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Από τη σιγουριά  
του Σεπτέμβρη,  

στη ζαριά της άνοιξης



Οι αλήθειες που τόλμησε 
ο Άγγελος Συρίγος

Editorial

Η τοποθέτηση του υφυπουργού Παιδείας, 
Άγγελου Συρίγου, από το βήμα της Βουλής και η 
αναφορά του στο Πολυτεχνείο και στο ρόλο της 
εξέγερσης στην πτώση της χούντας, προκάλεσε 
οξείες αντιδράσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 
του ΚΚΕ, που τον κατηγόρησαν για αναθεωρητισμό 
της Ιστορίας και αμφισβήτησης του ρόλου της 
«λαϊκής εξέγερσης» στην πτώση της δικτατορίας.

Ο Α. Συρίγος ανέφερε την αλήθεια, ότι δηλαδή 
το Πολυτεχνείο ήταν το μοναδικό γεγονός λαϊκής 
εξέγερσης στη χούντα, και μετά το ́ 74 έλαβε 
μυθικές διαστάσεις. «Το “Η χούντα δεν τελείωσε 
το ’73” ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκε 
πολύ στα χρόνια του μνημονίου, με μεγάλο κομμάτι 
του ελληνικού λαού να θεωρεί ότι η χούντα έπεσε 
το ’73, ενώ συνεχίστηκε για ένα χρόνο με τον 
Ιωαννίδη», ανέφερε ο υφυπουργός και ουδείς 
μπορεί να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του.  

Και όλοι από την Αριστερά -που στην Ελλάδα 
έχουν… πάντα δίκιο- έπεσαν να τον «φάνε»! Όμως, 
κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς 
τους μύθους και να πάψουν οι Δεξιοί να αισθάνονται 
«ένοχοι» για διάφορα πράγματα και να φτάνουν στο 
σημείο, ούτε λίγο ούτε πολύ, να… προσκυνούν τον 
Άρη Βελουχιώτη και πολλούς άλλους.

Είναι γεγονός ότι η Αριστερά επικράτησε 
μετά το 1974 στην κουλτούρα, την ιδεολογική 
ζύμωση και την καταγραφή της ιστορίας. Μάλλον, 
επικράτησε πλήρως στην κατασκευή και συντήρηση 
«ιστορικών» μύθων, όχι στην καταγραφή της 
ιστορίας. Η αστική τάξη της χώρας υποχώρησε 
ατάκτως, καθώς της δημιουργήθηκε συστηματικά 
ο βραχνάς των ενοχών για τα ξερονήσια, τους 
αποκλεισμούς κ.λπ. Ήταν λογικό τότε και προφανώς 
έπρεπε να κλείσει ένα κεφάλαιο με την αναγνώριση 
όλης της Εθνικής Αντίστασης, την κατάργηση κάθε 
ίχνους κράτους καταστολής και όλα όσα έγιναν 
πράξη μετά τη μεταπολίτευση. 

Πήγαμε, όμως, στο άλλο άκρο! Γι’ αυτό ευθύνεται 
η Αριστερά, αλλά και ο λαϊκισμός του παλαιού 
ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να κερδίσει τις 
ψήφους της. Και αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι 
πολύ δύσκολο για έναν μη κομμουνιστή να πει 
ανοιχτά ότι «ευτυχώς που δεν κέρδισε ο ΕΛΑΣ 
τη μάχη του Δεκέμβρη. Ευτυχώς που η Ελλάδα 
βρέθηκε στο δυτικό στρατόπεδο και δεν μπήκε στην 
κατηγορία της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας».

Εκεί έχουμε φτάσει, ακόμη και τώρα, μετά από 
τόσα χρόνια. Όποιος τολμούσε να πει κάτι, ήταν 
χουντικός ή -όπως ο Ζαχαριάδης στην εποχή του- 
πράκτορας. Καιρός, λοιπόν, να ξαναβάλουμε τα 
πράγματα στη θέση τους. Το αστείο παρατράβηξε! Γι’ 
αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στον Άγγελο Συρίγο.
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T
ο εκλογικό σπριντ του 
Σεπτεμβρίου μετατρά-
πηκε αίφνης σε μαρα-
θώνιο για τα κόμμα-

τα. Η κατηγορηματική τοποθέτηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλ-
πες στο τέλος της τετραετίας ανατρέ-
πει το σχεδιασμό των επιτελείων και 
κρύβει παγίδες. 

Αν παραμείνουν σε κατάστα-
ση συναγερμού και συνεχίσουν με 
την ίδια ένταση την προεκλογική 
εκστρατεία, θα κάψουν πολλά από 
τα όπλα τους και θα κουράσουν το 
μηχανισμό. Από την άλλη, αν ο κος 
Μητσοτάκης αποφασίσει να αιφνι-
διάσει μέσα στους επόμενους μήνες, 
θα βρεθούν προ απροόπτου και θα 
τρέχουν να προλάβουν. Ο πρωθυ-
πουργός, σε κάθε περίπτωση, κρα-
τά την μπαγκέτα και δίνει το ρυθμό, 
στον οποίο θα «χορέψει» το πολιτικό 
σύστημα μέχρι την κάλπη.

 
Συνεχίζονται οι περιοδείες 
Ο κος Μητσοτάκης εμφανίζεται 
έτοιμος για μια μακρά προεκλογική 
περίοδο και έχει ζητήσει από τους 
συνεργάτες του να συνεχίσουν την 

προετοιμασία για περιοδείες μέχρι 
τις αρχές Αυγούστου. Ανάλογος 
προγραμματισμός υπάρχει και για 
το κυβερνητικό έργο, με μια σειρά 
νομοσχέδια να παίρνουν σειρά για 
ψήφιση τις επόμενες εβδομάδες. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται οι παρεμβά-
σεις στη λειτουργία των νοσοκομεί-
ων με κίνητρα ένταξης στο ΕΣΥ του 
υπουργείου Υγείας, η υποβοηθού-
μενη αναπαραγωγή, νομοσχέδιο 
του υπουργείου Μετανάστευσης για 
τη μετανάστευση και τα ασυνόδευ-
τα ανήλικα και για τη μέριμνα του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνά-
μεων και την οργάνωση της Εθνο-
φυλακής του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, η 
στρατηγική που χαράσσει το Μέγα-
ρο Μαξίμου, μετά την απόφαση Μη-
τσοτάκη για εξάντληση της τετραε-
τίας, έχει δύο βασικούς άξονες. Ο 
πρώτος είναι η αποτελεσματική δια-
κυβέρνηση και η ανάδειξη της απο-
τελεσματικότητας έναντι των κρίσε-
ων που αντιμετωπίζει η χώρα στην 
οικονομία, την ενέργεια και τα εθνι-
κά θέματα και ο δεύτερος η προσέγ-
γιση των κεντρώων ψηφοφόρων.

 
Το ισχυρό χαρτί 
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με 
όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν 
δημοσιευτεί, αλλά και τις ειδικές 
μετρήσεις που μελετούν οι συνερ-
γάτες του, είναι το ισχυρό χαρτί για 

την υλοποίηση αυτής της στρατηγι-
κής. Ο κος Μητσοτάκη χαρακτηρίζε-
ται ως ο καταλληλότερος να διαχει-
ριστεί τα καυτά θέματα της χώρας, 
καθώς στην τελευταία μέτρηση της 
Pulse για τον ΣΚΑΪ υπερτερεί με 
36% έναντι 27% του κου Τσίπρα 
για την αντιμετώπιση της οικονομί-
ας και της ανάπτυξης, με 40% ένα-
ντι 24% των θεμάτων εξωτερικής 
πολιτικής και άμυνας και με 34% 
έναντι 27% των θεμάτων της ενερ-
γειακής κρίσης. Οι κινήσεις που θα 
γίνουν από κυβερνητικής πλευράς 
το επόμενο διάστημα θα έχουν στό-
χο να αναδείξουν αυτή την ποιοτι-
κή διαφορά. Στην ατζέντα του πρω-
θυπουργικού γραφείου υπάρχουν 
επισκέψεις σε όλες τις περιφέρειες, 
που συνοδεύονται από τα εγκαίνια 
ενός έργου, ώστε να αποτυπώνεται 
με απτό τρόπο και σε τοπικό επίπε-
δο η πρόοδος που συντελείται αυτή 
την τετραετία. Τους επόμενους μή-
νες, εκτιμούν αρμόδιες πηγές, θα 
υπάρξουν εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, που θα περι-
λαμβάνουν και προτάσεις που κατέ-
θεσε εγκαίρως ο κος Μητσοτάκης. 
Έτσι, επιβεβαιώνεται ο κεντρικός 
ρόλος που διαδραματίζει, πλέον, η 
χώρα στη διεθνή σκακιέρα, σημει-
ώνουν οι ίδιες πηγές, και οι πολίτες 
θα πιστώσουν τον αναβαθμισμένο 
γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην 
πολιτική που έχουν ακολουθήσει η 

Επιτυχής αντιμετώπιση των κρίσεων (ενέργεια-ακρίβεια--ελληνοτουρκικά) και το Κέντρο

OΙ ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ 
ΤΣΈΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης



Ο πρωθυπουργός, 
σε κάθε
περίπτωση, κρατά
την μπαγκέτα και 
δίνει το ρυθμό, 
στον οποίο
θα «χορέψει» 
το πολιτικό 
σύστημα μέχρι 
την κάλπη

κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός.  
 

Εκλογές και Κέντρο 
«Οι εκλογές κερδίζονται στο κέ-
ντρο», είχε δηλώσει τον Μάιο ο κος 
Μητσοτάκης και αυτό αποτελεί τον 
πυρήνα της στρατηγικής που ακο-
λουθεί. Οι μεταρρυθμίσεις στο κρά-
τος, την παιδεία, η ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών προς τον πολίτη εί-
ναι ορισμένες από τις παρεμβάσεις 
που εκτιμά το Μέγαρο Μαξίμου ότι 
έχουν τη στήριξη των πολιτών, που 
δεν κινούνται στα άκρα του πολιτι-
κού φάσματος ή έχουν κομματικές 
παρωπίδες. Αποτελούν τη σιωπηλή 
πλειοψηφία, που θέλει την πρόοδο 
και όχι την ένταση. Αυτό το ακρο-
ατήριο πιστώνει στον κο Μητσοτά-
κη, σύμφωνα με μετρήσεις που έγι-
ναν, και την απόφαση να κινηθεί 
θεσμικά και να μην κάνει πρόωρες 

εκλογές, σεβόμενος τη συνταγμα-
τική επιταγή. Πρωτίστως, οι ψηφο-
φόροι του κέντρου δεν επικροτούν 
την τοξική πολιτική αντιπαράθεση 
και το διχαστικό πολιτικό λόγο. Για 
αυτό και η Ν.Δ. αναδεικνύει σε κά-
θε ευκαιρία την τοξικότητα, «με την 
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δηλητηριάζει την 
πολιτική ζωή», όπως σημειώνουν 
κομματικά στελέχη, εκθέτοντας την 
αξιωματική αντιπολίτευση στους πο-
λίτες. Πρόκειται για τη μεγάλη δια-
χωριστική γραμμή που έχει θέσει ο 
πρωθυπουργός μεταξύ των δύο πα-
ρατάξεων. Με αφορμή τη χυδαία 
επίθεση του Χριστόφορου Βερναρ-
δάκη στην υπουργό Παιδείας, Νί-
κη Κεραμέως, την οποία χαρακτή-
ρισε «Πισπιρίγκου της παιδείας», ο 
κος Μητσοτάκης μίλησε στη Βου-
λή για μια γενικευμένη τακτική του 
ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι αυτό το οποίο έχει 

αποκληθεί «ο εκτσογλανισμός της 
δημόσιας ζωής». Είναι το τελευταίο 
σκαλοπάτι του λαϊκισμού. Είναι ο 
κανόνας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το δια-
βόητο «ηθικό πλεονέκτημα», τόνισε.

Βερναρδάκης και Πολάκης
Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει η 
πεποίθηση ότι η Κουμουνδούρου 
θα συνεχίσει σε αυτή την τακτι-
κή. «Έτσι έχουν μάθει να πολιτεύ-
ονται, δεν μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις ανάγκες του σήμερα και 
καταφεύγουν στη χυδαιότητα», ση-
μειώνει κυβερνητικό στέλεχος. Για 

να στηρίξουν αυτή την παραδοχή, 
συνεργάτες του κου Μητσοτάκη ση-
μειώνουν ότι ο κος Βερναρδάκης μι-
λώντας στη Βουλή, ενώ υποτίθεται 
έχει ζητήσει «συγνώμη», επέμενε 
επί της ουσίας, λέγοντας: «Αν έλε-
γα παραδείγματος χάρη ότι η κυρία 
υπουργός είναι η Μήδεια της δη-
μόσιας Παιδείας, πιθανώς να μην 
υπήρχε κάποια αντίρρηση».

Και δεν είναι το μόνο στέλεχος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης που 
κινείται στα άκρα, προκειμένου να 
συσπειρώσει το στενό ακροατήριο 
του ΣΥΡΙΖΑ και να αφήσει άπλε-
το χώρο στο κέντρο για τη Ν.Δ. Ο 
γνωστός και μη εξαιρετέος για τη 
γλώσσα που χρησιμοποιεί, Παύλος 
Πολάκης, με μακροσκελή ανάρτη-
σή του, αφού υπερασπίστηκε πρα-
κτικές αθλιότητας, εξαπέλυσε υβρι-
στικές επιθέσεις στην κυβέρνηση 

και απείλησε πως «η Δεύτερη φο-
ρά Αριστερά θα είναι και ΑΛΛΙΩΣ 
και ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ». Δεν ήταν η 
πρώτη, και σίγουρα όχι η τελευταία 
φορά, που απευθύνθηκε με αυτό 
τον τρόπο. Εν μέσω πανδημίας εκτό-
ξευε ύβρεις κατά των επιστημόνων, 
κάνοντας λόγο για επιστήμονες «ξε-
φτιλισμένους» και «καθοδηγούμε-
νους από εταιρείες», ενώ τα έβαλε 
και με τον Σωτήρη Τσιόδρα γράφο-
ντας ότι «Βγήκε να κρατήσει φανάρι 
στον Μητσοτάκη, καθώς ΕΧΕΙ ΚΑΙ 
Ο ΙΔΙΟΣ ΕΥΘΥΝΗ για τους 15.500 
χιλιάδες νεκρούς που φτάσαμε ως 
χώρα από τον κορωνοϊό!!»

Φίλης και Σκουρλέτης 
Από την Πειραιώς βάζουν στο κά-
δρο και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως τον Νίκο Φίλη που σε παλιό-
τερη συζήτηση στη Βουλή για τα πα-
νεπιστήμια είχε αναφερθεί στα ανή-
λικα παιδιά της υπουργού Παιδείας, 
Νίκης Κεραμέως, λέγοντας: «Έχε-
τε δύο μικρά παιδιά που όταν μεγα-
λώσουν θα μάθουν ότι όταν ήταν 
μικρά, η μητέρα τους κατέσφαξε 
τουλάχιστον 20.000 18χρονα παι-
διά από τα πανεπιστήμια». 

Ενώ, για τον Πάνο Σκουρλέ-
τη, θυμίζουν ότι σχολιάζοντας την 
ομιλία του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο των 
Η.Π.Α, δήλωνε ότι ο πρωθυπουρ-
γός χειροκροτήθηκε από τους γε-
ρουσιαστές, επειδή «η ομιλία του 
ήταν διασκεδαστική για το ακροα-
τήριό του».
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Ο
ι βουλευτικές εκλογές 
πήραν αναβολή για 
την άνοιξη, αλλά όχι 
και η προεκλογική εκ-

στρατεία των κομμάτων. Το βασικό 
τους δίλημμα παραμένει και θα είναι 
το κυρίαρχο στους μήνες που έρχο-
νται. Τι είδους κυβέρνηση θέλουμε; 
Μονοκομματική  για σταθερότητα 
που προτείνει ο κος Μητσοτάκης, σ’ 
έναν, όντως, ασταθή περίγυρο ή συ-
νεργασίας προοδευτικών δυνάμεων 
για «πολιτική αλλαγή», που ζητά ο 
κος Τσίπρας;
    Και μαζί με αυτό το δίλημμα υπει-
σέρχεται εκ νέου η συζήτηση για 
την αλλαγή του εκλογικού νόμου, 
με την επαναφορά του μπόνους των 
50 εδρών, κάτι που ο κος Μητσοτά-
κης είχε αρνηθεί κατηγορηματικά να 
θέσει στο τραπέζι παλαιότερα...

   Γιατί χωρίς αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου, μετά από έναν ιδιαίτε-
ρα βαρύ ενεργειακά και οικονομικά  
χειμώνα, η αυτοδυναμία εκτιμάται 
πως θα απομακρυνθεί ακόμα πε-
ρισσότερο. Προς τι λοιπόν το νεο-
δημοκρατικό σύνθημα περί σταθε-
ρότητας;

Η αλήθεια πάντως είναι, πως 
πέραν του «εκτσογλανισμού» της πο-
λιτικής και των αθλιοτήτων που προ-
σφέρθηκαν αφειδώς την εβδομάδα 
που πέρασε, το βαθύ πρόβλημα της 
χώρας είναι αυτό που θέτουν τα κόμ-
ματα. Τι είδους κυβέρνηση μπορεί 
τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης, να διασφαλίσει τα εθνι-
κά συμφέροντα της χώρας, να προ-
σφέρει ασφάλεια και να κλείσει το 
οικονομικό χάσμα με τις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ, προς όφελος των πο-
λιτών; 

Το δίλημμα
Το δίλημμα, λοιπόν, αυτοδυναμία 

της Ν.Δ. ή κυβερνήσεις συνεργασί-
ας, θα αποτελέσει τη βασική «τρο-
φή» στο δημόσιο λόγο εκ μέρους του 
Μεγάρου Μαξίμου, με στόχο τους 
κεντρώους πολίτες και τη μεσαία 
τάξη που δεν επιθυμούν αναποφα-
σιστικότητα, ρωγμές και αναταρά-
ξεις στη διακυβέρνηση της χώρας, 

έχοντας πάντα πικρή εμπειρία από 
παλαιότερες κυβερνήσεις συνεργα-
σίας. 

  Εδώ, όμως, τίθεται ένα σοβαρό 
ερώτημα για τον κο Μητσοτάκη. Αν 
το διακύβευμα των εκλογών, όπως 
λέει, είναι η πολιτική και κυβερνητι-
κή σταθερότητα, τότε γιατί μπροστά 

στο μείζον ο πρωθυπουργός αρνεί-
ται το έλασσον, που είναι η αλλαγή 
του εκλογικού νόμου; 

Κυβερνήσεις  συνεργασίας με αρ-
νητικό πρόσημο
Η ιστορία των κυβερνήσεων 
συνεργασίας στη χώρα μας τον 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Το δίλημμα που προβάλλει  
ο πρωθυπουργός, «σταθερότητα  
ή αστάθεια» για τη χώρα, εξυπηρετείται, 
πρωτίστως, από την αλλαγή  
του εκλογικού συστήματος

Οι αυτοδύναμες 
κυβερνήσεις, για την 
Ελλάδα, μοιάζουν με 

μονόδρομο. Θα ζήλευαν 
τη σταθερότητά τους 

πολλές χώρες της 
βόρειας Ευρώπης. 
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δικαιώνει, αφού είναι μια ιστορία 
αναγκαστικών συμπλεύσεων με 
αστοχίες και λάθη.

Κατ’ εκτίμηση, η χειρότερη κυ-
βέρνηση που πέρασε μεταπολιτευ-
τικά από τη χώρα θεωρείται η Οι-
κουμενική και η αμέσως χειρότερη 
η σύμπραξη αντίθετων ιδεολογιών 

για την εξουσία, του Αλέξη Τσίπρα 
με τον Πάνο Καμμένο, ακολουθεί 
η κυβέρνηση Παπαδήμου, και βε-
βαίως, η συνεργασία Σαμαρά με 
Βενιζέλο και Κουβέλη που δεν ευ-
όδωσε, καθώς «ξέφτισε» στη δια-
δρομή με την πρώτη κρίση -το κλεί-
σιμο της ΕΡΤ- και «πάγωσε» από 

το φόβο του πολιτικού κόστους, με 
τα σκληρά μέτρα του δεύτερου μνη-
μονίου. 

Δεν αναφέρομαι καν στην 
κυβέρνηση συνεργασίας ειδικού 
σκοπού, που συγκροτήθηκε από 
Ν.Δ., ΚΚΕ και Συνασπισμό (το 
ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής), για 
να στείλει τον Ανδρέα Παπανδρέ-
ου στο Ειδικό Δικαστήριο. 

Ποιά από αυτές τις κυβερνήσεις 
άφησε καλές εντυπώσεις στην 
ελληνική κοινωνία, ποιά πα-
ραμένει με θετικές μνήμες στο 
μυαλό μας και στη σύγχρονη 
πολιτική μας ιστορία; 
Δυστυχώς, το ερώτημα είναι 
ρητορικό.

Οι διαφορετικές στρατηγικές
Ωστόσο, το όνειρο της εξουσίας για 
τον Αλέξη Τσίπρα περνά μέσα από 
μια τέτοια κυβέρνηση, κυβέρνη-
ση συνεργασίας. Βέβαια, τώρα δεν 
υπάρχει Καμμένος, υπάρχει όμως 
Βαρουφάκης και Ανδρουλάκης, 
προς τους οποίους ρίχνει καθημερι-
νά τα δίχτυα του, χωρίς αποτέλεσμα.  
Ο κος Τσίπρας θα πρέπει να κάνει 
μεγάλη προσπάθεια για να βελτι-
ώσει την εικόνα των κυβερνήσεων 
συνεργασίας και ιδιαίτερα της δικής 
του, προκειμένου να ακουμπήσει 
το μεσαίο χώρο, εκείνους τους ψη-
φοφόρους που αποφασίζουν ακό-
μα και πάνω στην κάλπη και δίνουν 
κυβερνήσεις. 

Απέναντι στην πολιτική πρότα-
ση του κου Τσίπρα υπάρχει η πρό-
ταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
αυτοδύναμη κυβέρνηση, για πολιτι-
κή σταθερότητα, με ολοκληρωμένο 
σχέδιο πριν τις εκλογές και όχι σχέ-
διο μετεκλογικών συμβιβασμών  για 
την πορεία της χώρας.

Άλλο Βερολίνο, άλλο Αθήνα 
Ιστορικά, κυβερνήσεις συνεργα-
σίας συστήθηκαν μόνο σε περιό-
δους κρίσεων. Επρόκειτο, κυρί-
ως, για αναγκαστικές συγκλίσεις 
κομμάτων, χωρίς σαφή οδικό χάρ-
τη τετραετίας -αν εξαιρέσουμε τα 
μνημόνια- που κυβερνούσαν μέσα 
από συμβιβασμούς, ισορροπίες, 
χωρίς λεπτομερή πολιτική ατζέντα.

Στο Βερολίνο, απαιτούνται μή-

νες διαπραγματεύσεων για να κα-
ταλήξουν σε μια τέτοιου είδους λε-
πτομερή συμφωνία. Εδώ, διαθέτουν 
μόνο τρεις μέρες για να καταλήξουν 
σε συμφωνία και να αποκτήσει η 
χώρα πρωθυπουργό και υπουργικό 
συμβούλιο. Και αφού ορκιστούν, θα 
καθίσουν να διαπραγματευτούν για 
το πρόγραμμά τους.

Η Μέρκελ παρέμεινε μήνες 
στην καγκελαρία μετά τις τελευταί-
ες γερμανικές εκλογές. Οι εκλογές 
διεξήχθησαν στις 17 Σεπτεμβρίου 
του 2021 και η Μέρκελ παρέδωσε 
την εξουσία στις 8 Δεκεμβρίου.

Μονόδρομος για την Ελλάδα  
η αυτοδυναμία
Δεν είναι ότι δεν έχουμε κουλτούρα, 
δεν έχουμε θεσμούς για σωστές και 
αποτελεσματικές κυβερνήσεις συνερ-
γασίας, προς όφελος των πολιτών. Οι 
κυβερνήσεις συνεργασίας εξυπηρε-
τούν κυρίως τα κόμματα που συμμε-
τέχουν σε αυτές, καθώς μοιράζουν την 
εξουσία και ποσοτικοποιούν τις προ-
σλήψεις και τα ρουσφέτια, ανάλογα με 
τη δύναμή τους στη Βουλή. 

Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, για 
την Ελλάδα, μοιάζουν με μονόδρομο. 

Θα ζήλευαν τη σταθερότητά τους 
πολλές χώρες της βόρειας Ευρώπης. 
Μια σταθερή πλειοψηφία με πρό-
γραμμα, στόχους, πολιτική και πρό-
σωπα από την αρχή γνωστά στους 
ψηφοφόρους.

Αλλά τώρα, για να υπάρξει αυτο-
δυναμία, όποτε κι αν γίνουν οι εκλο-
γές, απαιτείται επαναφορά του αρ-
χικού εκλογικού συστήματος της 
ενισχυμένης αναλογικής, που χωρίς 
προβλεπτικότητα πέταξε στο καλά-
θι των αχρήστων ο κος Γεραπετρίτης. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου συζητήθη-
κε η αλλαγή του εκλογικού νόμου το 
χειμώνα και οι συνεργάτες του πρω-
θυπουργού που το πρότειναν, έλαβαν 
κατηγορηματική απάντηση από τον κο 
Μητσοτάκη, πως το ζήτημα της αλλα-
γής του εκλογικού νόμου έχει κλείσει 
και να μην επανέλθει στον «Πρωινό 
καφέ». Ωστόσο, τώρα ο κος Μητσο-
τάκης έχει μπροστά του αρκετό χρό-
νο να το σκεφτεί ξανά. Γιατί το δίλημ-
μα που προβάλλει, «σταθερότητα ή 
αστάθεια» για τη χώρα, εξυπηρετεί-
ται, πρωτίστως, από την αλλαγή του 
εκλογικού νόμου. 
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Αυτοδυναμία  

της Ν.Δ. ή κυβερνήσεις 
συνεργασίας, 

θα αποτελέσει 
τη βασική «τροφή» 
στο δημόσιο λόγο  

εκ μέρους του Μεγάρου 
Μαξίμου, με στόχο τους 

κεντρώους πολίτες 
και τη μεσαία τάξη 

που δεν επιθυμούν 
αναποφασιστικότητα, 

ρωγμές και αναταράξεις 
στη διακυβέρνηση  

της χώρας 

Για να υπάρξει
αυτοδυναμία, όποτε κι
αν γίνουν οι εκλογές,

απαιτείται επαναφορά
της ενισχυμένης

αναλογικής, που χωρίς
προβλεπτικότητα

πέταξε στο καλάθι
των αχρήστων 

ο κος Γεραπετρίτης

Απέναντι στην πολιτική πρόταση του κου Τσίπρα 
υπάρχει η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
αυτοδύναμη κυβέρνηση, για πολιτική σταθερότητα, με 
ολοκληρωμένο σχέδιο πριν τις εκλογές και όχι σχέδιο 
μετεκλογικών συμβιβασμών  για την πορεία της χώρας.



