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Το «γαλατικό 
χωριό» 
των media

Editorial

Α
ποφασισµένος να προχωρή-
σει σε «εθνική λύση», στο θέ-
µα της ενεργειακή κρίσης και 
της αντιµετώπισης της ακρί-

βειας, ιδιαίτερα στους λογαριασµούς των κα-
ταναλωτών, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός επιµένει για ευρωπα-
ϊκή λύση στο πρόβληµα της ενεργειακής κρί-
σης, το οποίο είναι ένα πανευρωπαϊκό και θα 
ήταν καλύτερα να αντιµετωπιστεί συνολικά 
και όχι µεµονωµένα, αλλά επειδή γνωρίζει 
καλά πως λειτουργεί η ΕΕ, εάν δεν υπάρξει 
ευρωπαϊκή λύση θα προχωρήσει, µόνος του, 
σε εθνικά µέτρα.  Από το Μαξίµου, έχουν 
δώσει εντολή στο οικονοµικό επιτελείο να 
βρεθούν οι τρόποι για να βοηθηθούν οι κα-
ταναλωτές –και οι πολίτες και οι επιχειρή-
σεις– και µάλιστα, γίνεται λόγος για ένα… 
µπαζούκας 2 δις. ευρώ, που έχει πέσει στο 
τραπέζι.

Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισµέ-
νος να συνεχίσει την οικονοµική ενίσχυση 
σε οικιακούς καταναλωτές, επαγγελµατίες 
και επιχειρήσεις, ώστε να περιοριστεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο –ακόµη και στο µι-
σό-  στο µέτρο, πάντα, που το επιτρέπουν οι 
διακυµάνσεις των ευρωπαϊκών τιµών του 
φυσικού αερίου. Όπως επισηµαίνουν κυ-

βερνητικές πηγές που έχουν γνώση και συ-
νοµιλούν µε τον πρωθυπουργό, για να εξα-
κολουθήσει η κυβέρνηση τα µέτρα κατά των 
αυξήσεων στις τιµές ρεύµατος, θα εφαρµό-
σει το εξής σχέδιο:

Θα αναµένει τις αποφάσεις των Βρυ-
ξελλών, τον Μάιο, ως προς την εφαρµογή 
ή όχι της ελληνικής πρότασης για την επιβο-
λή πλαφόν στην τιµή και τη διακύµανση του 
φυσικού αερίου στη χρηµατιστηριακή αγο-
ρά TTF.  Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί 
πως µόνο µε αυτόν τον τρόπο θα δοθεί µια 
ενιαία και αποφασιστική απάντηση της Ευ-
ρώπης στους κερδοσκόπους, αλλά και στη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση 
από την Ε.Ε., τότε θα ενεργοποιήσει το “plan 
B” , δηλαδή τα εθνικά µέτρα, ύψους 2 δισ. 
ευρώ.  Πρόκειται για επιπρόσθετο ποσό στα 
4 δισ. ευρώ, που σκοπεύουν να διατεθούν 
στο δεύτερο εξάµηνο του έτους για τις οικο-
νοµικές ενισχύσεις των λογαριασµών ρεύ-
µατος. Τα 4 δισ. ευρώ προέρχονται από τα 
περίπου 1 δισ. ευρώ της ∆ΕΗ και των υπο-
λοίπων προµηθευτών ρεύµατος, που θα δώ-
σουν σε εκπτώσεις στους καταναλωτές, και 
τα υπόλοιπα περίπου 3 δισ. από τους πό-
ρους των δικαιωµάτων εκποµπών αέριων 

ρύπων και τα έσοδα του Ειδικού Λογαρια-
σµού ΑΠΕ. 

Στις προσοµοιώσεις που έχουν κάνει 
στο υπουργείο Οικονοµικών, φαίνεται ότι 
δεν αρκούν τα 4 δισ. ευρώ και χρειάζονται 
άλλα 2 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό. Μάλιστα, µέσα στη Μεγάλη Εβδο-
µάδα, σε σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί 
στο Μαξίµου, ο πρωθυπουργός αναµένεται 
ότι θα λάβει στα χέρια του τις εισηγήσεις του 
οικονοµικού επιτελείου για την αντιµετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης. Στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων υπάρχουν εισηγήσεις –η γραµµή 
ανάµεσα στη «θωράκιση» των καταναλωτών 
και τη δηµοσιονοµική ισορροπία παραµένει– 
µε στόχο την απορρόφηση των µεγάλων αυ-
ξήσεων στους λογαριασµούς ρεύµατος.  

Πάντως, το σενάριο που δείχνει να κερ-
δίζει έδαφος είναι η συνέχιση της επιδότη-
σης των λογαριασµών του ρεύµατος, µε ακό-
µα µεγαλύτερα ποσά από αυτά που έχουν 
δοθεί ή εξακολουθούν να δίνονται µέχρι 
σήµερα.  Ταυτόχρονα, στο Μέγαρο Μαξί-
µου υπάρχουν εισηγήσεις για επανάληψη, 
µέσα στους επόµενους µήνες, του έκτακτου 
επιδόµατος των 200 ευρώ προς τους πλέον 
ευάλωτους συµπολίτες µας, µε µια µικρή δι-
εύρυνση των δικαιούχων, προκειµένου να 
δοθούν περισσότερες ανάσες σε µεγαλύτε-
ρο κοµµάτι της κοινωνίας. 

Πάντως, όπως έχει υπολογιστεί, το ετή-
σιο επιπλέον κόστος από τις αυξήσεις των τι-
µών του ρεύµατος, εκτιµάται σε 12 δισ. ευρώ. 

Αγαπητέ αναγνώστη,
Από σήµερα κρατάς στα χέρια σου το 
πρώτο τεύχος της νέας free press “TODAY 
PRESS”, που φιλοδοξεί να γίνει η νέα σου 
αγαπηµένη συντροφιά και συνήθεια κάθε 
Σαββατοκύριακο.
Η σχέση του αναγνώστη µε την εφηµερίδα, 
είναι και αµφίδροµη αλλά και περίπλοκη, 
όπως άλλωστε όλες οι σχέσεις. Με τον χρόνο 
εξελίσσεται, αποκτά διαφορετικό περιεχόµενο 
και προσαρµόζεται στις συνθήκες που 
επιβάλλει ο πανδαµάτωρ χρόνος. Μα 
πάνω απ’ όλα, βασίζεται στον σεβασµό, την 
εκτίµηση και την εµπιστοσύνη.
Η σχέση αλληλοσεβασµού και 
αλληλοεκτίµησης που είχαµε χτίσει τα 
τελευταία χρόνια µε τους διαδικτυακούς 
αναγνώστες µας, µας επέτρεψε να 
εξελιχθούµε και να βρισκόµαστε αυτή τη 
στιγµή σε θέση, όχι µόνο να κυκλοφορούµε 
και σε έντυπη µορφή, αλλά και να 
«εµβαθύνουµε» περισσότερο στην είδηση.
Η TODAY PRESS «γεννάται» σήµερα, 
όχι απλά για να «βγάλουµε» µία ακόµα 
εφηµερίδα, αλλά για να δώσουµε µία νέα 
πρόταση για τον αναγνώστη και να δει µε το 
δικό µας ιδιαίτερο ύφος την ενηµέρωση, µετά 
το θόρυβο της είδησης.
Στοχεύει σε ένα κοινό ανήσυχο, σκεπτόµενο, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και πολιτικών 
πεποιθήσεων, αποµακρυσµένο από τις 
αγκυλώσεις και τα κλισέ του σηµερινού 
ενηµερωτικού τοπίου. 
Ταυτόχρονα, αγαπητέ αναγνώστη, απέχουµε 
από τα άκρα, τους λαϊκιστές, τις θεωρίες 
συνωµοσίας και όσους στοχοποιούν τη 
διαφορετικότητα.
Όραµά µας, ένα «γαλατικό χωριό» 
δηµοσιογραφικής ελευθερίας, στο οποίο 
διαχωρίζουµε την είδηση από την άποψη.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε άποψη. 
Την εκφράζουµε και επώνυµα και µε 
επιχειρήµατα. 
Οι καιροί θέλησαν δυστυχώς, η πατρίδα 
µας, µετά την ισχυρή οικονοµική κρίση, να 
δοκιµάζεται από την πανδηµία και πλέον 
και µε την ενεργειακή. Αν συνυπολογίσει 
κάποιος και τις γεωστρατηγικές παραµέτρους 
που µεταβάλλονται, αντιλαµβάνεται ότι 
βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη ιστορική καµπή. 
Μέσα λοιπόν σε αυτό το ταραγµένο τοπίο, 
ξεκινάει η δική µας καινούργια προσπάθεια, 
φιλοδοξώντας να υπηρετήσει τις αρχές της 
υπεύθυνης ενηµέρωσης. Γιατί αυτό επιβάλλει 
και το εθνικό συµφέρον.
Σε αυτό το ωραίο ταξίδι της ενηµέρωσης, σας 
θέλουµε όλους δίπλα µας!

Ανέστης Γερονικολάκης
Εκδότης 
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Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΤΟ 2020 ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ:

Βιωσιμότητα στην πράξη∆ΕΠΑ Εµπορίας Α.Ε.

Μείωση
26,4%
στις εκπομπές ρύπων 

809 ώρες 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Μείωση 5%
στην κατανάλωση ενέργειας

Iσότητα
μεταξύ των φύλων: 168 εργαζόμενοι 
86 άνδρες - 82 γυναίκες 

Αύξηση 220,7%
στην ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Στήριξη
δημόσιας υγείας και κοινωνίας
€662,3 χιλ.

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, με δράσεις που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση. 
Ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία ESG στη στρατηγική μας, συμβάλλουμε στην κοινωνία, βελτιώνουμε τον αντίκτυπό μας 
στο περιβάλλον, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους και τους εταίρους μας. Με ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με στόχο τη διαφάνεια, την 
αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.
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Ε
κλογή προέδρου και 
ΚΕ από την οργανωµέ-
νη βάση. Αυτή την πρό-
τασή του αναµένεται να 

εγκρίνει µε µεγάλη πλειοψηφία, 
το συνέδριο του κόµµατός του, που 
πραγµατοποιείται στο κλειστό Φα-
λήρου Tae Kwon Do, παρουσία 
5.700 συνέδρων. Η εκδηµοκρατι-
κοποίηση του κόµµατος, όµως, δεν 
επαρκεί για τη  “Νέα αρχή” που 
επιδιώκει, πολλώ δε µάλλον που η 
σχετική ψηφοφορία θα πραγµατο-
ποιηθεί µεταξύ των 60.100 µελών 
του κόµµατος και υποψήφιος θα εί-
ναι ένας και µόνο, ο κος Τσίπρας. 
Ένα κόµµα χρειάζεται, πέραν των 

οργανωτικών αλλαγών, και µια ελ-
κυστική και αξιόπιστη πρόταση δι-
ακυβέρνησης προς την ελληνική 
κοινωνία, που θα βγάλει τη χώρα 
από τα αδιέξοδα και τους πολίτες 
από τα σηµερινά προβλήµατά τους.

Πρόγραµµα υποσχέσεων
Η πρόταση που κατέθεσε ήταν 
όντως ελκυστική, αλλά δύσκολα 
κανείς µπορεί να την χαρακτηρίσει 
και αξιόπιστη. Καθώς εύκολα ένας 
πολιτικός αρχηγός δίνει υποσχέ-
σεις και µοιράζει λεφτά, όταν βρί-
σκεται στριµωγµένος στην αντιπο-
λίτευση, δύσκολα όµως αναφέρει 
από πού θα τα βρει για να τα δώσει. 

Και επειδή ο κος Τσίπρας έχει 
βεβαρηµένο πολιτικό παρελθόν µε 
υποσχέσεις, που όχι µόνο δεν τή-
ρησε αλλά επέβαλε και επιπλέον 
σκληρά µέτρα και φόρους, η πρό-
ταση που ανακοίνωσε στο Συνέ-
δριο του κόµµατος αντιµετωπίζεται 
µε δυσπιστία.

Οι προτάσεις του για την αντι-
µετώπιση της ακρίβειας, µείωση 
50% των αυξήσεων στο ρεύµα, 
διαγραφή χρεών πανδηµίας, αύ-
ξηση του κατώτατου µισθού στα 
800, στήριξη των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων -τις οποίες υπερ-
φορολόγησε κατά τη δική του δι-
ακυβέρνηση-  επιστροφή της «13η 
σύνταξης»,  όταν ο ίδιος έκοψε το 
ΕΚΑΣ και προσλήψεις στο δηµό-
σιο, κυρίως νοσηλευτικό προσω-
πικό, δηµιουργούν την εντύπωση 
πως ένα νέο κυβερνητικό πρό-
γραµµα, που ευελπιστεί να φέρει 
πολιτική αλλαγή, στηρίζεται σε 
παλιές συνταγές. Μοιάζει η υπο-

σχεσιολογία του µε εκείνη του πα-
ρελθόντος, όταν δανειολήπτες, συ-
νταξιούχοι και εργαζόµενοι, είχαν 
πάρει µπλοκάκι και υπολόγιζαν 
πόσα θα κερδίσουν αν ψηφίσουν 
ΣΥΡΙΖΑ.

Μίλησε εύκολα και πολλές 
φορές για Ελευθερία, ∆ηµοκρα-
τία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική 
πολιτική, αλλά πέραν της κρατι-
κοποίησης της ∆ΕΗ, οι αναφορές 
σε επενδύσεις, εκσυγχρονισµό της 
κοινωνίας και του δηµοσίου τοµέα 
και φυσικά µεταρρυθµίσεις, ήταν 
απούσες, αν κανείς εξαιρέσει τους 
νόµους της Ν∆ που ανακοίνωσε 
πως θα καταργήσει.

Γενικόλογη αυτοκριτική
Ένα τρίτο σηµείο που αξίζει σχολι-
ασµού, από την οµιλία του κου Τσί-
πρα, είναι η προσπάθειά του να κά-
νει, έστω, µια γενική αυτοκριτική 
για το 2015. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέ-
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ 

«Νέα αρχή» 
με παροχές
και συνθήματα...
των Παπανδρέου



φερε ότι «σήµερα είµαστε έτοιµοι, 
πιο ώριµοι, πιο αποφασισµένοι», 
ενώ τότε η κυβέρνησή του βρέθη-
κε απέναντι στον «Γολιάθ των δα-
νειστών και των εδώ συνεταίρων 
τους». Πρόσθεσε, ότι η κυβέρνησή 
του αναγκάστηκε να αδικήσει κοι-
νωνικές οµάδες υπό την πίεση των 
δανειστών -υποστηρίζοντας ότι δεν 
είχε άλλη επιλογή, προκειµένου να 
βγάλει τη χώρα από τα Μνηµόνια. 

Παραβλέποντας πως το ίδιο 
επιχείρηµα µπορούν να επικαλε-
στούν και οι προηγούµενες κυβερ-
νήσεις, που έλαβαν σκληρά µέτρα 
και πως αν δεν υπήρχε το 2015, η 
χώρα θα έβγαινε νωρίτερα από 

τον κύκλο των µνηµονίων, σύµφω-
να µε όλους τους ευρωπαίους πα-
ράγοντες. 

Ανοιχτός σε συνεργασίες
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόµµα 
στην κάλπη, ενώ µίλησε για προ-
οδευτική κυβέρνηση. Όµως, η πο-
λιτική που θα ακολουθήσει ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ το επόµενο 
διάστηµα είναι διττή, και απέναντι 
στον Μητσοτάκη και εισχωρώντας 
στο ΚΙΝΑΛ. 

Στο συνέδριο εξαπέλυσε σφο-
δρή επίθεση, προσωπικά εναντίον 
του κου Μητσοτάκη, τον αποκάλε-
σε «πορφυρογέννητο» και εκπρό-
σωπο των ολιγαρχών της χώρας 
και στην πολιτική του απέδωσε την 
ακρίβεια, αλλά και τις «εκατόµβες 
των νεκρών» από την πανδηµία. «Η 
κοινωνική πλειοψηφία ξέρει να τι-
µωρεί  -και αυτό θα κάνει και τώρα. 
Η ώρα της πολιτικής αλλαγής έχει 

ήδη φτάσει», ανέφερε.
Από την άλλη πλευρά, έχει ξε-

κινήσει τη διαδικασία διεµβόλι-
σης του ΠΑΣΟΚ, στήνοντας γέφυ-
ρες προς τον Γιώργο Παπανδρέου. 
∆εν είναι καθόλου τυχαίο πως ο 
κος Τσίπρας, ακόµα και στο συνέ-
δριο του κόµµατός του, ανέφερε το 
παλιό σύνθηµα «Σοσιαλισµός ή 
βαρβαρότητα» που χρησιµοποιού-
σε ο Γ. Παπανδρέου στις εκλογές 
του 2009 και τη φράση του Ανδρέα 
Παπανδρέου «Μαζί θα προχωρή-
σουµε». 

Πριν λίγες µέρες, στην Πάτρα, 
ανέφερε ακόµα ένα σύνθηµα του 
κου Παπανδρεου «αν δεν αλλά-

ξουµε, θα βουλιάξουµε» και στις 
οµιλίες του τελευταία, για πρώτη 
φορά µετά από δώδεκα χρόνια, 
επιρρίπτει τις ευθύνες για τη χρε-
οκοπία της χώρας στον  Κώστα 
Καραµανλή και «αθωώνει» τον Γ. 
Παπανδρέου, που τον είχε χαρα-
κτηρίσει παλαιότερα «Ολαντρέ-
ου», «γερµανοτσολιά» κ.α. Η πλή-
ρης µεταστροφή του κου Τσίπρα 
απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τους 
παπανδρεϊκούς αποκαλύπτει τις 
ανησυχίες του, καθώς τα ποσοστά 
του κόµµατος, µε τον κ. Ανδρου-
λάκη επικεφαλής, δεν βυθίζονται, 
όπως περίµεναν στην Κουµουν-
δούρου, και ο  πρόεδρος του ΚΙ-
ΝΑΛ δεν φαίνεται εύκολος αντί-
παλος. Έτσι, ο κος Τσίπρας βρήκε 
την «κερκόπορτα» Παπανδρέου 
για να διεισδύσει τους δικούς του 
οπαδούς, αδειάζοντας τον κ. Κα-
ραµανλή, στον οποίο είχε στηρι-
χθεί και είχε στηρίξει τα προηγού-
µενα χρόνια.

Αποθεώθηκε
από τους
σύνεδρους
ο Ζάεφ! 
Ποιος νοµίζετε ότι γνώρισε την 
αποθέωση στο Συνέδριο του 
ΣΥΡΙΖΑ; Μα ο Ζόραν Ζάεφ, ο 
οποίος χάθηκε στις αγκαλιές 
του Τσίπρα και του άλλου 
αρχιτέκτονα της Συµφωνίας 
των Πρεσπών, του Νίκου 
Κοτζιά. 
Ο πρώην πρόεδρος της Βόρειας 
Μακεδονίας συµµετέχει στο 
Συνέδριο, και σήµερα στις 17:30 
πρόκειται να απευθύνει και 
χαιρετισµό. ∆εν είναι βέβαιο αν 
θα επαναλάβει αυτό που είπε 
πρόσφατα για… Μακεδόνες 
από τη βόρεια Μακεδονία.
Τσίπρας και Ζάεφ διατηρούν 
πολύ καλές σχέσεις…

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να βγάλει τον ΣΥΡΙΖΑ 
από το τέλµα των τριών τελευταίων ετών, να δώσει
νέα πνοή στο κόµµα του και να το εκσυγχρονίσει
ακολουθώντας συνταγές άλλων κοµµάτων. 5
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H
παρουσία ενός Ου-
κρανού στη Βουλή, 
όπου δήλωσε ότι µά-
χεται «όπως ο παπ-

πούς του» κατά των ναζί, έχοντας 
αυτή τη φορά απέναντι «τους ναζι-
στές του Πούτιν», προκάλεσε τη θυ-
µωµένη αντίδραση του ΣυΡιζΑ και 
των παραφυάδων του. Η ένταξη του 
απρόσκλητου «µαχητή» στο «τάγµα 
Αζόφ», έσβησε τις αντιναζί αναφο-
ρές του, η αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση έκρινε ότι «η κυβέρνηση ξεπλένει 
τον ναζισµό», ενώ τα φίλα προσκεί-
µενα έντυπα χαρακτήρισαν την οµι-
λία «ναζιστική εισβολή» και διέρρη-
ξαν τα αµπέχονά τους γιατί «οι ναζί 
µπαίνουν στη βουλή». 

Η bandiera rossa του ΣυΡιζΑ 

βγήκε από το ντουλάπι, υψώθηκε 
και πάλι µε υπερηφάνεια απέναντι 
στους ναζιστές-φασίστες-ακροδεξι-
ούς, αλλά διακρίνονται κάποιες τρύ-
πες. Οι ιστορικοί θα µπορούσαν να 
τις αποδώσουν στην τριβή από το 
στρίµωγµα στην κοινή µήτρα της 
αγανακτισµένης πλατείας Συντάγ-
µατος, αλλά επειδή θα χαρακτηρι-
σθούν τσαρλατάνοι, πουληµένοι και 
κατευθυνόµενοι, προσφεύγουµε σε 
πηγές που η αριστερά θεωρεί αξιό-
πιστες, αρχίζοντας από το φιλοπρό-
οδο Documento.

Η εφηµερίδα που δεν θέλει να 

µολύνονται οι δηµοκρατικοί θεσµοί 
από τους ναζιστές, ήταν η µόνη που 
στις εκλογές του 2019 έκανε πρωτο-
σέλιδο την, δικής της έµπνευσης, θε-
αµατική εισβολή της Χρυσής Αυγής 
στη Βουλή. Σε επιστηµονικό και κα-
ρατσεκαρισµένο γκάλοπ που δηµο-
σίευσε λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, 
ήταν σίγουρη ότι η ελπίδα ξανάρχε-
ται, η διαφορά µεταξύ Νέας ∆ηµο-
κρατίας και ΣυΡιζΑ κινείται στα όρια 
του στατιστικού λάθους και, προκει-
µένου να βγουν οι λογαριασµοί, χά-
ριζε στους µελανοχίτωνες του Μιχα-
λολιάκου ένα χορταστικό 7.2%, να 

το βλέπουν από τις φυλακές και να 
χαίρονται! (Τελικά η Χ.Α κατέληξε 
στο 2.9%, δηλαδή το Documento εί-
χε υπερδιπλασιάσει το ποθητό ποσο-
στό της ακροδεξιάς).

Πριν όµως φτάσουµε στο 2019, 
είχαν προηγηθεί γεγονότα που κα-
θόρισαν το πολιτικό σκηνικό, και 
τα οποία δύσκολα µπορούν να θε-
ωρηθούν συγκρουσιακά απέναντι 
στους εκφραστές του ντόπιου ναζι-
σµού. Η χώρα, το 2015, οδηγήθη-
κε σε εκλογές γιατί οι βουλευτές του 
ΣυΡιζΑ, µαζί µε τους συντρόφους 
των ΑΝΕΛ, του ΚΚΕ και της Χρυ-

σής Αυγής, δεν ήθελαν Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας που να προέρχεται 
από τον ταξικό εχθρό (στη συνέχεια 
ψήφισαν τον Παυλόπουλο, λογικό), 
αλλά είχε υιοθετήσει και ένα εκλο-
γικό σύστηµα, το οποίο πέρασε µε 
τη χρήσιµη αποχή της Χρυσής Αυ-
γής. «Στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν 
ευπρόσδεκτοι(ες) και µη ευπρόσδε-
κτοι(ες) ψήφοι», είχε δηλώσει ο σ. 
Βούτσης βάζοντας στο ίδιο σακού-
λι τον εαυτό του µε τους τύπους που 
το πρωί φορούσαν κοστούµια και το 
βράδυ χτυπούσαν µετανάστες, φω-
νάζοντας «Sieg Heil».

Απεχθείς εικόνες που προσβάλ-
λουν τους δηµοκρατικούς πολίτες, 
ένα ευαίσθητο τµήµα των οποίων 
ανέθεσε στην αγωνίστρια σ. Ελέ-
νη Αυλωνίτου να τους εκπροσωπή-
σει. Πρόκειται για τη γνήσια αριστε-
ρή τ. βουλευτίνα που κατήγγειλε ότι 
µε την παρουσία του Ζελένσκι και 
του «µαχητή του Αζόφ», «η ελληνι-
κή Βουλή µαγαρίστηκε, εξευτέλισαν 
τον ελληνικό λαό που έχει χύσει πο-
τάµια αίµατος, πολεµώντας τους φα-
σίστες παντού». Αυτό το «παντού» 
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Να δικάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 
τους ναζιστές του Αζόφ!

(Αρκεί να βρει αίθουσα)

Η bandiera rossa του ΣυΡιζΑ βγήκε από το ντουλάπι, υψώθηκε
και πάλι µε υπερηφάνεια απέναντι στους ναζιστές-φασίστες

-ακροδεξιούς, αλλά διακρίνονται κάποιες τρύπες.

Του: Βαγγέλη Περρή



είναι λίγο υπερβολικό και σίγουρα 
δεν περιλαµβάνει τα ακριτικά νη-
σιά, όπως την Ρω (η ίδια την απο-
καλούσε «Τω») και το Καστελλό-
ριζο. Τα φωτογραφικά ενσταντανέ 
έχουν παραδώσει στην Ιστορία τον 
Κασιδιάρη, καθώς τα επισκέπτεται 
µε πρωτοβουλία του υπουργού Άµυ-
νας της Πρώτης Φοράς Αριστερά, 
προκειµένου να τονώσει το πατρι-
ωτικό αίσθηµα των νησιωτών, ίσως 
και να ρίξει καµία σφαλιάρα στους 
αντιφρονούντες. ∆ίπλα του, µε τον 
αιγαιοπελαγίτικο αέρα να της παίρ-
νει τα µαλλιά, πόζαρε η εκδροµική 
αντιφασίστρια σ. Ελένη Αυλωνίτου, 
χωρίς να θεωρεί ότι εκείνη την ώρα 
µαγαριζόταν το κοινοβούλιο ή εξευ-
τελιζόταν ο ελληνικός λαός.

Λίγα εκατοστά πιο πέρα, η ποιή-
τρια σ. Νίνα Κασιµάτη (της ανήκει το 
δίστιχο «η διεύρυνση γκαζώνει, µπά-
τσοι-γουρούνια-δολοφόνοι») στεκό-
ταν καµαρωτή-καµαρωτή στο πλευ-
ρό του Χρήστου Παππά, βουλευτή 
επικρατείας της Χρυσής Αυγής, γνω-
στού για την έµπρακτη λατρεία του 
προς τον Μουσολίνι, καταδικασµέ-
νου για διεύθυνση εγκληµατικής 
οργάνωσης και κρυπτόµενου από 
χωρίου εις χωρίον, προκειµένου να 
αποφύγει τη σύλληψη. 

Οι υπόλοιποι σύντροφοι των συ-
νταξιδιωτών του ΣυΡιζΑ δεν γλίτω-
σαν της φυλακής τα σίδερα. Το 2013, 
την εποχή που οι αντιφασίστες συγ-
χρωτίζονταν µε τις ξυρισµένες κε-
φαλές, τα τατού µε τους µαιάνδρους, 
τις σιδερογροθιές και µε ένα στόµα 
απαιτούσαν «να καεί το µπουρδέλο 
η Βουλή», ο αρµόδιος υπουργός της 
κυβέρνησης των ΣαµαροΒενιζέλων 
υπέγραφε την έφοδο της αστυνοµίας 
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Στη 
συνέχεια, 32 φάκελοι από τη δράση 

της εγκληµατικής οργάνωσης παρα-
δίδονταν στον εισαγγελέα και έφερ-
ναν ενώπιον των ποινικών τους ευ-
θυνών συνολικά 68 µέλη της. Επί 
πέντε χρόνια, κατά σύµπτωση όσο 
βρισκόταν στην κυβέρνηση ο ΣυΡι-
ζΑ, η δίκη των Χρυσαυγιτών αδυ-
νατούσε να ολοκληρωθεί, γεγονός 
που οδήγησε την Ένωση ∆ικαστών 
σε έκδοση ανακοίνωσης, η οποία 
διευκρίνιζε ότι η ευθύνη της καθυ-
στέρησης ανήκει στο υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης της Πρώτης Φοράς. ∆εν 
µπορούσε να διασφαλίσει το στοι-
χειώδες για τη διεξαγωγή οποιασ-
δήποτε δίκης, δηλαδή µία αίθουσα! 

Στο µεταξύ, οι υπόδικοι ναζιστές 
απεδείχθησαν χρήσιµοι. ∆εν έρι-
χναν µόνο κυβερνήσεις µαζί µε τους 
αντιναζιστές, αλλά διόριζαν και τους 
ίδιους εµβληµατικούς εκπροσώπους 
στις ανεξάρτητες αρχές. Η Βασιλική 
Θάνου, αφού ως υπηρεσιακή πρω-
θυπουργός υποδέχτηκε στο Μαξί-
µου τον άξιο διάδοχό της σ. Αλέξη 
Τσίπρα, προτάθηκε από τον ΣυΡιζΑ 
για τη θέση της προέδρου της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού. «Επιλέξα-
µε κάποιον που δεν έχει επαφή µε 
τα ιδιωτικά συµφέροντα», δήλωσε ο 
συνάδελφός της τ. υπουργός ∆ικαι-
οσύνης σ. Παρασκευόπουλος και µε 
το αριστερό του σκεπτικό συµφώνη-
σαν οι ακροδεξιοί βουλευτές. Ψήφι-
σαν την επιλογή του σ. Τσίπρα και η 
χρυσαυγίτικη εφηµερίδα «Εµπρός» 

εξήγησε τους, όχι και τόσο διαφα-
νείς, λόγους: «Κάναµε τη χάρη στην 
αρχιδικαστίνα Θάνου να την ψη-
φίσουµε για πρόεδρο όπου αυτή 
γούσταρε, για να µην έρθουµε σε 
σύγκρουση µε το δικαστικό κατεστη-
µένο». Άσχετη υπενθύµιση: Την ίδια 
εποχή δεν βρισκόταν αίθουσα για να 
συνεχιστεί η δίκη της Χ.Α, αλλά φυ-
σικά κανείς δεν συνδύασε τα δύο γε-
γονότα, αυτό µας έλειπε.

Ο θαυµασµός της Χρυσής Αυ-
γής δεν περιοριζόταν στους ηγέ-
τες της χιτλερικής Γερµανίας και 
της φασιστικής Ιταλίας. Αγκάλιαζε 
και τους εκπροσώπους της ντόπιας 
απριλιανής δικτατορίας αλλά, σύµ-
φωνα µε τον συγκυβερνήτη σ. Πάνο 
Καµµένο, την ίδια αγάπη έτρεφαν 
και στελέχη του ΣυΡιζΑ! Για να το 
αποδείξει, έδωσε στη δηµοσιότητα 
-κάπως καθυστερηµένα είναι η αλή-
θεια- βίντεο από την εποχή της χού-
ντας, όπου ο σ. Τέρενς Κουίκ έπαιρ-
νε ελαφρώς δοξαστική συνέντευξη 
από τον δικτάτορα Στυλιανό Παττα-
κό, ενώ συνοµιλούσε µε εµφανή οι-
κειότητα µε τους απριλιανούς υπουρ-
γούς, Κωνσταντίνο Ασλανίδη και 
Ιωάννη Λαδά. 

