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Editorial
Ας μην γίνει αφορμή 
το τραγικό δυστύχημα 
να γυρίσουμε 
100 χρόνια πίσω 
Του Ανέστη Γερονικολάκη 
 
Παρακολουθώντας τις 
εικόνες από το σηµείο του 
τραγικού δυστυχήµατος 
έρχονται στο µυαλό ανάµεικτα 
συναισθήµατα και κυρίως 
αρνητικά, θυµός, οργή, πόνος. 

Και δικαιολογηµένα µετά 
από αυτό που συνέβη στην 
Ελλάδα, µετά από αυτό που 
συνέβη στις οικογένειες 
τόσων συνανθρώπων µας που 
χάθηκαν από τη µια στιγµή στην άλλη, από έναν ανεύθυνο 
– το λιγότερο- σταθµάρχη.

Βλέπεις στα τηλεοπτικά παράθυρα τους πολιτικούς να 
µαλώνουν για το ποιος έφταιξε περισσότερο από τον 
άλλον. Και κυρίως από την αντιπολίτευση να γίνεται θέµα 
πολιτικής αντιπαράθεσης και λαϊκίστικης εκµετάλλευσης 
ένα τραγικό δυστύχηµα.

Έχοντας διανύσει µία από τις δυσκολότερες χρονικές 
περιόδους τα τελευταία τρεισήµισι χρόνια, µε 
πρωτοφανείς, για τα µέχρι τώρα δεδοµένα συνθήκες, 
κοινωνικά, γεωπολιτικά, ανθρωπιστικές κρίσεις, πόλεµους, 
πανδηµίες, µεταναστευτικές ροές, η Ελλάδα κατάφερε 
µε µπροστάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φτάσει από το 
µείον (γιατί αν ήµασταν στο µηδέν θα ήταν… καλά) στο 
100% της επαναλειτουργίας του ελληνικού κράτους, της 
οικονοµίας, της εξωτερικής πολιτικής, της άµυνας και της 
ασφάλειας, της ψηφιακής µετάβασης, της οικονοµικής 
ανάπτυξης, της αύξησης του τουρισµού, της µείωσης των 
φόρων, της αύξησης των µισθών, της µείωσης της ανεργίας 
και βέβαια, έχοντας τον καλύτερο πρωθυπουργό που 
πέρασε από την Ελλάδα, από την σύσταση του ελληνικού 
κράτους, κοινώς αποδεκτό από Ευρώπη και Αµερική.

Και είναι κάπως τρελό να νοµίζουµε ότι υπάρχει κενό. 
Να νοµίζουµε ότι υπάρχει πολιτικό κενό και να ψάξουµε 
για κάτι άλλο. Ναι, αυτό που συνέβη ήταν τραγικό. Ναι 
υπήρξαν παραλείψεις και ευθύνες εκατέρωθεν, αλλά ποια 
θα είναι η λύση; Να παραδώσουµε την διακυβέρνηση του 
κράτους σε ανθρώπους κατώτερων των περιστάσεων; Να 
χάσουµε το δυνατό χαρτί για την ελληνική πολιτική σκηνή 
που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης; Να γυρίσουµε χρόνια 
πίσω, σε όλους τους τοµείς, µε δοκιµασµένες πολιτικές 
πρακτικές που πληρώσαµε ακριβά; 

Ας αφήσουµε, λοιπόν, στην άκρη την υποκρισία, την 
µικροψυχία και την µικροπολιτική διαµάχη και ας βάλουµε 
γνώµονα το συµφέρον της Ελλάδος, το συµφέρον όλων µας!

2
Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

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

TPTODAY FREE PRESS

∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή

Γενική ∆ιεύθυνση AG MEDIA: 
Aγάπη Κόρµπε 

∆ιευθυντής/ ∆ιευθυντής Σύνταξης: 
Nίκος Μπακουλόπουλος 

Νοµικός Σύµβουλος: 
Νίκος Ανδρικόπουλος

∆ιαφήµιση: marketing@todaypress.gr

∆ηµοσιογραφική Οµάδα: 
∆ηµήτρης Καµπουράκης, 

Ανδρέας Κωνσταντάτος,  Γιάννης Καντέλης, 
Μάρθα Λεκκάκου, Πέτρος  Κουβάτσος

Αρθρογράφοι: Ζαχαρίας Ζούπης, 
∆ηµήτρης Καφαντάρης

Φωτορεπορτάζ: eurokinissi.gr
Εκτύπωση: News Press Hold

Επιστηµονική Επιτροπή/Αρθρoγράφοι:  
Σταύρος Σταυράκογλου, Nτορέττα  

Αλεξίου, Κωνσταντίνος Σιµόπουλος, 
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, Τάκης

Αλεξόπουλος, Θανάσης Μπαλέρµπας, 
Πάτροκλος Γεωργιάδης, Μαριάνθη 

Καφετζή, Ελισάβετ Αµοιρίδου

∆ηµιουργικό & Σελιδοποίηση: 
DOT Design & Print Services 

∆ιεύθυνση: Σκουφά 11, Κολωνάκι • Τηλ: 210-9510006  |  E-mail: info@todaypress.gr  |  Web: www.todaypress.gr
facebook: todaypress.gr  |  Twitter: @todaypressgr1  |  Instagram: todaypress.gr

 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:  EK∆ΟΤΗΣ
 AG MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  AΝΕΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ISSN: 2944-9081

Τ
ις πρωτοβουλίες στήριξης 
και αρωγής συγγενών των 
θυµάτων, τραυµατιών και 
επιβαινόντων στο σιδηρο-

δροµικό δυστύχηµα των Τεµπών ανα-
κοίνωσε το απόγευµα της Παρασκευής 
η κυβέρνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιµάται. 

Ελάχιστο χρέος της Πολιτείας, σε αυ-
τές τις συνθήκες, είναι να ανακουφίσει 
και να στηρίξει, µε σεµνότητα και σεβα-
σµό, τους συγγενείς των θυµάτων και 
τους τραυµατίες του τραγικού σιδηρο-
δροµικού δυστυχήµατος των Τεµπών.

Για αυτό το σκοπό:
1) Καταβάλλεται ειδική σύνταξη 
υπέρ των οικογενειών µέλος ή µέλη 
των οποίων απεβίωσαν, καθώς και σε 
όσους τυχόν επέλθει µόνιµη αναπηρία 
άνω του 50%, εξαιτίας του δυστυχήµα-
τος. Η σύνταξη, για κάθε πρόσωπο που 
απεβίωσε, επιµερίζεται στον/στη σύζυ-
γο και στα τέκνα ή σε περίπτωση µη 
ύπαρξης συζύγου και τέκνων, επιµε-
ρίζεται στους γονείς. Η σύνταξη είναι 
αφορολόγητη και καταβάλλεται ανα-
δροµικά από 1η Μαρτίου, ανεξαρτή-
τως άλλων εισοδηµάτων ή λήψης άλ-
λης σύνταξης. Το ποσό της ειδικής 
σύνταξης προσδιορίζεται µηνιαίως 
στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης 
και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, µε 
την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Την 
αρµοδιότητα έκδοσης των συντάξεων 
αναλαµβάνει η ∆ιεύθυνση Εισοδηµα-
τικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους.
2) Οι εκκρεµείς -κατά την 31/03/2023- 
ατοµικές οφειλές των συγγενών (γονέ-
ων, συζύγων ή προσώπων που έχουν 
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, τέκνων 

και αδελφών) των θανόντων, των προ-
σώπων που υπέστησαν µόνιµη αναπη-
ρία σε ποσοστό άνω του 50% και των 
συγγενών τους, καθώς και των προσώ-
πων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, προς 
την φορολογική αρχή και τα ασφαλι-
στικά ταµεία, διαγράφονται.
3) Σε συνεννόηση µε τα τραπεζικά 
ιδρύµατα και τους διαχειριστές δανεί-
ων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, δανει-
ακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες 
των θυµάτων, οι οποίες απορρέουν 
από συµβάσεις στεγαστικών ή προ-
σωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι 
οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή µη, δι-
αγράφονται.
4) Οι κληρονόµοι προσώπων που 
απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρο-
µικού δυστυχήµατος στα Τέµπη, απαλ-
λάσσονται από τον φόρο κληρονοµιάς.
5) ∆ίνεται το δικαίωµα διορισµού 
στον ∆ηµόσιο Τοµέα για ένα µέλος των 
οικογενειών των θανόντων, έως και β’ 
βαθµού συγγένειας. ∆ικαίωµα διορι-
σµού έχουν και τα πρόσωπα που νο-
σηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή/και υπέστησαν 
µόνιµη αναπηρία άνω του 50%. Σε πε-
ρίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διο-
ρισµός τους, για λόγους υγείας, το δι-
καίωµα διορισµού µεταβιβάζεται στον 
σύζυγο ή στα τέκνα, ή άλλως σε έναν 
από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλ-
φια τους.
6) Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές δια-
δικασίες, προς επίσπευση καταβολής 
των αποζηµιώσεων, θα ληφθεί νοµο-
θετική µέριµνα για τη διευκόλυνση της 
εκτελεστότητας των αποφάσεων από 
τον πρώτο βαθµό. Επιπλέον, παρέχε-
ται δωρεάν νοµική βοήθεια στα θύµα-
τα και στους συγγενείς τους, εφόσον το 
επιθυµούν.
7) Όλοι οι επιβαίνοντες φοιτητές 

καθώς και οι φοιτητές που είναι τέκνα, 
σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνά-
ψει σύµφωνο συµβίωσης, αδέλφια 
και γονείς θανόντων ή προσώπων που 
υπέστησαν µόνιµη αναπηρία σε ποσο-
στό άνω του 50%, δικαιούνται µετεγ-
γραφή κατά το τρέχον ηµερολογιακό 
έτος σε αντίστοιχο τµήµα άλλου Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ).
8) Όλοι οι ανωτέρω φοιτητές προτε-
ραιοποιούνται όσον αφορά τη στέγαση 
στις φοιτητικές εστίες των εκπαιδευτι-
κών τους ιδρυµάτων και τους παρέχε-
ται δωρεάν σίτιση, κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους.
9) Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
των ετών 2023, 2024, 2025 (τακτικές 
και επαναληπτικές), θα εφαρµοστούν 
ρυθµίσεις περί προσαύξησης µοριοδό-
τησης για τους επιβαίνοντες καθώς και 
για τα τέκνα, συζύγους ή πρόσωπα που 
έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, 
αδέλφια και γονείς θανόντων ή προ-
σώπων που υπέστησαν µόνιµη αναπη-
ρία σε ποσοστό άνω του 50%.
10) Καλύπτονται πλήρως από τον 
ΕΟΠΠΥ, οι δαπάνες νοσηλείας και 
αποκατάστασης τραυµατιών σε υλικά 
και υπηρεσίες, σε όλες τις δοµές δηµο-
σίου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και τα 
έξοδα µετάβασης σε δοµές αποκατά-
στασης του εξωτερικού χωρίς απολύ-
τως καµία συµµετοχή.
11) Παρέχεται δωρεάν εξατοµικευ-
µένη ψυχολογική υποστήριξη των 
οικογενειών των θυµάτων, των τραυ-
µατιών και των επιβαινόντων, δια ζώ-
σης και κατ’οίκον, µέσα από το δίκτυο 
δοµών ψυχικής υγείας του ΕΣΥ, κα-
θώς και τηλεφωνικά µέσω της ∆ωρε-
άν Εθνικής Γραµµής Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης 10306, µε την ειδική επι-
λογή 3.

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
11 ΜΕΤΡΑ
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Θ
α πει κάποιος, όλες αυ-
τές οι διαδηλώσεις εί-
ναι ανώφελες. Καθό-
τι οι εκσυγχρονισµοί 

των σιδηροδρόµων και οι τηλεδι-
οικήσεις δεν επιτυγχάνονται µήτε 
µε πανό, µήτε µε συνθήµατα, µήτε 
µε µαύρα µπαλόνια που φεύγουν 
προς τα πάνω. Πολύ περισσότερο, 
δεν επιτυγχάνονται µε µολότοφ και 
φωτιές σε κάδους απορριµµάτων. 
Αυτά επιτυγχάνονται µε σοβαρή, 
προσεκτική και κυρίως διαχρονι-
κή δουλειά των κυβερνήσεων και 
του κρατικού µηχανισµού. 

Ούτε τα τραγικά και πολύνεκρα 
σιδηροδροµικά ατυχήµατα προλαµ-
βάνονται µε ύψωµα µαύρων σηµαι-
ών και µε πολιτικο-συνδικαλιστικές 
καταγγελίες. Πολύ περισσότερο όταν 
αυτές οι κινητοποιήσεις, οι εκδηλώ-
σεις και οι καταγγελίες δεν είναι και 
τόσο ακοµµάτιστες όσο αυτοδιαφηµί-
ζονται, αλλά συνδέονται µε τις επιδι-

ώξεις και τους στόχους κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης και µάλιστα σε προε-
κλογική περίοδο. 

Άρα, θα πει κάποιος, µάταιη και 
δίχως αποτέλεσµα είναι η –κατά κά-
ποιο τρόπο- εξέγερση που βλέπουµε 
στους δρόµους και στις πλατείες αυ-
τή την βδοµάδα µε αφορµή την τρα-
γωδία των Τεµπών. Αφήστε που δεν 
µοιάζει και τόσο πολύ µε αυθόρµη-
τη εξέγερση, παρά την συµµετοχή 
πολλών νέων παιδιών. Αλλά και τέ-
τοιας υφής να είναι, τα προβλήµα-
τα δεν λύνονται µ’ αυτούς τους τρό-
πους. Σωστή κι αυτή η διαπίστωση, 
συµπληρώνω εγώ, αλλά εν µέρει. 

Σωστό και λάθος 
συγχέονται 
Απέναντι σε τέτοιες ακραίες κατα-
στροφές και τραγωδίες σαν αυτή των 
Τεµπών, το σύνορο ανάµεσα στο σω-
στό και στο λάθος συγχέονται. Είναι 
προφανές ότι πολυσύνθετα προβλή-

µατα που ενσωµατώνουν µέσα τους 
όλες τις χρόνιες παθογένειες του ελ-
ληνικού κράτους και της ελληνικής 
κοινωνίας, δεν επιδέχονται απλου-
στευτικών ερµηνειών και λύσεων.  
Ούτε επιλύονται µε νεανικές καθό-
δους στους δρόµους και µε ευφάντα-
στες εκδηλώσεις οργής ή θλίψης. 

∆εν περνάει στο ντούκου
Από την άλλη µεριά, φαίνεται ότι 
έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η περίο-
δος που µια πράξη µε πενήντα επτά 
νεκρούς συµπολίτες µας θα µπορού-

σε να περάσει στο ντούκου και δί-
χως συνέπειες. Είναι τέτοια πια η δι-
άχυση της πληροφορίας µέσα στην 
κοινωνία, που κάθε είδηση ικανή να 
σοκάρει ή να φοβίσει, αυτοµάτως γί-
νεται οικουµενική.  Με τα καλά και 
τα κακά της οικουµενικότητας.

Αν η οικουµενικότητα φέρει γενι-
κή συνειδητοποίηση µιας πραγµατι-
κότητας που πρέπει να αλλάξει, τότε 
είναι καλοδεχούµενη καθότι κινητο-
ποιεί τον κόσµο προς την θετική κα-
τεύθυνση. Αλλά ακόµα κι αν οδη-
γεί σε απρόβλεπτες αντιδράσεις σαν 
την τυφλή βία, µέσα στα αρνητικά της 
ιστορίας κυοφορείται και κάτι θετικό. 
Ότι η κοινωνία ή µέρος της κοινωνί-
ας σηκώνεται από τον καναπέ της και 
µπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Ίσως 

µε λάθος τρόπο, πάντως µπαίνει. 
Στις διαρκείς διαδηλώσεις που 

ξέσπασαν στις πόλεις µας µετά τα 
Τέµπη, κάποιοι είδαν έναν ανεπίτρε-
πτο κοµµατικό δάκτυλο που δεν δια-
φωτίζει τα γεγονότα ούτε διευκολύ-
νει την διαλεύκανση τους. Ακόµα και 
αν υπάρχει πάντως αυτός ο δάκτυ-
λος, δεν θα φέρει το αναµενόµενο 
–για τους οργανωτές- πολιτικό απο-
τέλεσµα. Κάποιοι άλλοι είδαν µια 
γενική παρώθηση προς τα πολιτικά 
άκρα, ακροδεξιά και ακροαριστερά, 
που τίποτα θετικό δεν φέρνουν όταν 
έρχονται στο κοινωνικό και πολιτικό 
προσκήνιο. 

Εγώ πάλι, σ’ όλες αυτές τις κινη-
τοποιήσεις δεν είδα κάτι το τροµερό 
ή το φοβιστικό. Ακόµα κι αν τα συν-
θήµατα που ένωσαν αυτά τα παιδιά 
των διαδηλώσεων είναι ουτοπιστικά, 
ακραία ή ανεφάρµοστα, πάλι κάτι το 
θετικό και το ενδιαφέρον αναδεικνύ-
εται. Είναι ίσως η αποδιδόµενη στον 
Αλέξανδρο  ιστορική φράση «ότι δεν 
λύεται, κόπτεται» που έρχεται στο 
προσκήνιο και κάνει τόσο πάταγο.

Το πολιτικό σύστηµα 
∆ιότι από τα στοιχεία που βγήκαν 
στην δηµοσιότητα, είναι πλέον προ-
φανές ότι ο σύσσωµο το πολιτικό σύ-
στηµα αποδείχτηκε διαχρονικά ανί-
κανο να λύσει τον  γόρδιο δεσµό των 
ελληνικών σιδηροδρόµων. Τώρα 
λοιπόν, µπροστά σ’ αυτό το κράµα 
αδιαφορίας, ανικανότητας και αδια-
φάνειας, αυτό το ξέσπασµα ενδέχε-
ται να φέρει µια τελική λύση. «∆εν 
αρκούσε δηλαδή η τραγωδία για να 
κινητοποιηθεί το πολιτικό µας σύστη-
µα;» θα ρωτήσετε. «∆εν είµαι σίγου-
ρος» απαντώ ευθέως.

Μπορεί η κυβέρνηση να κοιτά-
ζει τις διαδηλώσεις και να φοβάται 
εκλογική ενίσχυση της αντιπολίτευ-
σης ή αύξηση της αντισυστηµικής 
ψήφου. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πι-
στεύει ότι οι διαδηλώσεις των νέων 
ανθρώπων τον ευνοούν εκλογικά 
και να παλεύει για να τις καλουπώ-
σει στα δικά του µέτρα. Μπορεί ο κα-
θένας να κάνει τα δικά του αυθαίρε-
τα σχέδια πάνω στον ενθουσιασµό 
ή την οργή ή την καλή πρόθεση των 
παιδιών. Το βέβαιο πάντως είναι ότι 
το κάθε κόµµα χωριστά και η κάθε κυ-
βέρνηση, αυτή την φορά –και µόνο 
από φόβο κινούµενη- επιτέλους θα 
βάλει µπροστά τις ενέργειες που θα 
‘πρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαε-
τίες. Και µόνο αυτό αρκεί. 

∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/

∆ιαδηλώσεις 
και Τέμπη

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη∆ιαδηλώσεις ∆ιαδηλώσεις Του:

Τα πολυσύνθετα προβλήµατα που 
ενσωµατώνουν µέσα τους όλες τις χρόνιες 

παθογένειες του ελληνικού κράτους και της 
ελληνικής κοινωνίας, δυστυχώς επιλύονται 
µε νεανικές καθόδους στους δρόµους και µε 

ευφάνταστες εκδηλώσεις οργής ή θλίψης

Είναι βέβαιο ότι το κάθε κόµµα χωριστά και η κάθε 
κυβέρνηση, αυτή την φορά –και µόνο από φόβο 
κινούµενη από τις κινητοποιήσεις - επιτέλους θα βάλει 
µπροστά τις ενέργειες που θα ‘πρεπε να έχουν γίνει 
εδώ και δεκαετίες. Και µόνο αυτό αρκεί 



Ε
κεί που πήγαινε για περί-
πατο στις εκλογές ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης  βρέ-
θηκε να «αναρριχάται» 

στις Άλπεις γαντζωµένος στα βρά-
χια. Η διαχείριση του εθνικού σοκ 
από την τραγωδία στα Τέµπη µε θύ-
µατα κυρίως νέα παιδιά, δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, πολύ περισσότε-
ρο που ο θυµός, ως συνήθως, συµ-
βαίνει σε πολύνεκρα δυστυχήµατα, 
στρέφεται πρώτα προς την κυβέρ-
νηση.

Η εικόνα του πρωθυπουργού, 
που επένδυσε στις µεταρρυθµίσεις, 
στη  διαχειριστική ικανότητα του στις 
κρίσεις, στην ανάδειξη της ψηφιο-
ποίησης της χώρας -πολύτιµα όπλα 
του στις εκλογές- έχει υποστεί σοβα-
ρές ρωγµές και ο χρόνος που αποµέ-
νει για την επούλωση, λίγος. Τώρα 
θα πρέπει να βρει νέα επιχειρήµα-
τα γιατί η προ των Τεµπών πολιτική 
πλατφόρµα του για τις εκλογές,  ξε-
περάστηκε πρόωρα.
Πολιτικοί αναλυτές εκτιµούν πως 
στις πρώτες εκλογές της απλής ανα-
λογικής θα καταγραφεί  «τιµωρητι-
κή ψήφος» για τη Ν∆ και όχι µόνο, 
και έτσι να απορροφηθεί µέρος της 

οργής, αλλά κανείς δεν µπορεί να 
προβλέψει  από τώρα αν αυτό  θα 
αποτελέσει ικανή συνθήκη,  για 
ολική ανάκαµψη του κυβερνώντος 
κόµµατος στις επόµενες εκλογές της 
ενισχυµένης αναλογικής. 

Σοβαρό, όχι καταστροφικό 
το πλήγµα για τη Ν∆
Οι πρώτες δηµοσκοπήσεις δεί-
χνουν πως η Ν∆ δέχτηκε το πιο 
σοβαρό  πλήγµα  -αλλά όχι κατα-
στροφικό- ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται  πε-
ρίπου στα ίδια ποσοστά, παρατη-
ρείται όµως  αύξηση των µικρών 
κοµµάτων, της φασιστικής  ακροδε-
ξιάς του Κασιδιάρη και των  αναπο-
φάσιστων.  Σύµφωνα µε τις έρευνες, 
η τραγωδία επηρεάζει τα  ευρήµατα 

στα πολιτικά αντανακλαστικά της 
κοινωνίας για την κυβέρνηση, τα 
κόµµατα και το πολιτικό σύστηµα. 
Το ποσοστό της Ν∆ µειώθηκε κατά 
3- 4 µονάδες, ανάλογα µε την εται-
ρεία, (η MARC καταγράφει απώλει-
ες 2,9%). Πρόκειται για τη µεγαλύτε-
ρη µείωση που έχει καταγραφεί για 
τη Ν∆ απο το 2019. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πα-
ραµένουν  στα ίδια επίπεδα µε µια 
µικρή υποχώρηση (MARC -0,1% 
για το κάθε κόµµα). Εντύπωση προ-
καλεί πως από  την πτώση της Ν∆, 
δεν κερδίζει κανένα από τα δυο αυ-
τά κόµµατα που έχουν κυβερνήσει, 
κάτι που σηµαίνει οτι οι πολίτες απο-
δίδουν ευθύνες, αναλογικά, στο 
σύνολο  των συστηµικών κοµµάτων.

Εκεί που καταγράφονται τερά-
στιες µετακινήσεις αφορούν το χώρο 
της φασιστικής ακροδεξιάς που µε 
εκτίµηση ψήφου για ορισµένες εται-
ρείες, µπορεί να φτάσει και το 4,5% 
και στους αναποφάσιστους που εκτι-
νάσσονται στο 18% µε έντονες αντι-
συστηµικές ροές.

Οριζόντια 
η οργή και η θλίψη
Τα αισθήµατα της θλίψης και της ορ-
γής για την τραγωδία στα Τέµπη δια-
περνούν οριζόντια την ελληνική κοι-
νωνία. Πιο έντονα τους νέους που 
ταυτίζονται µε τα θύµατα και στις οι-
κογένειες  τους. Το σοκ και η οργή 
επαναφέρουν διαχρονικά ζητήµα-
τα στην επιφάνεια όπως, τι κράτος 
έχουµε και τι κράτος θέλουµε. Στην 
ουσία η τραγωδία άλλαξε την  ατζέ-
ντα  της κοινωνίας επαναφέροντας 

στην κορυφή των προβληµάτων, πέ-
ρα από την ακρίβεια, ένα παλιό θέ-
µα: Τον εκσυγχρονισµό ή αν θέλετε 
την επανίδρυση του κράτους.
Ερωτήµατα σε τι κράτος ζούµε, τι κά-
νουν οι πολιτικοί, πόσο αποτελεσµα-
τικοί είναι, γιατί δεν επιλύουν προ-
βλήµατα που αφορούν τη ζωή των 
πολιτών, επανέρχονται στη δηµόσια 
συζήτηση και  αναµένεται  να αλλά-
ξουν και την ατζέντα των κοµµάτων 
προς τις εκλογές.

Οι έρευνες αποτυπώνουν ένα 
«κατηγορώ»  προς όλες τις κυβερ-
νήσεις που πέρασαν από το 2000 
και µετά, για την ανικανότητα και 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

KΑΘΑΡΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Να «πέσουν κεφάλια», 
όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, 

απαιτούν οι πολίτες για τα Τέμπη  

Η τραγωδία άλλαξε την  ατζέντα  της κοινωνίας 
επαναφέροντας στην κορυφή των προβληµάτων, πέρα 
από την ακρίβεια, ένα παλιό θέµα: Τον εκσυγχρονισµό 

ή αν θέλετε την επανίδρυση του κράτους



τις ολιγωρίες τους, στη δημιουργία 
ενός σύγχρονου κράτους. Το σημα-
ντικότερο ποσοστό οργής κατευθύ-
νεται στα δύο μεγάλα κόμματα που 
κυβέρνησαν τα τελευταία οκτώ χρό-
νια, τριτευόντως  στο ΠΑΣΟΚ που 
κυριάρχησε  στην πολιτική ζωή της 
χώρας επί δεκαετίες.  

Μόνη λύση  
«να πέσουν κεφάλια»
Η  απομάκρυνση του χρόνου των 
εκλογών  για τον Μάιο ή και αργό-
τερα, δίνει στα κόμματα το χρόνο να 
προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους 
αλλά και την ευκαιρία σε νέους ή 
υφιστάμενους πολιτικούς σχηματι-
σμούς, να παίξουν στο πεδίο του λα-
ϊκισμού και της καταγγελίας όλου 
του πολιτικού συστήματος, για να 
εισπράξουν σημαντικό μερίδιο της 
«πίτας» ίσως και την είσοδο τους στη 

Βουλή. Ο Μητσοτάκης για να προ-
λάβει έχει μόνο μια επιλογή. Να «πέ-
σουν κεφάλια», πέρα από πολιτικές 
και κομματικές σκοπιμότητες και 
σχέσεις και να αποδοθούν άμεσα 
οι ευθύνες ώστε να μην μετατραπεί 
η υπόθεση των Τεμπών σε «Μάτι» 
που, πέντε χρόνια αργότερα, ακόμα 
δεν έχει τελειώσει η δίκη, με κατηγο-
ρίες πλημμελήματος και όχι κακουρ-
γήματος για τους υπευθύνους. 

Να συμφωνήσει έμπρακτα και 
όχι μόνο με λόγια με το σύνθημα 
της νεολαίας πως «φταίει η κακιά η 
(χ)ώρα»   και κυρίως, να μην ακο-
λουθήσει την πεπατημένη της συ-
γκάλυψης, όπως παλαιότερα που 
«έφταιγε»  ο «στρατηγός άνεμος» 
του Πολύδωρα ή πιο πρόσφατα 
με το Μάτι που έφταιγε ανύπαρκτο 
«σχέδιο εμπρησμού ή η άτακτη δό-
μηση της περιοχής». 

Πολύ περισσότερο που αυτή η 
υπόθεση είναι διαφορετική και από 
το ναυάγιο του «Σάμινα» και από την 
εθνική τραγωδία στο «Μάτι». Τα Τέ-
μπη αφορούν τραγωδία σε δημόσιο 
μέσο μεταφοράς και η κάθε οικογέ-
νεια μένει με τη σκέψη, τι θα γινόταν 
αν τα δικά της παιδιά βρισκόταν στο 
τρένο εκείνη τη βραδιά.
   
Δεν κρύβεται 
η κυβέρνηση
Η κυβέρνηση, όπως είπε και ο πρω-
θυπουργός, βγαίνει μπροστά, δεν 
κρύβεται, ζητά συγνώμη, αναγνω-
ρίζει τα λάθη της και υπόσχεται πως 

θα δεν θα ακολουθήσει την τακτι-
κή του «κουκουλώματος». Ο κ. Μη-
τσοτάκης, υποστηρίζουν κυβερνητι-
κά στελέχη, απομάκρυνε ακόμα και 
τον γενικό διευθυντή του και ανιψιό 
του, με την υπόθεση των υποκλο-
πών και η φράση του «δεν θα κρυ-
φτούμε πίσω από τον σταθμάρχη» 
αποτελεί τη φιλοσοφία που θέλει 
να εκπέμψει  το Μέγαρο Μαξίμου. 
Αυτό ειναι το πρώτο. Το δεύτερο εί-
ναι να μεταφέρει τον σιδηρόδρομο 
σε μικρό χρονικό διάστημα από τον 
20ο αιώνα στον 21ο για να επιστρέ-
ψει το αίσθημα ασφάλειας στα δη-
μόσια μέσα μεταφοράς. Προλαβαί-
νει έως τις εκλογές; Μάλλον όχι.

Αναξιοκρατία και δημόσιο
Όμως το δυστύχημα των Τε-
μπών ανέδειξε την τραγικότητα της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Τι 
μπορεί να σκεφτεί κανείς, όταν 
ακούει πως το δημόσιο και οι εκ-
παιδευτές του ΟΣΕ, έδωσαν άδεια 
σταθμάρχη, σε έναν 59χρόνο πρώ-
ην αχθοφόρο, που τελικά αποδεί-
χθηκε πως  δεν γνώριζε που πάνε 
τα… τέσσερα και με μια σειρά λα-
θών την κρίσιμη στιγμή, έγινε ο μοι-
ραίος σταθμάρχης που οδήγησε 57 
νέους ανθρώπους στο θάνατο; 

Τί να πρέπει να σκεφτεί ο πολί-
της και μελλοντικός επιβάτης των 
τρένων για τους προϊσταμένους 
και συναδέλφους του, που ένα μή-
να  πριν -μόλις πάτησε το πόδι του 
εκεί- τον έβαλαν νυχτερινή βάρδια  
μόνο το τριήμερο της Καθαράς Δευ-
τέρας για να γιορτάσουν ανέμελα 
στα καρναβάλια;

Τι θα πρέπει να πει, για τους συν-
δικαλιστές και για εκείνα τα κόμμα-
τα, που αρνούνται την ουσιαστική 
αξιολόγηση σε κάθε υπάλληλο, σε 
κάθε κλάδο και στον ΟΣΕ πιο συ-
γκεκριμένα;

Και τελικά πόσο ο πολίτης μπο-
ρεί να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση 
που μιλά για εκσυγχρονισμό  και 
δεν μπορεί να κλείσει  τις «μαύρες 
τρύπες» μιας παλαιοκομματικής διοί-
κησης του  κράτους που ηγείται;  

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου 
και ιστορικός Θάνος Βερέμης έγρα-
ψε πως το τραγικό δυστύχημα στα 
Τέμπη είναι το «δέντρο» γιατί «το 
πραγματικό πρόβλημα της χώρας  
και αυτού του τρύπιου κράτους  λέ-
γεται αξιοκρατία… και μεταρρύθμι-
ση του κράτους, χωρίς αξιοκρατία εί-
ναι σαν τρένο χωρίς οδηγό».

«Οι δικοί μας  
και οι δικοί σας νεκροί»
Σε μια πολωμένη και διαιρεμέ-
νη Ελλάδα, οποιαδήποτε αλήθεια, 
οποιοδήποτε πόρισμα της επιτρο-
πής εμπειρογνωμόνων, η ακόμα και 
της Δικαιοσύνης, δεν θα γίνει απο-
δεκτό από εκείνους  που έχουν ήδη 
βγάλει απόφαση καταδίκης όποιων 
δεν τους αρέσουν πολιτικά. 

Πρόκειται για τους εκείνους που 
ενώ διαδήλωναν στο Σύνταγμα κα-
τά της κυβέρνησης για τους νεκρούς 
των Τεμπών - μαζί με δεκάδες χι-
λιάδες απλών ανθρώπων σε όλη τη 
χώρα - βανδάλισαν το μνημείο για 
τη δολοφονία  των ανθρώπων της 
Μαρφίν. Τότε τους έκαψαν ζωντα-
νούς σε μια διαδήλωση με βόμβες 
μολότοφ και οι δράστες παραμένουν 
ατιμώρητοι. 

Είναι οι ίδιοι που διαχωρίζουν 
τώρα και τους νεκρούς. Στα πανό 
τους, τα θύματα του τραγικού δυστυ-
χήματος των Τεμπών έγιναν οι  «δι-
κοί μας νεκροί»,  της «Μαρφίν» είναι 
προφανώς, άλλων νεκροί. Η τρα-
γικότητα έγκειται στο γεγονός πως 
ύστερα από 13 χρόνια ακόμα πα-
ραμένουν  οι νεκροί της «Μαρφιν» 
αντίπαλοι, εχθροί και η ιδεολογι-
κή οφειλή προς αυτούς είναι η ολι-
κή καταστροφή του μνημείου τους, 
στη Σταδίου και φυσικά τη διαγρα-
φή τους από τη συλλογική μνήμη. Οι 
νεκροί στο «Μάτι» τη γλίτωσαν, έμει-
ναν χωρίς πολιτικό πρόσημο. 

Αυτό που συνέβη στη Σταδίου, 
αποκαλύπτει υπαρκτές εμφυλιακές 
ρίζες σε ορισμένες ομάδες του πλη-
θυσμού, που υπογείως αναδύονται 
σε κρίσεις με την πολιτική οικειοποί-
ηση ακόμα και νεκρών παιδιών... 
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Η κυβέρνηση, όπως είπε  

και ο πρωθυπουργός, βγαίνει 
μπροστά, δεν κρύβεται, ζητά συγνώμη, 
αναγνωρίζει τα λάθη της και υπόσχεται 

πως θα δεν θα ακολουθήσει την τακτική 
του «κουκουλώματος»

ΑΝΑΛΥΣΗ/
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Ο χρόνος που 
έχει κυκλωθεί στο 
ηµερολόγιο για την 
πρώτη εκλογική 
αναµέτρηση µε
την απλή αναλογική 
είναι η 21η Μαΐου
µε τις δεύτερες
κάλπες να 
τοποθετούνται
στις 2 Ιουλίου

Η 
28η Φεβρουαρίου τέ-
µνει οριζόντια τον πο-
λιτικό χρόνο και τίπο-
τα δεν είναι ίδιο µετά 

από εκείνο το τραγικό βράδυ που 
σηµάδεψε την ελληνική κοινω-
νία και ανέδειξε τις χρόνιες παθο-
γένειες του ελληνικού κράτους οι 
οποίες παραµένουν βαθιά ριζωµέ-
νες και ακουµπάνε σχεδόν όλες τις 
δοµές. 

Το «σκοτεινό κράτος του ανα-
χρονισµού», όπως το χαρακτή-
ρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 
οποίο αντιστέκεται σε κάθε µεταρ-
ρύθµιση που ανατρέπει κεκτηµένα 
του που λειτουργούν σε βάρος της 
κοινωνίας και απεχθάνεται τον εκ-
συγχρονισµό του για να διατηρή-
σει αλώβητα τα φέουδα που το δι-
αφεντεύουν.

∆ύσκολη απόφαση 
Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν µπει 
σε διαφορετική τροχιά µε τον πρω-
θυπουργό να αποφασίζει την µετά-
θεση των εκλογών σε σχέση µε τον 
προγραµµατισµό που υπήρχε για 
τις 9 Απριλίου. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, ήταν µια απόφαση που 
δεν ήταν µεν εύκολη ωστόσο κρί-
θηκε επιβεβληµένη από τον πρω-
θυπουργό, καθώς το βαρύ κλίµα 
που διαµορφώθηκε τις δύο τελευ-
ταίες εβδοµάδες δεν επιτρέπει την 
εξαγγελία εκλογών και την επίση-
µη έναρξη της προεκλογικής περι-
όδου την ώρα που η κοινωνία θρη-
νεί, η χώρα βρίσκεται σε πένθος 

και πραγµατοποιούνται τα µνηµό-
συνα των νεκρών.

Aπό Μάιο σε Ιούλιο
Η ηµεροµηνία που έχει κυκλω-
θεί στο ηµερολόγιο για την πρώτη 
εκλογική αναµέτρηση µε την απλή 
αναλογική είναι η 21η Μαΐου µε 
τις δεύτερες κάλπες να τοποθετού-
νται στις 2 Ιουλίου. Ο Απρίλιος 
έχει φύγει εντελώς από το τραπέ-
ζι αφού προϋποθέτει προεκλογική 
περίοδο κατά την διάρκεια του Πά-
σχα, ενώ αυτή θα είναι πολύ ορι-
ακή ως προς τα χρονικά περιθώ-
ρια προκήρυξης και διεξαγωγής 
τους. Επίσης, τα πρώτα σαββατο-
κύριακα του Μαΐου έχουν το µει-
ονέκτηµα ότι οι δεύτερες εκλογές 
θα γίνουν εντός του Ιουνίου, µία 
περίοδο κατά την οποία θα διεξά-
γονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τις τελευταίες ηµέρες έχει ξεκινή-
σει µια παραφιλολογία για πρώ-
τες εκλογές στις 2 Ιουλίου, ωστόσο 
σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφο-
ρίες, δεν εξετάζεται από το κυβερ-
νητικό επιτελείο.