 Ο 
σ. Χριστόφορος Βερναρ-
δάκης, Γενικός Γραµ-
µατέας Συντονισµού, 
υπουργός-αναπληρω-

τής Εσωτερικών/∆ιοικητικής Με-
ταρύθµισης, υπουργός Επικράτειας 
των κυβερνήσεων του ΣυΡιζΑ, στε-
νός φίλος και σύµβουλος του σ. Τσί-
πρα, επίκουρος καθηγητής στο Τµή-
µα Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ, 
λέκτορας στο πανεπιστήµιο Κρήτης, 
µα πάνω από όλα Ευαίσθητος Αρι-
στερός ∆ιανοούµενος, συγκεκρι-
µενοποίησε τη δηµιουργικά ασαφή 
απόφαση του συνεδρίου του ΣυΡι-
ζΑ για «ριζοσπαστική στροφή στην 
ελπίδα» και µέσω του Τικ-Τοκ, πα-
ροµοίασε τη Νίκη Κεραµέως µε τη 
Ρούλα Πισπιρίγκου. 

 Το γεγονός δεν αποτελεί έκπλη-
ξη. Ο περί ου ο λόγος σύντροφος, 
για να φτάσει τόσο χαµηλά διήνυ-
σε µεγάλη απόσταση πολακισµού. 
Έχει γράψει κοµµουνιστική ιστορία 
όταν ζήτησε να εναρµονιστούν τα 
εργατικά συνδικάτα µε τις επιλογές 
του ΣυΡιζΑ, όταν απαίτησε να µπει 
µία σοσιαλιστική τάξη στα ΜΜΕ και 
όταν πίεσε το Ραδιοτηλεοπτικό Συµ-
βούλιο να υπερασπιστεί τη ∆ηµο-
κρατία βάζοντας πρόστιµα, διότι τον 
είχαν πληροφορήσει ότι διεξάγεται 
αντιδραστικό γκάλοπ «που θέτει το 
ερώτηµα “ναι ή όχι στην Ευρώπη”, 
“ναι ή όχι στο ευρώ”». Με την καθη-
γητική του επιστηµοσύνη ως εργα-
λείο έκρινε ότι «αυτά τα διλήµµατα 
θέτουν µείζονα ζητήµατα συνταγµα-
τικής, θεσµικής και νοµικής δεοντο-
λογίας» και, πριν συλληφθούν όσοι 
συµµετείχαν στο γκάλοπ, ο ίδιος 
πανηγύριζε γιατί ο ελληνικός λαός 
αντιµετώπισε το επικίνδυνο δίληµ-
µα και είπε ένα «γενναίο όχι στην 
Ευρώπη», που µετά από λίγα εικο-
σιτετράωρα µπαγιάτεψε και έγινε 
«ναι». 

Εναντίον των… 
αστικών γκάλοπ
Η παρέµβασή του κατά των αστικών 
γκάλοπ, τον µετέτρεψε σε ΣυΡιζΑι-
κό θρύλο των δηµοσκοπήσεων. Λό-
γω της ευφυΐας, της σπιρτάδας, των 
γνώσεων, της ταξικής συνείδησης 
και της θητείας του στο προεδρείο 
της εταιρείας ερευνών VPRC, θεω-
ρήθηκε ότι πιάνει πουλιά στον αέρα, 
συγκεκριµένα τον παλµό των ψηφο-
φόρων, και µπορεί να προβλέψει τα 
αποτελέσµατα των εκλογών πριν 
ανοίξουν οι κάλπες!

Τη θέση του έµπιστου εκλο-
γικού αναλυτή στο πλευρό του σ. 

Τσίπρα την κέρδισε µε το σπαθί του 
και ο θρίαµβος ολοκληρώθηκε το 
2019. Σε βαρυσήµαντη συνέντευ-
ξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων καθησύ-
χασε τους πολίτες ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα είναι πρώτο κόµµα στις εκλο-
γές. Η τάση αυτή ενισχύεται κα-
θηµερινά και αν εµείς δεν είµαστε 
απρόσεκτοι, δεν υπάρχει περιθώ-
ριο ανατροπής της… Ταυτόχρονα, 
έχουµε πια πολλές ενδείξεις»

 Μετά από αυτή την τεράστια 
δηµοσκοπική του επιτυχία, ο σ. 
Βερναδάκης άλλαξε πίστα και επέ-
λεξε να κάνει καριέρα αυθεντικού 
σ. Πολάκη. Το τερµάτισε µε την 
πρόσφατη ανάρτηση περί Πισπιρί-
γκου. Όταν προκλήθηκαν αντιδρά-
σεις, το έστριψε διά της συγγνώµης, 
η οποία στην πολακική διάλεκτο εί-
ναι κάτι σαν απειλή. Το αποδεικνύ-
ουν οι αντιδράσεις των συντρόφων 
του, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν µε 
τη χρησιµοποίηση του θανάτου τρι-
ών παιδιών στη πολιτική αντιπα-
ράθεση και έκτοτε κάνουν πόλεµο 
µε σχετικές αναρτήσεις στα social 
media.

Κλείνουµε τη µύτη και διαβά-
ζουµε: 

-«Ψηφίζω Βερναρδάκη δαγκω-
τό. Άντε από κει που θα µας κλείσε-
τε και το στόµα. Έχετε κατασυκοφα-
ντήσει τους πάντες». 

-«Ντου από παντού. ∆εν θα τολ-
µάτε τα Μητσοτάκια να κυκλοφο-
ρείτε έξω».

-«Με τον Βερναρδάκη και χω-
ρίς συγγνώµες. Από Σεπτέµβρη 
σας λιώνουµε σε κάθε επίπεδο. Οι 
δρόµοι παίρνουν φωτιά, ερχόµα-
στε και τελειώνετε. Μητσοτάκια, ο 
χειµώνας αυτός θα σας µείνει αξέ-
χαστος και θα τον κλαίτε 30 χρό-
νια.»

-«Ερχόµαστε ξανά και τελειώ-
νετε».

-«Ρε Βερναρδάκη, είπες το πιο 
πετυχηµένο της µεταπολίτευσης και 
το πήρες πίσω; Όποτε γίνουν ξανά 
εκλογές δεν πρέπει να ξαναβγεί κυ-
βέρνηση...Πισπιρίγκου». 

-«Στη φάπα µια ζωή θα είστε 
τα Μητσοτάκια. Έρχεται Σεπτέµ-
βρης και θα καταλάβετε. ΤΕΛΕΙ-
ΩΝΕΤΕ».

 Όπως γίνεται φανερό, το Συ-

ΡιζΑικό όπλο βρίσκεται παρά πό-
δα. Μέχρι τις εκλογές, η αριστερή 
αντιπολίτευση θα είναι ακόµη πιο 
σκληρή αλλά πάντα σοβαρή, όπως 
άλλωστε συµβαίνει εδώ και πολύ 
καιρό. Η Πισπιρίγκου δεν προέκυ-
ψε τυχαία. Είχαν προηγηθεί παρό-
µοια κεφάλαια υπεύθυνης αντιπο-
λίτευσης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Νο 1
Ο Μητσοτάκης είναι 
ένας τεµπελχανάς και 
µισός 
Σαν δεν ντρέπεται! Ορκίστηκε 
πρωθυπουργός και µετά από µία 
µόλις εβδοµάδα το έριξε στις διακο-
πές, φεύγοντας για τα κοσµοπολίτι-
κα νησιά των Κυκλάδων, συγκεκρι-
µένα στη Τήνο της πλουτοκρατίας! 

Βέβαια, τα πουληµένα ΜΜΕ 
παρουσίασαν αυτή την απόδραση 
σαν ολιγόωρο προσκύνηµα στη 
Παναγία, αλλά έβαλε τα πράγµα-
τα στη θέση τους ένα συνταρακτικά 
αποκαλυπτικό κείµενο του επίσης 
ευαίσθητου ποιητή και συνεργάτη 
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ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕ
Ο ΣΥΡΙΖΑ

και βρήκε νέο Πολάκη
Από τον… αψύ Κρητικό στους σ. Μωραΐτη,

Καρτερό και στον σ. Βερναρδάκη

και βρήκε νέο Πολάκη
Του: Βαγγέλη Περρή

Όπως γίνεται φανερό, 
το ΣυΡιζΑικό όπλο 

βρίσκεται παρά 
πόδα. Μέχρι τις 

εκλογές, η αριστερή 
αντιπολίτευση θα είναι 

ακόμη πιο σκληρή αλλά 
πάντα σοβαρή, όπως 

άλλωστε συμβαίνει 
εδώ και πολύ καιρό. 
Η Πισπιρίγκου δεν 

προέκυψε τυχαία. Είχαν 
προηγηθεί παρόμοια 
κεφάλαια υπεύθυνης 

αντιπολίτευσης, όπως 
θα δείτε παρακάτω…



του Documento, σ. Μωραΐτη. 
Ο λόγος στο χαρισµατικό ανα-

λυτή: «Κουράστηκε ο Κούλης. ∆ού-
λεψε µία ολόκληρη εβδοµάδα και 
έφυγε για διακοπές στην Τήνο…  
Αλλά γιατί να µην φύγει; Τη δου-
λειά την έκανε... Καλές διακοπές και 
του χρόνου µε υγεία. Μήπως θα θυ-
µηθεί κανείς ότι ο έρµος ο Τσίπρας, 
επί πέντε καλοκαίρια, πήγαινε 5-6 
ηµέρες διακοπές µόνο;»

Επειδή τα µεγάλα πνεύµατα 
της αποκαλυπτικής δηµοσιογραφί-
ας συναντώνται, στο ίδιο πνεύµα 
κινήθηκε και δηµοσίευµα ετέρου 
προοδευτικού σάιτ. Η φωτογραφί-
α-ντοκουµέντο που απεδείκνυε ότι 
ο Μητσοτάκης και η παρέα του λιά-
ζονταν στην Τήνο, προερχόταν από 
ένα γάµο που έγινε στη Μύκονο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Νο 2
Μα είναι δυνατόν τον 
πρόεδρο της Βουλής να 
τον λένε Τασούλα;
Το µεγάλο όπλο της αριστερής 
αντιπολίτευσης απέναντι στην 
Ακροδεξιά Λαίλαπα, ήταν και είναι 
το χιούµορ. Ακολουθώντας τα συν-
θήµατα του γαλλικού Μάη, απείλη-
σε ότι «ένα γέλιο θα σας θάψει» και 
το έκανε πράξη µε εµπνευσµένες 
αντιρατσιστικές γελοιοφωτογρα-
φίες, όπως αυτή που δηµοσιεύτη-
κε στο σάιτ του Λάκη Λαζόπουλου. 
∆είχνει δύο βουλευτές της Νέας 
∆ηµοκρατίας να κάνουν πλάκα µε 
το όνοµα του Προέδρου της Βου-

λής που τον λένε Τασούλα! (Μπα 
σε καλό τους, πού πάνε και τα βρί-
σκουν…)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Νο 3:
Η Μαρέβα τα κονοµάει, 
πουλώντας ρούχα στη 
Λυρική 
 Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 
την αντιπολιτευτική µάχη σε όλα 
τα µετερίζια του αγώνα. Στους δρό-
µους και στη Βουλή. Στα γιαπιά και 
στο Facebook. Μπροστάρης ο σ. 
Μπάρκας, γνωστός από την επο-
χή που προέβλεπε ότι ο Σαµαράς 
«θα έχει το τέλος του (καταδικα-
σµένου για εσχάτη προδοσία) Ου-
κρανού προέδρου Γιανουκόβιτς». 
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Ο σ. Χριστόφορος, τη θέση του έμπιστου εκλογικού 
αναλυτή στο πλευρό του σ. Τσίπρα, την κέρδισε με το 
σπαθί του και ο θρίαμβος ολοκληρώθηκε το 2019. Σε 

βαρυσήμαντη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων καθησύχασε τους πολίτες 

ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. 
Η τάση αυτή ενισχύεται καθημερινά και αν εμείς δεν 

είμαστε απρόσεκτοι, δεν υπάρχει περιθώριο ανατροπής 
της… Ταυτόχρονα, έχουμε πια πολλές ενδείξεις»

Γράφει
ο Βαγγέλης Περρής

■ Σελ. 6-8

ΣΥΡΙΖΑΝΟΣΥΡΙΖΑΝΟΣΥΡΙΖΑΝΟΣΥΡΙΖΑΝΟ

10 €

5 €

ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣΜΕ ΠΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗ

ΕΙΣΟ∆ΟΣΜΕ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

5 €
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕ...ΑΨΗ ΠΑΥΛΟ

10 €
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΜΕ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗ 

ΚΑΙ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΚΑΙ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ

▲ ▲

Συνέχεια στην σελίδα 8
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Όταν έκλεισε µε τις καταδίκες, υπο-
ψιάστηκε (βασίµως, γιατί κάπου 
το διάβασε) ότι η Μαρέβα Μητσο-
τάκη κάνει δουλειές µε τη Λυρική 
και αναρωτήθηκε µε ειρωνική διά-
θεση αν τα επεκτατικά της σχέδια 
περιλαµβάνουν και άλλα δηµόσια 
ιδρύµατα: «∆ιαβάζω, (δεν γνωρί-
ζω αν είναι αλήθεια) πως η κυρία 
@MarevaGrabowski θα επιµεληθεί 
της ενδυµασίας των εργαζοµένων 
της Λυρικής σκηνής! 1.Αυτό έγινε 
κατόπιν διαγωνισµού; 2.Πόσα χρή-
µατα θα κοστίσει; 3.Θα πάρει εργο-
λαβία και το Εθνικό Θέατρο;»

Αν ο µαχητικός βουλευτής είχε 
χρόνο να διαβάσει και άλλα µέσα 
πέραν του Documento, θα γνώρι-
ζε ότι η εταιρεία Zeus-Dion είχε 
υπογράψει τη σχετική χορηγία επί 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτές οι λεπτοµέ-
ρειες ελάχιστη σηµασία έχουν. 

Εκείνο που προέχει είναι να ξε-
µπροστιαστεί η χούντα, που όχι µό-
νο προµηθεύει µε καραγκούνες τη 
Λυρική, αλλά γιόρτασε και τα 200 
χρόνια από το 1821. Η θεαµατική 
και κάπως αλλοπρόσαλλη αυτή 
σύνδεση έγινε σε άρθρο που φιλο-

ξενήθηκε στη µαχητική ιστοσελίδα 
του σ. Βαξεβάνη:

«Και σαν να µην έφταναν όλα 
αυτά τα κωµικοτραγικά, ήρθε και 
έκατσε και η Επιτροπή «Ελλάδα 
2021», η οποία στοχεύει «στην ανά-
πτυξη του εθνικού αφηγήµατος της 
Ελλάδας, µε σκοπό τη δηµιουργία 
ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της 
χώρας και των φορέων του ελλη-
νικού κράτους». Από τα νηπιαγω-
γεία µέχρι τα νοσοκοµεία, από την 
αστυνοµία µέχρι το Πανεπιστήµιο, 
από τη Αρχαιολογική Υπηρεσία µέ-
χρι τη ∆ικαιοσύνη ουδείς θα δικαι-
ούται να έχει άλλη εικόνα και άλ-
λο… εθνικό αφήγηµα. Κι όποιος 
διανοηθεί να µην συµµετέχει στο... 
εθνικό αφήγηµα, θα χαρακτηρίζεται 
στην καλύτερη ανθέλληνας (sic!) και 
στη χειρότερη προδότης. 

Ε, µη µου πείτε τώρα ότι αυτό 
το εθνικό αφήγηµα δεν πρέπει να 
το ντύσουµε κιόλας. Ποιο αφήγη-
µα κυκλοφορεί… γυµνό; Εµπρός, 
λοιπόν, για τις νέες περιπέτειες της 
εθνικής µοδίστρας. Και ένα µόνο 
εύχοµαι, να σεβαστεί τις… ευαι-
σθησίες των «Μενουµευρωπαίων» 

και να µην τις υποχρεώσει να ντυ-
θούν καραγκούνες. Κάτι απλό και 
ευρωπαϊκό στυλ «Αµαλία» θα είναι 
σικάτο, βασιλικό µε µια ευρωπαϊκή 
νότα… Ελπίζω δε να παραλείψει τη 
φούντα από το κοµψό φέσι.

ΥΓ. Για τίποτα δεν έχω µετανιώ-
σει περισσότερο από το ότι πέταξα το 
φοιτητικό µου ταγάρι. Μεγάλο µπαµ 
θα έκανε στις µέρες µας…»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Νο 4
Σπούδασες 
στο Κολόµπια; 
Άντε και γ@µ@σ@@!
Είναι απολύτως λογικό ότι ένα κόµ-
µα της Αριστεράς που δίνει µάχες 
υπέρ της Κοινωνικής Απελευθέ-
ρωσης, να θεωρεί ως µεγίστη προ-
σβολή την ερωτική πράξη, οπότε η 
πολιτική δράση των επαναστατηµέ-
νων Συριζαίων συµπυκνώθηκε στο 
προοδευτικό σύνθηµα «Μητσοτάκη 
γ@µι@@σ@@ι».
 Το φώναζαν, σαν την Ελένη Λου-
κά, όποτε έβλεπαν ανοιχτή κάµε-
ρα, το σχηµάτισαν µε τα γυµνά τους 

κορµιά στις παραλίες των αντιιµπε-
ριαλιστικών κάµπινγκ, το έγραψαν 
σε τοίχους και στην «Αυγή».

 Μπροστάρης και σε αυτόν τον 
αγώνα, ο πρώην επικεφαλής του 
γραφείου τύπου του Μαξίµου επί 
πρωθυπουργίας του σ. Αλέξη Τσί-
πρα, ο αγωνιστής που φύτευε αντι-
πυρηνικά λάχανα, σ. Θανάσης 
Καρτερός.

Απολαύστε υπεύθυνα: «Ήρθε 
ο λιµοκοντόρος του Κολάµπια, να 
βγάλει τον σκελετό από την ντουλά-
πα…Αυτοί πάντα τη δική τους δια-
φθορά, ρεµούλα και ξεφτίλα θα την 
κρύβουν πίσω από τη φονική εθνι-
κοφροσύνη. …Ως εκ τούτου, ένα 
τελευταίο ψύχραιµο σχόλιο: Μη-
τσοτάκη, GFY ( Go Fuck Yourself- 
γ@µ@@σ@ι). Ξέρεις εσύ, λόγω 
Κολάµπια. (Φαντάζοµαι ότι το πιά-
σατε το λεπτό υπονοούµενο)…Άι 
σιχτίρ πια!»

 Το ιστορικό αυτό κείµενο έκανε 
µεγάλο σουξέ στις τάξεις των σκε-
πτόµενων κοµµουνιστών. Φυσικά, 
ο πρώτος που ενθουσιάστηκε ήταν 
ο κατ’ ουσία αρχηγός του ΣυΡιζΑ, 
σ. Πολάκης: «ΜΠΡΑΒΟ ΘΑΝΑ-

ΣΗ ΚΑΡΤΕΡΕ. Συνυπογράφω κά-
θε λέξη!!». Τα µεγάλα στόµατα συ-
ναντώνται... 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Νο5
Τον λέµε «Κούλη» 
και «γκαντέµη» 
για να υπερασπίσουµε 
τη ∆ηµοκρατία
Τα λέγαµε και την περασµένη 
εβδοµάδα. Η µαρξιστική αντιπο-
λίτευση απεκάλυψε ότι η χώρα 
δεινοπαθεί, γιατί στην ηγεσία της 
δεν βρίσκεται πιά ένας γουρλής 
αριστερός, αλλά τη θέση του πήρε 
ο γκαντέµης δεξιός Μητσοτάκης. 
Ο σ. Βαξεβάνης, δια της µεθόδου 
του retweet, προσφέρει θεωρητική 
θωράκιση στο επιχείρηµα: «Ο Μη-
τσοτάκης επιχειρεί τεχνηέντως να 
µεταβάλει το πολίτευµα, σφετερι-
ζόµενος στοιχεία προεδρικής δη-
µοκρατίας. Μπροστά σ’ αυτή την 
αντιθεσµική µεγαλοµανία, η λαϊ-
κή χλεύη (Κούλης, γκαντέµης) εί-
ναι όχι µόνο θεµιτή, αλλά και  πρά-
ξη δηµοκρατίας».

▲ ▲

Συνέχεια από σελίδα 7

O σ. Καρτερός με τα αντιπυρηνικά λάχανα,
το Κολάμπια, η Λουκά και το GFY

Είναι απολύτως
λογικό ότι ένα κόµµα

της Αριστεράς που δίνει
µάχες υπέρ της Κοινωνικής

Απελευθέρωσης,
να θεωρεί ως µεγίστη

προσβολή την ερωτική
πράξη, οπότε η πολιτική

δράση των
επαναστατηµένων

Συριζαίων συµπυκνώθηκε
στο προοδευτικό σύνθηµα

«Μητσοτάκη 
γ@µι@@σ@@ι».
 Το φώναζαν, σαν

την Ελένη Λουκά, όποτε
έβλεπαν ανοιχτή κάµερα,

το σχηµάτισαν µε τα γυµνά
τους κορµιά στις παραλίες
των αντιιµπεριαλιστικών

κάµπινγκ, το έγραψαν
σε τοίχους και στην «Αυγή».
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Σαράντα χρόνια αξιοζήλευτης δικαστικής διαδροµής, πολύπειρος,
ο άνθρωπος «για τα δύσκολα», υπηρέτησε σε καίριες
θέσεις της δικαστικής ιεραρχίας, µε επιτυχηµένη διαχείριση
πλήθους ευαίσθητων και σηµαντικών υποθέσεων.

Η 
µακρά διαδροµή και το 
βαρύ βιογραφικό του 
Ισίδωρου Ντογιάκου
στο χώρο των εισαγ-

γελικών λειτουργών, δεν άφησε 
στο υπουργικό συµβούλιο περιθώ-
ρια επιλογής άλλου προσώπου για 
τη θέση του εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου

Αυτό που όµως φάνηκε ως 
αναµενόµενο, εύκολο και αξιο-
κρατικά απολύτως αποδεκτό, κρύ-
βει πίσω του µια δύσκολη πορεία 
που ξεκινά από το 1983, ενός δικα-
στικού µε ισχυρή προσωπικότητα, 
που έλεγε πάντα αυτά που πίστευε 
µε τρόπο που απέτρεπε ακόµη και 
το … ενδεχόµενο σκέψης πολιτικής 
παρέµβασης.

∆ικαστικός µε τσαγανό
Ένας από τους εισαγγελικούς λει-
τουργούς µε κύρος και εγνωσµένες 
ικανότητες, και κυρίως «τσαγανό». 
Το 2013, όχι µόνο στρίµωξε αλλά 
στοιχειοθέτησε µε εµπεριστατω-
µένη αιτιολογία το κατηγορητήριο, 
για την εγκληµατική οργάνωση της 
Χρυσής Αυγής. Με όχηµα την πρό-
τασή του, άλλωστε, το δικαστήριο 
δίκασε και καταδίκασε.

 Ήταν εκείνος που µετά την ολο-
κλήρωση της ανακριτικής διαδικα-
σίας για την υπόθεση της Χρυσής 

Αυγής, είχε ζητήσει από το αρµόδιο 
δικαστικό συµβούλιο την παραπο-
µπή σε δίκη 70 προσώπων, µεταξύ 
των οποίων και των 18 κατηγορού-
µενων βουλευτών.

Και µπορεί η ιστορική του πρό-
ταση για παραποµπή της Χρυσής 
Αυγής σε δίκη ως εγκληµατική ορ-
γάνωση να υπήρξε η κορωνίδα της 
δικαστικής του πορείας, δεν ήταν 
όµως η µόνη υπόθεση στην οποία 
έδειξε πως δεν φοβόταν να ελέγξει 
ως λειτουργός, στο πλαίσιο της ισο-
νοµίας, το πολιτικό σύστηµα.

Οι µεγάλες υποθέσεις 
Ο Ισίδωρος Ντογιάκος ήταν εκεί-
νος που ερεύνησε υποθέσεις, όπως 
η βίλα της Εκάλης και τα δάνεια 
του Ανδρέα Παπανδρέου, τις πα-
ράνοµες ελληνοποιήσεις στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’90 , το µοι-
ραίο Falcon που κόστισε τη ζωή του 
Γιάννου Κρανιδιώτη και άλλων πέ-
ντε ατόµων, αλλά και το παραδικα-
στικό κύκλωµα των «ορφανών ακι-
νήτων». O σηµερινός εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, ως εισαγγελέ-
ας Εφετών έχει χειριστεί την υπό-
θεση που αφορούσε στα αµαρτωλά 
οµόλογα των Ταµείων, όπως αυτό 
των δηµοσιογράφων (ΤΣΠΕΑΘ), 
αλλά και την υπόθεση µε το Ταµείο 
Εθνικής Οδοποιίας.

Αυτή του η επιµονή στις αρχές 
του, τον κράτησε όρθιο και υπερή-
φανο απέναντι στην σωρεία πει-
θαρχικών διώξεων, που διενερ-
γήθηκαν εις βάρος του από το 
σύστηµα της περιόδου 2015-19 επί 
ΣΥΡΙΖΑ.

Η σύγκρουση µε τη Θάνου 
Ο κυκεώνας διώξεων ξεκίνησε 
όταν το 2015 αµφισβητήθηκε από 
την τότε Πρόεδρο του Αρείου Πά-
γου, Βασιλική Θάνου, η εκλογή 
του στη νευραλγική θέση του Προ-
ϊσταµένου της Εισαγγελίας Εφε-
τών. Η σύγκρουση µαζί της είχε ως 
συνέπεια πειθαρχικές διώξεις και 
δικαστικές εµπλοκές από τις οποί-
ες, όπως ήταν αναµενόµενο, αθω-
ώθηκε.

Αλλά και αργότερα, το 2021, 
δεν δίστασε να αποχωρήσει από 
την Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγε-
λέων, επειδή διαφώνησε µε τις πι-
έσεις για ευνοϊκή µεταχείριση του 
∆ηµήτρη Κουφοντίνα. Τι και αν το-
ποθετούσαν αυτοσχέδιους µηχανι-
σµούς στο σπίτι του, εκείνος επέµει-
νε πως «τέτοιου είδους ενέργειες 
ευνοϊκής µεταχείρισης κλονίζουν 
συθέµελα το κύρος της ∆ικαιοσύ-
νης στη συνείδηση των πολιτών και 
προκαλούν ιδιαίτερα αρνητικά σχό-
λια σε βάρος της».

«∆ικαιοσύνη για όλους»
Την προσήλωσή του στις αρχές 
της «δικαιοσύνης για …όλους» 
αναγνωρίζουν στο σύνολό τους 
οι συνάδελφοί του. «O θεσµός 
της ∆ικαιοσύνης είναι ακατάλυ-
τος. Πρέπει να επιζήσει και να λει-
τουργήσει σωστά, πέρα από κάθε 
δυσκολία και σκοπιµότητα. Ο Έλ-
ληνας Εισαγγελέας, ήταν, είναι και 
θα παραµείνει φύλακας και φρου-
ρός των νόµων», είναι το µήνυµα 
που απεύθυνε στους συναδέλφους 
του ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, αµέσως µετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του, στη διεύθυν-
ση της Εισαγγελίας του Ανώτατου 
∆ικαστηρίου.