Από την ίδια πηγή, δηλαδή τον 
ντόµπρο και ευθύ (όπως τον έχει 
χαρακτηρίσει ο ίδιος ο σ. Αλέξης) σ. 
Πάνο Καµµένο, πληροφορηθήκαµε 
-επίσης µε χρονοκαθυστέρηση- τις 
«χουντικές ρίζες» της πρώην δεξιάς 

υπουργού και νυν αριστερής ευρω-
βουλευτίνας σ. Έλενας Κουντουρά: 
«Ο πατέρας της έγραψε τον ύµνο της 
21ης Απριλίου, το Ελλάς Ελλήνων 
Χριστιανών... Αν αυτή την αριστε-
ρά θέλουν, τότε τους καλωσορίζω», 
ήταν το µελαγχολικά σκωπτικό σχό-
λιο που συνόδευσε την αποκάλυψη. 
Ακολούθησαν κι άλλες. 

Στον κατάλογο των, κατά πε-
ρίπτωση, µισητών ναζιστών που ο 
ΣυΡιζΑ θεωρεί ότι µαγαρίζουν τη 
∆ηµοκρατία, προφανώς δεν συ-
µπεριλαµβάνεται ούτε ο θεωρητικός 
της δικτατορίας Γεωργαλάς. Στάθη-
κε µε αυταπάρνηση στο πλευρό του 
σ. Καµµένου, συνοδοιπόρου και συ-
γκυβερνήτη του σ. Αλέξη, έδωσε µά-
λιστα στη δηµοσιότητα σχετική επι-
στολή: «∆ιετέλεσα σύµβουλός σας 
σε επικοινωνιακά θέµατα, κατά τη 
διάρκεια των προεκλογικών σας 
αγώνων. Επιπλέον, µου αναθέσατε 
και συνέγραψα βιβλίο σχετικό µε την 
τροµοκρατία, που εκδόθηκε στο όνο-
µά σας και συνέβαλε αποτελεσµατι-
κά στην προσωπική σας προβολή».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ουσία είναι µία. Η Ευρώ-

πη ναζιστικοποιείται από το τάγµα 
Αζόφ και πρέπει σύντοµα να στηθεί 
κάποιο δικαστήριο. 

Σε περίπτωση που οι «µαχητές» 
του αποδειχτούν πρόθυµοι και εξυ-
πηρετικοί, δυστυχώς δεν θα βρεθεί 
αίθουσα. 

7
Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EE

Επί πέντε χρόνια, κατά σύµπτωση όσο βρισκόταν στην κυβέρνηση 
ο ΣυΡιζΑ, η δίκη των Χρυσαυγιτών αδυνατούσε να ολοκληρωθεί, 
γεγονός που οδήγησε την Ένωση ∆ικαστών σε έκδοση 
ανακοίνωσης, η οποία διευκρίνιζε ότι η ευθύνη της καθυστέρησης 
ανήκει στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Πρώτης Φοράς.

Η χώρα, το 2015, οδηγήθηκε σε εκλογές γιατί οι βουλευτές του 
ΣυΡιζΑ, µαζί µε τους συντρόφους των ΑΝΕΛ, του ΚΚΕ και της 
Χρυσής Αυγής, δεν ήθελαν Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας που να 
προέρχεται από τον ταξικό εχθρό (στη συνέχεια ψήφισαν τον 
Παυλόπουλο, λογικό), αλλά είχε υιοθετήσει και ένα εκλογικό 
σύστηµα, το οποίο πέρασε µε τη χρήσιµη αποχή της Χρυσής Αυγής.

Η εφηµερίδα που δεν θέ-
λει να µολύνονται οι δηµο-
κρατικοί θεσµοί από τους 
ναζιστές, ήταν η µόνη που 
στις εκλογές του 2019 έκα-
νε πρωτοσέλιδο την, δικής 
της έµπνευσης, θεαµατική 
εισβολή της Χρυσής Αυγής 
στη Βουλή. Σε επιστηµονι-
κό και καρατσεκαρισµένο 

γκάλοπ που δηµοσίευσε λί-
γο πριν ανοίξουν οι κάλπες, 
ήταν σίγουρη ότι η ελπίδα 
ξανάρχεται, η διαφορά µε-
ταξύ Νέας ∆ηµοκρατίας και 

ΣυΡιζΑ κινείται στα όρια 
του στατιστικού λάθους και, 

προκειµένου να βγουν οι 
λογαριασµοί, χάριζε στους 
µελανοχίτωνες του Μιχα-
λολιάκου ένα χορταστικό 

7.2%, να το βλέπουν από τις 
φυλακές και να χαίρονται! 

Τα φωτογραφικά ενσταντανέ 
έχουν παραδώσει στην Ιστορία 

τον Κασιδιάρη, καθώς τα 
επισκέπτεται τα ακριτικά νησιά 

µε πρωτοβουλία του υπουργού 
Άµυνας της Πρώτης Φοράς 
Αριστερά, προκειµένου να 

τονώσει το πατριωτικό αίσθηµα 
των νησιωτών, ίσως και να 

ρίξει καµία σφαλιάρα στους 
αντιφρονούντες. ∆ίπλα του, µε 

τον αιγαιοπελαγίτικο αέρα να 
της παίρνει τα µαλλιά, πόζαρε 

η εκδροµική αντιφασίστρια 
σ. Ελένη Αυλωνίτου, χωρίς 

να θεωρεί ότι εκείνη την ώρα 
µαγαριζόταν το κοινοβούλιο ή 

εξευτελιζόταν ο ελληνικός λαός.



E
υθύνες στην κυβέρ-
νηση για τις ανατιµή-
σεις-φωτιά σε βασικά 
προϊόντα και τις τιµές 

του ηλεκτρικού ρεύµατος, κατα-
λογίζει ο τοµεάρχης Εσωτερικών 
του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Βό-
ρειου Τοµέα Αθηνών, Κώστας 
Ζαχαριάδης, επιρρίπτοντάς της 
«ανικανότητα στην παρακολού-
θηση της αγοράς», αλλά και «ανο-
χή στην αισχροκέρδεια» σε περί-
οδο διεθνούς κρίσης. 

Ταυτόχρονα, ασκεί οξεία κρι-
τική στον πρωθυπουργό για την 
πανδηµία και τον τρόπο που αντι-
µετώπισαν τους εµβολιασµούς. 
Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. 
Ζαχαριάδη:

n Κατηγορείτε την κυβέρνη-
ση ότι δεν λαµβάνει µέτρα για 
την ακρίβεια. Υπάρχει δηµοσι-
ονοµικό περιθώριο;
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πο-
τέ ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο παρελθόν 
ούτε σήµερα, λέει «λεφτά υπάρ-
χουν». Η κρίση είναι διεθνής και 
οι επιλογές δύσκολες, αλλά δυ-
νατότητα επιλογών υπάρχει. Βε-
βαίως υπάρχει δηµοσιονοµικός 
χώρος και αν δεν υπάρχει, δηµι-
ουργείται.

Απευθείας αναθέσεις των 7 
δις ευρώ σε 18 µήνες, ιδιωτικο-
ποίηση της επικουρικής ασφάλι-
σης µε κόστος 1% του ΑΕΠ τον 
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ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ
(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ) 

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε 
εντολή φτωχοποίησης και 

κοινωνικής διάλυσης!»

‘‘

«Η κρίση είναι διεθνής και οι επιλογές δύσκολες,
αλλά δυνατότητα επιλογών υπάρχει».

‘‘

«Στη µάχη που πάµε 
να δώσουµε δεν 
περισσεύει κανείς, 
απ’ όποια προέλευση 
της Αριστεράς και 
του ευρύτερου 
δηµοκρατικού χώρου 
κι αν προέρχεται».

«Τις ιδεοληψίες, τις εµµονές, τα λάθη και τις αγκυλώσεις του,
τις πληρώνει µε οδυνηρό τρόπο η χώρα».

Της ∆ήµητρας Κούτρα



χρόνο, τις φοροελαφρύνσεις στη 
συγκέντρωση κεφαλαίου, στα µε-
ρίσµατα και στις γονικές παροχές 
σε πολύ υψηλές περιουσίες και 
την άρνηση φορολόγησης στα 
ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των 
ενεργειακών εταιρειών, υπάρ-
χουν λεφτόδεντρα, στον ΕΝΦΙΑ 
σε περιουσίες πάνω από 500.000 
ευρώ αντικειµενική αξία. Μιλή-
σαµε ρεαλιστικά και κοστολο-
γηµένα, όπως ρεαλιστικά και 
κοστολογηµένα είναι αυτά που 
προτείνει η ευρωπαϊκή επιτροπή 
και εφαρµόζουν σε άλλες χώρες.

n Πείτε µου την άποψή σας 
για τον covid 19. Το χειρίστη-
κε σωστά η κυβέρνηση; 
∆είτε τις επιδόσεις της χώρας σε 
όλους τους δείκτες, από την αρ-
χή µέχρι σήµερα. Περάσαµε την 
Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογα-
λία, το Βέλγιο σε θανάτους ανά 
εκατοµµύριο. Γίναµε χειρότερα 
από Μπέργκαµο, όχι στην αρχή 

αλλά δύο χρόνια µετά. Συγκριτι-
κά, είµαστε οι χειρότεροι στη ∆υ-
τική Ευρώπη. Η κυβέρνηση έχει 
ευθύνες. Πάµε µόνο στο 2022, 
έσπειραν εφησυχασµό, στις αρ-
χές Ιανουαρίου έλεγαν ότι σε 2-3 
εβδοµάδες ξεµπερδεύουµε µε 
την πανδηµία και να µην ανησυ-
χούµε µε τη µετάλλαξη «Ο», εί-
ναι ήπια έλεγαν. Πέρασαν τρεις 
µήνες και πεθαίνουν καθηµερινά 
70 άνθρωποι. ∆εν τα πήγαµε κα-
λά στους εµβολιασµούς, αργήσα-
µε να φέρουµε τα φάρµακα και 
υπάρχει γραφειοκρατία στο ποιος 
τα παίρνει και ποιος όχι, δεν ενι-
σχύθηκε το ΕΣΥ σε υποδοµές και 
προσωπικό, δεν φτιάξαµε πρω-
τοβάθµια φροντίδα υγείας. Και 
όπως µας Προειδοποιεί ο ΠΟΥ, 
ο Σεπτέµβρης που έρχεται δεν θα 
είναι εύκολος. Είµαστε απολύτως 
ανοργάνωτοι.

n Γιατί επιµένετε ότι µπορεί 
να γίνουν πρόωρες εκλογές, 
όταν ο πρωθυπουργός τις έχει 
αποκλείσει µε κατηγορηµατι-
κό τρόπο;
Ο κος Μητσοτάκης απέτυχε να δι-
αχειριστεί µεγάλες κρίσεις. Αντί 
να αµβλύνει τις συνέπειές τους, 
τις πολλαπλασιάζει. Τις ιδεολη-
ψίες, τις εµµονές, τα λάθη, τις 
αγκυλώσεις του, τις πληρώνει µε 
οδυνηρό τρόπο η χώρα. Η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη είναι επικίνδυ-

νη για την εργασία, την οικονο-
µία, την κοινωνία, τη συνοχή, 
τον δηµόσιο πλούτο. Όσο ταχύ-
τερα φύγουν, τόσο καλύτερα για 
τη χώρα και τους πολίτες. Ο κος 
Μητσοτάκης πήρε άλλη εντολή 
το καλοκαίρι του 2019, δεν πή-
ρε εντολή φτωχοποίησης και κοι-
νωνικής διάλυσης. Είναι πλήρως 
αναντίστοιχο αυτό που συµβαίνει 
σήµερα µε αυτό που έταξε προε-
κλογικά.

n Κατά τη γνώµη σας, τι πρέ-
πει να αλλάξει στον ΣΥΡΙΖΑ 
για να είναι πρώτο κόµµα;
Μπορούµε και πρέπει να νοηµα-
τοδοτήσουµε την ολική µας επα-
ναφορά στο επίκεντρο της πολι-
τικής σκηνής. Βρισκόµαστε σε 
µια πολύ κρίσιµη συγκυρία, που 
τα επίδικα του Συνεδρίου συνδέ-
ονται άµεσα µε την ανάγκη ανα-
διοργάνωσης της Προοδευτικής 
Παράταξης και της πορείας της 
χώρας συνολικά.

Το Συνέδριο πρέπει να εκπέµ-
ψει ένα ενιαίο και συνεκτικό µή-
νυµα, ο ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική 
Συµµαχία µπορεί, θέλει, ξέρει 
να κυβερνήσει τη χώρα. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ – Προοδευτική Συµµαχία 
έχει σχέδιο και απαντήσεις στα 
µεγάλα προβλήµατα της χώρας. 

Ο ρόλος µας είναι σαφής, 
δεν είµαστε απλά Αξιωµατική 
Αντιπολίτευση, έχουµε την ευ-
θύνη να ανασυγκροτήσουµε τη 
µεγάλη ∆ηµοκρατική και Προ-
οδευτική Παράταξη, χωρίς ηγε-
µονισµούς και µοναδικές αλή-
θειες, έχουµε την ευθύνη για 
την επόµενη µέρα στη χώρα. Εί-

µαστε εδώ για να κυβερνηθεί η 
χώρα µε ευθύνη και όχι µε δι-
καιολογίες.

n Μέχρι τώρα είχαµε διεύρυν-
ση προς το κέντρο. ∆ιεύρυνση 
προς τα αριστερά σκέφτεστε, 
µπορείτε;
Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συµ-
µαχία, πρέπει επί της ουσία να 
επανιδρυθεί. Να κρατήσει την 
πολύτιµη εµπειρία της εικοσαε-
τίας που πέρασε και να ανοίξει 
τα πανιά του για νέες θάλασσες, 
ωκεανούς πια. Να αγκαλιάσου-
µε όλες τις προελεύσεις, από την 
ιστορική Αριστερά και την πολι-
τική Οικολογία µέχρι τους προο-
δευτικούς κεντρώους, τους σοσι-
αλιστές, τους σοσιαλδηµοκράτες, 
τους κοινωνικά και πολιτικά δηµι-
ουργικούς πολίτες, απ’ όπου κι αν 
προέρχονται. Η κατεύθυνσή µας 
πρέπει να είναι αµφίπλευρη πολι-
τικά, πολύπλευρη κοινωνικά. Στη 
µάχη που πάµε να δώσουµε δεν 
περισσεύει κανείς, απ’ όποια προ-
έλευση της Αριστεράς και του ευ-
ρύτερου δηµοκρατικού χώρου κι 
αν προέρχεται.
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O Κώστας Ζαχαριάδης
(Βουλευτής Βόρειου 
Τοµέα Αθηνών - 
Τοµεάρχης Εσωτερικών 
του ΣΥΡΙΖΑ µε τη 
δηµοσιογράφο της «TP» 
∆ήµητρα Κούτρα



Ζ
ούµε έτσι κι αλλιώς σε 
δύσκολους και σηµαδια-
κούς καιρούς. Ο πλανή-
της µας έχει γίνει ένα µι-

κρό χωριό στο οποίο µετακινούνται, 
συνεργάζονται και αντιπαλεύουν 
διαρκώς άνθρωποι, προϊόντα, πλη-
ροφορίες και κεφάλαια. Είναι πλέον 
όλοι και όλα αλληλοεξαρτώµενα σε 
τέτοιο βαθµό, που µοιάζει αδύνατο 
να τα οργανώσει κανείς. Ένας πόλε-
µος στην άλλη άκρη της ηπείρου µας 
αποδιοργανώνει την δική µας κατα-
νάλωση, µια καταστροφή σε άλλον 
µεσηµβρινό ισοπεδώνουν την εδώ 
παραγωγή µας, µια πληροφορία 
από το άλλο ηµισφαίριο αλλάζει τις 
πεποιθήσεις µας, οι αποφάσεις ενός 
ανθρώπου χιλιάδες µίλια µακριά δι-
αλύουν το σπίτι µας. 

Τα εθνικά κράτη και οι µικρο-
κοινωνίες παλεύουν να διατηρή-
σουν την συνοχή τους και την ιδι-
αίτερη συνείδηση τους, αυτό όµως 
γίνεται όλο και δυσκολότερο. Ο πα-
γκοσµιοποιηµένος κόσµος µας σα-
ρώνει τα τοπικά µεγέθη, διαλύει τις 

παλιές µικρές αυτάρκειες, κάνει να 
φαίνονται χαζοί τρόποι ζωής και 
συνήθειες που άντεξαν για δεκάδες 
αιώνες. Ο µέσος απλός άνθρωπος 
όπου γης, αδυνατεί να αντιληφθεί 
τι ακριβώς συµβαίνει στις κοινωνί-
ες και στις οικονοµίες του, πολύ δε 
περισσότερο νιώθει ανήµπορος να 
αντιµετωπίσει τον στροβιλισµό που 
τον παρασέρνει. 

Ο Αργεντίνος θα πεινάσει διό-
τι ο Ουκρανός βοµβαρδίζεται, ο βο-
ρειοευρωπαίος θα χάσει την δου-
λειά του διότι χαλάει η εφοδιαστική 
αλυσίδα στην κεντρική Κίνα, ο Αµε-
ρικάνος θα χάσει το επίπεδο της ζω-
ής του διότι ο Ρώσος ηγέτης άρχισε 
να ρίχνει βόµβες στα σύνορα του, ο 
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Πίσω απ’ τους
ανταριασμένους

ορίζοντες

Μπορεί να τα βάζουµε µε τις κυβερνήσεις ή τις αντιπολιτεύσεις µας, να
περηφανευόµαστε για τα καλά του τόπου µας ή να οικτίρουµε τους εαυτούς 

µας και τις φυλές µας για τα διαχρονικά προβλήµατά µας, όµως
στην πραγµατικότητα έχει ανοίξει από κάτω µας µια πελώρια παγκόσµια
καταπακτή και εµείς στεκόµαστε µετέωροι πάνω από ένα άγνωστο χάος. 

Το 2010 ο Έλληνας πατιόταν στον σβέρκο για να µειώσει το χρέος 
του, το 2020 του πετούσαν λεφτά από το ελικόπτερο. Πριν µια εικοσαετία 

ο Γάλλος προλετάριος κοµµουνιστής ήταν ο µέγιστος εχθρός του 
ακροδεξιού φασίστα, σήµερα ο βιοµηχανικός εργάτης των προαστίων του 

Παρισιού είναι ο κατ’ εξοχήν ψηφοφόρος της Λεπέν.

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη

ορίζοντες
Του:



νοτιοαφρικανός θα δυστυχήσει δι-
ότι ο Έλληνας πλοιοκτήτης αύξησε 
τα ναύλα του. Σήμερα ένας Ινδός θα 
αρρωστήσει με μια καινούρια αρρώ-
στια, σε μια βδομάδα θα είναι άρρω-
στοι απ’ αυτήν  χιλιάδες Άραβες, σε 
δυο μήνες θα ανακαλύψει το εμβό-
λιο της ένας Γιαπωνέζος και σε έξι 
μήνες θα θεραπεύονται μ’ αυτό οι 
Σουηδοί. Κάποτε οι κύκλοι αυτοί, αν 
κατάφερναν να σχηματιστούν, χρει-
άζονταν δεκαετίες για να φανούν.

Κόσμος πρωτοφανής, ανήκου-
στος με βάση τα όσα ξέραμε ως σή-
μερα, είναι λογικό να μας τρομά-
ζει και να μας τρελαίνει. Τα παλιά 
αποκούμπια των καθημερινών αν-
θρώπων με τα καλά τους και με τα 
κακά τους, δηλαδή οι εθνικές πολι-
τικές, οι κρατικές οικονομικές απο-
φάσεις, η μικρο-οργάνωση των το-
πικών κοινοτήτων, η αλληλεγγύη 
των οικογενειών και των γειτόνων, 
είναι πια ανήμπορες μπροστά σ’ αυ-
τό το παγκόσμιο τσουνάμι. Μπορεί 
ακόμα να τα βάζουμε με τις κυβερ-
νήσεις ή τις αντιπολιτεύσεις μας, να 
περηφανευόμαστε για τα καλά του 
τόπου μας ή να οικτίρουμε τους εαυ-
τούς μας και τις φυλές μας για τα δι-
αχρονικά προβλήματα μας, όμως 
στην πραγματικότητα έχει ανοίξει 
από κάτω μας μια πελώρια παγκό-
σμια καταπακτή και εμείς στεκόμα-
στε μετέωροι πάνω από ένα άγνω-
στο χάος. 

Όσα κι αν λέμε, όποια θεωρία 
κι αν έχουμε στο μυαλό μας, όποια 
εξήγηση –ορθολογική ή συνωμο-
σιολογική- κι αν επιστρατεύουμε, 
στην πραγματικότητα είμαστε όλοι 
μαζί αντιμέτωποι μ’ έναν άγνωστο 
και ανοργάνωτο κόσμο. Αντιδρούμε 
σπασμωδικά και πανικόβλητα, αδυ-
νατώντας και ατομικά και συλλογι-
κά να διαχωρίσουμε το καλό από το 
κακό, το έκτακτο από το μόνιμο. Σ’ 
έναν πλανήτη που όλοι ξέρουν πια 
όλους και όλοι βλέπουν όλους, γεν-
νιούνται την ίδια στιγμή παιδιά που 
γενετικά διαθέτουν μεγαλύτερο 
αντίχειρα για να χειρίζονται το κι-
νητό τους και άλλα που πριν κλεί-
σουν έναν χρόνο ζωήςθα πεθάνουν 
από δίψα λόγω έλλειψης πόσιμου 
νερού στην περιοχή τους. Εκατό 
Αμερικανοί έχουν αθροιστικά τον 
πλούτο μιας ολόκληρης Αφρικής, ο 
τυχερός δυτικός άνθρωπος της κα-

τανάλωσης νιώθει πολύ πιο δυστυ-
χής και ανασφαλής από τον πεινα-
σμένο Ασιάτη. 

Τα οικονομικά και κοινωνικά θέ-
σφατα καταρρίπτονται πριν καν πα-
γιωθούν και συνειδητοποιηθούν. Το 
2010 ο Έλληνας πατιόταν στον σβέρ-
κο για να μειώσει το χρέος του, το 
2020 του πετούσαν λεφτά από το ελι-
κόπτερο. Πριν μια εικοσαετία ο Γάλ-
λος προλετάριος κομμουνιστής ήταν 
ο μέγιστος εχθρός του ακροδεξιού 
φασίστα, σήμερα ο βιομηχανικός 
εργάτης των προαστίων του Παρι-
σιού είναι ο κατ’ εξοχήν ψηφοφό-
ρος της Λεπέν. Δέκα δολάρια αύξη-
ση του κατώτατου μισθού στην Κίνα 
έστειλε τρία εκατομμύρια θέσεις ερ-

γασίας στο φθηνότερο Μπαγκλα-
ντές, η απόφαση ενός αόρατου Δι-
οικητικού Συμβουλίου εταιρείας που 
εδρεύει σε φορολογικό παράδεισο 
της Καραϊβικής κλείνει μια βιομηχα-
νία στα βάθη της Σιβηρίας καταδικά-
ζοντας σε ανεργία και μετανάστευση 
πέντε χιλιάδες οικογένειες. 

Λεφούσια ανθρώπων ξεχύνο-
νται από την φτώχεια προς την ευ-
μάρεια, καινούρια τείχη υψώνο-
νται από τους πιο εύπορους για να 
υπερασπίσουν το επίπεδο της ζωής 
τους, αόρατα drowns, οπτικές ίνες 
και 5Gδιευκολύνουν αλλά και επο-
πτεύουν κάθε λέξη και κίνηση μας, 
το ένα δέκατο του παγκόσμιου πλού-
του είναι ήδη μπαζωμένο σε κρυπτο-
νομίσματα που το 99% του παγκό-
σμιου πληθυσμού δεν ξέρει καν τι 
είναι. Την ίδια στιγμή, ένας γιατρός 
από το νοσοκομείο του στην Νορ-
βηγία  κάνει ρομποτική εγχείρηση 
στην Αυστραλία, ένας Άγγλος στρα-
τηγός ακούει τι λέει ο Πούτιν μέσα 
στο μυστικό πολεμικό του συμβού-
λιο. Πραγματικό χάος. 

Και όταν υπάρχει χάος, είτε μόνι-
μο είτε μεταβατικό, την πληρώνουν 
όλοι αλλά πρωτίστως οι μικροί, οι 
φτωχοί και οι αδύναμοι. Πιστεύω ότι 
αυτό το πρωτόγνωρο που τώρα μας 
συγκλονίζει, θα βρει κάποια στιγμή 
τον δρόμο του. Πιθανότατα, τα ίδια 
πράγματα που νιώθουμε σήμερα 
ένιωθε κάποτε και ο άνθρωπος του 
μεσαίωνα που βρέθηκε στην ανα-
γέννηση ή ο παμπάλαιος ριζωμένος 
στην γη αγρότης που βίωσε την εκβι-
ομηχάνιση και το υπερπόντιο εμπό-
ριο. Προς το παρόν πάντως, πίσω 
από τους ήδη ανταριασμένους ορί-
ζοντές μας δεν βασιλεύουν λιακά-
δες, λουφάζουν χειρότερες καταιγί-
δες. Δυστυχώς…
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Όταν υπάρχει χάος, είτε μόνιμο είτε μεταβατικό, την πληρώνουν 
όλοι αλλά πρωτίστως οι μικροί, οι φτωχοί και οι αδύναμοι. 
Πιστεύω ότι αυτό το πρωτόγνωρο που τώρα μας συγκλονίζει, 
θα βρει κάποια στιγμή τον δρόμο του.

Πιθανότατα, τα ίδια πράγματα
που νιώθουμε σήμερα ένιωθε κάποτε
και ο άνθρωπος του μεσαίωνα που βρέθηκε 
στην αναγέννηση ή ο παμπάλαιος
ριζωμένος στην γη αγρότης που βίωσε
την εκβιομηχάνιση και το υπερπόντιο εμπόριο



‘‘

Τ
ον Οκτώβριο του 2019 
η Αττική γύρισε σελί-
δα. Μετά την εκλογή του 
Γιώργου Πατούλη, ενός 

από τους πιο έµπειρους και επιτυχη-
µένους αυτοδιοικητικούς στην Ελλά-
δα, επιταχύνθηκαν οι ρυθµοί για την 
υλοποίηση έργων πνοής και την επί-
λυση προβληµάτων που χρόνιζαν για 
δεκαετίες. Παρά τα εµπόδια που έφε-
ρε η πανδηµία, η Περιφέρεια άντεξε, 
στήριξε την κοινωνία και τις επιχειρή-
σεις και τώρα περνά σε φάση ανάπτυ-
ξης. ∆υόµισι χρόνια µετά την ανάδει-
ξή του στη θέση του Περιφερειάρχη, ο 
Γιώργος Πατούλης µιλά στη δηµοσιο-

γράφο, ∆ήµητρα Κούτρα, για όλα όσα 
έγιναν και για αυτά που θα γίνουν στο 
άµεσο µέλλον. 

■ Έχει πόρους και αρµοδιότητες η 
Περιφέρεια Αττικής να κάνει έργα;  
Είµαστε περήφανοι γιατί τα δυόµιση 
χρόνια που βρισκόµαστε στη διοίκη-
ση της Περιφέρειας, παρά τα ανυπέρ-
βλητα εµπόδια που έφερε η πανδηµία, 
διεκδικήσαµε και αξιοποιήσαµε κάθε 
διαθέσιµο πόρο, προκειµένου να ολο-
κληρώσουµε ή να υλοποιήσουµε έργα 
πνοής που αλλάζουν το πρόσωπο της 
Αττικής, βελτιώνουν την καθηµερινό-
τητα του πολίτη και αφήνουν παρακα-
ταθήκη στις επόµενες γενιές.

Όταν αναλάβαµε τα καθήκοντά 
µας, στο ταµείο µας βρήκαµε µόλις 300 
εκατοµµύρια και υποχρεώσεις που ξε-
περνούσαν το 1,3 δις. Σήµερα, η Πε-
ριφέρεια Αττικής υλοποιεί πάνω από 
1.000 έργα, προϋπολογισµού άνω των 
2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ πρω-

ταγωνιστούµε στην αξιοποίηση των 
πόρων του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό της 
απορρόφησης σε όρους κοινοτικής 
συνδροµής ανέρχεται ήδη στο 86,80% 
-ποσοστό αυξηµένο κατά 60% σε σχέ-
ση µε την προηγούµενη διοίκηση- κατα-
τάσσοντας το ΠΕΠ Αττικής στη δεύτερη 
καλύτερη θέση µεταξύ των 13 Περιφε-
ρειακών Προγραµµάτων και στην τρίτη 
θέση µεταξύ όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της χώρας. Μέχρι σή-
µερα, έχουν ενταχθεί έργα συνολικής 
δηµόσιας δαπάνης 1,75 δις ευρώ, ενώ 
έχουν υπογραφεί συµβάσεις ύψους 1,5 
δις ευρώ. Είµαστε αισιόδοξοι, καθώς το 
νέο ΠΕΠ Αττικής, της περιόδου 2021-
2027, θα έχει αυξηµένο προϋπολογισµό 
κατά 54% και θα ανέλθει στο 1,6 δις ευ-
ρώ, κάτι που θα µας επιτρέψει να προ-
χωρήσουµε σε δεκάδες έργα και παρεµ-
βάσεις, σε κάθε δήµο της Αττικής.

■ Η Περιφέρεια Αττικής κάνει 
εντατικούς ελέγχους όσον αφορά 

το φαινόµενο της αισχροκέρδειας.  
Πείτε µου δύο λόγια γι’ αυτό.
Η προστασία του καταναλωτή από την 
αισχροκέρδεια και την κακή ποιότητα 
των προϊόντων είναι για τη διοίκηση 
της Περιφέρειας, και για εµένα προσω-
πικά, ένα σοβαρότατο καθήκον. Ιδίως 
στις δύσκολες συνθήκες που επικρα-
τούν, στόχος µας είναι να παρακολου-
θούµε από κοντά τα ζητήµατα της ακρί-
βειας και να παταχθούν τα φαινόµενα 
αισχροκέρδειας. Για το λόγο αυτό, προ-
βαίνουµε στους ελέγχους, ώστε να προ-
λαµβάνονται και να διαπιστώνονται 
εγκαίρως κρούσµατα αισχροκέρδειας 
στην αγορά και σε πρατήρια καυσίµων. 
Ως προς τα περιστατικά παραβάσεων, 
σε περίπου 20-30% των ελέγχων δια-
πιστώνουµε παραβάσεις, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των ελέγχων στα πρα-
τήρια καυσίµων. 

