον πόλεμο της Ουκρανίας 

Έξυπνος είναι 
ο Δήμος που 
κερδίζει την 
εμπιστοσύνη των 
πολιτών, οι οποίοι 
θα ζουν σε μια 
πόλη που τους 
ακούει, που 
αντιλαμβάνεται 
τις ανάγκες και 
τα «θέλω» τους 
και αλληλοεπιδρά, 
που δείχνει 
αντανακλαστικά, 
αλλά κυρίως, 
αποτελεσματικότητα

Της Δήμητρας Κούτρα

‘‘

Kάθε πόλη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό 
και «έξυπνες» λύσεις που είναι αναγκαίες σε μια 
πόλη, μπορεί να είναι μη εφαρμόσιμες σε άλλες. 
Αποτελεί για εμάς πρόκληση να διαμορφώσουμε τις 
«Έξυπνες πόλεις» του μέλλοντός μας.



την παρακολούθηση/βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης των εγκαταστάσεών 
μας, τη διαφύλαξη φυσικών πόρων (νε-
ρό για ύδρευση και άρδευση), την πολιτι-
κή προστασία και την έγκυρη πρόβλεψη 
και πρόγνωση, την ανακύκλωση και την 
ανταπόδοση της αφοσίωσης των δημο-
τών μας στις πρωτοβουλίες μας. Τέλος, 
η πρόσφατη ενεργειακή κρίση ανέδει-
ξε την ανάγκη να αναζητήσουμε, μέσω 
έξυπνων εφαρμογών, τη λειτουργία του 
μοντέλου των ενεργειακών κοινοτήτων. 

n Η χρήση νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας στο Δήμο Τρικκαίων, 
είναι κάτι γνωστό σε όλους. Έχετε 
επενδύσει ως πόλη και δημοτική αρ-
χή σε αυτούς τους δύο τομείς;
Πράγματι, στον Δήμο Τρικκαίων έχουμε 
επενδύσει στους τομείς που αναφέρατε κι 
έχουμε καταφέρει με τον τρόπο αυτό, και 
να ενισχύσουμε τον αριθμό και να βελ-
τιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών, 
που προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, 

αλλά και να αναβαθμίσουμε την ποιότη-
τα ζωής και την καθημερινότητά τους. Το 
σημαντικότερο όμως επίτευγμά μας, εί-
ναι πως η χρήση των νέων τεχνολογιών 
δεν έγινε σε βάρος του ανθρώπινου χα-
ρακτήρα που πρέπει να έχει ο δήμος και 
η πόλη μας, αλλά αντίθετα, μας επέτρεψε 
να ενισχύσουμε το κοινωνικό μας προ-
φίλ και να χτίσουμε μια αμφίδρομη σχέ-
ση με το σύνολο της τοπικής μας κοινωνί-
ας. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε 
και να καινοτομούμε, γιατί αυτός είναι ο 
ασφαλής δρόμος να κάνουμε τη ζωή μας 
διαρκώς καλύτερη.

n Το κλίμα αλλάζει, ποιές πιστεύε-
τε ότι θα πρέπει να είναι οι ενέργει-
ες των δήμων;
Το δικό μου όραμα, ως ανθρώπου που 
υπηρετώ πολλά χρόνια τον αυτοδιοικη-
τικό θεσμό, είναι να μπορέσουμε να αλ-
λάξουμε το ενεργειακό ισοζύγιο των πό-
λεών μας. Θα ήθελα να στοχεύσουμε και 
να φτάσουμε σε ένα μοντέλο ενεργεια-

κά ουδέτερων δήμων. Γνωρίζω ότι αυτό 
δεν είναι εύκολο, παρόλα αυτά θα ήθελα 
ο κάθε δήμος να μπορεί να είναι ενεργει-
ακά αυτόνομος και να μην χρειάζεται να 
παράγουμε ενέργεια από ορυκτά καύσι-
μα. Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να πε-
τύχουμε κι ένα αντίστοιχο ισοζύγιο στα 
απορρίμματα. Να μην αφήνουμε αποτύ-
πωμα στο περιβάλλον, ανακυκλώνοντας 
όλα τα απορρίμματα που παράγουμε. Και 
νομίζω, δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα 
όνειρο. Θα μπορούσε να είναι ένας ρεα-
λιστικός στόχος για το 2030. 

n Βρεθήκατε στο 7ο Οικονομικό 
Φόρουμ των Δελφών. Τι διαδραμα-
τίστηκε σε αυτή τη μεγάλη διοργά-
νωση;
Το Φόρουμ των Δελφών είναι μια πο-
λύ αξιόλογη προσπάθεια, που συμβάλλει 
θετικά μέσα από την ανταλλαγή γνώσε-
ων, απόψεων κι εμπειριών μεταξύ αν-
θρώπων που διαχειρίζονται ζητήματα 
και παίρνουν αποφάσεις, που αφορούν 
τη ζωή όλων μας, στην ενίσχυση της προ-
σπάθειάς μας να πάμε τον τόπο μας πιο 
ψηλά. Είχα την ευκαιρία φέτος να συμ-
μετάσχω, μαζί με άλλους εξέχοντες συ-
νομιλητές, σε δύο θεματικές ενότητες. Η 
πρώτη αφορούσε την κυκλική οικονομία 
και την ανακύκλωση και η δεύτερη, την 
οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση και 
την κυκλική οικονομία, τόνισα ότι στο ζή-
τημα αυτό πρέπει να γίνει πολλή δουλειά 
ακόμη, παρότι από το 2017 και μετά, και 
ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια, έγι-
ναν πολλά βήματα μπροστά και πλέον 
πάρα πολλές μονάδες βρήκαν τον δρόμο 
τους με διάφορους τρόπους και χρηματο-
δοτήσεις. Εξέφρασα την άποψη πως πρέ-

πει να επιμείνουμε να ανακυκλώνουμε 
στην πηγή, γιατί πιστεύω πως είναι τρελό 
σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με τη 
γεωμορφολογία που έχει, στα νησιά για 
παράδειγμα, τα σκουπίδια να ταξιδεύουν 
από νησί σε νησί και ακόμα χειρότερα 
στην ενδοχώρα σε μεγάλες ποσότητες, 
ενώ θα μπορούμε τοπικά και κυκλικά να 
τα διαχειριζόμαστε. Επισήμανα την ανά-
γκη να υπάρξει μια τολμηρή προσπά-
θεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα της εισφοροδιαφυγής στην ανα-
κύκλωση, που φτάνει το 45%, περίπου 
22 εκ. ευρώ κατ́  έτος. Ποσό που δεν ει-
σπράττει η ΕΕΑΑ και άρα, δεν μετατρέ-
πεται σε εξοπλισμό για τους δήμους, προ-
κειμένου να προχωρήσει η ανακύκλωση 
όσο θα έπρεπε. Ενώ έθεσα και την κόκ-
κινη γραμμή της ΚΕΔΕ, ξεκαθαρίζοντας 
πως πρέπει η διαχείριση των απορριμμά-
των να παραμείνει υπόθεση του ά  βαθ-
μού Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά την πα-
ρουσία μου στο δεύτερο πάνελ, με θέμα 
συζήτησης «την οικοδόμηση της αστικής 

ανθεκτικότητας, ενσωματώνοντας το κλί-
μα και τους κινδύνους στην αστική ανά-
πτυξη», εξέφρασα τη γνώμη ότι οι ελληνι-
κές πόλεις πρέπει να κάνουν μια μεγάλη 
μετάβαση, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης 
και λειτουργίας τους. Χρειάζεται ένας άλ-
λος τρόπος πολιτικής προσέγγισης, που 
θα αντιμετωπίζει, ολιστικά, όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών. 
Συνδέοντας πολιτικές, που αφορούν από 
την υγεία και την ευεξία τους μέχρι την 
ενέργεια και το περιβάλλον. Αυτή η πολύ 
βίαιη ενεργειακή μετάβαση αναδεικνύ-
ει το τι δεν έγινε τόσο καιρό, προκειμέ-
νου να πάψουμε να είμαστε δεσμευμένοι 
από τα ορυκτά καύσιμα. Το τι θα κάνου-
με για πολιτικές πρόνοιας. Η Ελλάδα εί-
ναι από τις χώρες, που βάλλεται περισσό-
τερο λόγω της ενεργειακής κρίσης και σε 
αυτό το επίπεδο, οι δήμοι έχουν ευθύνη. 
Άρα, όντως η ολιστική προσέγγιση που 
θα πρέπει να έχουμε είναι απαραίτητη και 
αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να αλλάξου-
με τον τρόπο σκέψης των δήμων.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/ 13
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EE

Όραμα μου είναι
να αλλάξουμε του ενεργειακό

ισοζύγιο των πόλεών μας

O δήμαρχος Τρικκαίων 
και πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

Δημήτρης Παπαστεργίου 
με την δημοσιογράφο της 

«TP» Δήμητρας Κούτρα

‘‘



Τ
ο «θαύμα» και η μεταφορά του Αγί-
ου Φωτός, σχεδόν πάντα, «σκαν-
δάλιζαν» για έναν λόγο τους αυ-
τοαποκαλούμενους εκπροσώπους 

του «προοδευτισμού»... Έγιναν μάλιστα,αρκε-
τές φορές αντικείμενο πολιτικής ή κομματικής 
αντιπαράθεσης, με την εκκλησία να παρακο-
λουθεί διακριτικά και να κάνει προσπάθειες 
«να μην ρίξει λάδι στη φωτιά του αθεϊσμού».

Το 2015, η υποδοχή του ιερού ή «ανέσπε-
ρου» φωτός με τιμές αρχηγού κράτους σχο-
λιάστηκε αρνητικά από τον Νίκο Φίλη, που 
λίγο καιρό αργότερα θα διατελούσε υπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων στην κυβέρ-
νηση Σύριζα. Ο Νίκος Φίλης, με δηλώσεις 

του για το Άγιο Φως και τα λείψανα της Αγί-
ας Βαρβάρας, που είχαν μεταφερθεί στο νο-
σοκομείο «Άγιος Σάββας», θα ξεσήκωνε αντι-
δράσεις: «Πριν από μερικό καιρό, τη Μεγάλη 
Παρασκευή, ήρθε το Άγιο Φως με τιμές πάλι 
αρχηγού κράτους, δηλαδή δύο αρχηγοί κρα-
τών επισκέφτηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα 
και είναι το Άγιο Φως και τα λείψανα της Αγί-
ας Βαρβάρας».

Την ίδια χρονιά, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εί-
χαν θέσει το θέμα του κόστους μεταφοράς του 
Αγίου Φωτός, για να λάβουν την απάντηση του 
τότε υπουργού εξωτερικών Ν. Κοτζιά, πως  η 
μεταφορά στις μητροπόλεις γινόταν από ιδιω-
τική εταιρεία με δικά της έξοδα.

Οι χρυσές, ιριδίζουσες 
πέρλες θεραπείας του 
ορού Caviar snail liq-
uid lift, του διάσημου 
οίκου Christian L’ 
amour, από χαβιάρι, 
ορό σαλιγκαριού, 
υαλουρονικό οξύ, αλόη, 
βιταμίνες Α, D και Ε, 
δίνει απίστευτη λάμψη, 
βαθιά ενυδάτωση, 
απαλύνει ρυτίδες και 

σας χαρίζει ένα 
υπέροχο νεανικό 
δέρμα.
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Ο Νίκος Φίλης, με δηλώσεις του για το Άγιο Φως και τα λείψανα της Αγίας 
Βαρβάρας, που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», είχε ξεσηκώσει 

αντιδράσεις: «Πριν από μερικό καιρό, τη Μεγάλη Παρασκευή, ήρθε το Άγιο Φως με 
τιμές πάλι αρχηγού κράτους, δηλαδή δύο αρχηγοί κρατών επισκέφτηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ 

την Ελλάδα και είναι το Άγιο Φως και τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας».

Η κόντρα για
το «θαύμα με
τον αναπτήρα» 

Η «προοδευτική» ρητορεία
με... «λαϊκισμό» και

οι δογματικοί του «θαύματος» 

ΑΓΙΟ ΦΩΣ Το 2019, ήταν το βιβλίο του δημοσιογράφου, 
Δημήτρη Αλικάκου, που προκάλεσε σάλο. Πε-
ριλαμβάνει τη μαρτυρία ενός σκευοφύλακα 
του Πανάγιου Τάφου, ο οποίος αποκαλύπτει 
ότι ανάβει ο ίδιος το Άγιο Φως με αναπτήρα. 
Αυτά είναι τα  λόγια, που προκάλεσαν έντονες 
αντιδράσεις:
«Ακούστε. Το καντήλι μπαίνει σβηστό από μέ-
να, όλος ο κόσμος το βλέπει μέσα από την τη-
λεόρασή του. Όμως, όταν ο Πατριάρχης ει-
σέρχεται στον Πανάγιο Τάφο, το βρίσκει 
αναμμένο… Εγώ το ανάβω… Με έναν ανα-
πτήρα, τι άλλο;» 
Ένας Αγιοταφίτης σκευοφύλακας, παραδέχτη-
κε με τη σειρά του στον συγγραφέα πως έχει 
δει άλλους σκευοφύλακες να ανάβουν το Άγιο 
Φως με σπίρτα, από προτροπή μάλιστα, του 
Δραγουμάνου του Πατριαρχείου.
Οι αντιδράσεις σε όλα αυτά ήταν έντονες, μέ-
χρι μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε στην εισαγ-
γελία του Αρείου Πάγου ένας μηχανικός από 
τα Χανιά της Κρήτης, για τη διερεύνηση και κα-
ταλογισμό ποινικών ευθυνών, που αφορούν 
στη διάπραξη του αδικήματος της προσβολής 
θρησκεύματος και διασποράς ψευδών ειδή-
σεων.
«Το κατά Κοραή άγιο φως»: Θαύμα ή απάτη;
Ο Αδαμάντιος Κοραής, στις αρχές του 19ου αι-
ώνα, μαζί με τις περισσότερες παραδόσεις και 
πρακτικές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απέρρι-
πτε και την ερμηνεία του Αγίου Φωτός ως θαύ-
ματος, αν και ο ίδιος δεν είχε ταξιδέψει ποτέ 
από το Παρίσι στα Ιεροσόλυμα, για να παρα-
βρεθεί στο γεγονός. Υποστήριζε φανατικά πως 
επρόκειτο για μηχανορραφία και «απάτη», με 
σκοπό οικονομικά οφέλη.
Η πρώτη αμφισβήτηση για τη «θαυματουργό 
κάθοδο του Αγίου Φωτός», έγινε από τον ιη-
σουίτη Du Bernart, τον 18ο αιώνα. Το 1771, 
ως μισιονάριος (απεσταλμένος) έστειλε από το 
Κάιρο υπόμνημα στον άμεσο προϊστάμενό του, 
καθολικό επίσκοπο της Τουλούζης. Εκεί, ανα-
φέρει πως επρόκειτο για εφεύρεση των Λατί-
νων βασιλιάδων της Ιερουσαλήμ, στα χρόνια 
των σταυροφοριών, και προσθέτει πώς στη συ-
νέχεια αξιοποιήθηκε από τους ορθόδοξους ιε-
ρείς. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καλοκύρης, 
στο βιβλίο του «Το Αρχιτεκτονικό Συγκρότημα 
του Ναού της Αναστάσεως Ιεροσολύμων και 
το θέμα του Αγίου Φωτός», ερμηνεύοντας την 
ευχή που διαβάζει ο Πατριάρχης, γράφει, ότι 
«πουθενά δεν γίνεται λόγος (ούτε καν υπαινιγ-
μός) περί «άνωθεν κατερχόμενου αΰλου Φω-
τός» κατά τη στιγμή εκείνη, αλλά νοείται μόνο 
φως φυσικό, που ανάβεται στην ανάμνηση του 
Αναστάντος Χριστού» και ότι το Άγιο Φως εί-
ναι απλώς «το ιερό σύμβολο του «ανεσπέρου 
Φωτός» Χριστού, το Άγιο Φως, το νέο Φως της 
Αναστάσεως».



Το 2017, και άλλοι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ θα έκαναν κριτική στη με-
ταφορά του Αγίου Φωτός, χαρακτηρί-
ζοντας το μάλιστα ως «ψευδοθαύμα».

Μόλις λίγες ημέρες πριν από το 
Πάσχα, ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Γεράσιμος Μπαλαούρας, χα-
ρακτήρισε -σε τηλεοπτικές δηλώσεις 
του- τη μεταφορά του Αγίου Φωτός 
από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα «κα-
τάλοιπο της παγανιστικής περιόδου» 
και «δαπανηρό έθιμο».

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι 
απαράδεκτο το ότι ενισχύουμε ένα κα-
τάλοιπο της παγανιστικής περιόδου 
και το ενισχύουμε με το κράτος, όπου 
το κράτος πρέπει να είναι ανεξίθρη-
σκο. Και το δεύτερο, είναι ότι υπάρχει 
ένα σημαντικό κόστος».

Οι δηλώσεις του βουλευτή για το 
Άγιο Φως προκάλεσαν έντονη ενό-
χληση στους κόλπους της Εκκλησίας, 
με τον εκπροσώπου Τύπου του Αρχιε-
πισκόπου Ιερώνυμου, Χάρη Κονιδά-
ρη να δηλώνει τότε: «Δυστυχώς, κά-
ποιοι, λίγο πριν από τις άγιες ημέρες 
του Πάσχα, επιχειρούν να αποκτή-
σουν υπόσταση και να κάνουν καριέ-
ρα, υβρίζοντας χυδαία την πίστη της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελ-
λήνων». Τα οξύμωρο είναι πως όλα 
αυτά γίνονται μια περίοδο, που ήταν 
ακόμη πρόσφατη η επίσκεψη στον 
Πανάγιο Τάφο του πρόεδρου του 
Σύριζα και τότε πρωθυπουργού, Αλέ-
ξη Τσίπρα.

Η τότε κοινοβουλευτική εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Βάκη, 
που είχε καταθέσει και ερώτηση στη 
Βουλή, τον Μάιο του 2015, από κοι-
νού με τον κ. Μπαλαούρα, σπεύδει να 
τον υπερασπιστεί σε συνέντευξή της .

«Όσοι λοιδορούν τον Μπαλαού-
ρα διότι απεκάλεσε παγανιστικό το 
έθιμο του Αγίου Φωτός, ας ανατρέ-
ξουν στον Κοραή, ο οποίος στα «Άτα-
κτα», το αποκαλεί «ψευδοθαύμα» που 
πιστεύουν «ολίγοι ίσως τινές δια μω-
ρίαν και άλλοι δι’ αισχροκέρδειαν»».

Έτσι, μετά το «παγανιστικό κατά-
λοιπο» του Μάκη Μπαλαούρα, η κοι-
νοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θύμισε  ότι κατά τον Αδαμάντιο 
Κοραή, το Άγιο Φως αποτελεί «ψευ-
δοθαύμα» δια «μωρούς».