Ο Ισίδωρος Ντογιάκος ανα-
λαµβάνει το τιµόνι της εισαγγελι-
κής αρχής σε µια ιδιαίτερη περίοδο 
ισορροπιών και ενόψει εκλογών, 
προσδίδοντας κύρος στην Εισαγ-
γελία όπως ακριβώς και ο προκά-
τοχός του Βασίλειος Πλιώτας, που 
αποχώρησε λόγω συνταξιοδότη-
σης µετά από τρία χρόνια στη θέ-
ση του ανώτατου δ ικαστικού λει-
τουργού.

Η θητεία του στη θέση του ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου θε-
ωρείται βέβαιο πως θα βάλει τη 
σφραγίδα του, µε καθοριστικές πα-
ρεµβάσεις όπου χρειαστεί. 

IΣΙ∆ΩΡΟΣ ΝΤΟΓΙΑΚΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ 

Ο νέος εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου 
δεν «μάσησε»
ποτέ τα λόγια του

Toυ ∆ηµήτρη Φρέσκου
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«O θεσµός της 
∆ικαιοσύνης είναι 

ακατάλυτος. Πρέπει 
να επιζήσει και 

να λειτουργήσει 
σωστά, πέρα από 

κάθε δυσκολία και 
σκοπιµότητα. Ο 

Έλληνας Εισαγγελέας, 
ήταν, είναι και θα 

παραµείνει φύλακας 
και φρουρός των 

νόµων»
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Ο
ι παλιοί πολιτικοί που 
έπαιζαν τις εκλογές 
στα δάχτυλα τους και 
ήξεραν την ψυχολο-

γία των ψηφοφόρων σαν την τσέπη 
τους, είχαν ένα αξίωμα. «Κανένας 
δεν θέλει ποτέ τις πρόωρες εκλογές, 
αλλά μόλις προκηρυχτούν κανένας 
δεν θυμάται ότι είναι πρόωρες». Αν 
το καλοσκεφτούμε, δεν έχουν άδι-
κο. Σε συνθήκες πολιτικής και οι-
κονομικής κανονικότητας, ο μέσος 
ψηφοφόρος σπάνια επικροτεί την 
καταφυγή στις κάλπες πριν λήξει η 
τετραετία που ορίζει το Σύνταγμα.Το 
ίδιο συμβαίνει, επίσης, όταν βρισκό-
μαστε σε οξεία οικονομική ή εθνική 
κρίση, σαν τους δικούς μας καιρούς 
για παράδειγμα. 
Εκλογές σημαίνει κοινωνική ανα-
μπουμπούλα, φρενάρισμα της λει-
τουργίας του κράτους, αναστολή 
αποφάσεων για ικανό χρονικό δι-
άστημα, δυσκολία αντιμετώπισης 

κάποιας έκτακτης ανάγκης, συχνό 
εκτροχιασμό των δημοσίων οικο-
νομικών, αναστάτωση στη λειτουρ-
γία της αγοράς, περιβαλλοντική 
και ηχητική ρύπανση, ενίοτε πόλω-
ση και φασαρίες. Εντάξει, οι εκλο-
γές πέραν της αυτονόητης σχέσης 
τους με την ουσία της Δημοκρατί-
ας, έχουν και τη γοητεία τους. Κε-
ντρίζουν το ενδιαφέρον του πολίτη 
για τα κοινά, τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα συχνά επωφελούνται από την 
προεκλογική γαλαντομία των υπο-
ψηφίων κυβερνητών τους, όμως, 
η συχνή επανάληψή τους δεν εί-

ναι ένδειξη ούτε καλής λειτουργίας 
του πολιτεύματος ούτε υγιούς αντί-
ληψης του τρόπου που ασκείται η 
πολιτική σε μια χώρα. 

Τα γράφω αυτά, διότι η καλο-
καιρινή ραστώνη μας βρήκε με την 
τελεσίδικη απόφαση του πρωθυ-
πουργού να μην πάει σε εκλογές το 
Σεπτέμβριο, αλλά να συνεχίσει τη 
δουλειά του κανονικά ως τον επό-
μενο Μάρτιο ή Απρίλιο. Η απόφα-
ση αυτή που ανακοινώθηκε τρεις 
φορές μέσα στη Βουλή κι άλλη 
μια φορά σε συνέντευξη του πρω-
θυπουργού, είναι αλήθεια ότι εξέ-
πληξε πολλούς. Μέχρι εκείνη την 
ημέρα, η εκλογολογία ήταν τόσο 
έντονη, που κανένας δεν θα στοι-
χημάτιζε ούτε σέντσι υπέρ της ολο-
κλήρωσης της τετραετίας. Αλλά και 
η πρωθυπουργική διάψευση που 
ακολούθησε ήταν τόσο κατηγορη-
ματική, που ανέτρεψε όλες τις βε-
βαιότητες. 

Υπάρχουν, ίσως, ακόμα κάποιοι 
που σιγοψιθυρίζουν το αξίωμα του 
προλόγου, αλλά δεν τολμούν καν 
να το πουν φωναχτά. Ειδικά οι ΣΥ-
ΡΙΖΑίοι επιμένουν ότι τίποτα δεν 
έχει λήξει και ότι ανά πάσα στιγμή 
είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 
κάποιο φθινοπωρινό αιφνιδιασμό. 
Από την άλλη μεριά, οι υπουργοί 
ξανάπιασαν τα μολύβια τους συνει-
δητοποιώντας ότι έχουν ακόμα ένα 
οκτάμηνο δουλειάς, οι υποψήφιοι 
έτρεξαν να ξενοικιάσουν γραφεία 
και μικροφωνικές εγκαταστάσεις 
που είχαν καπαρώσει, τα τυπογρα-
φεία πάτησαν το stop στο τύπωμα 
των προεκλογικών φυλλαδίων, οι 
μαγαζάτορες στα κέντρα των πόλε-
ων ξεφύσησαν ανακουφισμένοι. 
Το φθινόπωρο θα δουλέψουν κα-
νονικά, αντί να έχουν συγκεντρώ-
σεις με πλαστικά σημαιάκια έξω 
από την πόρτα τους.

Η αντιπολίτευση μπερδεύτη-

H καλοκαιρινή ραστώνη μας βρήκε με την τελεσίδικη απόφαση 
του πρωθυπουργού να μην πάει σε πρόωρες, αλλά να συνεχίσει 
τη δουλειά του κανονικά ως τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο. 

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Η κυβέρνηση
θα πιεστεί σοβαρά,

το ερώτημα είναι αν 
θα καταφέρει τελικά 
να τα βολέψει ή όχι. 

Το ερώτημα αυτό
θα παραμείνει

αναπάντητο
ως την άνοιξη. 
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Εκλογές σημαίνει κοινωνική αναμπουμπούλα, φρενάρισμα της λειτουργίας του 
κράτους, αναστολή αποφάσεων για ικανό χρονικό διάστημα, δυσκολία αντιμετώπισης 
κάποιας έκτακτης ανάγκης, συχνός εκτροχιασμός των δημοσίων οικονομικών, 
αναστάτωση στη λειτουργία της αγοράς, περιβαλλοντική και ηχητική 
ρύπανση, ενίοτε πόλωση και φασαρίες.

ΑΠΌ ΤΗ ΣΙΓΌΥΡΙΑ  
ΤΌΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ,  
στη ζαριά της άνοιξης
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κε λίγο, είναι αλήθεια. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είχε βάλει όλα του τα λεφτά 
στη βεβαιότητα ότι το φθινόπωρο 
θα στηθούν κάλπες. Ο Τσίπρας και 
τα στελέχη του φώναζαν κάθε μέ-
ρα ότι ο Μητσοτάκης «θα δραπε-
τεύσει» μέσω πρόωρων εκλογών. 
Παρουσιάζοντας μια ζοφερή και 
καταστροφική εικόνα της χώρας, 
διακινούσαν τη θεωρία ότι ο πρω-
θυπουργός δεν θα τολμήσει να μπει 
στο χειμώνα με το νυν κυβερνητικό 
σχήμα, διότι θα πάει κατά κρημνόν 
από τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Τώρα, 
λοιπόν, που βλέπουν ότι ο Μητσο-
τάκης δεν δείχνει διάθεση «δρα-
πέτευσης», κάτι έπρεπε να πουν. 
Οπότε υιοθέτησαν την καινοφανή 
θεωρία ότι ο πρωθυπουργός πή-
ρε ξαφνικά στα τέλη Ιούνη χαμπά-
ρι ότι τον Σεπτέμβρη θα χάσει και 
έκανε πίσω από την απόφασή του 
να «δραπετεύσει». Πρόκειται για 
καθαρή ανοησία, τέκνο της αρχι-

κής υπερβολικής τους σιγουριάς 
για εκλογές το φθινόπωρο.

Το ίδιο πάνω-κάτω έπαθε και 
το ΠΑΣΟΚ. Αν και ο κος Ανδρου-
λάκης ήταν πιο προσεκτικός όταν 
εκλέχτηκε, στη συνέχεια παρα-
σύρθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να ζητή-
σει κι αυτός εκλογές. Προφανώς, 
στη Χαριλάου Τρικούπη πείσθη-
καν ότι επίκεινται πρόωρες κάλ-
πες, οπότε έσπευσαν να ταυτιστούν 
με την απαίτηση Τσίπρα, ώστε να 
μην μπορεί ο αρχηγός της αντιπο-
λίτευσης να κομπάζει ότι μόνος του 
«έσυρε» την κυβέρνηση σε αναμέ-

τρηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε 
να αντισταθεί στις δημόσιες κατη-
γορίες των ΣΥΡΙΖΑίων ότι αφού 
δεν ζητά άμεσες εκλογές μετατρέ-
πεται σε δεκανίκι της Δεξιάς. Έχα-
σε έτσι την ευκαιρία να εμφανιστεί 
ως ένα θεσμικό και σοβαρό κόμμα, 
που «διαβάζει» τη συγκυρία δίχως 
τα μυωπικά γυαλιά του αμφίβολου 
κομματικού του κέρδους. Έτσι που 
τα κατάφεραν αμφότεροι, ο Μητσο-
τάκης εμφανίστηκε εκ των υστέρων 
ως ο μόνος θεσμικός πολιτικός αρ-
χηγός, αν έχει αυτό κάποια πρακτι-
κή σημασία. 

Τέλος πάντων, φαίνεται ότι κα-
τά 99% οι εκλογές θα γίνουν την 
επόμενη άνοιξη. Αφήνω το 1% 
για να εκφράσω λίγο και τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, που επιμένει ότι πάντα 
υπάρχει η πιθανότητα του Μητσο-
τακικού αιφνιδιασμού. Βεβαίως, η 
μετάθεση των εκλογών είναι κανο-
νικό δώρο προς τον κο Τσίπρα, κα-

θώς ο χειμώνας αναμένεται σκλη-
ρός και δύσκολος. Ακόμα κι αν 
υιοθετήσουμε τα πιο αισιόδοξα σε-
νάρια που υπολογίζουν ότι ο πόλε-
μος στην Ουκρανία κάποια στιγμή 
θα τερματιστεί, η παγκόσμια αισι-
οδοξία που θα επιφέρει δεν πρό-
κειται να συμβαδίσει με αυτόματη 
υποχώρηση των πληθωριστικών 
πιέσεων. Άρα, η κυβέρνηση θα 
πιεστεί σοβαρά, το ερώτημα είναι 
αν θα καταφέρει τελικά να τα βο-
λέψει ή όχι. Το ερώτημα αυτό θα 
παραμείνει αναπάντητο ως την 
άνοιξη. Η αιτιολόγηση του Μητσο-

τάκη ότι προτιμά να επωμιστεί ένα 
παραπάνω πολιτικό κόστος από 
το να αφήσει ακυβέρνητη επί τρί-
μηνο τη χώρα εν μέσω οικονομι-
κών αναταράξεων και τουρκικών 
προκλήσεων, είναι μια αξιοπρε-
πής και φαινομενικά αλτρουιστι-
κή στάση. Βεβαίως, όσον αφορά 
τους Τούρκους, τα ίδια θα ισχύουν 
και του χρόνου την άνοιξη. Αν σχε-
διάζουν να κάνουν κίνηση όταν η 
Ελλάδα βρεθεί σε (πρόσκαιρη ή 
μονιμότερη) πολιτική ακυβερνη-
σία, μπορούν να το κάνουν και το 
2023. Από την άλλη, κάθε καλο-
προαίρετος άνθρωπος θα πιστώσει 
στον Κυριάκο ότι απέφυγε να πάει 
σε εκλογές που θα έπαιρνε σίγου-
ρα, για να τις μεταθέσει σε χρόνο 
που θεωρητικώς όλα θα παιχτούν. 
Όμως πόσοι καλοπροαίρετοι υπάρ-
χουν σε τούτο τον τόπο; 

Αν και ο κος Ανδρουλάκης ήταν πιο προσεκτικός όταν εκλέχτηκε, στη συνέχεια παρασύρθηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει κι αυτός εκλογές. Προφανώς, στη Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν

να ταυτιστούν με την απαίτηση Τσίπρα, ώστε να μην μπορεί ο αρχηγός
της αντιπολίτευσης να κομπάζει ότι μόνος του «έσυρε» την κυβέρνηση σε αναμέτρηση.
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«Η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, 
οικονομικά, κοινωνικά, 

γεωπολιτικά, στρατιωτικά»

πλάτες του ένα δύσκολο χειμώνα, με 
ό,τι ρίσκο συνεπάγεται, ιεραρχώντας 
μάλιστα τη σταθερότητα της χώρας πο-
λύ πιο πάνω από το εκλογικό όφελος.

Ας μην ξεχνάμε ότι με μια Τουρκία 
που διαρκώς προκαλεί και κλιμακώνει 
την ένταση, απειλώντας καθημερινά με 
πόλεμο και την παγκόσμια κρίση σε οι-
κονομία και ενέργεια να παράγει πα-
ντού  κραδασμούς, ο πρωθυπουργός 
γνωρίζει καλά πως πρώτο μέλημα εί-
ναι μια χώρα μη ακυβέρνητη, παρά η 
ανανέωση της λαϊκής εντολής.

Αφήστε δε, που ο πρωθυπουργός 
με τη δύσκολη αυτή απόφαση εξυπη-
ρετεί περισσότερο τα υπόλοιπα κόμμα-
τα και παρατάξεις, παρά τη Ν.Δ.! Βλέ-
πετε είναι βολική η κριτική από τον 
καναπέ ή το γραφείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λό-
γου χάριν, έχει δείξει πολλάκις ότι αρέ-
σκεται σε ατελείωτη κριτική χωρίς θέ-
σεις και ο κόσμος στο σύνολό του από 
την άλλη, έχει καταλάβει πως δεν μπο-
ρεί να εμπιστευτεί την αξιωματική αντι-
πολίτευση, προκειμένου να διαχειρι-
στεί τα εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα 
που ταλανίζουν τον τόπο. 

n Ωστόσο, ο κος Τσίπρας δηλώνει 
ότι στόχος του είναι να είναι πρώ-
το κόμμα, και με διαφορά μάλιστα, 
στις επερχόμενες εκλογές, επικα-
λούμενος την εμπειρία της προη-
γούμενης διακυβέρνησής του και 
την αποφασιστικότητά του. 

Όντως, έχει εμπειρία ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Μόνο που για να μάθει, χρειάστηκε να 
«σκίσει» μια σειρά μνημονίων που δεν 
σκίστηκαν ποτέ, να μπει η χώρα σε ατε-
λείωτες περιπέτειες με ένα αχρείαστο 
τρίτο μνημόνιο και κατακλείδα το κα-
λοκαίρι του 2019, που ξεκίνησε με κλει-
στές τράπεζες και ένα δημοψήφισμα, 
που έφερε τη χώρα ένα βήμα πριν τον 
γκρεμό. 

Σήμερα η Ελλάδα -ευτυχώς- είναι 
μια άλλη Ελλάδα. Άλλαξε και συνε-
χίζει να αλλάζει. Είναι από τις πρώτες 
χώρες του ΟΟΣΑ στη μείωση φόρων. 
Αποπλήρωσε δύο χρόνια νωρίτερα 
από ό,τι προβλεπόταν το δανεισμό της 
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε 
ένα μήνα, τον Αύγουστο, απελευθε-
ρώνεται και από την ενισχυμένη Επο-
πτεία, διεκδικώντας πλέον την ανά-
κτηση της πολυπόθητης επενδυτικής 
βαθμίδας. Συνεχίζει να γίνεται, λοι-
πόν, πιο ισχυρή οικονομικά, κοινω-
νικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά με τη 
διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ενώ εδώ και 36 μήνες αντιμετω-
πίζει και ξεπερνά μια σειρά εισαγόμε-
νων κρίσεων.

n Πρόσφατα είχαμε πάλι μια με-
γάλη πρόκληση από τη γείτονα 

«Ο 
αγώνας μου στην 
πολιτική είναι η 
φυσική συνέχεια 
της σκληρής δου-

λειάς στην προσωπική και κοινω-
νική ζωή», λέει στην Today Press o 
Φώτης Καρύδας, πολιτευτής της Νέ-
ας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα 
της Β’ Αθήνας. 

Ο Φώτης Καρύδας, για την από-
φαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να 
δώσει τέλος στο σενάριο των πρόω-
ρων εκλογών, σημειώνει ότι «όσοι 
γνωρίζουν τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη, αντιλαμβάνονται την 
απέχθειά του στο λαϊκισμό και τα μι-
κροκομματικά οφέλη. Είναι εξαιρετικά 
υπεύθυνη η στάση του πρωθυπουργού 
να πάρει στις πλάτες του ένα δύσκολο 
χειμώνα, με ό,τι ρίσκο συνεπάγεται, ιε-
ραρχώντας μάλιστα τη σταθερότητα 
της χώρας πολύ πιο πάνω από το εκλο-
γικό όφελος. Ακολουθεί η συνέντευξη 
του Φώτη Καρύδα:

n Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να 
βάλει τέλος στα σενάρια πρόωρων 
εκλογών, διαμηνύοντας ότι θα πά-
ει μέχρι τέλους. Θα ήθελα το σχό-
λιό σας.
Ο πρωθυπουργός έχει άλλη κουλτού-
ρα από ό,τι έχουμε συνηθίσει και δη σε 
σοβαρά ζητήματα. Αυτό που τον ενδια-
φέρει είναι η ασφάλεια και η ευμάρεια 
της χώρας. Όσοι τον γνωρίζουν δε, 
αντιλαμβάνονται την απέχθειά του στο 
λαϊκισμό και τα μικροκομματικά οφέ-
λη. Είναι εξαιρετικά υπεύθυνη η στά-
ση του πρωθυπουργού να πάρει στις 

«Αυτό που ενδιαφέρει τον πρωθυπουργό είναι η ασφάλεια και 
η ευμάρεια της χώρας. Όσοι τον γνωρίζουν δε, αντιλαμβάνονται
την απέχθειά του στο λαϊκισμό και τα μικροκομματικά οφέλη»

Της Δήμητρας Κούτρα
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χώρα, με το χάρτη του Μπαχτσε-
λί που δείχνει τουρκικό το μισό Αι-
γαίο και την Κρήτη. Τι μέλλει γενέ-
σθαι με την Τουρκία; 
Ναι και πήρε μια «πληρωμένη» απά-
ντηση δια χειρός Μητσοτάκη, μέσω  
Twitter, ζητώντας εξηγήσεις και κα-
λώντας τον ίδιο τον Ερντογάν να πά-
ρει θέση, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
την αγγλική γλώσσα, προκειμένου να 
διεθνοποιήσει το ζήτημα. Γεγονός που 
εξήραν ακόμα και μέσα που παραδο-
σιακά είναι απέναντι στην κυβέρνηση, 
όπως η εφημερίδα Δημοκρατία.  

Ας μη γελιόμαστε! Δεν έχουμε 
το προνόμιο να συνορεύουμε με χώ-
ρες όπως το Λουξεμβούργο και τα τε-
λευταία χρόνια της κρίσης η άμυνα της 
χώρας υπέστη σοβαρότατα πλήγματα 
σε στελεχιακό δυναμικό και σε εξοπλι-
σμό, όπως υπέστη και την ιδεοληψία 
της αριστερής κυβέρνησης.

Είναι ευχής έργον, λοιπόν, που 
υπάρχει η κυβέρνηση αυτή που δεν 
αντιμετωπίζει ούτε τις ειδικές δυνάμεις 
μας ούτε την άμυνα της χώρας μας ιδε-
οληπτικά, και συν τοις άλλοις, έχει το 
σθένος να «βάζει στην θέση του» το 
θρασύ γείτονα. 

Εδώ να σημειώσω, ότι με την 
εξωτερική πολιτική που ακολουθεί 
η κυβέρνηση, έχει καταφέρει η Ελ-
λάδα να καταστεί παράγοντας σταθε-
ρότητας και ασφάλειας στην ταραγμέ-
νη γειτονιά μας. Και εξηγώ: H πατρίδα 
μας σύναψε στρατηγική συμμαχία με 
τη Γαλλία, προχώρησε στην εμβάθυν-
ση της συμφωνίας με τις Η.Π.Α. και 
ανέπτυξε στέρεη συνεργασία με χώ-
ρες της ευρύτερης περιοχής μας, ήτοι 
με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδι-
κή Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα. Έγινε πολύ γρήγορη προσθήκη 
των αεροσκαφών Rafale, αγορά υπερ-
σύγχρονων φρεγατών, αλλά και υπο-
βρυχίων ελικοπτέρων και αίτημα προ-
μήθειας των F-35.  

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η κυ-
βέρνηση είναι αποφασισμένη να υπε-
ρασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά της δικαιώματα, όπου χρειαστεί 
και όπως χρειαστεί. 

Γιατί γνωρίζει πολύ καλά τι εστί 

Τουρκία, καθώς και τα αναθεωρητικά 
σχέδια της πολιτικής και στρατιωτικής 
της ηγεσίας.

n Τalk of the town έχει γίνει η 
ακρίβεια. Το καλάθι του κατανα-
λωτή συνεχώς συρρικνώνεται και 
κάποιοι πολίτες μας δυσκολεύο-
νται ακόμα και στα βασικά αγαθά. 
Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση;

Δυστυχώς όχι μόνο η Ελλάδα, 
ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται αντι-
μέτωπος με μια πρωτοφανή οικο-
νομική κρίση, μάλιστα με ένα πλη-
θωρισμό που όμοιό του είχαμε 40 
χρόνια να δούμε. Η εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία άφησε και θα 
αφήσει πολλά απόνερα ακόμη. Η τι-
μή του φυσικού αερίου είναι 5 φο-
ρές πάνω από πριν ένα χρόνο. Και 
πράγματι, το καλάθι του καταναλωτή 
έχει επηρεαστεί από το κύμα αυξήσε-
ων που έχει συμπαρασύρει ένα σω-
ρό προϊόντων. Όμως, αυτό είναι ένα 
στοίχημα που με ρεαλισμό θα αντι-
μετωπίσει η κυβέρνηση. Και έχει, 
ήδη, δρομολογηθεί ένα συνεκτικό 
πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας 
και της οικονομίας, με έμφαση στα 
ζητήματα που αφορούν τις τιμές της 
ενέργειας. 

Είναι σημαντικό βήμα ότι από 1η 
Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή το 
νέο πλαίσιο τιμολόγησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, που θα φέρει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στις τιμές αφενός, αφετέ-
ρου οι πολίτες θα ξέρουν τι θα πλη-
ρώσουν.

Θα ήθελα να τονίσω, όμως, σε 
τέτοιες κρίσεις, πόσο σημαντικό εί-
ναι να λειτουργεί συνετά κανείς. 
Αφενός δεν θα μπορούσε να μοιρά-
σει η κυβέρνηση όλα τα χρήματα από 
την πρώτη στιγμή, όπως διατεινόταν 
ο Αλέξης Τσίπρας, αφετέρου, δεδο-
μένου ότι μπορεί να ζήσουμε πρω-
τόγνωρες καταστάσεις, ειδικά στην 
αγορά φυσικού αερίου, οφείλουμε 
να έχουμε δημοσιονομικές εφεδρεί-
ες, ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να 
στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις που θα δοκιμαστούν μέσα στο 
χειμώνα.

n Αλήθεια, πόσο κινδυνεύουμε 
από ένα ενεργειακό μπλακ άουτ;
Τα δεδομένα και τα μετρήσιμα στοιχεία 
δείχνουν, επαληθεύοντας τόσο τον 
υπουργό Ενέργειας όσο και τον πρω-
θυπουργό, ότι η χώρα διατρέχει τον μι-
κρότερο κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτω-
ση παύσης του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο από τη Ρωσία.

Την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες τρέχουν για να φτιάξουν εγκα-
ταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου και να βρουν εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας για την κάλυψη των ανα-
γκών τους, εμείς, όχι μόνο έχουμε έτοι-
μες τις υποδομές και τις εναλλακτικές 
επιλογές, αλλά τις επεκτείνουμε για να 
βοηθήσουμε και άλλους.

Πιο πρόσφατο το παράδειγμα των 
εγκαινίων του αγωγού στην Κομοτη-
νή, που θα τροφοδοτεί με αέριο και τη 
Βουλγαρία.

Πέραν αυτού, η διεύρυνση των 
εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα, οι 
υποδομές στο λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης, η… έστω και περιβαλλοντικώς 
επιζήμια αξιοποίηση του λιγνίτη, και 
οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις τόσο με Ισ-
ραήλ και Κύπρο όσο και με την Αίγυ-
πτο, αποτελούν εγγυήσεις ενεργειακής 
ασφάλειας.  

n Μια μεγάλη πληγή της χώρας εί-
ναι η ανεργία και οι νέοι μας που 
διαχρονικά μεταναστεύουν σε 
υψηλά ποσοστά. 
Θα συμφωνήσω απόλυτα ως προς 
την πληγή, μιας και οι νέοι μας και το 
απίστευτο δυναμικό που διαθέτουμε 
ως χώρα, είναι τρομερά σημαντικό να 
αξιοποιείται «εντός της χώρας». Δεν 
μας λείπει τίποτα ως προς τις ιδέες και 
τις καινοτομίες.

Όμως, η κυβέρνηση έχει στο επί-
κεντρό της την κοινωνική πολιτική, με 
ένα στοίχημα που από την αρχή ήταν 
να μειωθεί η ανεργία. Μοιάζει οξύμω-
ρο μέσα στην κρίση, μα είναι όντως 
αλήθεια, ότι σήμερα η χώρα έχει τα 
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας μέσα 
στην 12ετία.  Η πολιτεία δαπάνησε 
13 δις ευρώ για να θωρακίσει τις υφι-
στάμενες θέσεις εργασίας, αλλά και 
να εντάξει σε νέες θέσεις πάνω από 
200.000 ανέργους συμπολίτες μας. 