Πότε κλείνει η Βουλή 
Ο προγραµµατισµός, πλέον, προ-
βλέπει ότι η Βουλή θα κλείσει 
στις 7 Απριλίου και µέχρι τότε θα 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΕ ΠΙΟ ΠΙΣΩ 

∆ύσκολη αλλά επιβεβληµένη η απόφαση
Μητσοτάκη για µετάθεση της ηµεροµηνίας 
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Οι εξελίξεις επηρεάζουν την προεκλογική καμπάνια που είχε 
σχεδιαστεί, η οποία πλέον θα κινείται σε πιο χαμηλούς τόνους.  
Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τα στελέχη της κυβέρνησης 
να τοποθετούνται με ενσυναίσθηση για τα θέματα που 
απασχολούν την κοινωνία, να μην αρκούνται στη σύγκριση με 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που είχε ούτως ή άλλως χαμηλά τον πήχη.

έχουν ψηφιστεί από αυτήν δέκα 
νομοσχέδια τα οποία θα κατατε-
θούν το επόμενο διάστημα. Εντός 
του δεκαημέρου μετά το Πάσχα 
αναμένεται ο κ. Μητσοτάκης να 
προκηρύξει τις εκλογές και η χώ-
ρα να οδηγηθεί σε μία διπλή, κρί-
σιμη αναμέτρηση που η διάρκεια 
της θα είναι περίπου δύο μήνες. 
Το επόμενο διάστημα η κυβέρνη-
ση, σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, θα κινηθεί σε δύο πλαίσια. Το 
πρώτο, ως απόρροια του δυστυχή-
ματος, θα αφορά το σιδηρόδρομο 
και την υλοποίηση των όσων ανα-
κοινώθηκαν για την ασφαλή επα-
ναλειτουργία του και την ριζική 
αναδιάρθρωση του ΟΣΕ. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης δεν κρύφτη-
κε πίσω από συμψηφισμούς και 
τις παραλείψεις της προηγούμε-
νης κυβέρνσηης του ΣΥΡΙΖΑ και 
ανέλαβε τις ευθύνες που αναλο-
γούν στη δική του κυβέρνηση για 
τις χρόνιες παθογένειες του ελλη-
νικού σιδηρόδρομου και δήλωσε 
αποφασισμένος αλλάξει τα πάντα 
προκειμένου η χώρα να μην ξανα-
ζήσει παρόμοια τραγωδία.

Οικονομική 
και κοινωνική πολιτική
Το δεύτερο πλαίσιο στο οποίο θα 
κινηθεί το επόμενο διάστημα η 
κυβέρνηση και θα βρίσκεται στον 
πυρήνα του προεκλογικού προ-
γράμματος της είναι ευρύτερο και 
αφορά την οικονομική και κοινω-
νική πολιτική. Εντός της εβδομά-
δας το υπουργείο Εργασίας θα 
ανακοινώσει την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού που θα ισχύσει 
από την 1η Απριλίου που θα απο-
τελέσει και το μήνυμα ότι στην κο-

ρυφή της ατζέντας την επόμενη 
τετραετία, εφόσον η ΝΔ κερδί-
σει τις εκλογές, θα είναι η αύξη-
ση των εισοδημάτων, η σύγκλιση 
των μισθών σε ευρωπαϊκά επίπε-
δα ως αποτέλεσμα της επιτάχυν-
σης του ρυθμού ανάπτυξης της 
χώρας. Ταυτόχρονα με την μείω-
ση της ανεργίας, την στήριξη των 
αδύναμων και την ενίσχυση των 
κοινωνικών δομών με επίκεντρο 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Χαμηλοί τόνοι 
Όπως είναι φυσικό, οι εξελί-
ξεις επηρεάζουν την προεκλογι-
κή καμπάνια που είχε σχεδιαστεί, 
η οποία πλέον θα κινείται σε πιο 
χαμηλούς τόνους. Ο κ. Μητσοτά-
κης έχει ζητήσει από τα στελέχη 
της κυβέρνησης και του κόμματος 
να τοποθετούνται με ενσυναίσθη-
ση για τα θέματα που απασχολούν 
την κοινωνία, να μην αρκούνται 
στη σύγκριση με την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ που είχε ούτως ή άλλως 
χαμηλά τον πήχη, αλλά να παρου-
σιάζουν έργο και λύσεις στα προ-
βλήματα. Επίσης, αναθεωρούνται 
σε ένα βαθμό τα εκλογικά διλήμ-
ματα και τα μηνύματα που θα πε-
ριλαμβάνει. Η ανάγκη αναδιάρ-
θρωσης του κράτους θα τεθεί πιο 
επιτακτικά με επίκεντρο την ανα-
τροπή νοοτροπιών και την ριζική 
αλλαγή δομών που χτίστηκαν πά-
νω σε συστημικές αδράνειες,  μι-
κροπολιτικά τερτίπια και ανεύθυ-
νες συμπεριφορές. Του κράτους 
αντιδρά στην αξιολόγηση των 
υπαλλήλων του, την αλλαγή του 
τρόπου λειτουργίας και εκσυγ-
χρονισμού των υπηρεσιών του. Ο 
πρωθυπουργός εμφανίζεται έτοι-
μος να συγκρουστεί προκειμέ-
νου αυτά να ανατραπούν παρά τα 
εμπόδια που υψώνονται και κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου υπουρ-
γικού έθεσε το δίλημμα «τώρα ή 
ποτέ». Όπως σημειώνουν συνερ-
γάτες του αυτό θα εξελιχθεί προε-

κλογικά στο ερώτημα «ποιος μπο-
ρεί να φτιάξει το κράτος και να 
πάει τη χώρα στην επόμενη μέρα: 
ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας;»

Ψυχραμία στο Μαξίμου 
Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζο-
νται ψύχραιμοι για το πρώτο κύμα 
των δημοσκοπήσεων που δημοσι-
εύεται και θεωρούν αναμενόμενο 
να αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια 
των πολιτών καθώς διεξάγονται 
μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα. 
«Πάντα την πληρώνει αυτός που 
κυβερνά», όπως σημειώνουν συ-
νεργάτες του πρωθυπουργού, οι 
οποίοι δεν βιάζονται να βγάλουν 
πολιτικά συμπεράσματα από την 
κάμψη των δημοσκοπικών ποσο-
στών που καταγράφονται. Επί-
σης, στέκονται στο γεγονός ότι πα-
ρά την πτώση της ΝΔ δεν υπάρχει 
ανατροπή του πολιτικού σκηνικού 
καθώς οι ψηφοφόροι που εκδη-
λώνουν τη δυσαρέσκεια τους δεν 
μετακινούνται προς τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά κυρίως στη ζώνη της αδιευ-
κρίνιστης ψήφου ή σε χαμηλότε-
ρο ποσοστό στα μικρότερα κόμ-
ματα. Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα 
με την ανάλυση που κάνουν η κυ-
βέρνηση μπορεί να ανακτήσει τις 
απώλειες που σημειώνονται αυτή 
τη στιγμή, καθώς ο πολιτικός χρό-
νος μέχρι τις εκλογές είναι σημα-
ντικός. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει, 
αλλά και τα διλήμματα που θα τε-
θούν με στόχο την επανασυσπεί-
ρωση αυτών που κρίνουν ότι έχει 
παραχθεί έργο την τετραετία αυτή 
παρά τις όποιες αστοχίες μια κυ-
βέρνηση της ΝΔ με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη μπορεί να οδηγήσει τη 
χώρα στην επόμενη περίοδο. 



8
Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE

Από την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ 
στην ΚΡΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Λες και µαζί 
µε τον διακόπτη 

που γύρισε λάθος 
το κλειδί στην 

σιδηροδροµική 
ράγα, γύρισε 
κάτι και στην 

πορεία της χώρας 
συνολικά…

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη



Ό
λες οι διαχρονι-
κές κακοδαιμονί-
ες του ελληνικού 
κράτους, όλες οι 

δυσλειτουργίες της κρατικής μηχα-
νής και όλα τα άσχημα χούγια της 
ελληνικής νοοτροπίας κούμπωσαν 
μ’ έναν σατανικό τρόπο εκείνη την 
βραδιά στα Τέμπη. 

Και μάλιστα κούμπωσαν ακρι-
βώς εκείνη την βραδιά που χιλιά-
δες νέα παιδιά επέστρεφαν στα 

σπίτια τους από την διασκέδαση της 
Αποκριάς και της Καθαράς Δευ-
τέρας. Από την στιγμή που έγινε η 
μετωπική των δύο τρένων και εκα-
τοντάδες κορμιά έγιναν ένα με τα 
σίδερα, η χώρα μοιάζει να έχει αλ-
λάξει πίστα. 

Από την πολιτική σταθερότη-
τα μεταπήδησε ξάφνου στην πολιτι-
κή αβεβαιότητα. Από την συζήτηση 
για την τιμή της λαγάνας και για τα 
κρατικά επιδόματα, βρεθήκαμε να 

ελεεινολογούμε μαζικά την χώρα 
στην οποία ζούμε. Από μια πορεία 
εκπληκτικής οικονομικής ανάπτυ-
ξης (5,9% φέτος) και επενδύσεων, 
μπήκαμε μέσα σε λίγα λεπτά στην 
πλήρη αμφισβήτηση κάθε εθνικού 
επιτεύγματος. Από μια εικόνα ευ-
μάρειας και καταναλωτισμού, εί-
δαμε την απότομη εκτόξευση μας σ’ 
έναν κόσμο διαδηλώσεων, απεργι-
ακού κλοιού και δακρυγόνων. 

Λες και μαζί με τον διακόπτη 
που γύρισε λάθος το κλειδί στην σι-
δηροδρομική ράγα, γύρισε κάτι και 
στην πορεία της χώρας συνολικά. 
Ως και το χρηματιστήριο που σε μια 
χώρα με τόση ανάπτυξη πρέπει να 
πηγαίνει σφαίρα, έδειξε σημεία κα-
τάρρευσης λόγω του πολιτικού κιν-
δύνου δεν ως χθες δεν υπήρχε ούτε 
καν σαν υπόνοια. Μια χώρα που εί-
χε βιώσει σχεδόν μια δεκαπενταετία 
κρίσης και περιορισμών, εκεί που 
ήταν διψασμένη να ανοίξει τα φτε-
ρά της και να μπει σε τροχιά κοινω-
νικής ηρεμίας και οικονομικής ευη-
μερίας, αναβρέθηκε στον αστερισμό 
της αναταραχής και της οργής. 

Πρωτόγνωρο
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρέθη-
κε μπροστά σε κάτι πρωτόγνωρο. 
Ενώ ήταν βέβαιη για την πολιτική 
της ηγεμονία αλλά και για την ιδεο-
λογική της κυριαρχία, βρέθηκε ξαφ-
νικά να αντιμετωπίζει όχι μόνο ένα 
πολύνεκρο δυστύχημα αλλά μια κα-
νονική κρίση εμπιστοσύνης. Η αντι-
πολίτευση, λογικά αν και όχι ιδιαιτέ-
ρως ηθικά πράττοντας, συντάσσεται 
και τροφοδοτεί αυτό το κλίμα διάρ-
ρηξης της εμπιστοσύνης του κόσμου 
με το πολιτικό σύστημα, παρά το γε-
γονός ότι δεν είναι διόλου σίγουρη 
για την είσπραξη πολιτικού κέρδους. 
Της αρκεί να ροκανίζει την κυβέρ-
νηση, αδιαφορώντας για τα υπόλοι-
πα. Τα οποία «υπόλοιπα», στην πα-
ρούσα περίεργη προεκλογική φάση 
που διανύει η χώρα, θα τα αναλά-
βει η απλή αναλογική. Κανένας επί 

του παρόντος δεν ξέρει που πάει το 
πράγμα. Την ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραμμές, το πιθανότερο σε-
νάριο ήταν η χρονική μετατόπιση 
των εκλογών για Μάιο. Κανένας 
όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος, 
το κλίμα είναι πολύ ρευστό και κα-
νένας δεν μπορεί αυτή την στιγμή 
να κάνει ασφαλή πρόβλεψη. Πολύ 
περισσότερο να βάλει κάτω σενά-
ρια και να τα αναλύσει. Υπάρχουν 
κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερα 
για τον πρωθυπουργό να πάει για 
εκλογές στις 9 του Απρίλη ξεφεύ-
γοντας από τον ασφυκτικό κλοιό 
του δυστυχήματος, υπάρχουν κι 
άλλοι που επιμένουν ότι δεν κατα-
φεύγεις στις κάλπες δίχως να έχεις 

αφήσει το μεγαλύτερο δυνατό χρο-
νικό διάστημα ανάμεσα στην αρχι-
κή οργή και την τελική ψήφο. Κα-
νένας δεν ξέρει ποια άποψη θα 
επικρατήσει τελικά. 

Αν κάτι πιθανολογείται ως πι-
θανότερο είναι η εκλογική ενί-
σχυση των πολιτικών άκρων και 
η αύξηση της λεγόμενης αντισυ-
στημικής ψήφου. Αν και κανένας 
λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να 
αντιληφθεί πως η άνοδος των φα-
σιστικών, των ψεκασμένων ή των 
ακροαριστερών σχηματισμών θα 
βοηθήσει στην βελτίωση της ασφά-
λειας των τρένων ή στην γρηγορό-
τερη και καλύτερη υλοποίηση των 
συμβάσεων δημοσίων έργων ή 
στην εξάλειψη του ρουσφετιού και 
των διοικητικών παραλείψεων, δεν 
είναι διόλου απίθανο να δούμε μια 
τέτοια έξαρση στην ερχόμενη εκλο-
γική διαδικασία. 

Βεβαίως, την προηγούμενη φο-
ρά που η Ελλάδα θύμωσε σύσσω-
μη, δεν λύσαμε κανένα θέμα αλλά 
τουναντίον σωρεύσαμε βάσανα και 
κόστος στην καμπούρα μας. Η ορ-
γή, είτε αυθόρμητη είτε κατασκευα-
σμένη για κομματικούς λόγους, πο-
τέ δεν μας βγήκε σε καλό. Ούτε οι 
εκρήξεις της και η καταστροφική 
της διάθεση αντιμετωπίζει ζητήμα-
τα που χρειάζονται μεθοδικότητα, 
οργάνωση, μεταρρυθμιστική διά-
θεση και ριζοσπαστικές συνταγές. 

Η χώρα μετά από δεκαπέντε 
χρόνια διαρκών κρίσεων θέλει με-
θοδικό χτίσιμο, δεν θέλει γκρέμι-
σμα σαν αυτό που επαγγέλλονται 
όσοι είναι στους δρόμους, στο όνο-
μα της τυφλής οργής τους. Δεν απο-
κλείεται, αυτό το τραγικό δυστύχη-
μα να αποτελέσει και το μέτρο του 
ορθολογισμού των Ελλήνων. Θέ-
λουν κανονικότητα και ευημερία ή 
κάθε φορά που πάνε να την κατα-
κτήσουν, βρίσκουν μια αφορμή για 
να ρίξουν μια κλωτσιά στην καρδά-
ρα με το γάλα; Για να κλαίνε μετά 
πάνω του;  

ΔΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/ 9
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Δεν αποκλείεται, αυτό το τραγικό δυστύχημα να αποτελέσει  
και το μέτρο του ορθολογισμού των Ελλήνων.

Θέλουν κανονικότητα και ευημερία ή κάθε φορά
που πάνε  να την κατακτήσουν, βρίσκουν μια αφορμή
για να ρίξουν  μια κλωτσιά στην καρδάρα με το γάλα;  

Για να κλαίνε μετά πάνω του;  

Η οργή, είτε 
αυθόρμητη είτε 
κατασκευασμένη για 
κομματικούς λόγους, 
ποτέ δεν μας βγήκε 
σε καλό. Ούτε οι 
εκρήξεις της 
 και η καταστροφική 
της διάθεση 
αντιμετωπίζει ζητήματα 
που χρειάζονται 
μεθοδικότητα, 
οργάνωση, 
μεταρρυθμιστική 
διάθεση και 
ριζοσπαστικές 
συνταγές
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Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Σ
ε µία εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξη, αµιγώς πο-
λιτική ακόµη και στις 
οικονοµικές της δια-

στάσεις, ο πρόεδρος του Επαγγελ-
µατικού Επιµελητηρίου Αθηνών, 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, µιλά για 
την τραγωδία µε τις αµαξοστοιχί-
ες στα Τέµπη, για τις επικείµενες 
εκλογές και την ανάγκη, όπως λέ-
ει, η χώρα να αποκτήσει κουλτούρα 
εθνικής συνεννόησης µε κυβερνή-
σεις συνεργασίας. Απαντά στο σε-
νάριο -που διακινήθηκε έντονα- να 
είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Αττικής και προαναγγέλλει ότι το 
Επιµελητήριο θα καταθέσει άµεσα 
πρόταση αλλαγής των όρων χρη-
µατοδότησης του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και του ΕΣΠΑ προς όφελος 
των ΜµΕ. Εξηγεί ότι πρέπει να επι-
χορηγηθούν όσο το δυνατόν περισ-
σότερες επιχειρήσεις, αλλιώς η ει-
κόνα της αγοράς σε λίγα χρόνια θα 
είναι ολιγοπωλιακή µε 600 περίπου 
µεγάλες επιχειρήσεις. 

«Το εθνικό πένθος που ζούµε 
όλοι, η τραγωδία στη Λάρισα, είναι 
ένα θέµα που θα έπρεπε να αφου-
γκραστούν όλοι. Και ταυτόχρονα να 
αφυπνίσει όλους για το ότι πρέπει 
να γίνει µια εθνική τραγωδία για να 
πάρουµε αποφάσεις… 

Ασφαλώς και οι ευθύνες δεν 
είναι σηµερινές, έχουν βάθος χρό-
νου. Υπάρχουν οι σηµερινές ευθύ-
νες στην Κυβέρνηση που χειρίστηκε 
το θέµα, στη λειτουργία όµως συνο-
λικά του σιδηρόδροµου, οι ευθύνες 
είναι πολύ µεγάλες και κρατούν 20 
χρόνια πίσω. Σε αυτή τη χώρα, σε 

θέµατα που αφορούν στην κοινω-
νία και την οικονοµία, επιτέλους θα 
πρέπει να υπάρξει µια εθνική συ-
νεννόηση. Και τα θέµατα της οικο-
νοµίας είναι άµεσα συνδεδεµένα µε 
τα θέµατα της εθνικής ανεξαρτησίας, 
ακόµη µε την εθνική µας υπόσταση. 