■ Μια νέα καινοτόµο δράση είδαµε 
από την Περιφέρεια Αττικής για την 
προστασία της οδικής ασφάλειας. 
Πείτε µου για το 1544 που θα ενερ-
γοποιηθεί από τα µέσα Απριλίου.
Το 1544 θα είναι ο νέος τηλεφωνι-
κός αριθµός, που θα ενεργοποιηθεί πι-
λοτικά από τις 15 Απριλίου, και στον 
οποίο θα µπορούν οι πολίτες να επι-
κοινωνούν µε το κέντρο διαχείρισης 
κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττι-
κής, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ανα-
φέροντας τυχόν προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν στο  οδικό δίκτυο, όπως 
φθορές στο οδόστρωµα, προβλήµατα 
µε τη φωτεινή σηµατοδότηση, τις δια-
γραµµίσεις, αλλά και επικίνδυνα υλι-
κά στο οδόστρωµα. Ο νέος αριθµός 
1544 έρχεται να συµπληρώσει µια σει-
ρά ενεργειών που έχουµε υλοποιήσει 
για την προάσπιση της οδικής ασφάλει-
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ:

«Υλοποιούμε 1.000 έργα,
άνω των 2,2 δισ!»

«Το ποσοστό της απορρόφησης σε όρους κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται ήδη στο 86,80% 
-ποσοστό αυξηµένο κατά 60% σε σχέση µε την προηγούµενη διοίκηση».

Η προστασία του 
καταναλωτή από 
την αισχροκέρδεια 
και την κακή ποιό-
τητα των προϊόντων 
είναι για τη διοίκη-
ση της Περιφέρειας, 
και για εµένα προ-
σωπικά, ένα σοβα-
ρότατο καθήκον. 
Ιδίως στις δύσκολες 
συνθήκες που επι-
κρατούν, στόχος µας 
είναι να παρακολου-
θούµε από κοντά τα 
ζητήµατα της ακρί-
βειας και να πατα-
χθούν τα φαινόµενα 
αισχροκέρδειας

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Της ∆ήµητρας Κούτρα

‘‘

Παρακολουθούµε από κοντά τα ζητήµατα της ακρίβειας 
µε στόχο να παταχθούν τα φαινόµενα αισχροκέρδειας



ας, όπως είναι τα ειδικά οχήµατα-βαν 
στη λεωφόρο Κηφισού για τη διευκό-
λυνση των οδηγών, οι εργασίες συντή-
ρησης στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, 
η αναβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού, 
η συντήρηση των κεντρικών νησίδων, 
οι νέοι led φωτεινοί σηµατοδότες, κα-
θώς και οι άµεσες παρεµβάσεις για την 
άρση επικινδυνοτήτων. Συνεχίζουµε να 
επενδύουµε στην ασφάλεια των πολι-
τών µε «έξυπνα» και καινοτόµα εργα-
λεία, όπως έχουµε δεσµευθεί.

n Ένα από τα σηµαντικότερα έρ-
γα οδικής ασφάλειας, οι πεζογέ-

φυρες σε σηµεία υψηλής κίνησης 
της Αττικής, εντάχθηκαν και στο 
επικοινωνιακό πρόγραµµα EU In 
My Region. Τι σηµαίνει αυτό για 
την Αττική; 
Η επικοινωνιακή καµπάνια «Η Ευ-
ρώπη στην περιοχή µου» διενεργείται 
κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία επιλέγει να προβάλει 
–καλύπτοντας όλες τις σχετικές δαπά-
νες– κοµβικά έργα που πραγµατοποι-
ούνται σε κάθε Ευρωπαϊκή Περιφέ-
ρεια και αλλάζουν τη ζωή µας.

Μέσα από τη συγκεκριµένη δρά-
ση, οι πολίτες της Αττικής µπόρεσαν για 
όλο τον Φεβρουάριο να ενηµερωθούν 
για τα έργα που χρηµατοδοτεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση στην Αττική. Στο πλαίσιο 
της συγκεκριµένης καµπάνιας, επελέ-
γησαν να προβληθεί η ανέγερση του 
Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, η κατα-
σκευή έξι πεζογεφυρών σε βασικούς 
οδικούς άξονες της Αττικής και η προ-
µήθεια του Πυροσβεστικού Σώµατος 

µε σύγχρονα οχήµατα και εξοπλισµό 
αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών. 
Έργα κοµβικά, που αντιπροσωπεύουν 
τα προνόµια από την απόφαση της χώ-
ρας να ακολουθήσει την ενωσιακή 
προοπτική και να ενταχθεί στη µεγά-
λη Ευρωπαϊκή οικογένεια.

n Σας έχουµε δει το προηγούµενο 
διάστηµα να συγκεντρώνετε αν-
θρωπιστική βοήθεια για την Ου-
κρανία. Πάντα είστε στην πρώτη 
γραµµή, όπως και µε τα rapid test 
σε όλους τους δήµους. Ποια ήταν η 
ανταπόκριση του κόσµου σε αυτές 
τις δράσεις;
Σύνθηµά µας και φιλοσοφία µας είναι 
να είµαστε δίπλα στον πολίτη, δίπλα 
στον άνθρωπο που έχει ανάγκη, χωρίς 
αποκλεισµούς και εξαιρέσεις. 

Βρεθήκαµε στο πλευρό των Ου-
κρανών προσφύγων από την πρώτη 
στιγµή που βρέθηκαν στην Αττική, και 
µαζί µε κλιµάκια του ΙΣΑ, κάναµε rapid 
test, προληπτικές εξετάσεις και διανεί-
µαµε υγειονοµικό υλικό. Το ίδιο πράξα-
µε και σε σχολεία που φοιτούν παιδιά 
από την Ουκρανία, όπου διανείµαµε 
επίσης και σχολικά είδη, ενώ διοργα-
νώσαµε µεγάλη δράση µε το «Όλοι 
Μαζί Μπορούµε» για τη συλλογή ει-
δών πρώτης ανάγκης, αλλά και δρά-
σεις αιµοδοσίας για να καλυφθούν οι 
ανάγκες των ουκρανικών νοσοκοµεί-
ων. Η συγκινητική ανταπόκριση των 
πολιτών, µας δίνει τη δύναµη να συνε-
χίσουµε µε πιο έντονες προσπάθειες.

n Ξεκινήσατε τα έργα αναβάθµι-
σης των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων σε πολλούς δήµους. Πείτε µου 

εν τάχει µερικά άµεσα έργα που θα 
γίνουν. 
Η ενίσχυση του αθλητισµού, η προώ-
θηση της άσκησης ως τρόπου ζωής που 
διασφαλίζει την υγεία και την ευεξία, 
αποτελούν ένα σηµαντικό στόχο της πο-
λιτικής µας.  Με σταθερή βούληση και 
αξιοποιώντας κάθε διαθέσιµο πόρο, η 
Περιφέρεια τα τελευταία δύο χρόνια 
έχει επενδύσει στην αναβάθµιση υφι-
στάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων 
σε όλη την Αττική –υποδοµές που είχαν 
αφεθεί στο έλεος της φθοράς από τον 
χρόνο ή ρήµαζαν εγκαταλελειµµένα, 
στερώντας από τους πολίτες την ελεύ-
θερη πρόσβαση στον αθλητισµό.  Σε 
αυτό το πλαίσιο, έχει ενταχθεί η χρη-
µατοδότηση του ιστορικού γηπέδου της 
ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, του κλειστού 
της Ν. Σµύρνης, του Καπαγέρωφ στον 
Πειραιά, του ∆ηµοτικού Σταδίου Πεύ-
κης, των κολυµβητηρίων στη Ν. Μάκρη 
και του Μαραθώνα, αλλά και η υλοποί-
ηση δεκάδων έργων αποκατάστασης, 
ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθ-
µισης χώρων αθλητισµού σε δήµους 
όλης της Περιφέρειας.  Και δεν πρέ-
πει να παραλείψουµε το εµβληµατικό 
έργο του Παραολυµπιακού Αθλητικού 
Κέντρου Ραφήνας-Πικερµίου, προϋπο-
λογισµού 36,17 εκ. ευρώ, που θα δώ-
σει σε αθλητές ΑµεΑ τη δυνατότητα να 
ασκούνται σε ένα αξιοπρεπές, πλήρως 
λειτουργικό περιβάλλον.

n Η Περιφέρεια Αττικής, η µεγα-
λύτερη περιφέρεια της Ελλάδας, 
ανοίγει νέους ορίζοντες συνεργα-
σίας µε το Ντουµπάι και τους επεν-
δυτές του! Πείτε µας περισσότερα 
για το ταξίδι που είχατε εκεί.

Με αφορµή την ξεχωριστή εκδήλωση 
που φιλοξενήθηκε στο Ελληνικό Περί-
πτερο της Expo Dubai 2020 για την πα-
ρουσίαση των αγροδιατροφικών προϊ-
όντων της Αττικής, είχαµε την ευκαιρία 
να απευθύνουµε στους δεκάδες επιχει-
ρηµατίες και θεσµικούς παράγοντες 
από τα Εµιράτα και όλον τον κόσµο 
µια ανοικτή πρόσκληση: να γνωρί-
σουν από κοντά την Αττική, µε τις µο-
ναδικές γαστρονοµικές απολαύσεις, τα 
εξαιρετικά αγροδιατροφικά προϊόντα 
της, τη ζεστή φιλοξενία, τις πρότυπες 
υποδοµές. Να ανακαλύψουν την Αττι-
κή, τη γη των ευκαιριών για τον διεθνή 
επισκέπτη, τον επιχειρηµατία, τον επεν-
δυτή. Ο αγροδιατροφικός τοµέας είναι 
κοµβικός πυλώνας της περιφερειακής 
οικονοµίας, µε σηµαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης, καθώς µε αυτόν τον τρόπο 
δίνονται επιπλέον διέξοδοι στο πρό-
βληµα της ανεργίας, ενώ παράλληλα 
ενισχύεται η προώθηση του τουριστι-
κού προϊόντος της Αττικής.

n Όλοι οι δήµοι της Αττικής βλέ-
πουµε σιγά σιγά να εξοπλίζονται 
µε απορριµµατοφόρα και ειδικούς 
κάδους συλλογής βιοαποβλήτων 
-τους επονοµαζόµενους καφέ κά-
δους...  
Υπηρετώντας τη φιλοσοφία της µετά-
βασης στην κυκλική οικονοµία, η Πε-
ριφέρεια Αττικής προχωρά µέσω του 
Ε∆ΣΝΑ στην προµήθεια σύγχρονου 
εξοπλισµού για την ενίσχυση του έργου 
της ανακύκλωσης, ένα από τα µεγαλύ-
τερα έργα ανακύκλωσης που υλοποι-
είται σήµερα στην Ευρώπη, µε πόρους 
που αντλούνται από ευρωπαϊκά, κυρί-
ως, προγράµµατα. 
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Υπηρετώντας τη 
φιλοσοφία της µετάβασης 

στην κυκλική οικονοµία, 
η Περιφέρεια Αττικής 

προχωρά µέσω του 
Ε∆ΣΝΑ στην προµήθεια 
σύγχρονου εξοπλισµού 

για την ενίσχυση του 
έργου της ανακύκλωσης



Ο 
ι στρατιωτικές ήττες, 
που το Κίεβο και δυ-
τικές πρωτεύουσες 
λένε πως υφίσταται 

ο στρατός της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, µπορεί να οδηγήσουν τον 
Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίµιρ Πού-
τιν, να καταφύγει στη χρήση τα-
κτικού πυρηνικού όπλου ή πυρη-
νικού όπλου µικρής ισχύος, στη 
χώρα αυτή, υποστήριξε την Πέ-
µπτη ο επικεφαλής της CIA, Ου-
ίλιαµ Μπερνς. «∆εδοµένου ότι 
είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν 
και οι Ρώσοι ηγέτες να βυθιστούν 
στην απελπισία, λαµβανοµένων 
υπόψη των ηττών που υπέστησαν 
ως τώρα από στρατιωτική σκοπιά, 
κανένας µας δεν µπορεί να παίρνει 
ελαφρά την απειλή της ενδεχόµε-

νης καταφυγής σε τακτικά πυρηνι-
κά όπλα ή (πυρηνικά όπλα) µικρής 
ισχύος», είπε ο κος Μπερνς, κατά 
τη διάρκεια οµιλίας του, στην Ατ-
λάντα.

Το Κρεµλίνο έχει ανακοινώ-
σει πως έθεσε σε κατάσταση συ-
ναγερµού τις πυρηνικές δυνάµεις 
της Ρωσίας, αλλά «δεν έχουµε δει 
στ’ αλήθεια απτές ενδείξεις, όπως 
ανάπτυξη (πυρηνικών όπλων) ή 
άλλα στρατιωτικά µέτρα που θα 
µπορούσαν να µεγεθύνουν τις 
ανησυχίες µας», συνέχισε ο επικε-
φαλής της κυριότερης υπηρεσίας 
κατασκοπείας των ΗΠΑ, ο οποίος 
εκφράστηκε µε ακροατήριο φοι-
τητές του πανεπιστηµίου Georgia 
Institute of Technology.

«Προφανώς είµαστε πολύ ανή-

συχοι. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι βα-
θιά ανήσυχος για τον κίνδυνο Τρί-
του Παγκοσµίου Πολέµου και κά-
νει τα πάντα για να αποφευχθεί το 
να φθάσουµε σε ένα σηµείο, όπου 
θα γίνει πιθανός ο πυρηνικός πό-
λεµος», πρόσθεσε. 

Η Ρωσία διαθέτει πολλά -γύ-
ρω στα 2.000, υπολογίζουν οι 
Αµερικανοί- λεγόµενα τακτικά πυ-
ρηνικά όπλα, ισχύος µικρότερης 
από τη βόµβα που ερρίφθη στη 
Χιροσίµα, και το στρατιωτικό δόγ-
µα της, θεωρητικά, δεν αποκλείει 
τη χρήση πυρηνικού όπλου µικρής 
ισχύος, για την ανάκτηση του πλε-
ονεκτήµατος σε περίπτωση συµβα-
τικού πολέµου µε τη ∆ύση.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή προ-

ϋποθέτει πως «το NATO θα επε-
νέβαινε» στον πόλεµο στην Ου-
κρανία και αυτό «δεν είναι κάτι 
που προβλέπεται, όπως έχει πει µε 
σαφήνεια ο πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν», πρόσθεσε. Ο κος Μπερνς, 
άλλοτε πρεσβευτής των ΗΠΑ στη 
Μόσχα, είπε εξάλλου πως δεν 
µπορεί να βρει αρκετά σκληρά 
λόγια για να περιγράψει τον Βλα-
ντίµιρ Πούτιν, ο οποίος είναι κατ’ 
αυτόν «ρεβανσιστής», «ξεροκέφα-
λος», «απόστολος της αντεκδίκη-
σης», βυθισµένος στην πορεία των 
ετών σε ένα «εκρηκτικό µείγµα πα-
ραπόνων, φιλοδοξίας και ανασφά-
λειας» και «καθηµερινά δείχνει 
πως µια δύναµη σε πτώση, µπορεί 
να είναι εξίσου αποσταθεροποιητι-
κή µε µια δύναµη σε άνοδο».
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Ουίλιαµ Μπέρνς για Πούτιν: Είναι «ρεβανσιστής», 
«ξεροκέφαλος», «απόστολος της αντεκδίκησης», 

βυθισµένος σε ένα «εκρηκτικό µείγµα παραπόνων, 
φιλοδοξίας και ανασφάλειας». 

Σχεδόν δύο µήνες από την εισβολή 
του Πούτιν στην Ουκρανία και η Ρω-
σία µετράει πολλές απώλειες, τόσο σε 
στρατιώτες όσο και σε πολεµικό υλικό. 
Εκτός από  αεροσκάφη και ελικόπτε-
ρα –που σαφώς εκεί είναι µικρότερες 
οι απώλειες– έχουν χάσει πολλά τανκς 
και τεθωρακισµένα. 

Για ποιο λόγο όµως; Στρατιωτικοί 
αναλυτές αποδίδουν τις απώλειες αυ-
τές στα προηγµένα αντιαρµατικά όπλα 
που έχουν δώσει οι χώρες της ∆ύσης 

στην Ουκρανία, αλλά και στον λανθα-
σµένο τρόπο που χρησιµοποίησε η Ρω-
σία τα τανκς.

Πόσo µεγάλες όµως είναι οι απώ-
λειες των ρωσικών αρµάτων µάχης;

Οι ένοπλες δυνάµεις της Ουκρανί-

ας λένε ότι η Ρωσία έχει χάσει περισσό-
τερα από 680 άρµατα µάχης. Σύµφωνα 
µε το Oryx –ένα ιστολόγιο στρατιωτι-
κών θεµάτων– που µετρά τις στρατιω-
τικές απώλειες της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, µε βάση φωτογραφίες από την 

εµπόλεµη ζώνη, αναφέρει ότι η Ρωσία 
έχει χάσει περισσότερα από 460 τανκς 
και πάνω από 2.000 άλλα τεθωρακι-
σµένα οχήµατα.  Σύµφωνα µε το ∆ιε-
θνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, 
η Ρωσία διέθετε περίπου 2.700 άρµα-

τα µάχης συνολικά, όταν ξεκίνησε η 
εισβολή. Μόνο οι Ηνωµένες Πολιτεί-
ες, έχουν στείλει στην Ουκρανία πάνω 
από 2.000 αντιαρµατικούς πυραύλους 
«Javelin» από τις πρώτες ηµέρες  του 
πολέµου και από τότε έχουν φτάσει στο 
Κίεβο άλλοι 2.000 τέτοιοι πύραυλοι.

Οι «Javelin» µπορούν να εκτοξευ-
θούν και ο πύραυλος να εκραγεί στον 
«πυργίσκο» ενός τανκ, όπου η θωράκι-
ση είναι πιο αδύναµη, σύµφωνα µε την 
Lockheed Martin.

Γιατί οι Ρώσοι έχουν
χάσει τόσα πολλά τανκς

Η βύθιση
του «Μoskva»...
σπρώχνει
τον «τσάρο»
στα πυρηνικά! 
Ανησυχητικές
οι εκτιµήσεις
του επικεφαλής
της Υπηρεσίας,
Ουίλιαµ Μπερνς

CIA



Βέβαια, πολλά ρωσικά άρµατα 
µάχης είναι εξοπλισµένα µε ειδική 
θωράκιση που απορροφά την πρό-
σκρουση των πυραύλων. Ωστόσο, οι 
«Javelin» είναι εφοδιασµένοι µε δύο 
κεφαλές. Η µία απωθεί την «πανο-
πλία» θωράκισης και η δεύτερη τρυ-
πάει το πλαίσιο από κάτω. Οπότε, η 
καταστροφή του άρµατος είναι κάτι 
παραπάνω από σίγουρη. 

Επίσης, οι Βρετανοί έχουν στεί-
λει τουλάχιστον 3.600 αντιαρµατικούς 
πυραύλους NLAW. Αυτοί είναι επίσης 
σχεδιασµένοι να εκρήγνυνται πάνω 
στη σχετικά εκτεθειµένη κορυφή του 
πυργίσκου των τανκς. «Οι Javelin και 
το NLAW είναι πολύ ισχυρά όπλα», 
λέει ο Nick Reynolds, ερευνητής-α-
ναλυτής πολέµου στο Royal United 
Services Institute (RUSI). «Χωρίς αυ-
τή τη βοήθεια, η κατάσταση στην Ου-
κρανία θα ήταν πολύ διαφορετική», 
συµπληρώνει.

Τα drone – καµικάζι 
Ένα άλλο όπλο, πολύ αποτελεσµατι-
κό, που διαθέτουν οι Ουκρανοί και 
το έχουν προµηθευτεί από τις ΗΠΑ 
επίσης, είναι τα αντιαρµατικά drones 
«Switchblade». Είναι τα γνωστά ως 
drones -»kamikaze», τα οποία µπορούν 
να αιωρούνται πάνω από έναν στόχο 
µε το χειριστή τους να είναι µίλια µα-
κριά και στη συνέχεια να πέσουν πά-
νω από ένα άρµα, καταστρέφοντάς το.

Πόσο φταίει η ρωσική τακτική;

Σήµερα, ο ρωσικός στρατός επιχειρεί 
µέσω των BTGs, των λεγόµενων Τα-
κτικών Ταγµάτων τα οποία είναι µεµο-
νωµένες πολεµικές δυνάµεις, που απο-
τελούνται από άρµατα µάχης, πεζικό 
και πυροβολικό.

Η ακριβής σύνθεση αυτών των µο-
νάδων µπορεί να ποικίλλει, αλλά γε-
νικά περιλαµβάνουν µεγάλο αριθ-
µό τεθωρακισµένων οχηµάτων, αλλά 
σχετικά λίγων πεζικάριων. «Η Ρωσία 
έχει σχετικά λίγους άνδρες να επι-
στρατεύσει και οι περισσότεροι εί-
ναι νεοσύλλεκτοι και άπειροι», λέει ο 
Phillips O’Brien, καθηγητής Στρατη-
γικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο St. 

Andrews, και «έτσι τα Τάγµατα αυτά, 
που είναι ένας τρόπος δηµιουργίας µιας 
µονάδας µάχης µε διαφορετικές δυνά-
µεις πυρός, αποτυγχάνουν στην απο-
στολή τους».

Όµως, ναι µεν έχουν σχεδιαστεί 
για να επιτίθενται γρήγορα µε µεγά-
λη δύναµη πυρός, αλλά έχουν πολύ λί-
γη προστασία, όσον αφορά τους στρα-
τιώτες που συνοδεύουν τα άρµατα ή τα 
τεθωρακισµένα, αν δεχθούν επίθεση,  
λέει αναλυτής Στρατηγικών Σπουδών.

Ο καθηγητής O’Brien, όµως ανα-
φέρει και κάτι άλλο που αποδεικνύει 
τη λανθασµένη πολεµική τακτική των 
Ρώσων. Όπως επισηµαίνει, οι ρωσικές 

δυνάµεις δεν έχουν την υποστήριξη πο-
λεµικών αεροσκαφών, µε αποτέλεσµα 
να είναι ευάλωτα στις ενέδρες των ου-
κρανικών δυνάµεων. «Η Ρωσία δεν 
έχει αεροπορική υπεροχή από την αρ-
χή της σύγκρουσης», λέει, «και έτσι δεν 
µπορούν να πετάνε πάνω από την Ου-
κρανία και να εντοπίζουν τις κινήσεις 
του ουκρανικού στρατού», καταλήγει.

Αυτό σηµαίνει ότι τα ουκρανικά 
στρατεύµατα µπορούν να παίρνουν τις 
σωστές θέσεις και µε τις καλοσχεδια-
σµένες ενέδρες τους, να κάνουν τερά-
στια ζηµιά στα ρωσικά άρµατα.

Εγκαταλείπουν τα άρµατα µάχης
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Oryx, 
τα µισά από τα τανκς που έχει χάσει 
η Ρωσία δεν έχουν καταστραφεί από 
τους Ουκρανούς, αλλά έχουν κατα-
ληφθεί ή εγκαταλειφτεί από τους Ρώ-
σους. Οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό σε 
υλικοτεχνικές αστοχίες και ανικανότη-
τα των ρωσικών στρατευµάτων. «Έχε-
τε δει τις φωτογραφίες ρωσικών τανκς 
που ρυµουλκούνται από τρακτέρ Ου-
κρανών αγροτών», λέει ο καθηγητής 
O’Brien και συµπληρώνει: «Μερικά 
από αυτά τα τανκς εγκαταλείφθηκαν 
επειδή τελείωσαν τα καύσιµα! Αυτή 
είναι µια «υλικοτεχνική αστοχία». Κά-
ποια κόλλησαν στη λάσπη, επειδή 
ο ρωσικός στρατός εισέβαλε σε λά-
θος εποχή του χρόνου! Επίσης, πολ-
λά από αυτά, λόγω απειρίας των χει-
ριστών τους, έχουν πέσει σε χαντάκια 
στις άκρες των δρόµων».

Η εξήγηση
για τις
απώλειες
και τις εικόνες
µε τα τρακτέρ
των ουκρανών 
αγροτών
να τα σέρνουν!

«Θα έχει συνέπειες στις επιχειρησια-
κές τους ικανότητες, γιατί το συγκεκρι-
µένο πλοίο ήταν “κλειδί” στις προσπά-
θειές τους να εδραιώσουν τη «ναυτική 
κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα», τό-
νισε ο Κίρµπι.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό 
υπουργείο Άµυνας, κατά τη ρυµού-
λκηση του καταδροµικού Moskva 
σε λιµάνι, το πλοίο έχασε τη στα-
θερότητά του εξαιτίας των ζηµιών, 
που υπέστη στο κύτος από την έκρη-
ξη πυροµαχικών. «Σε συνθήκες θα-
λασσοταραχής, το πλοίο βυθίστηκε», 
ανέφερε η ανακοίνωση του ρωσι-
κού υπουργείου, στην οποία διευκρι-
νιζόταν ότι το πλήρωµα είχε αποµα-

κρυνθεί. Το υπουργείο Άµυνας της 
Ρωσίας έκανε λόγο για «πυρκαγιά» 
και «έκρηξη πυροµαχικών», χωρίς να 
αναφέρεται σε ουκρανική επίθεση. 
Από την Πέµπτη, όµως, η νότια στρα-
τιωτική διοίκηση του στρατού της Ου-
κρανίας είχε ανακοινώσει ότι έπληξε 
το ρωσικό καταδροµικό Moskva µε 
πυραύλους Neptune, προκαλώντας 
του µεγάλες υλικές ζηµιές.

Ποιο ήταν
το εµβληµατικό πλοίο
Το οπλισµένο µε πυραύλους κατα-
δροµικό κλάσης Atlant, µήκους 186 
µέτρων, ετέθη σε υπηρεσία το 1983, 
τη σοβιετική εποχή, µε την ονοµασία 

Slava (∆όξα). Αποστολή του, η κατα-
στροφή αεροπλανοφόρων.

Μετονοµάσθηκε σε Moskva, 
τον Μάιο 1995. Ήταν οπλισµένο µε 
16 αντιπλοϊκούς πυραύλους Bazalt/
Voulkan, µε πυραύλους Fort, τη ναυ-
τική εκδοχή των πυραύλων S-300 µε-
γάλου βεληνεκούς και µε πυραύλους 
µικρού βεληνεκούς Ossa. ∆ιέθετε, επί-
σης, εκτοξευτές ρουκετών, κανόνια και 
τορπίλες. Σύµφωνα µε το πρακτορείο 
Ria Novosti, το Moskva εκσυγχρονί-
σθηκε δύο φορές στην ιστορία του, τη 
δεύτερη κατά την περίοδο 2018-2020. 

Το πλήρωµά του αποτελούνταν από 
680 άνδρες, σύµφωνα µε το ρωσικό 
υπουργείο Άµυνας.

Τρεις πόλεµοι
Ο πρώτος του πόλεµος ήταν η ρωσική 
εισβολή στη Γεωργία, το 2008. Η Ρω-
σία δεν έχει δώσει πληροφορίες για 
τις αποστολές του, αλλά σύµφωνα µε 
υψηλόβαθµο αξιωµατικό της Γεωργί-
ας, το ρωσικό καταδροµικό εισήλθε 
στο λιµάνι του Οτσαµτσιρέ για να βοµ-
βαρδίσει στην κοιλάδα του Κοντορί τις 
γεωργιανές στρατιωτικές δυνάµεις, 
οι οποίες απώλεσαν τότε τον έλεγχο 
και της τελευταίας ζώνης, που κατεί-
χαν ακόµη στην αυτονοµιστική περιο-
χή της Αµπχαζίας. Ο τότε πρόεδρος της 
Ρωσίας, Ντµίτρι Μεντβέντεφ, είχε εκ-
φράσει την «ευγνωµοσύνη» του προς 
το πλήρωµα του πολεµικού πλοίου για 
το «θάρρος και την αποφασιστικότητά» 
του κατά την διάρκεια της σύρραξης.

Μετά την επέµβαση της Ρωσίας 

στο πλευρό του Μπασάρ αλ Άσαντ 
στον πόλεµο στη Συρία, το Moskva 
αναπτύχθηκε από τον Σεπτέµβριο 
του 2015 µέχρι τον Ιανουάριο του 
2016 στην ανατολική Μεσόγειο για 
να διασφαλίσει, σύµφωνα µε το ρω-
σικό υπουργείο Άµυνας, την «αντια-
εροπορική άµυνα» της ρωσικής βά-
σης του Χµεϊµίµ.

Λίγο µετά, ο Βλαντίµιρ Πούτιν 
παρασηµοφόρησε όλο το πλήρω-
µα µε το µετάλλιο του Ναχίµοφ, για 
το «θάρρος και την αποφασιστικότη-
τά» του.   Το καταδροµικό Moskva, 
όταν ακόµη ονοµαζόταν Slava, συµ-
µετείχε στη συνάντηση κορυφής της 
Μάλτας, ανάµεσα στον Σοβιετικό 
ηγέτη Μιχαήλ Γκορµπατσόφ και τον 
Αµερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους, 
η οποία πραγµατοποιήθηκε επί του 
πλοίου Maxime Gorki, τον ∆εκέµ-
βριο 1989, αµέσως µετά την πτώση 
του Τείχους του Βερολίνου.  Είχε έρ-
θει και στο Πειραιά.
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Το βαπόρι από... τη Ρωσία βούλιαξε στην Ουκρανία
Η απώλεια του καταδροµικού Moskva, της ναυαρχίδας
του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, που βυθίστηκε 
την Πέµπτη 14 Απριλίου, αποτελεί «σκληρό πλήγµα» για
τις ρωσικές δυνάµεις στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του αµερικανικού Πενταγώνου, Τζον Κίρµπι.
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ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Έρχονται
απαντήσεις
-φωτιά
για τους
θανάτους
Μαλένας
και Ίριδας
Οι δύο κορυφαίοι ιατροδικαστές,
Καρακούκης και Καλογριάς, τονίζουν ότι 
«στην επιστήµη δεν υπάρχουν αδιέξοδα!»

Ρεπορτάζ: ∆ήµητρης Φρέσκος

Ε
βδοµάδα καταιγιστικών 
εξελίξεων ξεκίνα για 
την υπόθεση που συνε-
χίζει να παρακολουθεί 

σοκαρισµένο το πανελλήνιο. Με-
τά και την προφυλάκιση της Ρού-
λας Πισπιρίγκου στις δικαστικές 
φυλακές Κορυδαλλού για τον θά-
νατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, οι 
αρχές αντιµετωπίζουν πλέον συ-
νολικά την υπόθεση και των τριών 
θανάτων.

Στο κάδρο των ερευνών, που 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, 
µπαίνουν οι καταθέσεις των για-
τρών και νοσηλευτών από τα νο-
σοκοµεία της Πάτρας, καινούργια 
πρόσωπα αλλά και νέοι ιατροδικα-
στές, µετά την εντολή των εισαγγε-
λικών αρχών να συνταχθούν εκ 
νέου ιατροδικαστικές εκθέσεις για 
τους θανάτους των άλλων δύο νε-
κρών παιδιών, της Μαλένας και 
της Ίριδας. 

Η πρόθεση των λειτουργών του 
νόµου είναι να έχουν εγγράφως 
στα χέρια τους ιατροδικαστικά πο-
ρίσµατα, που ορίζουν µε σαφήνεια 
το είδος και τον τρόπο θανάτου. 