Μια σημαντική καινοτομία της κυ-
βέρνησης είναι ότι ο παλιός ΟΑΕΔ 
αλλάζει, ψηφιοποιείται δια χειρός Πι-
ερρακάκη, μετονομάζεται σε Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης, με πολύ-
πλευρα προγράμματα για κάθε ηλικία, 
με έμφαση στις δεξιότητες που θα ενι-

σχύονται από ψηφιακά μαθήματα. Αρ-
κεί να σκεφτεί κανείς ότι οι δεξιότητες 
των υποψηφίων θα πιστοποιούνται 
από τα Πανεπιστήμια μέχρι την Google 
και τη Μιcrosoft! 

n Κε Καρύδα, στις προηγούμενες 
εκλογές υπήρξατε υποψήφιος με 
τη Ν.Δ. στον Βόρειο Τομέα Αθη-
νών με αρκετά καλά αποτελέσμα-
τα. Πώς προέκυψε η στροφή από 
τη δημοσιογραφία στην πολιτική;
Ως νέος και αυτοδημιούργητος -τολμώ 
να πω- άνθρωπος, με αρκετές αντιξο-
ότητες που αντιμετώπισα στη ζωή μου, 
ξέρω πόσο σημαντικό είναι να αγωνί-
ζεται και να μην τα παρατά κανείς. 

Στα 22 μου χρόνια υπήρξα πολε-
μικός ανταποκριτής στο Mega. Έκτο-
τε, ακολούθησαν πλήθος ρεπορτάζ 
στα κεντρικά δελτία ειδήσεων μεγά-
λων καναλιών, αλλά δεν επαναπαύτη-
κα ποτέ. Θέλω να δημιουργώ και να 
ονειρεύομαι. Έχω γυρίσει την Ελλάδα 
από άκρη σε άκρη και έχει χρειαστεί 
να χτυπήσω κάθε πόρτα μικρού και με-
γάλου επιχειρηματία, όταν ίδρυσα την 
πρώτη εταιρεία start up στο χώρο του 
τουρισμού. 

Ωστόσο, το μικρόβιο της δημο-
σιογραφίας δεν φεύγει ποτέ, όσοι 
το έχουν ξέρουν! Ανάμεσα σε άλλα 
λοιπόν, έχω τη χαρά να παρουσιάζω 
την εκπομπή Social net στο Action 
24, που καταπιάνεται με σημαντικά 
θέματα που αναδεικνύουν οι ίδιοι οι 
τηλεθεατές. 

Όσοι γνωρίζουν καλά τον πρω-
θυπουργό, γνωρίζουν και την επιθυ-
μία του να βρίσκονται νέοι, φρέσκοι 
άνθρωποι στην πολιτική. Προέρχο-
μαι λοιπόν από το Μητρώο Νέων Στε-
λεχών, μια καινοτόμο διαδικασία που 
ενέταξε στη λειτουργία του κόμματος 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμμε-
τείχαν περισσότεροι από 3.000 υπο-
ψήφιοι.  

Η δημοσιογραφία είναι ένα επάγ-
γελμα που δίνει τροφή για σκέψη, για 
εξέλιξη. Με «κοινή λογική»  και αγά-
πη για τον τόπο μας, μπορούμε να κά-
νουμε θαύματα όμως, ακόμα και στην 
πολιτική!
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
δείξει πολλάκις ότι 

αρέσκεται σε ατελείωτη 
κριτική χωρίς θέσεις 

και ο κόσμος έχει 
καταλάβει πως δεν 

μπορεί να εμπιστευτεί 
την αξιωματική 
αντιπολίτευση, 

προκειμένου να 
διαχειριστεί τα 

εξαιρετικά κρίσιμα 
ζητήματα που 

ταλανίζουν τον τόπο. 

 
Σήμερα η Ελλάδα 

-ευτυχώς- είναι μια 
άλλη Ελλάδα από 

αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. 
Άλλαξε και συνεχίζει 
να αλλάζει. Είναι από 
τις πρώτες χώρες του 

ΟΟΣΑ στη μείωση 
φόρων. Αποπλήρωσε 

δύο χρόνια το ΔΝΤ 
και τον Αύγουστο 

απελευθερώνεται και 
από την ενισχυμένη 

εποπτεία

Ο Φώτης Καρύδας με 
τη δημοσιογράφο της «TP» 
Δήμητρα Κούτρα
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14 ΕΝΕΡΓΕΙΑ/
Το Κρεμλίνο,
το Μόντρεαλ 
και στη μέση 
η Ευρώπη
Η Σάνα Μάριν, ως υπουργός 
Εργασίας, είχε κάνει μια πρό-
ταση που ξάφνιασε όλη την Ευ-
ρώπη. Είχε προτείνει εξάω-
ρη εργασία και επί 4 ημέρες της 
εβδομάδας.  Όταν ρωτήθηκε για 
τον λόγο που προτείνει κάτι τέ-
τοιο, ανέφερε: «Γιατί να μην είναι 
το επόμενο βήμα η εξάωρη εργα-
σία ημερησίως επί τέσσερις ημέ-
ρες την εβδομάδα; Είναι οι οκτώ 
ώρες πραγματικά η απόλυτη 
αλήθεια; Πιστεύω ότι οι άνθρω-
ποι αξίζουν να περνούν περισ-
σότερο χρόνο με τις οικογένειές 
τους, τους αγαπημένους τους, τα 
χόμπι και άλλες πτυχές της ζω-
ής, όπως τον πολιτισμό. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι το επόμενο 
βήμα για εμάς στην επαγγελμα-
τική ζωή». Υπενθυμίζεται ότι η 
εξάωρη εργασία έχει ήδη εφαρ-
μοστεί σε γειτονική χώρα της 
Φινλανδίας, τη Σουηδία, με τα 
αποτελέσματα να είναι θετικά τό-
σο για την ψυχική υγεία των ερ-
γαζομένων όσο και για την απο-
δοτικότητά τους.
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Ε
νεργειακή επάρκεια και 
κόστος είναι η εξίσωση για 
το φετινό χειμώνα και στο 
βάθος ο Nord Stream 1, 

με την Ευρώπη να πανικοβάλλεται 
από τις απειλές της Ζαχάροβα. 

Η ασφάλεια στην απρόσκοπτη 
παροχή ενέργειας της χώρας ήταν 
ο ένας άξονας που απασχόλησε την 
ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μα-
ξίμου για την ενέργεια. Ο δεύτερος 
ήταν οι τιμές και το δημοσιονομικό 
κόστος για τη στήριξη των νοικοκυ-
ριών και συνολικά της οικονομίας. 
Η Ελλάδα, πάντως, σε σχέση με τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εί-
ναι σε καλύτερη θέση αναφορικά με 
την εξάρτησή της από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο, καθώς έχει προνοήσει να 
διαθέτει μια διαφοροποιημένη «πα-
λέτα» ενεργειακού μίγματος, προμή-
θειας και υποδομών.  Ωστόσο, μέχρι 
και του χρόνου τον Ιούλιο, το εγχώ-
ριο καύσιμο, ο λιγνίτης, επιστρέφει 
δυναμικά στην παραγωγή ενέργειας 
με στόχο να διασφαλιστεί πλήρως η 

ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Και 
αυτό επισφραγίστηκε στη σύσκεψη 
υπό τον πρωθυπουργό, ότι δηλαδή η 
λιγνιτική παραγωγή θα διπλασιαστεί 
ενεργοποιώντας τα λιγνιτωρυχεία της 
Αχλάδας και της Βεύης, με στόχο το 
«βρώμικο» καύσιμο, ο λιγνίτης, να 
καλύπτει το 20% των ενεργειακών 
αναγκών της χώρας μας. Συν τοις άλ-
λοις, εντός των προσεχών μηνών, νω-
ρίς μέσα στο φθινόπωρο, αναμένεται 
να τεθεί σε λειτουργία και η Πτολε-
μαϊδα 5, η νέα λιγνιτική μονάδα, ει-
σφέροντας σημαντικά στην ευστά-
θεια του συστήματος.

Το σχέδιο της κυβέρνησης 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέ-
διο για τον διπλασιασμό της λιγνιτι-
κής παραγωγής που παρουσίασε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, πε-
ριλαμβάνει:

1. Την κατά προτεραιότητα έντα-
ξη των λιγνιτικών μονάδων στον ημε-
ρήσιο προγραμματισμό για την κά-

λυψη του φορτίου, δεδομένων των 
τεχνικών τους χαρακτηριστικών που 
δεν επιτρέπουν τη συνεχή αυξομείω-
ση της παραγωγής τους.

2. Τη διασφάλιση επαρκούς χρο-
νικού ορίζοντα, ώστε να αποπληρω-
θούν οι επενδύσεις που θα απαιτη-
θούν για την εντατική εκμετάλλευση 
των υφιστάμενων λιγνιτωρυχείων 
και τη διάνοιξη νέων. Πρόκειται για 
επενδύσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις προσεγγίζουν, αν δεν ξε-
περνούν, τα 150 εκατ. ευρώ.

3. Την εγγύηση κάλυψης των 

δαπανών ΔΕΗ και εργολάβων στην 
(απίθανη με τα σημερινά δεδομένα) 
περίπτωση που ανατραπεί το σκηνι-
κό στη διεθνή αγορά ενέργειας και 
καταρρεύσουν οι τιμές του φυσικού 
αερίου.

4. Την κατάργηση της ρήτρας που 
προβλέπει ότι η ΔΕΗ ως το 2023 θα 
διαθέτει το 40-50 % της λιγνιτικής πα-
ραγωγής ως αντιστάθμισμα για την 
υπόθεση της μονοπωλιακής πρό-
σβασης της ΔΕΗ στον λιγνίτη (Anti-
Trust Case), της περιόδου του 2007.

Ουσιαστικά, η λιγνιτική παρα-
γωγή θα υποκαταστήσει μεγάλο μέ-
ρος της παραγωγής με φυσικό αέριο, 
η οποία εκτός από ακριβή ενδέχεται 
να μην είναι και διαθέσιμη, στην περί-
πτωση που η Ρωσία προχωρήσει σε 
διακοπή του εφοδιασμού.

Οι προετοιμασίες 
Το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε «πιο ευ-
νοϊκή θέση συγκριτικά με άλλες χώ-
ρες της ΕΕ» συνηγορεί το γεγονός ότι 
η ΔΕΠΑ και η ΔΕΗ έχουν προνοή-

σει για πρόσθετες ποσότητες υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG) εφό-
σον παραστεί ανάγκη, ενώ 5 μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
-και της ΔΕΗ και ιδιωτών-  που λει-
τουργούν τώρα με φυσικό αέριο, δύ-
ναται να λειτουργήσουν με diesel (3 
μονάδες φυσικού αερίου της ΗΡΩΝ 
και της Elpedison και δύο της ΔΕΗ).

Ενώ, ταυτόχρονα, η χώρα προ-
μηθεύεται, μέσω του αγωγού ΤΑΡ 
αζέρικο φυσικό αέριο, ενώ οι υπο-
δομές αποθήκευσης φυσικού αερί-
ου στη Ρεβυθούσα έχουν αναβαθ-
μιστεί σημαντικά. Αναφορικά με το 
δεύτερο σκέλος της εξίσωσης, το κό-
στος, κατά την ευρεία σύσκεψη υπό 
τον πρωθυπουργό, παρών ήταν και 
ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος και 
εκτίμησε, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 
2022 θα χρειαστεί διπλασιασμός 
του ποσού που πρέπει να αντληθεί 
από τον προϋπολογισμό, δηλαδή 
από 850 εκατ ευρώ θα χρειαστούν 
περί το 1,6 εκατ ευρώ…

Επιστρέφει δυναμικά ο λιγνίτης στην παραγωγή ενέργειας, για να διασφαλιστεί πλήρως η επάρκεια

Τι αναφέρει το σχέδιο 
που παρουσιάστηκε στη 

σύσκεψη στο Μαξίμου 
υπό τον Κυριάκο 

Μητσοτάκη

Η ΕΛΛΆΔΆ
γεμάτη... ενέργεια



ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Tel: 28310 72100,

e-mail:
paradisecreta@gmail.com

web:
www.creta-paradise.gr

Creta Paradise

Το Creta Paradise Resort προσφέρει πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο Ρέθυμνο.
Διαθέτει εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, εξωτερική πισίνα με ευρύχωρες βεράντες και μπαρ δίπλα στην πισίνα.

Η παραλία Αδελιανός Κάμπος είναι 800μ. μακριά. Όλα τα δωμάτια κλιματίζονται, είναι διακοσμημένα σε απαλές,
γήινες αποχρώσεις και έχουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα, στον κήπο ή στην πισίνα. 

Σερβίρεται μπουφές πρωινού στο κεντρικό εστιατόριο του Creta Paradise Resort. Το pool bar Aqua Marina είναι ιδανικό
σημείο για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ. Επιπλέον, το ξενοδοχείο διοργανώνει ελληνικές βραδιές

με παραδοσιακή μουσική για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.

Απέχει μόλις 6 χλμ. από την πόλη του Ρεθύμνου, 41 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων
και 57 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

ALL INCLUSIVE από 54€/άτομο!
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Έ
να ακόμη επεισόδιο 
σε πλήρη εξέλιξη στο 
θρίλερ της Πάτρας. 
Αιχμές πως «ο Μά-

νος γνώριζε» με τον πατέρα να απα-
ντά με μηνυτήριες αναφορές για τα 
αδικήματα δημόσιας εξύβρισης και 
συκοφαντικής δυσφήμισης.

Όλα ξεκ ίνησαν όταν σε 
συνέντευξή του στο twitterspace, ο 
διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του 
Νοσοκομείου Ρίου, Ανδρέας Ηλιά-
δης, ο γιατρός που βίωσε από κοντά 
τα γεγονότα που οδήγησαν στο θά-
νατο της μικρής Τζωρτζίνας, περιέ-
γραψε  άγνωστες πτυχές της ιστορί-
ας. Με σαφή τρόπο υπονόησε πως ο 
Μάνος Δασκαλάκης ήταν ενήμερος 
για τις σοβαρές υποψίες που υπήρ-
χαν, για το εφιαλτικό ενδεχόμενο να 
κρυβόταν εγκληματική ενέργεια πί-
σω από το θάνατο του παιδιού. «Το 
μεγάλο παράπονό μου είναι από τον 
πατέρα της μικρής Τζωρτζίνας. Με-
τά από πολλές πολύωρες συζητή-
σεις που έκανα με το συγκεκριμένο, 
νομίζω πως γνώριζε πολλά πράγμα-
τα και να σας πω ότι ήταν ενήμερος, 
ότι ο Ηλιάδης έχει σοβαρές υπόνοι-
ες ότι υπάρχει εγκληματική ενέρ-
γεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στη 
συνέντευξή του.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης ήταν αιχ-
μηρός για τη στάση που κράτησε 
ο σύζυγος της ήδη κατηγορούμε-
νης και προφυλακισμένης, Ρούλας 
Πισπιρίγκου. Ο πατέρας των τρι-
ών παιδιών από την Πάτρα δεν τον 
προσέγγισε ποτέ για να κουβεντιά-
σουν ιδιαιτέρως το ζήτημα.«Αυτός ο 
πατέρας δεν με προσέγγισε, ενώ η 
πόρτα μου ήταν ανοιχτή. Ήμουν πά-
ντα με το χαμόγελο. Ήμουν πάντα 

εκεί. Δεν ήρθε ποτέ, δεν το επιδίω-
ξε, αντίθετα με παραπλάνησαν. Ο 
πατέρας θα μπορούσε να έρθει με-
μονωμένα να μου πει: “Kύριε Ηλιά-
δη, ξέρετε, υπάρχει κάτι; Κάτι για 
την αιτία;”. Ποτέ μα ποτέ δεν άνοιξε 
αυτό το θέμα. Αντίθετα, νομίζω ότι 
οι συζητήσεις που γίνονταν ήταν σε 
επίπεδο ψεύδους», κατέληξε.

Τι «απαντά» ο  Μάνος Δασκα-
λάκηςκαι ο «χορός» μηνύσεων

Ο Μάνος Δασκαλάκης υπέβαλε 
δια μέσω των δικηγόρων του, σει-
ρά μηνύσεων για εξύβριση και συ-
κοφαντική δυσφήμιση. Στρέφεται 
κατά του Ανδρέα Ηλιάδη, αλλά και 
άλλων προσώπων που διατύπωσαν 
το τελευταίο διάστημα δημοσίως θέ-
σεις, τις οποίες χαρακτηρίζει «ανυ-
πόστατες και συκοφαντικές για την 
τιμή και την υπόληψή του», χωρίς 
κανένα «σεβασμό στα όσα περνά 

εδώ και έξι μήνες». Στην ανακοίνω-
ση των δικηγόρων του αναφέρεται 
πως «τα πρόσωπα αυτά θα λογοδο-
τήσουν ενώπιων της δικαιοσύνης 
και την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν 
και άλλοι που ήδη έχουν προβεί σε 
ανάλογες δηλώσεις».

Ο Μάνος Δασκαλάκης υπέβαλε 
εκ νέου αίτημα προστασίας της προ-
σωπικότητάς του, ζητώντας να τηρη-
θεί ο νόμος σε ό,τι αφορά τη δημό-
σια προβολή φωτογραφιών του 
ιδίου και των νεκρών παιδιών. Πλη-
ροφορίες της T.P. από το περιβάλ-
λον του, αναφέρουν πως «ο Μάνος 
Δασκαλάκης έπεσε από τα σύννεφα 
όταν ενημερώθηκε για τους ισχυρι-
σμούς του Διευθυντή της ΜΕΘ Παί-
δων του Νοσοκομείου Ρίου. Είναι 
δυνατόν να κάνει τέτοιες δηλώσεις 
στο twitterspace και όχι στην αρμό-
δια ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα; 

Σε καλούν επισήμως να καταθέσεις 
και δεν λες κάτι σοβαρό και που το 
λες; Στα social; Ένα τόσο σημαντι-
κό στοιχείο;», ανέφεραν χαρακτη-
ριστικά.

Α. Ηλιάδης: «Αν εγώ ερωτηθώ 
από το δικαστήριο, θα πω πως 
κατά την άποψη μου γνώριζε»
Η Today Press επικοινώνησε και 
με τον Ανδρέα Ηλιάδη, πριν ακό-
μη ενημερωθεί επισήμως για την 
σε βάρος του μηνυτήρια αναφο-
ρά. Όπως υποστήριξε, είπε κάποια 
πράγματα σε χαμηλούς τόνους, τα 
οποία έχει καταθέσει στις αρχές, 
και τόνισε πως δεν οφείλει να ζητά 
άδεια από κανέναν πρωτού μιλήσει. 
«Αν εγώ ερωτηθώ από το δικαστή-
ριο, θα πω πως κατά την άποψη μου 
γνώριζε. Η μητέρα είχε ακούσει μια 
ξεκάθαρη συζήτηση που έκανα με 
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Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του 
Νοσοκομείου Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, 
απαντάει μέσω της Today Press  
στη μήνυση του Μάνου Δασκαλάκη

«Άν ερωτηθώ από
το δικαστήριο, 
θα πω πως κατά την 
άποψή μου γνώριζε. 
Η μητέρα
είχε ακούσει μια 
ξεκάθαρη συζήτηση
που έκανα 
με συγκεκριμένο
πρόσωπο 
της υπόθεσης. 
Επαγγελματία 
υγείας. Και εφόσον το 
άκουσε αυτό, 
ήρθε με το σύζυγο 
για να μου ζητήσουν
το λόγο. Αυτό 
σημαίνει ότι ήταν ενη-
μερωμένος 
από τη Ρούλα 
Πισπιρίγκου ότι 
ο Ηλιάδης είπε 
αυτό και αυτό» 

Toυ Δημήτρη Φρέσκου

«Ο ΜΆΝΟΣ 
ΓΝΏΡΙΖΕ...»



συγκεκριμένο πρόσωπο της υπόθε-
σης. Επαγγελματία υγείας. Και εφό-
σον το άκουσε αυτό, ήρθε με το σύ-
ζυγο για να μου ζητήσουν το λόγο. 
Αυτό σημαίνει ότι ήταν ενημερωμέ-
νος από τη Ρούλα Πισπιρίγκου ότι ο 
Ηλιάδης είπε αυτό και αυτό». 

Τα όσα αποκάλυψε ο γιατρός 
της Τζωρτζίνας, σχολίασε και ο δι-
κηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, 
Όθωνας Παπαδόπουλος, ο οποίος 
ανέφερε πως «ο  Ανδρέας Ηλιάδης 
θα έπρεπε να είχε στραφεί στις διω-
κτικές αρχές τότε και να είχε κάνει 
καταγγελία».

Η προφυλακισμένη μητέρα των 
τριών κοριτσιών εμμένει στη σταθε-
ρή υπερασπιστική της γραμμή, ισχυ-
ριζόμενη πως «δεν έχει καμία σχέ-
ση με τους θανάτους των παιδιών 
της», κάτι που αναφέρει εγγράφως 
και στο απολογητικό της υπόμνημα.

«Θέλουν να μου φορτώσουν τους θανάτους
των παιδιών», αναφέρει στο υπόμνημά της 

Έφτασε η ώρα των εξηγήσεων για την 
προφυλακισμένη μητέρα των τριών 
κοριτσιών από την Πάτρα. Μετά την 
προθεσμία που είχε πάρει για το θάνατο της 
κόρης της Τζωρτζίνας, η κατηγορούμενη και 
ήδη προφυλακισμένη Ρούλα Πισπιρίγκου 
κατέθεσε εγγράφως την απολογία της και 
για τους θανάτους της Μαλένας και Ίριδας, 
στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας 
Αττικής.
Το υπόμνημα της Ρούλας για τους θανάτους 
Μαλένας και Ίριδας…
Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο 17 σελίδων 
υπόμνημα αρνείται τα πάντα για τις 
δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας 
και κάνει λόγο για μια τεράστια αδικία. 
Το απολογητικό υπόμνημά της είναι και 
μια «εξομολόγηση», όπου και δηλώνει ότι 
βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση 
και από τον τρόπο προβολής του θέματος 
από τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά, ότι προσπαθούν να της 
φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων 
δύο παιδιών. 
Όπως δηλώνει ο δικηγόρος της, Όθωνας 
Παπαδόπουλος, «Η θέση είναι σταθερή της 
κατηγορουμένης από την αρχή, ότι δεν έχει 
καμία σχέση με την πράξη. Δεν θα μπορούσε 
να στραφεί εναντίον των ίδιων της των 
παιδιών». Η κατηγορούμενη αμφισβητεί 
κατά το δικηγόρο της το πόρισμα των κ. 

Καρακούκη και Καλόγρηα, που έγινε σε 
δεύτερο χρόνο και ενώ είχε ξεσπάσει σάλος 
αναφορικά με τα αίτια θανάτου των δύο 
μικρότερων παιδιών της οικογένειας. «Τα 
αίτια θανάτου είναι ζητούμενο από την αρχή. 
Ειδικά για την περίπτωση της Μαλένας, του 
πρώτου παιδιού που έφυγε από τη ζωή. Δεν 
υπάρχει για τα δικά της δεδομένα και για όσα 
η ίδια γνωρίζει εγκληματική ενέργεια, ούτε 
ασφυκτικός θάνατος για τα παιδιά. Δεν έχει η 
ίδια συμμετοχή σε οποιαδήποτε εγκληματική 
ενέργεια, για την οποία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ύποπτη». Σε ό,τι αφορά τα σημάδια 
στα πρόσωπα της Μαλένας και της Ίριδας, 
όπως  προκύπτουν από φωτογραφίες που 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Ρούλα 
Πισπιρίγκου υποστηρίζει πως αυτά δεν έχουν 
προκληθεί πριν από το θάνατο των παιδιών. 
Το γραπτό υπόμνημα εξηγήσεων συνοδεύει 
τεχνική έκθεση επιστημονικών συμβούλων 
της υπεράσπισης, κατά την οποία τα σημάδια 
δεν σχετίζονται με τον τρόπο που έφυγαν 
από τη ζωή, είτε είναι περιθανάτια, έγιναν 
δηλαδή κατά την προσπάθεια ανάνηψης των 
παιδιών, είτε μεταθανάτια, έγιναν δηλαδή 
κατά την διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής 
των σορών των μικρών κοριτσιών.
Μέσα στις επόμενες μέρες, η 33χρονη 
αναμένεται να μάθει αν θα της απαγγελθούν 
νέες συμπληρωματικές κατηγορίες για 
ανθρωποκτονία για τα άλλα δύο της παιδιά. 
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Αιχμηρός για
τη στάση που κράτη-
σε ο σύζυγος της κα-

τηγορούμενης και 
προφυλακισμένης 

Ρούλας Πισπιρίγκου, 
ο γιατρός

της Τζωρτζινας

Αμφισβητεί το πόρισμα Καρακούκη -
Καλογρηά η Πισπιρίγκου
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΌΣ
 (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΌΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

«Ό πρωθυπουργός  
είναι κοντά 

στην Ανατολική 
Αττική» 

Γ
ια την επίσκεψη του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην περι-
οχή αλλά και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η 

Ανατολική Αττική, μίλησε ο Αντι-
περιφερειάρχης Ανατολικής Αττι-
κής κος Θανάσης Αυγερινός στην 
Τoday Press και τη Δήμητρα Κού-
τρα. Όπως είπε, η επίσκεψη του πρω-
θυπουργού στην περιοχή «λέει πολ-
λά και μας γεμίζει εμπιστοσύνη για 
τη δουλειά που κάνουμε, αλλά συνά-
μα και μεγάλη ευθύνη». Επίσης, ο κος 
Αυγερινός αναφέρθηκε και στις ελλεί-
ψεις που είπε ο  Κυριάκος Μητσοτά-
κης, επισημαίνοντας ότι «ως Διοίκηση 
δίνουμε από το 2019 ένα μεγάλο αγώ-
να, κάθε μέρα, με πρόγραμμα και συ-
στηματικότητα για να περιορίσουμε αυ-
τά που ταλαιπωρούν τους πολίτες της  
Ανατολικής Αττικής. Και πιστέψτε με 
ότι δεν είναι καθόλου λίγα». Ακολου-
θεί ολόκληρη η συνέντευξη.

n Κε Αντιπεριφερειάρχη, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πε-
ριόδευσε πρόσφατα στην Ανατολι-
κή Αττική και τη χαρακτήρισε ως 
μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσό-
μενες περιοχές της χώρας. Τι λέτε;
Με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε 
στην Ανατολική Αττική τον πρωθυ-
πουργό της χώρας και ιδιαιτέρως για 
αυτό το σημαντικό σχόλιο που έκανε, 
πιστεύω πως αναμφισβήτητα υπογραμ-
μίζει «το σωστό δρόμο» στον οποίο κι-
νούμαστε στην Περιφέρεια Αττικής, 
υπό τις οδηγίες του Περιφερειάρχη 
Γιώργου Πατούλη. Πριν τρία χρόνια, 
όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση της Πε-
ριφέρειας, είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
μία συσσωρευμένη κατάσταση απρα-
ξίας πολλών ετών, που ιδιαιτέρως για 
την Ανατολική Αττική σήμαινε ελλεί-
ψεις σε όλους σχεδόν τους τομείς, που 
στις υπόλοιπες αναπτυγμένες περιο-
χές θεωρούνται αυτονόητες στις μέρες 
μας. Ιδίως αν αναλογιστούμε ότι η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττι-
κής είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυ-
σμό στη χώρα μας μετά τον Κεντρικό 
Τομέα Αθηνών και τη Θεσσαλονίκη, 
αντιλαμβάνεσθε ότι άνω των 650 χι-
λιάδων ανθρώπων, ενώ ζουν σε ένα 
πανέμορφο από πλευράς φυσικής 
ομορφιάς τόπο, εντούτοις, ταλαιπω-
ρούνται καθημερινά από τις ελλιπείς 
υποδομές και τον επί σειρά ετών ανε-
παρκή σχεδιασμό.
    
n Μιας που αναφέρεστε στις ελλεί-
ψεις, ο πρωθυπουργός έκανε ειδι-
κή αναφορά σε «βασικότατες ελ-
λείψεις στην Ανατολική Αττική, 
ως προς τις περιβαλλοντικές υπο-
δομές». Θέλετε να μας αναλύσετε 

αυτή τη δήλωσή του;
Θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός έδειξε ξε-
κάθαρα το πόσο καλή και καθαρή ει-
κόνα έχει για την περιοχή μας και τα 
προβλήματά της. Και αυτό δεν είναι 
τωρινό, αφού από την αρχή της θη-
τείας μας, πριν τρία χρόνια, ο Περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης ξεκίνησε 
μία εκτενή και ουσιαστική συνεργασία 
με την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουρ-
γεία και φυσικά με τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πά-
ντα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για 
την ισότιμη ανάπτυξη όλων των περι-
οχών της Αττικής. Ως επιστέγασμα αυ-

τού του ενδιαφέροντος, άλλωστε, ήρθε 
και αυτή η επίσκεψη, αφού ο πρωθυ-
πουργός επέλεξε να ξεκινήσει την -ανά 
την επικράτεια- περιοδεία του ΠΡΩΤΑ 
από την Ανατολική Αττική. Νομίζω ότι 
αυτό λέει πολλά και μας γεμίζει εμπι-
στοσύνη για τη δουλειά που κάνουμε, 
αλλά συνάμα και μεγάλη ευθύνη! Και 
για να έρθω στο θέμα των ελλείψεων 
που ανέφερε και ο πρωθυπουργός, 
θα πω ότι ως Διοίκηση δίνουμε από 
το 2019 ένα μεγάλο αγώνα, κάθε μέ-
ρα, με πρόγραμμα και συστηματικότη-
τα για να περιορίσουμε αυτά που ταλαι-
πωρούν τους πολίτες της  Ανατολικής 

Αττικής. Και πιστέψτε με ότι δεν είναι 
καθόλου λίγα!