Και ένα τέτοιο θέµα είναι και η λει-
τουργία των σιδηροδρόµων, των νο-
σοκοµείων, αλλά και της παιδείας. 
Πρέπει να έρθει επιτέλους η στιγµή 
όπου ο πολιτικός κόσµος της χώρας 
µπορεί να συµφωνήσει σε 10 πράγ-
µατα – ας κρατήσουν τις διαφωνίες 

τους για τα υπόλοιπα- που µπορούν 
να κρατήσουν τη χώρα όρθια. Όταν 
είµαστε ισχυρή χώρα, υπάρχει και ο 
χώρος διαφωνίας σε επιµέρους θέ-
µατα. Η τραγωδία µπορεί να αποτε-
λέσει την αφορµή. 

n Οι επικείµενες εκλογές θα γί-
νουν µε την απλή αναλογική και 
είναι πολύ πιθανόν να µη βγει 
«λευκός καπνός». Έχετε ανα-
φερθεί πολλές φορές στο πώς 
επηρεάζεται η επιχειρηµατικό-
τητα και η οικονοµία συνολικά 
από τις εκλογικές αναµετρήσεις. 
Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να εί-
ναι η έκβαση των πολιτικών εξε-
λίξεων για την οικονοµία και το 
επιχειρείν;
Πάντα οι εκλογές αποτελούν ανα-
σταλτικό παράγοντα τόσο για τις 
επενδύσεις, όσο και για την κατα-
νάλωση. Όταν έχουµε εκλογές, 
υπάρχει µια ανασφάλεια, µειώνο-
νται οι επενδύσεις, περιµένουν όλοι 
να δουν τι θα συµβεί σε αυτή τη χώ-
ρα, ο καταναλωτής κρατά τα χρήµα-
τά του -διότι φοβάται για το αύριό 
του- άρα, όποτε και αν γίνουν, είναι 
εις βάρος της οικονοµίας. Αυτό συ-
νέβαινε και στο παρελθόν. Το ερώ-
τηµά σας έχει µια µεγαλύτερη διά-
σταση για εµένα. Είτε οι εκλογές 
γίνουν µε απλή αναλογική είτε µε 
ενισχυµένη, θα πρέπει να καταλά-
βουµε ως χώρα ότι θα πρέπει να λει-
τουργήσουµε όπως όλη η Ευρώπη. 
Να µιλήσουµε και για κυβερνήσεις 
συνεργασίας. Φανταστείτε αν και η 
δεύτερη Κυριακή δεν βγάλει Κυ-
βέρνηση. Τι θα κάνουµε; Θα πάµε 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
 (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

«Πρέπει επιτέλους να υπάρξει 
μια εθνική συνεννόηση»

«Γιατί δεν µπορούν τα πολιτικά κόµµατα να καταλήξουν στο ποιο είναι το εθνικό
συµφέρον,  να συµφωνήσουν σε αυτό και ας κρατήσουν κάποιες διαφωνίες για το πολιτικό 

τους αφήγηµα –  που είναι σεβαστό- για τα υπόλοιπα»

‘‘

«Το πώς µοιράζονται τα 
χρήµατα του Ταµείου 

Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας και του 
ΕΣΠΑ είναι απόφαση 

της Κυβέρνησης. Μπορεί 
λοιπόν η Κυβέρνηση να 

δώσει αυτά τα χρήµατα µε 
κριτήρια που θα ευνοούν 

και τις µικρότερες 
επιχειρήσεις, δηλαδή 

τα χαµηλότοκα δάνεια 
να δοθούν σε ποσά των 

200.000 ευρώ και όχι 
άνω του ενός εκατ. ευρώ»
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και σε τρίτες εκλογές; Αυτό θα σή-
µαινε καταστροφή της οικονοµίας 
της χώρας. 

Άλλωστε, τα 5 κόµµατα του δη-
µοκρατικού τόξου συµφωνούν ότι η 
Ελλάδα πρέπει να ανήκει στην Ευ-
ρώπη. Μα εφόσον ανήκουµε στην 
Ευρώπη, το 90% των αποφάσεών 
µας- ας µην κρυβόµαστε- είναι απο-
φάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Άρα υπάρχει χώρος συ-
νεργασίας και συνεννόησης µεταξύ 
των κοµµάτων στο να δούµε τον τρό-
πο που θα λειτουργήσει η οικονοµία 
και η κοινωνία στο µέλλον. Σήµερα, 
σε τουλάχιστον 10 χώρες της Ευρώ-
πης υπάρχουν κυβερνήσεις συνερ-
γασίας, γιατί δεν µπορεί να γίνει αυ-
τό και στη δική µας χώρα; Γιατί δεν 
µπορούν τα πολιτικά κόµµατα να κα-
ταλήξουν στο ποιο είναι το εθνικό 
συµφέρον, να συµφωνήσουν σε αυ-
τό και ας κρατήσουν κάποιες διαφω-
νίες για το πολιτικό τους αφήγηµα – 
που είναι σεβαστό- για τα υπόλοιπα.

Η απάντησή µου λοιπόν είναι 
ότι ακόµη και από την πρώτη Κυρια-
κή θα πρέπει να γίνει Κυβέρνηση 
Συνεργασίας διότι οι επαναλαµβα-
νόµενες εκλογές µόνο ζηµιά επιφέ-
ρουν στην οικονοµία και τη χώρα. 
Επίσης, δεν είµαι υπέρ ότι µία Κυ-
βέρνηση θα πρέπει ουσιαστικά να 
αποτελείται µονοκοµµατικά από κά-
ποιους, αλλά θα πρέπει να αφορά 

σε ευρύτερες συνεργασίες ικανών 
ανθρώπων – και ικανούς ανθρώ-
πους µπορούµε να βρούµε σε πολ-
λούς διαφορετικούς χώρους- που 
µπορούν να διοικήσουν καλύτερα 
τη χώρα. 

Θα αντιτάξουν πολλοί ότι «κουλ-
τούρα εθνικής συνεννόησης δεν 
έχουµε».

Πολλές κουλτούρες δεν είχα-
µε. Λέω πάντα ένα παράδειγµα: 
Πριν από 30-40 χρόνια πετάγαµε 
τα σκουπίδια έξω από το παράθυ-
ρο του αυτοκινήτου, πράγµα που 
δεν κάνουµε σήµερα. Καταλάβα-
µε ότι δεν πρέπει να τα πετάµε….
Όπως αποφασίσαµε να γίνουµε ευ-
ρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να έχου-
µε και ευρωπαϊκή νοοτροπία. Και 
αυτό σηµαίνει συνεργασίες όλων 
των ανθρώπων. Αφού όλοι θέλουν 
το καλό της χώρας, µπορούν να συ-
νεννοηθούν τα πολιτικά κόµµατα µε 
το πρώτο κόµµα. 

n Ορισµένοι σας χαρακτηρίζουν 
ακόµη και «πολέµιο» της Κυβέρ-
νησης, ότι χρησιµοποιείτε οξεία 
αντικυβερνητική ρητορική. Τι 
απαντάτε;
Στα 12 χρόνια που είµαι πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου και στα 23 που 
ασχολούµαι συνολικά, πάντα τα 
έχω καλά µε την εκάστοτε αντιπο-
λίτευση... 

Η σηµερινή κυβέρνηση έλεγε 
πριν από 4 χρόνια ότι είµαι ο καλύ-
τερος πρόεδρος στην Ελλάδα, όταν 
ήταν στην εξουσία η προηγούµενη 
κυβέρνηση. Σήµερα, η τωρινή αντι-
πολίτευση λέει ότι τα λέω καλά. Πά-
ντα αυτό συνέβαινε. 

Κοιτάξτε, ως πρόεδρος του ΕΕΑ 

έχω µια συγκεκριµένη αποστολή, 
την υπεράσπιση των συµφερόντων 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
ανεξάρτητα από το ποιος κυβερ-
νά. Στα 12 χρόνια που είµαι πρόε-
δρος του Επιµελητηρίου πέρασαν 
5 κυβερνήσεις και κανείς δεν µπο-
ρεί να µου καταλογίσει ότι την ίδια 
υπεράσπιση που έκανα για τις ΜµΕ 
τότε, δεν κάνω και σήµερα. Η δική 
µου αποστολή είναι συγκεκριµένη, 
η µικροµεσαία επιχείρηση να επιβι-
ώσει, να αποτελεί ζωντανό κοµµάτι 
της οικονοµίας της χώρας.

n Μου λέγατε νωρίτερα ότι το 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
θα καταθέσει άµεσα πρόταση 
στην Κυβέρνηση ώστε να χρη-
µατοδοτηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες επιχειρήσεις από 
το Ταµείο Ανάκαµψης & Ανθε-
κτικότητας και το ΕΣΠΑ. 
Το Ταµείο Ανάκαµψης & Ανθεκτι-
κότητας και το ΕΣΠΑ είναι ουσια-
στικά τα περισσότερα χρήµατα που 
έρχονται στη χώρα µετά το σχέδιο 
Μάρσαλ. Ο ίδιος ο υποδιοικητής της 
ΤτΕ, πρόσφατα σε εκδήλωση που 
παραβρεθήκαµε µαζί, παραδέχτηκε 
ότι το 1,7 δισεκ € που έχει δοθεί µέ-
χρι τώρα, έλαβαν συνολικά 112 επι-
χειρήσεις, δηλαδή µεσοσταθµικά 15 
εκατ. € η καθεµία. Ξέρετε πολλές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπο-
ρούν να κάνουν επενδύσεις τέτοιου 
ποσού; Ως τώρα δίνονται χρήµατα 
σε επιχειρήσεις που στην καλύτερη 
περίπτωση απασχολούν µέχρι 250 
άτοµα. Όµως, το 95% των επιχειρή-
σεων στη χώρα έχει µέχρι 10 άτο-
µα. Το πώς µοιράζονται τα χρήµατα 
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας και του ΕΣΠΑ είναι από-
φαση της Κυβέρνησης. Μπορεί λοι-
πόν η Κυβέρνηση να δώσει αυτά τα 
χρήµατα µε κριτήρια που θα ευνο-
ούν και τις µικρότερες επιχειρήσεις, 
δηλαδή τα χαµηλότοκα δάνεια να 
δοθούν σε ποσά των 200.000 ευ-
ρώ και όχι άνω του ενός εκατ. ευ-
ρώ. Αντίστοιχα το ΕΣΠΑ µπορεί 
να δώσει επιχορηγήσεις µε λιγότε-
ρα κριτήρια ώστε το 6% των ωφε-
λούµενων επιχειρήσεων να γίνει 

30% - 40%. ∆εν έχω την αυταπάτη 
ότι µπορούν να δοθούν τα πάντα σε 
όλους, αλλά πρέπει να  αλλάξουν 
οι όροι. Άλλωστε και µεγάλο µέ-
ρος των ανθρώπων που στηρίζουν 
την Κυβέρνηση έχουν ακριβώς τις 
ίδιες απόψεις. Υπενθυµίζω ότι 
90% των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων είναι οικογενειακές, άρα το ζή-
τηµα είναι και κοινωνικό. Υπάρχει 
κανείς που δεν καταλαβαίνει ότι το 
µέλλον της οικονοµίας µας είναι σε 
λίγα χρόνια να υπάρχουν 600 επι-
χειρήσεις εις βάρος των χιλιάδων 
επιχειρήσεων; Βλέπουµε ουσιαστι-
κά το σχέδιο Πισσαρίδη, όπου το 
50% θα κλείσουν; 

n Συζητείται πολύ το ενδεχόµε-
νο να είστε υποψήφιος για την 
Περιφέρεια Αττικής. Τι λέτε; 
Η Αυτοδιοίκηση είναι πολύ ενδια-
φέρων χώρος, άλλωστε έχω χρη-
µατίσει σε αυτήν από το 1990 έως 
το 1998. Μια ενδεχόµενη υποψηφι-
ότητα για την Περιφέρεια της Αττι-
κής θα ήταν µια πολύ καλή σκέψη, 
αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα σε µια 
τέτοια εποχή, δεν µπορώ να αφήσω 
τον χώρο που υπηρετώ ήδη 25 χρό-
νια – τον χώρο των Επιµελητηρίων, 
των µικροµεσαίων. Πρώτη επιλογή 
µου ήταν και παραµένει η υπερά-
σπιση του κλάδου όπου βρίσκοµαι, 
όπου έχω δώσει τη ζωή µου και θα 
συνεχίσω να στρατεύοµαι στην υπη-
ρεσία των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων της χώρας.

n Ωστόσο, αν σας ζητηθεί από 
διαφορετικούς πολιτικούς χώ-
ρους θα το σκεφτόσασταν; 
Το αφήγηµά µου πάντα ήταν ότι 
όπου και να βρίσκοµαι θα πρέπει 
να εκπροσωπώ το σύνολο και όχι 
το µέρος. Ασφαλώς και αν γινόταν 
µια πρόταση από διαφορετικά κόµ-
µατα για την υποψηφιότητά µου -και 
πάντα µε την προϋπόθεση ότι θα εκ-
φραζόταν το σύνολο των κλάδων, 
των τάσεων της κοινωνίας- θα ήταν 
µια τιµητική πρόταση. ∆εν πιστεύω 
ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει αυτή η 
προϋπόθεση. Αν υπήρχε θα το σκε-
φτόµουν. 

‘‘
«Η Αυτοδιοίκηση είναι πολύ ενδιαφέρων χώρος, άλλωστε έχω 
χρηµατίσει σε αυτήν από το 1990 έως το 1998. Μια ενδεχόµενη 

υποψηφιότητα για την Περιφέρεια της Αττικής θα ήταν µια πολύ καλή 
σκέψη, αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα σε µια τέτοια εποχή, δεν µπορώ 

να αφήσω τον χώρο που υπηρετώ ήδη 25 χρόνια – τον χώρο των 
Επιµελητηρίων, των µικροµεσαίων»

INFO 
� Το Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο αυτή τη 
στιγµή είναι από τα πιο 
ψηφιοποιηµένα επιµελητήρια 
της Ευρώπης, καθώς όλα 
γίνονται διαδικτυακά. 
� Παρέχονται στα µέλη του 
42 ανταποδοτικές υπηρεσίες, 
όπως δωρεάν e-shop και sites, 
αλλά και δωρεάν φορολογικές, 
ασφαλιστικές και λογιστικές 
συµβουλές, όπως και οι 
δυνατότητες σε κάθε δήµο 
να λειτουργήσουν εµπορικά 
κέντρα. 
� ∆ηµιουργούνται  2 εµπορικά 
κέντρα, ένα στη Νέα Σµύρνη 
και ένα στην Αγία Βαρβάρα 
και σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Αθηναίων το Agora Athens 
στην Πλάκα.
� Κοινωνικό έργο µετά από 
φυσικές καταστροφές, σε 
Μάτι, Εύβοια, Πελοπόννησο, 
Μάνδρα κλπ, αλλά και 
σε Αλβανία, Τουρκία, 
Συρία. Ευρύ πρόγραµµα 
δενδροφυτεύσεων µε στόχο 
το Περιβάλλον και οικονοµία 
να αποτελούν «όψεις του ίδιου 
νοµίσµατος». 
� Ιδρύεται σε συνεργασία µε 
το Υπουργείο Υγείας, Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας για όλα τα 
µέλη του Επιµελητηρίου.

Ο Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου 
µε τη δηµοσιογράφο  
της TP, Μάρθα Λεκκάκου.



Ν
έες ποινικές διώξεις 
ασκήθηκαν κατά τρι-
ών προσώπων για δια-
τάραξη ασφάλειας συ-

γκοινωνιών που είναι κακούργηµα 
µε ποινές από δέκα χρόνια ως ισό-
βια καθώς και για τα αδικήµατα των 
ανθρωποκτονιών και σωµατικών 
βλαβών κατά συρροή που είναι 
πληµµελήµατα.

 
Οι διώξεις ασκήθηκαν κατά του 
επιθεωρητή του ΟΣΕ που έβαλε 
στη νυχτερινή βάρδια τον ακα-
τάλληλο σταθµάρχη της Λάρι-

σας που ήδη έχει προφυλακιστεί, 
αλλά και κατά δύο σταθµαρχών 
που όφειλαν να είναι παρόντες ως 
τις 11 το βράδυ και έφυγαν νωρίτε-
ρα εγκαταλείποντας το πόστο τους.

Ολόκληρη η κατάθεση 
του επιθεωρητή
Είναι ένα από τα κεντρικά πρόσω-
πα στην τραγωδία των Τεµπών. 
Ίσως µετά τον προφυλακισµένο 
σταθµάρχη Βασίλη Σαµαρά το δεύ-
τερο πιο σοβαρά εµπλεκόµενο άτο-
µο. Στην κατάθεση που έδωσε στις 
2 το µεσηµέρι της 3ης Μαρτίου στην 
ανακρίτρια Λάρισας ο 63χρόνος 
επιθεωρητής ∆ηµήτριος Νικολά-
ου, και αποκαλύπτει το protothema.
gr, περιγράφει µε λεπτοµέρειες όλα 
όσα έγιναν τη µοιραία νύχτα, αλλά 
και το πώς λειτουργεί το σύστηµα µε 
τις προσλήψεις, την εκπαίδευση και 
τις βάρδιες των σταθµαρχών.

«Ο µηχανοδηγός, σίγουρα αντι-
λήφθηκε ότι ήρθε στη γραµµή κα-

θόδου και θα έπρεπε να αναρω-
τηθεί γιατί δεν πήρε το υπόδειγµα 
1001. Ο συγκεκριµένος οδηγός 
Κουτσούµπας Γεώργιος, απ’ όσο 
γνωρίζω το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα δεν εργαζόταν στην γραµµή 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη και επανήλ-
θε πρόσφατα», είπε και επισηµαί-
νει «Όταν στη 01:15 συνάντησα 
τον Βασίλη Σαµαρά, τον ρώτησα 
γιατί έµεινε µόνος του, ενώ υπήρ-
χε σταθµάρχης µου απάντησε ότι 
ο Παυλόπουλος παρέδωσε σε αυ-
τόν και έφυγε γύρω στις 21:45 µε 
21:50. Τον Παυλόπουλο, τον ξανα-
ρώτησα τι ώρα έφυγε, κι αυτός µου 
απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κα-
νονικά δίχως να προσδιορίσει ακρι-
βές χρονικό σηµείο. Θεωρώ ότι αν 
Παυλόπουλος εξασφάλιζε έστω την 
αµαξοστοιχία 2597, ίσως να είχε 
αποφευχθεί το ατύχηµα…».

 Μάλιστα τις τελευταίες ηµέρες 
ο συγκεκριµένος επιθεωρητής βρέ-
θηκε στο «µάτι του κυκλώνα» και 
γιατί αµέσως µετά την τραγωδία µε 
τους 57 νεκρούς πήγε στο νοσοκο-
µείο του Βόλου και κάτω από αδι-
ευκρίνιστες συνθήκες πήρε αναρ-
ρωτική άδεια ενός µήνα γιατί είχε 
πρόβληµα µε τη µέση του!