Οι εισαγγελείς ζητούν νέες 
ιατροδικαστικές εκθέσεις
Σε αυτή τη φάση των ερευνών, 
ασάφειες όπως αυτές που διατυ-

πώνονταν στα πορίσµατα Τσάκω-
να για τη Μαλένα και Τσιόλα για 
την Ίριδα, αλλά και οι εκτιµήσεις 
που αφήνουν κενά από τους ια-
τροδικαστές της άτυπης επιτρο-
πής που επανεξέτασε τις υπο-
θέσεις, ούτε εξυπηρετούσαν τη 
διαδικασία των διώξεων ούτε στέ-
κονταν σε δικαστική αίθουσα.

Προκειµένου, λοιπόν, να δια-
πιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες 
κάτω από τις οποίες κατέληξαν 
τα δύο κοριτσάκια, όλα ξεκινούν 
από την αρχή µε πορίσµατα, που 
εκείνοι οι οποίοι τα υπογράφουν 
θα φέρουν και την ευθύνη τους. 
Ο νέοι ιατροδικαστές, Νίκος Κα-
ρακούκης και Νίκος Καλογριάς, 
που από κοινού αναλαµβάνουν 
τις υποθέσεις των δύο παιδιών, 
καλούνται έχοντας πλέον απόλυ-
τη πρόσβαση στους φακέλους,
l Να κάνουν από την αρχή επι-
σκόπηση των ευρηµάτων που 
έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις 
της Χριστίνας Τσάκωνα και Αγ-
γελικής Τσιόλα.  
l Να µελετήσουν το φωτογραφι-
κό υλικό της νεκροψίας-νεκροτο-
µής, ώστε να διακριβώσουν αν 
υπάρχουν ευρήµατα τα οποία δεν 
είχαν καταγραφεί, όπως για πα-
ράδειγµα τα σηµάδια στο πρόσω-
πο της Μαλένας. 

l Να επανεξετάσουν το βιολογικό 
υλικό, το οποίο, ευτυχώς, έχει δι-
ασωθεί και στις δύο περιπτώσεις.  

Επιστηµονικά και µε ορθό 
τρόπο, µόνο έτσι µπορεί να προ-
κύψουν τα πραγµατικά δεδοµένα 
και να διορθωθούν τυχόν αµέ-
λειες και παραλείψεις που στοίχι-
σαν, δυστυχώς πολύ, στην υπόθε-
ση. Στοιχεία, που θα ήταν ικανά 
να οδηγήσουν πιο γρήγορα στον 
εντοπισµό της όποιας εγκληµατι-
κής δράσης της κατηγορουµένης 
και, ίσως, να είχαν σώσει τη ζωή 
του τρίτου παιδιού.

Οι εισαγγελικές αρχές ξε-
καθάρισαν πως δεν είναι διατε-
θειµένες να ασχοληθούν µε τα 
ζητήµατα συναδελφικής αλλη-
λεγγύης του ιατροδικαστικού 
κλάδου και εκδήλωσαν την πρό-
θεση να καλέσουν ακόµη και ια-
τροδικαστές από το εξωτερικό, 
προκειµένου να υπάρξει αποτέ-
λεσµα.

Οι έρευνες σε υπολογιστές, 
tablet και κινητά
Στις επόµενες ηµέρες αναµένε-
ται να γινούν γνωστά και τα απο-
τελέσµατα της διαβαθµισµένης, 
σε τρία επίπεδα, έρευνας των 
Εγκληµατολογικών Εργαστήρι-
ων για τα οκτώ κινητά τηλέφω-Οι δύο κορυφαίοι ιατροδικαστές, Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλογριάς
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να, τους υπολογιστές (laptops) 
και την ταµπλέτα  που κατασχέ-
θηκαν από το σπίτι της κατηγο-
ρούµενης, στην Πάτρα. 

Σε πρώτη φάση, καταγράφο-
νται και αναλύονται όλα τα αρ-
χεία που υπάρχουν στις συσκευ-
ές, στη συνέχεια ψάχνουν τις 
αναζητήσεις που έκανε η 33χρο-
νη κατηγορούµενη µέσω των µη-
χανών αναζήτησης και τέλος γί-
νεται προσπάθεια ανάσυρσης 
δεδοµένων που έχουν διαγρα-
φεί. Οι κατασχεθείσες ηλεκτρονι-
κές συσκευές βρίσκονται ήδη στο 
στάδιο της ανάλυσης δεδοµένων 
και τα αποτελέσµατα θα δοθούν 
κατευθείαν στην Ανακρίτρια, που 
χειρίζεται την υπόθεση. 

Από µια πρώτη άτυπη έρευ-
να, οι Αρχές είχαν ήδη διαπιστώ-
σει διαδικτυακές αναζητήσεις της 
κατηγορούµενης από δική της συ-
σκευή, που αφορούσαν σε ουσίες 
που προκαλούν θάνατο. 

Η έρευνα γίνεται πλέον επι-
σήµως, ενδελεχώς τα αποτελέ-
σµατά της θα δοθούν απευθείας 
στην Ανακριτικές αρχές, όπως 
και τα αποτελέσµατα από την άρ-
ση απορρήτου των τηλεπικοινω-
νιών, µετά από τα βουλεύµατα 
που εκδόθηκαν.

Κατά την άρση του τηλεφωνι-

κού απορρήτου, θα καταγραφούν 
και όλες οι κλήσεις που έκαναν 
και δέχθηκαν τα συγκεκριµένα 
τηλέφωνα, τα sms και τα µηνύ-
µατα του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου. Και αυτό έχει ιδιαίτερη ση-
µασία, καθώς η κατηγορούµενη 
Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν, όπως 
αποδείχθηκε, µανιώδης χρήστης 
του διαδικτύου και των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, συνηθί-
ζοντας να κάνει ακόµη και αγο-
ρές και φαρµάκων. Με τον τρόπο 
αυτό, οι αρχές θα αναζητήσουν 
τη διαδροµή της κεταµίνης, προ-
σπαθώντας να καταρρίψουν κά-
θε υπερασπιστικό ισχυρισµό της 
περί άγνοιας για τη συγκεκριµέ-
νη ουσία.

Η εκταφή του …tablet 
Η εκταφή, στο µνήµα της 9χρο-
νης Τζωρτζίνας, στο νεκροταφείο 
Συχαινών της Πάτρας, ως εικόνα 
και µόνο «σόκαρε» και πάλι την 
κοινή γνώµη, που παρακολου-
θεί «άφωνη» µια ιστορία µε τρία 
αθώα παιδιά νεκρά, τη µητέρα 
τους προφυλακισµένη και κατη-
γορούµενη και τον πατέρα τους 
εν ολίγοις…να µη γνώριζε τι γι-
νόταν στο σπίτι του. ∆ικαίως πολ-
λοί σχολίασαν ότι «η εικόνα από 
το κοιµητήριο δεν χρειαζόταν».  

Μ. Δασκαλάκης: Από το
«είναι ψυχρή, είναι ξινή αλλά
όχι δολοφόνος» στα «καρφιά»
για την ενοχή της Ρούλας.
Ο Μάνος ∆ασκαλάκης φαίνεται πως έχει επιλέξει µια διαφορε-
τική στάση από αυτή που διατηρούσε για δύο ολόκληρους µήνες, 
όταν υποστήριζε, σχεδόν δογµατικά, τη σύζυγό του, µε την οποία 
µάλιστα, απέκρυπτε ότι βρίσκονταν σε διάσταση.

Στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια, αλλά και τη συνέντευξη 
που παραχώρησε στο ΦΩΣ στο Τούνελ και την Αγγελική Νικο-
λούλη, παρότι δηλώνει παράσταση στο δικαστήριο υπέρ της κατη-
γορίας, στην ουσία συνεχίζει να υποστηρίζει ότι πάντα η κατηγο-
ρούµενη αποτελούσε παράδειγµα µητέρας.

Αυτή η διφορούµενη στάση που ξενίζει και εγείρει ερωτήµα-
τα, οφείλεται σύµφωνα µε δικονοµικούς κύκλους στην τακτική που 
έχει επιλέξει, ώστε να µην µπορεί να κατηγορηθεί στην πορεία της 
υπόθεσης για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο». 

Η απαγγελία µιας τέτοιας ή ακόµη πιο σοβαρής κατηγορίας θα 
ήταν δεδοµένη, στην περίπτωση που οµολογούσε πως είχε παρα-
τηρήσει περίεργες συµπεριφορές της συζύγου του.

Ο Μάνος ∆ασκαλάκης, την ίδια ώρα, «καρφώνει» τη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου για περίεργη «ανησυχία» ως προς τη δηµοσιότητα του 
τρίτου θανάτου. 

«∆ιαπίστωσα ότι είχε µια ανησυχία και βρισκόταν συνεχώς στα 
τηλεοπτικά µέσα, εκθέτοντας τις δικές της απόψεις και έχοντας συ-
νεχώς τον νου της, αν θα πουν κάτι σχετικά µε τον θάνατο της Τζωρ-
τζίνας ή αν έχουν ανακαλύψει κάτι. Ο τρόπος αυτός δεν µου άρεσε 
και µάλιστα της έλεγα, για ποιο λόγο είχε απορροφηθεί τόσο πο-
λύ και είναι συνεχώς εκτεθειµένη σε τηλεοπτικές εκποµπές, µιλώ-
ντας για τα αίτια θανάτου του παιδιού µας».

Από µια πρώτη άτυπη έρευνα, οι Αρχές είχαν ήδη διαπιστώσει
διαδικτυακές αναζητήσεις της κατηγορούµενης από δική

της συσκευή, που αφορούσαν σε ουσίες που προκαλούν θάνατο
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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)

«Καθημερινότητα,
το μεγάλο 
μας στοίχημα»
«Ξεκινήσαµε από το µηδέν και καταφέραµε µεθοδικά
να λύσουµε πολλά προβλήµατα που ταλάνιζαν τον δήµο µας»

Της ∆ήµητρας Κούτρα

Α
πό τον κορωνοϊό στις 
φωτιές, και τώρα η 
ενεργειακή κρίση, 
ό,τι χειρότερο για ένα 

–κατά γενική οµολογία πετυχηµέ-
νο– δήµαρχο. ∆εν είναι και λίγο 
πράγµα να έχεις να αντιµετωπίσεις 
απανωτές κρίσεις και να πρέπει και 
να προστατεύεις και να φροντίζεις 
τους δηµότες σου, αλλά και να προ-
σπαθήσεις να τους εξηγήσεις ότι 
κάνεις τα πάντα γι’ αυτούς.  

Και ένας από αυτούς του δη-
µάρχους, είναι ο δήµαρχος Αχαρ-

νών, κ. Σπύρος Βρεττός, που µι-
λάει στο «ΤP» για τα έργα που 
«τρέχουν» στο δήµο, τη σύµπρα-
ξη των δύο µεγαλύτερων παρατά-
ξεων, αλλά και σε άλλες δράσεις 
του δήµου.

Ο ίδιος δίνει µεγάλη σηµασία 
στα προβλήµατα της καθηµερινό-
τητας των πολιτών και σε έργα που 
έφεραν, τελικά, στον ∆ήµο Αχαρ-
νών το «Best City Awards 2022», 
για την Ανάπλαση της πλατείας στις 
εργατικές πολυκατοικίες του Προ-
φήτη Ηλία.

Όλη η συνέντευξη του δηµάρ-
χου, κου Σπύρου Βρεττού:

n Τι έχει αλλάξει στον ∆ήµο Αχαρ-
νών µε την εκλογή σας ως δήµαρ-
χος; Ποιος είναι ο στόχος σας γι’ 
αυτόν τον δήµο; 
Η αλήθεια είναι ότι µετά την εκλο-
γή µου στη θέση του δηµάρχου εί-
χα να αντιµετωπίσω µια σειρά 
έκτακτων γεγονότων, όπως τον κο-
ρωνοϊό, τις φωτιές και τώρα την 
ενεργειακή κρίση, τα οποία, όπως 
αντιλαµβάνεστε, επηρέασαν τα 
σχέδιά µας και άλλαξαν τις προ-
τεραιότητες. Η θέση µας ήταν πιο 
δυσχερής από άλλους δήµους, κα-
θώς ως νέα δηµοτική αρχή κλη-
θήκαµε να ξεκινήσουµε σχεδόν 
από το µηδέν. Παρά ταύτα, κατα-
φέραµε µεθοδικά να προχωρή-
σουµε σε κινήσεις άµεσης βελτίω-
σης της καθηµερινότητας. Αρχικά, 
δώσαµε έµφαση στην καθαριό-
τητα, την οποία παραλάβαµε σχε-
δόν διαλυµένη. Τοποθετήθηκαν 
νέοι κάδοι και αποµακρύνθηκαν 
οι κατεστραµµένοι που αποτελού-
σαν πηγές µόλυνσης. Επεκτείναµε 
το πρόγραµµα ανακύκλωσης και 
συµµετείχαµε στο πρόγραµµα χω-
ριστής συλλογής βιοαποβλήτων, 
ενώ αναµένουµε νέα απορριµµατο-
φόρα και µηχανήµατα για να ανα-

νεώσουµε τον στόλο µας. Επιπλέ-
ον, προχωρήσαµε στην κατασκευή 
16 νέων, πιστοποιηµένων παιδικών 
χαρών, ξεκίνησαν τα αντιπληµµυ-
ρικά έργα στα ρέµατα της Εσχατιάς 
και της Καναπίτσας, διεκδικήσα-
µε και εξασφαλίσαµε χρηµατοδο-
τήσεις άνω των 30 εκατ. µέσω του 
προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης» 
και σύντοµα θα πάρουν «σάρκα και 
οστά» εµβληµατικά έργα, όπως το 
Μητροπολιτικό Πάρκο της Λαθέας 
και οι αναπλάσεις των εισόδων της 
πόλης µας. 

Οι στόχοι µας είναι συγκεκρι-
µένοι και γι’ αυτούς εργαζόµαστε 
καθηµερινά. Στρέφουµε την προ-
σοχή µας στις βασικές υποδοµές 
που στερείται η πόλη µας και προ-
σπαθούµε να λύνουµε προβλήµατα 
που λίµναζαν και επιδεινώνονταν 
για χρόνια.

n Ο ∆ήµος Αχαρνών ήταν από 
τους δήµους που είχε µεγάλη επι-
τυχία όσον αφορά την αντιµετώπι-
ση της κακοκαιρίας τους προηγού-
µενους µήνες. Πού οφείλεται αυτή 
η επιτυχία; 
Ο ∆ήµος Αχαρνών αντιµετώπι-
σε αποτελεσµατικά τις κακοκαιρί-
ες που έπληξαν µε σφοδρά φαινό-
µενα την Αττική. Με συντονισµό 
και επικοινωνία µεταξύ όλων των 

Ο δήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός 
αναλύει τα σχέδιά του 
για την πόλη του στη 
συντάκτρια της «TP», 
∆ήµητρα Κούτρα.
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εµπλεκοµένων, της ∆ηµοτικής Αρ-
χής και της Πολιτικής Προστασίας, 
καταφέραµε να κρατήσουµε ανοι-
χτό το οδικό δίκτυο, ακόµα και στις 
πιο δύσβατες περιοχές του δήµου, 
σε Βαρυµπόµπη και Θρακοµακεδό-
νες. Σε κάθε µονάδα αντιµετώπισης 
των προβληµάτων υπήρχε ένας συ-
ντονιστής, ο οποίος βρισκόταν σε 
διαρκή επαφή µε το επιχειρησιακό 
κέντρο που είχε στηθεί στον δήµο, 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα για 
άµεσες παρεµβάσεις, όπου αυτό 
ήταν αναγκαίο. Επρόκειτο για µια 
οργανωµένη επιχείρηση, κατά την 
οποία είχαν προβλεφθεί διάφοροι 
παράγοντες και γι’ αυτό υπήρχαν 
εφεδρικά σχέδια. Όµως, σηµαντι-
κό ρόλο έπαιξε και η υπεράνθρω-
πη προσπάθεια των εργαζοµένων 
του δήµου και των αυτοδιοικητι-
κών, συνεργατών µου, οι οποίοι µε 
τη στάση τους απέδειξαν ότι η ποι-
ότητα ζωής των συµπολιτών µας εί-
ναι µια υπόθεση διαρκούς αντιµε-
τώπισης, τόσο των καθηµερινών 
όσο και των έκτακτων προβληµά-
των που παρουσιάζονται.
 
n Τι έργα έχουν γίνει στον δήµο 
από την εκλογή σας µέχρι σήµερα 
και τι έργα έχετε στο µυαλό σας για 
το µέλλον; 
Όπως προανέφερα, µε την ανά-

ληψη των καθηκόντων µας δώσα-
µε έµφαση στον τοµέα της καθη-
µερινότητας. Έτσι, ξεκινήσαµε µε 
ιδίους πόρους τη συντήρηση του 
οδοστρώµατος στο οδικό δίκτυο 
της πόλης. Το προηγούµενο διά-
στηµα πραγµατοποιήθηκαν εργα-
σίες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, 
ενώ το τρέχον έτος έχουµε προ-
γραµµατίσει εργασίες οδοποιίας 
σε ένα µεγάλο τµήµα του δήµου, 
σε εντός και εκτός σχεδίου δρό-
µους. Παράλληλα, η αντιπληµµυ-
ρική θωράκιση της πόλης µας απο-
τελεί βασική προτεραιότητα και 
σκοπεύουµε να εξαντλήσουµε κά-
θε χρηµατοδοτικό εργαλείο, ώστε 
να γίνει πράξη. Σύντοµα, θα ξεκι-
νήσει το έργο της Αστικής Αναζω-
ογόνησης, µιας πρότασης που περι-
λαµβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο 
της Λαθέας, έκτασης 32 στρεµµά-
των, το οποίο αναµένεται να απο-
τελέσει όαση πρασίνου και αναψυ-
χής µέσα στον αστικό ιστό και θα 
συγκεντρώνει ποικίλες δραστηρι-
ότητες άθλησης και πολιτισµού για 
τους δηµότες, καθώς και την ανά-
πλαση δύο εισόδων της πόλης, των 
Λεωφόρων ∆ηµοκρατίας και Φι-
λαδελφείας. Παράλληλα, δροµο-
λογείται η ένταξη µιας σειράς έρ-
γων, όπως ανακύκλωση, συλλογή 
βιοαποβλήτων, οδοποιία, ηλεκτρο-
κίνηση, smart cities κ.α., που έχουν 
προταθεί από τον δήµο και συνο-
δεύονται από ώριµες µελέτες.

n Αργυρό βραβείο για τον ∆ήµο 
Αχαρνών στα «Best City Awards 
2022». Πείτε µου περισσότερα γι’ 
αυτό δήµαρχε. 
Το αργυρό βραβείο «Best City 
Awards» για την Ανάπλαση της 
πλατείας στις εργατικές πολυκατοι-
κίες του Προφήτη Ηλία µε ανάδει-
ξη νέας χρήσης,  καταδεικνύει τη 
συστηµατική δουλειά που γίνεται 
από τους αντιδηµάρχους και τους 
υπαλλήλους για τη βελτίωση και 
ανάπλαση των υποδοµών της πό-
λης. Με αφορµή τη λειτουργία των 
κοινωνικών µας δοµών στην πε-
ριοχή, προχωρήσαµε στην ανά-
πλαση της πλατείας και ταυτόχρο-
να στον εξωραϊσµό του άλσους που 
άπτεται των κτιρίων. Στόχος ήταν 
να αναδειχθεί ο χώρος ως κέντρο 
κοινωνικής προσφοράς, όπου ανα-
µένεται να αναπτυχθούν κι άλλες 
δοµές αλληλεγγύης του δήµου. Τα 
βραβεία δεν είναι αυτοσκοπός, αλ-
λά έρχονται να επιβραβεύσουν την 
προσπάθεια που κάνουµε καθηµε-
ρινά, για να βελτιώσουµε την ποιό-
τητα ζωής των συνδηµοτών µας.

Γιώργος Πατούλης: Με ολοκληρωμένο
στρατηγικό σχεδιασμό για την οδική ασφάλεια

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πα-
τούλης, από την πρώτη µέρα διακυβέρνησης, 
έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήµατα 
που αφορούν την οδική ασφάλεια και την κα-
θηµερινή µετακίνηση των πολιτών στις κεντρι-
κές οδικές αρτηρίες.
Η Περιφέρεια Αττικής, µε ταχύτατους ρυθµούς, 
εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέ-
διο οδικής ασφάλειας, που βασίζεται στη βελτί-
ωση των οδικών υποδοµών και στην αµφίδρο-
µη σχέση επικοινωνίας των χρηστών του οδικού 
δικτύου µε το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας 
και τη διεύθυνση διαχείρισης µητροπολιτικών 
υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής.
Υπό αυτήν την έννοια, ο κ. Πατούλης δηµιούρ-
γησε και παρέδωσε στους πολίτες της Αττικής 
τον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθµό 1544.
Ο νέος τηλεφωνικός αριθµός, 1544, αποτελεί 
ένα χρηστικό εργαλείο που θα δίνει τη δυνατό-
τητα στους πολίτες να επικοινωνούν απευθεί-
ας όλο το εικοσιτετράωρο, 365 µέρες το χρόνο, 
κατευθείαν µε το κέντρο διαχείρισης κυκλοφο-
ρίας, για ζητήµατα που αφορούν το οδικό δί-
κτυο και την οδική ασφάλεια.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού από το 
2019, δηµιουργήθηκε ένα νέο υπερσύγχρο-
νο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και έγι-
ναν καθοριστικές επεµβάσεις συντήρησης και 
βελτίωσης των οδικών υποδοµών, όπου µέ-
χρι σήµερα ήταν πληµµελώς συντηρηµένες. 
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες, όπως η λεωφόρος Ποσειδώνος, 
η λεωφόρος Αθηνών, αλλά και τους εγκληµα-
τικούς δρόµους του κέντρου της Αθήνας, όπως 
η λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας και αρκετές 
ακόµη οδικές αρτηρίες, όπου έγιναν εκτεταµέ-
νες εργασίες βελτίωσης του ασφαλτοτάπητα, 
των διαγραµµίσεων, του φωτισµού των δρό-
µων µε νέα φωτιστικά σώµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας Led και τοποθέτηση φωτεινών ση-
µατοδοτών Led, καθώς και παρεµβάσεις σε 
στηθαία ασφάλειας και σε σηµεία µειωµένης 
οδικής ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώ-
σεις στις πινακίδες σήµανσης και εκσυγχρονι-
σµός των ηλεκτρονικών πινακίδων µεταβλη-
τών µηνυµάτων στις λεωφόρους Κηφισού και 
Συγγρού. Ο τηλεφωνικός αριθµός 1544 ανα-
µένεται να ενισχύσει σηµαντικά το έργο της 
Περιφέρειας Αττικής για την οδική ασφάλεια, 
καθώς οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυ-
νατότητα να ενηµερώνουν άµεσα τους αρµό-
διους για θέµατα φωτεινής σηµατοδότησης, 
οδοποιίας, σήµανσης ή οτιδήποτε άλλο µπορεί 
να εντοπίσουν και να δηµιουργεί κίνδυνο για 
την οδική ασφάλεια ή ακόµη και κυκλοφορια-
κά προβλήµατα.

Γ. Πατούλης: Επενδύουµε στην 
αµφίδροµη σχέση συνεργασίας 
της Περιφέρειας Αττικής µε τους 
καθηµερινούς χρήστες του οδικού 
δικτύου, µε στόχο την προάσπιση της 
οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των 
καθηµερινών µετακινήσεων.

Έχουν τοποθετηθεί, πληροφοριακές 
πινακίδες στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, 

καθώς και 3.000 µικρότερες πινακίδες 
στους ιστούς φωτεινής σηµατοδότησης, 

όπου διαθέτουν και σύγχρονο κωδικό 
QR, έτσι ώστε µε µία απλή κίνηση, οι 

πολίτες να έχουν τη δυνατότητα µέσω 
του smartphone να επικοινωνούν µε την 

Περιφέρεια Αττικής.

Του Κίµων Λογοθέτη
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Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό
στους δήμους στην Ανατολική Αττική
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5 δήµαρχοι σίγουρα επανεκλέγονται, 3 θα το παλέψουν, 4 θα µπουν 
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και ένας το µεγάλο ερωτηµατικό

Μπορεί ακόµη µέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2023, να µας χωρίζει σχεδόν ενάµιση χρόνος, 
παρόλα αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει από τώρα οι 
προετοιµασίες των υποψηφίων, που θέλουν ή 

το σκέφτονται να διεκδικήσουν τον δηµαρχιακό 
θώκο στους 13 δήµους της Ανατολικής Αττικής.  Θα 
κάνουµε µια ανάλυση σε όλους τους δήµους µε τους 
µέχρι στιγµής  διεκδικητές, αλλά το διάστηµα µέχρι 

τις εκλογές είναι αρκετά µακρύ ακόµα, γεγονός που 
σηµαίνει πως µπορεί να υπάρξουν αλλαγές, ακόµα 
και ανατροπές. Ας δούµε πώς εξελίσσονται, µέχρι 
στιγµής, τα πράγµατα.

του Γιώργου Γκόντζου

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

του 

Δήμος Σπάτων
-Αρτέμιδος
Με τα σενάρια 
που κυκλοφο-
ρούν προς ώρας, 
θέλουν τα πράγ-
µατα στον δήµο να 
κυλάνε χαλαρά για 
τον νυν δήµαρχο 
∆ηµήτρη Μάρκου 
(ή αλλιώς, ο δήµαρχος των έργων) και αδια-
φιλονίκητο φαβορί των επόµενων εκλογών.

Θα επανεκλεγεί διότι εργάζεται. ∆ια-
θέτει σηµαντική διοικητική ικανότητα να 
προγραµµατίζει και ταυτόχρονα να πράτ-
τει, συγκροτώντας την κατάλληλη οµά-
δα. Πλέον, είναι απόλυτα διακριτή η συ-
νέπεια λόγων και έργων. Σειρά µελετών 
και έργων έχει στο βιογραφικό του και κυ-
ρίως «επί τάπητος» να επιδείξει ο -για δεύ-
τερη φορά- δήµαρχος ∆ηµήτρης Μάρκου, 
πράγµα που είναι βέβαιο πως θα τον οδη-
γήσει και σε τρίτη επανεκλογή στις επερ-
χόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.  
Ξεκινώντας από τα τελευταία έργα και πη-
γαίνοντας προς την αρχή, αξίζει να ανα-
φερθεί πως επιτέλους, µετά από πολλές 
δεκαετίες, ξεκινούν οι µελέτες πράξεων 
εφαρµογής! Υπογράφηκε ήδη η σύµβαση 
και ξεκίνησαν οι εργασίες της µελέτης για 
την Πράξη Εφαρµογής των εγκεκριµένων 
πολεοδοµικών µελετών στην Πολεοδοµι-
κή Ενότητα 12, και σε τµήµατα των Πολεο-
δοµικών Ενοτήτων 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 
και 14 της ∆.Ε. Αρτέµιδος (περιοχή Β΄ κα-
τοικίας) του ∆ήµου Σπάτων – Αρτέµιδος, 
σε εκτάσεις συνολικού εµβαδού επιφανεί-
ας 3.000 στρεµµάτων περίπου. Η διαδικα-
σία ακύρωσης της παλιάς σύµβασης άρχι-
σε το 2015 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 
2017. Κατάφερε να εξασφαλίσει νέα χρη-
µατοδότηση το 2019 και ο διαγωνισµός µε 
την εξέταση των προσφυγών ολοκληρώθη-
κε στα τέλη του 2021. Τον Μάρτιο του 2022, 
µετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, µε την υπογραφή της σύµβασης, η πό-
λη της Αρτέµιδας κάνει ένα τεράστιο βήµα 
στο αύριο µε την ολοκλήρωση της µελέτης 
πράξης εφαρµογής σε 30 µήνες. Αυτό ση-

µαίνει ότι µετά την ολοκλήρωση της µελέ-
της, θα υπάρξει η δυνατότητα για την κατα-
σκευή όλων των έργων υποδοµών, όπως 
δρόµοι, πεζοδρόµια, πλατείες, παιδικές χα-
ρές και χώροι πρασίνου.

 Εξασφάλισε χρηµατοδότηση για 
την ανέγερση του 7ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Αρτέµιδας, καθώς και για την ανέγερ-
ση του 3ου Γυµνασίου Αρτέµιδας, έχοντας 
ταυτόχρονο στόχο την άµεση µεταστέγαση 
του 2ου Γυµνασίου από τα κοντέινερ. Ολο-
κλήρωσε και παρέδωσε ήδη στη µαθητική 
κοινότητα τον νέο χώρο του 5ου Νηπιαγω-
γείου Σπάτων. Περίπου τον Σεπτέµβριο, 
αναµένεται να ξεκινήσει ένα από τα µεγα-
λύτερα έργα, αυτό της αντικατάστασης όλου 
του οδικού φωτισµού µε φώτα νέας τεχνο-
λογίας LED.

Εξασφάλισε χρηµατοδότηση και επί-
σης αναµένεται τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, 
µετά από δηµοπράτηση, να ξεκινήσει η κα-
τασκευή και επισκευή 318 δρόµων στην 
Αρτέµιδα και στα Σπάτα, συνολικού µή-
κους 66 χιλιοµέτρων. Ένα είναι το βέβαιο 
λοιπόν… ότι θα επανεκλεγεί για να κάνει 
ακόµα περισσότερα έργα! Στον αντίποδα, 
η αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
Άννα Ραφτοπούλου, δείχνει πλέον πολιτικά 
κουρασµένη, να καταβάλλει προσπάθειες 
για µια δυνατή αντιπολίτευση, χωρίς ωστό-
σο να αποκτήσει ακόµα «αέρα νίκης», αλ-
λά αντιθέτως, τα ποσοστά που είχε πάρει το 
2019, δείχνουν να συρρικνώνονται.

Οδεύει µε µαθηµατική ακρίβεια σε µια 
νέα ήττα, η οποία βέβαια θα είναι πολύ οδυ-
νηρή για αυτήν, αφού η διαφορά µε τον δή-
µαρχο θα είναι πολύ µεγάλη. Ερωτηµατικό 
είναι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εάν θα είναι 
τελικά παρόντες στις εκλογές 2023, πλην 
της λαϊκής συσπείρωσης, η οποία σίγουρα 
θα είναι παρούσα.

Δήμος Παιανίας
Τρία χρόνια µε-
τά την εκλογή του 
ως δήµαρχος Παι-
ανίας, ο Ισίδωρος 
Μάδης φαίνεται να 
είναι ο µόνος «παί-
κτης» στον δήµο που 

δηµιουργήθηκε από την ένωση της Παιανί-
ας και των Γλυκών Νερών.