Για την  ερώτηση που είχαν κατα-
θέσει στη Βουλή, τον Μάιο του 2015, 
από κοινού με τον κο Μπαλαούρα, 
ανέφερε: «Η ερώτηση εντάσσεται στο 
γενικότερο προβληματισμό ως προς 
το θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας 
με το Κράτος. Στην κοινοβουλευτική 
ερώτηση εκφράζονται επιφυλάξεις 
ως προς τη σκοπιμότητα, ενώ ερω-
τώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί και 
ως προς τις οικονομικές διαστάσεις 
της συμμετοχής του κράτους σε αυ-
τή τη διαδικασία». Το 2018, Ο Νίκος 

Φίλης ξαναχτυπά, το Σάββατο της 24 
Μαρτίου εκείνης της χρονιάς -πρώ-
ην Υπουργός Παιδείας πια- παραμο-
νή της εορτής του Ευαγγελισμού, όταν 
χαιρετίζει την εκδήλωση της Ένωσης 
Αθέων Ελλάδας, στην παρουσίαση 
του νέου βιβλίου περί του «μύθου» 
του Αγίου Φωτός, με τίτλο «Το κατά 
Κοραή άγιο φως», που περιέχει το δι-
άλογο που έγραψε ο Αδαμάντιος Κο-
ραής για την, κατ’ αυτούς, αναισχυντία 
του «αγίου» φωτός. Στην εκδήλωση 
πρωτοστάτησαν οι Φώτης Φραγκό-
πουλος (πρόεδρος της Ένωσης Αθέ-
ων), Αντώνης Παπαρίζος (καθηγητής 
Κοινωνιολογίας και Κοινωνιολογίας 
της Θρησκείας στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο), Περικλής Βαλλιάνος (καθη-
γητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
και Μηνάς Παπαγεωργίου (συγγρα-
φέας-δημοσιογράφος και διευθυντής 
της σειράς Lux Orbis).
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Ο  ΣΥΡΙΖΑ και το... «Ψευδοθαύμα» του Αγίου Φωτός

Όταν το Άγιο Φως ερχόταν με πλοίο μια εβδομάδα μετά...
Το Άγιο Φως δεν «πετούσε» πάντα 
με ειδική πτήση προς την Εξαρχία 
του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, 
πρωτού διαμοιραστεί στις Μητροπό-
λεις της χώρας, όπως και σε άλλα 
κράτη όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, όπως τη Γεωργία, την 
Ουκρανία, τη Ρουμανία και τη Ρω-
σία. Έως το 1988, τα καντηλάκια του 
«ανέσπερου φωτός» έφταναν στην 
Ελλάδα με πλοίο, μία βδομάδα με-
τά το Μεγάλο Σάββατο. 

Τότε,  με πρωτοβουλία του ιδι-
οκτήτη μεγάλου ταξιδιωτικού πρα-
κτορείου, Ιάκωβου Οικονομίδη, σε 
συνεργασία με τον Θόδωρο Τσακι-

ρίδη (μετέπειτα πρόεδρο των Ολυ-
μπιακών Αερογραμμών) και τον 
τότε Έξαρχο του Πανάγιου Τάφου 
στην Αθήνα, Ειρηναίο (μετέπειτα 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων) ξεκίνησε 
η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην 
Ελλάδα με αεροπλάνο, αμέσως με-
τά την αφή του στον Πανάγιο Τάφο. 
Τα έξοδα της ειδικής πτήση της Ολυ-
μπιακής, κάλυπτε το ελληνικό κρά-
τος. Η αεροπορική μεταφορά του 
Αγίου Φωτός γινόταν με την ευθύνη 
ταξιδιωτικού γραφείου, ως το 2001. 

Το Μεγάλο Σάββατο, 14 Απρι-
λίου εκείνης της χρονιάς, επί κυβέρ-
νησης Σημίτη, το ελληνικό Υπουρ-

γείο Εξωτερικών ανέλαβε από την 
αρχή μέχρι το τέλος τη διαδικασία.

Από τότε κάθε χρόνο, ο Έξαρ-
χος του Παναγίου Τάφου της Αθή-
νας παραλαμβάνει το ιερό φως και 
με ειδική πτήση το μεταφέρει στην 
Αθήνα, έπειτα μεταφέρεται στη Μη-
τρόπολη Αθηνών, καθώς και σε ένα 
μεγάλο αριθμό άλλων Μητροπόλε-
ων. Το 2017, για πρώτη φορά, μετα-
βιβάστηκε και στις ΗΠΑ με πτήση 
από τη Μόσχα και παραδόθηκε σε 
τρεις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η τε-
λετή του Αγίου Φωτός γίνεται και 
φέτος στις 12 η ώρα το μεσημέρι του 
Μεγάλου Σαββάτου.
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Ο Σωκράτης Tσαντίρης, ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας
για τον θάνατο της Μαλένας, γράφει στην Today Press

Η 
αναφορά στο όνομα Πι-
σπιρίγκου θα μείνει χα-
ραγμένη στη μνήμη μας 
για μακρά περίοδο και 

ασφαλώς και θα αποκτήσει διεθνείς 
διαστάσεις, ως μία μάνα σε υπέρβαση 
του μητρικού ενστίκτου, που σκότωσε 
τα παιδιά της.

Με τα στοιχεία που έχουν έρθει 
στη δημοσιότητα, αφορά μία βαριά 
εγκληματική δράση και θεωρώ ότι τα 
μελλοντικά συγγράμματα ιατροδικα-
στικής, θα περιλαμβάνουν το περιστα-
τικό, ως παράδειγμα. Είχε και έτοιμη 
δικαιολογία για την αιτιολόγηση των 
θανάτων –κάτι σπάνιο, κάτι γενετικό.

Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για 
μια αχαρτογράφητη προσωπικότητα 

και δεν μπορώ να προσεγγίσω το 
προφίλ της. Εργαστηριακώς, η φερό-
μενη κατηγορούμενη χρησιμοποίησε 
κεταμίνη για να σκοτώσει την Τζωρ-
τζίνα, την κόρη της, 9 ετών. Χορήγησε 
κεταμίνη σε εξαιρετικά υψηλή συγκέ-
ντρωση, με αποτέλεσμα τον θάνατο. 

Θεραπευτικώς, εάν την χρησιμο-
ποιήσεις ως υπναγωγό αρκεί μικρό-
τερη δόση, και για καταστολή, επίσης 
μικρότερη δόση από αυτή που διαπι-
στώθηκε και σχετίζεται με τον θάνατο. 
Η κεταμίνη, εκτός από ενδονοσοκο-
μειακή χρήση, υπάρχει και στο πα-
ρεμπόριο, ως λευκή σκόνη και έχει 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλης μορ-
φής εγκληματικές ενέργειες. Στο 
συγκεκριμένο περιστατικό, αυτή τη 

Ο Γρηγόρης Λέων αναλύει στο 
Today Press το σκίτσο, που ανέβα-
σε στα social media και παραπέμπει 
σε ασφυκτικό θάνατο. Εξηγεί γιατί 
έκανε αυτήν την ανάρτηση «φωτιά» 
για τα σημάδια που είχε στη μύτη 
και το μάγουλό της η Μαλένα, το 
πρώτο παιδί της οικογένειας Δα-
σκαλάκη, που έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία μόλις 3,5 ετών.

«Έχω την άποψη ότι και στις 
δύο περιπτώσεις, ο ασφυκτικός θά-
νατος προκρίνεται. Είχα εξηγήσει 
για την περίπτωση της Μαλένας 
ότι δεν πρέπει να στηριχτούμε σε 
ένα εύρημα. Λόγω των αστοχιών 
που είχαμε, έχουμε λιγότερα ευ-
ρήματα, όμως τα ευρήματα μιλά-
νε και πρέπει να τα μεταφράσου-

με σωστά. Αυτή η εκτίμησή μου, 
δεν αλλάζει.

Το προηγούμενο διάστημα 
έχουν ακουστεί πολλά, ότι οι εκ-
δορές ήταν πάρα πολύ ψηλά και 
πως δεν μπορεί να πρόκειται για 
ασφυκτικό θάνατο. Για αυτό το λό-
γο και προσκόμισα δημόσια αυτή 
τη βιβλιογραφία, γιατί λέει ξεκάθα-
ρα τον τρόπο που μπορεί να υπάρ-
ξει ένας ασφυκτικός θάνατος με το 
ένα χέρι. Στο σκίτσο που δημοσι-
οποίησα, πρόκειται για αριστερό-
χειρα δράστη. Στη φωτογραφία 
της μικρής Μαλένας, τα σημάδια 
όπως εμφανίζονται, δείχνουν πως 
ο δράστης δεν είναι αριστερόχει-
ρας. Τα τραύματα στη βάση της μύ-
της, από τις φωτογραφίες που ελή-

φθησαν, είναι σε κάθε περίπτωση 
συμβατά με ασφυξία».

«Η περίπτωση της Ίριδας
είναι ορισμός
του ασφυκτικού θανάτου»
Ασφυξία, κατά την εκτίμηση του 
πρόεδρου της Ελληνικής Ιατροδι-
καστικής Εταιρείας, φαίνεται να 
προκύπτει ξεκάθαρα και στην πε-
ρίπτωση της Ίριδας, του βρέφους 6 
μηνών, που πέθανε δεύτερο. Χαρα-
κτηρίζει τη συγκεκριμένη περίπτω-
ση ως «τον ορισμό του ασφυκτικού 
θανάτου». «Τα πράγματα είναι ακό-
μα πιο ξεκάθαρα στο μικρότερο παι-
δί. Σε λίγες μέρες θα φωτιστεί πλή-
ρως αυτή η υπόθεση, εδώ έχουμε 
τον ορισμό του ασφυκτικού θανά-

του. Τα ευρήματα της ιατροδικαστι-
κής εξέτασης -αυτό γιατί έχουμε μια 
πληρέστερη εξέταση- είναι αρκετά 
και ικανά να οδηγήσουν σε ασφα-
λή συμπεράσματα. Τα περισσότε-
ρα ευρήματα δεν αφήνουν κανένα 
απολύτως περιθώριο για ελιγμούς».

Αν αυτές οι εκτιμήσεις που δι-
ατυπώνει ο Γρηγόρης Λέων επιβε-
βαιωθούν, τόσο για τον θάνατο της  
μικρής Μαλένας τον Απρίλιο του 
2019, που αποδόθηκε σε ηπατική 
ανεπάρκεια, όσο και για αυτόν της 
Ίριδας τον Μάρτιο του 2021, στο σπί-
τι της οικογένειας, στην οδό Μπιζα-
νίου, στην Πάτρα, το κατηγορητή-
ριο θα γίνει ακόμα βαρύτερο για 
την ήδη προφυλακισμένη, Ρούλα 
Πισπιρίγκου. Για την ώρα, αντιμε-

«Αχαρτογράφητη 
προσωπικότητα, δεν 

μπορώ να προσεγγίσω 
το προφίλ της»

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για το σκίτσο που έβαλε φωτιές

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος
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τωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση για 
τον θάνατο της Τζωρτζίνας και πα-
ραμένει στο κάδρο των ερευνών για 
τους άλλους δύο θανάτους.

Δεν έδειξε «σπάνιο γονίδιο» 
ο γενετικός έλεγχος
Οι επί δυόμισι μήνες ισχυρισμοί της 
κατηγορούμενης, για ένα «σπάνιο 
γενετικό αίτιο» που έχει προκαλέσει 
τον «αδιευκρίνιστο» θάνατο των παι-
διών της, καταρρίπτονται επισήμως 
από τα αποτελέσματα του γενετικού 
ελέγχου. Τα αποτελέσματα ολοκλη-
ρώθηκαν στις 30 Μαρτίου, αποτε-
λούν πλέον μέρος της δικογραφίας 
και είναι αρνητικά, γκρεμίζοντας την 
όποια ελπίδα έτρεφε για να χτίσει το 

υπερασπιστικό της άλλοθι. Στην κα-
τάθεση του στις ανακριτικές αρχές, 
ο υπεύθυνος της Μονάδας Κληρο-
νομικών και Σπάνιων Καρδιαγγει-
ακών Παθήσεων του «Ωνασείου», 
Άρης Αναστασάκης, αναφέρει πως 
οι επιστήμονες εξέτασαν 128 γονί-
δια, που συνδέονται με μυοκαρδιο-
πάθειες και αρρυθμιογόνα, αλλά και 
επιπλέον 840 γονίδια. «Ουσιαστικά, 
εξαντλήσαμε τα όρια της υπάρχου-
σας γνώσης στην εξέταση της διε-
ρεύνησης του αιφνίδιου θανάτου. 
Στη συνέχεια, για λόγους ερευνητι-
κούς, στείλαμε ξανά τα δείγματα αί-
ματος των παιδιών στο Ίδρυμα Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, για να διερευνηθούν για 
840, πλέον, γονίδια», αναφέρει.

Η λαλίστατη Ρούλα
μέσα από τις φυλακές
και ο «άλλος» Μάνος
Ο κλοιός γύρω από την κατηγορούμενη, Ρούλα Πισπιρίγκου, σφίγ-
γει, την ώρα που εκείνη εμμένει στην αθωότητα της και στις τηλεοπτι-
κές εμφανίσεις της, έστω και δια του καρτοτηλεφώνου της φυλακής... 
Οι Αρχές έχουν σαφή εικόνα για τις αναζητήσεις της για την κεταμί-
νη, την ουσία που ευθύνεται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της, 
Τζωρτζίνας. 

Τα ηλεκτρονικά ίχνη σε κινητό και tablet, που πίστευε πως έχει 
διαγράψει, έχουν μιλήσει κατά την ανάλυσή τους στα εργαστήρια. Η 
έκθεση, ωστόσο, με την ακριβή ανάλυση των δεδομένων των ηλε-
κτρονικών συσκευών, ούτε έχει ολοκληρωθεί ούτε έχει φύγει από 
τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να αποσταλεί στην 
ανακρίτρια. 
Τα στοιχεία που προκύπτουν ως τώρα, αφορούν:
l στις αναζητήσεις για τη θανατηφόρα ουσία «κεταμίνη», λίγο πριν 
τη σύλληψή της, με ανοικτό το ενδεχόμενο να επιχείρησε να δημιουρ-
γήσει άλλοθι.
l Αναζητήσεις για ουσίες από το κινητό της τηλέφωνο, πριν από το 
θάνατο της Τζωρτζίνας ως και την ημέρα της σύλληψής της. Είναι η 
δραστηριότητα που είχε, ως αποτέλεσμα η Google να της προβάλ-
λει διαφημίσεις «κεταμίνης», στο πλαίσιο της εξειδικευμένης προώ-
θησης google ads.
l Το ενδιαφέρον της για ουσίες προκύπτει και από τις αναζητήσεις της 
για ουσίες και στο tablet, που ανακτήθηκε μετά την εκταφή της Τζωρ-
τζίνας .Τέτοια δραστηριότητα καταγράφεται, τρεις ημέρες πριν το θά-
νατο του παιδιού.

Εντύπωση προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός πως 
είχε γίνει προσπάθεια διαγραφής του ιστορικού των αναζητήσεων και 
στις δύο συσκευές, για λόγους που μόνο η κατηγορούμενη γνωρίζει. 
Η κατηγορούμενη, είτε συνεργαστεί είτε όχι για την απόδοση των κω-
δικών ανάκτησης δεδομένων από το cloud, οι άνδρες των εγκλημα-
τολογικών εργαστηρίων θα καταφέρουν να έχουν στη διάθεσή τους 
όλα τα δεδομένα.

Αν μάλιστα, αποδειχθεί ότι σκοπίμως διέγραψε τις αναζητήσεις της 
για την κεταμίνη στο διαδίκτυο, το αγαπημένο της κινητό και η υπέρ-
μετρη δραστηριότητά της στο διαδίκτυο, θα την έχουν προδώσει και 
φέρει σε δυσχερέστατη θέση. Ένα είναι σίγουρο, οι ηλεκτρονικές συ-
σκευές δεν μπορούν να πουν ψέματα.

Πατρότητα και ο επανέλεγχος του «γενετικού αιτίου»
Δεν αποτελεί είδηση, σε όσους παρακολουθούν από την αρχή την υπό-
θεση, πως η έντονη σχέση του ζευγαριού, αλλά και κάποια συγκεκρι-
μένα γεγονότα που συνέβησαν ανάμεσα τους, είχαν δημιουργήσει αμ-
φιβολίες στον πατέρα των παιδιών. Ο Μανός Δασκαλάκης, αν και πότε 
δημοσίως δεν έχει αναφερθεί στις υποψίες που είχε κατά το παρελθόν, 
φέρεται πως πλέον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ελεγχθεί γε-
νετικά η πατρότητα των παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει την 
πρόθεση να ζητήσει τεστ DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι 
ο πατέρας της Μαλένας και της Ίριδας. Στην περίπτωση που αποδει-
χθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει εξαρχής έλεγχος για ενδεχόμενο 
γενετικό αίτιο θανάτου, αφού τα δεδομένα αλλάζουν.

Τα συμβατά, με ασφυκτικό θάνατο,
ευρήματα στην Ίριδα, χαριστική βολή;
Οι συνθήκες θανάτων των άλλων δύο παιδιών επανεξετάζονται από 
κοινού, από τους ιατροδικαστές, Νίκο Καρακούκη και Νίκο Καλό-
γρηα, μετά από την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέ-
ταση. Το τελικό τους πόρισμα θα είναι έτοιμο στα τέλη της επόμενης  
εβδομάδας, οπότε και θα παραδοθεί στους δύο εισαγγελείς, που χει-
ρίζονται τις υποθέσεις.

«Τα στοιχεία δείχνουν μια βαριά εγκληματική δράση.
Θεωρώ ότι τα μελλοντικά συγγράμματα ιατροδικαστικής
θα περιλαμβάνουν και τη Ρούλα Πισπιρίγκου»

στιγμή διερευνώνται ο θάνατος της 
Μαλένας στις 13/02/2019, ο θάνα-
τος της Ίριδας το έτος 2021, η αιτία ει-
σαγωγής και νοσηλείας της Τζωρτζί-
νας, τον Απρίλιο του έτους 2021, από 
08/04/2021 έως και 11/04/2022, όπου 
υπέστη ανακοπή και ισχαιμική/υποξι-
κή εγκεφαλική βλάβη, προκειμένου 
να αναδειχθούν οι συνθήκες επέλευ-
σής τους.  Θα πρέπει τώρα, να εξη-
γηθεί εάν τα επεισόδια αυτά έχουν 
προκληθεί από δηλητηρίαση ή μέσω 
ασφυξίας. 

Όλα τα ενδεχόμενα τώρα, είναι 
ανοικτά ως προς τον τρόπο τέλεσης 
της εγκληματικής αυτής πράξης και 
αναμένουμε από τους αρμόδιους ια-
τροδικαστές την ανάδειξη ενός θετι-

κού ευρήματος, που θα ξεκλειδώσει 
την υπόθεση.

Η συμβολή μου τον Απρίλιο του 
έτους 2021, ήταν να απαντήσω στο 
ερώτημα εάν διαπιστώνονται ενέργει-
ες ή παραλείψεις των ιατρών, που επε-
λήφθησαν της Μαλένας, τον Απρίλιο 
του έτος 2019, και ιδίως, αν η ηπατική 
ανεπάρκεια, ένεκα της οποίας επήλ-
θε ο θάνατος, επήλθε αιτιωδώς από 
εσφαλμένο ιατρικό χειρισμό λόγω 
ανεπάρκειας ή κακής εκτίμησης ιατρι-
κών εξετάσεων ή εσφαλμένης χορή-
γησης φαρμάκων ή αν σε κάθε περί-
πτωση, θα μπορούσε να προβλεφθεί 
ή να αποφευχθεί με κατάλληλους ια-
τρικούς χειρισμούς.