Τα τρία χρόνια Διοίκησης Γιώρ-
γου Πατούλη συνδυάστηκαν για την 
Ανατολική Αττική με μεγάλα έργα 
υποδομής και ανάπτυξης (σε διάφο-
ρα στάδια υλοποίησης), που συνολι-
κά ανέρχονται στο 1 δις ευρώ! Αναφο-
ρικά με τις περιβαλλοντικές υποδομές 
που ανέφερε και ο πρωθυπουργός, 
προχωράμε σταθερά στην όλο και με-
γαλύτερη εξάπλωση του αποχετευτι-
κού δικτύου, το οποίο έως πολύ πρό-
σφατα ήταν ανύπαρκτο! Ενδεικτικά 
αναφέρω, ότι αξιοποιώντας πόρους 

ύψους 518,8 εκατ. ευρώ του ΠΕΠ Ατ-
τικής, προχωρούν εντατικά τα εμβλη-
ματικά έργα κατασκευής των Κέντρων 
Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθε-
σης Αστικών Λυμάτων (ΚΕΛ & ΕΕΛ) 
Κορωπίου-Παιανίας, Μαραθώνα, Ρα-
φήνας-Πικερμίου και Σπατών-Αρτέμι-
δας αλλά και των δικτύων αποχέτευ-
σης των Δήμων Παλλήνης, Παιανίας 
(Γλυκά Νερά) και Μαρκόπουλου Με-
σογαίας. Να προσθέσω, επίσης, την 
ένταξη 77 νέων έργων συνολικού προ-
ϋπολογισμού 125,6 εκ. ευρώ και στους 
13 Δήμους της Περιφερειακής μας 
Ενότητας, τα οποία αναβαθμίζουν το 
περιβάλλον και συνεπώς βελτιώνουν 
κάθετα την ποιότητα ζωής των πολιτών, 
σε τομείς όπως οι αστικές αναπλάσεις, 
η δημιουργία υποδομών άθλησης και 
πολιτισμού, η ανάπτυξη σχολικών υπο-
δομών, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι 
υποδομές όμβριων υδάτων κ.α.

Περαιτέρω, φροντίζοντας την προ-
στασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών, δίνουμε μεγάλο βάρος στην 
Αντιπλημμυρική Προστασία των περι-
οχών, χρηματοδοτώντας έργα και με-
λέτες αποχέτευσης όμβριων, οριοθέ-
τησης-διευθέτησης και καθαρισμού 
ρεμάτων σε όλους τους Δήμους της 
Ανατολικής Αττικής. 

Επιπλέον, επενδύσαμε στην ενερ-
γειακή αναβάθμιση των δημόσιων 
υποδομών χρηματοδοτώντας: α) μέ-
σω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΣΠΑ) πα-
ρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτήρια 
συνολικού προϋπολογισμού 5,49 ευ-
ρώ, καθώς και β) το Δήμο Αχαρνών 
για την ενεργειακή αναβάθμιση υπο-
δομής με τεχνολογία φωτιστικών LED 
και σύστημα τηλεδιαχείρισης, συνολι-
κού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ. Επι-
πλέον, ως διοίκηση στηρίζουμε έμπρα-
κτα τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό 
με το πιο εμβληματικό και μοναδικό 
στην ιστορία της χώρας μας έργο, αυτό 
του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέ-
ντρου Ραφήνας, με αθλητικές εγκατα-
στάσεις ανοιχτές για όλους τους πολί-
τες, συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ. 
ευρώ. Και σκεφτείτε πως όλα αυτά που 
σας αναφέρω είναι τα πιο σημαντικά, 
διότι υπάρχουν και πολλά άλλα. Με λί-
γα λόγια, με στόχο τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής του πολίτη, την τελευταία 
3τία έχουμε μετατρέψει την Ανατολική 
Αττική σε ένα μεγάλο εργοτάξιο!

n Κε Αυγερινέ, ο πρωθυπουργός 
στη διευρυμένη σύσκεψη με τον 
υφυπουργό Υποδομών Γιώργο 
Καραγιάννη, την ηγεσία της Περι-
φέρειας, τους δημάρχους και τους 
βουλευτές της Ανατολικής Αττι-
κής, αναφέρθηκε στο θέμα της δη-

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκάθαρη εικόνα  
για την περιοχή μας και τα προβλήματά της»

Της Δήμητρας Κούτρα
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μιουργίας του νοσοκομείου Ανατο-
λικής Αττικής. 
Το ουσιαστικό στην τοποθέτησή του 
για το νοσοκομείο είναι στο νόημα των 
όσων είπε. Και παρά το ότι ως πρωθυ-
πουργός έχει στο μυαλό του τεράστι-
ας σημασίας θέματα για τη χώρα, τόσο 
στην εσωτερική όσο και στην εξωτερι-
κή πολιτική, ιδίως τώρα με τον πόλε-
μο στην Ουκρανία, τη συνεχή Τουρ-
κική προκλητικότητα και τόσα άλλα, 
εντούτοις, έδειξε κατανόηση στο δί-
καιο αίτημα των κατοίκων της Ανατο-
λικής Αττικής για τη δημιουργία Γενι-
κού Νοσοκομείου. Φυσικά, δεν μπορεί 
να γνωρίζει τις λεπτομέρειες ενός τόσο 
εξειδικευμένου εγχειρήματος και για το 
λόγο αυτό, απολύτως λογικά, μας είπε 
ότι με το θέμα ασχολείται το Υπουργείο 
Υγείας και ο αρμόδιος υπουργός, έτσι 
ώστε να μελετήσουν τον υγειονομικό 
χάρτη της χώρας, να εξετάσουν τις ανά-
γκες και να προχωρήσει ο σχεδιασμός 
του νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής. 
Γνωρίζοντας την πολιτική προσέγγιση 
του πρωθυπουργού, ο οποίος πάντα 
προκρίνει το σοβαρό σχεδιασμό και 
τη λεπτομερή οργάνωση παρά την εύ-
κολη παροχολογία, κρατώ ως θετική 
την τοποθέτησή του. Παράλληλα, μετά 
και τη σαφή και πολύ θετική τοποθέτη-
ση του υπουργού Υγείας κου Πλεύρη 
στη Βουλή πριν λίγες μέρες, η Περιφέ-
ρεια θα συνεχίσει να παρακολουθεί το 
θέμα έτσι ώστε να μην βαλτώσει. 

Να θυμίσω στο σημείο αυτό, ότι 
εμείς στην Περιφέρεια έχουμε, ήδη, 
προϋπολογίσει την εκπόνηση δύο με-
λετών: μία που θα αφορά τη χωρο-
θέτηση και μία τη σκοπιμότητα για τη 
δημιουργία του νοσοκομείου, ενώ με 
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. 
Πατούλη έχουν δεσμευτεί ήδη 20 εκατ. 
ευρώ από το ΕΣΠΑ, για το σκοπό αυ-
τό. Τούτων λεχθέντων, οφείλουμε όλοι 
να γνωρίζουμε ότι η δημιουργία ενός 
νοσοκομείου είναι μια χρονοβόρος 
διαδικασία όχι μόνο λόγω της κατα-
σκευής, αλλά και για λόγους  προ-
μήθειας εξοπλισμού και ακόμη σπου-
δαιότερα στελέχωσής του με επαρκές 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.     

n Πέρσι η Ανατολική Αττική είχε 
ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με 
τις πυρκαγιές. Φέτος το καλοκαίρι, 
πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η 
κατάσταση με την αντιπυρική προ-
στασία και γενικότερα με την προε-
τοιμασία από πλευράς Περιφέρει-
ας Αττικής στο θέμα αυτό;
Σας ευχαριστώ που θέτετε αυτό το κρί-
σιμο ερώτημα. Αρχικά θέλω να επιση-
μάνω ότι από τον Απρίλιο έως και το 
Μάιο συγκάλεσα τέσσερις προπαρα-

σκευαστικές συνεδριάσεις του Συντο-
νιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστα-
σίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Μέσω 
αυτών, αναδείξαμε και κοινοποιήσα-
με προς τον αρμόδιο υπουργό την επι-
τακτική ανάγκη υποστήριξης των Δή-
μων της Ανατολικής Αττικής με μέσα 
και πόρους, προκειμένου να δρομολο-
γηθούν και να χρηματοδοτηθούν έρ-
γα και εργασίες καθαρισμού φυτικής 
βλάστησης, απομάκρυνσης των υπο-
λειμμάτων καμένων κορμών σε πυρό-
πληκτες περιοχές, συντήρησης πυρο-
σβεστικών υδροστομίων, συντήρησης 
αντιπυρικών ζωνών κ.α. 

Ιδιαιτέρως, πρέπει να υπογραμμί-
σω ότι για τους Δήμους της Ανατολικής 
Αττικής οι εργασίες αυτές αποτελούν 
«το Α και το Ω» στο θέμα της πρόλη-
ψης, λόγω του μεγέθους της υπαίθρου 
και του έντονου ανάγλυφου της περιο-
χής μας. Ευτυχώς, πρόσφατα ελήφθη 
σχετική απόφαση από το αρμόδιο 
υπουργείο Εσωτερικών για την υπο-
στήριξη των δήμων και ευχόμαστε να 
υλοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά! 

Oφείλω όμως και εφέτος να κάνω 
ειδική μνεία, όπως πράττω άλλωστε 
κάθε χρόνο, στο «πολύτιμο στολίδι» της 
φύσης της Ανατολικής Αττικής και ανα-
φέρομαι φυσικά στο Εθνικό Πάρκο 
Σχοινιά στο Μαραθώνα. Πολλές φο-
ρές έχω απευθυνθεί στους αρμόδιους 
φορείς να δοθεί έμφαση, κυρίως στη 
λήψη προληπτικών μέτρων πυροπρο-

στασίας, τοποθέτησης συστημάτων πυ-
ρόσβεσης, εκπόνησης σχεδίου συγκέ-
ντρωσης επισκεπτών και εκκένωσης 
με τη διαμόρφωση οδού διαφυγής σε 
περίπτωση πυρκαγιάς εντός του πευ-
κοδάσους. 

n Κλείνοντας κε Αυγερινέ, θα επα-
νέλθω στο θέμα της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού στην Ανατολική 
Αττική και θα ήθελα να μου πείτε 
ποια θέματα του θέσατε, έτσι ώστε 
να τα λάβει ειδικά υπόψη του;  

Τα «ανοιχτά» θέματα και οι ελλεί-
ψεις υποδομών στην Ανατολική Αττι-
κή, δυστυχώς, είναι πολυάριθμα! Ο 
χρόνος του πρωθυπουργού προφανώς 
δεν είναι ανεξάντλητος, ενώ στη συνά-
ντηση δέχτηκε πληθώρα αιτημάτων 
από όλους τους Δήμους, τα οποία φυ-
σικά και χρήζουν αντιμετώπισης. Εγώ, 
το αμέσως επόμενο διάστημα, πέραν 
των όσων κουβεντιάσαμε στη σύσκε-
ψη, σκοπεύω να αποστείλω στον πρω-
θυπουργό μία επιστολή, συνοψίζοντας 
τα κυριότερα σημεία των όσων ειπώ-
θηκαν και αναφέροντάς του ειδικά τα 
ακόλουθα πέντε ζητήματα, που τα θε-
ωρώ ως απόλυτης προτεραιότητας για 
την Ανατολική Αττική:

Πρώτον, την επίσπευση των έρ-
γων ολοκληρωμένων υποδομών για 
τα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής: 
της Ραφήνας και του Λαυρίου. Χρει-
άζονται κατεπειγόντως υποδομές, οι 
οποίες όχι μόνο θα προάγουν περαι-
τέρω την ανάπτυξη, αλλά θα επιτρέ-
ψουν στις δύο αυτές πόλεις στην κυρι-
ολεξία «να ανασάνουν», καθώς αυτή 
τη στιγμή οι δρόμοι τους και οι υποδο-
μές τους είναι παρωχημένες και προ-
φανώς δεν μπορούν να «σηκώσουν» 
το βάρος της λειτουργίας των λιμανιών. 
Χρειάζεται, λοιπόν, εντατικοποίηση της 
υλοποίησης νέων υποδομών στο οδι-
κό δίκτυο, σε χώρους στάθμευσης, στο 
δίκτυο αστικών συγκοινωνιών, στην 
επέκταση των μέσων μεταφοράς στα-
θερής τροχιάς προς ανατολάς και σύν-
δεση όλων των μέσων συγκοινωνίας 
μεταξύ τους, διαμορφώνοντας έτσι ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο που θα εξυπη-
ρετεί τους κατοίκους και θα ικανοποιεί 
τους επισκέπτες.

Δεύτερον, την προώθηση της δη-
μιουργίας του πρώτου Τεχνολογικού 
Πάρκου Καινοτομίας στην Ανατολι-
κή Αττική, το οποίο θα συμβάλει στην 

ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτού-
ρας, αλλά και θα προσελκύσει επενδύ-
σεις στην οικονομία της γνώσης. Στην 
εγκατάσταση θα μπορούν να αναπτυ-
χθούν φυσικοί χώροι καινοτομίας, που 
αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στην 
επιχειρηματικότητα της χώρας, φιλοξε-
νώντας τμήματα έρευνας & ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις, 
ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
προκαλώντας συνέργειες μεταξύ τους. 
Η Ανατολική Αττική, λόγω της γεω-
γραφίας της, έχει το ασύγκριτο πλεο-
νέκτημα της εγγύτητας στο κέντρο της 
πρωτεύουσας, παράλληλα διαθέτει 
μεγάλες ανοικτές εκτάσεις για την κα-
τασκευή του έργου, ενώ στην επικρά-
τειά της βρίσκονται δύο λιμά-
νια (Ραφήνα και Λαύριο), αλλά και ο 
μεγαλύτερος αερολιμένας της χώρας 
στα Σπάτα!

Τρίτον, τη δημιουργία του 1ου 
Προτύπου Γυμνασίου και Προτύπου 
Λυκείου στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής, αφού δεν υπάρ-
χει κανένα παρά τον τεράστιο πληθυ-
σμό της! 

Τέταρτον, την ίδρυση της πρώτης 
Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ανατο-
λική Αττική, που τιμώντας και τον πα-
ραδοσιακά ιδιαίτερα δυνατό πρωτο-
γενή τομέα στην περιοχή μας, ζητούμε 
να είναι η Κτηνιατρική Σχολή Αττικής. 
Σημειωτέον, ότι σήμερα Κτηνιατρικές 
Σχολές υπάρχουν μόνο στη Θεσσα-
λονίκη και τη Θεσσαλία, καμία όμως 
στη Νότια Ελλάδα!  Τέλος, ζητούμε την 
άμεση ενίσχυση όλων των Αστυνομι-
κών Τμημάτων (Α.Τ.) της Ανατολικής 
Αττικής με αστυνομικό προσωπικό και 
υλικοτεχνικά μέσα, έτσι ώστε να αντι-
μετωπισθεί η γενικευμένη αύξηση της 
ανομίας. Όλοι οι Διοικητές των Α.Τ. 
αναφέρουν την υποστελέχωση ως το 
κύριο πρόβλημα της μη επαρκούς αστυ-
νόμευσης των πόλεών μας. Πριν λίγες 
μέρες δολοφονήθηκε ένας νέος άν-
θρωπος στο κέντρο της Ραφήνας, σε 
δημόσιο χώρο, 20 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία της πόλης! Οι πολίτες 
ζητούν το αυτονόητο αγαθό της ασφά-
λειας των οικογενειών τους. Δείτε, για 
παράδειγμα, πόσο επιτακτική είναι η 
κατάσταση με την ανεξέλεγκτη οδηγι-
κή παραβατικότητα που επικρατεί κά-
θε ημέρα και νύχτα μέσα στις πόλεις της 
Ανατολικής Αττικής. Το θέμα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί στο πεδίο επειγόντως, 
με πολύ περισσότερους αστυνομικούς 
στους δρόμους και στις πλατείες μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την 
συνέντευξη κε Αντιπεριφερειάρχη και 
εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας!

Ευχαριστώ πολύ και εγώ για το βή-
μα που μου δώσατε!

«Η Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής 

Αττικής είναι η 
τρίτη μεγαλύτερη σε 
πληθυσμό στη χώρα 

μας μετά τον Κεντρικό 
Τομέα Αθηνών και 

τη Θεσσαλονίκη. 
Αντιλαμβάνεσθε ότι 

άνω των 650 χιλιάδων 
ανθρώπων, ενώ ζουν 

σε ένα πανέμορφο 
από πλευράς 

φυσικής ομορφιάς 
τόπο, εντούτοις, 
ταλαιπωρούνται 

καθημερινά από τις 
ελλιπείς υποδομές 

και τον επί σειρά ετών 
ανεπαρκή σχεδιασμό»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

O Θανάσης Αυγερινός
με τη δημοσιογράφο της Today 
Press, Δήμητρα Κούτρα.
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του Πέτρου Κουβάτσου

Μία μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
Ελληνική Αστυνομία, καθώς έφτα-
σε στην εξιχνίαση των κλοπών των 
προτομών από μνημεία της Νέας 
Ιωνίας και γύρω περιοχών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη-
σαν στην περιοχή της Αρτέμιδας, 
από αστυνομικούς της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Βορειοανα-
τολικής Αττικής, ημεδαπός και 
αλλοδαπή, μέλη εγκληματικής 
ομάδας, που διέπρατταν διακεκρι-
μένες κλοπές προτομών σε μνη-
μεία σε περιοχές της Αττικής. Συ-
νελήφθη, επίσης, ημεδαπός για 

αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Η συμμορία αφαιρούσε αντι-

κείμενα καλλιτεχνικής και ιστο-

ρικής σημασίας που βρίσκονται 
εκτεθειμένα σε δημόσιο τόπο και 
στη συνέχεια τα πωλούσε.   

Σε ό,τι αφορά την πόλη της 
Νέας Ιωνίας, διαπιστώθηκε η συμ-
μετοχή των κατηγορουμένων στην 
κλοπή της προτομής Φιλήντα, της 
προτομής του Σινόπουλου, της 
προτομής του Καζαντζίδη και της 
προτομής της Σουρή.

Η δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Δέ-
σποινα Θωμαΐδου, δήλωσε: «Αι-
σιοδοξούμε ότι η δικαιοσύνη θα 
πράξει το καθήκον της και οι επιτή-
δειοι θα πληρώσουν το... μάρμα-
ρο, ώστε σύντομα να αποκαταστα-
θούν οι προτομές των ιστορικών 
μνημείων της Νέας Ιωνίας μας!» 

Νέος Ελαιώνας
δημιουργείται 
στο Αιγάλεω 

Σε μία ουσιαστική αλλά συνάμα και συμβολική κίνη-
ση προχώρησε ο Δήμος Αιγάλεω, φυτεύοντας σε πρώ-
τη φάση 100 ελαιόδεντρα στην είσοδο της πόλης από την 
οδό Θηβών. 

Για το Δήμο Αιγάλεω, η δράση αυτή έχει ιδιαίτερη 
αξία, καθότι η φύτευση των δέντρων ελιάς έγινε σε σημείο 
που αποτελεί την ιστορική περιοχή του αρχαίου Ελαιώνα, 
στα δυτικά του ποταμού Κηφισού. Αξίζει να αναφέρουμε 
ότι ο Δήμος Αιγάλεω από το Φεβρουάριο του 2022 συνερ-
γάζεται με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυ-

ξης του Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχει στη Διε-
θνή Πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για τη Φύτευση Δέντρων 
στο πλαίσιο του Στόχου για την Καθαρή Ενέργεια και το 
Περιβάλλον. Μέσω της συνεργασίας αυτής, ο δήμος ανα-
λαμβάνει τη δημιουργία και τη συντήρηση αυτού του ελαι-
ώνα, καθώς και την προώθηση των περιβαλλοντικών αξι-
ών στην περιοχή και προς τους νέους. Με αυτή την κίνηση, 
η είσοδος του Αιγάλεω αλλάζει προς το καλύτερο, με ταυ-
τόχρονη ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην 
πράξη προς όφελος των δημοτών.

Τ
η σπουδαιότητα κατασκευ-
ής του παραλιακού άξονα 
Ωρωπού-Μαραθώνα και 
την ανάγκη έναρξης του 

εμβληματικού έργου το συντομότε-
ρο δυνατό, προκειμένου να ξε-

κινήσει η ανάκαμψη και η 
αναβάθμιση της βορειο-

ανατολικής Αττικής, 
που για χρόνια 

αφέθηκε στην 
τύχη της, τόνι-
σε ο δήμαρ-
χ ο ς  Ω ρ ω -
πού Γιώργος 
Γιασημάκης 
στην Ημερί-
δα που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Ωρωπού, παρουσία του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, των Βουλευτών 
Ανατολικής Αττικής της Ν.Δ. Βασίλη Οικονόμου, 
Γιώργου Βλάχου, του δημάρχου Μαραθώνος Στέρ-
γιου Τσίρκα και των Αντιπεριφερειαρχών Νίκου 
Πέππα και Θανάση Αυγερινού. Να σημειώσουμε ότι 
ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ο οδικός άξονας Ωρω-
πού-Μαραθώνα θα είναι μήκους περίπου 18 χιλιο-
μέτρων και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 4 ανι-
σόπεδους κόμβους, 18 οχετούς αντιπλημμυρικών 
έργων, 2 γέφυρες, 100 και 80 μέτρων αντίστοιχα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης 
είπε: «Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη βούλη-
σή μας για επανεκκίνηση της Βόρειας Αττικής», 
ενώ ο Βασίλης Οικονόμου έκανε λόγο για «Βό-
ρεια Ριβιέρα», όπου η τουριστική ανάπτυξη θα σε-
βαστεί το φυσικό περιβάλλον και που θα είναι συ-
νέχεια της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Το όραμα της Βόρειας  
Ριβιέρας στην Αττική  

Εξιχνιάστηκαν οι ληστείες σε προτομές μνημείων  
της Ν. Ιωνίας και γύρω δήμων 

Δωρεάν ξύλα 
για το τζάκι 
από το Δήμο 
Ηλιούπολης
Μία αξιόλογη πρωτοβουλία ανέλα-
βε ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνερ-
γασία με το Σύνδεσμο Προστασίας 
Αξιοποίησης Υμηττού–ΣΠΑΥ και 
θα διατεθεί ελεύθερα στους κατοί-
κους της πόλης η ξυλεία, που έχει 
προκύψει από τις εργασίες δασικής 
αποψίλωσης και απομάκρυνσης 
σπασμένων κλαδιών και πεσμένων 
δέντρων, που πραγματοποιούν συ-
νεργεία του ΣΠΑΥ για τη δημιουρ-
γία ασπίδας αντιπυρικής προστα-
σίας στον Υμηττό, περιμετρικά του 
Δήμου Ηλιούπολης.
Οι κάτοικοι Ηλιούπολης που ενδι-
αφέρονται, μπορούν να τα χρησι-
μοποιήσουν για προσωπική χρήση 
στα τζάκια τους, παίρνοντας με δικά 
τους μεταφορικά μέσα περιορισμέ-
νο αριθμό τεμαχίων και οπωσδή-
ποτε με ιδιαίτερη προσοχή και με 
την αυστηρή τήρηση των κανόνων 
ασφαλούς πρόσβασης στο βουνό.
Η συγκεντρωμένη ξυλεία βρίσκε-
ται στην είσοδο του βουνού προς 
Προφήτη Ηλία, πολύ κοντά στην 
οδό Μαραθωνομάχων.
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Στον Πρωθυπουργό 
το αίτημα για 
«Μετρό στο Γέρακα»

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία έχει αναστατώσει το Δήμο 
Σαλαμίνας αυτές τις ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου 
Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, κος Μπακόπουλος, 
με επιστολή του καταγγέλλει ότι «το Παρατηρητήριο 
Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος έχει δεχτεί αρκετές 
επώνυμες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, πρόσωπο, το 
οποίο επελέγη πρόσφατα για τη θέση του Προέδρου ΔΛΤ 
Σαλαμίνας, αποτελούσε είτε κατά το χρόνο της επιλογής 
του είτε σε χρόνο κοντινό σε αυτήν, εργαζόμενο (ασκών 

το ναυτικό επάγγελμα) σε πλοίο/πλοία κοινοπραξίας, που 
εκμεταλλεύεται την πορθμειακή γραμμή Πέραμα-Παλούκια». 

Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι 
η προαναφερόμενη κοινοπραξία αποτελεί εάν όχι το 
μεγαλύτερο, οπωσδήποτε έναν από τους μεγαλύτερους 
πελάτες του ΔΛΤ Σαλαμίνας και στα καθήκοντα του 
Προέδρου του εν λόγω Ταμείου περιλαμβάνεται, 
τουλάχιστον, η ουσιώδης συμβολή στη διαμόρφωση της 
τιμολογιακής πολιτικής, ήτοι των τελών, τα οποία το εν λόγω 
ΔΛΤ απαιτεί από την προαναφερόμενη κοινοπραξία να του 

Ξανά στο εδώλιο
για τη Μάνδρα η Ρένα Δούρου
Έφεση για την απαλλαγή της Ρένας 
Δούρου και άλλων τεσσάρων, για τη 
φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, το 
2017, ασκήθηκε από την Εισαγγελία.

Η έφεση αφορά στην πρόσφατη 
απόφαση του δικαστηρίου, με την 
οποία η πρώην περιφερειάρχης 
απαλλάχθηκε κατά πλειοψηφία από 
τις κατηγορίες για ανθρωποκτονίες 
από αμέλεια, σωματικές βλάβες 
και άλλα. Μετά από την εξέλιξη 
αυτή, η Ρένα Δούρου θα δικαστεί εκ 
νέου, όπως και άλλα τέσσερα άτομα 
που είχαν επίσης απαλλαγεί, δύο από το Δασαρχείο και δύο 
από την Πολεοδομία. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι 
κατηγορούμενοι, μετά από πολύμηνη διαδικασία, είχαν 
αθωωθεί από το σύνολο των αδικημάτων, για τα οποία είχαν 
παραπεμφθεί σε δίκη.

Αντίθετα, το δικαστήριο είχε κηρύξει ενόχους οκτώ 
κατηγορούμενους που σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκαν 
ένοχοι για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της πλημμύρας, της 
ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια και 
καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 4 έως 6 χρόνια, με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, δηλαδή κανένας δεν 
πήγε φυλακή. Πρόκειται για δύο Αντιπεριφερειάρχες, κατά 
τον επίμαχο χρόνο, την τότε δήμαρχο Μάνδρας και πέντε τότε 
στελέχη της Πολεοδομίας και της Υπηρεσίας Αστυνόμευσης 
Ρεμάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 
τέσσερα έως έξι χρόνια.

«Φουρτούνες» για το Δήμο Σαλαμίνας: Υπάλληλος των 
φέρι μποτ διορίστηκε Πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο

«Βραχνάς» οι υπερβολικές αυξήσεις των αντικειμενικών 
αξιών  - Πώς αντέδρασε ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης αξιο-
ποίησε την πρόσφατη παρουσία 
του πρωθυπουργού στην πόλη. 
Έτσι, ο κος Θανάσης Ζούτσος 
παρέδωσε έναν πλήρη φάκελο 
κο Κυριάκο Μητσοτάκη, με τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
ανάγκη κατασκευής στάσης Με-
τρό στο Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης 
μετέφερε, μεταξύ άλλων στον 
πρωθυπουργό το χρόνιο αίτη-
μα της τοπικής κοινωνίας για δη-
μιουργία στάσης Μετρό επί της 

οδού Γέρακα, στη συμβολή της 
με την Αττική Οδό. 

Εξήγησε ότι πρόκειται για 
«ένα αναγκαίο έργο, χαμηλού 
κόστους, με μεγάλα όμως οφέ-
λη για τους πάνω από 40.000 
μόνιμους κατοίκους και τους δε-
κάδες χιλιάδες εργαζομένους 
που επισκέπτονται καθημερινά 
το Γέρακα». 

Ο κος Ζούτσος επισήμανε 
ακόμη ότι για την «αναγκαιότη-
τα της νέας στάσης, ήδη, έχουν 
αποφανθεί θετικά οι αρμόδιοι 

φορείς ΣΤΑΣΥ και ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ».

Ο πρωθυπουργός, αφού 
άκουσε τον δήμαρχο, παρέλα-
βε το φάκελο και τον παρέδωσε 
στον αρμόδιο υφυπουργό Υπο-
δομών, Γιώργο Καραγιάννη, ο 
οποίος τον συνόδευε.

Τον πρωθυπουργό συνό-
δευαν, επίσης, ο υπουργός Εσω-
τερικών, Μάκης Βορίδης, ο αν. 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος 
Πέτσας και η υφυπουργός Του-
ρισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Τον έντονο προβληματισμό τους εκφράζουν κατά καιρούς 
πολλοί δήμαρχοι της Αττικής εξαιτίας των κατακόρυφων αυ-
ξήσεων στις αντικειμενικές αξίες. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, όπου ο δήμαρ-
χος κ. Ανδρέας Ευθυμίου, έστειλε επιστολή προς τον Υπουρ-
γό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος αναφέρει ότι: «Οι τιμές αυ-
ξήθηκαν σημαντικότατα στις λεγόμενες «λαϊκές» περιοχές 
του Λεκανοπεδίου. Στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου οι αυξή-
σεις στην περιοχή του Ταύρου κυμαίνονται από 5,5% έως 
26,3%, ενώ στην περιοχή του Μοσχάτου οι αυξητικές μετα-
βολές των νέων τιμών σε σχέση με τις παλαιές τιμές ξεκινούν 
από 22,7% και φτάνουν το 84%! Μετά τις τελευταίες αυξή-

σεις, η περιοχή του Μοσχάτου έχει, για πρώτη φορά από την 
ίδρυσή του, μεγαλύτερες τιμές ζώνης από τις γειτονικές πε-
ριοχές, ενώ και στον Ταύρο δημιουργείται μεγάλο κοινωνι-
κό πρόβλημα λόγω αυτών των αυξήσεων.»

Τέλος, ο Δήμαρχος τονίζει στον Υπουργό και στον Δι-
οικητή ότι: «η απότομη αυξητική μεταβολή των αντικειμε-
νικών αξιών επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις μεταβι-
βάσεις ακινήτων αλλά και καθοριστικές ανατροπές στην 
καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Οι μεγάλες αυξήσεις 
αναδεικνύουν ένα κρίσιμο και επικίνδυνο κοινωνικοοικο-
νομικό φαινόμενο με βασικό χαρακτηριστικό την αλματώδη 
αύξηση της αξίας των ακινήτων και των ενοικίων. Το αποτέ-
λεσμα είναι η σταδιακή αλλοίωση του δημογραφικού χάρ-
τη της περιοχής με εσωτερική πληθυσμιακή μετανάστευση 
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Μ
έχρι και Ε9 ζητούν 
πολλοί ιδιοκτήτες 
από τους υποψήφι-
ους ενοικιαστές για 

τη μίσθωση της κατοικίας τους. Το 
πρόβλημα της έλλειψης σπιτιών 
προς ενοικίαση έχει ενταθεί τους 
τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα 
όταν νοικιάζεται ένα σπίτι να γίνε-
ται πλειοδοσία... μεταξύ των υπο-
ψήφιων ενοικιαστών. 

Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, 
οι ιδιοκτήτες εκτός από πολύ υψηλά 
μισθώματα ζητούν το Ε9, τη σύμβα-
ση εργασίας του ενοικιαστή και άλλα 
έγγραφα, προκειμένου να πειστούν 
για την οικονομική του δυνατότητα 
και φερεγγυότητα. 

Την ίδια στιγμή αυξήσεις έως και 
25% για την ανανέωση των μισθώ-
σεων ζητούν οι ιδιοκτήτες, καθώς 
ο Αύγουστος και ο Φεβρουάριος, 
αποτελούν τους μήνες που πραγμα-
τοποιούνται οι περισσότερες μετα-
κομίσεις, ανανεώσεις μισθωτηρίων 
συμβολαίων αλλά και έναρξη νέων.

Σύμφωνα με την έρευνα της 
E-Real Estates, Πανελλαδικό Δί-
κτυο Κτηματομεσιτών, ήδη, από αρ-
χές Ιουνίου και Ιουλίου του τρέχο-
ντος έτους, μέρος των ιδιοκτητών 
που εκμισθώνουν ακίνητα έχουν 
προβεί σε επικοινωνία με τους ενοι-
κιαστές για την ανανέωση της τριε-
τούς μισθωτικής σύμβασης, που επί-
κειται να λήξει εντός των επομένων 
2-3 μηνών.

Μέρος των ιδιοκτητών ακινή-
των, για να πραγματοποιήσουν την 
ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης 
στον ίδιο ενοικιαστή, ζητούν αύξηση 
του ενοικίου ακόμη και 25% σε σχέ-
ση με το ενοίκιο το 2019. 

Σε περίπτωση που ο ενοικια-
στής δεν δεχθεί την αύξηση, είναι 
αναγκασμένος να αναζητήσει άλλη 
κατοικία. 

«Τζόκερ» το φθηνό μίσθωμα
«Οι ιδιοκτήτες επειδή γνωρίζουν ότι 
η εύρεση κατοικίας με προσιτό ενοί-
κιο και παράλληλα η εύρεση κατοι-
κίας που να συνάδει η κατάσταση 
του ακινήτου με το ζητούμενο μίσθω-
μα αποτελεί «τζόκερ», ξέρουν ότι ο 
ενοικιαστής θα αναγκαστεί να απο-
δεχθεί την όποια αύξηση, διότι δεν 
υπάρχουν επιλογές και παράλληλα 
μια μετακόμιση έχει μεγάλο κόστος», 
επισημαίνει ο πρόεδρος της E- Real 
Estates, Θέμης Μπάκας. 

«Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιο-
κτητών που ζητούν ραγδαίες αυξή-
σεις δεν είναι φυσικά πρόσωπα που 
εκμισθώνουν 1-2 ακίνητα, αλλά ιδι-
οκτήτες (φυσικά ή/και νομικά πρό-

Ζητούν και Ε9 
για την ενοικίαση 
κατοικίας! 
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σωπα) πολλών διαμερισμάτων και 
ολόκληρων πολυκατοικιών. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
επικοινωνία ιδιοκτήτη με τον ενοικι-
αστή, όπου όταν ο ενοικιαστής του 
ανάφερε ότι η αύξηση που ζητάει εί-
ναι μεγάλη (25%), ο ιδιοκτήτης του 
απάντησε, μπες στις ιστοσελίδες των 
αγγελιών να δεις τη ζητάνε για 50τμ.

Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι ιδι-
οκτήτες που επικοινωνούν με μεσιτι-
κά γραφεία της περιοχής τους, κάνο-
ντας έρευνα αγοράς, να γνωρίσουν 
τη σημερινή εικόνα των ζητούμενων 
μισθωμάτων, ώστε να ενημερώ-
σουν τον ενοικιαστή για τη νέα αύ-
ξηση στην ανανέωση της μισθωτικής 
σύμβασης», αναφέρει. 

Στο θέμα αναφέρθηκε προσφά-
τως και ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
κος Στράτος Παραδιάς, ο οποίος 
τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στα 
ενοίκια κατοικιών ήταν μόνον 0,9% 
και η επίδρασή της στην αύξηση του 
τιμαρίθμου ήταν μόνον 0,03%. Πα-
ρόλα ταύτα, στην ομάδα «Στέγα-
ση» της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται αύξη-
ση 31,5%, για την οποία ως πρώτος 
υπαίτιος αναγράφεται η αύξηση των 
ενοικίων κατοικιών, ενώ στην πραγ-
ματικότητα η επιβάρυνση στην ομά-
δα αυτή προέρχεται από την αύξη-
ση του ηλεκτρισμού (70,4%), του 
πετρελαίου θέρμανσης (65,1%), του 
φυσικού αερίου (117,7%) και των 
στερεών καυσίμων (8,1%), δηλα-
δή εξωγενείς παράγοντες που δεν 
έχουν την παραμικρή σχέση με τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων και τα ίδια τα 
ενοίκια!!!

Ο κος Παραδιάς απέδωσε το 
πρόβλημα της μείωσης της προσφο-
ράς κατοικιών στο γεγονός ότι οι 
ενοικιαζόμενες κατοικίες και τα δια-
μερίσματα κατασκευής των δεκαετι-
ών ΄50-΄80 σταδιακά αποσύρονται 
από την αγορά, όταν αποχωρήσει 
κάποιος μακροχρόνιος ενοικιαστής 
τους, λόγω αδυναμίας των ιδιοκτη-
τών τους να τα ανακαινίσουν λει-
τουργικά, αλλά και ενεργειακά με 
κόστος πολλών δεκάδων χιλιάδων 
ευρώ, όπως προβλέπουν οι επερχό-
μενες υποχρεωτικές ρυθμίσεις για 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Σχε-
τικά με το ύψος των ενοικίων, προ-
ειδοποίησε για μία ακόμη φορά ότι 

όποιοι ιδιοκτήτες ζητούν υψηλά ενοί-
κια, διατρέχουν υψηλότατο κίνδυνο 
να μην εισπράξουν ούτε ένα ενοί-
κιο και να μην πληρωθεί ούτε ένας 
λογαριασμός ρεύματος, νερού και 
κοινοχρήστων από τους «ενοικια-
στές» αυτούς, οι οποίοι αποδέχο-
νται τα υψηλά ενοίκια προκειμένου 
να εγκατασταθούν στις κατοικίες, με 
το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώ-
σουν απολύτως τίποτε, και οι οποί-
οι δυσφημούν με τις ενέργειές τους 
αυτές όλους τους υπόλοιπους ενοι-
κιαστές...
 
Σε «απόγνωση» οι ενοικιαστές
«Όνειρο Θερινής Νυκτός» αποτελεί 
η εύρεση προσιτού ενοικίου, σύμ-
φωνα με την ίδια έρευνα. Προσιτή 
κατοικία, σύμφωνα με τη Eurostat, 
είναι κάθε κατοικία που δεν αναγκά-
ζει ένα νοικοκυριό να ξοδέψει περισ-
σότερο από 30% του διαθέσιμου μη-
νιαίου εισοδήματός του σε συνολικά 
έξοδα κατοικίας (ενοίκιο/δόση δα-
νείου, λογαριασμοί, κοινόχρηστα).

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το κόστος στέ-
γασης (που περιλαμβάνει ενοίκιο 

ή δόση του στεγαστικού δανείου 
και πάγια έξοδα σπιτιού) την περί-
οδο Μάιος 2021-Μάιος 2022 αυ-
ξήθηκε κατά 36,1%. Την ίδια στιγ-
μή, ένας στους δύο ενοικιαστές 
δυσκολεύεται ή αδυνατεί να πλη-
ρώσει το ενοίκιό του και το 76,9%, 
αφού πληρώσει τα έξοδα σπιτιού, 
τα βγάζει πέρα ίσα ίσα, κάνει περι-
κοπές ή λαμβάνει οικονομική βοή-
θεια από τρίτους. Αυτό προκύπτει 
από έρευνα που διεξήχθη για λο-
γαριασμό του Ινστιτούτου για την 
Έρευνα και την Κοινωνική Αλλα-
γή Eteron και η οποία αναδεικνύει 
το άγχος, την ανασφάλεια και την 
αβεβαιότητα που διακατέχει τους 
ενοικιαστές στην Ελλάδα. 

Η ραγδαία αύξηση του κόστους 
στέγασης στη χώρα μας συγκριτικά 
με τα εισοδήματα καταγράφεται από 
το 2018, όπου σύμφωνα με έρευνα 
της Eurostat, μεταξύ των κρατών με-
λών της ΕΕ-27 το κόστος στέγασης 
για τους ενοικιαστές με ενοίκιο σε τι-
μές αγοράς, το υψηλότερο ήταν στην 
Ελλάδα, όπου το 83,1% των ενοικι-
αστών δαπάνησε πάνω από το 40% 
του εισοδήματός τους για στέγαση, 

όταν το μέσο όρο δαπάνης στην ΕΕ-
27 δεν ξεπερνούσε το 25,1%.  

Το 2019, νέα έρευνα της Eurostat 
καταγράφει ότι το 62,1% των ενοικι-
αστών στη χώρα μας (πρωταθλήτρια 
η Ελλάδα στο κόστος στέγασης στην 
Ε.Ε) δαπανούσαν άνω του 50% του 
εισοδήματος τους για το κόστος στέ-
γασης. Το αντίστοιχο ποσοστό ενοι-
κιαστών στη Ρουμανία ήταν 29,4%, 
στην Ισπανία 26,2%, στη Βουλγα-
ρία 24,2%,  στην Πορτογαλία 14,5%, 
στη Γερμανία 10%, στη Γαλλία 8,6% 
και στην Κύπρο μόλις 4,4%. Σήμε-
ρα, μετά την αύξηση των ενοικίων, 
την εκτίναξη του πληθωρισμού και 
την ενεργειακή κρίση, το κόστος στέ-
γασης έχει αυξηθεί ραγδαία.  

Νέα έρευνα της Eurostat για το 
έτος 2020, αναφέρει ότι το ποσοστό 
αύξησης του κόστους στέγασης στην 
Ελλάδα ήταν 33,3%, όταν το μέσο 
όρο στην Ε.Ε ήταν 7,8%.

Εν έτη 2022, οι ενοικιαστές στη 
χώρα μας δαπανούν το 60%-70% 
ενός μισθού για το κόστος στέγα-
σης και αν πρόκειται για οικογενει-
ακή κατοικία σχεδόν έναν ολόκλη-
ρο μισθό.  

Γράφει η Ελένη Μπότα 

Η έλλειψη κατοικιών έχει κάνει δυσεύρετα τα σπίτια, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες 
να ζητούν τη σύμβαση εργασίας του ενοικιαστή και άλλα έγγραφα, προκειμένου  

να πειστούν για την οικονομική του δυνατότητα και φερεγγυότητα για να πληρώνει 

Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης στη χώρα μας συγκριτικά με τα 
εισοδήματα καταγράφεται από το 2018, όπου σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το κόστος στέγασης για τους ενοικιαστές
με ενοίκιο σε τιμές αγοράς, το υψηλότερο ήταν στην Ελλάδα, όπου το 83,1% 

των ενοικιαστών δαπάνησε πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση, 
όταν το μέσο όρο δαπάνης στην ΕΕ-27 δεν ξεπερνούσε το 25,1%. 
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Χάνει τα… αυγά
και τα πασχάλια
ο Ερντογάν με
τον πληθωρισμό 
Τον μπελά τους βρήκαν οι παραγωγοί 
αυγών στη γείτονα. Με τον πληθωρισμό 
στη χώρα να κάνει κατοστάρι, τρέχοντας 
με σχεδόν 80% τον Ιούνιο, βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή μιας βαθιάς 
διαμάχης για το ποιος ευθύνεται για την 
πληθωριστική κρίση. Από τότε που ο 
Ερντογάν μίλησε για πρώτη φορά κατά 
της κερδοσκοπίας τον Σεπτέμβριο, η 
αντιμονοπωλιακή αρχή της Τουρκίας 
έχει αυξήσει τις έρευνες και τις επιτόπιες 
επιθεωρήσεις σε λιανοπωλητές και 
παραγωγούς, επιβάλλοντας πρόστιμα-
ρεκόρ. Για ποιους χτυπάει τώρα η 
καμπάνα; Για τους παραγωγούς 
αυγών που μπαίνουν στο στόχαστρο 
της αρμόδιας αρχής, η οποία εξετάζει 
αν η ένωση παραγωγών τους και τα 
29 μέλη της έκαναν κατάχρηση των 
δεδομένων αγοράς που συλλέγουν για 
να «φιξάρουν» τις τιμές. Οι ίδιοι λένε ότι 
λόγω έκρηξης τιμών, δεν είχαν άλλη 
επιλογή από το να τις ανεβάσουν και 
αυτοί. Σε αυτή την περίπτωση, ταιριάζει 
γάντι το «αναπάντητο» ερώτημα που 
καλείται να απαντήσει ο Ερντογάν: 
Η κότα έκανε τον πληθωρισμό ή ο 
πληθωρισμός την κότα;

Και έσονται
οι δύο εις
σάρκα μίαν!

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των 
εταιρειών Ποτοποιία Πλωμαρίου 
και Ποτοποιία Θωμόπουλου, με 
απορρόφηση της δεύτερης από την 
πρώτη. Η Ποτοποιία Πλωμαρίου, 
συμφερόντων του Νίκου Καλογιάννη, 
γνωστή για το ούζο Ισιδώρου 
Αρβανίτου, πραγματοποιεί το 70% 
του τζίρου της στο εξωτερικό. Όσο 
για το ούζο Sans Rival, της δεύτερης, 
μπορεί να έχει απολέσει την αίγλη του 
παρελθόντος, ωστόσο, παραμένει ένα 
από τα πιο γνωστά brand της αγοράς.

«Θα κάνουμε
πως δεν
γνωριζόμαστε…»
Tην ίδια ώρα, στο ίδιο ξενοδοχείο 
και στην ίδια τιμή έπεσαν οι 
υπογραφές για την απόκτηση 
από τους εφοπλιστές Μπάκο - 
Καϋμενάκη και Γκότση - Αγγέλου 
του 31,7% και του 29,3% της 
Intrakat, αντίστοιχα. Τα παραπάνω 
συνέβησαν την περασμένη 
Τρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας, οπότε και ανακοινώθηκε 
το deal για την εξαγορά του 
κατασκευαστικού Ομίλου από 
τις δύο ομάδες εφοπλιστών, με 
τους ίδιους να ισχυρίζονται ότι 
δεν δρουν συντονισμένα, αφού 
σε διαφορετική περίπτωση, θα 
έπρεπε να προχωρήσουν στην 
υποβολή δημόσιας πρότασης για 
την εξαγορά του συνόλου των 
μετοχών της εταιρείας από τους 
μετόχους. Τελικά, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς είχε διαφορετική 
άποψη και ξεκίνησε τις διαδικασίες 
για να δει αν όντως ισχύουν ότι όλα 
ήταν «τυχαία». Γιατί όπως λέει και 
μία φίλη της στήλης, «την ίδια ώρα, 
στο ίδιο ξενοδοχείο και στο ίδιο 
δωμάτιο… αλλά θα κάνουμε πως 
δεν γνωριζόμαστε». 

Σκάει βόμβα
στις μεταφορές 
Μία άλλη βόμβα, πάντως, λένε 
πως επίκειται με μεγάλη εταιρεία 
του κλάδου των μεταφορών. Όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε στη 
στήλη άνθρωπος της αγοράς, η 
βόμβα αυτή αγγίζει τα 300 εκατ. 
ευρώ, αν συνυπολογιστούν και 
κάτι «δάνεια» μαζί. Οι προσπάθειες 
για εξεύρεση επενδυτή μέχρι τώρα 
έχουν ναυαγήσει. Λογικό θα μου 
πείτε. Ποιος να θέλει να αγοράσει 
μια εταιρεία με τέτοιο «βάρος 
στην πλάτη της;». Περισσότερα 
ωσονούπω....

TODAY  PRESSFR
EE

Θα αλλάξει, λέει, το μοντέλο των διοδίων της 
Αττικής Οδού μετά το 2024, που θα περάσει 
στους νέους «ιδιοκτήτες». Τα διόδια θα διαμορ-
φώνονται ανάλογα με τις ώρες αιχμής, είπαν τα 
στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και αυτό που μάλλον κα-

ταλαβαίνουμε είναι ότι αν μπεις την ώρα αιχμής 
και έχει κίνηση, θα πληρώνεις λιγότερα. Μόνο 
μην γίνει σαν το Κηφισό σε ώρες αιχμής, γιατί η 
Αττική Οδός, να θυμίσουμε, είναι «οδός ταχείας 
κυκλοφορίας»...

AΛΛΆΖΟΥΝ ΤΆ ΔΙΟΔΙΆ
στην Άττική Οδό 

Νέος τρόπος πληρωμών, ανάλογα με την… ώρα 

Οι αποκρατικοποιήσεις στην Ενέργεια 
Τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ μίλησαν και για τις αποκρατικοποιήσεις στην ενέργεια, με το διαγω-
νισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών να βρίσκεται στη διαδικασία οικονομικού κλεισίματος, με απώ-
τερη ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, στην Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου 
αξιολογούνται συμπληρωματικές επιλογές του επιχειρηματικού ρίσκου της επένδυσης, ενώ η 
σύμβαση παραχώρησης έχει ήδη αναρτηθεί στο VDR και αναμένονται τα σχόλια των ενδιαφε-
ρόμενων επενδυτών. Τέλος, για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως αναφέρεται, εξετάζονται εναλλακτι-
κά σενάρια αξιοποίησης. 

Δεν είναι τυχαίος ο Έλον Μάσκ! 
Ο Έλον Μασκ ή Ελον Ριβ Μασκ όπως είναι 
το πλήρες όνομά του, δεν είναι ένας τυχαίος 
άνθρωπος. Διαθέτει ασύλληπτη ευφυΐα και πολύ 
θράσος. Ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να 
σε οδηγήσει στα ύψη του κόσμου ή να σε στείλει 
σε τρελάδικο. Αυτό λένε όσοι τον γνωρίζουν και 
μάλλον έτσι θα πρέπει να είναι, με πρόσφατο 
παράδειγμα το Twitter που αποφάσισε να κινηθεί 

νομικά κατά του Έλον Μασκ, για την απόφασή 
του να μην προχωρήσει στην εξαγορά της 
εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης και ο μεγιστάνας 
της τεχνολογίας αποφάσισε να αντιδράσει... 
μέσα από το Twitter. Έτσι, με ανάρτησή του, ο 
Μασκ... τρόλαρε το Twitter και την απόφαση 
του Διοικητικού του Συμβουλίου να κινηθεί 
νομικά εναντίον του, γράφοντας: «Στην αρχή 

έλεγαν ότι δεν μπορώ να αγοράσω το Twitter, 
στη συνέχεια δεν αποκάλυπταν πληροφορίες 
για τα bots. Τώρα θέλουν να με εξαναγκάσουν 
να αγοράσω το Twitter στο δικαστήριο. Τώρα 
πρέπει να αποκαλύψουν πληροφορίες για τα 
bots στο δικαστήριο», με τον ίδιο να χρησιμοποιεί 
αντίστοιχες φωτογραφίες που τον δείχνουν να 
γελάει.
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Tα ακίνητα και το «κέντρο
επιχειρηματικότητας» 
Προσφάτως, η στήλη είχε συζήτηση με ανώτατο στέλεχος 
της αγοράς ακινήτων, ο οποίος μεταξύ  άλλων αναφέρθη-
κε στο κατά πόσο είναι φούσκα η ελληνική αγορά ακινή-
των, αλλά και κατά πόσο τελικά ο Πειραιάς είναι «κέντρο 
επιχειρηματικότητας», που θέλει να παρουσιάζεται από 
πολλούς.  Μας είπε, λοιπόν, ότι αν δείτε τις τιμές στην ελ-
ληνική αγορά να είναι μεγαλύτερες κατά 25% από το μέ-
σο ευρωπαϊκό όρο, τότε να ξέρετε ότι βαδίζουμε ολοταχώς 
προς φούσκα. Όσον αφορά το αν τελικά ο Πειραιάς είναι 
επιχειρηματικό κέντρο λόγω των σημαντικών επενδύσεων 
που πραγματοποιούνται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 
μας απάντησε... «τα επιχειρηματικά συμφέροντα θέλουν 
να τον παρουσιάσουν. Αν τελικά καταφέρουν να κερδί-
σουν το στοίχημα, μένει να αποδειχτεί». Αυτά μας είπε και 
εμείς δεν θα τον αμφισβητήσουμε.