Ο βασικός του αντίπαλος, η παράτα-
ξη του πρώην δηµάρχου, διελύθη εις τα εξ 
ων συνετέθη: έχει µείνει µε τέσσερις δηµο-
τικούς συµβούλους, ενώ πληροφορίες θέ-
λουν µόνο τους τρεις να φτάνουν µέχρι την 
κάλπη. Στον αντίποδα, ο Ισίδωρος Μάδης 
προχώρησε σε συνεργασίες εξασφαλίζο-
ντας την απόλυτη πλειοψηφία του σώµατος. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να έχει καταφέ-
ρει µέχρι σήµερα ένα αξιοσηµείωτο έργο, 
µολονότι βρίσκεται επί της ουσίας στην αρ-
χή: είναι η πρώτη του εκλογή και στα τρία 
χρόνια, έχοντας να αντιµετωπίσει αρχικά 
την πανδηµία του κορωνοϊού και σήµερα 
την ενεργειακή κρίση, εκείνος πέτυχε την 
πλήρη αναδιοργάνωση του δήµου, εκσυγ-
χρονίζοντας και τις υπηρεσίες. 

Ταυτόχρονα, µε µια οµάδα προσεκτι-
κά επιλεγµένων συνεργατών, εξασφάλισε 
για τον ∆ήµο Παιανίας έργα πολλών εκα-
τοµµυρίων, µε αποκορύφωµα ένα νέο σχο-
λείο µετά από δύο δεκαετίες (εντάχθηκε 
στο πρόγραµµα Τρίτσης) και την επισκευή 
των ολυµπιακών ακινήτων, υπογράφοντας 
µνηµόνιο συνεργασίας µε τον υφυπουργό 
Αθλητισµού και τον περιφερειάρχη Αττι-
κής. Επιπλέον, ξεκόλλησε έργα του παρελ-
θόντος, ενώ το επόµενο διάστηµα αναµένε-
ται η ανακοίνωση και νέων εντάξεων στο 
πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης, όπου έχουν 
υποβληθεί προτάσεις συνολικού ύψους 
25.000.000 ευρώ.  

Δήμος Ωρωπού
Μέχρι πριν λίγο 
καιρό, οι κάτοικοι 
του Ωρωπού είχαν 
αποδεχτεί τη µοίρα 
τους και αποκαλού-
σαν τον τόπο τους 
«η πίσω αυλή της 
Αθήνας». Μηδενι-
κά έργα, χρέη, ανυποληψία και ανύπαρ-
κτο όραµα για έναν τόπο που θα µπορούσε 
να ήταν παράδεισος, µόλις µισή ώρα από 
την Οµόνοια. Η έλευση του  Γιώργου Για-
σηµάκη στη δηµαρχία από τον Σεπτέµβριο 
του 2019, έχει αλλάξει τα πάντα και µέσα σε 

χρόνο ρεκόρ έχει κάνει τον ∆ήµο Ωρωπού 
πρωταγωνιστή. 

Το τεχνικό πρόγραµµα των 45 εκ. ευ-
ρώ µόνο για το 2022, το αποδεικνύει. ∆εν 
υπάρχει πρόταση επιχορήγησης από το 
«Φιλόδηµος» και το «Τρίτσης» που να µην 
την έχει διεκδικήσει. Οι τεκτονικές αλλαγές 
στην ύδρευση µε τη λειτουργία και εκµετάλ-
λευση των γεωτρήσεων, που είναι ιδιοκτη-
σία του δήµου στη Μαυροσουβάλα, εξοι-
κονοµούν περίπου 2,5 εκ. ευρώ τον χρόνο. 
Τα έργα που ξεκινούν εντός των ηµερών 
για αλλαγή όλου του δικτύου ύδρευσης µε 
τοποθέτηση σύγχρονων συστηµάτων τη-
λεµετρίας, τα έργα στον οδοφωτισµό των 
18.500 δηµοτικών φωτιστικών, ο εκσυγ-
χρονισµός στην καθαριότητα και οι επιδό-
σεις πρωταθλητισµού του δήµου στις µεγά-
λες κακοκαιρίες «Ελπίδα» και «∆ιοµήδης», 
όπου στον πλέον ορεινό δήµο της Αττικής 
(καθαρίστηκαν όλοι οι δρόµοι από τα χιό-
νια µέσα σε 48 ώρες) είναι απόδειξη πως 
«Ο Ωρωπός Αλλάζει». 

Και δεν είναι µόνον αυτά. Ξεχρεώθη-
καν τα 15 εκ. ευρώ, χρέη του Θωµά Ρούσ-
ση, ο δήµος για πρώτη φορά απέκτησε απο-
θεµατικό στο ταµείο του, αποκτήθηκαν οι  
Παλαιές Φυλακές Ωρωπού και µετατρέ-
πονται σε Κέντρο ∆ηµοκρατίας και Πολι-
τισµού «Μίκης Θεοδωράκης», ασφαλτο-
στρώνεται σταδιακά το σύνολο του παλιού 
οδικού δικτύου που είχε να δει άσφαλτο δε-
καετίες, δροµολογήθηκε η Ανάπλαση του 
Ωρωπού, συντηρούνται και κατασκευάζο-
νται νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, τέσσερα 
σχολικά συγκροτήµατα, δύο νηπιαγωγεία.  
Κυρίως, όµως, ο ∆ήµος Ωρωπού αποκτά 
και πάλι αξιοπιστία και σταδιακά µετατρέ-
πεται στη βιτρίνα της Αττικής, όπως είναι 
και το µεγάλο όραµα των περήφανων δη-
µοτών του.

Δήμος Μαραθώνος
Τις πλέον θετικές 
εντυπώσεις των 
δηµοτών του Μαρα-
θώνα, συγκεντρώ-
νει στο πρόσωπό 
του, ο νυν δήµαρ-
χος Στέργιος Τσίρ-

κας. Ο νυν δήµαρχος δηµιουργεί ένα σκηνι-
κό σχεδόν απόλυτης κυριαρχίας έναντι των 
διεκδικητών της δηµαρχίας στις εκλογές του 
2023, στα ποιοτικά στοιχεία, αλλά και την 
αποτίµηση του συνολικού έργου της δηµο-
τικής αρχής. Ο έτερος διεκδικητής, Σπύρος 
Λιβαθηνός, διεκδικεί χωρίς πολλές πιθα-
νότητες τη δηµαρχία. Είναι σε µειονεκτική 
θέση λόγω της µεγάλης φθοράς που έχει 
υποστεί, καθώς η θητεία του στην αντιπολί-
τευση θεωρείται µάλλον αποτυχηµένη, και 
είναι πολιτικά αδύναµος να κρατήσει  συ-
σπειρωµένο τον συνδυασµό που είχε στις 
εκλογές του 2019. Ο κος Βαγγέλης Κυπα-
ρίσσης αποτελεί µεγάλο ερωτηµατικό εάν 
θα είναι υποψήφιος στις επόµενες εκλογές 
ή αν θα συσπειρωθεί µε τον δήµαρχο.  Οι 
υπόλοιποι διεκδικητές του 2019, δεν δεί-
χνουν ικανοί να φτάσουν έως τον Οκτώ-
βριο του 2023. Τα πράγµατα στον δήµο εί-
ναι σαφώς ευνοϊκά για τον Τσίρκα, κανείς 
όµως δεν ξέρει αν µέχρι το τέλος προκύψει 
µια δυνατή υποψηφιότητα, που θα ανακα-
τέψει για τα καλά την «τράπουλα».

Δήμος Κρωπίας
Κιούσης εναντί-
ον… Κιούση, τα 
χαρακτηριστικά στον 
∆ήµο Κρωπίας. Πα-
ρά τη φθορά του, 
έχει παραµένει σχε-
τικά δηµοφιλής ανά-
µεσα στους δηµό-
τες του, αφού το 2014 είχε πάρει 76%, ενώ 
το 2019 έπεσε λίγο και έφτασε το 71% και 
όπως δείχνουν τα πράγµατα, στις εκλογές 
του 2023, το ποσοστό του θα κυµανθεί από 
62% έως 67%. Ο ∆ηµήτρης Κιούσης θα 
συνεχίσει στον ∆ήµο Κρωπίας, όπως δεί-
χνουν τα πράγµατα µέχρι στιγµής, για να κά-
νει την τέταρτη θητεία του. Ο αντίπαλός του, 
κος Κερασιώτης, δείχνει πολύ αδύναµος 
για να µπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο 
από το 21%, που είχε πάρει στις εκλογές του 
2019. Κάποιες προσπάθειες που γίνονται 
για τη δηµιουργία σοβαρής δηµοτικής οµά-
δας, ικανής να χτυπήσει τον νυν δήµαρχο 
έτσι ώστε οι εκλογές να γίνουν ντέρµπι, δεν 
έχουν πάρει ακόµα σάρκα και οστά. 

Οι πέντε δήμαρχοι που δείχνουν ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί
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Δήμος Αχαρνών
Εκεί που τα πράγ-
µατα οδηγούν πραγ-
µατικά σε ένα εκλο-
γικό «τζόγο», είναι ο 
∆ήµος Αχαρνών. Οι 
πολλές υποψηφιό-
τητες που υπάρχουν 
πάντα, δηµιουργούν 
ένα αρκετά ρευστό πολιτικό τοπίο, που κανείς 
δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Υποψήφιος ξανά 
θα είναι ο νυν δήµαρχος, Σπύρος Βρεττός, ο 
οποίος µέχρι στιγµής δείχνει να κρατάει όλη 
του τη δηµοτική οµάδα, (πολιτικό φαινόµενο 
βέβαια αυτό για τον ∆ήµο Αχαρνών, αφού η 
προϊστορία λέει ότι όλοι οι δήµαρχοι χάνουν 
συµβούλους µέχρι τις εκλογές).

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης, κος Πέτρος Βαρελάς, λέει ότι θα είναι και 
πάλι υποψήφιος, αλλά δυστυχώς για αυτόν, 
είναι εξαφανισµένος από το πολιτικό τοπίο 
του δήµου του και δείχνει να έχει απώλειες 
στη δηµοτική του οµάδα. Είναι ικανός όµως, 
να περάσει στον δεύτερο γύρο και να διεκδι-
κήσει µε αξιώσεις δηµαρχεία. Ο κος Ηλιά-
δης, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα είναι 
και αυτός παρών στις εκλογές του 2023, δεν 
δείχνει ικανός να περάσει ούτε στο δεύτερο 
γύρο, ενώ προσπαθεί να συγκροτήσει µια αξι-
όπιστη δηµοτική οµάδα, αν και τα ικανά και 
δυναµικά στελέχη του ∆ήµου Αχαρνών του 
γυρνούν την πλάτη. Μετά δυσκολίας, το ποσο-
στό του θα αγγίξει το 10%. Ο κος Ηλιόπουλος, 
Στρατηγός εν αποστρατεία και ∆ιοικητής του 
Κατ, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να εί-
ναι παρών στις εκλογές και προσπαθεί να συ-
γκροτήσει µια δυναµική οµάδα.

Το παιδί του λαού, το οποίο είναι παρών 
σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις 
-ή αλλιώς Παναγιώτης Γρηγοριάδης- θα είναι 
υποψήφιος και αυτός, αλλά το ποσοστό του 
θα κυµανθεί πάλι µεταξύ 5% και 7%. Ο κος 
Θεόφιλος Αφουξενίδης, θα φτάσει και αυτός 
στις εκλογές, αλλά µε ένα ποσοστό περίπου 
σαν αυτό του κου Γρηγοριάδη. Και στον ∆ήµο 
Αχαρνών ακούγονται φήµες για τη δηµιουρ-
γία νέας ∆ηµοτικής οµάδας, όµως µέχρι στιγ-
µής δεν δείχνει παρούσα, αλλά τελικά η πο-
λυδιάσπαση θα οδηγήσει στον δεύτερο γύρο 
τον νυν δήµαρχο, κ. Σπύρο Βρεττό, και έναν 
εκ των Πέτρο Βαρελά ή την  καινούργια πα-
ράταξη, µε αποτέλεσµα η δεύτερη Κυριακή 
των εκλογών του 2023 να είναι ένα ντέρµπι.

Δήμος Ραφήνας
-Πικερμίου
Ο νυν δήµαρ-
χος, κος Βαγγέ-
λης Μπουρνούς,
δείχνει να έχει ένα  
προβάδισµα από 
τους αντιπάλους 
του, όχι όµως τόσο 
ικανό για να του δί-

νει τη σιγουριά της νίκης. Μπορεί να έχει 
κάνει πολλές µεταγραφές από άλλους συν-
δυασµούς, αλλά τα εσωτερικά προβλήµατα 
που έχει στην παράταξή του είναι τέτοια, τα 
οποία δεν το επιτρέπουν να µπορεί να βλέ-
πει µε µεγάλη αισιοδοξία το µέλλον. 

Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγµή, η Ρα-
φήνα και το Πικέρµι σκάβονται από άκρη 
σε άκρη και γίνονται έργα, λόγω της Φωτιάς 
στο Μάτι, που δίνουν µια δυναµική στον δή-
µαρχο, αλλά ο µεγάλος αντίπαλος του Βαγ-
γέλη Μπουρνούς στις επόµενες εκλογές εί-
ναι ο ίδιος του ο εαυτός.

Ο κος ∆αµιανός Φαφούτης, µετά τη συ-
ντριπτική ήττα που υπέστη στις προηγούµε-
νες δηµοτικές εκλογές, κάνει µια προσπά-
θεια συνένωσης και από ότι φαίνεται µέχρι 
στιγµής, έχει ενωθεί µαζί του ο έτερος υπο-
ψήφιος, Βασίλης Πιστικίδης, ενώ δείχνει να 
έχει και την υποστήριξη των δύο πρώην δη-
µάρχων, του Γιώργου Χριστοδούλου και του 
Ανδρέα Κεχαγιόγλου. Ο Ανδρέας Βασιλό-
πουλος, φαίνεται να έχει καταλάβει τα λά-
θη του παρελθόντος και κάνει αυτή τη στιγ-
µή µια πολύ δυναµική εµφάνιση, ενώ είναι 
ο µοναδικός που κάνει αντιπολίτευση στον 
δήµαρχο και συγκροτεί ένα δυναµικό και 
ικανό ψηφοδέλτιο, που θα τον φέρει στον 
δεύτερο γύρο διεκδικώντας µε αξιώσεις τη 
νίκη, στις εκλογές του 2023.

Δήμος Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης
Ο νυν δήµαρχος 
Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, θα διεκδι-
κήσει την επανεκλο-
γή του. Πρέπει όµως 
να δώσει σκληρή 
«µάχη» µε τους αν-
θυποψηφίους του. 
Και αυτό, διότι δηµιουργείται ανεξάρτητη 
αυτοδιοικητική κίνηση συνεργασίας συλ-
λογικοτήτων και προσώπων, που θέλουν 
να συµβάλουν στο να αλλάξει σελίδα ο δή-
µος. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν καταλάβει 
πλέον στον ∆ήµο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
µένης, ότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δεν 
θα πρέπει να βρίσκεται ξανά στα ηνία του δή-
µου για την επόµενη πενταετία και ο συνδυ-
ασµός που θα προκύψει από τη συνεργασία 
πολλών θα είναι ικανός, έτσι ώστε να οδη-
γήσει τον νυν δήµαρχο στην ήττα. Ο κος ∆α-
βάκης ∆ηµήτριος δείχνει να παίρνει ένα πο-
σοστό λίγο παραπάνω από το 12%, που είχε 
πάρει στις εκλογές του 2019, ικανό όµως, µα-
ζί µε το ποσοστό της νέας ∆ηµοτικής παρά-
ταξης, να οδηγήσουν τις εκλογές τη δεύτερη 
Κυριακή, µε αποτέλεσµα ο νυν δήµαρχος να 
κινδυνεύει να τις χάσει.

Ο κος Ματόπουλος Αθανάσιος, η κα 
Χόβρη-Σίνα Μαρία και ο κος ∆ασκαλάκης 
Εµµανουήλ, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόµα 
τις προθέσεις τους ως προς το αν θα είναι 
υποψήφιοι ή όχι. 

Δήμος Λαυρεωτικής
Ο νυν δήµαρχος ∆η-
µήτρης Λουκάς, φαί-
νεται ότι θα αποτελέ-
σει παρελθόν για τον 
∆ήµο Λαυρεωτικής, 
το 2023. Κι αυτό, γιατί 
το διάστηµα της θητεί-
ας του έχει προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές 
αρνητικές γνώµες. Έχει δηµιουργήσει ένα εγω-
κεντρικό σύστηµα διοίκησης, δεν γίνεται τίποτα 
στο δήµο εάν δεν το ελέγχει αυτός, πιστεύοντας 
ότι είναι παντοδύναµος και δεν θα έχει αντίπα-
λο, ικανό να τον στείλει στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας. Ο Κώστας Λεβαντής, ο οποίος κατά την 
προσωπική µου άποψη θα είναι υποψήφιος, δεί-
χνει ικανός να ξαναεπιστρέψει στον δηµαρχια-
κό θώκο, αφού οι δηµότες της Λαυρεωτικής στο 
πρόσωπο του αναγνωρίζουν τον ηθικό, τον έντι-
µο και τον δήµαρχο αυτόν, ο οποίος στέκεται δί-
πλα στα προβλήµατά τους. Η Αρετούσα Μάκρη, 
δεν δείχνει ικανή να φτάσει έως τον Οκτώβριο 
του 2023. Ερωτηµατικό αποτελούν ο Σταύρος 
Κρητικός και ο Σταύρος Ιατρού, εάν τελικά θα εί-
ναι υποψήφιοι, µε τον πρώτο να δείχνει ίσως πιο 
δυναµικός. Εάν τελικά δεν θα είναι υποψήφιος ο 
Κώστας Λεβαντής, τότε κρατήστε ένα γυναικείο 
όνοµα που προέρχεται από την πόλη του Λαυρί-
ου, η οποία τελικά θα είναι υποψήφια στην πε-
ρίπτωση αυτή και δείχνει ικανότατη να συντρί-
ψει τον νυν δήµαρχο ∆ηµήτρη Λουκά, ακόµα και 
από την πρώτη Κυριακή. Ένα είναι σίγουρο για 
τον ∆ήµο Λαυρεωτικής. Ο ∆ηµήτρης Λουκάς 
στις εκλογές του 2023 θα µπει στο χρονοντού-
λαπο της ιστορίας.

Δήμος Διονύσου
Στον ∆ήµο ∆ιονύ-
σου, η επανεκλογή 
Καλαφατέλη σκόρ-
πισε ελπίδες και χα-
µόγελα σε πολλούς, 
που περίµεναν πως ο 
«έµπειρος» Κοινοτάρ-
χης Κρυονερίου, ως επαγγελµατίας πολιτικός, 
θα δώσει λύσεις σε προβλήµατα καθηµερινότη-
τας και ουσίας, εκεί που οι προηγούµενοι απέ-
τυχαν.  Στην τριετία που ακολούθησε έχει «κα-
ταφέρει» τα παρακάτω σπουδαία επιτεύγµατα:  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, να τελεί υπό παρατεταµέ-

νη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κάθε φυσική 
καταστροφή (Μήδεια, Ελπίδα, πυρκαγιές Αυ-
γούστου 2021) και να είναι πρωτοσέλιδο ανικα-
νότητας και κακοδιαχείρισης στην Ανατολική Ατ-
τική.  Με την εξουσιοµανία και την αλαζονεία 
του, έχει συσπειρώσει το σύνολο της αντιπολί-
τευσης εναντίον του, γεγονός σπάνιο στα πολι-
τικά πράγµατα της αυτοδιοίκησης, και την πα-
ράταξή του να φυλλοροεί, καθώς πρώην στενοί 
του συνεργάτες είτε ανεξαρτητοποιούνται και 
ασκούν ανοιχτά αντιπολίτευση είτε  απέχουν 
από διαδικασίες της διοίκησης. Οι δηµότες του 
∆ιονύσου νιώθουν απογοητευµένοι και οργι-
σµένοι µε όσα βιώνουν, ενώ συγκεκριµένα πρό-
σωπα απολαµβάνουν προκλητικά οφέλη από τη 
σχέση τους µε τον απερχόµενο δήµαρχο.  Με  εκ-
πεφρασµένη την άρνηση του πρώην δηµάρχου 
∆ιονύση Ζαµάνη να διεκδικήσει ξανά τον δη-
µαρχιακό θώκο, ακούγεται έντονα µια γυναικεία 
υποψηφιότητα, που ενώνει και πείθει θεσµικούς 
και δηµότες για να αναλάβει τα ηνία του ∆ήµου 
της επόµενης ηµέρας. Ο πολιτικά έκπτωτος (στη 
συνείδηση των δηµοτών και εντός του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου) Καλαφατέλης, οδεύει µε 
µαθηµατική ακρίβεια σε συντριπτική ήττα στις 
επερχόµενες εκλογές.

Δήμος Μαρκόπουλου
Με τη µεγάλη φθο-
ρά των 4 ετών αρνη-
τικού έργου, ο Κώστας 
Αλλαγιάννης, ζητά την 
επανεκλογή του, όπως 
και το 2019, όταν είχε 
κατέβει και πάλι ανε-
ξάρτητος, αλλά αυτή τη φορά είναι ιδιαίτερα απο-
δυναµωµένος.  ∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
θέλουν βασικά του στελέχη να αποχωρούν από 
τον συνδυασµό του και να προσχωρούν σε άλ-
λους συνδυασµούς, αφού θεωρούν βέβαιη την 
ήττα του νυν δηµάρχου, στις εκλογές του 2023. 
Κανένα έργο δεν έχει προχωρήσει στον ∆ήµο 
Μαρκόπουλου, για πρώτη φορά µετά από πολ-
λές δεκαετίες δηµιουργήθηκε ταµειακό έλλειµ-
µα και δείχνει ο κος  Αλλαγιάννης να θεωρεί τον 
εαυτό του σαν δηµόσιο υπάλληλο και όχι δήµαρ-
χο. Η κα Μαντάλα, η αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, δείχνει και αυτή αποδυναµωµέ-
νη και ίσως όχι ικανή να µπορεί να ανταπεξέλ-
θει µε επιτυχία στα δηµαρχιακά της καθήκοντα, 
αν εκλεγεί τελικά δήµαρχος. Ο Γιώργος Πολί-

της αποτελεί και αυτός ένα ερωτηµατικό εάν θα 
φτάσει στις εκλογές 2023. Ο κος ∆ρίτσας, ο οποί-
ος στις εκλογές του 2019 δεν κατάφερε να πείσει 
τους ψηφοφόρους του ∆ήµου Μαρκόπουλου, θα 
είναι παρών και σε αυτή την αναµέτρηση, δηµι-
ουργώντας ένα δυναµικό ψηφοδέλτιο. Η κα Ελέ-
νη Μπούρα, η οποία πριν λίγο καιρό ανακοίνω-
σε την υποψηφιότητά της, δείχνει να συσπειρώνει 
γύρω της ικανότατα στελέχη, να έχει όρεξη για 
δουλειά και ξεκίνησε πολύ δυναµικά. Στον ∆ή-
µο Μαρκόπουλου η κατάσταση είναι πολύ ρευ-
στή, αλλά ένα είναι σίγουρο: ότι ο Αλλαγιάννης 
δεν θα ξανά είναι δήµαρχος. 

Δήμος Παλλήνης
Ο νυν δήµαρχος Αθα-
νάσιος Ζούτσος, προ-
ερχόµενος από το 
ΠΑΣΟΚ,  δείχνει για 
πρώτη φορά αποδυ-
ναµωµένος και σί-
γουρα θα ηττηθεί στις  
επερχόµενες δηµοτι-
κές εκλογές. Η πολυδιάσπαση στον ∆ήµο Παλ-
λήνης, που µέχρι στιγµής ήταν αυτή η οποία έδι-
νε τον αέρα της νίκης στον δήµαρχο, φαίνεται να 
ανήκει πλέον στο παρελθόν, αφού από τον χώρο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας γίνεται µια κίνηση, ώστε 
να συσπειρωθούν όλες οι δυνάµεις γύρω από 
ένα πρόσωπο. Ο νυν δήµαρχος, ενδιαφερόµενος 
µόνο για την πόλη του Γέρακα και αδιαφορώντας 
ουσιαστικά για τις άλλες δύο πόλεις, την Παλλή-
νη και την Ανθούσα, δείχνει να έχει καταλάβει 
την επερχόµενη ήττα. Ο κος Παναγιώτης Μερτύ-
ρης, ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και θα συσπειρω-
θεί µαζί µε αυτόν ή αυτήν, που θα δείχνουν ικανοί 
να χτυπήσουν τον δήµαρχο.  Ενδιαφέρον για να 
είναι υποψήφιος δήµαρχος, έχει εκδηλώσει και 
ο κος Γιώργος Καρατζάς, πρώην δηµοτικός σύµ-
βουλος, προσπαθώντας να συγκροτήσει και αυ-
τός ένα ικανό ψηφοδέλτιο. Όµως, η µεγάλη ελ-
πίδα για την ανατροπή του νυν δηµάρχου ακούει 
σε γυναικείο όνοµα, το οποίο προέρχεται από την 
πόλη του Γέρακα και η οποία θα εκτεθεί στα κοι-
νά για πρώτη φορά. Με το άκουσµα αυτής της εί-
δησης, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι δέχονται να 
συσπειρωθούν γύρω από την εν λόγω κυρία, δεί-
χνοντας για πρώτη φορά ότι η ανατροπή του Ζού-
τσου είναι πολύ εύκολη, εάν τελικά υπάρξει ενω-
τικό ψηφοδέλτιο. 

Στον Δήμο Σαρωνικού, ερωτηματικό ο επόμενος δήμαρχος
Μετά την απόφαση του νυν δηµάρχου, κου Πέτρου Φιλίππου, να είναι υποψήφιος βουλευτής µε τον ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγµατα µπλέκονται ως προς το πρό-
σωπο που θα είναι στα ηνία του δήµου, τη δηµοτική περίοδο 2024-2028. Οι διεκδικητές της θέσης του δηµαρχιακού θώκου είναι πέντε, από ότι φαίνεται 
µέχρι στιγµής από το ψηφοδέλτιο του νυν δηµάρχου, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν δηµοσκόπηση και όποιος είναι πρώτος σε αυτή, να είναι και ο επό-
µενος δήµαρχος που θα αντικαταστήσει τον κ. Φιλίππου, όταν γίνουν οι βουλευτικές εκλογές και να συνεχίσει να είναι υποψήφιος δήµαρχος, 
τον Οκτώβριο του 2023. Ο κος Γιώργος Σωφρόνης δείχνει αποδυναµωµένος, µε πολλά στελέχη του να έχουν µεταπηδήσει στον υποψήφιο 
που θα βγει από το ψηφοδέλτιο του κου Φιλίππου. Η πολιτική αλαζονεία και τα λάθη του κου Σοφρώνη, τον οδηγούν σε συντριπτική ήττα στις 
επόµενες δηµοτικές εκλογές. Ο κος Τσιγαρίδας θα είναι και αυτός υποψήφιος, αφού έχει έτοιµο σχεδόν το ψηφοδέλτιό του από τις προη-
γούµενες εκλογές, δείχνοντας ότι µπορεί να πάρει ένα µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό του 2019.  Ένα είναι σίγουρο πλέον και εδώ, ότι 
ο επόµενος δήµαρχος θα είναι από το ψηφοδέλτιο του κου Πέτρου Φιλίππου. Έτσι διαµορφώνεται η κατάσταση στην Ανατολική Ατ-
τική, ενάµιση χρόνο περίπου πριν τις δηµοτικές εκλογές, και ήδη ο προεκλογικός αγώνας σε πολλούς δήµους έχει ξεκινήσει µε τους 
υποψηφίους να είναι πλέον στις επάλξεις. Εµείς είµαστε εδώ και θα σας ενηµερώνουµε για τις όποιες εξελίξεις.

Οι δήμαρχοι που οι εκλογές 
στους δήμους θα είναι ντέρμπι

Οι δήμαρχοι που θα χάσουν
στις εκλογές του 2023

µενος δήµαρχος που θα αντικαταστήσει τον κ. Φιλίππου, όταν γίνουν οι βουλευτικές εκλογές και να συνεχίσει να είναι υποψήφιος δήµαρχος, 
τον Οκτώβριο του 2023. Ο κος Γιώργος Σωφρόνης δείχνει αποδυναµωµένος, µε πολλά στελέχη του να έχουν µεταπηδήσει στον υποψήφιο 
που θα βγει από το ψηφοδέλτιο του κου Φιλίππου. Η πολιτική αλαζονεία και τα λάθη του κου Σοφρώνη, τον οδηγούν σε συντριπτική ήττα στις 
επόµενες δηµοτικές εκλογές. Ο κος Τσιγαρίδας θα είναι και αυτός υποψήφιος, αφού έχει έτοιµο σχεδόν το ψηφοδέλτιό του από τις προη-
γούµενες εκλογές, δείχνοντας ότι µπορεί να πάρει ένα µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό του 2019.  Ένα είναι σίγουρο πλέον και εδώ, ότι 
ο επόµενος δήµαρχος θα είναι από το ψηφοδέλτιο του κου Πέτρου Φιλίππου. Έτσι διαµορφώνεται η κατάσταση στην Ανατολική Ατ-
τική, ενάµιση χρόνο περίπου πριν τις δηµοτικές εκλογές, και ήδη ο προεκλογικός αγώνας σε πολλούς δήµους έχει ξεκινήσει µε τους ?



Τ
έλος στην αναµονή χι-
λιάδων πολιτών για την 
έκδοση σύνταξης βάζει 
µε τροπολογία, που κα-

τέθεσε στη Βουλή, το Υπουργείο 
Εργασίας. Στόχος είναι να δοθεί τέ-
λος στην οµηρία των ασφαλισµέ-
νων, που πολλές φορές αναγκάζο-
νται να περιµένουν χρόνια για να 
λάβουν τη σύνταξή τους -για την 
οποία έχουν πληρώσει εισφορές- 
χωρίς να έχουν άλλους πόρους για 
τον βιοπορισµό τους, εκτός από την 
προκαταβολή σύνταξης.

Fast track συντάξεις
Eφεξής, ο ΕΦΚΑ θα είναι υποχρε-
ωµένος να εκδίδει συντάξεις εντός 
τριών µηνών, να ολοκληρώνει δη-
λαδή τον σχετικό έλεγχο εντός αυ-
τού του διαστήµατος. Και τι θα γί-
νει αν αυτό δεν πραγµατοποιηθεί 
στο συγκεκριµένο διάστηµα, είναι 
η εύλογη επόµενη ερώτηση.

Τότε, οι αρµόδιες υπηρεσίες, 
για να εκδώσουν την απόφαση, θα 

πρέπει να στηρίζονται σε δυο δε-
δοµένα: αφενός στα στοιχεία που 
περιέχει το ηλεκτρονικό σύστη-
µα «ΑΤΛΑΣ» για το ασφαλιστικό 
ιστορικό του αιτούντος, αφετέρου 
στα επιπλέον στοιχεία που έχει ο 
ίδιος προσκοµίσει για τον χρόνο 
της ασφάλισής του.