Όλη η κατάθεση του 
επιθεωρητή ∆ηµητρίου 
Νικολάου
«Είµαι εργαζόµενος στον ΟΣΕ και 
προσωρινός προϊστάµενος στο 
τµήµα Επιθεώρησης Λάρισας από 
τις 20 Φεβρουαρίου 2020. Ιδιότη-

τα µου είναι σταθµάρχης», τόνισε 
ο επιθεωρητής Νικολάου στην αρ-
χή της κατάθεσης και στη συνέχεια 
απαντά σε όλες τις ερωτήσεις της 
ανακρίτριας.

n Ερώτηση: Ποιες είναι οι αρ-
µοδιότητες του σταθµάρχη υπη-
ρεσίας;
Απάντηση: Ο εκάστοτε σταθµάρ-
χης υπηρεσίας είναι υπεύθυνος 
για την διεξαγωγή της κυκλοφορί-
ας των επιβατικών αµαξοστοιχιών, 
των εµπορικών αµαξοστοιχιών, µη-
χανηµάτων γραµµής και δρεζινών 
που είναι απαραίτητες για υπηρε-
σιακές ανάγκες. Ο εκάστοτε σταθ-
µάρχης συνεργάζεται µε τους δύο 
εκατέρωθεν σταθµούς και συγκε-
κριµένα όσον αφορά στη Λάρισα 
µε το σταθµό Παλαιοφαρσάλων και 
τους σταθµούς Νέων Πόρων και Λι-
τοχώρου».

n Ερώτηση: Όταν επίκειται η 
άφιξη ή η αναχώρηση µια αµα-
ξοστοιχίας τι προηγείται αυτής;
Απάντηση: «Όταν λαµβάνει ο σταθ-
µάρχης αναγγελία από τους εκα-
τέρωθεν σταθµούς δέχεται τηλε-
γράφηµα ότι έχει αναχωρήσει η 
αµαξοστοιχία από το σταθµό και ότι 
επίκειται η άφιξη της στη Λάρισα. 
Γνωρίζοντας και το χρόνο που απαι-
τείται για να αφιχθεί στο σταθµό».
Ερώτηση: Όταν η αµαξοστοιχία 
φεύγει από τη Λάρισα ποιον 
ενηµερώνει ο σταθµάρχης;
Απάντηση: «Όταν πρόκειται για 

αναχώρηση από τη Λάρισα, ο σταθ-
µάρχης δίνει αναγγελία τους σταθ-
µούς Παλαιοφαρσάλων και Νέων 
Πόρων, αφού διευθετήσει τις αιχ-
µές προς την κατεύθυνση που πρέ-
πει να πάει κάθε τρένο»

n Ερώτηση: Ο όρος να διευθε-
τήσει τις αιχµές τι σηµαίνει;
Απάντηση: «Σηµαίνει οτι όταν η 
αµαξοστοιχία βρίσκεται σε µια 
γραµµή κυκλοφορίας, όλες οι αιχ-
µές πρέπει να είναι τοποθετηµένες 
σωστά για να φύγει. Η αιχµές είναι 
τα κλειδιά που υπάρχουν στις σιδη-
ροδροµικές γραµµές. Συγκεκριµέ-
να είναι σε διαγωνίους και ορίζουν 
σε ποια γραµµή θα µπει κάθε τρένο. 
Σύµφωνα µε τον πίνακα που βρί-
σκεται στο γραφείο κινήσεως του 
σταθµάρχη κυκλοφορίας στον σι-
δηροδροµικό σταθµό Λάρισας έχει 
την 1η γραµµή που είναι η κάθο-
δος µε πορεία προς το Παλαιοφάρ-
σαλο, είναι η 2η γραµµή µε πορεία 
προς την Θεσσαλονίκη που είναι η 
γραµµή ανόδου, είναι η 3η γραµµή 
που χρησιµοποιείται για την αµαξο-
στοιχία του Βόλου, είναι η γραµµή 
του προαστιακού που λέγεται ΜΟΡ-
ΤΑ, από εκεί αναχωρεί ο προαστι-
ακός για Θεσσαλονίκη, είναι η 5η 

γραµµή που χρησιµοποιείται για 
εµπορικά βαγόνια και η 6η γραµ-
µή που χρησιµοποιείται µόνο όταν 
υπάρχει πυκνότητα κυκλοφορίας 
και µπορεί να χρειαστεί να γίνουν 
ελιγµοί και αφορά κατά το πλείστον 
τις αµαξοστοιχίες του Βόλου και του 
προαστιακού. Οι αµαξοστοιχίες που 
έχουν προορισµό προς Αθήνα, κι-
νούνται πάντοτε από την 1η γραµµή 
καθόδου, εκτός από περιπτώσεις 
που µπορεί να γίνονται εργασίες εί-
ναι υπάρχει πρόβληµα στη γραµµή. 
Αντιστοίχως αυτές που έχουν προ-
ορισµό τη Θεσσαλονίκη, πάντοτε 
από την 2η γραµµή που είναι γραµ-
µή ανόδου».

n Ερώτηση: Ποια γραµµή θεω-
ρείται διπλή γραµµή και ποια 
µόνη γραµµή;
Απάντηση: «Όταν λειτουργούν κα-
νονικά οι γραµµές, δηλαδή δεν 
υπάρχει αποκοπή γραµµής ή βλάβη 
κάποιας αµαξοστοιχίας τότε έχουµε 
κανονικά διπλή γραµµή, άνοδος – 
κάθοδος. Όταν υπάρχουν εργασίες 
προγραµµατισµένες ή απρόοπτες 
και λειτουργεί µόνο η µία γραµµή, 
τότε η αµαξοστοιχίες κυκλοφορούν 
επί της µονής γραµµής. Η γραµµή 
Λάρισα – Θεσσαλονίκη είναι διπλή 
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∆ιώκονται ποινικά ο επιθεωρητής της κυκλοφορίας µε την 
αναρρωτική και δύο σταθµάρχες για την τραγωδία στα Τέµπη

ΤΑ «ΡΙΧΝΕΙ» 
ΣΕ ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ



γραµµή δηλαδή έχει άνοδο και κά-
θοδο».
n Ερώτηση: Στις 28/2/2023, 
υπήρξε κάποια βλάβη κατά τις 
βραδινές ώρες στις γραµµές 
ούτε ώστε να καταστεί µόνη η 
γραµµή;
Απάντηση: «Το απόγευµα, αναχώ-
ρησε αµαξοστοιχία προαστιακού 
από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη 
και δήλωσε αµηχανία περίπου στο 
ύψος του εργοστασίου Ζαχάρεως. 
Αυτό το γνωρίζω διότι στις 19:50 
µου τηλεφώνησε ο απογευµατινός 
σταθµάρχης Λάρισας Παυλόπου-
λος Κωνσταντίνος και µου είπε ότι 
θα χρειαστούµε κλειδούχο στον σι-
δηροδροµικό σταθµό Λιτοχώρου 
για να γίνεται κυκλοφορία µεταξύ 
Λάρισας – Νέων Πόρων – Λιτοχώ-
ρου. Αυτό το ζήτηµα διευθετήθηκε 
λίγο µετά, αφού η µηχανή εφεδρεί-
ας παλινδρόµησε την αµαξοστοιχία 
στο σταθµό της Λάρισας και αποκα-
ταστάθηκε πάλι η κυκλοφορία δι-
πλής γραµµής ανόδου – καθόδου».

n Ερώτηση: Γνωρίζετε εάν η 
αµαξοστοιχία προαστιακού 
2597 είχε κάποιο πρόβληµα 
κατά την είσοδο της στο σταθµό 
της Λάρισας;

Απάντηση: «Γνωρίζω ότι αναχώ-
ρησε από τους Νέους Πόρους στις 
22:15 και σε 22 λεπτά περίπου αφί-
χθη στη Λάρισα, στη γραµµή του 
προαστιακού».

n Ερώτηση: Τι είναι τα φωτό-
σηµα;
Απάντηση: Είναι τα φανάρια τα 
οποία δίνουν την ένδειξη στο µηχα-
νοδηγό. Αν είναι πράσινο, αναχω-
ρεί ελεύθερα µε την σηµατοδότηση 
του σταθµάρχη. Αν είναι κόκκινο, 
οφείλει ο εκάστοτε σταθµάρχης 
υπηρεσίας να επιδώσει υπόδειγ-
µα 1001 (δελτίο ειδοποίησης) που 
να αναφέρει τα εξής: «Προς αµαξο-
στοιχία τάδε, υπερβείτε το κόκκινο 
φωτόσηµο εξόδου του σιδηροδρο-
µικού σταθµού Λάρισας. Κυκλοφο-
ρείτε επί της γραµµής ανόδου ή κα-
θόδου (ανάλογα µε την κατεύθυνση 
της αµαξοστοιχίας). Έχετε γραµµή 
ελεύθερη µέχρι το φωτόσηµο εισό-
δου του επόµενου σταθµού».

n Ερώτηση: Πόσα φωτόσηµα 
υπάρχουν σε κάθε σταθµό;
Απάντηση: «Εξαρτάται από την πυ-
κνότητα του κάθε σταθµού. Εδώ 
στη Λάρισα υπάρχει φωτόσηµο 
εξόδου προς Παλαιοφάρσαλο και 

φωτόσηµο εξόδου προς Θεσσαλο-
νίκη εντός των ορίων του σταθµού 
και φωτόσηµο προς Βόλο».

n Ερώτηση: Το φωτόσηµο στη 
γραµµη ανόδου προς Θεσσαλο-
νίκη, λειτουργεί κανονικά;
Απάντηση: «Επί σειρά ετών, πά-
νω από έξι – επτά χρόνια και στην 
άνοδο και στην κάθοδο δε λειτουρ-
γούσαν τα φώτοσήµατα, ήταν µονί-
µως κόκκινα. Άρα για να αναχωρή-
σει κάθε αµαξοστοιχία, έπρεπε να 
επιδοθεί από τον σταθµάρχη στον 
εκάστοτε µηχανοδηγό υπόδειγ-
µα ειδοποίησης 1001. Από τα µέ-
σα Νοεµβρίου του 2022 παραδό-
θηκε από τις εταιρείες ΕΡΓΟΣΕ και 
ΆΛΣΤΟΝ η φωτεινή σηµατοδότη-
ση αλλά κάποιες στιγµές παρουσία-
ζε προβλήµατα».

n Ερώτηση: Έχετε γνώση αν 
στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η 
φωτεινή σηµατοδότηση λει-
τουργούσε κανονικά ή είχε 
προβλήµατα;
Απάντηση: «Σαν προϊστάµενος, 
δεν είχα καµία ενηµέρωση αν 
υπήρχε πρόβληµα. Ό,τι πρόβληµα 
παρουσιάζεται στον εκάστοτε σταθ-
µό, σταθµάρχης αναφέρει την βλά-
βη διαβιβάζεται στην επιθεώρηση 
κι εµείς την διαβιβάζουµε στην αρ-
µόδια υπηρεσία στην Αθήνα στην 
∆.Κ (∆ιευθυνση  Κυκλοφορίας) 
και στις εταιρείες ΕΡΓΟΣΕ και ΑΛ-
ΣΤΟΝ».

n Ερώτηση: Κατά την αναχώ-
ρηση της αµαξοστοιχίας 62 µε 
κατεύθυνση προς Θεσσαλονί-
κη, αναφέρθηκε κάποια βλάβη 
στο φωτόσηµο;
Απάντηση: «∆εν αναφέρθηκε κά-
ποια βλάβη, διότι µπορεί να παρου-
σιάστηκε εκείνη τη στιγµή, οπότε 
στην περίπτωση αυτή ο σταθµάρ-
χης, όφειλε να επιδώσει υπόδειγ-
µα 1001 στον µηχανοδηγό αµα-
ξοστοιχίας και στον προϊστάµενο 
βάσει του εσωτερικού κανονισµού 
κυκλοφορίας. Το υπόδειγµα 1001 

συντάσσεται εγγράφως σε τρία 
αντίτυπα. Το Α, το λαµβάνει ο µη-
χανοδηγός της αµαξοστοιχίας, το Β 
ο προϊστάµενος αυτής και το Γ πα-
ραµένει στέλεχος στο βιβλίο του 
σταθµάρχη. Πριν την αναχώρηση 
της αµαξοστοιχίας, οφείλουν να το 
υπογράψουν ο µηχανοδηγός και ο 
προϊστάµενος της αµαξοστοιχίας. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που το υπό-
δειγµα 1001 επιδίδεται και µέσω τη-
λεφώνου. Ο σταθµάρχης µέσω ρά-
διοτηλεφώνου, επικοινωνεί µε τον 
µηχανοδηγό της αµαξοστοιχίας και 
τον ενηµερώνει για την έξοδο της 
αµαξοστοιχίας µε ερυθρό φωτόση-
µο και κυκλοφορεί επί της γραµµής 
ανόδου ή καθόδου µέχρι τον εκατέ-
ρωθεν σταθµό εισόδου»

n Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώ-
σεις επιδίδεται το υπόδειγµα 
1001 µέσο τηλεφώνου;
Απάντηση: «Όταν για παράδειγµα 
οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέ-
πουν ή όταν υπάρχει κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στο σταθµό και αδυνατεί 
ο σταθµάρχης να προσέλθει στη µη-
χανή της αµαξοστοιχίας και να επι-
δώσει το υπόδειγµα στο µηχανοδη-
γό ιδιοχείρως».

n Ερώτηση: Όταν η συνεννόη-
ση γίνεται µέσω ράδιοτηλεφώ-
νου πως διασφαλίζεται ότι αυτή 
έλαβε χώρα;
Απάντηση: «Ο σταθµάρχης κα-
λεί το µηχανοδηγό της αµαξοστοι-
χίας, ο µηχανοδηγός του απαντάει 
εάν ακούει και κατόπιν ο σταθµάρ-
χης πρέπει να αναφέρει το µηχα-
νοδηγό όλα αυτά που θα έγραφε 
αν του επέδιδε το υπόδειγµα 1001. 
Στη συνέχεια κατά την σηµατοδότη-
ση και αναχώρηση της αµαξοστοι-
χίας ο µηχανοδηγός είναι υποχρε-
ωµένος να εκφωνήσει αυτά που 
του ανέφερε ο σταθµάρχης, δηλα-
δή τον αριθµό του τηλεγραφήµατος 
που του επεδόθη: «Με αριθµό τηλε-
γραφήµατος Χ υπερβαίνω το κόκκι-
νο φωτόσηµο εξόδου, κυκλοφορώ 
επί της γραµµής ανόδου η καθόδου 

µέχρι το φωτόσηµο εισόδου του 
επόµενου σταθµού». Αυτό το τηλε-
γράφηµα καταγράφεται και µαγνη-
τοφωνείται σε µηχανήµατα που βρί-
σκονται στα κεντρικά της εταιρείας 
του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 στην 
Αθήνα. Καταγράφονται όλες οι συ-
νοµιλίες και τα αρχεία αυτά διατη-
ρούνται στα κεντρικά της εταιρεί-
ας. Όταν έρχεται η αµαξοστοιχία 
από τη Θεσσαλονίκη στην 1η γραµ-
µή (την γραµµή καθόδου), η αιχµή 
118 Β πρέπει να είναι ευθεία για να 
εισέλθει στο σταθµό της Λάρισας. 
Όταν ο προορισµός του τρένου εί-
ναι προς Αθήνα, να µπαίνει στην 
ευθεία. Όταν έρχεται αµαξοστοιχία 
προαστιακου από Θεσσαλονίκη, ει-
σέρχεται µέσω της διαγωνίου 118 Β 
και 118 Α και 117 Β και 117 Α και 
116 και 111. Στην περίπτωση αυτή 
η αιχµή 118 Β αλλάζει σε διαγώνιο 
και από τη γραµµή καθόδου εκτρέ-
πεται η κυκλοφορία. Η αιχµή 118 
Β βρίσκεται σε απόσταση περίπου 
1500 µέτρα απ’ το σταθµό στην πε-
ριοχή Καραγάτση». 

n Ερώτηση: Ποιος είναι υπεύ-
θυνος για την αλλαγή των αιχ-
µών και πώς διασφαλίζεται ότι 
αυτή γίνεται πράγµατι;
Απάντηση: «Όπως σας ανέφερα, 
από τα µέσα Νοεµβρίου που πα-
ραδόθηκε η σηµατοδότηση, παρα-
δόθηκε και ο ηλεκτρικός πίνακας 
κυκλοφορίας που βρίσκεται στο 
γραφείο κινήσεως όπου εργάζεται 
ο σταθµάρχης υπηρεσίας. Ο πίνα-
κας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει ο 
σταθµάρχης τις αιχµές, άλλοτε χει-
ροκίνητα µέσω των κλειδιών που 
βρίσκονται πάνω στον πίνακα και 
άλλοτε µε χάραξη. ∆ηλαδή πατάει 
δύο µπουτόν ένα από την αριστερή 
πλευρά του πίνακα και ένα από την 
δεξιά και όλες οι αιχµές που βρίσκο-
νται µεταξύ των δύο µπουτόν, έρχο-
νται σε µία ευθεία. Κάθε αιχµή στον 
πίνακα απεικονίζεται µε ένα µπου-
τόν. Όταν γυρίσει η αιχµή, χειρο-
κίνητα και ασφάλισει, ανάβει η 
αντίστοιχη λυχνία στον πίνακα κυ-
κλοφορίας και δείχνει την ένδειξη 
που έδωσε εντολή ο σταθµάρχης. 
Όταν ασφαλίζει το κλειδί η λυχνία 
είναι κίτρινη. Όταν παρουσιάζε-
ται πρόβληµα η λυχνία είναι κόκκι-
νη και ο σταθµάρχης δίνει εντολή 
στον κλειδούχο να πάει να ελέγξει 
τις αιχµές».
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n Ερώτηση: Η αµαξοστοιχία 62 
από πού ξεκίνησε;
Απάντηση: «Η αµαξοστοιχία 62 ερ-
χόµενη από Αθήνα, αναχώρησε 
από το σταθµό Παλαιοφαρσαλο στις 
22:30 περίπου επι µονής γραµµής 
καθόδου, δηλαδή αντίθετα στην άλ-
λη γραµµή διότι γινόταν κάποιες ερ-
γασίες στη γραµµή ανόδου. Αναχώ-
ρησε µε υπόδειγµα 1001 µέχρι την 
1η αιχµή του σταθµού Λάρισα στην 
101. Μέχρι την αιχµή 101 κινήθηκε 
ανάποδα κι από κει µε εντολή του 
σταθµάρχη στον κλειδούχο, διευθε-
τήθηκε να εισέλθει στη γραµµή ανό-
δου, όπου και εισήλθε και αφίχθη 
στο σταθµό της Λάρισας στις 23:02 
στη γραµµή ανόδου».

n Ερώτηση: Τι άλλο συνέβη στις 
28 Φεβρουαρίου και ώρες βρα-
δινές;
Απάντηση: «Στις 22:15 αναχώρησε 
από το σταθµό των Νέων Πόρων, η 
αµαξοστοιχία 2597 προαστιακός µε 
κατεύθυνση την Λάρισα. Η διαδρο-
µή αυτή είναι 22 λεπτά. Αναχώρησε 
και κινήθηκε κανονικά επί της γραµ-
µής καθόδου µέχρι τη Λάρισα. Ο 
σταθµάρχης για να εισέλθει η 2597, 
έκανε τοπικό χειρισµό – χειροκίνητα 
– των διαγωνίων 118 Β και 118 Α και 
η αµαξοστοιχία εισήλθε στη γραµµή 
και στάθµευσέ περί ώρα 22:37. Η 
αµαξοστοιχία 62 όπως προείπα, 
κινούνταν από τα Παλαιοφάρσαλα 
στη γραµµή καθόδου. Στην αιχµή 
101 υπήρχε κλειδούχος όποιος µε 
εντολή του σταθµάρχη γύρισε το 
κλειδί 101 και η αµαξοστοιχία εισήλ-
θε κανονικά στη γραµµή ανόδου, 
δηλαδή την 2η. Αφίχθη στις 23:02 
σύµφωνα µε το σταθµάρχη και ανα-
χώρησε στις 23:04. Όπως µου µετέ-
φερε ο σταθµάρχης Σαµαράς σε δια 
ζώσης επικοινωνία µετά το συµβάν, 
όσο η αµαξοστοιχία ήταν στο σταθ-
µό, µε αριθµό τηλεγράφηµατος 47, 
επικοινώνησε µε τον µηχανοδηγό 
της αµαξοστοιχίας 62 και του είπε ότι 
έχει γραµµή ελεύθερη µέχρι το φω-
τόσηµο είσοδο των Νέων Πόρων, 
δίχως να του αναφέρει αν κινείται 
στη γραµµή ανόδου ή καθόδου. Ο 
µηχανοδηγός ήταν υποχρεωµένος 
και όφειλε να εκφωνήσει αυτό που 
του είπε ο σταθµάρχης. ∆εν ξέρω αν 
το έπραξε και εκφώνησε αυτό που 
του είπε ο σταθµάρχης. Στην περί-
πτωση που δεν το έπραξε, ο σταθ-
µάρχης έπρεπε να τον ρωτήσει εάν 
το κατάλαβε και να επακολουθήσει 

διάλογος για το αν έχει ακούσει την 
εντολή. Η αµαξοστοιχία ξεκίνησε 
κανονικά στη γραµµή ανόδου και 
φτάνοντας στις αιχµές 118 Α και 118 
Β που είχαν αφεθεί στη διαγώνιο 
από την διέλευση της 2557, εξετρά-
πη και εισήλθε στη γραµµή καθό-
δου. Όταν η αµαξοστοιχία εισήλθε 
στη γραµµή καθόδου, όπως προκύ-
πτει από ηχητικά ντοκουµέντα που 
έχουν βγει στην δηµοσιότητα, έγινε 
ο εξής διάλογος µεταξύ του σταθ-
µάρχη και του µηχανοδηγού:

Μ: Λάρισα ακούει;
Σ: Ακούει.
Μ: Βασίλη φεύγω;
Σ: Φεύγεις, φεύγεις.
Μ: Καλό βράδυ.
Σ: Καλή συνέχεια.