Tι γίνεται με τον Πύργο και τα γραφεία;
Μάλιστα, επειδή το ψάξαμε και λίγο παραπάνω, μάθαμε 
ότι οι μισθώσεις των γραφείων στον Πύργο του Πειραιά, 
έχουν μείνει πίσω… εκτός από το ισόγειο που προορίζε-
ται για καταστήματα.  Ο Πύργος του Πειραιά είναι ακίνη-
το 24 ορόφων (πλέον δύο υπογείων), συνολικού ύψους 84 
μέτρων και δομημένης επιφάνειας της τάξεως των 34.623 
τ.μ.. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του αναμένεται μέ-
χρι το τέλος του 2023. Η συνολική επένδυση που θα γί-
νει εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει -ή ενδεχομένως και να 
ξεπεράσει- τα 40 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έρ-
γου είναι η Piraeus Tower, μια κοινή εταιρεία της Prodea 
Investments, της Dimand και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η Prodea συμ-
μετέχει με 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% ελέγχεται από το 
σχήμα των Dimand-EBRD, που έχουν συνάψει στρατηγι-
κή συνεργασία για την ανάπτυξη επενδύσεων πράσινου 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω επενδυτές ανέλαβαν την εκμετάλ-
λευση του ακινήτου μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρ-
κειας 99 ετών, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που δι-
οργανώθηκε από τη δημοτική αρχή του Πειραιά. Για την 
ιστορία, η ανέγερση του Πύργου του Πειραιά ολοκληρώ-
θηκε το 1975, ενώ το 1983 πήρε την εξωτερική του μορφή. 
Ωστόσο, ουσιαστικά το κτήριο δεν λειτούργησε ποτέ, πα-
ραμένοντας έκτοτε ένα «κουφάρι» χωρίς ουσιαστική χρή-
ση, παρότι στην πορεία των ετών έγιναν αρκετές προσπά-
θειες αξιοποίησης του κτηρίου, χωρίς όμως κάποιο απτό 
αποτέλεσμα. Οι μόνοι όροφοι που λειτούργησαν περιστα-
σιακά ήταν το ισόγειο και οι πρώτοι δύο όροφοι, που κατά 
καιρούς φιλοξένησαν ένα υπερκατάστημα, ένα σχολείο, δι-
άφορες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες ή ακόμα και τα 
γραφεία του Εθνικού Πειραιώς.

Οι… ξύπνιοι των κλιματιστικών με τις τιμές 
Έβαλαν πλαφόν σε μια προσπάθεια να 
ελέγξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ο 
λόγος για το πρόγραμμα αντικατάστασης 
ηλεκτρικών συσκευών, με τον υπουργό 
Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι με την 
ανακοίνωση του προγράμματος για 
την αντικατάσταση παλιών συσκευών, 
σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση 
στην τιμή των κλιματιστικών σε πολλά 
καταστήματα, χαρακτηρίζοντάς την 
ως «απαράδεκτη». Την ίδια στιγμή, η 
πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων από 
τους δικαιούχους που άνοιξε στα τέλη 
Ιουνίου, έκλεισε στις αρχές Ιουλίου, 
ενώ η υλοποίηση του προγράμματος 

που θα φέρει την έγκριση των αιτήσεων 
που κατατέθηκαν και την κατ’ επέκταση 
προσέλευση των καταναλωτών στα 
καταστήματα, για την αντικατάσταση 
των ενεργοβόρων συσκευών μέσω 
του προγράμματος «Ανακυκλώνω - 
Αλλάζω Συσκευή», θα ξεκινήσει εντός 
των επόμενων ημερών. Πηγές της 
αγοράς λιανικής πώλησης ηλεκτρικών 
ειδών, μας έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή 
η υλοποίηση του προγράμματος 
καθυστερεί, με αποτέλεσμα να έχει 
παγώσει η αγορά ηλεκτρικών ειδών, 
καταγράφοντας μάλιστα μεγάλη πτώση, 
αφού οι καταναλωτές πουν θέλουν να 

αγοράσουν νέες συσκευές -επιδοτούνται 
κλιματιστικά, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες- 
τηρούν στάση αναμονής μέχρι την 
έναρξη υλοποίησης του προγράμματος 
επιδότησης. Τώρα αν το πλαφόν είναι 
ενδεδειγμένο μέτρο συγκράτησης των 
τιμών; Οι οικονομολόγοι είναι αντίθετοι 
σε μία τέτοια πρακτική, αφού όπως 
υποστηρίζουν η αγορά είναι ελεύθερη, 
ενώ η επιβολή πλαφόν δημιουργεί 
τελικώς πλασματικές ελλείψεις, γεγονός 
που θα είχε αποφευχθεί αν η αγορά 
αφεθεί μόνη της, βρίσκοντας με αυτό τον 
τρόπο το βηματισμό της, το σημείο της 
ισορροπίας της. 

ΆΠΟ ΆΓΟΡΈΣ ΡΟΛΟΓΙΏΝ 
ΠΟΛΥΤΈΛΈΙΆΣ ΠΆΜΈ ΚΆΛΆ!

Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεών της αναμένει για το 
2022 η Rolex Hellas, σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητά της 
στη χώρα μας, με βάση τα δείγματα που προκύπτουν από 
την τουριστική κίνηση. Η εταιρεία που εμπορεύεται στην 
Ελλάδα τις μάρκες Rolex και Tudor, ποντάρει πολλά στη 
φετινή στην πορεία του τουρισμού, ο οποίος το 2021 έφε-
ρε περίπου το 70% των εσόδων του 2019, ενώ για το 2022 
η πρόβλεψη κάνει λόγο για αύξηση κατά 15%, σε σχέση 
με τα προ πανδημίας επίπεδα. Ήδη, το 2021 ο κύκλος ερ-
γασιών της Rolex Hellas ήταν αυξημένος κατά 13,5 εκα-
τομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το 2019. To 2021 οι πω-
λήσεις της έφτασαν τα 74,9 εκατομμύρια ευρώ, από 59,49 

εκατ. ευρώ το 2020 και 61,43 εκατ. ευρώ το 2019. Σε ό,τι 
αφορά τα αποτελέσματα, προ φόρων ήταν 9,6 εκατ. ευ-
ρώ το 2021, έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2020 και 9,24 εκατ. 
ευρώ το 2019. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα οικονομικά με-
γέθη επιτεύχθηκαν, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία στην 
Ελλάδα έκλεισε τα δύο καταστήματα λιανικής που διατη-
ρεί, τα οποία ξεκίνησαν αρχικά να λειτουργούν μόνο με 
ραντεβού στις 5 Απριλίου του 2021 και ουσιαστικά η πλή-
ρης απελευθέρωση της λειτουργίας τους ήρθε από τις 14 
Μαΐου και ύστερα, με την έναρξη της τουριστικής κίνησης. 
Σημειώνεται ότι το μερίδιο της Rolex στην ελληνική αγο-
ρά υπερέβη το 50% στη διάρκεια του 2021.
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Σύννεφα στη σχέση τους - Έκαναν
unfollow ο ένας τον άλλον στα social media

Μία μοναδική βραδιά θα ζήσουν στις 13 Αυγούστου οι θαμώνες του beach 
club SantΑnna στη Μύκονο, απολαμβάνοντας τον 50 Cent επί σκηνής. 
Ο διεθνούς φήμης ράπερ έκλεισε μία χρυσή συμφωνία με τους ιδιοκτή-
τες του κλαμπ, καθώς για δύο ώρες μονάχα πρόκειται να λάβει το υπέ-
ρογκο ποσό των 250.000! Και όχι μόνο αυτό! Ο 50 Cent θα λάβει άλλες 
€50.000 για τα μεταφορικά του, χρήματα που θα καλύψουν τα αερο-
πορικά του εισιτήρια και ό,τι πολυτέλεια συμπεριλάβει στο ταξίδι του. 
Μπορεί τα χρήματα να είναι πολλά, αλλά οι επιχειρηματίες δεν έκαναν 
το deal χωρίς να προνοήσουν! Ο λόγος είναι ότι το νησί των ανέμων, την 
περίοδο που θα έρθει ο 50 Cent, θα σφύζει από ζωή αλλά… και επιφα-
νή ονόματα, που θα πλήρωναν όσο-όσο για να δουν τον διάσημο ρά-
περ σε μία αξέχαστη εμφάνιση.

50 Cent: Στη Μύκονο  
για ένα δίωρο σόου 
με 250.000 δολάρια!

Ιωάννα Τούνη 
- Δημήτρης 

Αλεξάνδρου  
Μάγεψε  
στην πασαρέλα 
η κόρη  
της Μόνικας 
Μπελούτσι
Στο επίκεντρο της προσοχής 
βρέθηκε η κόρη της Μόνικα 
Μπελούτσι, μετά την πασαρέλα για 
λογαριασμό του οίκου μόδας Dolce 
& Gabbana. Η 17χρονη Ντέβα 
Κασέλ, κόρη της Ιταλίδας σταρ 
και του Γάλλου ηθοποιού, Βενσάν 
Κασέλ, έχει κάνει ήδη τα πρώτα της 
βήματα στο χώρο του μόντελινγκ 
και όλα δείχνουν πως η παρουσία 
της δεν περνά απαρατήρητη. 
Ακολουθώντας τα βήματα 
της μητέρας της, η Κασέλ 
περπάτησε στην πασαρέλα του 
διάσημου ιταλικού οίκου 
μόδας και εντυπωσίασε τους 
παρευρισκόμενους και όσους 
παρακολούθησαν βίντεο από το 
σόου μόδας. 
Δεν θα μπορούσε να μείνει 
ασχολίαστη η ομοιότητα της 
Κασέλ με τη μητέρα της, αφού 
τα βασικά χαρακτηριστικά του 
προσώπου της θυμίζουν πολύ τη 
μεσογειακή ομορφιά της Μόνικα 
Μπελούτσι. Φορώντας ένα λευκό, 
διάφανο φόρεμα με κεντήματα και 
δαντέλα, η Ντέβα περπάτησε στην 
Piazza del Duomo, στο νησί των 
Συρακουσών.

Κλόε Καρντάσιαν: 
Ποζάρει με το μπικίνι της 
ξαπλωμένη σε σκάφος
Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και περισσότερος κόσμος 
ήδη απολαμβάνει τις διακοπές του. Ανάμεσά τους και η Κλόε 
Καρντάσιαν, η οποία φροντίζει να μοιράζεται καθημερινά στιγ-
μιότυπα από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους. 
Η δημοφιλής τηλεπερσόνα έκανε την εξόρμησή της στη θά-
λασσα με ένα πολυτελές σκάφος και φυσικά, δημοσίευσε φω-
τογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 
Στα εν λόγω στιγμιότυπα, η Κλόε ποζάρει με ένα μαύρο μικρο-
σκοπικό μπικίνι ξαπλωμένη πάνω στο σκάφος, με τις καμπύ-
λες της να αφήνουν άφωνους τους 261 εκατ. ακόλουθούς της. 
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αστείο γεγονός: Αγαπώ 
τα McDonald. Αλλά προσπαθώ να μην το θυμάμαι».

Χ
ωριστά είναι αυτές τις 
ημέ ρες  ο   Δημήτρης 
Αλεξάνδρου  και η  Ιω-
άν να Τούνη,  αφού ο 

ένας είναι στην Αθήνα και ο άλλος 
Θεσσαλονίκη και οι φήμες τους θέ-
λουν να μην είναι στα καλύτερά τους. 
Αν και πρόκειται για ένα από τα πιο αγα-
πημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz 
και είναι και οι δύο πολύ ενεργοί στο 

Instagram, με τα κοινά stories και τις 
αφιερώσεις να διαδέχονται το ένα το άλ-
λο, το ζευγάρι τηρεί σιγή ιχθύος το τελευ-
ταίο 24ωρο. Εκτός όμως, από την αδρά-
νειά τους στα social media, οι κινήσεις 
τους προβληματίζουν ιδιαίτερα το κοινό 
τους. Όπως όλα δείχνουν, έχουν σβήσει 
ο ένας τον άλλο από το Instagram, ενώ 
έχουν αφαιρέσει, επίσης, όλα τα tag από 
τις κοινές τους φωτογραφίες.
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ΠΉΓΕ ΤΉ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ 
ΣΕ... ΑΛΛΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ
Η 

καλλονή που φημίζε-
ται για το εντυπωσια-
κό κορμί της βρίσκε-
ται αυτό το διάστημα 

στην Ελλάδα και απολαμβάνει 
τις καλοκαιρινές της διακοπές. 
Ωστόσο, δεν παραμελεί ποτέ τη φυ-
σική της κατάσταση και φροντίζει 
στον ελεύθερο χρόνο της να γυμνά-
ζεται. Το ταξίδι αναψυχής στη Μύ-
κονο,  φαίνεται πως έδωσε αυ-
τή την ευκαιρία στην 37χρονη και 
εκείνη φρόντισε να την «αρπάξει».  
Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram, η Βραζιλιάνα φαίνε-

ται να κάνει κατακόρυφο στον κή-
πο του ξενοδοχείου, όπου διαμέ-
νει, ενώ στηρίζει την ισορροπία της 
στους αγκώνες της. Το καλλίγραμ-
μο κορμί της, φυσικά, εντυπωσία-
σε τους διαδικτυακούς της φίλους, 
τόσο όσο και τα «ακροβατικά» της, 
με τα σχόλια κάτω από την ανάρ-
τησή της να είναι αποθεωτικά. 
Στη λεζάντα έγραψε: «Σώμα από την 
Ίζα στην Ελλάδα».  Το πρώην «αγ-
γελάκι» της Victoria’s Secret φαίνε-
ται να απολαμβάνει τον μυκονιάτι-
κο ήλιο και μοιράζεται καθημερινά 
με το κοινό της στο Instagram πολ-
λά στιγμιότυπα από την Ελλάδα.

Η εκρηκτική 
Σοφία Βεργκάρα 
έγινε 50 και το 
γιόρτασε με σέξι 
φόρεμα
Τα 50α της γενέθλια γιόρτασε 
χθες η Σοφία Βεργκάρα που 
παραμένει άκρως εντυπωσιακή 
όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
Η Κολομβιανή ηθοποιός με 
τη συντροφιά των οικείων της 
και με ένα μπουκάλι σαμπάνια 
έσβησε κεράκια με τον αριθμό 
«50» και ανέβασε τις σχετικές 
φωτογραφίες στο Instagram. To 
ασπρό- κόκκινο μακρύ φόρεμα 
που φορούσε κέντρισε τα 
βλέμματα ενώ φωτογραφήθηκε 
παρέα και με τον γιό της 
Μανόλο.

Η Κιάρα Φεράνι βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρι-
νές της διακοπές και έχει πλημμυρίσει τα social media με φω-
τογραφίες της από τις στιγμές ξεκούρασης στην Ύδρα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το περιεχόμενο της Ιταλίδας influencer στο 
Ιnstagram το τελευταίο διάστημα έχει συζητηθεί ποικιλοτρό-
πως, αφού στις περισσότερες φωτογραφίες ποζάρει ημίγυμνη. 
Στην τελευταία της ανάρτηση, η Φεράνι ανέβασε ακόμα μία 
φωτογραφία της από το νησί της Ύδρας, στην οποία φορά μό-
νο το κάτω μέρος του μαγιό της και βρίσκεται πάνω σε ένα σκά-
φος. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε το ευρέως γνωστό 
σύνθημα «Free the nipple», που μεταφράζεται επί λέξη «Ελευ-
θερώστε τη θηλή».

Κιάρα Φεράνι: Γυμνή  
σε σκάφος στην Ύδρα

Η θεά Ιζαμπέλ Γκουλάρτ τρέλανε τη Ελλάδα
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Τ
ην αρχή κάνει ο Ολυ-
μπιακός την Τετάρ-
τη, ο οποίος καλείται 
να ξεπεράσει το εμπό-

διο της «μαχητικής» Μακάμπι Χάι-
φα, στον β' προκριματικό γύρο του 
Champions League 2022-23, στην 
προσπάθειά του να εξασφαλίσει την 
πρόκριση στους ομίλους της κορυ-
φαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.  
Τη σκυτάλη στη συνέχεια παίρνουν 
ΠΑΟΚ και Άρης για τον β’ προκρι-
ματικό γύρο του Europa League 
Conference. Ο ΠΑΟΚ θα αγω-
νιστεί στη Βουλγαρία κόντρα στη 
Λέφσκι Σόφιας, ενώ ο Άρης με 
την Γκόμελ από τη Λευκορωσία. 
Με αφορμή την αναμέτρηση του 
Ολυμπιακού με την Μακάμπι Χάιφα, 
η «TodayPress» επικοινώνησε με τον 
ρεπόρτερ του «The Sports Rabbi» 
που καλύπτει το ρεπορτάζ των ισρα-
ηλινών ομάδων, Τζόσουα Χάλικμαν, 
προκειμένου να μας δώσει μια εικό-
να σχετικά με το τι περιμένουμε να 
δούμε στο γήπεδο από την Μακάμπι.

Χάλικμαν: «Διψασμένη για την 
πρόκριση η Χάιφα - Επιφυλακτικά 
αισιόδοξοι οι οπαδοί»
«Η Μακάμπι Χάιφα έχει κατακτήσει 
το πρωτάθλημα Ισραηλινής Λίγκας 
τις δύο τελευταίες σεζόν και φέτος 
δεν θέλει απλά να κερδίσει το τρίτο 
στη σειρά, αλλά και να κάνει θόρυβο 
στην Ευρώπη. Η περασμένη αγωνι-
στική περίοδος ήταν η πρώτη από 
τη σεζόν 2013/14 που η Χάιφα συμ-
μετείχε στη φάση των ομίλων μιας 
ηπειρωτικής διοργάνωσης και προ-
σπαθεί όχι μόνο να κάνει το ίδιο αυ-

τή τη σεζόν, αλλά να προχωρήσει στο 
Champions League που δεν τα έχει 
καταφέρει εδώ και πάνω από μια δε-
καετία.

Ο προπονητής Μπαράκ Μπα-
χάρ διανύει την τρίτη του σεζόν στο 
τιμόνι των «Πράσινων» και θα ενι-
σχύσει την ομάδα του ενόψει του 
προκριματικού του δεύτερου γύρου 
με τον Ολυμπιακό. Ο σύλλογος έχει 
φέρει αρκετούς βετεράνους παίκτες, 
για να συμπληρώσει τα αστέρια που 
είναι ήδη στη θέση τους, με μπρο-
στάρη τον Ολλανδό Tjaron Chery. 
Ο Ολλανδός είναι ο κινητήρας που 
κάνει τη Χάιφα να τρέχει χάρη στην 
ποδοσφαιρική του ευφυΐα, το επιδέ-
ξιο παιχνίδι του και την ικανότητά του 
να βρίσκει πάντα τον κενό χώρο, αλ-
λά και να σκοράρει σε κρίσιμα παι-
χνίδια όταν του ζητείται.

Οι δύο προηγούμενοι παίκτες 
της χρονιάς στο ισραηλινό πρωτά-

θλημα, ο εξτρέμ Ομέρ Ατζίλι και ο 
τερματοφύλακας Τζος Κοέν είναι 
κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία 
της ομάδας. Ο Ατζίλι ήταν στην κο-
ρυφή της λίστας σκόρερ με 20 γκολ, 
ενώ ήταν ο κορυφαίος σε ασίστ με 
10, μπορεί επίσης να δώσει πολλές 
επικίνδυνες μπάλες έχοντας 43 ακρι-
βείς βασικές πάσες. Ο Αμερικανός 
γκολκίπερ Κοέν προσφέρει σιγου-
ριά κάτω από τα δοκάρια και είναι 
ηγέτης και στον αγωνιστικό χώρο.

Άλλοι παίκτες που θα μπορού-
σαν να προκαλέσουν προβλήματα 
στον Ολυμπιακό θα είναι ο Ντόλεφ 

Χαζίζα, ο οποίος επίσης συνέβα-
λε σημαντικά στην επιθετική πλευ-
ρά της Χάιφα, ο κορυφαίος αμυ-
ντικός παίκτης της χρονιάς, ο Σαν 
Γκόλντμπεργκ, καθώς επίσης ο Μο-
χάμεντ Αμπού Φανί που μπορεί να 
αλλάξει το παιχνίδι ανά πάσα στιγ-
μή, με τις ικανότητές του να ντριμπλά-
ρει τις κλειστές άμυνες ή να απελευ-
θερώσει έναν από τους επιθετικούς. 
Επιπλέον, ο Μπόγκνταν Πλάνιτς 
ήταν κρίσιμος για την οπισθογραμ-
μή της ομάδας του Μπαχάρ και είχε 
μια υπέροχη σεζόν για τη Χάιφα. Ο 
γνωστός μας από τη θητεία του στον 
Άρη, Ντανιέλ Σούντγκρεν καλύ-
πτει τη θέση του δεξιού μπακ, ενώ ο 
Pierre Cornud έκανε το ίδιο στο αρι-
στερό μπακ και ο Frantzdy Pierrot 
θα υπολογίζεται επίσης για να βοη-
θήσει στο σκοράρισμα.

Οι οπαδοί της Χάιφα είναι επι-
φυλακτικά αισιόδοξοι για τις ευκαι-

ρίες τους απέναντι στον Ολυμπιακό, 
αλλά γνωρίζουν επίσης ότι η ελλη-
νική ομάδα παίζει σε κορυφαίες ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις εδώ και 
χρόνια και ότι θα είναι ένας δύσκο-
λος αντίπαλος». 

Ο Ίλιγια Κόιτσεφ του «Gong.
bg», ρεπόρτερ της Λέφσκι Σόφιας, 
που μίλησε και αυτός με τη σειρά 
του στην «TodayPress», αναφέρθη-
κε στις αναμετρήσεις της βουλγαρι-
κής ομάδας με τον ΠΑΟΚ και έχρι-
σε φαβορί του ζευγαριού την ομάδα 
της Θεσσαλονίκης.

Ο αθλητικογράφος τονίζει πως 
η Λέφσκι δεν θα έχει στη διάθε-
σή της στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ 
δύο σημαντικούς της παίκτες, λόγω 
τραυματισμών, τον επιθετικό Ιβε-
λίν Ποπόφ και τον αριστερό μπακ 
Τσουνάμι, ενώ δεν παρέλειψε να 
σημειώσει το πρόβλημα της βουλ-
γαρικής ομάδας στο επιθετικό κομ-
μάτι του ποδοσφαίρου.
 
Κόιτσεφ: «Φαβορί 
ο ΠΑΟΚ – Δεν είναι ντροπή  
να το παραδεχτούμε!»
«Η Λέφσκι έχει πιθανότητες, αλλά 
ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Αυτή εί-

Στη μάχη για την είσοδο στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσε-
ων μπαίνουν από την ερχόμενη βδομάδα οι ελληνικές ομάδες.

ΟΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΑΝΑΛΎΟΎΝ
τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ

Η περασμένη αγωνιστική περίοδος 
ήταν η πρώτη από τη σεζόν 2013/14 
που η Χάιφα συμμετείχε στη φάση 

των ομίλων μιας ηπειρωτικής 
διοργάνωσης και προσπαθεί όχι 

μόνο να κάνει το ίδιο αυτή τη σεζόν, 
αλλά να προχωρήσει στο Champions 

League που δεν τα έχει καταφέρει 
εδώ και πάνω από μια δεκαετία
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

ναι η γενική άποψη στη Βουλγαρία 
και δεν είναι ντροπή να το παρα-
δεχθούμε. Οι αισιόδοξοι λένε ότι 
οι πιθανότητες είναι 50/50 και πι-
στεύουν ότι η Λέφσκι έχει ένα μι-
κρό πλεονέκτημα, αφού είναι γη-
πεδούχος στο πρώτο παιχνίδι. Οι 
«μπλε» από τη Σόφια επιστρέφουν 

στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με ψη-
λά το κεφάλι, μετά τη νίκη τους με 
1:0 επί της «αιώνιας αντιπάλου» 
ΤΣΣΚΑ-Σόφιας στον τελικό του 
Κυπέλλου Βουλγαρίας. 

Ο εγκέφαλος πίσω από την 
Λέφσκι είναι ο προπονητής της, 
Στάνιμιρ Στοίλοφ, ο οποίος οδήγη-

σε το σύλλογο στις μεγαλύτερες ευ-
ρωπαϊκές του επιτυχίες την περίο-
δο 2005-2007, όταν η ομάδα από 
τη Σόφια έφτασε στον ημιτελικό 
του Κυπέλλου UEFA και στη συ-
νέχεια έγινε η πρώτη βουλγαρική 
ομάδα που έπαιξε στους ομίλους 
του Champions League. 

Ο «Murray», όπως τον λένε 
στη Βουλγαρία, είχε εκπληκτική 
επιτυχία και στο Καζακστάν, όπου 
κατάφερε την Αστάνα να φτάσει 
στους ομίλους του Champions και 
Europa League. H Λέφσκι υπό 
τον Στοΐλοφ παίζει συνήθως στο 
σχήμα 4-2-3-1 αλλά την περασμέ-
νη σεζόν έπαιξε δύο φορές με 3 
κεντρικούς αμυντικούς, σε σχή-
μα που μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως 3-5-2. 

Παίζοντας με τρεις πίσω, έφε-
ρε 2 νίκες κόντρα στη Λουντο-
γκόρετς και στο Κύπελλο κόντρα 
στην ΤΣΣΚΑ-Σόφια, οπότε δεν 
θα ήταν πολύ περίεργο αν παίξουν 
έτσι με τον ΠΑΟΚ.

Το στυλ της, ανεξάρτητα το 
σχηματισμό, είναι συνήθως να παί-
ζουν πολύ με την μπάλα με μικρές 
έως μεσαίες πάσες. Δύο σημαντι-
κοί παίκτες της ομάδας, πιθανότα-
τα, θα χάσουν και τα δύο παιχνί-
δια με την ελληνική ομάδα, καθώς 
ο έμπειρος επιθετικός Ιβελίν Πο-
πόφ και ο αριστερός ακραίος μπακ 

Τσουνάμι θεωρείται ότι θα μείνουν 
εκτός για ένα μήνα. Η Λέφσκι έχα-
σε τον πρώτο αγώνα για τη νέα σε-
ζόν στο βουλγαρικό πρωτάθλημα 
από την ΤΣΣΚΑ 1948 και αυτό 
έφερε στο φως τα τρέχοντα προ-
βλήματα στην ενδεκάδα. Το πρώ-
το είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά 
ποιοτικοί παίκτες αν τραυματιστεί 
κάποιος από τη συνηθισμένη αρχι-
κή ενδεκάδα, όπως φάνηκε με τον 
τραυματισμό του Τσουνάμι.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι 
πολλές χαμένες ευκαιρίες τους 
μπροστά στο τέρμα. Η Λέφσκι βα-
σίζεται κυρίως στον Μπιλάλ Μπά-
ρι για να σκοράρει, αλλά δεν είναι 
τυπικός επιθετικός σκόρερ και αυ-
τό τον έκανε πολλούς κριτικούς την 
περασμένη σεζόν.