Συντάξεις εµπιστοσύνης
Ειδικά για τις αιτήσεις που έχουν 
υποβληθεί µέχρι τις 31 Μαρτίου 
2022 -και είναι εκκρεµείς µέχρι τη 
θέση σε ισχύ της διάταξης- η πρά-
ξη απονοµής σύνταξης εκδίδεται 
στη βάση των στοιχείων, που εί-
ναι καταγεγραµµένα στα πληρο-
φοριακά συστήµατα του e-ΕΦΚΑ 
και των δηλώσεων των ασφαλι-
σµένων για την αναγνώριση χρό-
νου σύνταξης, επιπλέον αυτού που 
προκύπτει από τα προαναφερθέντα 
συστήµατα. Στην περίπτωση αυτή, 
οι δηλώσεις γίνονται δεκτές χωρίς 
να απαιτείται η προσκόµιση παρα-
στατικών που τις τεκµηριώνουν. Γι’ 

αυτό και η διαδικασία εδώ θα εί-
ναι ακόµη ταχύτερη και θα στηρίζε-
ται στην εµπιστοσύνη του κράτους 
προς τον ασφαλισµένο. Και εδώ, 
ο έλεγχος των προσκοµιζόµενων 
στοιχείων και δικαιολογητικών θα 
γίνεται εκ των υστέρων. Μάλιστα, 
στην πράξη της απονοµής σύνταξης 
θα αναφέρεται ότι οι ασφαλισµέ-
νοι είναι υποχρεωµένοι να διατη-
ρήσουν φυσικά παραστατικά που 
τυχόν δεν έχουν προσκοµίσει στον 
ΕΦΚΑ για 10 χρόνια, προκειµένου 
να µπορούν να προσκοµιστούν κα-
τά τη διάρκεια των ελέγχων.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι
Οι πράξεις απονοµής συντάξεων 
που εκδόθηκαν µε ταχείες διαδι-
κασίες ελέγχονται εντός τριών (3) 
ετών από την έκδοσή τους, και σε 
κάθε περίπτωση, έως την πάροδο 
πέντε (5) ετών από την έκδοση. Αν 
προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστο-
ρικό που λήφθηκε υπόψη για την 
έκδοσή τους ήταν λανθασµένο, οι 
πράξεις µεταρρυθµίζονται ή ανακα-
λούνται κατά περίπτωση. Τα αποτε-
λέσµατα του ελέγχου δεν µπορούν 
να οδηγήσουν σε καταλογισµούς 
εις βάρος του συνταξιούχου που 
εκτείνονται χρονικά πέραν της τρι-
ετίας.

Αν από τον έλεγχο διαπιστω-
θεί ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που 
ελήφθη υπόψη για την έκδοση της 
σύνταξης είναι µεγαλύτερος του 
πραγµατικού χρόνου µέχρι δυο 
(2) έτη, επιτρέπεται στον ασφαλι-
σµένο να καλύψει τις αντίστοιχες 
ασφαλιστικές εισφορές εντός ενός 
έτους, είτε µε καταβολή είτε µε πα-
ρακράτηση από την καταβαλλόµε-
νη σύνταξη, είτε µε συνδυασµό των 
δύο τρόπων. Η κάλυψη των ασφα-
λιστικών εισφορών γίνεται είτε µε 
την τρέχουσα αξία τους είτε µε τρό-
πο παρόµοιο µε αυτόν της αναγνώ-
ρισης πλασµατικού χρόνου. Εάν 
ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, η πρά-
ξη απονοµής σύνταξης διατηρεί 
την ισχύ της και δεν συντρέχει πε-
ρίπτωση αναζήτησης αχρεωστήτως 
καταβληθεισών συντάξεων.

∆ιευκρινίζεται ότι οι περι-
ορισµοί στον έλεγχο, το χρονι-
κό σηµείο αυτού και την αναζήτη-
ση αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών δεν ισχύουν για την περί-
πτωση, κατά την οποία η συνταξι-
οδοτική απόφαση εκδόθηκε κατό-
πιν απατηλής συµπεριφοράς του 
ασφαλισµένου, αν δηλαδή αυτός 
υπέβαλε στοιχεία γνωρίζοντας ότι 
ήταν πλαστά ή αναληθή. Εποµέ-
νως, δεν µπορεί κάποιος να κατα-

χραστεί την εµπιστοσύνη που του 
δείχνει το κράτος και στη συνέχεια 
να αποφύγει τον έλεγχο. Εννοείται 
ότι στις περιπτώσεις αυτές αναζη-
τούνται και ποινικές ευθύνες, εάν 
υπάρχουν.

∆ιαπίστωση
χρόνου ασφάλισης
Αναφορικά µε τα στοιχεία που µπο-
ρούν να χρησιµοποιούνται για τη 
διαπίστωση του χρόνου ασφάλι-
σης και την επιτάχυνση της διαδι-
κασίας απονοµής συντάξεων, προ-
βλέπεται ως γενική αρχή ότι θα 
αξιοποιείται κάθε πρόσφορο στοι-
χείο ή έγγραφο για την απόδειξη 
της ασφαλιστέας ιδιότητας και τον 
ασφαλιστικό χρόνο του αιτούντος. 
Προσδιορίζονται, επίσης, τα έγγρα-
φα και οι διαδικασίας που λαµβά-
νονται υπόψη κατά περίπτωση. Πιο 
συγκεκριµένα, προβλέπεται µεταξύ 
άλλων ότι:
●  Αξιοποιούν ται τα βιβλιά-
ρια ασθενείας για την εξεύρεση 
του χρόνου ασφάλισης στο τέως 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
● Λαµβάνεται υπόψη κάθε έγ-
γραφο δηµόσιας υπηρεσίας, στην 
οποία είχε απασχοληθεί ο αιτών 
σύνταξη, µε βάση τις διατάξεις της 
διαδοχικής σύνταξης, εφόσον προ-
κύπτει από αυτό ο χρόνος υπηρεσί-
ας, η ασφάλιση και η καταβολή των 
εισφορών.
● Αξιοποιείται ο χρόνος επικουρι-
κής ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
για τη θεµελίωση χρόνου ασφάλι-
σης µε τις διατάξεις της διαδοχικής 
ασφάλισης, όταν αυτή χορηγείται 
από το Ταµείο Επικουρικής Ασφά-
λισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. ∆ί-
νεται δυνατότητα χρήσης στατιστι-
κών µεθόδων για την επεξεργασία 
συγκρίσιµων στατιστικών στοιχεί-
ων, ώστε να γίνεται αναπροσαρ-
µογή συντάξεων όταν ελλείπουν 
διαθέσιµα στοιχεία σε ηλεκτρονι-
κή µορφή και εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων να ρυθµίσει τις 
σχετικές προϋποθέσεις και λεπτο-
µέρειες.
● Ανοίγει ο δρόµος για την αξιο-
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Fast track συντάξεις 
Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι και πώς
θα διαπιστώνεται ο χρόνος ασφάλισης
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ποίηση -µε στόχο την επιτάχυνση 
της απονοµής συντάξεων- σύγχρο-
νων µηχανογραφικών εργαλείων 
και, ιδίως, τεχνολογίας ροµποτι-
κής αυτοµατοποίησης διαδικασιών 
(Robotic Process Automation- 
R.P.A.), καθώς και µεθόδων αυ-
τοµατοποιηµένης ανάλυσης δεδο-
µένων.

Επίσης, τροποποιείται η ρύθµι-
ση για τη διαδικασία υποβολής αι-
τήµατος συνταξιοδότησης, ώστε να 
γίνεται αυτοµατοποιηµένος έλεγ-
χος ύπαρξης οφειλών του ασφαλι-
σµένου προς τον e-ΕΦΚΑ, άνω του 
ορίου που αποκλείει τη συνταξιο-
δότηση, και να παρέχεται δίµηνη 
προθεσµία εξόφλησης των οφει-
λών, προκειµένου ο ασφαλισµέ-
νος να έχει δικαίωµα συνταξιοδό-
τησης. Επίσης, προβλέπεται ότι, σε 
περιπτώσεις που η σύνταξη συναρ-
τάται µε την αναπηρία του ασφαλι-
σµένου, η έναρξη επεξεργασίας 
του αιτήµατος γίνεται αφού προ-
σκοµισθεί βεβαίωση από το αρµό-
διο ΚΕΠΑ, σχετικά µε το ποσοστό 
αναπηρίας του αιτούντος.

Αναγνώριση
χρόνων ασφάλισης
Προβλέπονται δύο τρόποι, µε τους 
οποίους οι ασφαλισµένοι που εί-
ναι κοντά στα όρια για τη θεµελίω-
ση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, 
µπορούν να αναγνωρίσουν περισ-
σότερο χρόνο ασφάλισης:

Ο πρώτος τρόπος αφορά ασφα-
λισµένους που έχουν συµπλη-
ρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους 
και χρειάζονται µέχρι 150 ηµέρες 
ασφάλισης για να θεµελιώσουν 
δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότη-
σης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν αναγνωρίσει περισσότερα 
από 5 πλασµατικά έτη ασφάλισης. 
Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρί-
ζουν µέχρι 150 ηµέρες ασφάλιση, 
καταβάλλοντας τις εισφορές που 
αντιστοιχούν σε 150 ηµέρες ασφά-
λισης µε βάση το ισχύον, κατά την 
αναγνώριση, ηµεροµίσθιο ανειδί-
κευτου εργάτη.

Με τον δεύτερο τρόπο, παρέχε-
ται το δικαίωµα ένταξης στην προ-
αιρετική συνέχιση της ασφάλισης, 
χωρίς να γίνεται έλεγχος των προ-
ϋποθέσεων ικανότητας προς ερ-
γασία, και για χρονικό διάστηµα 
µέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να 
συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλά-
χιστον 500 ηµέρες εργασίας εντός 
ηµερολογιακής περιόδου πέντε 
(5) ετών, πριν από την ηµεροµη-
νία υποβολής της αίτησης συνταξι-
οδότησης.
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ίναι γεγονός ότι το τελευ-
ταίο διάστηµα η πρώτη 
κατοικία δεν προστατεύ-
εται πλέον και οι πλει-

στηριασµοί έχουν µπει για τα καλά 
στη ζωή µας.  Η απειλή της απώλει-
ας της ακίνητης περιουσίας µας εί-
ναι πιο ορατή και πιο πραγµατική 
από ποτέ. 

Οι διαδικασίες για να «βγει» ένα 
σπίτι σε πλειστηριασµό έχουν απλο-
ποιηθεί και επιταχυνθεί, µε τη νοµο-
θεσία και τις τροποποιήσεις στη δια-
δικασία αναγκαστικής εκτέλεσης του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να 
ενισχύουν τους δανειστές έναντι των 
οφειλετών. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ξε-
κινήσει εδώ και τρία χρόνια περίπου. 
Πρώτη και βασικότερη απώλεια των 
οφειλετών, ήταν η κατάργηση της δυ-
νατότητας αίτησης αναστολής κατά 
την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλε-
σης. Πρακτικά σήµαινε ότι ο οφειλέ-
της, όταν λάµβανε ειδοποίηση ότι ξεκι-
νάει η κατάσχεση της περιουσίας του, 
µπορούσε να προσφύγει στο δικαστή-
ριο και να ζητήσει την αναστολή, µέ-
χρι να κριθεί το ένδικο µέσο που είχε 
ασκήσει κατά της εκτέλεσης. 

Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει 
πλέον. Τα όπλα τα δανειοληπτών µει-
ώνονται και τα υπάρχοντα αποδυνα-
µώνονται µε τους νέους νόµους και 
την ηλεκτρονική διαδικασία πλειστη-
ριασµού. 

Από την άλλη, οι εισπρακτικές 
εταιρείες και όσοι προσπαθούν να πι-
έσουν τους  δανειολήπτες να ρυθµί-
σουν τις οφειλές τους µε ασύµφορες 
για εκείνους νέες δανειακές συµβά-
σεις, που ονοµάζονται ρυθµίσεις, χρη-
σιµοποιούν την καραµέλα του πλει-
στηριασµού, απειλώντας ότι αυτό θα 
γίνει την επόµενη µέρα. 

∆εν είναι έτσι τα πράγµατα φυ-
σικά.  Για να φτάσει ένα ακίνητο σε 
πλειστηριασµό, πρέπει ακόµα και η 
τράπεζα ή εισπρακτική ή το fund, να 
ακολουθήσει κάποια υποχρεωτικά 
βήµατα. 

Πρώτον: πρέπει να γίνει κα-
ταγγελία του δανείου

Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να λά-
βουµε ένα εξώδικο που θα µας κοι-
νοποιήσει ένας δικαστικός επιµελη-
τής. Το εξώδικο αυτό θα λέει το ποσό 
της οφειλής µας, ότι το δάνειο καταγ-
γέλλεται και ότι θα πρέπει να πληρώ-
σουµε άµεσα το συνολικό ποσό της 
οφειλής. 

Στο εξώδικο αυτό µπορούµε να 
απαντήσουµε µε δικό µας εξώδικο 
και να αµφισβητήσουµε την εγκυρό-
τητα της καταγγελίας, εφόσον αυτό γί-
νει έγκαιρα και στον χρόνο που ορί-
ζει η δανειακή µας σύµβαση για την 
αµφισβήτηση της καταγγελίας ή των 
οφειλόµενων ποσών. 

∆εύτερον: πρέπει να εκδοθεί 
και να επιδοθεί σε µας ∆ιαταγή 
Πληρωµής 

Η διαταγή πληρωµής είναι δικα-
στική απόφαση εκτελεστή και σηµα-
τοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 
για την αναγκαστική εκτέλεση. Όταν 
δε, συνοδεύεται από επιταγή προς 
πληρωµή, τότε ξεκινάει και η ανα-
γκαστική εκτέλεση. 

Εφόσον µας επιδοθεί διαταγή 

πληρωµής, και ανεξάρτητα του αν θέ-
λουµε να ρυθµίσουµε την οφειλή µας 
ή όχι, θα πρέπει να ασκήσουµε ανα-
κοπή. Και τούτο διότι αν χάσουµε τη 
σύντοµη προθεσµία των 15 ηµέρων 
για την ανακοπή, πρακτικά θα έχου-
µε αποδεχθεί ως ελάχιστη οφειλή 
µας αυτή που αναφέρεται στη ∆ιατα-
γή Πληρωµής, επιπλέον τόκων, εξό-
δων, αµοιβών δικηγόρων κ.τ.λ. ∆εν 
θα έχουµε κανένα δικαίωµα στο µέλ-
λον να αµφισβητήσουµε την οφειλή, 
τους όρους της δανειακής σύµβασης, 
ακυρότητες αυτής, καταχρηστικότητα 
της τράπεζας και πολλά άλλα.  

Το δεύτερο βασικό είναι ότι µό-
νο τότε, σε εκείνο το στάδιο της δια-
δικασίας, µπορούµε πλέον να ασκή-
σουµε αίτηση αναστολής. Άρα, αν 
δεν ασκήσουµε τότε ανακοπή, δεν 
θα µπορούµε σε κανένα άλλο χρο-
νικό σηµείο να ασκήσουµε και αίτη-
ση αναστολής. 

Πρέπει, εποµένως, να αξιοποι-
ήσουµε στο έπακρο την ελάχιστη 
προθεσµία των 15 ηµερών που µας 
δίνεται από το νόµο, ώστε να ασκή-
σουµε και να εκµεταλλευθούµε τα 
λιγοστά µας όπλα και δικονοµικά 
δικαιώµατα. 

Πρακτικά, και αν µιλάµε για δι-
αδικασία στα δικαστήρια Αθηνών, η 
ανακοπή µας θα συζητηθεί το 2027, 
οπότε ναι, θα πρέπει να εξασφαλί-
σουµε ότι µέχρι τότε θα έχουµε ανα-
στολή εκτέλεσης, όχι µόνο για να 
αποφύγουµε τον πλειστηριασµό, αλ-
λά γιατί αυτό µας δίνει και ένα έξτρα 
διαπραγµατευτικό χαρτί µε τον δανει-
στή µας. 

Άλλο ο δανειστής να ξέρει ότι 
δεν µπορεί να κατασχέσει µέχρι το 
2027, για παράδειγµα, και άλλο να 

ξέρει ότι µπορεί να το κάνει ανά πά-
σα στιγµή. 

Τρίτον: Κοινοποιείται κατα-
σχετήρια έκθεση µε το ακίνητο, 
την αξία του και την ηµεροµηνία 
πρώτου πλειστηριασµού

Όταν φτάσουµε στο στάδιο αυ-
τό, τότε ναι, µπορούµε να πούµε ότι 
ο κίνδυνος απώλειας της περιουσίας 
µας είναι ορατός. Και εδώ υπάρχουν 
ανακοπές που µπορούµε να κάνουµε, 
όµως, µε τις ανακοπές αυτές µπορού-
µε µόνο να ακυρώσουµε τον συγκε-
κριµένο πλειστηριασµό και όχι την 
εκποίηση του ακινήτου µας γενικά. 
Ουσιαστικά, αν πετύχουµε κάτι, αυτό 
είναι να κερδίσουµε χρόνο.

Από εδώ και πέρα, ό,τι και αν κά-
νουµε αφορά µόνο την εκτέλεση και 
την διόρθωση της διαδικασίας της, 
που σηµαίνει ότι ο δανειστής µπορεί 
να επανέλθει εκ νέου για να βγάλει το 
σπίτι µας σε πλειστηριασµό. 

Τι πρέπει να κάνουµε: Γενικά, σε 
όλα τα βήµατα, πρέπει να συµβουλευ-
όµαστε έγκαιρα δικηγόρο για να µας 
καθοδηγεί και να ασκήσει τα δικονο-
µικά µέσα που προβλέπονται, ώστε να 
προστατεύσει την περιουσία µας, αλ-
λά και να κερδίσει χρόνο διαπραγµά-
τευσης, σε περίπτωση που αυτό επι-
θυµούµε. 

Ακόµα και σε περίπτωση που ο 
δανειστής µας, µας προτείνει κάποια 
ρύθµιση και εφόσον δεν είµαστε εξοι-
κειωµένοι µε τους τραπεζικούς όρους, 
είναι αναγκαίο να απευθυνθούµε σε 
δικηγόρο, ώστε να αναλάβει αυτός την 
διαπραγµάτευση µε τον πιστωτή µας ή 
έστω και να µας συνοδεύσει κατά την 
υπογραφή της ρύθµισης, ώστε να τη 
διαβάσει και να µας την εξηγήσει. 

Πρέπει δε, να γίνει σαφές ότι δεν 
είναι ντροπή ούτε απαγορεύεται να 
υπαναχωρήσουµε από την υπογραφή 
της ρύθµισης, εφόσον δεν είχαµε κα-
τανοήσει πλήρως το περιεχόµενο αυ-
τής ή αν η ρύθµιση που µας προτείνε-
ται εν τέλει δεν είναι βιώσιµη για µας. 

Σκοπός όταν υπογράφουµε µια 
ρύθµιση δανείου, είναι αυτή να εί-
ναι βιώσιµη, δηλαδή να µπορέσου-
µε να τη φέρουµε εις πέρας, ώστε να 
εξοφλήσουµε την οφειλή µας. Η τα-
κτική «ρύθµιση στη ρύθµιση», µόνο 
τους πιστωτές εξυπηρετεί, καθ’ ότι αυ-
ξάνουν την οφειλή, επιµηκύνουν τον 
χρόνο αποπληρωµής και διαιωνίζουν 
την οφειλή. 

Προσοχή λοιπόν: Πάντα υπογρά-
φουµε, εφόσον µας συµφέρει, και όχι 
µε την σκέψη ότι είναι κάτι προσωρι-
νό και σε ένα-δύο χρόνια βλέπουµε… 
Όχι, πρέπει να υπογράφουµε ρυθµί-
σεις που µπορούµε να εξυπηρετήσου-
µε µέχρι τέλους.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 

Μύθοι και αλήθειες

Γράφει η ∆ικηγόρος
Παρ’ Αρείω Πάγω
Αναστασία Χρ. Μήλιου
natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr, www.
legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου



Συνδρομητική

Αυξάνονται οι online συνδροµητικές 
πλατφόρµες που διεκδικούν µια θέση 
στις προτιµήσεις, αλλά και τα πορτοφό-
λια των Ελλήνων τηλεθεατών. Η πλέον 
πρόσφατη άφιξη στο παιχνίδι της συν-
δροµητικής τηλεόρασης, είναι η πλατ-
φόρµα ANT1+, που ξεκινά σήµερα την 
εµπορική της λειτουργία. Σε περίπου δύο 
µήνες όµως, πρόκειται να ξεκινήσει την 
παρουσία της στην Ελλάδα ένα από τα 
πιο βαριά ονόµατα της διεθνούς αγοράς, 
το Disney+ και σύντοµα θα ακολουθήσει 
και το HBO Max. Νέες κινήσεις όµως, 
ετοιµάζουν και οι εγχώριοι τηλεπικοινω-
νιακοί πάροχοι Cosmote, Vodafone και 
Wind-Nova. Αν σ’ όλους αυτούς προστε-
θούν και οι υπηρεσίες Amazon Prime, 
Apple TV, τότε φαίνεται καθαρά ότι δη-
µιουργείται ένα σκηνικό κορεσµού στην 
αγορά της συνδροµητικής τηλεόρασης.

ΕΣΠΑ: Από
φθινόπωρο
και βλέπουμε.

Και επειδή πολλοί µπορείτε να σκε-
φτήκατε ότι για τη κωλυσιεργία που πα-
ρατηρείται στην ενεργοποίηση του νέου 
ΕΣΠΑ, ευθύνεται ο συνήθης ύποπτος 
(βλ κράτος), µάλλον αυταπατάστε. Γρα-
φειοκρατία, και απ’ ότι φαίνεται πιο 
σκληρή, υπάρχει και στις Βρυξέλλες. Η 
Ελλάδα έστειλε τον φάκελο της για το 
νέο ΕΣΠΑ στα κεντρικά της ΕΕ το πε-
ρασµένο καλοκαίρι, προς τα τέλη του πε-
ρασµένου φθινοπώρου η Επιτροπή απέ-
στειλε τις παρατηρήσεις της και η χώρα 
περιµένει να υποβάλλει επίσηµα τα προ-
γράµµατα στην κεντρική πλατφόρµα της 
ΕΕ. Αυτό υπολογίζεται, καλώς εχόντων 
των πραγµάτων, να µας πάει προς τα µέ-
σα του καλοκαιριού. Αυτό σηµαίνει ότι 
από το φθινόπωρο, µάλλον θα έχουµε 
εξελίξεις, γιατί όπως λέει και ένα στέλε-
χος της αγοράς, ακόµη και στις Βρυξέλ-
λες υπάρχουν «τα µπάνια του λαού».   

ΕΕΤΤ

Αφού κατέθεσαν τις απόψεις τους 
οι ΟΤΕ και Vodafone, τώρα έρχε-
ται η σειρά της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµεί-
ων (ΕΕΤΤ) να αποφασίσει το αν θα 
προχωρήσει η έγκριση των εµπο-
ρικών προγραµµάτων της Cosmote 
µε τον διπλασιασµό των ταχυτήτων 
σύνδεσης στο internet, παρά τις εν-
στάσεις της Vodafone. 

Η Vodafone έχει αιτηθεί να στα-
µατήσει η διαδικασία µε το σκεπτικό 
πως το µοντέλο, βάσει του οποίου 
εξετάζεται το αν η εµπορική πολιτι-
κή του µεγαλύτερου τηλεπικοινωνι-
ακού παρόχου της χώρας συµπιέζει 
τα περιθώρια κέρδους των ανταγω-
νιστών του, είναι παρωχηµένο.

Άνθρωποι της στήλης υποστη-
ρίζουν ότι δύσκολα θα µπορέσει να 
σταµατήσει η έγκριση των προγραµ-
µάτων του ΟΤΕ, και σωστά, καθώς 
αυτά καλύπτουν τα κριτήρια του θε-
σµικού πλαισίου, όπως αυτό ισχύει 
σήµερα. Ίδωµεν....

Εστιατόρια και
σουβλατζίδικα

Τι και αν οι εστιάτορες υποστηρίζουν 
ότι το κόστος που καλούνται να αντιµε-
τωπίσουν είναι δυσβάσταχτο και ότι η 
κίνηση στα καταστήµατα τους έχει υπο-
χωρήσει... στο νοµό Αχαΐας, µέσα σε 3 
µήνες, άνοιξαν 186 νέα µαγαζιά στην 
εστίαση. Ή τελικά τα πράγµατα δεν εί-
ναι τόσο τραγικά, όπως τα παρουσιά-
ζουν κάποιοι, ή οι επόµενοι πιστεύουν 
ότι θα τα κάνουν καλύτερα από τους 
προηγούµενους. Το θέµα πάντως, είναι 
ότι η ελληνική επιχειρηµατικότητα ακο-
λουθεί την πεπατηµένη.... σουβλατζίδι-
κα και καφετέριες. 
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Ιερές business
Μέρες που είναι, καθώς πλησιάζει το Πάσχα, είπαµε 
να ασχοληθούµε µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
των µοναχών. Το νέο προϊόν της Μονής Βατοπεδίου, η 
οποία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στη δι-
ατροφή, φέρει το brand name “Thalassa Vatopediou”. 
Ένα από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο σούπερ 
µάρκετ είναι τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας, µε τιµή που 
αγγίζει το 10,9 ευρώ το κιλό. Η δεύτερη και πιο γνω-

στή επιχειρηµατική δραστηριότητα των Ιερών Πατέρων 
είναι το premium νερό Avaton -το µπουκάλι µοιάζει µε 
µοναχό- από την Ιερά Μονή Σίµωνος Πέτρας, στο Άγιο 
Όρος. Η επένδυση άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ και συνεργά-
της στην επένδυση της Μονής είναι η Macedonia Bottling 
Company, στην οποία συµµετέχει ο ∆ηµήτρης Μπαµπά-
κος που εµπλέκεται και µε την επένδυση στο πρώην ερ-
γοστάσιο της ΗΒΗ, στην Κόρινθο. 

Αρνί
Και µια που λέµε για το Πάσχα, οι φόβοι για… φτωχό πασχαλινό τραπέζι φέτος, ελέω ακρίβειας, εντείνο-
νται. Κι αυτό, γιατί η τιµή του παραδοσιακού οβελία τη Μεγάλη Εβδοµάδα αναµένεται να αγγίξει -αν όχι και να 
ξεπεράσει- τα 15 ευρώ το κιλό στα συνοικιακά κρεοπωλεία. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικής Κτη-
νοτροφίας (ΣΕΚ), Χρήστος Τσοµπάνης, ήταν κατηγορηµατικός: φέτος η τιµή των αµνοεριφίων εκτιµάται ότι 
θα κινηθεί στα 14 ευρώ το κιλό και του κατσικιού στα 15 ευρώ το κιλό. Όσον αφορά το ψήσιµο, οι περισσότε-
ροι φέτος µάλλον θα αποφύγουν το µοτέρ λόγω... ρεύµατος και θα στραφούν στον παραδοσιακό τρόπο, γυρί-
σµατος της σούβλας µε το χέρι. 
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Eπιτόκια 1
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έδωσε την Πέµπτη το 
σήµα για αύξηση των επιτοκίων. «Ο πληθωρισµός έχει αυξηθεί 
σηµαντικά και θα παραµείνει υψηλός τους επόµενους µήνες, 
κυρίως λόγω της απότοµης ανόδου του κόστους της ενέργειας. 
Η αύξηση των τιµών είναι πλέον διάχυτη στην οικονοµία και οι 
ανοδικές πιέσεις εντείνονται σε πολλούς τοµείς. Η αύξηση των 
τιµών περιορίζει την αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών, ενώ οι 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µεγάλα κόστη παραγωγής. Την ίδια 
στιγµή, η ανάπτυξη παρέµεινε αδύναµη το α’ τρίµηνο λόγω των 
περιορισµών για την ανάσχεση της πανδηµίας, ενώ για την επόµενη 
περίοδο αναµένεται η ανάκαµψη να παραµείνει αργή λόγω του 
πολέµου. Οι καθοδικοί κίνδυνοι στην ανάπτυξη έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά, ως αποτέλεσµα του πολέµου, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι 
στον πληθωρισµό εντάθηκαν περαιτέρω».

Επιτόκια 2
Η Λαγκάρντ επιβεβαίωσε την ακολουθία που έχει αποφασιστεί 
για τα επιτόκια, σηµειώνοντας ότι πρώτα θα γίνει η ολοκλήρωση 
των καθαρών αγορών, κάποια στιγµή αργότερα θα ακολουθήσει η 
απόφαση για αύξηση των επιτοκίων και στη συνέχεια θα γίνουν οι 
αυξήσεις. «Το “κάποια στιγµή αργότερα” µπορεί να σηµαίνει από µία 
εβδοµάδα µέχρι µερικούς µήνες», διευκρίνισε. «Το ταξίδι ξεκίνησε».

Επιτόκια 3
Για την Ελλάδα, το γεγονός ότι έχει µε διαφορά το υψηλότερο 
ποσοστό χρέους (αναµένεται να φτάσει στο 195% του ΑΕΠ στο 
τέλος του χρόνου) και δεν έχει ανακτήσει ακόµη την επενδυτική 
βαθµίδα, θα αυξήσει σηµαντικά το κόστος δανεισµού του ελληνικού 
∆ηµοσίου τους επόµενους µήνες. Μετά το ξέσπασµα του πολέµου 
στην Ουκρανία, οι συνθήκες επιδεινώνονται περαιτέρω. Η 
κορύφωση του πληθωρισµού θα πλήξει και την ανάπτυξη, άρα 
και τις προοπτικές αποπληρωµής του ελληνικού χρέους, κάτι 
που θα σπεύσουν να προεξοφλήσουν οι αγορές ζητώντας ακόµη 
µεγαλύτερα επιτόκια. Το «κλειδί» για να περιοριστούν οι πιέσεις από 
την άνοδο των επιτοκίων είναι οι αγορές να βλέπουν µια Ελλάδα, 
που παρά την αρνητική συγκυρία, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να 
λύνει τα προβλήµατα του παρελθόντος.

Οφειλές από έναν οφειλέτη!
Λόγω ενός µεγαλοοφειλέτη, είχαµε εκτίναξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τον Φεβρουάριο, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία που δηµοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Συγκεκριµένα, για τον µήνα Φεβρουάριο, το νέο 
ληξιπρόθεσµο χρέος έφτασε τα 1,733 δισ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 0,974 δισ. (αύξηση κατά 77,9%). 
Ωστόσο, τα 0,8 δισ. ευρώ αφορούν σε έναν µόνο οφειλέτη. Συγκεκριµένα, από 800 εκατ. ευρώ που ήταν οι ληξιπρό-
θεσµες οφειλές στα τέλη Ιανουαρίου έφθασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ σε ένα µήνα. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, τα χρέη κατέγραψαν αύξηση 211% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση µε τον αµέσως 
προηγούµενο µήνα, καθώς οι φορολογούµενοι άφησαν απλήρωτους φόρους, ύψους 1,733 δισ. ευρώ, µε αποτέλεσµα 
το συνολικό ποσό να εκτιναχθεί στα 113,040 δισ. ευρώ.