Ο µηχανοδηγός, σίγουρα αντιλή-
φθηκε ότι ήρθε στη γραµµή καθό-
δου και θα έπρεπε να αναρωτηθεί 
γιατί δεν πήρε το υπόδειγµα 1001. 
Ο συγκεκριµένος οδηγός Κουτσού-
µπας Γεώργιος, απ’ όσο γνωρίζω το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα δεν ερ-
γαζόταν στην γραµµή Αθήνα – Θεσ-
σαλονίκη και επανήλθε πρόσφατα.

n Ερώτηση: Έχετε κάτι άλλο να 
προσθέσετε;
Απάντηση: Θέλω να αναφέρω ότι 
το «Πρόγραµµα των Σταθµαρχών» 
του µήνα Φεβρουαρίου 2023 προ-
γραµµατίστηκε από τις 25 έως τις 
27 Ιανουαρίου, στάλθηκε στην ∆ι-

εύθυνση Κυκλοφορίας προς γνώση 
του διευθυντή, σε περίπτωση που 
θέλει να κάνει κάποια αλλαγή και 
ανακοινώθηκε στο προσωπικό. Τα 
ωράρια του σταθµού Λάρισας εί-
ναι από 06:00 έως 15:00 ο πρωινός 
σταθµάρχης, από 14:00 έως 23:00 
απογευµατινός και ο βραδινός σταθ-
µάρχης είναι από τις 22:00 έως τις 
07:00. Ο ΟΣΕ τον Ιούλιο του 2022, 
προσέλαβε 80 σταθµάρχες. Αυτοι, 
από 2/8/2022 µέχρι και 23/10/2022, 
εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και 14 
σταθµάρχες, εκ των οποίων οι 13 
προσελήφθησαν µε δελτίο παροχής 
υπηρεσιών και ο ένας, ο Σαµαράς 
Βασίλειος που επέστρεψε από µετά-
ταξη και ορίστηκε σταθµάρχης απ’ το 
γραφείο προσωπικού, τοποθετήθη-
καν στην Λάρισα. Έκαναν πρακτική 
εκπαίδευση έως τις 23 Ιανουαρίου 
2023 και ο Σαµαράς ως επί το πλεί-
στον, εκπαιδευτηκε στο σταθµό της 
Λάρισας και τους γύρω περιφερει-
ακούς σταθµούς. Πιστοποιήθηκε µε 
εξετάσεις ικανός ως σταθµάρχης και 
από τις 26 Ιανουαρίου 2023 έως τις 
31 Ιανουαρίου 2023 εργαζόταν νυ-
χτερινός ως ενισχυτικός στο σταθµό 
της Λάρισας (µαθητεία δίπλα στους 
σταθµάρχες). Από την 1η Φεβρου-
αρίου 2023 ανέλαβε καθήκοντα ως 
πιστοποιηµένος και ικανός από την 
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων 
και ανέλαβε κανονικά τα καθήκο-
ντά του. Στις 26 Ιανουαρίου 2023 
ως προϊστάµενος επιθεώρησης κά-
λεσα όλους τους νέους σταθµάρχες 

να τους ενηµερώσω εκ νέου για τα 
καθήκοντά τους και τους τόνισα ότι 
ιεραρχικά θα είναι πάντα ενισχυτι-
κοί όταν εργάζονται µε παλαιότερο 
σταθµάρχη. Στις 28 Φεβρουαρίου 
2023 σταθµάρχης υπηρεσίας στην 
βάρδια 14:00 έως 23:00 ήταν ο 
Παυλόπουλος Κωνσταντίνος µε ενι-
σχυτικό τον Παναγιώτη Χαµηλό. Ο 
Σαµαράς Βασίλης είχε ωράριο από 
22:00 έως 07:00 και ήταν ο µοναδι-
κός σταθµάρχης στην βραδινή βάρ-
δια. Μεταξύ 22:00 και 23:00, υπήρ-
χαν και υπηρετούσαν ταυτόχρονα 
τρεις σταθµάρχες, µε επικεφαλής 
τον Παυλόπουλο ως αρχαιότερο 
την υπηρεσία. Μετά το συµβάν 
ενηµερώθηκα από τον σταθµάρχη 
Σαµαρά ότι από την έναρξη της 
βάρδιας του ώρα 22:00 ήταν µό-
νος του διότι ούτε ο Παυλόπουλος 
ούτε ο Χαµηλός βρίσκονταν στο 
γραφείο του σταθµάρχη. Γνωρίζω 
επίσης ότι ο κεντρικός σταθµάρχης 
Παλαιοφαρσάλων Ζήνδρος Γεώρ-
γιος έδωσε εντολή στο σταθµάρχη 
Παυλόπουλο να παραµείνει µέχρι 
την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφο-
ρίας και να εξασφαλίσει την άφιξη 
της αµαξοστοιχίας 62 στη Λάρισα 
που είχε κάποια λεπτά καθυστέρη-
σης. Αυτό µου το µετέφερε ο ίδιος 
ο κύριος Ζήνδρος. Στις 23:44 της 
28ης Φεβρουαρίου 2023, πληρο-
φορήθηκα από τον ρυθµιστή κυ-
κλοφορίας για το ατύχηµα. Πήρα 
τηλέφωνο τον Σαµαρά στο κινητό 
του που ήξερα ότι είχε βάρδια µό-

νος του εκείνη την ώρα και στη συ-
νέχεια µίλησα µε τον Παυλόπουλο 
γνωρίζοντας οτι είχε βάρδια µέχρι 
τις 23:00. Ο Παυλόπουλος µου 
απάντησε ότι παρέδωσε κανονικά. 
Να σηµειώσω ότι µε βάση το πρό-
γραµµα της συγκεκριµένης ηµέ-
ρας, ο Παυλόπουλος είχε πρωινή 
βάρδια αλλά άλλαξε την βάρδια 
του και έπρεπε να εργαστεί από 
τις 14:00 έως τις 23:00. Όταν στη 
01:15 συνάντησα τον Σαµαρά, τον 
ρώτησα γιατί έµεινε µόνος του, ενώ 
υπήρχε σταθµάρχης µου απάντησε 
ότι ο Παυλόπουλος παρέδωσε σε 
αυτόν και έφυγε γύρω στις 21:45 
µε 21:50. Τον Παυλόπουλο, τον ξα-
ναρώτησα τι ώρα έφυγε, κι αυτός 
µου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε 
κανονικά δίχως να προσδιορίσει 
ακριβές χρονικό σηµείο. Θεωρώ 
ότι αν Παυλόπουλος εξασφάλιζε 
έστω την αµαξοστοιχία 2597, ίσως 
να είχε αποφευχθεί το ατύχηµα. 
Προς επίρρωση όσον κατέθεσα 
ανωτέρω σας προσκοµίζω τα φύλ-
λα παρουσίας σταθµαρχών Ιανου-
αρίου και Φεβρουαρίου 2023 και 
µια έγχρωµη φωτοτυπία του ηλε-
κτρικού πίνακα κυκλοφορίας που 
βρίσκεται το γραφείο του σταθµάρ-
χη στον σοδηροδροµικό σταθµό 
Λάρισας».

n Ερώτηση: Έχετε κάτι άλλο να 
προσθέσετε;
Απάντηση: «∆εν έχω κάτι άλλο να 
προσθέσω». 
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Ο επιθεωρητής 
υποστηρίζει ότι 
η χειριστής του 
τρένου «σίγουρα 
αντιλήφθηκε 
ότι ήρθε στη 
γραµµή καθόδου 
και θα έπρεπε 
να αναρωτηθεί 
γιατί δεν πήρε το 
υπόδειγµα 1001»

Μηχανοδηγός: Βασίλη φεύγω;
Σταθμάρχης: Φεύγεις, φεύγεις



Ο Νίκος  
Χαυτούρας,  
∆ιευθυντής της 
Νευροχειρουργι-
κής Κλινικής  
του νοσοκοµείου 
Βόλου φέρεται να 
έδωσε 
(και αυτός)  
την αναρρωτική 30 
ηµερών (!) στον 
µοιραίο σταθµάρχη

Σ
ε αναστολή καθηκό-
ντων τέθηκαν οι γιατροί 
που εµπλέκονται στη χο-
ρήγηση αναρρωτικής 

άδειας στον επιθεωρητή του σταθ-
µάρχη Λάρισας µετά το τραγικό δυ-
στύχηµα στα Τέµπη. Παράλληλα, οι 
εµπλεκόµενοι γιατροί παραπέµπο-
νται και στο πειθαρχικό συµβούλιο.

Ειδικότερα, µετά την εντολή του 
υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, 
διενεργήθηκε η Ε∆Ε η οποία έδει-
ξε πως ο επιθεωρητής πήρε 30ήµερη 
αναρρωτική άδεια χωρίς καν να υπο-
βληθεί σε εξετάσεις, δεν προσήλθε 
στα επείγοντα, δεν είχε ραντεβού και 
πηγαίνοντας στο νοσοκοµείο ζήτησε 
µόνο τον διευθυντή της κλινικής για 
να µπορέσει να του δώσει την άδεια.

Ο υπουργός Υγείας έδωσε εντο-
λή ο φάκελος της Ε∆Ε να διαβιβα-
στεί αµελλητί από τον διοικητή της 
5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, στην Ανα-
κρίτρια λόγω της σπουδαιότητας της 
υπόθεσης. Να σηµειωθεί ότι για να 
εκδοθεί αναρρωτική άδεια πρέπει να 
προηγηθεί επίσκεψη σε ΤΕΠ ή σε τα-
κτικό ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία 
ενώ θα πρέπει να γίνει και διαγνωστι-
κός έλεγχος. Μάλιστα για να χορηγη-
θεί άδεια ενός µηνός πραγµατοποιού-
νται και επαναλαµβανόµενοι έλεγχοι 
από µονάδες Υγείας.

«∆εν έδωσα εντολή  
για την αναρρωτική»
Ο κ. Νίκος Χαυτούρας επιβεβαίωσε 
ότι ήταν ο άνθρωπος µε τον οποίο επι-
κοινώνησε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ 
για να λάβει την αναρρωτική άδεια, 
µετά το τραγικό δυστύχηµα που στοί-
χισε τη ζωή σε 57 άτοµα.

Ωστόσο, διέψευσε ότι έδωσε 
εντολή για την αναρρωτική, ενώ επέ-
µενε ότι η αναρρωτική δεν φέρει το 
όνοµά του. Ο διευθυντής της Νευρο-
χειρουργικής επιµένει ότι ο επιθεω-
ρητής εξετάστηκε από τον γιατρό που 
έκανε εκείνη την ώρα ιατρείο και ότι 
όλα είναι στο πλαίσιο της ιατρικής δε-
οντολογίας.

Το ερώτηµα που προκύπτει, 
ωστόσο, είναι για ποιο λόγο ο κ. Χαυ-
τούρας δεν παρέπεµψε τον επιθεωρη-
τή στο ΤΕΠ για να εξεταστεί από τους 
αρµοδίους γιατρούς, όπως προβλέπε-
ται, ώστε να µην υπάρχουν υπόνοιες 
ότι η άδεια που χορηγήθηκε ήταν από 
το «παράθυρο», δίχως να υπάρχει ου-
σιαστικός λόγος.

Παράλληλα, ανέφερε πως εί-
ναι πολιτικός στόχος. Όπως υποστή-
ριξε, ακολούθησε όλες τις νόµιµες δι-
αδικασίες, είδε τον ασθενή, χωρίς 
όµως να γνωρίζει ότι βρίσκονταν σε 
επιτελικό πόστο και επειδή δεν είχε 
εξωτερικά ιατρεία ενηµέρωσε τον συ-

νάδελφό του γιατρό. «Είδα έναν συ-
µπολίτη µας που ήταν όντως σε άσχη-
µη κατάσταση και παραπονιόταν για 
πόνους στη µέση και στα κάτω άκρα» 
τόνισε.

Εκτός ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ 
στη Μαγνησία ο γιατρός Νικόλα-
ος Χαυτούρας για την αναρρωτική. 
Εκτός των ψηφοδελτίων του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήµατος Αλλαγής στη Μα-
γνησία τίθεται ο γιατρός και ∆ι-
ευθυντής της Νευροχειρουργικής 
Κλινικής του νοσοκοµείου Βόλου, 
Νικόλαος Χαυτούρας, µετά το πό-
ρισµα της Ε∆Ε, που διενεργήθηκε 
και η οποία έδειξε πως ο επιθεωρη-
τής του σταθµάρχη Λάρισας, πή-
ρε 30ήµερη αναρρωτική άδεια χω-
ρίς καν να υποβληθεί σε εξετάσεις, 
δεν προσήλθε στα επείγοντα, δεν εί-
χε ραντεβού και πηγαίνοντας στο νο-
σοκοµείο ζήτησε µόνο τον διευθυντή 
της κλινικής για να µπορέσει να του 
δώσει την άδεια. Βέβαια στην ανα-
κοίνωση προσπαθεί να… ισοφαρί-
σει, κάνοντας αναφορά στον πρώην 
υπουργό Κώστα Καραµανλή, επει-
δή θα κατέβει στις εκλογές. Μάλλον 
Το ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί να αποφύ-
γει τον λαϊκισµό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ 
αναφέρει:

«Μετά το πόρισµα της Ε∆Ε, ο 

γιατρός Νικόλαος Χαυτούρας τίθε-
ται έκτος των ψηφοδελτίων του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήµατος Αλλαγής στη Μα-
γνησία. Η ενέργεια αυτή γίνεται για 
λόγους αρχής και πολιτικού ήθους, 
µολονότι πρόκειται για παρατυπία 
που δεν σχετίζεται άµεσα µε την τρα-
γωδία και δεν παρακωλύει κατ’ ου-
δένα τρόπο τη δικαστική και πει-
θαρχική έρευνα.Επισηµαίνουµε, 
ωστόσο, ότι µας προκαλεί αλγεινή 
εντύπωση η παραµονή στα ψηφο-
δέλτια της Νέας ∆ηµοκρατίας του 
πολιτικά υπεύθυνου για την πολύ-
νεκρη τραγωδία Κώστα Καραµαν-
λή, ο οποίος οκτώ µέρες πριν το δυ-
στύχηµα διαβεβαίωνε δηµόσια στη 
Βουλή για την ασφάλεια των σιδη-
ροδρόµων.Την περιφρονητική αυ-
τή στάση απέναντι στους θεσµούς 
και τη διαφάνεια υιοθέτησε άλλω-
στε και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας στα 
ψηφοδέλτιά του τον οµόφωνα κατα-
δικασµένο από το Ειδικό ∆ικαστή-
ριο, Νίκο Παππά.Είναι σαφές ποιοι 
εκπροσωπούν ένα νέο πολιτικό ήθος 
αντιµετωπίζοντας ριζικά παθογένει-
ες και ποιοι για ασύγκριτα βαρύτε-
ρες πράξεις που πλήττουν ευθέως το 
δηµόσιο συµφέρον, δεν κάνουν τίπο-
τα αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος 
τους και καλύπτοντας εγκληµατικές 
ευθύνες». 

Επιβεβαίωσε ότι ήταν  
ο άνθρωπος µε τον οποίο 
επικοινώνησε 
ο επιθεωρητής  
του ΟΣΕ για να λάβει  
την αναρρωτική 
άδεια, µετά το τραγικό 
δυστύχηµα που στοίχισε 
τη ζωή σε 57 άτοµα

Είχε γιατρό στην «Κορώνη»
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Τ
ο ιδιαίτερα εύκολο και γρή-
γορο κέρδος από την πα-
ράνοµη κατεργασία του 
χαλκού, από τον οποίο εί-

ναι φτιαγµένα τα καλώδια σηµατοδό-
τησης και ηλεκτροκίνησης του σιδηρο-
δρόµου, αποτελεί τη βασική αιτία για 
την οποία η µαφία του σκραπ δρα ανε-
ξέλεγκτη εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Και εάν ληφθεί υπόψη ότι σε αρκε-
τές  περιπτώσεις «εγκέφαλοι» της µα-
φίας του χαλκού υπήρξαν υπάλληλοι 
του ΟΣΕ, όπως και ότι τα µέτρα πρόλη-
ψης και καταστολής, εάν δεν είναι ανύ-
παρκτα, εφαρµόζονται αποσπασµατι-

κά, γίνεται αντιληπτό γιατί η κλοπή 
χαλκού και η µεταπώλησή του έχουν 
χαρακτηριστικά τέλειου εγκλήµατος. 
Μέχρι και η µεσολάβηση της ΕΥΠ ζη-
τήθηκε στο παρελθόν! Μέσω των ηχο-
γραφήσεων των τηλεφώνων δραστών 
είχε επιχειρηθεί να βρεθεί η άκρη του 
νήµατος κυκλωµάτων «αποµάστευ-
σης» του χαλκού.

Σε αντίθεση, όµως, µε τη µεγά-
λη δυσκολία εντοπισµού των κλε-
φτών χαλκού, ο τρόπος δράσης τους 
είναι απλός. Ολιγοµελείς οµάδες, κυρί-
ως Ροµά, δρουν στο πεδίο. Ξηλώνουν 
δηλαδή το καλώδιο της ηλεκτρονικής 

σηµατοδότησης που βρίσκεται δίπλα 
στη σιδηροδροµική γραµµή και είναι 
συνήθως εγκιβωτισµένο µε τσιµέντο. 
Αφότου αφαιρέσουν το χάλκινο κα-
λώδιο, το καίνε στην… έδρα τους, σε 
καταυλισµούς, για να αφαιρέσουν το 
πλαστικό περίβληµά του. Στη συνέχεια 
πωλούν –σε τιµές της τάξεως των 6,5-
7 ευρώ ανά κιλό– τον «καθαρό» χαλκό 
σε παράνοµα χυτήρια, τα οποία, µε τη 
σειρά τους, διαθέτουν στην αγορά την 
ακριβή αυτή πρώτη ύλη.