Οι πιο σημαντικοί παίκτες στην 
ομάδα του Στοΐλοφ είναι ο έμπει-
ρος τερματοφύλακας Νικολάι Μι-
χαΐλοφ (πρώην πρωταθλητής Ολ-
λανδίας με την Twente, επίσης 
επιλεγμένος ως ο καλύτερος τερ-
ματοφύλακας στην Eredivisie) και 
ο νεαρός επιθετικός μέσος Φίλιπ 
Κράστεφ, ο οποίος ανήκει στη City 
Football Group και πρόσφατα πα-
ρέτεινε το δανεισμό του στη Λέφ-
σκι. Ένας άλλος σημαντικός παί-
κτης είναι ο εξτρέμ Γουέλτον, που 
είναι ταχύτατος με την μπάλα στα 
πόδια».  

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές 
στην ιστορία του είναι έτοιμος να κλεί-
σει ο Άρης, που συνεχίζει να κινείται 
εντυπωσιακά στο μεταγραφικό παζά-
ρι του καλοκαιριού, ο οποίος έχει έρ-
θει σε προφορική συμφωνία με τον άλ-
λοτε σταρ της Άρσεναλ και της Ρόμα, 
Ζερβινιό.

Για τον Ζερβινιό δεν χρειάζονται 
ιδιαίτερες συστάσεις. Έρχεται στην Ελ-
λάδα, έχοντας πίσω του μια ονειρική 
καριέρα σε σπουδαίες ομάδες της Ευ-
ρώπης και αγωνιστική παρουσία σε 
Πρέμιερ Λιγκ, Σέριε Α, Λιγκ 1 και 
Τσάμπιονς Λιγκ.

Έχει παίξει, μεταξύ άλλων, σε Ρό-
μα, Άρσεναλ, Λιλ, Λε Μαν και Μπέ-
βερεν, ενώ έχει φορέσει 88 φορές τη 
φανέλα της εθνικής ομάδας της Ακτής 
Ελεφαντοστού, σημειώνοντας 23 
γκολ, έχοντας πάρει μέρος σε δύο Πα-

γκόσμια Κύπελλα και πέντε Κύπελλα 
Εθνών Αφρικής.

Την ακριβότερη μεταγραφή στην 
καριέρα του, την έκανε το καλοκαίρι 
του 2011. Τότε, ο επιθετικός από την 
Ακτή Ελεφαντοστού, μετά από δύο εκ-
πληκτικές σεζόν στην Λιλ, πολιορκού-
νταν από κορυφαίες ομάδες της Ευρώ-
πης, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η 
Ατλέντικο Μαδρίτης, η Άρσεναλ όμως 
ήταν αυτή που εξασφάλισε την υπογρα-
φή του Ιβοριανού άσου, σε μια κίνηση 
που στοίχισε κοντά στα 11 εκατομμύ-
ρια ευρώ.

Μάλιστα, το 2010 ανακηρύχθηκε 
ο κορυφαίος Ιβοριανός ποδοσφαιρι-
στής και παράλληλα ο κορυφαίος στο 
γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ το 2011 πή-
ρε πάλι το βραβείο του κορυφαίου παί-
κτης της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο πρώην σταρ της Άρσεναλ έρ-

χεται να καλύψει με τον καλύτερο τρό-
πο τα «θέλω» του Ερνάν Μπούργος, 
ο Άρης έψαχνε έναν ποδοσφαιριστή 
που να έχει διαφορετικά αγωνιστικά 
στοιχεία από τον Γκρέι.

Ο Ζερβίνιο είναι παίκτης που μπο-
ρεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της 
επίθεσης. Από σέντερ φορ και δεύτε-
ρος επιθετικός και φυσικά στα άκρα 
που συνήθως αγωνίζεται. Είναι ένας 
ταχύτατος παίκτης με την μπάλα στα 
πόδια, μάλιστα τον ακολουθεί ο μύθος 
ότι μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα με 
την μπάλα παρά χωρίς αυτή. Συνολι-
κά στην καριέρα του, μετράει 105 γκολ 
σε 417 συμμετοχές και 86 ασίστ.

Ο 35χρονος επιθετικός από την 
Ακτή Ελεφαντοστού την περασμέ-
νη σεζόν αγωνιζόταν στην Τράμπ-
ζονσπορ, με την οποία κατέκτησε το 
πρωτάθλημα στην Τουρκία, όντας συ-

μπαίκτης με τους Σιώπη και Μπακα-
σέτα. Με την ομάδα της Τραπεζούντας 
αγωνίστηκε μόλις σε 9 παιχνίδια, κα-
θώς στην 11η αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος, σε μια ανύποπτη στιγμή, 
υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο 
δεξί πόδι, με αποτέλεσμα να μην παί-
ξει έκτοτε στην Τουρκία.

Βόμβα με Ζερβινιό πυροδότησε ο Άρης

Οι αισιόδοξοι λένε ότι οι 
πιθανότητες είναι 50/50 και 
πιστεύουν ότι η Λέφσκι έχει ένα 
μικρό πλεονέκτημα, αφού είναι 
γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι.
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30 SPORTS/FANS

Ο 
Μο Φάρα είναι ένας από 
τους πιο εμβληματικούς 
δρομείς στην ιστορία του 
παγκόσμιου αθλητισμού, 

έχοντας αναδειχθεί Ολυμπιονίκης, 
Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 5.000 
μέτρα και τα 10.000 μέτρα και αποτε-
λεί τον πρώτο  Βρετανό αθλητή στίβου 
που κέρδισε τέσσερα χρυσά Ολυμπια-
κά μετάλλια.

Τα επιτεύγματά του και ο ίδιος 
αναγνωρίζονται από όλο τον αθλητι-
κό κόσμο, καθώς τα όσα έχει πετύχει 
στους αθλητικούς χώρους είναι εξω-
πραγματικά, ωστόσο, το όνομα με το 
οποίο έχει γίνει «παγκόσμιος» δεν 
είναι το πραγματικό του, όπως απο-
κάλυψε ο ίδιος σε ντοκιμαντέρ του 
BBC, στο οποίο έδωσε στη δημοσιό-
τητα άγνωστες πτυχές της ζωής του. 
O 39χρονος αθλητής αποφάσισε να 
γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό μια άλ-
λη οπτική, σε σχέση με τα όσα έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα γνωστά για τη ζωή 
του. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε ισχυρι-
στεί ότι έφυγε από τη Σομαλία σε ηλι-
κία οκτώ ετών, για να ζήσει με τον πα-
τέρα του στη Βρετανία και ότι οι γονείς 
του αποφάσισαν με πόνο ψυχής να με-
γαλώσουν τρία από τα έξι παιδιά τους 
στο Λονδίνο, ωστόσο, η πραγματικό-

τητα ήταν αρκετά πιο σκληρή, όπως 
αποκάλυψε ο δρομέας.

Ο Μο Φάρα ήταν ένα παιδί, το 
οποίο γεννήθηκε στην εμπόλεμη Σο-
μαλία. Ο πατέρας του σκοτώθηκε στον 
εμφύλιο που γινόταν στη χώρα μετα-
ξύ Βορρά και Νότου. Τότε ήταν που 
χωρίστηκε από τη μητέρα του και τον 
μετέφεραν παράνομα με το όνομα 
ενός άλλου παιδιού, που ονομάζεται 
Mohamed Farah, το οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε από τους διακινητές για τη 
δημιουργία πλαστού διαβατηρίου.

Μια γυναίκα που δεν γνώριζε και 
με την οποία δεν είχε καμία συγγέ-
νεια, ήταν υπεύθυνη για τη μεταφο-
ρά του στη Βρετανία. Του είπαν ότι θα 
τον πήγαιναν στην Ευρώπη για να ζή-
σει με συγγενείς εκεί, έτσι κατέληξε 
να δουλεύει ως υπηρέτης σε σπίτι στο 
Λονδίνο, να φροντίζει τα παιδιά της οι-
κογένειας, με αντάλλαγμα το φαγητό 
της ημέρας.

«Η αλήθεια είναι ότι 
δεν είμαι αυτός που νομίζεις»
Με αυτό τον τρόπο, ο εμβληματικός 
σπρίντερ ξεκίνησε να ξετυλίγει το κου-
βάρι της περιπετειώδους ζωής του, 
πριν γίνει ο Ολυμπιονίκης που έγρα-
ψε ιστορία. «Οι περισσότεροι άνθρω-

ποι με γνωρίζουν ως Μο Φάρα, αλ-
λά αυτό δεν είναι το όνομά μου ούτε η 
πραγματικότητα. Η αληθινή μου ιστο-
ρία είναι ότι γεννήθηκα στη Σομαλι-
λάνδη, βόρεια της Σομαλίας, ως Χου-
σέιν Αμπντί Καχί. Σε αντίθεση με όσα 
έχω υποστηρίξει στο παρελθόν, κανέ-
νας από τους γονείς μου δεν έζησε πο-
τέ στο Ηνωμένο Βασίλειο». Ο Φάρα, 
κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης των 
γεγονότων, αναφέρει ότι θυμάται μια 
γυναίκα να επισκέπτεται το σπίτι αρκε-
τές φορές και να τον παρατηρεί. Έπει-
τα του είπαν ότι εκείνη θα τον πήγαινε 

στην Ευρώπη για να ζήσει με συγγε-
νείς. Επίσης, τον ενημέρωσαν ότι στο 
εξής το όνομά του θα ήταν Μοχάμεντ. 
«Σαν παιδί, δεν αμφισβητείς ποτέ αυ-
τό που σου λένε», αναφέρει στην εξο-
μολόγησή του.

Όταν ο Μο Φάρα έφτασε στη Βρε-
τανία, βρέθηκε όμως αντιμέτωπος με 
μια σκληρή πραγματικότητα. «Είχα 
μαζί μου τα στοιχεία επικοινωνίας του 
συγγενή μου, αλλά μόλις φτάσαμε στο 
σπίτι της, η κυρία αυτή πήρε το χαρτί, το 
έσκισε μπροστά μου και το έριξε στον 
κάδο των σκουπιδιών. Εκείνη τη στιγ-

μή συνειδητοποίησα ότι είχα μπλέξει», 
λέει ο Μο Φάρα. «Αν ήθελα φαγητό, 
έπρεπε να φροντίζω αυτά τα παιδιά, να 
τα κάνω ντους, να μαγειρεύω για αυ-
τά, να τα καθαρίζω», διηγήθηκε ο Ολυ-
μπιονίκης μιλώντας για την εποχή που 
υπηρετούσε την οικογένεια στο Λονδί-
νο, και πρόσθεσε ότι τον απειλούσαν, 
λέγοντάς του «Αν θέλεις ποτέ να δεις 
την οικογένειά σου ξανά, μην πεις οτι-
δήποτε. Αν πεις κάτι, θα σε πάρουν μα-
κριά». Η οικογένεια δεν του επέτρεπε 
να πάει σε σχολείο, μέχρι να φτάσει 
στα 12 του χρόνια που τον έγραψαν σε 
ένα. Οι καθηγητές του παρατήρησαν 
ότι ήταν ένα μοναχικό και ατημέλητο 
παιδί, που δεν γνώριζε τη γλώσσα.

Τελικά, ο Μο Φάρα εκμυστηρεύ-
θηκε στον καθηγητή φυσικής αγωγής, 
με τον οποίο ανέπτυξαν σχέση εμπιστο-
σύνης, την πραγματικότητα γύρω από 
τη ζωή του. Ο καθηγητής επικοινώνη-
σε με τις κοινωνικές υπηρεσίες και βο-
ήθησε τον Μο Φάρα να ανατεθεί σε 
μια άλλη οικογένεια με καταγωγή από 
τη Σομαλία, να αποκτήσει υπηκοότητα 
και τελικά το 2000 να αναγνωριστεί ως 
Bρετανός πολίτης.

Για την ιστορία, παρά τις αποκαλύ-
ψεις για τη ζωή του Βρετανού Ολυμπιο-
νίκη και τον παράνομο τρόπο που απέ-
κτησε την υπηκοότητά του, ο Μο Φάρα 
έλαβε διαβεβαίωση από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών ότι δεν θα του αφαι-
ρέσουν τη βρετανική υπηκοότητα ού-
τε θα τον απελάσουν από την έπαυλή 
του στο Σάρεϊ.

MO
ΦΆΡΆ 
«Δεν είμαι
αυτός που νομίζεις»

Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από
«το φαινόμενο» των Ολυμπιακών αγώνων



ΚΡΙΟΣ
Τα συναισθήματά σας θα είναι ανάμεικτα, 
αφού τα προβλήματα του οικογενειακού χώ-
ρου θα σας απασχολήσουν έντονα. Όμως, αν 
κάνετε μια προσπάθεια να μείνετε ψύχραιμοι 
και μακριά από καταστάσεις ψυχοφθόρες για 
τον οργανισμό σας, όλα θα πάνε καλά. Ασχο-
ληθείτε με το συναισθηματικό σας τομέα, που 
όλα θα κυλούν αρμονικά και έτσι θα ανεβαίνει 
και η διάθεσή σας, αποβάλλοντας το άγχος των 
προβλημάτων που τόσο σας κουράζει.

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε βιαστικές κινήσεις μια που θα 
υπάρχουν συγκρούσεις στη δουλειά σας και 
συγκεντρωθείτε στο να κατακτήσετε τους στό-
χους σας μια που είστε ικανοί, ακόμα και σε 
αντίξοες συνθήκες. Προγραμματίστε να απαλ-
λαγείτε από εκκρεμότητες που σας βασανίζουν 
καιρό και κάντε μια καινούρια αρχή, που θα 
βελτιώσει την ψυχολογία και την ποιότητα της 
ζωής σας. Η άρνηση επικοινωνίας και η επι-
θετικότητα θα σας οδηγήσει στη μοναξιά που 
σας φοβίζει.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι αλλαγές είναι ευχάριστες μόνο όταν είστε 
έτοιμοι να τις αντιμετωπίσετε, διαφορετικά γί-
νονται αιτία να χαλάσουν τα σχέδιά σας ή οι 
σχέσεις σας με τους άλλους. Φρεσκάρετε τις 
γνώσεις σας γιατί σύντομα θα σας χρειαστούν 
για να αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις του εργα-
σιακού σας χώρου, που εξελίσσονται διαφορε-
τικά απ’ ό,τι υπολογίζατε. Στον ελεύθερο χρό-
νο σας, προσπαθήστε να τακτοποιήσετε ακόμα 
και τις εκκρεμότητες που έχετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εκτιμήστε ό,τι σας έχουν δώσει, αλλά και ό,τι 
έχουν κάνει για εσάς τα αγαπημένα σας πρό-

σωπα. Αφού έχετε ανοιχτό μυαλό, ανακαλύψ-
τε τις προκαταλήψεις που σας έχουν δημιουρ-
γηθεί από μερικές εμπειρίες, για να επιτευχθεί 
σύμπνοια σε προσωπικό και επαγγελματικό 
επίπεδο. Αλλάξτε τρόπο προσέγγισης γιατί 
αυτός που χρησιμοποιείτε δεν εξυπηρετεί σε 
τίποτα. Κινηθείτε και εσείς για να αρχίσει να 
πνέει φρέσκος αέρας και μην τα περιμένετε 
όλα έτοιμα.

ΛΕΩΝ
Δείξτε την ενόχλησή σας και μην το καταπίνε-
τε, εάν υπάρχει κάτι που σας εκνευρίζει. Τώρα 
δεν βιώνετε τόσο άγχος και πίεση, αλλά απαι-
τείται να δείξετε λίγη υπομονή ακόμα. Μην πά-
ρετε αποφάσεις για το μέλλον της σχέση σας, 
μια που η αναστάτωση που υπάρχει δεν είναι 
και ο καλύτερος σύμβουλος. Εάν δεν καταφέ-
ρετε να αποφύγετε μια συζήτηση, σκεφτείτε ότι 
ίσως γίνεται για καλό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προσέξτε τη συμπεριφορά σας, εάν δεν θέ-
λετε να πάρετε κάποια μαθήματα που δεν 
θα σας είναι ευχάριστα, αλλά και τις γνω-
ριμίες σας που μπορεί να ενεργοποιήσουν 
ξεχασμένες σας ανάγκες. Σιγουρέψτε τους 
επόμενους στόχους σας πριν βρεθείτε σε 
αδιέξοδο, αφού οι οικονομικές σας απώλει-
ες, είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι είχατε υπολο-
γίσει και επιστρατεύστε το ταλέντο σας σε 

στιγμές άρνησης. Δώστε περισσότερη κα-
τανόηση και αγάπη, για να βελτιώσουνε μια 
υπάρχουσα σχέση σας.

ΖΥΓΟΣ
Οι βαθιές αλλαγές των αναγκών σας που 
και εσείς δεν μπορείτε να συνειδητοποιή-
σετε, προκαλούν δυσκολίες στις σχέσεις 
σας με τους άλλους, γι’ αυτό μην εκνευρί-
ζεστε αν οι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν. 
Φροντίστε για τη σωστή προβολή του εαυ-
τού σας, μια που οι επαγγελματικές επιτυ-
χίες δεν σας λείπουν και προχωρήστε δυ-
ναμικά, αποφεύγοντας υποχρεώσεις σε 
φίλους. Για να πετύχετε τους στόχους σας, 
αποβάλετε την τεμπελιά και την αναποφα-
σιστικότητα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αποφασίστε να δείτε τη ζωή όπως πραγ-
ματικά είναι, χωρίς να ζείτε με ουτοπίες και 
μην απομονώνεστε αν δεν αισθάνεστε κα-
λά ή σας κουράζουν οι άλλοι. Μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε τα πάντα. Πρακτικότητα 
μηδέν και αισιοδοξία στο ανώτατο όριο δι-
ακρίνει τις σκέψεις και τις πράξεις σας, κά-
νοντάς σας να αναζητάτε συνέχεια καινού-
ριους δρόμους, ενώ ακόμα και οι παλιοί 
έχουν να σας προσφέρουν. Ξαναβρείτε το 
χιούμορ και τη διπλωματία, για να συνεχί-
σετε να είστε αποδεκτοί.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η επικοινωνία σας σε επαγγελματικό επίπεδο 
θα είναι αρκετά καλή, για να μπορέσετε να προ-
βείτε σε συμφωνίες που θα σας ωφελήσουν και 
από εκεί θα φανούν οι δυνατότητές σας. Εντατι-
κοποιήστε την κοινωνική σας ζωή για να ξεφύ-
γετε από τις αισθηματικές δοκιμασίες που θα 
είναι αναπόφευκτες, αφού θα αισθανθείτε προ-
δομένοι από κάποια πρόσωπα και η απογοήτευ-
ση που μπορεί να νιώσετε, θα σας ωθήσει να 
κάνετε περισσότερες υποχωρήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ασχοληθείτε με τον αισθηματικό σας τομέα, 
αφού και εκεί θα έχετε εύνοια, σε αντίθεση με 
τον οικογενειακό, που καλύτερα να μην ασχο-
ληθείτε καθόλου, αφού όση τύχη σας δίνετε 
στα άλλα, τόση σας στερείτε σε αυτόν τον το-
μέα. Ίσως, κάποιες στιγμές τα αισθήματά σας 
συγκρουστούν, αλλά αφού η σχέση σας δεν εί-
ναι ανταγωνιστική δεν θα έχετε πρόβλημα για 
μια αρμονική συμβίωση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ό,τι σας στέρησε η τύχη μέχρι στιγμής, είναι 
πρόθυμη να σας το προσφέρει τώρα. Φερθεί-
τε έξυπνα και δημιουργικά, εκμεταλλευτείτε τις 
ευκαιρίες που θα σας δοθούν, βάζοντας μπρο-
στά τη λογική, και ανοίξτε καινούριους δρό-
μους προς την επιτυχία. Η ρομαντική διάθεση 
από μέρους σας θα είναι διάχυτη και αυτό θα 
το εισπράττει ο σύντροφός σας, γι’ αυτό αν κά-
ποιες στιγμές νιώσετε αρνητικά, περιορίστε συ-
ναισθήματα όπως ζήλια ή θυμό.

ΙΧΘΥΣ
Κάποιες αλλαγές που έχετε σκοπό να κάνετε 
στην εμφάνισή σας δεν θα περάσουν απαρα-
τήρητες. Οι αδέσμευτοι κάντε τη συναισθηματι-
κή σας ζωή πιο ενδιαφέρουσα, χωρίς όμως, να 
δώσετε τροφή για σχόλια σε ανθρώπους που 
περιμένουν να πουν τα χειρότερα για εσάς. Κά-
ντε καινούριες γνωριμίες, ακόμα και μέσα από 
το φιλικό σας περιβάλλον, αναζητώντας καλύ-
τερη νοητική επικοινωνία και διασκεδάστε με 
άτομα που έχουν κοινούς στόχους και αντιλή-
ψεις με εσάς. 
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Στις 16, ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Ερμή, θα σας δώσει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Στις 19 που η Αφροδίτη περνάει στον Καρκίνο και στις 20 ο Ερμής στο Λέοντα, θα αποζητάτε την ηρεμία, την ασφάλεια 
και την αρμονία στον οικογενειακό χώρο. Παράλληλα, αυξάνεται η δυναμικότητά σας βάζοντας σε εφαρμογή νέα σχέδια 
και ιδέες, ενώ θα έχετε και αυξημένη διάθεση για διακοπές και χαλάρωση. 

Άυξημένη διάθεση για διακοπές

STAR WARS/16/7-22/7 31
Από τη

Άντα Λεούση

Αριθμολόγος  
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
με δυνατότητα πρόβλεψης και μέσω εφαρμογής:
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Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Οξεία Πισπιριγκίτιδα
Κ

ακά τα ψέματα, την 
εβδομάδα που μας πέ-
ρασε ένα από τα θέμα-
τα που πρωταγωνίστη-

σαν ήταν η χονδροειδέστατη έως 
και διαστροφική «έμπνευση» του 
Χριστόφορου Βερναρδάκη να πα-
ραλληλίσει δια της απορίας -τάχα- 
τη Νίκη Κεραμέως με τη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου.

Τι κι αν ζήτησε συγνώμη, τι 
και αν χαρακτήρισε απαράδεκτο 
το σχόλιό του μετά την ομοβρο-
ντία αποδοκιμασιών, ο Χριστό-
φορος Βερναρδάκης κατάφερε 
με πολύ κρότο να κάνει την αρ-
νητική διαφορά. Πέτυχε να δώ-
σει ένα τεράστιο επιχείρημα 
-αβαντάζ- σε όσους δεν είχαν τη 
δυνατότητα αλλά και την ικανότη-
τα να κάνουν σπουδές πολύ υψη-
λού επιπέδου εντός και εκτός ελ-
ληνικών συνόρων.

Με απλά λόγια, με τη στάση 
του ο Χριστόφορος Βερναρδάκης 
απέδειξε αυτό που λέει ο απλός 
λαός: «άλλο η παιδεία και άλλο η 
εκπαίδευση», εννοώντας ότι μπο-
ρεί κάποιος να είναι καλλιεργη-
μένος, χωρίς να έχει πάει στο πα-
νεπιστήμιο αλλά και το αντίθετο, 
μπορεί κάποιος να είναι απολύτως 
ακαλλιέργητος και να έχει από πί-
σω του βαρύ βιογραφικό με περ-
γαμηνές…

Διαβάζει κανείς στο βιογρα-
φικό του πρώην υπουργού Επι-
κρατείας και πρώην αναπληρωτή 
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης ότι «είναι Επίκουρος Καθη-
γητής στο Τμήμα Πολιτικών Επι-
στημών του ΑΠΘ στο αντικείμενο 
«Πολιτική Ανάλυση: Κόμματα και 
Πολιτική Συμπεριφορά». Από τον 
Οκτώβριο του 2004 έως το Νοέμ-
βριο του 2009 υπηρέτησε ως Λέ-
κτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επι-
στήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και στο γνωστικό αντικείμενο «Πο-
σοτική Ανάλυση Πολιτικής». Από-
φοιτος το 1985 του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, έγινε κάτοχος του μετα-
πτυχιακού διπλώματος (D.E.A.) 
Πολιτικών Επιστημών από το Πα-
νεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 

II) το 1987. Κατά την περίοδο 1987-
1988 πραγματοποίησε, επίσης, με-
ταπτυχιακές σπουδές στην Πο-
λιτική Φιλοσοφία (Σορβόννη 
- Πανεπιστήμιο Paris I). Η διδα-
κτορική του διατριβή (1995) στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε ως 
αντικείμενο τα πολιτικά κόμματα 
της περιόδου 1974-1985 και την 
ενσωμάτωσή τους στο νομικό-πο-
λιτικό θεσμικό σύστημα της περι-
όδου»…

Κοινώς, περιμένεις από έναν 
τέτοιον άνθρωπο με τέτοιες σπου-
δές να παράγει πολιτικό λόγο ουσί-
ας και όχι αγοραία ρητορική εξτρε-
μιστικής κιτρινιάρικης φυλλάδας.

Θα πείτε μερικοί, «άνθρωπος 
είναι και αυτός, έκανε ένα λάθος 
και το παραδέχτηκε». Ναι, φυσικά, 
καθένας έχει δικαίωμα στο λάθος, 
είναι η απάντηση.

Ωστόσο, ο κος Βερναρδά-
κης δεν εκστόμισε κάτι εν τη ρύ-
μη του λόγου του, δεν είπε κάτι 
πάνω στο θυμό του σε ένα τηλεο-
πτικό πάνελ, κατά τη διάρκεια μιας 
τηλεμαχίας, αλλά μίλησε απολύ-
τως νηφάλια, οργανωμένα, μετά 
από σκέψη και επεξεργασία. Γύρι-
σε βίντεο τον εαυτό του, έβαλε και 
υπότιτλους από κάτω για να γίνο-
νται ευκρινώς αντιληπτά τα λεγό-
μενά του και ανέβασε το πόνημά 
του στο TikTok, προφανώς για να 
απευθυνθεί στους νεαρούς, μιας 
και το ζητούμενο σε όλη την υπό-
θεση ήταν το νομοσχέδιο για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση της Νίκης 
Κεραμέως. Και έγινε αυτός θέμα 
και όχι το νομοσχέδιο… Φοβερή 
πολιτική επικοινωνία έχει σπου-
δάσει…

Μου είπε ένας γνωστός, σχολι-
άζοντας τα λεγόμενα του κου Βερ-
ναρδάκη ότι μίλησε σαν να ήταν 
«κατίνα της γειτονιάς». Του απά-
ντησα ότι αδικεί τις απανταχού τέ-
τοιες συμπαθέστατες γειτόνισσες…

ΥΓ. Ωραίο δώρο πάντως έκα-
νε στη Νίκη Κεραμέως. Είναι εφά-
μιλλο, ίσως και καλύτερο, από την 
ατάκα του Νίκου Φίλη ότι τα παιδιά 
της θα ντρέπονται για εκείνη όταν 
μεγαλώσουν.

Ο λαϊκισμός στα χειρότερά του. 
Πιο κάτω έχει; Φυσικά και έχει.
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