Με την έκθεσή μου, χαρακτήρι-

σα τον θάνατο ως αδιευκρίνιστο, μετά 
από μελέτη μόνο των εγγράφων και 
συνέστησα περαιτέρω εξετάσεις για 
διερεύνηση παθολογικών αιτιών θα-
νάτου, μάλλον κληρονομικών, αφού 
άλλωστε τη δεδομένη περίοδο ήταν 
σε εξέλιξη ο έλεγχος για την Τζωρτζί-
να για σπάνια νοσήματα. Επίσης, απέ-
κλεισα την ηπατική ανεπάρκεια ως αι-
τία θανάτου.

Όμως σήμερα, προφανώς οι αρ-
μόδιοι ιατροδικαστές, με το πρίσμα 
της εγκληματικής ενέργειας του θα-
νάτου της Τζωρτζίνας, καθώς και ότι 
έχουν αποκλειστεί παθολογικά αίτια 
θανάτου, διερευνώνται εγκληματικές 
ενέργειες και τα περιστατικά μελετώ-
νται από την αρχή, συνδυαστικά.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για το σκίτσο που έβαλε φωτιές

Ο Μανός Δασκαλάκης, αν και πότε 
δημοσίως δεν έχει αναφερθεί στις 

υποψίες που είχε κατά το παρελθόν, 
φέρεται πως πλέον εξετάζει σοβαρά 

το ενδεχόμενο να ελεγχθεί γενετικά η 
πατρότητα των παιδιών. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/18
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Τη μεγαλύτερη τομή στην εξυπηρέτηση των πολιτών
προαναγγέλλει ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών,
Βασίλης Γιαννακόπουλος, με συνέντευξή του στη δημοσιογράφο, 
Δήμητρα Κούτρα, και στην εφημερίδα Today Press. 

Της Δήμητρας Κούτρα

Λ
ίαν συντόμως, τίθεται 
σε εφαρμογή η πρό-
ταση της Περιφέρει-
ας Αττικής για την 

ηλεκτρονική μεταβίβαση οχήμα-
τος χωρίς ουρές, αναμονές και δι-
αμεσολαβήσεις. Προαναγγέλλει 
«σεργιάνι» στα σχολεία και στις 
γειτονιές της Αττικής για την ενί-
σχυση της ασφάλειας πεζών και 
οδηγών. Χαρακτηρίζει την τρι-
ετία 2020 - 2022 «περίοδο δημι-
ουργικής αναγέννησης της Αττι-
κής» και πετυχημένο το έργο στον 
τομέα ευθύνης του. «Πετύχαμε να 
κάνουμε πράξη, όσα οι συμπολί-
τες μας προσδοκούσαν επί δεκαε-
τίες», τονίζει και αποκαλύπτει πως 
ο στόχος που έχει θέσει με τον Πε-
ριφερειάρχη, Γ. Πατούλη, «είναι 
7 στους 10 πολίτες της Αττικής να 
εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά και 
από απόσταση».

n 32 μήνες στο τιμόνι της Περι-
φέρειας Αττικής, πώς αποτιμάτε 
το έργο σας; 
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο δη-
μιουργικής αναγέννησης της Ατ-
τικής. Με σχέδιο και επιμονή, 
θέσαμε γερά θεμέλια, ώστε να 
καταστήσουμε την Αττική πρώτη 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφά-
λεια, την υγεία, την αλληλεγγύη. 

Εξασφαλίσαμε κονδύλια από κά-
θε δυνατή πηγή χρηματοδότησης 
και σήμερα υλοποιούνται περισ-
σότερα από 900 έργα, προϋπο-
λογισμού άνω των 2,2 δις. ευρώ. 
Ενδεικτικές είναι οι παρεμβάσεις 
με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
που σχετίζονται με τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, τα δίκτυα 
αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων, την αναβάθμιση των 
μεγάλων χώρων πρασίνου κ.ά. 
Ιδιαίτερο βάρος δώσαμε και στη 
βελτίωση των οδικών υποδομών 
μέσα από ένα εκτεταμένο πρό-
γραμμα σήμανσης, φωτισμού και 
ασφαλτοστρώσεων κομβικών λε-
ωφόρων και κεντρικών δρόμων, 
που είχαν να συντηρηθούν πλέον 
των 30 χρόνων! Σε πλήρη εξέλι-
ξη είναι η αντικατάσταση 22.000 
φωτιστικών σωμάτων, με στόχο 
την εξοικονόμηση ενέργειας έως 
και 60%. Η απορροφητικότητα 
των πόρων του ΕΣΠΑ αγγίζει το 
87%, κατατάσσοντας το ΠΕΠ Ατ-
τικής στη 2η καλύτερη θέση μετα-
ξύ των 13 Περιφερειακών Προ-
γραμμάτων και στην 3η θέση 
μεταξύ όλων των Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων της Χώρας. 
Σημειωτέον, ότι το νέο ΠΕΠ Ατ-
τικής για την περίοδο 2021-2027 
έχει αυξημένο κατά 54% προϋπο-

«Ο στόχος 
που έχουμε 

θέσει με τον 
Περιφερειάρχη,

Γ. Πατούλη,
είναι 7 στους 10 

πολίτες της Αττικής 
να εξυπηρετούνται 

ηλεκτρονικά και 
από απόσταση»

ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΊΑΝΝΑΚΌΠΌΥΛΌΣ
ΑΝΤΊΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΦΌΡΏΝ 

Προ των πυλών
η ηλεκτρονική
μεταβίβαση οχημάτων
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λογισμό και θα ανέλθει στο 1,6 
δισ ευρώ.  

n Ποια τα αποτελέσματα των 
δράσεων στον τομέα των μετα-
φορών;
Η προσπάθεια για την αποτελε-
σματική εξυπηρέτηση των πο-
λιτών συνεχίζεται αδιάκοπα, με 
έμφαση στην απλοποίηση διαδι-
κασιών, την ψηφιοποίηση υπη-
ρεσιών και την κατοχύρωση του 
αδιάβλητου των εξετάσεων. Οι 
προτάσεις που έχουμε επεξεργα-
στεί και εγγράφως έχουν κατατε-
θεί στα συναρμόδια υπουργεία, 
υιοθετούνται και εφαρμόζονται 
για το σύνολο των Περιφερει-
ών της χώρας. Γραφειοκρατικά 
εμπόδια και αγκυλώσεις δεκαετι-
ών, αίρονται σταδιακά και αποκα-
θίστανται θεσμικά ελλείμματα και 
αντινομίες. Πλέον είναι πραγματι-
κότητα το προσωρινό δίπλωμα, η 
ηλεκτρονική αντικατάσταση και η 
ανανέωση αδειών οδήγησης, κα-
θώς και η ταχυδρομική τους απο-
στολή στις οικίες των ενδιαφερο-
μένων. Το επόμενο μεγάλο άλμα 
θα επέλθει με την εφαρμογή, λίαν 
συντόμως, της ρηξικέλευθης πρό-
τασής μας για την ηλεκτρονική 
μεταβίβαση οχήματος ή μοτοσι-
κλέτας. Τέρμα οι ουρές και οι ανα-
μονές στα γκισέ των Υπηρεσιών 
και οι κάθε είδους διαμεσολαβή-
σεις. Για να καταστεί αυτό εφικτό, 
είχαμε προηγουμένως εισηγηθεί 
την άρση της παρακράτησης κυ-
ριότητας οχήματος και την καθιέ-
ρωση ηλεκτρονικού παραβόλου. 
Πετύχαμε μέσα σε δυο χρόνια να 
κάνουμε πράξη, όσα οι συμπολί-
τες μας προσδοκούσαν επί δεκα-
ετίες. Ο στόχος που έχουμε θέσει 
με τον Περιφερειάρχη, Γ. Πατού-
λη, είναι 7 στους 10 πολίτες της 
Αττικής να εξυπηρετούνται ηλε-
κτρονικά και από απόσταση.

n Τι άλλο σχεδιάζετε, ώστε να 
πετύχετε αυτό το στόχο;
Σε εξέλιξη είναι οι συνεννοήσεις 
με τα συναρμόδια υπουργεία Με-
ταφορών και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, προκειμένου να επε-
κταθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
gov.gr και να υποδέχεται ψηφια-
κά αιτήσεις και δικαιολογητικά 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών. 
Όπως και η καθιέρωση ενός ενι-
αίου παραβόλου, που θα κατα-
βάλλεται εφάπαξ και θα είναι το 
μοναδικό που θα απαιτείται μέ-
χρι να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία χορήγησης άδειας οδήγησης, 

περιλαμβανομένων των θεωρη-
τικών και πρακτικών εξετάσεων. 
Παράλληλα, ως Περιφερειακή 
Αρχή, έχουμε ξεκινήσει τις δια-
δικασίες για την εγκατάσταση κε-
ντρικού server, ώστε να διεξάγο-
νται ταυτόχρονα οι θεωρητικές 
εξετάσεις οδήγησης σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες. Επιπλέ-
ον, εντός του έτους θα επεκταθεί 
σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφο-
ρών το ψηφιακό σύστημα προτε-
ραιότητας, που πιλοτικά εφαρμό-
ζεται με επιτυχία στη Διεύθυνση 
Μεταφορών του Δυτικού Τομέα 

  
n Τι ακριβώς περιλαμβάνουν 
οι πρωτοβουλίες, που πρόσφα-
τα γνωστοποιήσατε για την ενί-
σχυση της οδικής ασφάλειας 
στην Αττική; 
Οι θάνατοι στην άσφαλτο, είναι 
η λησμονημένη πανδημία. Οκτώ 
στα δέκα τροχαία σημειώνονται 
δίπλα μας, στη γειτονιά μας, στις 
πόλεις μας. Παρά τις αρνητικές 
στατιστικές σε θανάτους και ανα-
πηρίες, η αντίληψη που κυριαρχεί 
είναι πως δεν θα συμβεί ποτέ σε 
εμάς, θα συμβεί μόνο στους άλ-
λους. Όμως, όλοι είμαστε «εμείς 
και οι άλλοι». Αυτό το σύμπτω-
μα της απάθειας, της αδιαφορίας, 
οφείλουμε να εξουδετερώσουμε 
με όπλο την οδική παιδεία, την εκ-
παίδευση της συνείδησης όλων: 
είτε οδηγούν, συνοδηγούν, επι-
βαίνουν σε τροχοφόρα είτε περ-
πατούν ή τρέχουν. Πρέπει όλοι να 
πιστέψουμε ότι η ζωή μας κινδυ-
νεύει να χαθεί σε δέκατα του δευ-
τερολέπτου! Όλοι να πιστέψουμε 
πόσο σημαντικότερο για τη ζωή 
μας, είναι η απώλεια της αγκαλιάς 
του παιδιού μας, του αγαπημένου 
μας προσώπου, του συγγενή μας, 
του συνανθρώπου μας. Για το 
σκοπό αυτό, ξεκινάμε μαζί με τον 
Περιφερειάρχη, Γ. Πατούλη, ένα 
σεργιάνι σε σχολεία και γειτονιές 
της Αττικής. Με τη συνεργασία 
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλει-
ας «Πάνος Μυλωνάς», πρόκειται 
να υλοποιηθεί ένα πιλοτικό πρό-
γραμμα βιωματικής εκπαίδευσης 
σε 25 σχολικές μονάδες της Αττι-
κής, ενώ με τη συστράτευση του 
θρυλικού Ιαβέρη θα γίνουν σεμι-
νάρια οδικής συμπεριφοράς στη 
γειτονιά και στην πόλη, σε όλους 
τους δήμους της Αττικής. Ως Πε-
ριφερειακή Αρχή, επιμένουμε η 
οδική Παιδεία να καταστεί υπο-
χρεωτική, ως αυτοτελές μάθη-
μα, σε όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης. 

H μάχη της κάλπης
στην Ανατολική Αττική
Τα ονόματα των βουλευτών 
και οι δημοσκοπήσεις 

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ανατολική Αττική, καθώς 
ήδη αρκετές  δημοσκοπήσεις έχουν διενεργηθεί από τα κομματικά επιτε-
λεία, αλλά και από νέους υποψήφιους, που έχουν εμφανιστεί στην περι-
οχή λόγω της φημολογίας περί αυξήσεως των κοινοβουλευτικών εδρών. 
Ειδικά για την ΝΔ, οι διεργασίες έχουν πάρει φωτιά!
Στη δύσκολη περιφέρεια αυτή, έχουμε τον Μάκη Βορίδη και τη Γεωργία 
Μαρτίνου, να παλεύουν για την πρώτη θέση, λογικό και αναμενόμενο, 
καθώς ο μεν πρώτος  είναι υπουργός της πρώτης γραμμής με ισχυρά ερεί-
σματα, και μάλιστα με έργο στην κυβέρνηση, την δε Γεωργία Μαρτίνου 
να έχει μεγάλο κοινωνικό έργο και να είναι δίπλα στους πολίτες.
Ακολουθεί ο Βασίλης Οικονόμου, γεγονός απόλυτα λογικό καθώς είναι 
η αιχμή του δόρατος της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή (είναι καθημε-
ρινά σε όλες τις γειτονιές της περιφέρειας). Στην τέταρτη θέση, προς απο-
γοήτευση κάποιων, ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος κρατάει τις δυνάμεις του 
στην περιοχή, παρά τις απουσίες του.
 Σε δεύτερη μοίρα θα «κονταροχτυπηθούν» οι νεόφερτοι υφυπουργοί 
στην Ανατολική Αττική,  Στ. Πέτσας και Σ. Ζαχαράκη, με τη διαχρονική 
υποψηφιότητα της Βάσως Κόλλια.
Ο μεν πρώτος είναι προβεβλημένος, αλλά για κάποιο λόγο δεν πείθει 
τους πολίτες της περιοχής, ενώ η Ζαχαράκη δεν διαθέτει έρεισμα στην 
περιοχή, καθώς δεν σχετίζεται με τους ανθρώπους της, αλλά και δεν ται-
ριάζει το στυλ της με την ιδιοσυγκρασία του «σκληροτράχηλου» ντό-
πιου χαρακτήρα. Αντίθετα, η Βάσω Κόλλια είναι πρώτη επιλαχούσα των 
εκλογών του 2019 στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής με καταγεγραμ-
μένες δυνάμεις και συνεχίζει την παρουσία της ανελλιπώς.  
Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, φαίνεται ότι η ΝΔ θα διατηρήσει το προ-
βάδισμά της περί του 33% και με 4 εκλεγμένους βουλευτές με την απλή 
αναλογική, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί στα επίπεδα του 27% και το ΚΙ-
ΝΑΛ περί του 9%.

του Γιώργου Γκόντζου

Από αριστερά Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου και Βασίλης 
Οικονόμου



ΕΝ ΟΙΚΩ...20
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυροσβεστική «δείχνει»
το δικαστικό συμβούλιο για
το «ολοκαύτωμα» στο Μάτι

TODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκτός κεντρικού κάδρου ευθυνών
και με συρρικνωμένο κατηγορητήριο, οδηγείται στο ακροατήριο

Μ
ε το βούλευμα 1368/2002, το Δικαστι-
κό Συμβούλιο (Κασσίμης -πρόεδρος, 
Τραϊανίδου, Ρεβύθη -μέλη) αποφάσι-
σε την παραπομπή 5 υψηλόβαθμων 

στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τερζού-
δης Σωτήριος, Ματθαιόπουλος Βασίλειος, Φωστιέ-
ρης Ιωάννης, Πορτοζούδης Γεώργιος και Κολοκού-
ρης Στέφανος) σε συμπληρωματική ανάκριση για το 
αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης (κακουργημα-
τικού χαρακτήρα), ενώ παραπέμπει σε δίκη 13 άτο-
μα σε βαθμό πλημμελήματος, ανάμεσα στους οποί-
ους και την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού με 
συρρικνωμένο κατηγορητήριο, αναγνωρίζοντας ότι 
οποιαδήποτε αμελής συμπεριφορά τους, δεν συνέ-
βαλε ουσιωδώς στην επιδείνωση της κατάστασης κιν-
δύνου στο Μάτι, η οποία είχε τα γνωστά καταστροφι-
κά αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, έβγαλε από το κάδρο των ευθυνών 
10 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και στελέχη της 
αστυνομίας, καθώς και αντιδημάρχους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η Εισαγγελία Εφετών εξετάζει το εν-
δεχόμενο να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος, 

αναφορικά με το σκέλος της εντολής συνέχισης του 
ανακριτικού έργου για τα 5 στελέχη της Πυροσβεστι-
κής, για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, 
θεωρώντας ότι θα πρέπει να παραμείνει σε βαθμό 
πλημμελήματος, καθώς και για το σκέλος που αφορά 
την απαλλαγή 10 κατηγορουμένων, έχοντας το βλέμ-
μα στραμμένο σε στελέχη της αστυνομίας.

του Γιώργου Γκόντζου

Ο δήμαρχος που μετακόμισε 
σε βίλα πάνω στο κύμα, με θέα τον Ναό
Ζήλεψε φαίνεται ο δήμαρχος κάποιους έχοντες και 
κατέχοντες και θέλησε να τους μιμηθεί, αφού μετακόμισε 
από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας, στα ορεινά του δήμου 
του, σε παραθαλάσσια βίλα. Ήθελε φαίνεται να ξυπνάει το 
πρωί για να πίνει τον καφέ του, πριν πάει στο δημαρχείο, 
και να έχει θεά τον Ναό για να εμπνέεται. Βλέπετε, κάποιες 
συνήθειες δεν κόβονται και ο δήμαρχος είναι μαθημένος 
από το παρελθόν να ζει πλουσιοπάροχα (εδώ και 20 χρόνια 
περίπου που άρχισε να εκλέγεται δήμαρχος). Ακόμα και 
σήμερα, κυκλοφορεί με ένα αμάξι που δεν ξέρουμε αν το 
έχει μεταβιβάσει στο όνομά του, αφού μέχρι και πριν λίγο 
καιρό γνωρίζαμε ότι ανήκε στην προηγούμενη  σύντροφό του 
-ένα αυτοκίνητο πανάκριβο και πολλών χιλιάδων κυβικών.  
Και προφανώς, δεν αφορά κανέναν ότι ο δήμαρχος ζει στη 
χλιδή και κάθε πρωί που ξυπνάει, ακούει το κύμα να σκάει 
μπροστά στο σπίτι του.  Αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, 
αν η εργασία του δημάρχου δικαιολογεί αυτή τη χλιδή και ως 
εκεί. Από τη στιγμή όμως, που εκθέτει αυτό τον τρόπο ζωής 
στη δημόσια κριτική, τότε τα σχόλια είναι αναμενόμενα. Το 
πρόβλημα με αυτή την κατηγορία ανθρώπων, δεν είναι ότι 
ζουν πλουσιοπάροχα. Ας ζουν. Εφόσον για τον οποιοδήποτε 
λόγο κερδίζουν αρκετά χρήματα, ας ζουν όπως θέλουν. 
Ούτως ή άλλως η πρόκληση, δεν είναι και η πιο ορθολογική 

χρήση του όποιου πλούτου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι 
ίδιοι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ως κήνσορες και τιμητές 
των πάντων, θεωρώντας ότι κατέχουν τη μοναδική αλήθεια 
και ότι όλοι οι άλλοι είναι «φτωχοί που δεν κάνουν σωστές 
επιλογές», όπως είχε πει και κάποια άλλη εκπρόσωπος 
της χρυσής σήψης της ελληνικής κοινωνίας. Στον μύθο, 
ο Ιάσωνας πήγε από την Ιωλκό μέχρι την Κολχίδα για να 
βρει το χρυσόμαλλο δέρας, που είχε αφήσει εκεί ο Φρίξος. 
Θα μπορούσε να έχει πάει μέχρι τον Ποσειδώνα, ώστε να 
μη χρειαστεί να ...φρίξουμε και εμείς με το χρυσό παιδί της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Δήμαρχε, επειδή έχεις θέα τον Ναό, 
πες στο Θεό της θάλασσας να μη σου φέρει μεγάλες  τρικυμίες 
τον Σεπτέμβριο.