Τα συστήµατα αυτόµατης σηµατο-
δότησης και τηλεδιοίκησης λειτουρ-
γούσαν στο ακέραιο µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ’90. Από το 2000 ξεκί-
νησε να δρα η «µαφία του χαλκού», 
της οποίας επικεφαλής είναι, σχεδόν 
αποκλειστικά, Ροµά. Κάπως έτσι, το 
χάλκινο καλώδιο που εξασφαλίζει 
τη σηµατοδότηση του άξονα Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη και βρίσκεται µέσα σε 
τσιµεντένιο αύλακα δίπλα στη σιδηρο-
δροµική γραµµή έχει κλαπεί δύο φο-
ρές από τις αρχές του 2000», λένε στε-
λέχη του ΟΣΕ. 

Μάλιστα, από την Αθήνα µέχρι τη 
Θεσσαλονίκη και από εκεί µέχρι τα 
σύνορα έχουν αφαιρεθεί 700 χιλιόµε-
τρα καλωδίου και στις δύο γραµµές κυ-
κλοφορίας δύο φορές. Μέσω, δηλα-
δή, της σύµβασης, που υλοποιείται από 
το 2014, θα τοποθετηθεί για τρίτη φορά 
το χάλκινο καλώδιο που θα επιτρέψει 
να επαναλειτουργήσουν τα ανενεργά, 
εδώ και δέκα χρόνια, συστήµατα σηµα-
τοδότησης. Μένει να δούµε εάν το κα-
κό θα επαναληφθεί για τρίτη φορά! Πά-
ντως, εάν τα τρένα συνεχίσουν να µην 
κυκλοφορούν επί µακρόν, υπάρχει ο 
κίνδυνος πλιάτσικου και στα καλώδια 

της ηλεκτροκίνησης που είναι υπό τά-
ση 25.000 Volt. Βέβαια, µετά από τη 
συνάντηση που είχε ο υπουργός Επι-
κρατείας µε αρµοδιότητα Μεταφορών 
και Υποδοµών, Γ. Γεραπετρίτης µε τα 
σωµατεία της Οµοσπονδίας Σιδηρο-
δροµικών, συµφωνήθηκε το τρένο να 
ξαναµπεί στις ράγες το συντοµότερο δυ-
νατόν µε όλες τις δικλείδες ασφαλείας. 

Το συγκεκριµένο καλώδιο είναι µε 
µεγάλο πάχος, δεν έχει πλαστικό περί-
βληµα, όπως αυτά της σηµατοδότησης 
που βρίσκονται στο έδαφος και είναι 
ενδεικτικό ότι παλαιότερα, όταν τοπο-
θετούνταν η ηλεκτροκίνηση στη Θή-
βα, όπου υπάρχει ένας πολύ µεγάλος 
αριθµός ροµά, τα καλώδια φυλάσσο-
νταν από ΜΑΤ!

Ωστόσο το πρόβληµα των κλοπών 
των καλωδίων είναι πανευρωπαϊκό 
και όχι µόνο στην Ελλάδα.

Ίσως, όµως, οι κλέφτες του χαλ-
κού να µπορούν να αφαιρέσουν αυτά 
τα ακριβά καλώδια ακόµη κι αν είναι 
σε τάση. Όπως αναφέρει πρώην στέ-
λεχος των σιδηροδρόµων, τα 25.000 
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Τις ιστορίες όσων κατάφεραν να επιβιώσουν από τη σύγκρουση
των τρένων, διαδέχονται τραγικές ιστορίες και αποχαιρετιστήρια
µηνύµατα γονέων, συζύγων ή αδελφών για το τελευταίο ταξίδι
του δικού τους ανθρώπου, όταν πλέον έχει ταυτοποιηθεί η σορός του…

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
MAFIA 

Ξηλώνουν το που βρίσκεται δίπλα στη σιδηροδροµική γραµµή και είναι συνήθως εγκιβωτισµένο µε 
τσιµέντο. Αφότου αφαιρέσουν το χάλκινο καλώδιο, οι Ροµά το καίνε σε καταυλισµούς,

για να αφαιρέσουν το πλαστικό περίβληµά του. Στη συνέχεια πωλούν –σε τιµές της τάξεως
των 6,5-7 ευρώ ανά κιλό– τον «καθαρό» χαλκό σε παράνοµα χυτήρια



Volt δεν έχουν εµποδίσει, στο παρελ-
θόν, τους κλέφτες χαλκού να δράσουν 
ανενόχλητοι σε σηµεία του δικτύου 
στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο Aδεν-
δρο, στη Λάρισα, στον Παλαιοφάρσα-
λο και στην Οινόη. «Εριχναν µεταλλική 
άγκυρα σκάφους στο εναέριο καλώδιο 
της ηλεκτροκίνησης, κι αφότου το βρα-
χυκύκλωναν, το τραβούσαν µε το αγρο-
τικό φορτηγάκι, το έριχναν κάτω, το τε-
µάχιζαν, το έκοβαν και το έκλεβαν. Με 
αυτόν τον τρόπο δηµιουργούσαν πρό-
βληµα σε όλο το δίκτυο», εξηγεί και 
αναφέρει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 
η «δουλειά» γινόταν µε τη βοήθεια 
υπαλλήλων εργολαβικών επιχειρήσε-
ων αλλά και του ΟΣΕ, καθώς απαιτεί-
ται τεχνογνωσία. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
το 2017 εξαρθρώθηκε κύκλωµα όπου 
τρεις «βαρόνοι» του σκραπ που είχαν 
στρατολογήσει και έδιναν διαταγές σε 
υψηλόβαθµο στέλεχος του ΟΣΕ και σε 
οκτώ σιδηροδροµικούς υπαλλήλους, 
καταφέρνοντας να επικρατούν στους 
διαγωνισµούς σιδηροδροµικού υλι-
κού που προοριζόταν για εκποίηση.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ 
Οι σταθμάρχες διόρθωσαν
με μπλάνκο τις ώρες
«παράδοσης»  και «παραλαβής»!
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Οι... τετράποδοι
ένοικοι σε Μαξίμου
Προεδρικό Μέγαρο!

17ΤΟ ΘΕΜΑ/

Νέα δεδοµένα για τους δύο σταθ-
µάρχες που θα έπρεπε να βρίσκο-
νταν στο σταθµαρχείο Λάρισας µέχρι 
τις 11 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρί-
ου αλλά είχαν αναχωρήσει νωρίτε-
ρα δηµιουργεί η αποκάλυψη ότι στο 
βιβλίο παράδοσης-παραλαβής έχει 
διορθωθεί µε µπλάνκο η ώρα ανα-
χώρησης των δύο που πλέον κατη-
γορούνται και επίσηµα για εµπλο-
κή στη σύγκρουση των τρένων στα 
Τέµπη.

Στο έγγραφο φαίνεται ότι στην 
επίµαχη σελίδα από το βράδυ της 
28ης Φεβρουαρίου έχει διορθω-
θεί µε µπλάνκο η ώρα αναχώρησης 
των δύο σταθµαρχών - ως διορθω-
µένη ώρα αναχώρησης αναγράφεται 
22:30 - µε τις πληροφορίες να αναφέ-
ρουν ότι η διόρθωση έγινε µετά το σι-
δηροδροµικό δυστύχηµα µε τους 57 
νεκρούς.

Υπενθυµίζεται ότι ο επιθεωρη-
τής ∆ηµήτρης Νικολάου, ο οποίος 
επίσης κατηγορείται για εµπλοκή 
στη σύγκρουση των τρένων στα Τέ-
µπη, στην κατάθεσή του είπε σχετι-
κά µε την αναχώρηση του εµπειρό-
τερου εκ των δύο σταθµαρχών που 
έφυγαν νωρίτερα ότι «όταν στη 01:15 
(σ.σ. µετά το δυστύχηµα) συνάντησα 
τον Σαµαρά (σ.σ. ο σταθµάρχης Λά-
ρισας), τον ρώτησα γιατί έµεινε µό-
νος του, ενώ υπήρχε σταθµάρχης µου 
απάντησε ότι ο Παυλόπουλος παρέ-
δωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 
21:45 µε 21:50».

Ο κ. Νικολάου ανέφερε, επίσης, 

στην κατάθεσή του ότι «µετά το συµ-
βάν ενηµερώθηκα από τον σταθµάρ-
χη Σαµαρά ότι από την έναρξη της 
βάρδιας του ώρα 22:00 ήταν µόνος 
του διότι ούτε ο Παυλόπουλος ούτε 
ο Χαµηλός βρίσκονταν στο γραφείο 
του σταθµάρχη. Γνωρίζω επίσης ότι ο 
κεντρικός σταθµάρχης Παλαιοφαρ-
σάλων Ζήνδρος Γεώργιος έδωσε 
εντολή στο σταθµάρχη Παυλόπουλο 
να παραµείνει µέχρι την οµαλή διε-
ξαγωγή της κυκλοφορίας και να εξα-
σφαλίσει την άφιξη της αµαξοστοι-
χίας 62 στη Λάρισα που είχε κάποια 
λεπτά καθυστέρησης. Αυτό µου το 
µετέφερε ο ίδιος ο κύριος Ζήνδρος».

Στη σελίδα από το βιβλίο πα-
ράδοσης-παραλαβής φαίνεται επί-
σης ότι οι δύο σταθµάρχες που εµ-
φανίζονται να έχουν φύγει πριν τη 
λήξη της βάρδιάς τους, σηµειώνουν 
ότι όλα κυλούσαν οµαλά: «Παράδο-
ση υπηρεσίας από Π σε Σ. Υπόψη βι-
βλία κυκλοφορίας και τηλεγραφη-
µάτων – εποπτικού πίνακα . Συµβάν 
Ουδέν. Εκατέρωθεν ΣΣ στο Παλαι-
οφάρσαλο µε µονή γραµµή µεταξύ 
Λάρισας-Παλαιοφαρσάλων (σ.σ. 
λόγω των καλωδίων που είχαν πέ-
σει νωρίτερα). Εν ενεργεία ΣΣ Βό-
λου. Εν ενεργεία ΣΣ Νέων Πόρων 
∆ιπλή γραµµή Νέοι Πόροι -Λάρισα»

Σηµειώνεται, επίσης, ότι ο προ-
φυλακισµένος σταθµάρχης Λάρι-
σας, Βασίλης Σαµαράς, στην κατά-
θεσή του είπε ότι «περί τις 22:10 µε 
22:15 ο Χαµηλός αναχώρησε. Λίγο 
µετά περι ώρα 22:20 µε 22:25 ανα-

χώρησε και ο Παυλόπουλος».
Οι δύο σταθµάρχες αλλά και ο 

επιθεωρητής Νικολάου κατηγορού-
νται για διατάραξη ασφάλειας συ-
γκοινωνιών, δηλαδή κακούργη-
µα µε ποινές από δέκα χρόνια ως 
ισόβια, καθώς και για ανθρωπο-
κτονίες και σωµατικές βλάβες κα-
τά συρροή, δηλαδή πληµµελήµατα. 
«Πόσο να καθίσω αυτόν να φυλάω;»

Αποκαλυπτική είναι και η συνο-
µιλία που φέρεται να είχε ο Σταθµάρ-
χης Παλαιοφαρσάλων µε τον απο-
γευµατινό Σταθµάρχη της Λάρισας. 
«Εγώ τον πήρα µετά, 22:45. Τα κατέ-
θεσα στην ανακρίτρια αυτά. Μου είπε 
πόσο να καθίσω αυτόν να φυλάω; Εί-
χε δίκαιο το παιδί. Να καθίσει για να 
βάλει µέσα τον προαστιακό; Άµα δεν 
µπορεί να βάλει έναν προαστιακό 
µέσα…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Σταθµάρχης Παλαιοφαρσάλων. Και 
συνέχισε, λέγοντας πως «ο Π. πέρα-
σε τριάντα τρένα ρε παιδιά. Τι κάνετε 
έτσι; Ο Π. του πέρασε τριάντα τρένα. 
Άφησε ένα τρένο στον Σ.. Ένα τρέ-
νο τον προαστιακό, το Intercity δεν 
το κάλυπτε ο Π. Το Intercity το κάλυ-
πτε ο Σ. ήταν 23:05 εδώ». 

Ωστόσο, «εγώ στο Παλαιοφάρ-
σαλο είχα, 22:00 µε 23:00 είχα πέντε 
τρένα. Μέσα στο σταθµό µου. Αλλά 
δεν σηκώθηκα να φύγω να αφήσω 
τον πιτσιρικά εκεί να τον κάψω. Εί-
χα έναν πιτσιρικά εγώ, µε µπλοκάκι. 
Συµβασιούχοι και αυτοί. Αλλά εντά-
ξει είχα 5 τρένα. ∆εν είχα ένα ή δύο», 
κατέληξε ο κ. Ζήνδρος.

Σπείρες σε συνεργασία 
µε ροµά κατακλέβουν
τα καλώδια 
σηµατοδότησης
και ηλεκτροκίνησης
του σιδηροδρόµου
και τα πουλάνε
για σκραπ µε κέρδη 
εκατοµµυρίων 
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Του Πέτρου Κουβάτσου 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Μ
όνο µερικές ψήφοι (40 
συγκεκριµένα) δεν επέ-
τρεψαν στον κ. Κώστα 
Αλλαγιάννη να βρε-

θεί στον δηµαρχιακό θώκο του ∆ή-
µου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από 
το 2014, κάτι που κατάφερε µε σχετι-
κή άνεση το 2019. Γυρνώντας πίσω 
και αν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα 
του έργου του οι δηµότες Μαρκοπού-
λου µάλλον θα ήθελαν να τον είχαν 
δήµαρχο από την προηγούµενη δηµο-
τική περίοδο. 

Όπως ο ίδιος µας αναφέρει στην 
πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που 
µας παραχώρησε “έχοντας παραλάβει 
έναν ∆ήµο κυριολεκτικά διαλυµένο 
σε κάθε επίπεδο, από την Καθαριότη-
τα και τον φωτισµό, µέχρι τα σχολεία, 
τη λειτουργία των τµηµάτων στις υπη-
ρεσίες µας και το οδικό δίκτυο, τα άλ-
µατα που έχουµε κάνει µόνο µε τον 
όρο «θαύµα» µπορούν να χαρακτηρι-
στούν!”

Αναλυτικά, η συνέντευξη του δη-
µάρχου Μαρκοπούλου, κ. Κώστα Αλ-
λαγιάννη έχει ως εξής: 

n  ∆ήµαρχε, όλη η Ελλάδα είναι 
συγκλονισµένη από το δυστύχη-
µα των Τεµπών. Τι µήνυµα θα θέ-
λατε να στείλετε;
Είναι γεγονός ότι η ανείπωτη τραγω-
δία του σιδηροδροµικού δυστυχήµα-
τος στα Τέµπη µε την απώλεια δεκά-
δων συνανθρώπων µας, µεταξύ των 
οποίων πολλοί νέοι και φοιτητές, βύ-
θισαν όλη τη χώρα σε πόνο και οδύνη.

Από την πρώτη στιγµή εξέφρασα 
τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια προς 
τις οικογένειες των θυµάτων. Οι σκέ-
ψεις και οι προσευχές όλων µας στρέ-
φονται στους αγνοούµενους και τους 
οικείους τους.

Ο ∆ήµος Μαρκοπούλου ανέστει-

λε εις ένδειξη πένθους κάθε εορταστι-
κή εκδήλωση.

n  Λίγες ηµέρες πριν είχαµε τον 
σεισµό µε τα τραγικά αποτελέσµα-
τα στην Τουρκία και τη Συρία. Ο 
δήµος σας ήταν από τους πρώτους 
που έσπευσαν σε βοήθεια. Μάλι-
στα η ανταπόκριση των πολιτών 
ήταν συγκινητική. 
Όντως, πρωτοφανής υπήρξε η συµ-
µετοχή του κόσµου στη συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Κοινω-
νικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Μαρ-
κοπούλου, για τους σεισµόπληκτους 
σε Τουρκία και Συρία, σε συνεργασία 

µε την Κ.Ε.∆.Ε., την Περιφέρεια Ατ-
τικής και το «Όλοι Μαζί Μπορούµε».

Παρά τη συνεχιζόµενη και πολυ-
επίπεδη κρίση, πολίτες κάθε ηλικίας 
συνέρρεαν επί τέσσερεις ηµέρες σαν 
«χείµαρρος» αγάπης και αλληλεγγύ-
ης, για να προσφέρουν – πολλοί από 
το στέρηµα τους – είδη πρώτης ανά-
γκης, καταφέρνοντας να συγκεντρω-
θούν τρία φορτηγά ανθρωπιστικής 
βοήθειας!

Η µαζική ανταπόκριση στο κά-
λεσµα του ∆ήµου, απέδειξε για µια 
ακόµη φορά, ότι είναι ανεξάντλητα 
τα «αποθέµατα» σε ευαισθησία και 
«αντανακλαστικά» ανθρωπιάς, σε 

αντίθεση µε ό,τι δυσοίωνο προβάλλε-
ται για την εποχή µας!

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς 
τους συµπολίτες µου, που έσπευσαν 
να συνδράµουν στον ανθρωπιστικό 
αυτό σκοπό, ανανεώνοντας παράλλη-
λα την ελπίδα για το µέλλον της κοι-
νωνίας µας.

Ευχαριστώ βέβαια και τα στελέ-
χη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και των 
Κοινωνικών Εθελοντών του, που βο-
ήθησαν στην πολύωρη διαδικασία 
έγκαιρης οργάνωσης, ταξινόµησης 
και συσκευασίας του τεράστιου όγκου 
όλων των προσφερόµενων ειδών.

n  Να αλλάξουµε κλίµα και να σας 
ρωτήσω αν µείνατε ικανοποιηµέ-
νος από όσα ειπώθηκαν στη συ-
νάντησή σας µε τον ∆ιευθύνο-
ντα Σύµβουλο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. για 
την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 
Ολυµπιακών ακινήτων της περιο-
χής; 
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε 
κλίµα αµοιβαίας κατανόησης και συ-
νεργασίας στα Γραφεία του Ταµείου 
και τέθηκαν προς συζήτηση η ανά-
πτυξη και η επιτυχής αξιοποίηση των 
Ολυµπιακών ακινήτων µε αποφυ-
γή της απαξίωσης τους, µέσα από τη 
µέριµνα για συνεργασία των εµπλε-
κόµενων φορέων µε τον ∆ήµο Μαρ-
κοπούλου οµάδων εργασίας, µε τη 
συγκρότηση οµάδων εργασίας και 
επίλυση των προβληµάτων, πριν την 
οριστική παραχώρηση του Ολυµπια-
κού Ιππικού Κέντρου στον µελλοντι-
κό µισθωτή.