Ευρώπη
Θυµάστε που κάποτε βγαίναµε στις 11 µ.µ. ή στις 12 µ.µ για να διασκε-
δάσουµε; Μάλλον αυτό πλέον το ξεχνάµε, γινόµαστε Ευρωπαίοι, προ-
γραµµατίζοντας τη βραδινή µας έξοδο µεταξύ 7 µ.µ. και 10 µ.µ. Το επιβε-
βαιώνει η µεγάλη έρευνα που πραγµατοποίησαν οι εταιρείες MSPS και 
Alternative για λογαριασµό της Coca-Cola Τρία Εψιλον, από την οποία 
προκύπτει ότι οι αλλαγές στις συνήθειες της διασκέδασης που επήλθαν 
την τελευταία διετία λόγω πανδηµίας, αποκτούν πλέον µόνιµο χαρακτή-
ρα. Επίσης, αυτό που τείνει να παγιωθεί είναι ότι όλο και συχνότερα οι Έλληνες βγαίνουν για ποτό µετά τη δουλειά, 
συνήθεια που προ πανδηµίας ήταν πολύ διαδεδοµένη στο εξωτερικό. Οι παρέες είναι συνήθως µικρότερες –λόγω και 
των περιορισµών στα άτοµα που κάθονται σε ένα τραπέζι– αλλά οι λογαριασµοί µεγαλύτεροι, ενώ υπάρχει αυξηµένη 
όρεξη για χορό. Όσον αφορά το delivery.... φαίνεται πως µας έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής. 

ΒΕΚΚΑ
Κοντά 20 χρόνια µετά την κατάρρευση της αλλαντοβιοµηχανίας ΒΕΚΚΑ, που τη δεκαετία του ’90 ήταν από τους βα-
σικούς παίκτες του κλάδου, βγαίνουν και πάλι σε εκποίηση ακίνητα της εταιρείας. Η νέα προσπάθεια, για την εκποίη-
ση ενός οικοπέδου 10.545 τ.µ., που βρίσκεται στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, έχει οριστεί να πραγµατοποιηθεί 
στις 6 Μαΐου.  Η ΒΕΚΚΑ, στα τέλη του 2003, είχε αιτηθεί να ενταχθεί σε καθεστώς επιτροπείας µε στόχο την εξυγίαν-
σή της, η οποία δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί. Το 2003 πραγµατοποιούσε τζίρο 12 εκατ. ευρώ, είχε ζηµιές 5,3 
εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 33 εκατ. ευρώ, από τις οποίες τα 22 εκατ. ήταν ληξιπρόθεσµες προς τις τράπεζες, κυρίως 
την Αγροτική Τράπεζα. Η περίπτωση της ΒΕΚΚΑ δεν είναι η µοναδική. Ο κλάδος των αλλαντικών µετρά αρκετά µε-
γάλα κανόνια. ∆ύο εξ αυτών είναι των εταιρειών ΒΙΚΗ και Θράκη. 

Η Lamborghini 
Τελικά βρέθηκε ο οδηγός της µαύρης Lamborghini των 600 ίππων, που 
κάθε βράδυ έτρεχε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα στους  δρόµους των νοτίων 
προαστίων, συνοδευόµενος από ένα Audi R8. Πρόκειται για το γιο µε-
γάλου επιχειρηµατία που ασχολείται µε την ενέργεια και τον αθλητισµό 
και ο λόγος που κάθε βράδυ τα ξηµερώµατα έτρεχε µε 270 χλµ, ξυπνώ-
ντας τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, ήταν για να κάνει κόρτε στην 
αγαπηµένη του...περνώντας κάτω από το σπίτι της.  Ευτυχώς µετά τον 
εντοπισµό του οδηγού, ο οποίος ανέβαζε του επικίνδυνους ελιγµούς του στο YouTube, πολλές καρδιές πήγαν στη θέ-
ση τους γιατί λίγοι άνθρωποι θα µπορούσαν να τα βάλουν µε τον ερωτοχτυπηµένο ραλίστα.

Airbnb
∆ιπλό πρέσινγκ για τον κλάδο, τουλάχιστον για τους «πονηρούς». Βαρύς θα είναι ο «πέλεκυς» της εφορίας για 
τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνιες µισθώσεις, αλλά προσπαθούν να αποκρύψουν 
εισοδήµατα. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εντοπιστούν χωρίς να έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Μητρώο Βρα-
χυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων της ΑΑ∆Ε και χωρίς να έχουν Αριθµό Μητρώου Ακινήτου, (ΑΜΑ), αντιµετω-
πίζουν επιβολή προστίµου. Για παράδειγµα, στην περίπτωση µη ένταξης στο σχετικό Μητρώο, τα πρόστιµα ξε-
κινούν από 5.000 ευρώ και µπορεί να φθάσουν µέχρι και 20.000 ευρώ. Επιπλέον, στην περίπτωση που κάποιος 
δεν έχει δηλώσει το ακίνητό του στη συγκεκριµένη εφαρµογή και η Αirbnb συνεχίζει να τον φιλοξενεί, τότε η 
ΑΑ∆Ε όχι µόνο  µπορεί να «κατεβάζει» τα ακίνητα από την πλατφόρµα, αλλά έχει τη δυνατότητα να πράξει το 
ίδιο και για την ίδια την πλατφόρµα στην Ελλάδα.
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Σ
ε εφαρµογή θέτει ξανά η 
κυβέρνηση τη στεγαστική 
κοινωνική πολιτική για νέα 
ζευγάρια, χαµηλόµισθους 

και άνεργους µε τη χορήγηση φθηνών 
έως και άτοκων δανείων για την ανέγερ-
ση ή την αγορά κατοικιών. Ο «νέος ΟΑ-
Ε∆», στο πλαίσιο της στεγαστικής του 
πολιτικής, θα ενεργοποιήσει και την κα-
τασκευή, ανακατασκευή και παραχώρη-
ση-ενοικίαση κατοικιών µε συµπράξεις 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). 

Όπως προκύπτει από το σχετικό νο-
µοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, 
ο ΟΑΕ∆, που µετονοµάζεται σε ∆ηµό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ), 
θα παρέχει µεταξύ άλλων και φθη-
νά σπίτια σε νέα ζευγάρια, µισθωτούς, 
ανέργους αλλά και νέους, δάνεια και 
επιδότηση ενοικίου. Ήδη ο ΟΑΕ∆ θα 
σχεδιάζει εναλλακτικές πολιτικές στέ-
γασης, ενώ βάσει των διατάξεων του 
νοµοσχεδίου θα ενεργοποιήσει και την 
κατασκευή, ανακατασκευή και παραχώ-
ρηση-ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών 
µε συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα (Σ∆ΙΤ), την επιδότηση ενοικίου, 
καθώς και την επιχορήγηση για την από-
κτηση πρώτης κατοικίας µε επιδοτούµε-
να δάνεια.

Ποιους αφορά 
Συγκεκριµένα, εισάγονται ρυθµίσεις 
που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/
ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν 
για τη στέγαση εργαζόµενων, ανέρ-
γων και των οικογενειών τους, όσο και 
την αξιοποίηση της περιουσίας του νέ-
ου ΟΑΕ∆ - ∆ΥΠΑ, για την αύξηση των 
εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, 
επεκτείνονται οι αρµοδιότητες της ∆Υ-
ΠΑ, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη 
των στεγαστικών αναγκών του εργατι-
κού δυναµικού, να µπορεί η ∆ΥΠΑ να 
ασχοληθεί και µε τις στεγαστικές ανά-
γκες των νέων, µέσω της χορήγησης 
παροχών και της υλοποίησης σχετικών 
προγραµµάτων. Σύµφωνα τους ειδι-
κούς της αγοράς, η «χάραξη» στεγαστι-
κής πολιτικής στη χώρα µας, ιδιαίτερα 
µετά την ενεργειακή «κρίση» που είναι 
άµεσα συνδεδεµένη µε το κόστος στέγα-
σης, είναι επιτακτική. 

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Eurostat για το έτος 2019, είναι η 1η 
µε διαφορά ανάµεσα σε χώρες της Ευ-
ρώπης, όπου οι ενοικιαστές δαπανούν 
άνω του 50% του εισοδήµατός τους για 
το κόστος στέγασης (ενοίκιο, λογαρια-
σµούς κοινής ωφελείας, κοινόχρηστα). 

Το αντίστοιχο ποσοστό ενοικια-
στών στη Ρουµανία ήταν 29,4%, στην 
Ισπανία 26,2%, στη Βουλγαρία 24,2%, 
στην Πορτογαλία 14,5%, στη Γερµανία 
10%, στη Γαλλία 8,6% και στην Κύπρο 

µόλις 4,4%. Σήµερα, σε πολλές περι-
πτώσεις οι ενοικιαστές δαπανούν ακό-
µη και έναν ολόκληρο µισθό για στέγα-
ση. Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η 
Ε- Real Estates Πανελλαδικό ∆ίκτυο 
Κτηµατοµεσιτών, «αντιλαµβανόµαστε 
ότι το 62,1% που καταγράφεται στη χώ-
ρα µας µόνο «εξωφρενικό» µπορεί να 
χαρακτηριστεί και παράλληλα µη βι-
ώσιµο για οποιονδήποτε εργαζόµενο, 
καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ενοι-
κιαστές δαπανούν ακόµη και έναν ολό-

κληρο µισθό για στέγαση αν πρόκειται 
για οικογενειακή κατοικία 85τµ-110τµ». 

Μάλιστα, όσον αφορά το κέντρο της 
Αθήνας, όπου καταγράφονται και οι µε-
γαλύτερες αυξήσεις, οι τιµές ενοικίασης 
έχουν αυξηθεί κατά 20%-30% κατά µέ-
σον όρο την τελευταία τριετία, ενώ στις 
περιοχές εκτός του κέντρου, η αντίστοι-
χη άνοδος εκτιµάται ότι κινήθηκε πέριξ 
του 10%- 15%. 

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της 
E- Real Estates, Θεµιστοκλής Μπάκας, 

«πλέον το κόστος στέγασης έχει εκτινα-
χθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και λόγω 
της ενεργειακής κρίσης, υπάρχουν πε-
ριπτώσεις ενοικιαστών που τα κοινό-
χρηστα για το µήνα ∆εκέµβριο 2021 
άγγιξαν ακόµη και τα 210 ευρώ µε κοι-
νόχρηστη θέρµανση για 85τµ κατοικία. 
Το ποσό αυτό (σ.σ των κοινοχρήστων) 
µεταφράζεται σε 25% του µισθώµατος 
για ενοίκια κατοικιών των 800 ευρώ το 
µήνα ή το 40% του µισθώµατος, αν πρό-
κειται για µίσθωµα της τάξεως των 500 

ευρώ/µήνα –κυρίως µισθωτήρια προ 
του 2017». Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ το 2019, η Ελλάδα έχει ένα από 
τα µεγαλύτερα ποσοστά νέων ανθρώ-
πων, ηλικίας 18-34 ετών, που µένουν 
µαζί µε τους γονείς τους. Μάλιστα, το 
ποσοστό αυτό παραµένει υψηλό ιδιαί-
τερα στις ηλικίες 25-34, αγγίζοντας το 
67,2% (61,2% για τις γυναίκες και 73,2% 
για τους άνδρες). Επίσης, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ιδιο-
κατοίκησης των νέων ηλικίας 25-34 στη 
χώρα µας έχει συρρικνωθεί από 25% το 
2005 σε 11% το 2018. Επιπλέον, σύµφω-
να µε πρόσφατη έρευνα της Prorata, το 
67% των νέων από 17 έως 34 ετών- εκτι-
µά πως δεν πρόκειται να καταφέρει στη 
ζωή του να αγοράσει δικό του σπίτι. 

Πώς διαµορφώθηκε 
η αγορά ακινήτων
Σύµφωνα µε τους δείκτες τιµών διαµερι-
σµάτων που δηµοσιεύει η Τράπεζα της 
Ελλάδος, στην αγορά κατοικιών κατα-
γράφηκε σταδιακή επιτάχυνση των ετή-
σιων ρυθµών αύξησης σε σχέση µε τους 
αντίστοιχους ρυθµούς του προηγούµε-
νου έτους.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία εκτιµήσεων που συλλέγονται 
από τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, 
το 2021, για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι 
τιµές των διαµερισµάτων (σε ονοµαστι-
κούς όρους) κατέγραψαν αύξηση κατά 
7,1% (4,5% το 2020). Στα επιµέρους τρί-
µηνα παρατηρείται σηµαντική σταδια-
κή επιτάχυνση του ετήσιου ρυθµού αύ-
ξησης των τιµών (4,5%, 6,5%, 8,3% και 
9,1% το α’, β’, γ’ και δ’ τρίµηνο αντίστοι-
χα). Οι τιµές των «νέων» διαµερισµά-
των το 2021 αυξήθηκαν µε ετήσιο ρυθ-
µό 7,4%, ελαφρά ενισχυµένο έναντι των 
«παλαιών» διαµερισµάτων (6,9%). Με 
διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, 
οι υψηλότεροι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης 
στις τιµές διαµερισµάτων καταγράφη-
καν στην Αθήνα (9,1%) και στη Θεσσα-
λονίκη (6,9%), ενώ αρκετά ηπιότεροι 
ήταν οι ρυθµοί αύξησης στις άλλες µε-
γάλες πόλεις και στις λοιπές ηµιαστικές 
και αγροτικές περιοχές της χώρας (5,4% 
και 4,6% αντίστοιχα).

Η δυναµική της αγοράς κατοικιών 
κατά το 2021 επιβεβαιώνεται από επι-
µέρους σχετικούς δείκτες. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το 2021 η οικοδοµική δραστηριότητα κα-
τοικιών συνεχίζει σε επίπεδο χώρας να 
ενισχύεται έναντι της αντίστοιχης περι-
όδου του 2020, τόσο ως προς τον αριθµό 
όσο και σε όρους όγκου νέων οικοδοµι-
κών αδειών (47,6% και 54,1% αντίστοι-
χα), ενώ οι ρυθµοί αύξησης στην Αττική 
ήταν αξιοσηµείωτα υψηλότεροι (64,1% 
και 70,5% αντίστοιχα).

ΦΘΗΝΑ
ΣΠΙΤΙΑ

Σε εξέλιξη το σχέδιο 
της κυβέρνησης στη 
στεγαστική πολιτική

Ήδη ο ΟΑΕ∆ θα σχεδιάζει εναλλακτικές πολιτικές στέγασης, ενώ θα ενεργοποιήσει 
και την κατασκευή, ανακατασκευή και παραχώρηση-ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών 
µε συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), την επιδότηση ενοικίου, καθώς 

και την επιχορήγηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας µε επιδοτούµενα δάνεια.

Της Ελένης Μπότα 



ΚΡΙΟΣ
Η Πανσέληνος απέναντί σας, στο ζώδιο του Ζυ-
γού, επηρεάζει τους γεννημένους στο τρίτο δεκα-
ήμερο, κυρίως του ζωδίου σας. Το φεγγάρι αυτό, 
σας οδηγεί στο να βρείτε ισορροπία ικανοποιώ-
ντας τις δικές σας ανάγκες, αλλά και να λάβετε 
υπόψη και τις ανάγκες των σημαντικών προσώ-
πων στη ζωή σας. Πολλά πράγματα σε ό,τι αφο-
ρά τις σχέσεις σας, προσωπικές και επαγγελματι-
κές, μπορεί να αποκαλυφθούν. Από την άλλη, με 
την εξισορροπητική όψη προς τον Κρόνο θα μπο-
ρούσε να προκύψει η επισφράγιση μιας συμφωνί-
ας ή η επισημοποίηση μιας σχέσης. Η επιρροή του 
Πλούτωνα βγάζει στην επιφάνεια κάποια κακώς 
κείμενα σε επαγγελματικές σχέσεις, προκειμένου 
να τα επεξεργαστείτε και να πάτε μπροστά. Για κά-
ποιους, θα μπορούσε να σημαίνει την ολοκλήρω-
ση ενός κύκλου σε μια σχέση ή μια συνεργασία, 
προκειμένου να έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Η Πανσέληνος στον άξονα Κριού-Ζυγού στις 
16/4, επηρεάζει, κυρίως, τους γεννημένους στο 
τρίτο δεκαήμερο. Αυτό το φεγγάρι εφιστά την 
προσοχή σας σε θέματα υγείας και φυσικής κα-
τάστασης, αλλά και σε θέματα εργασίας. Ίσως 
προκύψει κάποιο θέμα με την υγεία, που πρέ-
πει να επιμεληθείτε ή ίσως πάρετε την απόφαση 
να φροντίσετε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας και να 
έχετε μια πιο ποιοτική καθημερινότητα. Από την 
άλλη, η Πανσέληνος αφορά και στον τομέα της 
δουλειάς και στις σχέσεις σας με συνεργάτες ή 
ανθρώπους, που μπορεί να δουλεύουν για εσάς. 
Ενδεχομένως να διαπιστώνετε μια έντονη διαφο-
ρά ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις τους, που 
σας κάνει να χάνετε την εμπιστοσύνη σας. Ή μπο-
ρεί να υπάρχουν θέματα, που στο παρελθόν είχαν 
μπει κάτω από το «χαλάκι» και τώρα βγαίνουν με 
ορμή για να τα αντιμετωπίσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Για σας η Πανσέληνος στον άξονα Κριού-Ζυγού, 
στις 16/4, δεν είναι αρνητική, με την έννοια ότι 
σχηματίζεται σε ένα φιλικό σας ζώδιο, τον Ζυγό. 
Αυτό που την κάνει πιο έντονη είναι η όψη αντίθε-
σης με την Έριδα και το τετράγωνο με τον Πλού-
τωνα, που πατάνε σε συναισθηματικά κουμπιά 
στο ωροσκόπιό σας. Φυσικά, η χαρά και η λύ-
πη είναι συναισθηματικές εκδηλώσεις κι ανάλο-
γα πώς επηρεάζει το προσωπικό σας ωροσκόπιο, 

θα έχετε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Πάντως, 
ο τομέας που επηρεάζεται είναι αυτός του έρωτα, 
της δημιουργίας και των παιδιών. Ο Πλούτωνας 
από τον Αιγόκερω μπορεί να ξύσει κάποιες πλη-
γές σε μια σχέση ή να κάνει την ανάγκη σας για 
συντροφικότητα και αποδοχή πιο έντονη. Από 
την άλλη, μπορεί να φέρει κάποιους προβλημα-
τισμούς σε θέματα οικονομικά, αν είστε γεννημέ-
νοι το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η Πανσέληνος στις 16/4 στον άξονα Κριού-Ζυ-
γού, επηρεάζει τους Καρκίνους που έχετε γενέ-
θλια στο τρίτο δεκαήμερο. Το δικό σας στοίχημα 
είναι να φέρετε ισορροπία ανάμεσα στην καριέ-
ρα και την οικογενειακή σας ζωή. Πιθανώς, κάτι 
στη μια πλευρά δημιουργεί πρόβλημα στην άλ-
λη. Προσπαθήστε να μην μεταφέρετε το άγχος 
της δουλειάς στην οικογένεια ή στη σχέση σας ή 
το αντίθετο, για να μην σας πιάσει αίσθημα απο-
γοήτευσης. Ακόμη, μην παθαίνετε ενοχικό αν δεν 
έχετε τον απαραίτητο χρόνο να φροντίζετε το ίδιο 
επιμελώς και τους δύο τομείς. Οι όψεις της Παν-
σελήνου δημιουργούν συγκρούσεις και κλίμα 
έντασης. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυ-
χραιμία σας και σαν διέξοδο ασχοληθείτε περισ-
σότερο με το περιβάλλον του σπιτιού!

ΛΕΩΝ
Από πλευράς ζωδίου δεν είναι μια αρνητική 
Πανσέληνος για σας, αυτή στις 16/4, η αντίθεσή 
της όμως με την Έριδα και το τετράγωνο με τον 
Πλούτωνα μπορεί να σας κάνουν πιο παρορμη-
τικούς στην επικοινωνία κι αν έχετε ένα σημα-
ντικό ραντεβού που το αναβάλλατε για να συζη-
τήσετε την πορεία μιας σχέσης ή συνεργασίας, 
μπορεί να αποφασίσετε να το πραγματοποιήσε-
τε και να ξεκαθαρίσετε μια κατάσταση. Κάντε 
το όμως με όση διπλωματία διαθέτετε. Ακόμη, 
προσέξτε γενικότερα πώς εκφράζεστε, ακόμη 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και 
στην οδηγική σας συμπεριφορά. Για τους γεν-
νημένους στο τρίτο δεκαήμερο, η Πανσέληνος 
αυτή μπορεί να φέρνει μια συμφωνία ή μια εξέ-
λιξη σε θέματα συνεργασιών ή σπουδών, ακό-
μη και την απόφαση για ένα ταξίδι. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η Πανσέληνος στις 16/4 ωθεί την προσοχή και 
την ενέργειά σας στα θέματα των οικονομικών. 

Αξιοποιήστε τις δυο επόμενες εβδομάδες, μέ-
χρι τη Νέα Σελήνη του Απριλίου, για να δείτε 
πώς θα διαμορφώσετε αυτό τον τομέα, ώστε να 
σας ικανοποιεί μακροπρόθεσμα. Μήπως πρέ-
πει να σκεφτείτε κάποια νέα ιδέα ή να αξιοποι-
ήσετε ένα ταλέντο σας που αφήνετε ανεκμετάλ-
λευτο μέχρι στιγμής; Σε κάθε περίπτωση, χωρίς 
βιασύνη, δείτε καλύτερα το «πορτοφόλι» σας! 
Αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο μπο-
ρεί να συζητάτε τώρα ή να διαπραγματεύεστε 
τα οικονομικά μιας συνεργασίας. Αν τα πράγ-
ματα στον οικονομικό τομέα είναι πολύ πιεστι-
κά, μην χάνετε την αισιοδοξία σας. Από τον άλ-
λο μήνα που θα προχωρήσει ο Δίας στον Κριό, 
σίγουρα η κατάσταση θα βελτιωθεί.

ΖΥΓΟΣ
Η Πανσέληνος στις 16/4 στο ζώδιό σας σχημα-
τίζει αντίθεση με την Έριδα, τετράγωνο με τον 
Πλούτωνα και τρίγωνο με τον Κρόνο, φέρνο-
ντας σε πρώτο πλάνο και πάλι τις σχέσεις, προ-
σωπικές αλλά και επαγγελματικές. Ίσως μια 
κατάσταση φτάνει σε ένα οριακό σημείο και 
πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Από την άλ-
λη, μπορεί να είναι το φεγγάρι αυτό η μαγική 
στιγμή που θα αποφασίσετε μια επισημοποίη-
ση. Σε κάθε περίπτωση, κι επειδή συμμετέχει 
στην Πανσέληνο και ο πλανήτης των διαφωνι-
ών και των εντάσεων, προσέξτε οι γεννημένοι 
στο τρίτο δεκαήμερο όλη τη γκάμα των σχέσε-
ων σας και φυσικά και θέματα υγείας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η Πανσέληνος στις 16/4 στο ζώδιο του Ζυγού, 
στον 12ο οίκο του ωροσκοπίου σας, σηματοδο-
τεί το τέλος κάποιων καταστάσεων. Ίσως είναι η 
στιγμή να αφήσετε πίσω σας μια σχέση ή μια κα-
τάσταση που δεν σας αφήνει να εξελιχτείτε. Ίσως 
είναι, επίσης, η στιγμή να συγχωρέσετε έναν άν-
θρωπο που δεν στάθηκε αντάξιός σας. Όχι να 
ξεχάσετε φυσικά, απλά να συγχωρέσετε και να 
πάτε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό το Σαββατο-
κύριακο κάντε προτεραιότητα εσάς τους ίδιους. 
Ενδεχομένως να υπάρχει και μια παρασκηνια-
κή δράση σε επαγγελματικά θέματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η Πανσέληνος στον Ζυγό, το Σάββατο 16/4, 
επηρεάζει τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμε-
ρο. Είναι μια Πανσέληνος που αφορά κυρίως 

τους συνεργάτες, τους φίλους, τους νέους στό-
χους και μπορεί να φέρει κάποια ξεκαθαρίσμα-
τα ύστερα από δικές σας διαπιστώσεις. Νιώθετε 
ότι σας στηρίζουν οι άνθρωποι που αποκαλεί-
τε φίλους; Οι συνεργάτες σας θέλουν το καλό 
σας ή μήπως σαμποτάρουν τη δουλειά σας; Τι 
κινήσεις πρέπει να κάνετε για να υλοποιηθούν 
οι στόχοι σας; Όλα αυτά τα ερωτήματα εγείρει το 
φεγγάρι του Απριλίου. Από την άλλη, δημιουρ-
γεί κι ένα τεταμένο κλίμα σε ερωτικές σχέσεις 
ή αν είστε γονείς στις σχέσεις με τα παιδιά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η Πανσέληνος στις 16/4 έρχεται να σας υπεν-
θυμίσει ότι η καριέρα είναι μαραθώνιος κι όχι 
σπριντ. Άρα, θα πρέπει να καταβάλετε συνεχώς 
προσπάθειες για να παίρνετε πίσω την πολυπό-
θητη αναγνώριση. Οι γεννημένοι στο τρίτο δε-
καήμερο έχετε δυο εβδομάδες μπροστά σας για 
να συζητήσετε, να διαπραγματευθείτε, να κάνε-
τε αλλαγές ή να προωθήσετε τη δουλειά σας. 
Δεν θα είναι εύκολο, αλλά μακροπρόθεσμα θα 
δικαιωθείτε. Για κάποιους από σας μπορεί να 
κλείνει τώρα ο κύκλος μιας εργασίας και να ψα-
χτείτε σε νέους ορίζοντες. Σαφώς, θα πρέπει να 
είστε προσεκτικοί σε θέματα σχέσεων και συ-
νεργασιών, αλλά και σε θέματα υγείας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η Πανσέληνος στον άξονα Ζυγού-Κριού στις 
16/4, ενεργοποιεί τους τομείς της επικοινωνίας 
και των μετακινήσεων. Θα πρέπει να είστε αρκε-
τά προσεκτικοί πώς εκφράζεστε το Σαββατοκύ-
ριακο, ακόμη κι αν έχετε παράπονα ή και δίκιο σε 
αυτά που λέτε. Από την άλλη, είναι μια Πανσέλη-
νος που μπορεί μέσα στις δυο επόμενες εβδομά-
δες να σας δώσει θετικά αποτελέσματα σε θέματα 
σχέσεων με ξένους, σε θέματα εκδόσεων, ενα-
σχόλησης με τα ΜΜΕ, σπουδών, νομικών ζητη-
μάτων, αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο.

ΙΧΘΥΕΣ
Η Πανσέληνος στον Ζυγό σε αντίθεση με την 
Έριδα και τετράγωνο με τον Πλούτωνα, μπορεί 
να σας επηρεάσει σε ψυχολογικό επίπεδο φέρ-
νοντας δύσκολες αναμνήσεις ή συναισθήματα 
απόρριψης σε μια προσωπική σχέση. Προσπα-
θήστε να τα δουλέψετε 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 γεννημένους στο τρίτο δεκαή-
μερο μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση προ-
σωρινά σε κάποιο οικονομικό ζήτημα, αλλά μην 
απογοητεύεστε καθώς ο Μάιος θα φέρει πιο θε-
τικά νέα σε αυτό τον τομέα.
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Αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16-22 Απριλίου
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Ο 
Ρόµπερτ Λούις Στίβεν-
σον, το 1886, έγραψε 
την «Παράξενη Υπόθε-
ση του ∆όκτορα Τζέκιλ 

και του Κύριου Χάιντ». Στο βιβλίο 
αυτό, τον δόκτορα Τζέκιλ βασανί-
ζει η επίγνωση της αντιφατικής φύ-
σης του, όπου η τάση για το καλό και 
η αντίθετή της, προς το κακό, συνυ-
πάρχουν σαν ξεχωριστές προσωπι-
κότητες και ανταγωνίζονται η µία την 
άλλη, γι’ αυτό και προσπαθεί µέσα 
από την έρευνά του να τις διαχωρί-
σει. O δόκτωρ Τζέκιλ κάνει ένα πεί-
ραµα πάνω του µε ένα φάρµακο που 
υποτίθεται πως θα χώριζε το καλό 
και το κακό. Το πείραµα πήγε στρα-
βά, και ο γιατρός µεταµορφώθηκε 
στον κακό εαυτό του, τον Χάιντ.

Ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ 
και η εικόνα της µέσα στους αγωνι-
στικούς χώρους, δεν έχει καµία σχέ-
ση µε όσα γίνονται έξω από αυτόν 
και θυµίζει τον ήρωα του βιβλίου του 
Στίβενσον! 

Η «Ένωση» διεκπεραιώνει παρα-
δειγµατικά τα ζητήµατα που αφορούν 
την αναβάθµιση των εγκαταστάσε-

ών της, έχει κάνει ήδη τα εγκαίνια 
του πρώτου νέου γηπέδου της, το Σε-
ραφείδιο, ενώ περιµένει τον Αύγου-
στο που θα ολοκληρωθεί η ανέγερση 

του νέου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την 
ίδια ώρα, εντός αγωνιστικών χώρων 
υπάρχει µια οµάδα που πηγαίνει από 
το κακό στο χειρότερο και κινδυνεύει 

µία από τις µεγαλύτερες χρονιές της 
ιστορίας της, να τη βρει δίχως παρου-
σία στην Ευρώπη.

Η καλή πλευρά της
Την Τετάρτη, 6 Απριλίου, η ΑΕΚ 
εγκαινίασε το νέο της γήπεδο στα 
Σπάτα, δίπλα στο προπονητικό της 
κέντρο, το Σεραφείδιο. Ένα γήπεδο 
που µπορεί να φιλοξενήσει επίση-
µα µατς, χωρητικότητας 3.000 φιλά-
θλων, έχει τη δυνατότητα να εξυπη-
ρετεί φιλικά της πρώτης οµάδας, 
ενώ θα είναι και η δεύτερη έδρα 
της, καθώς και τα επίσηµα παιχνί-
δια της ΑΕΚ Β’.

Το γήπεδο στα Σπάτα είναι 
πλήρως εναρµονισµένο µε τους 
κανονισµούς της UEFA. ∆ιαθέτει 
αποδυτήρια µε θέα στον αγωνιστι-
κό χώρο, αίθουσα Τύπου, γραφεία 
διαιτητών, παρατηρητών και υπεύ-
θυνου διεξαγωγής αγώνων, αίθου-
σα ντόπινγκ κοντρόλ και µικτή ζώ-
νη. Παράλληλα, υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, σε περίπτωση που πα-
ραστεί ανάγκη, η χωρητικότητά του 
να ανέβει από τις 3.000 στις 5.000 
µε την κατασκευή ενός ακόµη πέτα-
λου, πίσω από το ένα τέρµα. Ακό-
µη, στον ίδιο χώρο αναµένεται να 
κατασκευαστούν ξενώνες, οι οποίοι 
θα φιλοξενούν την οµάδα και όλα 
τα µέλη του αγωνιστικού τµήµατος. 

Το Σεραφείδιο ήταν απλά το 
ορεκτικό στο µενού της αναβάθµι-
σης των εγκαταστάσεων του οργα-
νισµού της ΑΕΚ. Το κυρίως πιάτο 
δεν είναι άλλο από το γήπεδο στη 
Νέα Φιλαδέλφεια, την Αγιά Σοφιά 
- OPAP Arena. Οι οπαδοί της Ένω-

σης ανυποµονούν πια να βρεθούν 
για πρώτη φορά στο νέο «σπίτι» της 
οµάδας τους, µετά από 20 χρόνια ξε-
νιτιάς, κάτι που θα συµβεί από την 
ερχόµενη σεζόν. Ήδη οι εικόνες από 
την Αγιά Σοφιά – Opap Arena δεί-
χνουν πως το γήπεδο ολοκληρώνε-
ται, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για 
την τοποθέτηση του υπερσύγχρονου 
χλοοτάπητα και αναµένεται να ολο-
κληρωθούν περίπου σε τρεις µήνες. 