Οι δύο κυρίες που με
τα τερτίπια τους θα φτάσουν
τη ΝΔ κάτω από 20%,
στην Ανατολική Αττική
 
Εμβρόντητοι παρακολουθούμε, τον τε-
λευταίο καιρό, δυο κυρίες στην Ανατολι-
κή Αττική, με θεσμικούς ρόλους στη Νέα 
Δημοκρατία, να πασχίζουν να βγουν στο 
προσκήνιο με κάθε τρόπο και να ανακα-
τεύονται επί παντός επιστητού. Η πρώτη, 
γνώριμη για εμάς αλλά και στην περιοχή 
της Ραφήνας, η Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. και 
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΡ, κα Δέ-
σποινα Γκικάκη, συνεχίζει ακάθεκτη τα 
ατοπήματά της, το ένα πίσω από το άλλο. 
Στο στόχαστρο, αυτή την φορά, μπήκε 
ο Περιφερειάρχης Αττικής, κος Πατού-
λης, καθώς σε ερώτηση ενδιαφερομένης 
για τα ποσά που έχει δεσμεύσει η Περι-
φέρεια για το νοσοκομείο Μεσογείων, 
ούτε λίγο ούτε πολύ «άδειασε» τον Πε-
ριφερειάρχη πως δεν υπάρχει επίσημη 
τοποθέτηση και βούληση, κατά προέκτα-
ση για συνεισφορά της Περιφέρειας για 
το νοσοκομείο.

Κυρία Γκικάκη, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως τα 60 εκατ, 
και είναι 60 όχι 40, βρίσκονται ήδη σε κωδικό της Περιφέρειας, για 
την ανέγερση του νοσοκομείου και ο κος Πατούλης έχει τρέξει το θέ-
μα με κάθε σοβαρότητα και επιμονή από τον δικό του ρόλο ευθύνης. 
Εάν αγνοείται πράγματα και καταστάσεις, καλό θα είναι να μην μι-
λάτε γιατί εκτίθεστε εσείς, αλλά παίρνετε μαζί σας και το κόμμα που 
εκπροσωπείτε.  Ποια ανάγκη σάς οδηγεί να λειτουργείτε ως ξερό-
λας, ειδικά σε θέματα ευαίσθητα και σοβαρά, που δεν είναι και αρ-
μοδιότητα σας; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει! Η δεύτερη, εξίσου 
γνώριμη για το lifestyle και το θεαθήναι της, η Πρόεδρος ΔΕΕΠ 
Ανατολικής Αττικής, κα Βανίτα Σοφρώνη, στο ίδιο μήκος κύματος 
με την Γκικάκη, στην ανάγκη της για αυτοπροβολή εξέθεσε την Πε-
ριφέρεια και τον κο Πατούλη. Πώς είναι δυνατόν να εκπροσωπείτε 
τη ΝΔ, να αποτελείτε συστατικό κομμάτι της Ανατολικής Αττικής και 
να μην γνωρίζετε το πώς έχει πράξει η Περιφέρεια μέχρι σήμερα. 
Για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Εάν κάποιοι σας παραμύ-
θιασαν πως οι συγγενικές σχέσεις με πολιτικούς, με ένα μαγικό τρό-
πο, σας κάνει και εσάς πολιτικά όντα, είναι δικό σας θέμα, στο βαθ-
μό που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον χώρο, τον οποίον 
υποτίθεται εκπροσωπείτε!

Προφανώς και δεν ξέρετε ούτε η ματαιοδοξία σας θα σας επι-
τρέψει να μάθετε να ασκείτε 
πολιτική. Όμως, αυτό το παρα-
μύθι και αυτή η έπαρση πρέπει 
να τελειώσει!
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Σκάνδαλο σε βαθμό
κακουργήματος
στον Δήμο Μαραθώνος

TODAY  PRESSFR
EE

Σε φάση υλοποίησης έχει περάσει ο σχεδιασμός του δημάρχου 
Παιανίας, Ισίδωρου Μάδη, με έργα κάθε κλίμακας να βρίσκονται 
πλέον σε εξέλιξη: από μικροπαρεμβάσεις σε γειτονιές μέχρι έργα 
επένδυσης στο μέλλον, όπως ένα νέο σχολικό κτίριο.
Επί δυόμισι χρόνια, ο Ισίδωρος Μάδης και οι συνεργάτες 
του ανέπτυξαν ένα πλάνο παρεμβάσεων εξασφαλίζοντας τις 
απαραίτητες μελέτες, ενώ παρεμβάσεις έγιναν και σε έργα του 
παρελθόντος, που είχαν μείνει κολλημένα για χρόνια, λόγω 
αστοχιών.
Σήμερα, τέσσερα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη: δύο 
οδοποιίας –ένα αγροτικής και ένα αστικής- και δύο έργα αστικής 
ανάπλασης, σε διαφορετικό στάδιο το καθένα.
Το επόμενο διάστημα δρομολογείται ο διαγωνισμός για το 5ο 
Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, αλλά και η ανάθεση ενός έργου 
αστικής παρέμβασης, που αποτελεί αίτημα των κατοίκων επί 
δεκαετίες.
Ψηλά στην ατζέντα του δημάρχου είναι και η αποκατάσταση του 
ΔΑΚ Παιανίας, όπου με 
ευθύνη της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής είχε 
κατατεθεί μελέτη, η 
οποία απαιτούσε μεγάλη 
αυτοχρηματοδότηση, 
ενώ την ίδια ώρα θα 
καταστρεφόταν μέρος 
των εγκαταστάσεων. 
Υποβλήθηκε τροποποιημένη 
μελέτη, η οποία μπορεί 
να υλοποιηθεί άμεσα και 
αναμένεται η έγκρισή της, 
ανοίγοντας τον δρόμο για να 
ξεκινήσουν οι εργασίες.  
Σε εξέλιξη είναι και 
οι διαδικασίες για τα 
Ολυμπιακά Ακίνητα. Η μπάλα, πλέον, βρίσκεται στην πλευρά 
του Λευτέρη Αυγενάκη και του Γιώργου Πατούλη, μετά και 
το μνημόνιο συνεργασίας που είχε υπογραφεί. Η μελέτη έχει 
παραδοθεί και αναμένεται η ένταξή της για να χρηματοδοτηθούν 
οι εργασίες.
Στην τελική του φάση έχει περάσει και η αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου προς το Σπήλαιο Κουτούκι. Γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις και οι πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 
λειτουργούσαν επί σειρά ετών ανασταλτικά. Ο Ισίδωρος Μάδης 
κατάφερε να ξετυλίξει το κουβάρι και οι πληροφορίες θέλουν να 
αναμένονται εξελίξεις. 
Αντίστοιχη περίπτωση ήταν και το Κοιμητήριο των Γλυκών 
Νερών. Εκεί, μετά από 44 χρόνια, η διοίκηση του Δήμου 
Παιανίας κατάφερε να λύσει τον γόρδιο δεσμό και να 
νομιμοποιήσει τη λειτουργία του. Σειρά έχει πάρει το Κοιμητήριο 
της Παιανίας.
Ύψιστη προτεραιότητα για τον δήμαρχο Παιανίας είναι η 
αστική οδοποιία για την ΔΕ Γλυκών Νερών, όπου το έργο της 
αποχέτευσης έχει περάσει στην τελευταία φάση του. Ο Ισίδωρος 
Μάδης έχει σχεδιάσει ένα έργο μεγάλων παρεμβάσεων, ώστε να 
επιτευχθεί η αποκατάσταση του συνόλου του οδικού δικτύου μιας 
πόλης, που τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαιτέρως. 
Όπως εξηγούν συνεργάτες του δημάρχου, ήταν απαραίτητο να 
ολοκληρωθεί η αποχέτευση, προτού γίνουν παρεμβάσεις.
Τέλος, και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στη νέα εποχή 
θα περάσει σύντομα και η ΔΕ Παιανίας, καθώς αναμένεται η 
επανεκκίνηση του έργου αποχέτευσης που είχε ναυαγήσει.  

Οργασμός έργων 
στον Δήμο Παιανίας

Έ
να απίστευτο σκάνδα-
λο στα δρώμενα του 
Δήμου Μαραθώ-
νος, αποκαλύφθη-

κε τυχαία τις προηγούμενες ημέρες 
και αναμένεται, προσεχώς, να βγει 
στην επιφάνεια τις επόμενες ημέρες. 
Πρόκειται για ένα σκάνδαλο, που θα 
προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινω-
νία. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρή-
καμε τυχαία ότι το βιβλίο που είχε εκ-
δώσει η ΜΕΔΗΜ, με την ονομασία 
«Marathon», πωλείται από συγκε-
κριμένα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ 
και ίσως κάπου αλλού, που δεν έχου-
με ακόμα ανακαλύψει. Τηλεφωνή-
σαμε στο βιβλιοπωλείο, όπου μας εί-
πε ότι δυστυχώς, πλέον το αντίτυπο 
δεν υπάρχει, γιατί δεν το έχει ο εκδό-
της και θα μας ενημερώσει στο μέλ-
λον εάν θα επανακυκλοφορήσει, έτσι 
ώστε να το αγοράσουμε.

Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον 
δήμαρχο Μαραθώνος, κο Στέργιο 
Τσίρκα, ο οποίος έστειλε email στα 
συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία και τα 

ρωτάει εάν υπάρχει σύμβαση με την 
δημοτική επιχείρηση, πότε έγινε αυ-
τή, πόσα αντίτυπα έχουν πουληθεί και 
αν έχουν δοθεί τα πνευματικά δικαιώ-
ματα στη ΜΕΔΗΜ. Μάλιστα, μπρο-
στά στη συζήτηση ήταν και αντιδήμαρ-
χος, ο οποίος μας είπε ότι τα αντίτυπα 
που έχουν πουληθεί είναι πάνω από 
10.000 και το γνωρίζει αυτό καλύτε-
ρα από εμάς, αφού συγγενής του εί-
ναι υπάλληλος στη δημοτική επιχεί-
ρηση και όπως μας έχει πει παλιότερα 
ο ίδιος, ο πρώην δήμαρχος, λίγες ημέ-
ρες προτού φύγει από  δήμαρχος, 
φόρτωσε σε φορτηγάκι τα βιβλία και 
τα μετέφερε μάλλον στο σπίτι του. 

Ο νυν δήμαρχος Μαραθώνος κος 
Τσίρκας, θα πρέπει να προβεί αμέσως 
σε μηνυτήρια αναφορά, έτσι ώστε να 
αποκαλυφθεί ποιος έδωσε το δικαί-
ωμα στα συγκεκριμένα βιβλιοπω-
λεία να πωλούν το βιβλίο αυτό, πόσα 
αντίτυπα έχουν πουληθεί και να προ-
σκομίσουν τα βιβλιοπωλεία τη σύμ-
βαση (η οποία βέβαια, σίγουρα, δεν 
υπάρχει). Αν τελικά έχει δίκιο ο αντι-

δήμαρχος και τα αντίτυπα που έχουν 
πουληθεί είναι πάνω από 10.000, τό-
τε μιλάμε για ένα ποσό γύρω στις 
600.000 ευρώ.

Ποιος πήρε αυτά τα λεφτά, εφό-
σον δεν τα πήρε η δημοτική επιχείρη-
ση;

Πού πήγαν τα βιβλία που είχε 
εκτυπώσει η ΜΕΔΗΜ, πόσα αντίτυ-
πα ήταν τελικά και πόσο έχουν στοι-
χίσει;

Ποιος είναι τελικά ο μεσάζων 
στην πώληση του βιβλίου, αφού δεν 
είναι η δημοτική επιχείρηση;

Και φυσικά, επειδή είναι πάνω 
από 120.000 ευρώ, μιλάμε πλέον για 
κακούργημα.

Κ. Δήμαρχε Μαραθώνος, κ. 
Στέργιο Τσίρκα, προχωρήστε -όπως 
δεσμευτήκατε- στη νομική διερεύνη-
ση της υπόθεσης. Επαναλαμβάνουμε 
ότι ενδέχεται τα έσοδα να ξεπερνούν 
τις 500.000 ευρώ, ως εκ τούτου μιλάμε 
για κακουργηματικής φύσεως αδίκη-
μα. Όσα έργα και να κάνεις δήμαρχε, 
πρωτίστως επιβάλλεται να… καθαρί-
σεις τον «κόπρο του Αυγεία» από το 
παρελθόν!

Κύριε Τσίρκα, να τιμωρηθούν οι 
υπεύθυνοι.

Συνεχίζεται....

Θα ξεσπάσει σε λίγες ημέρες και αφορά
πρόσωπα, που έχουν διοικήσει προηγούμενα έτη.
Ο Τσίρκας οφείλει να πάει στον εισαγγελέα.

Αν τελικά 
έχει δίκιο ο 

αντιδήμαρχος 
και τα αντίτυπα 

που έχουν 
πουληθεί είναι 

πάνω από 
10.000, τότε 

μιλάμε για ένα 
ποσό γύρω στις 

600.000 ευρώ. 
Ποιος πήρε 

αυτά τα λεφτά, 
εφόσον δεν τα 

πήρε η δημοτική 
επιχείρηση;



Δ
ραματικές είναι οι 
εικόνες καθώς και 
το βίντεο, που τελι-
κά αποδείχθηκε αυ-

θεντικό, με το ρωσικό καταδρο-
μικό Μoskva πριν βυθιστεί. Οι 
φωτογραφίες έχουν μπει στο μι-
κροσκόπιο των ειδικών για να 
εξακριβώσουν τον λόγο, που η 
ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου 
βρίσκεται πλέον στον βυθό της 
Μαύρης Θάλασσας. 

Οι Ρώσοι λένε ότι μια φωτιά 
πάνω στο πλοίο είχε ως αποτέ-
λεσμα την έκρηξη πυρομαχικών 
και το πλοίο βυθίστηκε, ενώ βρι-
σκόταν εν μέσω μιας καταιγίδας. 
Από την άλλη πλευρά, οι Ουκρα-
νοί και το Πεντάγωνο αναφέρουν 
ότι πύραυλος «Νeptune» έπληξε 
το καταδρομικό.

Το βίντεο διάρκειας τριών 
δευτερολέπτων –το οποίο πιθα-
νώς τραβήχτηκε από σωσίβια 
λέμβο– δείχνει το Moskva να 
γέρνει έντονα προς τα αριστερά. 
Ένα ρυμουλκό, πιθανότατα ρωσι-
κό Shakhter, βρίσκεται στα δεξιά 
του. Καπνός φαίνεται να βγαίνει 
από το πλοίο, ενώ τμήματα των 
εξάλων δείχνουν εντελώς κατε-
στραμμένα. Σε μια εικόνα φαί-
νεται πως έχουν δημιουργηθεί 
τρύπες σε άλλα σημεία, κάτι που 
σημαίνει ότι στο πλοίο είχε εισέλ-
θει μεγάλη ποσότητα νερού.

Φαίνεται, επίσης, ότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί όλες οι σωσίβιες 
λέμβοι του καταδρομικού.

Η ουκρανική πλευρά αναφέρει 
ότι κατάφερε να πλήξει το Moskva 
με δύο πυραύλους Neptune. Αξιω-
ματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν την 
ουκρανική εκδοχή των γεγονότων. 
Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι το πλοίο 
επλήγη από έκρηξη και στη συνέ-
χεια βυθίστηκε λόγω της «φουρ-
τουνιασμένης θάλασσας».

Το BBC έδειξε τα πλάνα σε 
τρεις ειδικούς, οι οποίοι συμφώνη-
σαν ότι η ζημιά φαίνεται να προ-
κλήθηκε από πυραυλική επίθεση, 
αλλά διαφώνησαν σχετικά με το 
αν υπήρξαν και άλλα αίτια.

Ο Τζόναθαν Μπένταμ από το 
Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών 
Σπουδών, συμπέρανε ότι οι ορα-
τές βλάβες στο πλοίο φαίνονταν 
σαν να είχαν προκληθεί από επί-
θεση με πυραύλους Neptune, αλ-
λά επισήμανε ότι στην παρούσα 
φάση δεν μπορεί να αποκλειστεί 
η ύπαρξη και άλλων αιτιών.

«Τα σημάδια από καπνό στην 
αριστερή πλευρά φαίνονται να εί-
ναι κοντά στην επιφάνεια της θά-
λασσας. Αυτό ίσως αποτελεί ένδει-
ξη αντιπλοϊκών πυραύλων, κάτι 
που αναφέρεται ότι περιγράφει 
τους Neptune», προσθέτει.

Ένας άλλος ειδικός, ο υπο-
ναύαρχος Κρις Πάρι, δήλωσε 
στο BBC ότι είναι σίγουρος πως 
η βλάβη προκλήθηκε από πυραυ-
λική επίθεση. «Εάν επρόκειτο για 
έκρηξη στο εσωτερικό, θα βλέπα-
με τη μεταλλική επιφάνεια του 
πλοίου στραμμένη προς τα έξω, 

«Moskva»
Τι συνέβη στο 

Ρωσικό καταδρομικό 
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Ο Τζόναθαν Μπένταμ από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Στρατηγικών Σπουδών, συμπέρανε ότι οι ορατές βλάβες στο 
πλοίο φαίνονταν σαν να είχαν προκληθεί από επίθεση με 
πυραύλους Neptune, αλλά επισήμανε ότι στην παρούσα φάση 
δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων αιτιών.

Oι Ουκρανοί και οι δυνάμεις
του ΝΑΤΟ παρακολουθούσαν 

για μέρες τις κινήσεις του 
καταδρομικού «Moskva».

Ένα ή και περισσότερα τουρκικά 
drones πετούσαν πάνω από 

το ρωσικό καταδρομικό, 
μπλοκάροντας τα αντιαεροπορικά 

ηλεκτρονικά συστήματά του. 

1

2

ΜOSKVA
Kαταδρομικό τύπoυ Slava
Eκτόπισμα: 12.490 τόνοι
Μήκος: 611,5 πόδια
Μηχανές: 4 πετρελαιοκίνητες 
τουρμπινομηχανές 
Ταχύτητα: 37 μίλια/ώρα
Εμβέλεια: 12,000 μίλια
Πλήρωμα: 510

Ένα ΚΑ-25 
ή ΚΑ-27 ελικόπτερο 

2x20 (40) OSA-MA 
(SA-N-4 Gecko)
πύραυλοι αέρος 

8x8 (64) S-300F 
Μεγάλου βεληνεκούς 
αντιαεροπορικοί 
πύραυλοι

16x P-1000 Vulkan εκτοξευτές 

10x2 τορπιλοβόλα
των 533 χιλιοστών 

Φειδονήσι

Σημείο 
επίθεσης του 

Moskva

ΟΔΗΣΣΟΣ

40 ΜΙΛΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μαύρη Θάλασσα
ΚΡΙΜΑΙΑ

Σεβαστούπολη



παρά προς τα μέσα. Αλλά εδώ 
φαίνεται πως κάτι διείσδυσε και 
στη συνέχεια προκάλεσε έκρηξη. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επλή-
γη από έναν ή δύο πυραύλους».

Έκρηξη πυρομαχικών;
Επιπλέον, ο Σίνταρτ Καουσάλ, 
από το Ινστιτούτο Royal United 
Services, δήλωσε στο BBC ότι το 
κύριο σημείο που επλήγη από τη 
φωτιά είναι εκείνο, «όπου βρίσκο-
νται τα πυρομαχικά για τα αντιαε-
ροπορικά όπλα του πλοίου».

«Μια εύλογη υπόθεση είναι 
ότι η φωτιά που ξέσπασε από το 
αρχικό πλήγμα, είχε ως αποτέλε-
σμα την υπερθέρμανση των πυρο-
μαχικών από τα αντιαεροπορικά 
όπλα», αναφέρει ο Καουσάλ.

Παρ’ όλο που οι καιρικές συν-
θήκες μπορεί να ποικίλουν σε δι-
αφορετικές χρονικές στιγμές, δεν 
υπάρχει τίποτα στο βίντεο που να 
επιβεβαιώνει τον αρχικό ισχυρι-
σμό του Κρεμλίνου, ότι το Moskva 
βυθίστηκε λόγω κακοκαιρίας.

Επιπλέον, η Ρωσία δεν έχει κά-
νει λόγο για απώλειες. Το ρωσικό 
υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δη-
μοσιότητα πλάνα που, όπως ανέ-
φερε, έδειχναν το πλήρωμα του 
Moskva στη Σεβαστούπολη.

Το εν λόγω πλοίο, με πλήρω-
μα 510 ατόμων, ηγείτο της ναυτι-
κής επίθεσης της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας, κάτι που το καθιστού-
σε ένα συμβολικό και στρατιωτικό 
στόχο μεγάλης σημασίας.
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ΔΙΕΘΝΗ/

Χωρίς να γίνει αντιληπτός ένας 
πύραυλος «Neptune», που 

εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές 
ακτές, πλησίασε το Moskva

και το χτύπησε χαμηλά, περίπου
στο ύψος της θάλασσας.

O ΠΥΡΑΥΛΟΣ 
NEPTUNE

Mήκος: 16 πόδια
Εμβέλεια: 186 μίλια
Μέγιστη Ταχύτητα: 
560 μίλια/ώρα
Εκρηκτικά: 150kg
Εκτόξευση από 
πλοίο, γη και 
αεροσκάφος

Ο πύραυλος Neptune, 
κάνοντας πολλά «ζικ 
ζακ», πλησίασε το πλοίο 
προκαλώντας τεράστια έκρηξη.

Ξεκίνησε η προσπάθεια διάσωσης των περίπου 510 
μελών του πληρώματος, την ώρα που το Κρεμλίνο 
επιμένει στην εκδοχή της έκρηξης πυρομαχικών 
που βρίσκονταν στο πλοίο, και όχι της επίθεσης 
από πύραυλο των Ουκρανών.

3

4

5

NEPTUNE
 O πύραυλος (βασισμένος 

στους ρωσικούς πυραύλους 
Κh-35) είναι σχεδιασμένος και 

κατασκευασμένος από πολεμική 
βιομηχανία του Κιέβου, η οποία 

αναπτύχθηκε μετά το 2014 
και την κατάληψη της Κριμαίας 

από τη Ρωσία. 

16x P-1000 Vulkan εκτοξευτές 2x RBU-6000 
ανθυποβρυχιακών 
όπλων 

1 x δίδυμο
AK-130 πυροβόλο
130 χιλιοστών 

Σημείο 
επίθεσης του 

Moskva

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μαύρη Θάλασσα
ΚΡΙΜΑΙΑ

Σεβαστούπολη



Φωτιά στα
κάρβουνα!

Ένας ακόμα λόγος που οι περισσότε-
ροι θα βάλουν το αρνί στο φούρνο, εί-
ναι οι τιμές στα κάρβουνα.. οι οποίες πλέ-
ον έχουν ξεφύγει. Ήδη, το κάρβουνο έχει 
ανατιμηθεί τις τελευταίες δύο εβδομά-
δες κατά 44,4% και πλέον κοστίζει 314€ 
ο τόνος. Τα κάρβουνα που αγοράζουμε 
με τα… τσουβάλια είναι εισαγόμενα και 
ήδη από τα τέλη της περασμένης χρο-
νιάς, λόγω των προβλημάτων στις μετα-
φορές, υπήρχαν ελλείψεις. Σήμερα, το 
κάρβουνο από την Κούβα, το οποίο εί-
ναι καλής ποιότητας και προτιμάται από 
την εστίαση, είναι είδος προς εξαφάνιση. 
Για φορτία από Ινδονησία - Άπω Ανα-
τολή, τα ναύλα συνεχίζουν να είναι υψη-
λά, συν το γεγονός ότι οι ίδιες οι ναυτιλι-
ακές τα θεωρούν επικίνδυνα φορτία και 
δεν τα προτιμούν. Από τη Νιγηρία, δεν 
θεωρούνται καλής ποιότητας και αρκε-
τοί ψάχνουν να βρουν από τη Βουλγα-
ρία, τη Ρουμανία, κ.ά. Έλα όμως που δεν 
βρίσκουν τις ποιότητες και τις ποσότητες 
που θέλουν…;

Aκριβό μου
Πάσχα…

Ακριβότερα έως και 77% είναι φέτος βα-
σικά τρόφιμα του πασχαλινού τραπεζιού, 
σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας τι-
μών προϊόντων του οργανωμένου λια-
νεμπορίου τροφίμων που διενήργησε το 
Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-
ναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ποιο εί-
ναι το ακριβότερο προϊόν; Το μαρούλι (το 
οποίο είναι αυξημένο λόγω των πολύ δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών) και το αλεύ-
ρι, ενώ ακολουθούν σε αρκετά χαμηλότε-
ρα ποσοστά ανατιμήσεων το βούτυρο, η 
μουστάρδα και το φύλλο κρούστας. Στον 
αντίποδα, μείωση καταγράφουν το για-
ούρτι, οι μπύρες και τα αναψυκτικά.

Σούβλισμα
Η ακρίβεια λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία και τα περιοριστικά μέτρα 
για τον κορονοϊό, θα επηρεάσουν και 
αυτά τις αγοραστικές και τις διατροφι-
κές συνήθειες του κοινού στο πασχα-
λινό τραπέζι. Όπως προκύπτει από 
την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τα οικογε-
νειακά τραπέζια αυτών των ημερών 
θα είναι μικρότερα. Παλαιότερα, προ 
του 2020, το 62% ή 2 στους 3 κατανα-
λωτές συμμετείχαν σε μεγάλα οικογε-
νειακά τραπέζια άνω των 10 ατόμων. 
Το ποσοστό αυτό, το 2020, εν μέσω 
lockdown, ήταν μόλις 3%, το 2022 
έχει αυξηθεί στο 30%, αλλά απέχει 
αρκετά από τις εποχές προ κορωνο-
ϊού. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και 
για τους καταναλωτές, που θα επιλέ-
ξουν να ταξιδέψουν στο χωρίο ή νησί, 
με το ποσοστό, το 2022, να είναι μόλις 
25% έναντι 58% παλαιότερα, ως απο-
τέλεσμα της οικονομικής πίεσης και 
του κόστους μεταφορών. Ακόμα και 
οι μαγειρικές συνήθειες καταγράφο-
νται να έχουν σημαντική επίδραση 
από το οικονομικό περιβάλλον. Συ-
γκεκριμένα, το ποσοστό των κατανα-
λωτών που θα σουβλίσει αρνί και κα-
τσίκι μειώνεται από το 61% στο 25%, 
ενώ το κοινό που θα ψήσει κομμά-
τι στο φούρνο αυξάνεται από 39% σε 
52%. Γενικότερα, αναμένεται να μα-
γειρευτούν περισσότερο «κοπές» πα-
ρά ολόκληρα αμνοερίφια…
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Νίκη για τον ΟΤΕ
Τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΟΤΕ από τη 
Vodafone τελικά απορρίφθηκαν από την ΕΕΤΤ, όπως 
είχε προϊδεάσει η στήλη. Η απόφαση της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών -Ταχυδρομείων ανοίγει τον 
δρόμο για την έγκριση και των υπολοίπων πακέτων του 
ΟΤE, τα οποία προβλέπουν διπλασιασμό της ταχύτητας 
του Internet σταθερής τηλεφωνίας, χωρίς επιπλέον κό-
στος. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω-

νιών -Ταχυδρομείων, κος Μασσέλος είχε ζητήσει, τόσο 
από την VODAFONE όσο και από τον ΟΤΕ, την κατά-
θεση υπομνημάτων με τα επιχειρήματά τους. Τη Δευ-
τέρα, οι δύο πλευρές κατέθεσαν και συμπληρωματικά 
υπομνήματα. Υπενθυμίζεται ότι το ένα μεγάλο μέρος 
των πακέτων προσφορών του ΟΤΕ έχει ήδη εγκριθεί 
και έχει αρχίσει να προσφέρεται στους συνδρομητές, 
από τα μέσα Μαρτίου.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 45% σε μεσο-
σταθμική βάση και η καθυστέρηση των τραπεζών να 
αποφασίσουν επί του σχεδίου διάσωσης της ΑΝΕΚ, 
το οποίο κατέθεσε πέρσι το καλοκαίρι η Attica Group, 
επιδείνωσαν τα προβλήματα της κρητικής ακτοπλοϊ-
κής εταιρείας. Η ΑΝEΚ έκλεισε τη χρήση 2021 με 
αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο εταιρείας (-52,4 
εκατ. ευρώ) και ομίλου (-40,5 εκατ. ευρώ), λόγω των 
ζημιών (μετά από φόρους) 43,9 εκατ. ευρώ και 40,2 
εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο κί-
νησης παρέμεινε αρνητικό, λόγω των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων προς τράπεζες. Η εταιρεία δεν κατά-
φερε να διασφαλίσει πόρους ή χρηματοδότηση, για 

να ασκήσει το συμβατικό δικαίωμα εξαγοράς ναυλω-
μένου πλοίου (Αστερίων ΙΙ) και να εξοφλήσει ληξι-
πρόθεσμα μισθώματα 5 μηνών (περίπου 3,3 εκατ. ευ-
ρώ) στην πλοιοκτήτρια εταιρεία. Επιπρόσθετα, λόγω 
της πανδημίας και του υψηλού κόστους καυσίμων, η 
ΑΝEΚ επανεξέταζε δρομολόγια και ανάγκες στόλου. 
Έτσι, το Δ.Σ. αποφάσισε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 να 
μην ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, με αποτέλεσμα η 
εταιρεία να υποστεί κεφαλαιακή ζημιά 15,66 εκατ. ευ-
ρώ από τη διαγραφή της αναπόσβεστης αξίας πλοίου 
και του δικαιώματος εξαγοράς. Για την αξιοποίηση του 
πλοίου, η ΑΝEΚ προέβη, το 2018, σε επένδυση ολι-
κής μετασκευής, ύψους περίπου 9,2 εκατ. ευρώ. Λό-

γω της επένδυσης, ο ετήσιος ναύλος περιορίστηκε σε 
περίπου 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ΑΝEΚ, σε περί-
πτωση πώλησης του πλοίου ή εκναύλωσής του με μα-
κροχρόνια σύμβαση, έχει δικαίωμα είσπραξης απο-
ζημίωσης ως 3 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, ο όμιλος 
ΑΝEΚ διατήρησε θετικές λειτουργικές ταμειακές ρο-
ές και EBITDA και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται η 
χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας από 
τα τρέχοντα εισοδήματα, ενώ σύμφωνα με τη διοίκη-
ση, αναμένεται να διατηρήσει ικανοποιητικό δείκτη 
EBITDA και φέτος. Η αύξηση καυσίμων αντιμετω-
πίστηκε με αυξήσεις στα εισιτήρια, τακτική που ακο-
λούθησε το σύνολο του κλάδου.

ΑΝΕK



Σ
ημαντικά έσοδα αναμέ-
νονται φέτος στην Ελ-
λάδα από το τουριστικό 
ρεύμα, παρά τις δύσκο-

λες συνθήκες που επικρατούν, λό-
γω τη αύξησης του ενεργειακού 
κόστους και της γεωπολιτικής αα-
τάθειας, που προκαλεί η ρωσική ει-

σβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα 
με την εκτίμηση της Eurobank, τα 
άμεσα έσοδα από τον τουρισμό για 
την Ελλάδα φέτος εκτιμώνται στα 
15 δισ. ευρώ, νούμερο χαμηλότε-
ρο ακόμα, σε σύγκριση με τα 18,1 
δισ. ευρώ εσόδων που είχε ο κλά-
δος προ πανδημίας, το 2019.

Με βάση τα στοιχεία για τα με-
γέθη του τουρισμού της Eurobank, 
φέτος οι ταξιδιωτικές αφίξεις ανα-
μένεται να αγγίξουν τα 20,7 εκα-
τομμυρίων, σημαντικά αυξημένες 
σε σχέση με τα 14,7 εκατομμύρια 
του 2021. 

Με βάση τις συγκεκριμένες 
προβλέψεις βέβαια, παρότι οι αφί-
ξεις θα ανακάμψουν κατά 60% πε-
ρίπου σε σχέση με το 2019 (πέρυσι 
ανέκαμψαν κατά 46,9% σε σχέση 
με το 2019), τα έσοδα αναμένεται 
να ανακάμψουν κατά 85% περίπου 
σε σχέση με τη χρυσή προ πανδη-
μική χρονιά, κυρίως χάρη στην αύ-

ξηση της μέσης δαπάνης, η οποία 
παρατηρήθηκε ήδη από πέρυσι κι 
αναμένεται να συνεχιστεί και φέ-
τος. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με 
τα οριστικά στοιχεία του ταξιδιωτι-
κού ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, η Μέση Δαπάνη ανά ταξίδι 
από τους επισκέπτες της χώρας μας 
κατέγραψε διψήφια αύξηση της τά-
ξης του 18,1%, φθάνοντας το 2021 
τα 688,9 ευρώ από τα 583,2 ευρώ 
του 2020.

Βασικό ζητούμενο, πάντως, 
για τον κλάδο και για το 2022 πα-
ραμένει η διατήρηση της υψηλό-
τερης Μέσης Δαπάνης ανά ταξίδι, 
που παρατηρήθηκε μέσα στην παν-
δημία και ιδιαίτερα το 2021, αν όχι 
στα ίδια και ακόμα υψηλότερα, του-
λάχιστον σε λίγο χαμηλότερα επί-
πεδα από την περασμένη χρονιά: 
Το 2021, για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια, η Μέση Δαπάνη ανά ταξίδι 
από τους επισκέπτες της χώρας μας 

αυξήθηκε σε διψήφιο ποσοστό και 
με βάση τα οριστικά στοιχεία του 
ταξιδιωτικού ισοζυγίου, που γνω-
στοποίησε προσφάτως η Τράπεζα 
της Ελλάδος, υπήρξε αύξηση κατά 
18,1%, φθάνοντας το 2021 τα 688,9 
ευρώ από τα 583,2 ευρώ του 2020.

Ως αιτίες προβάλλονται, μεταξύ 
άλλων, η μεγαλύτερη διάρκεια πα-
ραμονής στον προορισμό, καθώς 
λόγω πανδημίας οι επισκέπτες απέ-
φευγαν τις πολλές μετακινήσεις, το 
μικρότερο μερίδιο του οδικού τουρι-
σμού από τα γειτονικά Βαλκάνια με 
επισκέπτες που ξοδεύουν λιγότερα, 
η στροφή επισκεπτών που ξοδεύ-
ουν πολλά σε ανοιχτούς προορι-
σμούς, όπως η Ελλάδα έναντι άλ-
λων δημοφιλών προορισμών, που 
έμειναν κλειστοί λόγω των ταξιδιω-
τικών περιορισμών, η διάθεση των 
τουριστών να ξοδέψουν περισσό-
τερα ως απόρροια του εγκλεισμού 
που έφερε η πανδημία κ.ά. 

BOOM ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ BOOM ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
Έσοδα 15 δισ. αναμένονται φέτος 

Στις 20,7 εκατ. ευρώ οι ταξιδιωτικές αφίξεις

Της Ελένης Μπότα 

Γράφει η Ελένη Μπότα 

Σε υψηλά
επίπεδα
οι κρατήσεις
για το AirBnB
Ξεπερνούν ακόμα και τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις, που 
αναμένονταν για φέτος το καλοκαίρι, 
οι κρατήσεις σε καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τους 
τουρίστες να προτιμούν τη λύση 
τύπου Αirbnb ως αποτέλεσμα των 
υγειονομικών συνθηκών, αλλά και της 
γενικότερης αύξησης του κόστους ζωής. 
H σύγκριση με την περσινή χρονιά 
δείχνει ότι οι κρατήσεις στην Ελλάδα 
για το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 
καταγράφουν άνοδο 232%, σύμφωνα 
με στοιχεία της AirDNA. Τα δεδομένα 
αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στη 
λίστα των 20 κορυφαίων προορισμών 
στην Ευρώπη. Παράλληλα, 
βλέπουμε και τάσεις που πρόκειται 
να κυριαρχήσουν φέτος, όπως εκείνη 
των οδικών ταξιδιών (road trips). 
Ειδικότερα, από τις αρχές Ιουνίου έως 
και το τέλος Σεπτεμβρίου, οι κρατήσεις 
για Airbnb καταγράφουν αύξηση 
232% σε σχέση με την περσινή χρονιά 
και 7% με τις κρατήσεις του 2019. 
Τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει η 
Σαντορίνη με 552%, η Αθήνα με 429% 
και η Κέρκυρα με 317%.
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Βασικό ζητούμενο, 
πάντως, για τον 
κλάδο και για το 2022 
παραμένει η διατήρηση 
της υψηλότερης Μέσης 
Δαπάνης ανά ταξίδι, 
που παρατηρήθηκε 
μέσα στην πανδημία 
και ιδιαίτερα το 2021, αν 
όχι στα ίδια και ακόμα 
υψηλότερα, τουλάχιστον 
σε λίγο χαμηλότερα 
επίπεδα από την 
περασμένη χρονιά



OIKONOMIA/26
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης
και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Την Τρίτη, 10 Μάϊου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του «Just 
Go Zero Tilos» από την εταιρεία Polygreen, στην Τήλο. Στην 
εκδήλωση θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Σήμερα, στο νησί, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, παράγεται 
μεγάλος όγκος απορριμμάτων που καταλήγει στον ΧΥΤΑ του 
νησιού, ενώ μέρος αυτού μολύνει το περιβάλλον και απειλεί τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα. Μέσα από το πρόγραμμα προωθείται 
ένα καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης, που επιτρέπει την 
αξιοποίηση των αποβλήτων, μετατρέποντάς τα σε πρώτη ύλη, 
καθιστώντας την Τήλο ένα νησί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ακίνητα- Τιμές 
Ξέρετε ποιες είναι οι περιοχές, στις οποίες καταγράφονται οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών πώλησης στο πρώτο τρίμηνο του έτους; 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Νέο Φάληρο με τις τιμές να έχουν 
αυξηθεί κατά 27,6%, η περιοχή Καμίνια – Παλαιά Κοκκινιά (18,2%), 
τα Ιλίσια (16,9%) και οι περιοχές Βριλήσσια (16,6%) και Σεπόλια-
Λόφος Σκουζέ (16%).