Εκτός της ανέγερσης των δύο 
γηπέδων είχε προηγηθεί η µετα-
κόµιση των γραφείων της εταιρείας 
σε νέο υπερσύγχρονο, αποκλειστι-
κής χρήσης, κτίριο απέναντι από το 
ΟΑΚΑ. Τα νέα γραφεία της ΠΑΕ 
ΑΕΚ, δοµηµένης επιφάνειας 3.200 
µ2, στεγάζονται σε οχτώ επίπεδα 
(από το -2 µέχρι τον πέµπτο όρο-
φο) και εξυπηρετούν όλες τις διοι-
κητικές υπηρεσίες της οµάδας, που 
για πρώτη φορά στην ιστορία της 
στεγάστηκε σε αποκλειστικής χρή-
σης κτίριο. Όλα αυτά καθιστούν τον 
οργανισµό ΑΕΚ ως ένα λεγόµενο 
«µαγαζί – γωνία»

Η σκοτεινή της όψη...
...Ή αλλιώς, η αγωνιστική της εικό-
να. Ο δικέφαλος στον αγωνιστικό 

AEK
O ποδοσφαιρικός...

Doctor Jekyll
και Mr Hide!

Με σπασµένα φρένα προς µια ακόµη αποτυχία πηγαίνει η ποδοσφαιρική 
οµάδα της ΑΕΚ, µετά την εντός έδρας ήττα από τον Άρη µε 2-1,

αποτέλεσµα που την έφερε 5η στη βαθµολογία, θέση που την αφήνει
εκτός Ευρώπης... τη σεζόν που θα µπει στο νέο γήπεδό της!

Του: Κώστα Παπαγεωργίου
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χώρο παραπαίει, βρίσκεται στην 5η 
θέση της βαθµολογίας και ο κίνδυ-
νος να µείνει εκτός Ευρώπης είναι 
πιο ορατός από κάθε άλλη στιγµή 
µέσα στη χρονιά. 

Με το µίνι πρωτάθληµα να έχει 
φτάσει στην 5η αγωνιστική, η «Ένω-
ση» ταξιδεύει στα Γιάννενα µε στόχο 
την πρώτη της νίκη στη διαδικασία 
αυτή, καθώς αγνοεί τη νίκη στα play 
off, έχοντας δύο ισοπαλίες (εκτός 
έδρας µε Παναθηναϊκό και Ολυµπι-
ακό) και δύο ήττες (εντός έδρας µε 
ΠΑΟΚ και Άρη) και ένα «τις πταίει» 
πλανάται πάνω από τα Σπάτα.  

Φέτος, οι «κιτρινόµαυροι» σπά-
νε το ένα αρνητικό ρεκόρ µετά το 
άλλο. Μετά την ήττα από τον Άρη, 
κατάφερε να σπάσει το αρνητι-
κό ρεκόρ της, που είχε δηµιουργή-
σει τη χρονιά που «έπεσε» από τη 
Superleague 1!

Συγκεκριµένα, έφτασε τις έξι 
ήττες στο ΟΑΚΑ, τις περισσότε-
ρες που είχε ποτέ µέσα στο γήπεδό 
της. Το προηγούµενο αρνητικό ρε-
κόρ ήταν οι πέντε ήττες, που είχαν 
την περασµένη σεζόν, αλλά και στο 
πρωτάθληµα του 2012/13, όταν και 
υποβιβάστηκε!

Τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ έχει 
ηττηθεί µέσα στο ΟΑΚΑ από τον 
ΟΦΗ, τον Παναιτωλικό και τον Άρη 
(µε 1-2), τον Ολυµπιακό (µε 2-3) και 
τον ΠΑΟΚ (µε 0-1). Η Ένωση έχει 
άλλα δύο εντός έδρας µατς στα play 
off, κόντρα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΣ 
Γιάννινα και Ολυµπιακό.

Είχε προηγηθεί ένα ακόµα αρ-
νητικό ρεκόρ 35 ετών, που έσπασε 
φέτος µε τις τρεις σερί εντός έδρας 

ήττες, µετά την ήττα της από τον Βό-
λο µε 2-1, τον Ιανουάριο του 2022

Να σώσει
οτιδήποτε, αν σώζεται
Η ΑΕΚ µπήκε στα play off, όντας 
φαβορί, για µια από τις θέσεις που 
οδηγούν στην Ευρώπη, ωστόσο 
ύστερα από τις πρώτες τέσσερις 
αγωνιστικές απώλεσε το βαθµολο-
γικό πλεονέκτηµα που είχε και τώρα 
βρίσκεται πίσω από τον Άρη (2 βαθ-
µούς) στην ισοβαθµία µε τον Πανα-
θηναϊκό και ταξιδεύει στην δύσκολη 
έδρα των Ιωαννίνων, µε µοναδικό 
στόχο τη νίκη που δεν θα της βάλει 
µεγαλύτερους µπελάδες. 

Η Ένωση ελπίζει, στο υπόλοιπο 
του πρωταθλήµατος, να καταφέρει 
να συγκεντρώσει τους βαθµούς που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση του 
ευρωπαϊκού εισιτηρίου, προκειµένου 
να καταφέρει να συνδυάσει την µετα-
κόµιση στην OPAP Arena της Νέας 
Φιλαδέλφειας µε ευρωπαϊκές αναµε-
τρήσεις, όπως αρµόζουν στο πρεστίζ 
του συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, θα µιλάµε για πλήρη αποτυχία 
του συλλόγου σε µια χρονιά που ξε-
κίνησε µε ελπίδες τίτλου, αλλά κατέ-
ληξε να κατατάσσεται σε µία από τις 
χειρότερες χρονιές της ιστορίας της!

Η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ου-
κρανία, τα ξηµερώµατα της 24ης Φεβρουαρίου, προ-
κάλεσε αναταραχή παγκοσµίως και τα απόνερα του 
πολέµου φτάνουν και στο ποδόσφαιρο.

Από την ηµέρα που ο Ρώσος πρόεδρος ανακοί-
νωσε µέσω διαγγέλµατος την στρατιωτική επιχείρη-
ση στην Ουκρανία, το περιβάλλον στο οποίο κινού-
µαστε έχει αλλάξει άρδην και όπως ήταν δεδοµένο 
θα επηρεαζόταν και ο αθλητισµός. 

Η εισβολή προκάλεσε συνέπειες, που ξεκινούν 
από τις κυρώσεις που επέβαλλαν µια σειρά από χώ-
ρες στη Ρωσία και σε πολίτες της, την αποβολή των 
οµάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις µέχρι την 
καταστροφή κεφαλαίου που υπέστησαν Ρώσοι ολι-
γάρχες, όπως συµβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις 
πολέµων.

Εκτός Μουντιάλ η Ρωσία, λόγω αποκλεισµών 
των ρωσικών οµάδων από την Ευρώπη
Πρώτες που αντέδρασαν και επέβαλλαν τιµωρίες 
σε αθλητικό επίπεδο, ήταν οι συνοµοσπονδίες πο-
δοσφαίρου. Η FIFA, έπειτα από συνεννόηση µε την 
UEFA, ανακοίνωσε την αποβολή της Ρωσίας από τις 
διεθνείς διοργανώσεις, κάτι που οδήγησε στον απο-
κλεισµό της από τα µπαράζ για το Μουντιάλ του Κα-
τάρ. «FIFA και UEFA αποφάσισαν σήµερα, από κοι-
νού, ότι όλες οι ρωσικές οµάδες, είτε εθνικές οµάδες 
είτε οµάδες συλλόγων, θα αποκλειστούν από διορ-
γανώσεις της FIFA και της UEFA µέχρι νεωτέρας.», 
ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι 
συνοµοσπονδίες.

Την ίδια ώρα, ο τελικός της κορυφαίας διασυλ-
λογικής οργάνωσης του Τσάµπιονς Λιγκ, που αρχι-
κά είχε προγραµµατιστεί να διεξαχθεί στην Αγία Πε-

τρούπολη, µεταφέρθηκε για το Παρίσι.

Στο στόχαστρο Τσέλσι και Αµπράµοβιτς
H Βρετανική κυβέρνηση, στις 10 Μαρτίου, επέβαλλε 
κυρώσεις σε Ρώσους ολιγάρχες ως «µέρος» της απά-
ντησής της στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι Ροµάν Αµπράµοβιτς είναι 
ένας από τους επτά ολιγάρχες που υφίστανται τις κυ-
ρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων δεσµεύσεων περιου-
σιακών στοιχείων και ταξιδιωτικών απαγορεύσεων.

Πως επηρεάζεται η Τσέλσι
-Μπορεί να ξοδεύει µέχρι 20.000£ για τα ταξίδια 
εκτός έδρας.
-Στα εντός έδρας µατς, µόνο κάτοχοι διαρκείας µπο-
ρούν να µπουν στο γήπεδο, δεν µπορούν να πουλη-
θούν εισιτήρια και συνεπώς δεν µπορούν να υπάρ-
χουν φιλοξενούµενοι οπαδοί.
-Μπορούν να πουληθούν πράγµατα από τα µπαρ του 
γηπέδου στο κοµµάτι που υπάρχουν σουίτες, αλλά 
δεν µπορεί κανείς να αγοράσει οτιδήποτε άλλο, κα-
θώς η µπουτίκ πρέπει να είναι κλειστή. 
-Μέγιστο κόστος για τα εντός έδρας παιχνίδια 
500.000£, συµπεριλαµβανοµένων των security.
-Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανανέωση συµβολαίου, 
συµφωνία αλλά και πώληση ποδοσφαιριστή.
-To µηνιαίο κόστος σε µισθούς θα ανέρχεται στα 28 
εκατοµµύρια £.

Ο υπουργός Τεχνολογίας, Κρις Φιλπ, δηλώ-
νει στο Times Radio: «Ξέρω ότι έχει κάνει πολλά 
για τον σύλλογο, αλλά η ανθρωπιστική κατάσταση 
στην Ουκρανία και αυτό που κάνει το ρωσικό καθε-
στώς στους αµάχους είναι πιο σηµαντικά από το πο-
δόσφαιρο».

Eισβολή στην Ουκρανία: 

Βόμβα και στο... παγκόσμιο ποδόσφαιρο 

Λεονίντ Φεντούν: Ο ιδιοκτήτης της Σπαρτάκ
Μόσχας που έχασε το 99% της περιουσίας του!

Ο Ρώσος δισεκατοµµυριούχος, αντιπρόεδρος της ρω-
σικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil και επικεφαλής 
του ποδοσφαιρικού συλλόγου Σπαρτάκ Μόσχας, Λε-
ονίντ Φεντούν, έχει χάσει, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 
έως και το 99% της περιουσίας του.

Ο Ρώσος ολιγάρχης έχασε σχεδόν όλο το κεφά-
λαιό του λόγω της κατάστασης των χρηµατοπιστωτι-
κών αγορών και της κατάρρευσης των µετοχών της 
Lukoil. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην 
εν λόγω εταιρεία, είναι το γεγονός ότι η καθαρή περι-
ουσία του διευθύνοντος συµβούλου της Lukoil, Βαγκίτ 
Αλεκπέροφ, έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 13 δισε-
κατοµµύρια δολάρια, τη µεγαλύτερη πτώση από κάθε 
Ρώσο δισεκατοµµυριούχο.

Οι µετοχές της εταιρείας πετρελαίου του στο Χρη-
µατιστήριο του Λονδίνου, στις 28 Φεβρουαρίου, υπο-
χώρησαν κατά 62,8%. Ο επιχειρηµατίας Γκέναντι Τι-
µτσένκο έχασε σχεδόν τη µισή περιουσία του –10,6 
δισεκατοµµύρια δολάρια.
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Γ 
ια ακόµη µία φορά, η 
Μαρία Κορινθίου «απα-
σχολεί» την επικαιρότη-
τα µε µία φωτογράφισή 

της. Πριν καιρό, η ηθοποιός προ-
κάλεσε οργή στο κοινό της στα µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, όταν 
πόζαρε δίπλα στην τοιχογραφία 
της Παναγίας µε τη φωτογράφιση 
να θεωρείται προκλητική και ασε-
βής και τώρα, «χτυπά» ξανά, ανα-
παριστώντας έναν πίνακα του Ντε-
λακρουά.

Η Κορινθίου εµφανίζεται σε 
εξώφυλλο περιοδικού να αναπαρι-
στά τον πίνακα, «Ελλάδα στα ερεί-
πια του Μεσολογγίου», του διάση-
µου Γάλλου ζωγράφου, ο οποίος 

τον εµπνεύστηκε από τη µάχη των 
Ελλήνων, στην τρίτη πολιορκία 
του Μεσολογγίου.

Η φωτογραφία θα εµφανιστεί 
στο τεύχος Απριλίου του περιοδι-
κού ARTme, το οποίο είναι αφι-
ερωµένο στη µεγάλη έξοδο του 
Μεσολογγίου, στις 10 Απριλίου 
του 1826. Η ηθοποιός ανάρτησε 
το εξώφυλλο του περιοδικού στον 
προσωπικό της λογαριασµό στο 
Instagram, δίπλα στον αυθεντικό 
πίνακα του Ντελακρουά, ενώ δη-
µοσίευσε και βίντεο από την προε-
τοιµασία της φωτογράφισης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής 
της, η ηθοποιός έγραψε µεταξύ 
άλλων: «Μία σηµαντική ιστορική 

στιγµή για την Ελλάδα, που σηµα-
τοδότησε την απελευθέρωσή της 
από τον Τουρκικό ζυγό και υπήρξε 
καταληκτική για τη νίκη της προς 
την ελευθερία. (...) Ο διάσηµος 
Γάλλος ζωγράφος Ευγένιος Ντε-
λακρουά, φιλέλληνας και γοητευ-
µένος από την Ελλάδα, εµπνεύ-
στηκε από το ολοκαύτωµα του 
Μεσολογγίου και δηµιούργησε 
µια σειρά από έργα που ευαισθη-
τοποίησαν παγκόσµια και ανάγκα-
σαν µέχρι και τις µεγάλες δυνάµεις 
να προβούν σε άµεσες λύσεις για 
τη λήξη του πολέµου. (...) Εικονίζει 
την προσωποποίηση της ηρωικής 
Ελλάδας. Φοράει ελληνική παρα-
δοσιακή φορεσιά και είναι στραµ-

µένη προς τον θεατή µε τα χέρια σε 
στάση απόγνωσης αλλά και προ-
σευχής, στέκει όρθια, περήφανα, 
επάνω στα ερείπια του Μεσολογ-
γίου, που έχουν καταπλακώσει 

έναν αγωνιστή. Στο βάθος, ένας 
άνδρας, αντίπαλος στρατιώτης µε 
κίτρινο τουρµπάνι που συµβολίζει 
τον εχθρό καρφώνει µια σηµαία 
στο έδαφος».

Η Μαρία 
Κορινθίου 
ποζάρει ως... 
«Ελλάδα» του 
Ντελακρουά 

Οι Pink Floyd κυκλοφόρη-
σαν νέο τραγούδι για να συγκε-
ντρώσουν ανθρωπιστική βοή-
θεια για την Ουκρανία. Το νέο 
τραγούδι «Hey Hey, Rise Up» 
περιλαµβάνει ένα απόσπασµα 
ερµηνείας του τραγουδιστή 
Άντρι Κλίβνιουκ, του ουκρανι-
κού συγκροτήµατος Boombox, 
και είναι η πρώτη πρωτότυπη 
µουσική των Pink Floyd που 
κυκλοφόρησε µετά το άλµπουµ 
του 1994, «The Division Bell».

Όλα τα έσοδα από τις πω-
λήσεις του τραγουδιού θα δια-
τεθούν ως ανθρωπιστική βοή-
θεια στην Ουκρανία. Σύµφωνα 

µε δελτίο Τύπου, οι Pink Floyd 
-Ντέιβιντ Γκίλµορ, Νικ Μέι-
σον, Γκάι Πρατ και Νίτιν Σόου-
νι- ηχογράφησαν το «Hey, Hey, 
Rise Up» στις 30 Μαρτίου.

Αναφερόµενος στο νέο τρα-
γούδι, ο Ντέιβιντ Γκίλµορ είπε: 
«Ελπίζω ότι θα λάβει ευρεία 
υποστήριξη και δηµοσιότητα. 
Θέλουµε να συγκεντρώσου-
µε πόρους για ανθρωπιστικούς 
οργανισµούς και να ενισχύσου-
µε το ηθικό. 

Θέλουµε να εκφράσουµε 
την υποστήριξή µας στην Ου-
κρανία και µε αυτόν τον τρό-
πο να δείξουµε ότι το µεγαλύτε-

ρο µέρος του κόσµου πιστεύει 
ότι είναι εντελώς λάθος για µια 
υπερδύναµη να εισβάλει στην 
ανεξάρτητη δηµοκρατική χώρα 
που έχει γίνει η Ουκρανία».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: 
«Εµείς, όπως τόσοι πολλοί, νιώ-

θουµε την οργή και την απογοή-
τευση αυτής της άθλιας πράξης, 
µια ανεξάρτητη, ειρηνική, δηµο-
κρατική χώρα να δέχεται εισβο-
λή και να δολοφονείται ο λαός 
της από µία από τις µεγαλύτερες 
δυνάµεις του κόσµου».

“Hey Hey, Rise Up” από τους
Pink Floyd για την Ουκρανία 

Το νέο τραγούδι
περιλαµβάνει ένα 

απόσπασµα του τρα-
γουδιστή Άντρι Κλί-
βνιουκ, του ουκρανι-
κού συγκροτήµατος 
Boombox, και είναι 

η πρώτη πρωτότυ-
πη µουσική των Pink 
Floyd που κυκλοφό-

ρησε µετά το 1994.
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Η ηθοποιός µοιράστηκε µια δήλωση στο Instagram 
σχετικά µε την επικείµενη δίκη, ύστερα από µήνυση 
που κατέθεσε εναντίον της ο Ντεπ για συκοφαντική 
δυσφήµιση σχετικά µε δηµοσίευµα της «Washington 
Post» του 2018, που αναφερόταν στο πώς η Χερντ 
επιβίωσε από τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας 
που ζούσε.  «Θα είµαι εκτός σύνδεσης για τις επόµε-
νες εβδοµάδες. Όπως ίσως γνωρίζετε, θα είµαι στη 
Βιρτζίνια, όπου θα αντιµετωπίσω τον πρώην σύζυγό 
µου Τζόνι Ντεπ στο δικαστήριο», έγραψε η Χερντ. «Ο 
Τζόνι µού κάνει µήνυση για ένα άρθρο που έγραψα 
στην «Washington Post», στο οποίο εξιστορούσα την 
εµπειρία µου από τη βία και την ενδοοικογενειακή κα-
κοποίηση».

«Ποτέ δεν τον κατονόµασα, µάλλον έγραψα για 
το τίµηµα που πληρώνουν οι γυναίκες επειδή µιλούν 
ανοιχτά εναντίον της εξουσίας των ανδρών. Συνεχί-
ζω να πληρώνω αυτό το τίµηµα, αλλά ελπίζω ότι όταν 
ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, θα µπορώ να προχω-
ρήσω, όπως και ο Τζόνι. Πάντα διατηρώ αγάπη για 
τον Τζόνι και µου προκαλεί µεγάλο πόνο που πρέπει 
να ζήσουµε τις λεπτοµέρειες της προηγούµενης κοινής 
µας ζωής µπροστά στον κόσµο», συνέχισε.

Ο Ντεπ και η Χερντ συναντήθηκαν για πρώτη 
φορά ενώ γύριζαν το «The Rum Diaries» το 2011 και 

παντρεύτηκαν το 2015. Χώρισαν τον Μάιο του 2016, 
αφού η Χερντ ζήτησε περιοριστικά µέτρα για ενδοοι-
κογενειακή βία εναντίον του Ντεπ και τον κατηγόρη-
σε για κακοποίηση. 

 Ενώ εκείνος αρνήθηκε ότι κακοποίησε την Χερντ, 
εκείνη τελικά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016. Η 
λύση δόθηκε εξωδικαστικά τον Αύγουστο του ίδιου 
έτους, µε το διαζύγιο να οριστικοποιείται τον Ιανουά-
ριο του 2017.

H Άμπερ Χερντ 
αντιμετώπισε τον Τζόνι Ντεπ

Η αντιπολεμική επίδειξη 
μόδας του Κωστέτσου 
υπέρ της Ουκρανίας 
Μια διαφορετική επίδειξη µόδας, µε αντιπολεµικό χαρακτήρα, 
οργάνωσε ο γνωστός σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος.  Ο σχεδιαστής 
παρουσίασε τη νέα του κολεξιόν στην πλατεία Συντάγµατος, µε πολλά 
από τα µοντέλα του να φορούν µπλούζες µε το σήµα της ειρήνης, 
διαµαρτυρόµενος έτσι για τον πόλεµο στην Ουκρανία. Aνάµεσά 
τους, ο Γιάννης Σπαλιάρας και η Άντζελα Ευρυπίδη, µοντέλα που 
µεσουράνησαν στις πασαρέλες τη δεκαετία του ‘90. Τα µοντέλα και 
ο σχεδιαστής ξάφνιασαν τους περαστικούς µε πολλούς να τραβούν 
φωτογραφίες µε τα κινητά τους τηλέφωνα, άλλους να φωνάζουν 
αντιπολεµικά συνθήµατα κι άλλους να χειροκροτούν ρυθµικά.

Την εγκατάσταση «Time Travels the World» 
παρουσίασε στο Watches & Wonders 2022, 
στη Γενεύη, ο Ηermès. Εµπνευσµένη από 
το νέο ρολόι Arceau Le Temps Voyageur 
του οίκου ειδών πολυτελείας, η εγκατά-
σταση, η οποία δηµιουργήθηκε σε συ-
νεργασία µε την Καναδή καλλιτέχνιδα 
Sabrina Ratté, προσκαλεί τους επισκέ-
πτες να ταξιδέψουν στο χρονικό σύµπαν 
του Ηermès, να το ανακαλύψουν και να το βι-
ώσουν. 

«Για εµένα είναι σηµαντικό να έχουµε ένα ρολόι που 
αφηγείται µια ιστορία, κατά συνέπεια µε το Arceau Le 
Temps Voyageur θελήσαµε να φέρουµε µαζί δύο από 
τους πυλώνες του Ηermès: ταξίδι και άλογα» είπε, µιλώ-
ντας στο Designboom, ο Philippe Delhotal, διευθυντής 
δηµιουργικού στον Hermès Horloger. «Ξεκινήσαµε µε 
την ιδέα ενός δορυφόρου που ταξιδεύει γύρω από το ρο-
λόι. Αλλά η κρεασιόν δεν ήταν ολοκληρωµένη επειδή µι-
λάς για ταξίδι, τον περισσότερο χρόνο σ’ όλον τον κόσµο 
γι’ αυτό µιλάµε. Στον Hermès µας αρέσει να κάνουµε τα 
πράγµατα διαφορετικά και ήµασταν τυχεροί που ανακα-
λύψαµε έναν χάρτη που, το 2016, είχε σχεδιάσει για τον 
Hermès ο Jérôme Colliard (σ.σ. για το µεταξένιο φουλά-
ρι “ Planisphère d’un Monde Équestre”) και σκεφτήκαµε 
“ αυτό ακριβώς είναι που χρειαζόµαστε”. Ήταν ευφάντα-

στο, παρουσίαζε ένα όνειρο και είχε να κάνει µε 
ιππασία». Η απόφαση να δουλέψουν µε τη 

Sabrina Ratté ήταν πολύ ξεκάθαρη για τον 
οίκο. «Η δουλειά µου υπάρχει στον ίδιο 
βαθµό στο ψηφιακό σύµπαν και στο φυ-
σικό,» δήλωσε στο Designboom η Κανα-
δή καλλιτέχνιδα. «Για εµένα, η ψηφιακή 

τέχνη είναι αυτό το µέσο που παραπέµπει 
τόσο πολύ στο Tentacular (σ.σ. του παιχνι-

διού εικονικής πραγµατικότητας, στο οποίο 
ένα γιγαντιαίο θηρίο µε πολλά πλοκάµια και κα-

λή καρδιά προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσµο), 
το οποίο µπορεί να παρουσιαστεί µε πολλούς τρόπους, 
άρα βλέπω τόσες πολλές δυνατότητες σ’ αυτό. Όταν ήρθε 
σε επαφή µαζί µου πέρυσι ο Hermès, µου έδειξαν το ρο-
λόι και εξήγησαν την ιδέα, και συγκεκριµενοποίησα την 
έµπνευσή µου γύρω απ’ αυτήν». 

«Η ιδέα του ταξιδιού στον χρόνο είναι εγγενής στο ρο-
λόι και η Google Maps µε βοήθησε να επεκταθώ σε αυτό, 
µιας και µπορείτε να νιώσετε ότι την ίδια στιγµή βρίσκε-
στε παντού. Θέλησα να δηµιουργήσω αναγνωρίσιµους 
τόπους, χώρους που δίνουν την αίσθηση του οικείου, αλ-
λά ταυτόχρονα είναι ονειρικοί και ουτοπικοί,» εξήγησε η 
Ratté. Σε 12 βιτρίνες γύρω από το περίπτερο, παρουσιά-
ζονται τα νέα ρολόγια του Hermès µέσα σε ένα διαδραστι-
κό ταξίδι που δηµιούργησε η καλλιτέχνιδα.

«Time Travels the World» Eγκατάσταση 
του Ηermès στο Watches & Wonders 2022
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ίναι αλήθεια ότι η δήλω-
ση του Πρωθυπουργού: 
«στόχος είναι η σταθερό-
τητα, όχι επί τούτω η αυ-

τοδυναµία. Ο λαός θα µας υποδείξει 
τελικά, εάν η χώρα θα κυβερνηθεί 
από ένα κόµµα ή από περισσότερα 
κόµµατα» θέτει νέα δεδοµένα στο 
πολιτικό σκηνικό στις επερχόµενες 
εκλογές µε το σύστηµα της απλής 
αναλογικής, τις κυβερνήσεις συνερ-
γασίας. Πολλά έχουν γραφτεί και ει-
πωθεί για αυτές τις κυβερνήσεις κα-
θώς στη µεταπολιτευτική περίοδο 
της χώρας αλλά και από συστάσε-
ως του ελληνικού κράτους, η Ελλά-
δα έχει τέτοια εµπειρία καταγράφο-
ντας και επιτυχίες και αστοχίες…

Την ίδια ώρα, αυτό που κατά 
κόρον γράφεται και λέγεται είναι 
ότι «στην Ελλάδα δεν έχουµε κουλ-
τούρα συνεργασίας» µε τον µέσο 
πολίτη, όπως σηµειώνεται και από 
τις δηµοσκοπήσεις, να απαντά κατά 
κάποιον τρόπο: «και τι µ’ αυτό; Βρεί-
τε τα και λύστε τα προβλήµατα της 
χώρας». ∆ηλαδή κοινώς, «αποκτή-
στε αυτή την “κουλτούρα”. Συνεν-
νοηθείτε!».

Και εδώ ίσως κρύβεται και το 
διακύβευµα της επόµενης εκλογι-
κής αναµέτρησης. Ποιοι πολιτικοί 
χώροι µπορούν να συνεννοηθούν 
µεταξύ τους και πόσος «κοινός πο-
λιτικός τόπος» υπάρχει µεταξύ των 
κοµµάτων. Για παράδειγµα, στο 

µεταναστευτικό το ΚΙΝΑΛ πόσο 
συµφωνεί µε τη Ν∆ και πόσο µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ; Οµοίως στα ζητήµα-
τα της εξωτερικής πολιτικής. Της 
αµυντικής πολιτικής. Στα θέµατα 
της παιδείας. Της δικαιοσύνης. Της 
ασφάλειας. Αλλά και στη δηµιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας και στην 

προσέλκυση επενδύσεων. Και φυ-
σικά στην αξιοποίηση των πόρων 
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας.

Υπάρχουν πολλοί τοµείς µε συ-
γκεκριµένο ιδεολογικό πρόσηµο 
όπως αντίστοιχα και µε µεγάλο χά-
σµα µεταξύ των τριών µεγαλύτε-
ρων κοµµάτων της χώρας, Ν∆, ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ -ΠΑΣΟΚ.

∆ιότι µπορεί οι σηµερινές ανα-
τιµήσεις σε ενέργεια και πρώτες 
ύλες να φαίνεται περιστασιακά ότι 
συσπειρώνουν ένα αντιπολιτευ-
τικό µέτωπο κατά των κυβερνητι-
κών επιλογών, ωστόσο ο διεθνής 
παρονοµαστής της αιτίας της ακρί-
βειας όπως και η ολιγωρία της ΕΕ 
να αποφασίσει άµεσα µέτρα προ-
στασίας των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, το καθιστούν την 
ίδια στιγµή συγκυριακό. Σοβαρό 
το πρόβληµα, συγκυριακό όµως το 
µέτωπο. 

Καθώς υπάρχουν και άλλα µέ-
τωπα που καθορίζουν συνολικά το 
επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολι-
τών, µετά από 3 Μνηµόνια, µια δι-
εθνή πανδηµική κρίση και έναν 
πόλεµο εντός της Ευρώπης -που 
λαµβάνει χαρακτηριστικά ενός πα-
γκόσµιου οικονοµικού πολέµου- 
καθίσταται ενδεχοµένως έως και 
απαραίτητη µια νέα κουλτούρα συ-
νεργασιών, η οποία ακόµη και αν 
δεν επιβαλλόταν από το σύστηµα 
της απλής αναλογικής ή της ελα-
φρά ενισχυµένης, πρέπει να  την 
αποκτήσουµε ούτως ή άλλως. 

Πώς το έλεγε το ωραίο άσµα 
του Νίκου Πορτοκάλογλου; «Ήµα-
σταν πάντοτε παικτάρες, µα δεν αλ-
λάζαµε µπαλιές». Και στη συνέχεια 
ότι: «Ήµασταν πάντοτε ψυχάρες, µα 
δεν πιστεύαµε ποτέ».

Ε ας το αλλάξουµε αυτό. Ας το 
πιστέψουµε και ας µάθουµε να δί-
νουµε και πάσες. Για να µπουν τα 
γκολ που χρειάζεται η χώρα. 

Περί
κουλτούρας 

κυβερνήσεων 
συνεργασίας

Πώς το έλεγε το ωραίο άσμα 
του Νίκου Πορτοκάλογλου; 

«Ήμασταν πάντοτε παικτάρες, 
μα δεν αλλάζαμε μπαλιές».

Και στη συνέχεια ότι: 
«Ήμασταν πάντοτε ψυχάρες, 

μα δεν πιστεύαμε ποτέ».

Της
Μάρθας 
Λεκκάκου
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