Ενοίκια- Αυξήσεις 
Στον αντίποδα, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση μέσης 
ζητούμενης τιμής ενοικίασης εντοπίζονται ξανά εκτός αστικών 
κέντρων, υπογραμμίζοντας την τάση αποκέντρωσης που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας. 
Χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ζητούμενη 
τιμή ενοικίασης εντοπίζεται στις Αχαρνές (17,8%), στη Φιλοθέη 
(17,7%), στο Νέο Ψυχικό (16,9%), στη Νέα Μάκρη (16,8%) και στην 
Αρτέμιδα (16,5%).  Ζητούμενη τιμή πώλησης, αυτές καταγράφονται 
σε περιοχές του Πειραιά, όπως το Πέραμα (-8,5%) αλλά και 
της Ανατολικής Αττικής, όπως η Παιανία (-3,6%). Αντίστοιχα, 
οι μεγαλύτερες μειώσεις στη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 
εντοπίζονται σε Κορωπί (-4,3%) και Αττική (-3%).  

Ανατιμήσεις
Αυξήσεις καταγράφονται και στα ράφια των σουπερμάρκετ. Βιομηχανίες 
και προμηθευτές συνεχίζουν να στέλνουν τους νέους ανατιμημένους τιμο-
καταλόγους, το εύρος των οποίων ξεκινά από το 3%-4% και φθάνει έως 
και το 30%. Προϊόντα, όπως τα ζυμαρικά, βρίσκονται στην τρίτη ανατίμηση 
μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ υπάρχουν και εταιρείες που έχουν δεχθεί 
πίεση στην παραγωγή, λόγω του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών 
και της ενέργειας, που προσπαθούν να διατηρήσουν τα επίπεδα των τιμών. 

Πληθωρισμός
Υπάρχει και μία εφαρμογή πάντως (euro-area-statistics.org) που μπορείτε να υπολογίσετε τον προσωπικό σας πλη-
θωρισμό. Πρόκειται για μια έξυπνη εφαρμογή, στην οποία αναφέρεται ότι κάθε νοικοκυριό αντιδρά με διαφορετικούς 
τρόπους στις μεταβολές των τιμών των επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών. Ο προσωπικός υπολογιστής πληθωρισμού 
σάς επιτρέπει να ανακαλύψετε τον δικό σας ρυθμό πληθωρισμού και να τον συγκρίνετε με τον επίσημο ρυθμό πληθω-
ρισμού στη χώρα σας. Δείτε τη, έχει ενδιαφέρον....

Επίδομα καυσίμων 1
Άνοιξε και η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης. Οι πολί-
τες θα μπορούν με τους κωδικούς Taxisnet και μέσω του 
gov.gr να λάβουν την επιδότηση, ενώ σχετικά με το πετρέ-
λαιο κίνησης, η έκπτωση έχει περάσει στον καταναλωτή 
μέσω των πρατηρίων. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γί-
νεται με κωδικούς Taxisnet και οι ιδιοκτήτες οχημάτων 
θα έχουν δυο επιλογές: είτε να εκδώσουν την ηλεκτρονι-
κή κάρτα καυσίμων για να μπορούν να εξαργυρώσουν το 
ποσό που έχει πιστωθεί σε αυτή στα πρατήρια καυσίμων 
μέχρι το τέλος Ιουλίου ή να εισπράξουν τα χρήματα με κα-
τάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Επίδομα καυσίμων 2
Όσοι επιλέξουν το smartphone τους για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας, θα έχουν πρόσθετη επιδότηση 5€. Έτσι, τα 
ποσά του επιδόματος που θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην ψηφιακή κάρτα είναι 30 – 35€ για τις μο-
τοσικλέτες στην ηπειρωτική Ελλάδα, 35 – 40€ για τις μοτοσικλέτες στα νησιά, 40 – 45€ για τα αυτοκίνητα στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα και 50 –  55€ για τα αυτοκίνητα στα νησιά.

Lockdown στη Σανγκάη 1 
Ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η διεθνής ανησυχία για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Ο καθηγητής του Johns Hopkins, 
Παναγής Γαλιατσάτος, εξέφρασε ανοιχτά το ερώτημα «Μήπως έχει γίνει κάτι στην Κίνα, που δεν μας το λένε;». Ο καθη-
γητής Γενετικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ανέφερε πως στην Κίνα κυριαρχεί η Όμικρον 2, και πως 
ενώ ο εμβολιασμός στη χώρα έχει καλύψει με δύο δόσεις 
περίπου το 85-88% του πληθυσμού, η τρίτη δόση γίνεται 
μετά από έξι μήνες.

Lockdown στη Σανγκάη 2 
«Πρόκειται για μια έξαρση της Όμικρον 2 και όχι για κάτι 
καινούργιο», εκτίμησε ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης, για 
την κατάσταση που επικρατεί στην Σαγκάη. Όπως επισή-
μανε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναμένει ότι αυτή η διαπίστω-
ση θα επιβεβαιωθεί από τον ΠΟΥ, προκειμένου ο κόσμος 
να μην φοβάται ότι έχει εμφανιστεί κάποιος νέος ιός ή μια 
πιο επικίνδυνη μετάλλαξη του κορωνοϊού.

Lockdown στη Σανγκάη 3 
Η εντεινόμενη ανησυχία για την ύπαρξη μιας νέας με-
τάλλαξης, οδήγησαν και τον ΕΟΔΥ να προβεί σε ανακοί-
νωση. Όπως εξηγεί ο ΕΟΔΥ, βάσει των δεδομένων που 
δημοσιεύονται από την Κίνα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης νέας παραλλαγής του ιού ή άλλου, δεδομένου ότι η 
πανδημία έχει αλλάξει χαρακτηριστικά. Η αυστηρότητα των μέτρων σχετίζεται με τη στρατηγική «μηδενικής διασπο-
ράς», που ήταν επιτυχής μέχρι τις αρχές του 2022, αλλά λόγω της υψηλής μολυσματικότητας της παραλλαγής Όμικρον 
και της μικρότερης αποτελεσματικότητας των εμβολίων, που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Κίνα, η στρατηγική αυτή εί-
ναι λιγότερο αποτελεσματική και απαιτεί την εφαρμογή πολύ αυστηρών μέτρων.



ΚΡΙΟΣ
Οι ανασφάλειές σου μπορεί να οδηγήσουν σε συ-
μπεριφορές που πληγώνουν τους γύρω σου. Είναι 
σημαντικό να μπορέσεις να διαχειριστείς με ψυχραι-
μία τους φόβους σου και να μην προσπαθήσεις να 
επιβάλεις τα δικά σου θέλω, επιδιώκοντας να ελέγ-
ξεις πρόσωπα και καταστάσεις. Επεδίωξε με ψυ-
χραιμία να εκφράσεις τα θέλω σου, καθώς η ανά-
γκη ελέγχου και χειρισμού του/της συντρόφου σου 
θα οδηγήσει σε έντονες αντιπαραθέσεις. Συγκρου-
σιακές καταστάσεις μπορεί να υπάρξουν και στις συ-
νεργασίες σου και δεν αποκλείεται να υπάρχουν δι-
αφωνίες για οικονομικά ζητήματα που δημιουργούν 
καχυποψία. Προσοχή σε οικονομικές συναλλαγές, 
καθώς είναι πιθανό να προσπαθήσουν κάποιοι να 
κερδοσκοπήσουν εις βάρος σου. Φρόντισε βέβαια 
και εσύ να έχεις ξεκάθαρη στάση απέναντί τους.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι αναμνήσεις του παρελθόντος έρχονται στην επι-
φάνεια με ένταση και καλείσαι να αντιμετωπίσεις 
απωθημένα και ενοχές που διαταράσσουν την ψυχο-
λογία σου. Έχεις την ευκαιρία να λειτουργήσεις ανα-
γεννησιακά και να αφήσεις στην άκρη ό,τι σε πλη-
γώνει, προσπαθώντας για κάτι καλύτερο στο μέλλον.  
Οι ευαισθησίες σου μπορεί να δράσουν ανεξέλεγκτα 
στη διάθεσή σου, επηρεάζοντας αρνητικά τη σχέση 
σου και την ατμόσφαιρα στην προσωπική σου ζωή.  
Προσοχή θα πρέπει να δείξεις σε εμπορικές συμφω-
νίες, που έρχονται στο προσκήνιο ξανά, καθώς δεν 
αποκλείεται να υπάρχουν πρόσωπα που θέλουν να 
κερδίσουν εις βάρος σου. Δεν είναι η καλύτερη πε-
ρίοδος για σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεά-
σουν τα επαγγελματικά σου, καθώς οι αυταπάτες και 
οι ανασφάλειες κυριαρχούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η ένταση στις φιλικές σου σχέσεις μπορεί να δονή-
σει για τα καλά στόχους και φιλοδοξίες, που έχεις 
από κοινού με συγκεκριμένα πρόσωπα. Μην εγκλω-
βίζεσαι στην καχυποψία που θα παίξει αρνητικό ρό-
λο στο φιλικό περίγυρο, καθώς είναι αυτό που θα 
σε οδηγήσει σε συγκρουσιακές καταστάσεις που θα 
έχουν κόστος.  Η έντονα ανεξάρτητη διάθεσή σου 
θα προβληματίσει το ταίρι σου, καθώς θα προβείς 
σε υπερβολές και σε συμπεριφορές που θα ενοχλή-
σουν.  Προσοχή σε υπερβολικές αντιδράσεις και 
ελεγκτικές διαθέσεις, που θα δημιουργήσουν προ-
βλήματα στο επαγγελματικό περιβάλλον και στις 
σχέσεις με τους γύρω σου. Η καχυποψία εκτοξεύ-
εται και δεν θα είναι εύκολο να χειριστείς εντάσεις, 
που μπορεί να οδηγήσουν σε σφοδρές συγκρούσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι αντιδράσεις σου θα προβληματίσουν τα πρόσω-
πα που σε περιβάλλουν, καθώς μπορεί να γίνεις 
ακραία εξουσιαστικός και ενοχλητικός. Παράλλη-
λα, δεν αποκλείεται να δεχτείς ανάλογες συμπεριφο-
ρές, γι’ αυτό φρόντισε να συγκρατήσεις την ψυχραι-
μία σου, διαφορετικά οι αντιπαραθέσεις θα πάρουν 
μεγάλη έκταση.  Οι ανασφάλειες που νιώθεις δεν 
αφήνουν περιθώριο για να σκεφτείς ξεκάθαρα πώς 
πρέπει να διαχειριστείς τη σχέση σου. Καλά θα κά-
νεις να είσαι ψύχραιμος γιατί η ένταση καραδοκεί.  
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξεις στο επαγγελ-
ματικό περιβάλλον, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρ-
χει παρασκήνιο που θα επηρεάσει την πορεία σου. 
Αυτό μπορεί να σε βγάλει εκτός εαυτού και να υπάρ-
ξουν συμπεριφορές, που θα οδηγήσουν σε υπερβο-
λές και μετωπικές συγκρούσεις. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να δείξεις ωριμότητα και λογική.

ΛΕΩΝ
Η ένταση με πρόσωπα του ευρύτερου συγγενικού 
και φιλικού σου περιβάλλοντος δεν αποκλείεται, κα-
θώς έρχονται στην επιφάνεια εμμονές και φόβοι που 
μπορεί να επηρεάσουν τις σκέψεις σου. Προσοχή 
στις συζητήσεις, καθώς υποστηρίζεις με φανατισμό 
τις απόψεις σου και αυτό μπορεί να ενοχλήσει. Μπο-
ρείς να γίνεις ακραία υπερβολικός στη σχέση σου, 
κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά την ατμόσφαιρα, 
δημιουργώντας προβλήματα με τον άνθρωπο που 
έχεις δίπλα σου.  Η ένταση στον εργασιακό χώρο 
μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο σε μελλοντικές επιδι-
ώξεις. Είναι σημαντικό να περιορίσεις το άγχος, κα-
θώς σε οδηγεί στο να γίνεις ιδιαίτερα επικριτικός με 
τα πρόσωπα που συνεργάζεσαι. Δεν είναι διατεθει-
μένοι να ανεχθούν τέτοιες συμπεριφορές και θα στο 
δείξουν ξεκάθαρα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η καχυποψία δεν σου επιτρέπει να χαρείς τις στιγ-
μές με τα πρόσωπα που συναναστρέφεσαι και βρί-
σκονται στη ζωή σου. Ο εκνευρισμός γίνεται εντονό-
τερος από ποτέ, καθώς θέλεις να επιβάλεις απόψεις 
και σκέψεις, κάτι που θα εγείρει έντονες αντιδρά-
σεις και θα σε οδηγήσει σε προστριβές. Εκτόνωσε 
την ένταση που νιώθεις μέσω του πάθους και δη-
μιουργώντας ένα έντονα αισθησιακό σκηνικό για 
εσένα και το ταίρι σου, διαφορετικά η ζήλεια μπο-
ρεί να οδηγήσει σε υπερβολές. Οικονομικά ζητήμα-
τα σε σχέση με τρίτους σε απασχολούν έντονα και 
δεν αποκλείεται να υπάρχουν συμπεριφορές, που 
να σε κάνουν ιδιαίτερα καχύποπτο. Είναι σημαντι-

κό να ξεπεράσεις τους φόβους σου και να εμπιστευ-
τείς απόλυτα την διαίσθησή σου, που σε καθοδηγεί 
σε ασφαλή δρόμο για εσένα.

ΖΥΓΟΣ
Οι συγκρούσεις μπορεί να κυριαρχήσουν στις δια-
προσωπικές σου σχέσεις αν δεν καταφέρεις να χα-
λιναγωγήσεις εξουσιαστικές τάσεις, που εκδηλώ-
νεις με απότομο τρόπο. Καλά θα κάνεις να σκεφτείς 
ώριμα και ψύχραιμα πριν αντιδράσεις, δυναμιτίζο-
ντας τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. Μην μπαί-
νεις σε παιχνίδια ελέγχου με το ταίρι σου που θα κο-
στίσουν στη σχέση, καθώς οι αντιδράσεις θα είναι 
σφοδρές και θα επηρεάσουν την κοινή σας πορεία. 
Οι συνεργασίες σου θα σε προβληματίσουν καθώς 
δεν αποκλείεται να επιδιώξεις να ελέγξεις την πορεία 
τους, κάτι που θα δημιουργήσει ιδιαίτερες εντάσεις. 
Καλά θα κάνεις να έχεις στο μυαλό σου ότι κανείς 
δεν θα δεχτεί να τον εξουσιάσεις, γι’ αυτό φρόντισε 
να βρεις και πάλι την έμφυτη διπλωματία σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η καθημερινότητα ανατρέπεται και αυτό είναι κάτι 
που δεν μπορείς να χειριστείς με ευκολία. Εκδηλώ-
νεις με απότομο τρόπο τα νεύρα σου και δημιουργείς 
συγκρουσιακές καταστάσεις με πρόσωπα του περι-
βάλλοντός σου. Πρόσεχε, γιατί η επικριτική σου δι-
άθεση θα γίνει αιτία για σφοδρές αντιπαραθέσεις. 
Μην επιτρέψεις σε παιχνίδια ελέγχου και ακραία 
κριτική να κυριαρχήσουν στη σχέση, καθώς αυτό θα 
ενοχλήσει σφόδρα το ταίρι σου και θα αντιδράσει 
απότομα απέναντί σου.  Η δουλειά σε προβληματί-
ζει και δεν αποκλείεται να προσπαθήσεις να επιβάλ-
λεις δικούς σου όρους και προϋποθέσεις, ενοχλώ-
ντας τους γύρω σου. Καλά θα κάνεις να αποφύγεις 
τις υπερβολές και τη χειριστική διάθεση, που μπορεί 
να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να σε φέρει 
σε αντιπαράθεση με συναδέλφους σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ο εγωισμός είναι υπέρμετρος και μπορεί να οδηγή-
σει σε ακραίες καταστάσεις, καθώς δεν θα διστάσεις 
να απαιτήσεις υπακοή από τα πρόσωπα του περιβάλ-
λοντός σου. Αυτό θα δημιουργήσει έντονες αντιδρά-
σεις και οι σφοδρές αντιπαραθέσεις είναι προ των 
πυλών. Είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να δια-
χειριστείς τον εγωκεντρισμό και τη διάθεση ελέγ-
χου προς το ταίρι σου, διαφορετικά οι προστριβές 
θα είναι έντονες επηρεάζοντας αρνητικά τις σχέσεις 
σου.  Οι υπερβολές που σε χαρακτηρίζουν μπορεί να 
οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις, καθώς δεν αποκλεί-
εται να νιώθεις ότι υπάρχουν πρόσωπα που θέλουν 

να κερδοσκοπήσουν εις βάρος σου. Αυτό όμως δεν 
αποκλείεται να είναι αποκύημα του μυαλού σου και 
τελικά να δημιουργήσεις αρνητικές καταστάσεις, χω-
ρίς να υπάρχει λόγος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είναι σημαντικό να μην γίνεις έντονα επιθετικός και 
συγκρουσιακός με πρόσωπα της οικογένειάς σου, 
επιδιώκοντας να επιβάλεις τις απόψεις σου. Αυτό θα 
έχει έντονες αντιδράσεις και θα δημιουργήσει προ-
βλήματα, καθώς δεν θα δείξουν τη διάθεση που περι-
μένεις και θα υπάρξουν συμπεριφορές ανάλογες με 
τις δικές σου. Ο υπερβολικός παρορμητισμός και η 
διάθεση να χειραγωγήσεις το ταίρι σου δεν βοηθούν 
να επικρατήσει ηρεμία στη σχέση, αντίθετα, θα οδη-
γήσουν σε έντονες καταστάσεις. Διεκδικείς τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στις συνεργασίες σου, καθώς νιώ-
θεις ότι ξέρεις πώς πρέπει να κινηθείς από εδώ και 
στο εξής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες κατα-
στάσεις, καθώς δεν θα διστάσεις να επιβάλλεις τους 
δικούς σου όρους με απότομο τρόπο. Μην δυναμιτί-
ζεις το κλίμα στο επαγγελματικό περιβάλλον, γιατί 
αυτό μπορεί να σου στοιχίσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η ένταση που επικρατεί με πρόσωπα του κοντινού 
περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε σκληρές συ-
μπεριφορές και απολυτότητα. Οι υπερβολές δεν θα 
ευνοήσουν το κλίμα, γι’  αυτό είναι επιτακτική ανάγκη 
να φροντίσεις να κρατήσεις χαμηλούς τόνους για να 
μπορέσεις να διασώσεις τις κοντινές σου σχέσεις. Η 
επικοινωνία και ο τρόπος που εκφράζεσαι θα παίξουν 
χαρακτηριστικό ρόλο στη σχέση σου, καθώς μπορεί 
να γίνεις ιδιαίτερα απότομος και απόλυτος δημιουρ-
γώντας προβλήματα. Δυσκολίες πιθανά να αντιμε-
τωπίσεις σε εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να σε 
ενδιαφέρουν, καθώς είναι σημαντικό ότι πρόσωπα 
με τα οποία συναλλάσσεσαι, μπορεί να προσπαθή-
σουν να κερδίσουν περισσότερα από ότι είσαι διατε-
θειμένος να δώσεις, με υπόγειο τρόπο. Άκουσε το έν-
στικτό σου και μην οδηγείς την κατάσταση στα άκρα.

ΙΧΘΥΕΣ
Η Πανσέληνος στον Ζυγό σε αντίθεση με την Έρι-
δα και τετράγωνο με τον Πλούτωνα, μπορεί να σας 
επηρεάσει σε ψυχολογικό επίπεδο φέρνοντας δύ-
σκολες αναμνήσεις ή συναισθήματα απόρριψης σε 
μια προσωπική σχέση. Προσπαθήστε να τα δου-
λέψετε πηγαίνοντας στη ρίζα του προβλήματος. 
Ακόμη, για τις επόμενες δυο εβδομάδες κάνει τα 
θέματα των οικονομικών ιδιαίτερα σημαντικά και 
μπορεί να βγει κάποιο όφελος. Για τους γεννημέ-
νους στο τρίτο δεκαήμερο μπορεί να υπάρχει μεγα-
λύτερη πίεση προσωρινά σε κάποιο οικονομικό ζή-
τημα, αλλά μην απογοητεύεστε καθώς ο Μάιος θα 
φέρει πιο θετικά νέα σε αυτό τον τομέα.
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Εντάσεις και ανατροπές!

TODAY  PRESSFR
EE

Αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23-29 Απριλίου



SPORTS TODAY/28
Μ. Παρασκευή 22 & Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Κ 
αθοριστικής σημασί-
ας για την εξασφάλιση 
των Ευρωπαϊκών εισι-
τηρίων ήταν η πέμπτη 

αγωνιστική του μίνι πρωταθλήμα-
τος των playoffs της Super League 1 
όπου οι νίκες των Άρη, Παναθηνα-
ϊκoύ και ΑΕΚ (με ΠΑΟΚ, Ολυμπι-
ακό και ΠΑΣ Γιάννινα αντίστοιχα) 
φούντωσαν την μάχη της διεκδίκη-
σης των θέσεων για την Ευρώπη.

Τρεις ομάδες βρίσκονται πάνω 
κάτω σε κοινή αφετερία για να εξα-
σφαλίσουν τα δύο εισιτήρια που εί-
ναι ανοιχτά ακόμη (έχοντας ως δε-
δομένο ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ 
έχουν ήδη πάρει κλείσει τις θέσεις 
τους για τις Ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις).

Άρης, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ 
βρίσκονται σε απόσταση δύο βαθ-
μών μεταξύ τους, με την μια ομάδα 
να πρέπει να μείνει εκτός Ευρώπης 
στο τέλος του πρωταθλήματος. Το 
ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμε-
σα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ άνοι-
ξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής 
των playoffs της Super League 1 και 
ανέδειξε νικητές τους «κίτρινους» με 
1-0. Με την νίκη αυτή η ομάδα του 
Χέρμαν Μπούργος έφτασε τους 53 
πόντους και βρίσκεται στο -6 από το 
δεύτερο του βαθμολογικού πίνακα, 
«δικέφαλο του Βορρά».

Στο Ελληνικό classico ο Πα-
ναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 
με 1-0 μέσα στο «Απ. Νικολαΐδης» 
και παρέμεινε στο -2 από τους «κί-
τρινους» , ενώ την Μ. Δευτέρα στο 
παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα 
της αγωνιστικής, η «Ένωση» επι-
κράτησε με 3-2 του ΠΑΣ Γιάννινα 
και έπιασε τον Παναθηναϊκό στην 
4η θέση.

Στα αξιοσημείωτα της διαδικα-
σίας είναι το γεγονός πως ο Πα-
ναθηναϊκός είναι η μοναδική αήτ-
τητη ομάδα στα πλέι οφ της Super 
League 1 μετά από την ολοκλήρω-
ση του 1ου γύρου. Το «τριφύλλι» 
έχει 2 νίκες απέναντι στον Ολυμπια-
κό και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και 
3 ισοπαλίες με τον Άρη, τον ΠΑΣ 
και την ΑΕΚ.

Με πέντε αναμετρήσεις να απο-
μένουν για το τέλος του πρωταθλή-
ματος το ενδιαφέρον έχει μετατοπι-

στεί στο ποια ομάδα θα κατακτήσει 
την τρίτη και τέταρτη θέση που οδη-
γούν στα προκριματικά της νεοσύ-
στατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, 
Europa League Conference. 

Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα 
κανείς με ακόμη έναν γύρο γεμάτο 
ντέρμπι και τις ομάδες που διεκδι-
κούν την έξοδο στην Ευρώπη να εί-
ναι σε απόσταση δύο βαθμών, όλα 
είναι ανοικτά με τον Άρη να έχει 
αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα
To πρόγραμμα των τριών
διεκδικητών: 
Ο Άρης την ερχόμενη αγωνιστική 
θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηνα-
ϊκό στο «Απ. Νικολαΐδης», στην συ-
νέχεια θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό 
και την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης» και θα ολοκληρώσει τις αγωνι-

στικές του υποχρεώσεις με την εκτός 
έδρας αναμέτρηση στα Ιωάννινα.

Ο Παναθηναϊκός όπως γράφου-
με παραπάνω υποδέχεται τον  Άρη 
την Πρωτομαγιά, ενώ έπειτα έχει να 
δώσει δύο εκτός έδρας αναμετρή-
σεις με ΑΕΚ και Ολυμπιακό , προ-
τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί τον 
ΠΑΣ Γιάννινα και τελευταία αγω-
νιστική θα πάει στην Τούμπα για το 
παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική 
έχει να ταξιδέψει στην Θεσσαλονί-
κη για την εκτός έδρας αναμέτρησης 
με τον ΠΑΟΚ, εν συνεχεία υποδέ-
χεται τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, 
έπειτα επιστρέφει στην Θεσσαλονί-
κη για να φιλοξενηθεί από τον Άρη 
και κλείνει την χρονιά με ντέρμπι 
στο ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό.

SUPER LEAGUE 1
Οι νίκες των Άρη, 

Παναθηναϊκoύ και ΑΕΚ 
έβαλαν φωτιά στα playoffs!

Δείτε πως διαμορφώθηκε
η βαθμολογία:

 Ολυμπιακός 70 *

 ΠΑΟΚ 59 *

 Άρης 53

 Παναθηναϊκός 51

 ΑΕΚ 51

 ΠΑΣ Γιάννινα 43



«Η 
επιτυχία δεν εί-
ναι οριστική. Η 
αποτυχία δεν εί-
ναι μοιραία: Αυ-

τό που μετράει είναι το θάρρος να συ-
νεχίσεις». Μια φράση του Ουίνστον 
Τσόρτσιλ, η οποία θα μπορούσε να 
περιγράψει την μέχρι τώρα πορεία 
του Κώστα Τσιμίκα, από τον Ολυμπι-
ακό στην καθιέρωση και στην βασι-
κή ενδεκάδας της κορυφαίας ομάδας 
του κόσμου, την Λίβερπουλ.

Καλοκαίρι του 2020, η Λίβερ-
πουλ εμφανίζεται στο προσκήνιο για 
την απόκτηση του αριστερού μπακ 
του Ολυμπιακού. Τα ποσά που πέ-
φτουν στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων μπορούν να χαρακτηρι-
στούν εξωπραγματικά για Έλληνα 
ποδοσφαιριστή. Τελικά στις 10 Αυ-
γούστου του 2020 το deal ολοκληρώ-
νεται με επιτυχία, ο Κώστας Τσιμίκας 
μετακόμισε στην τότε πρωταθλήτρια 
Αγγλίας και μια από τις μεγαλύτερες 
μεταγραφές Ελλήνων παικτών είναι 
γεγονός.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ για 
να καταφέρει να προσελκύσει το εν-
διαφέρον της κορυφαίας ομάδας του 
κόσμου, χρειάστηκε να πραγματοποί-
ησει μία φανταστική σεζόν εκείνη την 
χρονιά με τα χρώματα του Ολυμπια-
κού καθώς συμμετείχε σε 46 παιχνί-
δια σε όλες τις διοργανώσεις, βο-
ηθώντας του ερυθρόλευκους στην 
κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Κώστας Τσιμίκας αποτελού-
σε προσωπική επιλογή του προπο-
νητή των Reds», Γιούργκεν Κλόπ, ο 
οποίος με την ανακοίνωση της από-
κτησης του Έλληνα ποδοσφαιριστή 
δήλωσε στην ιστοσελίδα των «κόκ-
κινων»: «Έχουμε παρακολουθήσει 
εδώ και καιρό τον Κώστα και είμα-
στε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί 
μας. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιρι-
στής, με νοοτροπία νικητή, μου αρέ-
σει πολύ αυτή η νοοτροπία. Ταιριάζει 
απόλυτα με την επιθυμία που έχου-
με στα αποδυτήριά μας. Είμαστε πο-
λύ ευχαριστημένοι που θα τον έχου-

με μαζί μας τα επόμενα χρόνια. Είμαι 
τόσο ευχαριστημένος»

Το καλοκαίρι του 2020 ο Γιούρ-
γκεν Κλοπ αναζητούσε έναν ποδο-
σφαιριστή που θα πλαισίωνε τον 
Ρόμπερτσον στο αριστερό άκρο της 
άμυνας της Λίβερπουλ. Έναν ποδο-
σφαιριστή που θα αποδεχόταν να έρ-
χεται ως δεύτερος στην θέση αυτή και 
θα ήταν χαρούμενος με αυτή την συν-
θήκη.

O 24χρονος αριστερός μπακ 
δήλωσε «περήφανος» που θα παί-
ξει «στη μεγαλύτερη ομάδα του κό-
σμου» και κάπως έτσι ξεκινά η πο-
ρεία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, 
στην Premier League του κορυφαί-
ου επιπέδου.

Η μετακίνηση του Τσιμίκα στην 
Λίβερπουλ, είχε πολλαπλά οφέλη 
και για τον Ολυμπιακό αλλά και για 
το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. 
Εκτός από το οικονομικό κομμάτι, το 
ποσό των 16 εκατομμυρίων γέμισε 
τα ταμεία των «ερυθρόλευκων», με-
γάλωσε και το brandname της ομά-
δας, που διαπραγματεύεται την πώ-
ληση περιουσιακού της στοιχείου 
στην κορυφαία ομάδα του πλανήτη. 
Παράλληλα το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο γίνεται πλεον «προορισμός προς 
την καταξίωση» για περιπτώσεις πο-
δοσφαιριστών, άγνωστων ακόμη στο 
παγκόσμιο στερέωμα, οι οποίοι μπο-
ρούν να δουν το πρωτάθλημά μας ως 
το βήμα που θα τους πάει στις κορυ-
φαίες λίγκες της Ευρώπης.

Οι πρώτες μέρες του Έλληνα 
άσου «στο Λιμάνι» ήταν ονειρικές... 
Ο σταρ της Λίβερπουλ, Μο Σαλάχ, 
ανάρτησε μια φωτογραφία μαζί με 
τον Ελληνα αμυντικό στα social 
media από το αεροδρόμιο, μιας και 

οι δύο τους ταξίδευαν για την Αυ-
στρία όπου ξεκινούσαν προετοιμα-
σία με την Λίβερπουλ. Μια φωτο-
γραφία που υποδηλώνει την σχέση 
φιλίας που αναπτύχθηκε μεταξύ των 
δύο παικτών!

Λίγες μέρες αργότερα ο Τσιμίκας 
κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με 
την φανέλα «των κόκκινων» στο φι-
λικό της Λίβερπουλ με την Στουτγάρ-
δη, με την ομάδα του να νικά 3-0. Τα 
σχόλια που απέσπασε η 45λεπτη πα-
ρουσία του στον αγωνιστικό χώρο 
ήταν διθυραμβικά! Κορυφαίος λογα-
ριασμός οπαδών την Λίβερπουλ στο 
Twitter έγραψε χαρακτηριστικά «Αν 
πιστεύεις ότι 45 λεπτά από ένα φιλικό 
κόντρα στην Στουτγάρδη θα με κά-
νουν να πιστέψω ότι ο Κώστας Τσι-
μίκας είναι ο καλύτερος Ελληνας που 
κλώτσησε ποτέ μια μπάλα, τότε έχεις 
απόλυτο δίκιο», προσθέτοντας και μια 
μια ελληνική σημαία στην ανάρτηση.

Η πρώτη σεζόν του στην Λίβερ-
πουλ δεν εξελίχθηκε όσο καλά θα πε-
ρίμενε ο ίδιος. Ο Έλληνας άσσος μέ-
τρησε ελάχιστες συμμετοχές, πέρασε 
έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνα-
το, προσβλήθηκε από COVID-19 και 
έμεινε πιο πίσω σε σχέση με τον αντα-
γωνιστή του για το αριστερό άκρο της 
άμυνας. Ο διεθνής μπακ δεν απογοη-
τεύτηκε, συνέχιζε να δουλεύει και να 
περιμένει να σκάσει η μεγάλη ευκαι-
ρία του, να αναδειχθεί...

Το καλοκαίρι που μας πέρασε 
αναπτύχθηκε φημολογία γύρω από 
το όνομά του για ενδεχόμενη παρα-
χώρησή του από την Λίβερπουλ. Ο 
Κλοπ ωστόσο φρόντισε γρήγορα να 
κόψει την οποιαδήποτε συζήτηση και 
να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του 
στο πρόσωπο του Τσιμίκα. 

Η παρουσία του στην φετινή 
προετοιμασία της Λίβερπουλ ήταν 
εξαιρετική. «Πάντα είμαι έτοιμος να 
προσφέρω όποτε αυτό μου ζητηθεί», 
δηλώνει ο έλληνας άσος και φαίνε-
ται πως η «θεά τύχη» του ανταπέ-
δωσε την σκληρή δουλειά που έρι-
ξε και λίγες μέρες πριν την επίσημη 
έναρξη του πρωταθλήματος ο έται-
ρος αριστερός μπακ της Λίβερπουλ 
τραυματίζεται σοβαρά στον αστρά-
γαλο και τίθεται εκτός για τις πρώ-
τες αγωνιστικές.
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Του Γιώργου Στογιάννου

TSIMI…RED!
O «Greek scouser» σύνθημα στα
χείλη των οπαδών της Λίβερπουλ!
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T
α έχει πάρει με τον Κων-
σταντίνο Εμμανουήλ, η 
Μαρία Αντωνά και για τα 
όσα είπε ο makeup artist, 

με υπονοούμενα για τον σύντροφό 
της, Άρη Σοϊλέδη, και τη σχέση του με 
τη συμπαίκτριά του στο Survivor, Σο-
φιάννα Αβραμάκη. Η Μαρία Αντω-
νά, ξεκαθάρισε από την αρχή ότι έχει 
δουλέψει στα media και γι’ αυτό ξέ-
ρει να διαχειριστεί αυτή την κατάστα-
ση, αλλά όσοι τη γνωρίζουν επισημαί-
νουν ότι αν τον είχε μπροστά, θα τον… 
έσκιζε! Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, 
άναψε φωτιές στον  Άγιο Δομίνικο με 
τις δηλώσεις του για τον Άρη Σοϊλέδη 
και τα «καρφιά» του ότι έχει έρθει… 
κοντά με τη Σοφιάννα Αβραμάκη, 
ενώ έκανε αναφορά και στη σύντρο-
φο του ποδοσφαιριστή, Μαρία Αντω-
νά. «Ψήφισα τον Άρη και τον έβγαλα 

υποψήφιο και από την κάλπη βγή-
κε και η Σοφιάννα. Άρα, το ζευγα-
ράκι του Αγίου Δομίνικου, ψηφίστη-
καν και οι δύο από τους Μπλε, ποιος 
να το περίμενε; Χαίρομαι, γιατί θέλω 
να καταλάβουν πόσο άσχημο είναι να 
είσαι στον τάκο. Η Μαρία είναι η σύ-
ντροφος του Άρη, που πρέπει να δώ-
σει πάρα πολλά λεφτά για να διώξει 
τη Σοφιάννα, γιατί σίγουρα θα θέλει 
αυτό το ζευγαράκι να χωριστεί. Γιατί 
αυτό το ζευγαράκι έχει δημιουργήσει 
πολλές φωτιές εδώ, έχουν γίνει τα πά-
νω κάτω. Αναρωτιέμαι πραγματικά, τι 
καούρα έχει ο Άρης για να μην φύγει 
η Σοφιάννα; Με έπιασε πριν από το 
συμβούλιο και μου έλεγε τι να ψηφί-
σω και να μην ψηφίσω τη Σοφιάννα. 
Τον έκαιγε ο ποπός του, τέτοιο πράγ-
μα δεν έχω ξαναδεί. Τι θα του λείψει 
από τη Σοφιάννα, απορώ, μάλλον 

δεν απορώ, ξέρω. Τόση καούρα πάλι 
με βάζει σε σκέψεις, αλλά πάλι κατα-
λαβαίνω τον λόγο. Πραγματικά, τι κά-
νει νιάου νιάου στα κεραμίδια Αρού-
λη μου, μας το έχεις αποδείξει. Έχεις 
καεί και σε έχει πάει ναα για το τι θα 

γίνει αν σου φύγει η Σοφιάννα σου», 
είπε ο παίκτης του Survivor.

Η Μαρία Αντωνά σχολίασε μεν 
τον επικό καβγά Άρη - Τάκη, όμως 
δεν άφησε αναπάντητα όσα είπε ο 
Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, λέγο-

ντας: «Θα ετοιμάσω βαλίτσες εγώ, 
για έπαθλο επικοινωνίας συντρό-
φων. Είναι θέμα χρόνου να παρα-
βρεθώ. Όταν γίνει αυτό, εγώ θα 
βάλω καφέ και θα του τα πω. Αυτό 
δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει 
για τα λεφτά ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος. Λυπάμαι που υπάρχουν τέ-
τοιοι άνθρωποι και που προβάλλο-
νται και μπορεί να δημιουργήσουν 
διάφορες υπόνοιες και θίγουν. Εγώ 
έχω δουλέψει στα media και μπορώ 
να το διαχειριστώ αυτό. Γνωρίζω τι 
μπορεί να συμβαίνει. Αν ήταν μια 
άλλη κοπέλα, που δεν είχε να κάνει 
με τον χώρο των media, δεν ξέρω 
τι θα μπορούσε να της έχει συμβεί. 
Δηλαδή έχω μπει σε μια διαδικα-
σία να βάλλομαι από μια κατάστα-
ση, αλλά να μην αφήνω τίποτα να 
με επηρεάσει».

ΣΤΆΘΗΣ ΠΆΝΆΓΙΩΤΌΠΌΥΛΌΣ:
Νόμιζε πως τη...
γλύτωσε για το ροζ βίντεο

Η σύντροφος του Άρη Σοϊλέδη, Μαρία 
Αντωνά προειδοποιεί τον Κωνσταντίνο 
Εμμανουήλ για τα υπονοούμενά του
για τη Σοφιάννα Αβραμάκη.

Κωνσταντινούληηη, 
σού’ρχομαι!

Η Βίκυ Καγιά 
επιστρέφει 
και επίσημα 
στο GNTM
Το GNTM 5, o διαγωνισμός 
μόδας, επιστρέφει τη νέα τη-
λεοπτική σεζόν, στην οθόνη 
του Star, με νέες προκλήσεις! 
Η Βίκυ Καγιά που βρίσκεται 
πάντα στην πρώτη γραμμή 
της μόδας, επιστρέφει με το 
μοναδικό της στυλ σε μια σε-
ζόν ολικής επαναφοράς σε 
όλα τα επίπεδα!

ΙΩΆΝΝΆ ΠΆΛΙΌΣΠΥΡΌΥ
Για πρώτη φορά 
χωρίς τη μάσκα της
Δύο χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η 
Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτρι-
όλι από την Έφη Κακαράντζουλα. Μετά από πολ-
λά επίπονα χειρουργεία, η Ιωάννα θα βγάλει τη 
μάσκα της για πρώτη φορά και θα αποκαλύψει το 
πρόσωπό της στην ελληνική τηλεόραση. Την Πέ-
μπτη 28 Απριλίου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου θα εμ-
φανιστεί για πρώτη φορά χωρίς τη μάσκα της και 
θα μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας της και 
την αποκατάστασή της στον Σταύρο Θεοδωράκη 
και στους «Πρωταγωνιστές».

Η παραπομπή του Στάθη 
Παναγιωτόπουλου αφορά 
στη μία από τις δύο υποθέσεις 
διαρροής «ροζ» βίντεο, για τις 
οποίες είχε απολογηθεί την 
περίοδο των Χριστουγέννων 
(η δεύτερη εκκρεμεί στην ανά-
κριση) και είχε αφεθεί ελεύθε-
ρος με περιοριστικούς όρους.

Σε δίκη, και συγκεκριμέ-
να στο Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων Θεσσαλονίκης, 
παραπέμπεται ο πρώην τηλε-
παρουσιαστής της παρέας του 
Κανάκη, Στάθης Παναγιωτό-
πουλος, για τη δημοσιοποίη-
ση, μέσω διαδικτύου, υλικού 
με προσωπικές στιγμές πρώην 
ερωτικής του συντρόφου (ροζ 
βίντεο).

Το Συμβούλιο Πλημμελει-
οδικών Θεσσαλονίκης τον πα-
ραπέμπει σε δίκη για παραβί-

αση προσωπικών δεδομένων 
κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό 
κακουργήματος, κρίνοντας ότι 
η πράξη τελέστηκε με σκοπό 
τη βλάβη.

Να σημειωθεί ότι ο 58χρο-
νος παρουσιαστής είχε κα-
ταδικασθεί, τον περασμένο 
Φεβρουάριο από το Πλημμε-
λειοδικείο Θεσσαλονίκης, για 
ανάλογη διαρροή «ροζ» βίντεο 
(η πρώτη από τις τρεις υποθέ-
σεις που πήραν το δρόμο της 
Δικαιοσύνης) και είχε καταδι-
κασθεί σε φυλάκιση 5 ετών.

Κατά της παραπάνω από-
φασης, ωστόσο, ασκήθη-
κε έφεση από εισαγγελέα, με 
το σκεπτικό ότι η υπόθεση θα 
έπρεπε να αναβαθμιστεί σε 
κακούργημα και άρα να παρα-
πεμφθεί σε ανώτερο δικαστή-
ριο, όπως κι έγινε.
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Nύφη ντύθηκε και η Πάολα 
αλλά μας την έσκασε, αφού το 
μυστήριο το έκανε στα κρυφά. 
Ο άνθρωπος που κέρδισε την 

καρδιά της είναι ο κρητικός 
επιχειρηματίας, Λάζαρος 

Βαφειάδης, και το ζευγάρι 
προτίμησε να κρατήσει το 

χαρμόσυνο γεγονός μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας. 

Μας την έσκασε: 

ΣΌΦΙΆ ΒΌΓΙΆΤΖΆΚΗ 
Τα πάχη μου, τα κάλλη μου: - Δεν 
μπορεί όλες να είμαστε μοντέλες!
Η ηθοποιός Σοφία Βογιατζάκη, σε συνέντευξή της μίλησε, μεταξύ 
άλλων, και για το μπούλινγκ που έχει δεχτεί για τα κιλά της. «Όταν 
ήμουν στη σχολή, ήμουν εξήντα κιλά και σε πληροφορώ ότι μου 
έλεγαν ότι είμαι χοντρή, ότι πρέπει να κάνω δίαιτα, γιατί στο ελληνικό 
θέατρο δεν πρόκειται να βρω δουλειά με τέτοιο σώμα. Τελειώνω 
λοιπόν τη σχολή, κάνω κάτι σεμινάρια και μετά έρχεται το «Είσαι το 
ταίρι μου», όπου απενοχοποιεί όλες τις χοντρές του πλανήτη και εμένα 
μαζί με αυτές. Εκεί λοιπόν είπα ότι δεν πειράζει, «ας πεθάνει κάποια 
και χοντρή, δεν γίνεται όλες να είμαστε μοντέλα. Ύστερα, το ένα 
έφερε το άλλο και νιώθω ότι τα κιλά δεν μου έφεραν κανένα εμπόδιο 
στην επαγγελματική μου πορεία», είπε μιλώντας στο «Λοιπόν».  
Βέβαια, όπως είπε, έχει προσπαθήσει να χάσει κιλά, αφού έχει 
προβλήματα υγείας: «Δεν είμαι πια είκοσι πέντε χρονών, μπορούν τα 
κιλά να μου δημιουργήσουν θέματα στην υγεία μου. Ανά περιόδους 
με πονάνε τα γόνατα, η μέση μου. Γι’ αυτούς τους λόγους προσπαθώ 
να διώξω κιλά. Αλλιώς, μια χαρά έχω περάσει με τα κιλά μου σε αυτή 
τη ζωή, και επαγγελματικά και προσωπικά». Για το αν έχει δεχτεί 
ρατσιστικά σχόλια για τα κιλά της, είπε: «H αλήθεια είναι πως και να 
έχω δεχτεί, δεν το έχω αντιληφθεί, γιατί δεν το βιώνω έτσι μέσα μου. 
Περισσότερο ως χιούμορ το έχω εκλάβει, παρά ως ρατσισμό. Όταν 
έχει ειπωθεί κάποιο τέτοιο σχόλιο, γελάω, το παίρνω ως πλάκα και το 
προσπερνάω. Δεν έχω καμία ανασφάλεια για τα κιλά σε σχέση με την 
εμφάνισή μου».

ΧΡΙΣΤΙΝΆ ΠΆΠΠΆ
Είχε πρόταση να μείνει 
στο Παρίσι με τον Ζεράρ 
Ντεπαρτιέ – Γιατί 
αρνήθηκε
Πολύ χαρούμενη είναι αυτή την περίοδο 
η Χριστίνα Παππά που ανυπομονεί να 
γίνει γιαγιά, καθώς ο γιος της, Δημήτρης, 
και η Άννα Μπεζάν περιμένουν το 
πρώτο τους παιδί. Για τα ευχάριστα αυτά 
νέα αλλά και για την καριέρα που θα 
μπορούσε να είχε κάνει στο Παρίσι, 
μίλησε στην κάμερα της εκπομπής 
«Mega Καλημέρα». «Έχω 16 χρόνια 
διαφορά με τον γιο μου, είναι όλη μου 
η ζωή. Όταν μου είπε ο γιος μου ότι θα γίνει μπαμπάς, ήταν λίγο σοκ, 
είναι υπέροχο όμως. Ήδη έχω πάρει κάποια πράγματα για το εγγόνι 
μου», είπε μέσα σε όλα. Όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια, δεν ήταν 
ένα από τα παιδικά της όνειρα να γίνει ηθοποιός. «Όταν ήμουν μικρή, 
είχα έρωτα με την Αλίκη. Και τώρα, αν παίζει ταινία της, δε βγαίνω από 
το σπίτι. Όταν τη γνώρισα ήταν απίστευτος άνθρωπος. Η Αλίκη, μού 
έλεγε ότι αν σταματήσουν να ασχολούνται μαζί σου, τελείωσες». «Στην 
Ιταλία, έτρωγα τον πρώτο χρόνο πόρτες και μετά ξεκίνησα να παίζω 
σε σειρές, έκανα ταινίες, με γνώριζε ο κόσμος, πήγαινα σε εκπομπές». 
Και πρόσθεσε: «Είχα πρόταση να μείνω στο Παρίσι με τον Ζεράρ 
Ντεπαρντιέ, αλλά είχα μικρό παιδί. Είχα στη ζωή μου ευκαιρίες», είπε η 
Χριστίνα Παππά.

Στο νοσοκομείο, για περισσότερο από έναν μήνα, χρειά-
στηκε να νοσηλευθεί το περασμένο καλοκαίρι ο Τάκης 
Χρυσικάκος, με κορονοϊό, αλλά ευτυχώς πλέον έχει ξε-
περάσει την περιπέτεια της υγείας του. Ο ηθοποιός μί-
λησε για τις δύσκολες εκείνες στιγμές, αλλά και τα κα-
κόβουλα σχόλια που λάμβανε από κόσμο, που ευχόταν 
να πεθάνει. «Νόσησα από κορονοϊό και έμεινα 7 εβδο-
μάδες στο νοσοκομείο. Ο κόσμος μου έλεγε σε μηνύματα 
“καλά να πάθεις, να πεθάνεις”. Ήταν πολύ δύσκολο. Οι απώλειες εί-
ναι πολλές σε εμένα, πρώτα έχασα τη μητέρα μου και 3 χρόνια μετά, 
την αδελφή μου. Η αδερφή μου ήταν η δεύτερη μητέρα μου. Πέρα-
σα κατάθλιψη καραμπινάτη, έκανα θεραπεία ένα χρόνο. Μετά από 
το Άγιο Όρος, έγινε ταύτιση της μάνας μου με την Παναγία. Αυτή η 

ταύτιση με λύτρωσε», ανέφερε μεταξύ άλλων. Περνώντας 
στα προσωπικά του, δήλωσε ότι υπήρξε ποθητός εραστής 

στο παρελθόν, αλλά δεν ενέπνεε στις συντρόφους του 
ασφάλεια για γάμο. «Έφτασα κοντά στον γάμο. Ήμουν 
επιθυμητός εραστής, αλλά όχι σύζυγος, τους ξυπνού-
σα την ανασφάλεια. Αυτές που θα ήθελα να παντρευ-

τώ, δεν με ήθελαν. Η απιστία σε μια σχέση, αν δεν είναι 
διαστροφή, γίνεται από ανασφάλεια. Εκ των υστέρων μά-

θαινα ότι σχέσεις μου ήταν άπιστες. Δεν ήταν ωραίο, αλλά την ανα-
σφάλεια την καταλαβαίνω». «Η διαφορά ηλικίας είναι αριθμητικό 
απλά, μου δίνεις τα νιάτα, σου δίνω τη γνώση και την εμπειρία μου. 
Συνήθως οι σχέσεις μου ήταν με πολύ μικρότερες. Η μεγαλύτερη δι-
αφορά ηλικίας που είχα με σχέση μου ήταν 30 χρόνια. 

Δεν φαίνεται να προχωρά η ιδέα καθημερινής εκπομπής με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την 
επόμενη σεζόν, καθώς ο ΣΚΑΪ θα στραφεί σε ενημερωτικές λύσεις από το ήδη υπάρχον δυναμικό του 
σταθμού, για τη θέση της Μαλέσκου. Όπως αναφέρει το «nassosblog» για το πρόγραμμα του Σαββα-
τοκύριακου, ακούγεται έντονα το όνομα της Αθηνάς Οικονομάκου. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι 
η Σπυροπούλου θα έκανε εκπομπή, όμως πλέον το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται. Η Κωνσταντί-
να θα συνεχίσει με τον Ατζούν, καθώς αρχίζει να προετοιμάζεται νέος κύκλος του «My Style Rocks» 
με πολλές αλλαγές στην κριτική επιτροπή. Αυτό θα παρουσιάσει η Σπυροπούλου, καθώς το «Κάτι 
Ξαναψήνεται» θα μας αποχαιρετήσει στο τέλος της σεζόν.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ιωάννα Τούνη, καθώς τα ξη-
μερώματα της Μεγάλης Τρίτης έφυγε από τη ζωή η μητέ-
ρα της. Το θλιβερό νέο έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή 
της Κατερίνας Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να ανα-
φέρει πως ενημερώθηκε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο 
οποίος φυσικά βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του. Η 
Ιωάννα Τούνη μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά τον Ιανουά-
ριο, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα της. 
Η γνωστή influencer είχε απαντήσει σε ερωτήσεις διαδικτυ-
ακών φίλων της στο Instagram και ένας από αυτούς τη ρώ-
τησε αν βλέπει τη μητέρα της καθόλου, καθώς έχει πολύ και-
ρό να δημοσιεύσει κάποιο στιγμιότυπο μαζί της. Τότε, εκείνη, 
βουρκωμένη απάντησε πως η μητέρα της έχει καρκίνο και 
κάνει χημειοθεραπείες. 

«Η μαμά μου είναι η πιο δυνατή, η πιο υποστηρικτική, η 

πιο καλή μαμά του κόσμου, δυστυχώς τη βλέπω ελάχιστα και 
με μέτρα και προφυλάξεις λόγω του covid, γιατί έχει καρκί-
νο και κάνει χημειοθεραπείες», απάντησε η Ιωάννα Τούνη. 

Τάκης Χρυσικάκος: «Η μεγαλύτερη διαφορά 
ηλικίας που είχα με σχέση μου, ήταν 30 χρόνια»

Τι θα κάνει στον ΣΚΑΪ η Σπυροπούλου 

Πένθος για την Τούνη 

Γάμος στα κρυφά για την Πάολα, 
με τον Λάζαρο Βαφειάδη
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Ρ
ωτήστε ανέργους με προϋπηρε-
σία -ή και χωρίς- που ψάχνουν 
εργασία, τι τους λένε οι υποψή-
φιοι εργοδότες τους στις δια 

ζώσης ανιχνευτικές συναντήσεις. Στην 
αρχή, πάντα γίνεται η περιγραφή του 
αντικειμένου της εργασίας, το επονομα-
ζόμενο ”job description”, το ωράριο ερ-
γασίας και οι μέρες απασχόλησης, πότε 
υπάρχει φόρτος εργασίας και τα συναφή. 
Ενδελεχώς -έως και εξονυχιστικά- ερω-
τάται ο εργαζόμενος, και κυρίως η υπο-
ψήφια εργαζόμενη, ποια είναι η οικογε-
νειακή της κατάσταση, για να σταθμίσει 
προφανώς ο εργοδότης αν η γυναίκα-μη-
τέρα, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών 
της, μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις της εργασίας. Αποτελεί έως και γε-
νικό κανόνα, οι οικονομικές απολαβές να 
συζητούνται στο τέλος και σχεδόν ποτέ ο 
κατώτατος μισθός δεν αποκαλείται έτσι. 
Αποκαλείται «βασικός μισθός», σαν να 
εξωραΐζεται κατά κάποιον τρόπο το «πά-
τωμα» των απολαβών, που εμπεριέχει ο 
όρος «κατώτατος». Μάλλον στη γλώσσα 
της αγοράς, η λέξη κατώτατος αποτελεί 
…ταμπού. Κακά τα ψέματα, αλλιώς φα-
ντάζει η λέξη «βασικός» σε σχέση με το 
επίρρημα «κάτω» και μάλιστα στον υπερ-
θετικό βαθμό. 

Ακόμη και έτσι πάντως, ο βασικός ή 
ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σωρευτικά 
για το 2022 κατά 9,7% και η αλήθεια εί-
ναι ότι η Ελλάδα, μετά από 10 χρόνια και 
3 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2012, 
δηλαδή από το 2ο Μνημόνιο, επιτέλους 
έχει ως βάση, ως αφετηρία μισθών πάνω 
από τα 700 ευρώ μικτές απολαβές! 

Ήδη, κάποιοι επιχειρηματολογούν 
με τη λογική της τιμής του «κουλουριού», 
όπως πολύ παλαιότερα με το … «μα-
τσάκι του μαϊντανού» για το πραγματικό 
όφελος των εργαζομένων από τη μηνι-
αία αύξηση κατά 50 ευρώ το μήνα. Και 
αυτός ήταν πάντα ο ορισμός του λαϊκι-
σμού, διότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι με 
την πραγματικά σημαντική αύξηση του 
κατώτατου/βασικού μισθού, πέραν της 
πραγματικής εισοδηματικής ενίσχυσης 
των εργαζομένων, δίνεται το σήμα σε 
όλη την αγορά εργασίας να αυξήσει τις 

απολαβές των μισθωτών, σε όλες τις συμ-
βάσεις εργασίας, συλλογικές ή ατομικές. 

Εδώ και μήνες είχε προαναγγελθεί 
ότι από την 1η Μάϊου θα έρθει μια σημα-
ντικά ενισχυτική αύξηση των κατώτατων 
απολαβών. Τι ήρθε να προσθέσει λοιπόν 
το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, πέραν 
του ακριβούς ποσού της αύξησης και των 
επιδομάτων που επηρεάζονται; Το μήνυ-
μα που απέστειλε σε όλη την αγορά ερ-
γασίας. Είπε: «Αποτελεί, παράλληλα, και 
ένα κάλεσμα προς τους εργοδότες να κι-
νηθούν ανάλογα και προς τις άλλες κα-
τηγορίες μισθωτών. Άλλωστε, τον  Ιούνιο 
η Πολιτεία προχωρά και σε νέα μείωση 
των εισφορών κατά μισή μονάδα. Σειρά, 
λοιπόν, έχουν και εκείνοι να σταθούν δί-
πλα στους υπαλλήλους τους.  Γιατί καμία 
επιχείρηση δεν μπορεί να παράγει αξία 
από την εργασία, αν δεν έχει φροντίσει 
πρώτα να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια 
των ίδιων των εργαζομένων της».

Μετά λοιπόν την αύξηση των 50 ευ-
ρώ στον κατώτατο μισθό, σειρά έχουν οι 
εργοδότες να αποδείξουν στην πράξη έν-
νοιες, όπως η «αξιοπρέπεια» των εργα-
ζομένων και «να σταθούν δίπλα στους 
υπαλλήλους τους». Διότι, ό,τι και να κά-
νει κάθε κυβέρνηση μετά από διαβου-
λεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους 
και αποφάσεις για δραστικές μειώσεις 
στις ασφαλιστικές εισφορές και στη φο-
ρολόγηση των επιχειρήσεων, το μαχαίρι 
και το πεπόνι το κρατούν οι παρέχοντες 
τις θέσεις εργασίας. Και ήρθε η ώρα να 
ακολουθήσουν και εκείνοι σε αντίστοιχες 
αυξήσεις! Μόνον κερδισμένοι θα βγουν 
εν τέλει, όταν θα έχουν ικανοποιημένους 
εργαζομένους!

Παρεμπιπτόντως, η Ελλάδα με την 
αύξηση σωρευτικά κατά 9,7%, ανεβαί-
νει 2 θέσεις στην κατάταξη των χωρών 
με κατώτατους μισθούς. Αφήνει πίσω της 
χώρες που προηγούνταν, όπως η Μάλ-
τα και η Πορτογαλία, μιας και σε 12μηνη 
βάση -δηλαδή συμπεριλαμβανομένων 
των 14 μισθών που δίνονται στον ιδιω-
τικό τομέα- ο κατώτατος/βασικός μισθός 
διαμορφώνεται στα 831,8 ευρώ. 

Και ας αφήσουμε τα κουλούρια και 
τους μαϊντανούς. 

Ας αφήσουμε 
τα κουλούρια και 
τους μαϊντανούς

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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