Εµείς ζητήσαµε, µεταξύ άλλων:
� Συµµετοχή του ∆ήµου στα ∆.Σ. του 
Ιπποδρόµου και του Ολυµπιακού Κέ-
ντρου, όπως άλλωστε γινόταν την πε-
ρίοδο 2004 – 2009.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

«Νοικοκυρέψαμε πολύ γρήγορα έναν 
δήμο που τον παραλάβαμε διαλυμένο» 

«Πιάσαµε στόχους 4ετίας, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Τα καλύτερα είναι µπροστά µας»

‘‘

«Η ασφάλεια,  
η καθαριότητα αλλά 
και η αισθητική που 

παρουσιάζει ο ∆ήµος 
µας, διαθέτοντας ίσως 
τις ωραιότερες και πιο 
καθαρές παραλίες της 

Αττικής, είναι ανάµεσα 
στα πρωταρχικά µας 

µελήµατα για τους 
καλοκαιρινούς µήνες 
που το Πόρτο Ράφτη 

µετατρέπεται σε 
τουριστικό προορισµό»
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�  Άμεση αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων που δημιουργούν τα όμβρια 
του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού 
Ιππικού Κέντρου.
�   Να παραμείνει ως κυρίαρχη η 
αθλητική χρήση, για τη διατήρηση και 
προώθηση του αθλήματος της Ιππασί-
ας και τη διοργάνωση πανελληνίων 
και διεθνών Ιππικών διοργανώσεων.
�  Ισότιμη επιβάρυνση των δραστηρι-
οτήτων που θα αναπτυχθούν στο ακί-
νητο και ιδιαίτερα των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος, με 
ανταποδοτικά τέλη και φόρους προς 
τον Δήμο Μαρκοπούλου, ανάλογα με 
εκείνα που καταβάλλουν τα αντίστοι-
χα καταστήματα και δραστηριότητες 
που εδρεύουν στο Μαρκόπουλο και 
το Πόρτο Ράφτη.
�  Εξασφάλιση παραμονής της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας στις ήδη υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις που λειτουργεί 
σήμερα, χωρίς οικονομικές απαιτή-
σεις.
�  Προβολή, ανάδειξη και συντήρη-
ση των αρχαιολογικών χώρων εντός 
του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, με 
ελεύθερη πρόσβαση στους επισκέ-
πτες.
�  Διακριτή ευθύνη συντήρησης και 
λειτουργίας της τεχνητής λίμνης, του 
δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης 
στην περιοχή του Τριάθλου. 

Έχουμε εκδώσει δελτίο τύπου 

όπου καταγράφουμε όλα τα αιτήμα-
τά μας. 

Έπειτα από την παράθεση όλων 
των αιτημάτων μας έγινε φανερό ότι 
δεν επιτρέπεται στα διοικητικά όρια 
του Δήμου Μαρκοπούλου, να ανα-
πτύσσονται τόσο μεγάλες δραστηριό-
τητες, χωρίς την ενημέρωση, συμμετο-
χή και εμπλοκή της Δημοτικής Αρχής, 
που είναι η άμεσα υπεύθυνη απέναντι 
στους δημότες και κατοίκους. Η Πολι-
τεία δεν πρέπει να επιτρέψει την απώ-
λεια τόσο μεγάλων απαραίτητων εσό-
δων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
της περιοχής μας χωρίς αντισταθμιστι-
κά οφέλη και τις νέες δραστηριότητες, 
χωρίς τη συμμετοχή τους στην αειφό-
ρο ανάπτυξη του τόπου μας.

n  Δήμαρχε, κάνοντας έναν συνο-
πτικό απολογισμό στο μέχρι σήμε-
ρα έργο σας, που θα στεκόσασταν;
Από τις συζητήσεις με δημότες και κα-
τοίκους των περιοχών του Δήμου μας, 
αυτό που εισπράττω είναι κυρίως θε-
τικά σχόλια, κι αυτός είναι ο σημαντι-
κότερος απολογισμός του έργου μας! 
Πράγματι, έχοντας παραλάβει έναν 
Δήμο κυριολεκτικά διαλυμένο σε κά-
θε επίπεδο, από την Καθαριότητα και 
τον φωτισμό, μέχρι τα σχολεία, τη λει-
τουργία των τμημάτων στις υπηρεσίες 
μας και το οδικό δίκτυο, τα άλματα που 
έχουμε κάνει μόνο με τον όρο «θαύ-

μα» μπορούν να χαρακτηριστούν! 
Σήμερα, έχουμε καταφέρει να 

προχωρήσουμε υφιστάμενα έργα που 
χρόνιζαν στα συρτάρια, να συντάξου-
με πλήθος μελετών και να καταθέ-
σουμε φακέλους προς χρηματοδότη-
ση έργων υποδομών και συντήρησης 
δομών του Δήμου μας, πράγμα που 
δεν είχε γίνει ποτέ στον Δήμο Μαρκο-
πούλου. Στον τομέα της καθαριότητας 
και του πρασίνου καταφέραμε άμεσα 
να αλλάξουμε το κλίμα στις γειτονιές 
και να θέσουμε τις βάσεις για το οργα-
νωμένο πλάνο που έχουμε στο μυα-
λό μας και προσπαθούμε να εφαρμό-
σουμε. Το να μιλάμε σήμερα για έναν 
Σταθμό Μεταφόρτωσης  Απορριμ-
μάτων (Σ.Μ.Α.) που ζηλεύουν αρκε-
τοί Δήμοι και έναν στόλο φορτηγών 
και μηχανημάτων που συνεχώς βελ-
τιώνεται και εξελίσσεται, σε συνδυα-
σμό με την ορθολογική διαχείριση του 
ανθρωπίνου δυναμικού, συγκρίνεται 
ίσως με τον άθλο του καθαρισμού της 
κόπρου του Αυγεία! Ο Ηρακλής το κα-
τάφερε σε μία ημέρα, εμάς μας πήρε 
λίγες εβδομάδες, αλλά η κατάσταση 
άλλαξε δραστικά!

Η κατάσταση στην παιδεία ήταν 
επίσης σε απελπιστικά επίπεδα, πα-
ραλαμβάνοντας ασυντήρητα σχολεία 
γεμάτα αίθουσες προκάτ, με μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς να έχουν 
χάσει κάθε εμπιστοσύνη στη Δημο-
τική Αρχή. Σήμερα, μιλάμε για ικα-
νοποιημένα αιτήματα των σχολείων 
προς τον Δήμο, σε ποσοστό 98%, αγο-
ρά οικοπέδου και ήδη έτοιμος φάκε-
λος για την ανέγερση νέου 4ου Δημο-
τικού σχολείου που θα απομακρύνει 
όλα τα  κοντέινερ από το Μαρκόπουλο 
και θα στεγάσει μαθητές Δημοτικού 
σε ένα νέο, ασφαλές, πανέμορφο και 
υπερσύγχρονο σχολικό κτήριο! Αξιο-
σημείωτο έργο έχουν σημειώσει και 
τα νομικά μας πρόσωπα, σε ότι αφο-
ρά στην συντήρηση των πλατειών μας 
και άλλων χώρων συνάθροισης των 
δημοτών, δίνοντας ζωή ξανά σε παρα-
τημένους ιστορικούς χώρους και  βέ-
βαια το λιμάνι μας στο Πόρτο Ράφτη 
και το παραλιακό μέτωπο!

n  Ποια είναι τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
περιοχή;
Παραλάβαμε τον Δήμο, με τα σκου-

πίδια να αποτελούν το Νο1 πρόβλημα 
της περιοχής. Ευτυχώς, η εικόνα των 
βουνών σκουπιδιών σε κάθε γειτονιά 
και της απέραντης χωματερής,  γρήγο-
ρα αποτέλεσε παρελθόν με συστημα-
τική δουλειά, ορθολογική αντιμετώπι-
ση και  διαχείριση των προγραμμάτων 
αποκομιδής. Δυστυχώς, τα προβλήμα-
τα αφορούσαν σε κάθε πτυχή της κα-
θημερινότητας των δημοτών: Καθαρι-
ότητα, Πράσινο, Ηλεκτροφωτισμός, 
Σχολεία, έλλειψη αθλητικών χώρων 
και λοιπών χώρων συνάθροισης, οδι-
κό δίκτυο και βέβαια το μείζον θέμα 
της αποχέτευσης του Δήμου. Έχουμε 
επιτύχει άλματα βελτίωσης στα περισ-
σότερα και έχουμε αλλάξει άρδην την 
εικόνα του Δήμου πάνω σε όλα!

n  Πείτε μας ποιο είναι το στοίχη-
μα που έχετε βάλει και θέλετε να 
κερδίσετε μέχρι το τέλος αυτής της 
θητείας;
Δεν σας κρύβω πως, γνωρίζοντας κα-
λά την τραγική κατάσταση του Δήμου 
όλα αυτά τα χρόνια της εγκατάλειψης, 
το αρχικό στοίχημα για ολόκληρη την 
τετραετία ήταν το  συμμάζεμα και το 
νοικοκύρεμα. Πλέον, κοιτάζοντας πό-
σα έχουμε πετύχει, το στοίχημα αλλά-
ζει, οι προσδοκίες μεγαλώνουν και οι 
δημότες περιμένουν να συνεχιστεί και 
να ενταθεί ο θετικός ρυθμός. Το στοί-
χημα λοιπόν, είναι να ανταποκριθούμε 
σε αυτές τις προσδοκίες. Πιάσαμε στό-
χους 4ετίας, σε λιγότερο από δύο χρό-
νια. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

n  Ποιες είναι οι προτεραιότητές 
σας ενόψει της θερινής περιόδου, 
που σίγουρα θα είναι διαφορετική 
από τις προηγούμενες;
Όπως κάθε θερινή περίοδο στον Δή-
μο μας, το βλέμμα μας στρέφεται στην 
αντιπυρική προστασία και στην καθα-
ριότητα. Η ασφάλεια, η καθαριότητα 
αλλά και η αισθητική που παρουσιά-
ζει ο Δήμος μας, διαθέτοντας ίσως τις 
ωραιότερες και πιο καθαρές παραλίες 
της Αττικής, είναι ανάμεσα στα πρω-
ταρχικά μας μελήματα για τους καλο-
καιρινούς μήνες που το Πόρτο Ράφτη 
μετατρέπεται σε τουριστικό προορι-
σμό. Με την πλαζ Αυλακίου να αποτε-
λεί το θερινό μας στολίδι, ευελπιστού-
με πως και φέτος θα προσφέρουμε 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κά-

θε επισκέπτη που μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων έχει απόλυτη 
ανάγκη τέτοιες μικρές «αποδράσεις».

n  Πρόσφατα συναντηθήκατε και 
με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλα-
κιωτάκη. Τι περιείχε η ατζέντα 
των συζητήσεών σας; 
Η συνάντηση με τον μακροβιότερο 
Υπουργό Ναυτιλίας, πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο της δυναμικής εξω-
στρέφειας που έχει αναπτύξει ο Δή-
μος Μαρκοπούλου, περιλαμβάνοντας 
μεταξύ άλλων, την άμεση και στε-
νή συνεργασία με ανώτατους θεσμι-
κούς παράγοντες, επιδιώκοντας να 
«εξοπλιστεί» με τα απαραίτητα εφό-
δια σε όλους τους τομείς που τον αφο-
ρούν, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγ-
χρονες ανάγκες των δημοτών του. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ευάγγελου Κυριαζόπου-
λου και του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας» Ευάγγελου Δη-
μητρίου και συζητήσαμε πάγιες και 
άλλες ανάγκες που παρουσιάζει  το λι-
μάνι του Πόρτο Ράφτη, τόσο σε επίπε-
δο συντήρησης, όσο και σε επίπεδο 
υποδομών και ανάπτυξης.

Η στοιχειοθέτηση των παραπά-
νω αναγκών και η προτεραιοποίηση 
τους, οδήγησε όχι μόνο στην κατανόη-
ση τους, αλλά και στη θετική ανταπό-
κριση του Υπουργού, εκφράζοντας την 
πρόθεσή του, να προωθήσει την άμε-
ση χρηματοδότηση σημαντικών έρ-
γων στο λιμάνι.

Πρέπει να σημειώσω ότι ο Υπουρ-
γός και ο Γενικός Γραμματέας έδει-
ξαν αληθινό ενδιαφέρον και με την 
έμπρακτη συμπαράσταση τους, όπως 
το έχουν κάνει ήδη μέχρι τώρα, θα 
συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυ-
ψη χρόνιων αιτημάτων των δημοτών 
και κατοίκων του Πόρτο Ράφτη.

Άλλωστε το λιμάνι του Πόρτο Ρά-
φτη αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 
εκατοντάδων επισκεπτών κάθε χρό-
νο, αγαπημένο ειδυλλιακό τοπίο για 
τους μόνιμους κατοίκους, παρουσιά-
ζοντας παράλληλα μια τεράστια δυ-
ναμική ανάπτυξης, με την πρόβλε-
ψη των κατάλληλων υποδομών. 

‘‘

«Η ανείπωτη τραγωδία του σιδηροδρομικού 
δυστυχήματος στα Τέμπη με την απώλεια δεκάδων 
συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι και 
φοιτητές, βύθισαν όλη τη χώρα σε πόνο και οδύνη»
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Αλλαγές
στη σύναψη
δανείων
των Δήμων

Σειρά αλλαγών στο θεσµικό πλαίσιο για 
την συνοµολόγηση δανείων των ∆ήµων 
περιλαµβάνει ειδική διάταξη του ψηφισθέ-
ντος νοµοσχεδίου του υπουργείου Εσωτε-
ρικών. Από τον περιορισµό της λήψης της 
σχετικής απόφασης µε πλειοψηφία των 
2/3 προβλέπονται εξαιρέσεις, που σχετίζο-
νται µε τον σκοπό των δανείων. Ενώ, προ-
στίθενται κατηγορίες δανείων άνω των 10 
εκατ. ευρώ, που δεν περιλαµβάνονταν στις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτή-
των, που είχε θεσπιστεί το 2006!

Συγκεκριµένα, δεν απαιτείται η πλει-
οψηφία των 2/3 για δάνεια που συνοµο-
λογούνται για: α) καταβολή αποζηµιώσε-
ων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, β) 

εξαγορά ακινήτων που προορίζονται για 
τη δηµιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφε-
λών εγκαταστάσεων, γ) υλοποίηση δρά-
σεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδο-
τικότητας εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 
ή οχηµάτων και δ) αναχρηµατοδότηση 
συναφθέντων δανείων µε ευνοϊκότερους 
όρους.

Παράλληλα, ορίζεται ως ανώτατο 
όριο σύναψης δανείων άνω των 20 εκατ. 
ευρώ! Πρόκειται για αναπροσαρµογή των 
ορίων δανεισµού, καθώς µε βάση τον Κώ-
δικα ∆ήµων και Κοινοτήτων του 2006 το 
ανώτατο όριο ήταν για δάνειο άνω των 5 
εκατ. ευρώ για δήµο µε πληθυσµό άνω 
των 80.000 κατοίκων!

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο  
στην Ευρώπη γίνεται στην Αττική

Υ
πεγράφη η απόφαση 
ένταξης του έργου της 
«Ανάπλασης του Φαλη-
ρικού Όρµου» στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδο-
µές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  
προϋπολογισµού 365,4 εκ. Ευρώ.

Η σηµερινή ∆ιοίκηση παρέλα-
βε το έργο το Σεπτέµβριο του 2019 
έχοντας ολοκληρωθεί το 52% της Α’ 
Φάσης της Ανάπλασης, µε το υπό-
λοιπο να βρίσκεται «στον αέρα» και 
παρόλα αυτά κατάφερε να το προ-
χωρήσει.
�   Τα χρήµατα, που έχουν δοθεί 
για την Α’ φάση, από τους ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής, 

ύψους 110 εκ. ευρώ, επιστρέφουν 
στα ταµεία της Περιφέρειας, προ-
κειµένου να δοθούν για έργα ανά-
πτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση 
σε όλους τους ∆ήµους του Λεκανο-
πεδίου.
�  Εξασφαλίζεται χωρίς πλέον καµία 

αµφιβολία η χρηµατοδότηση της ολο-
κλήρωσης του έργου που αφορά την 
επιδοµή αυτού, ένα έργο που αποτελεί 
«σηµαία» όχι µόνον για την Αττική, όχι 
µόνον για την Ελλάδα, αλλά και για 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον 
θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις αρ-

χές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus 
(NEB) δηλαδή την Βιωσιµότητα, την 
Αισθητική και τη Συµπερίληψη.

Η Ανάπλαση του Φαληρικού 
Όρµου θεωρείται ίσως το µεγαλύτε-
ρο έργο ανάπλασης στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, αυτή την περίοδο και σί-
γουρα το µόνο τέτοιας έκτασης που 
σχεδιάζεται µε τις αρχές του ΝΕΒ. Η 
ανάπλαση συγκεντρώνει την προσο-
χή των αρµόδιων στελεχών της ΕΕ, 
οι οποίοι βρίσκονται σε συστηµατική 
επικοινωνία µε την Περιφέρεια και 
τους Συµβούλους του έργου. Πρόκει-
ται για το µεγαλύτερο µητροπολιτικό 
πάρκο που θα κατασκευαστεί στην 
Ευρωπαϊκή ένωση σύµφωνα µε τις 
αρχές του NEB.

Και ο προπονητής Γ. Ορφανός µε τη Μαρίνα Πατούλη
Τη «συστράτευση» του 

Γιώργου Ορφανού, ανα-
κοίνωσε η υποψήφια δή-
µα ρχο ς  Λυ κόβρυ σ ης 
– Πεύκης. κα Μαρίνα Πα-
τούλη Σταυράκη, σηµειώ-
νοντας: «Ενώνουµε τις δυ-
νάµεις µας µε τον Γιώργο 
Ορφανό, έναν άνθρωπο 
που έχει συνδέσει τη ζωή 
του και τη διαδροµή του µε 
την Πεύκη, αγαπά την πό-
λη του και έχει τη θέληση 
να συµβάλει στη βελτίω-

ση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της. Η δραστηρι-
οποίησή του µε τον αθλη-
τισµό, τα παιδιά και τη νε-
ολαία του ∆ήµου µας, τον 
καθιστούν έναν υποψήφιο 
που θα µπορούσε να αξιο-
ποιηθεί κατάλληλα σε µια 
νέα διοίκηση του ∆ήµου, 
η οποία θα έχει ως προτε-
ραιότητα την ενθάρρυνση 
της αθλητικής παιδείας και 
της ενασχόλησης των νέων 
µας µε τον αθλητισµό. ».

Από την πλευρά του ο 
Γιώργος Ορφανός, δήλω-
σε: «Στηρίζω την υποψηφι-
ότητα της Μαρίνας Πατού-
λη, καθώς εµπιστεύοµαι 
τις ικανότητές της να πάει 
τον ∆ήµο µας µπροστά. Σε 
αυτή την προσπάθεια, µας 
συνδέει η αγάπη µας για 
τον τόπο µας και η αποφα-
σιστικότητά µας να υλοποι-
ήσουµε τους στόχους µας 
για έναν ∆ήµο σύγχρονο, 
κοντά στον πολίτη.»

Ο Γ. Γιασημάκης
στην ΤodayPress: 
ΕΔΕ για τη γυναίκα
που έπλεναν γυμνή
στην πυλωτή
«Ό,τι κι αν συνέβη, οι πράξεις 
τους είναι καταδικαστέες και 
είναι ντροπή να βλέπουµε τέτοιες 
εικόνες µε τους συµπολίτες µας», 
δήλωσε στην εφηµερίδα µας 
ο δήµαρχος Ωρωπού Γιώργος 
Γιασηµάκης, µε αφορµή τη 
φωτογραφία που κυκλοφόρησε 
στο διαδίκτυο και δείχνει δύο 
νοσηλευτές ασθενοφόρου 
να πλένουν µε λάστιχο µία 
γυµνή γυναίκα στην πυλωτή 
πολυκατοικίας στον Ωρωπό.
Παράλληλα, ο δήµαρχος 
Ωρωπού σηµείωσε πως έχει 
ξεκινήσει ήδη Ε∆Ε για το 
συµβάν, ενώ υπάρχει σκέψη να 
καταγγελθεί η σύµβαση µε την 
εταιρεία που έχει την χρήση του 
δηµοτικού ασθενοφόρου.



Ο
∆ήµαρχος Βύρωνα 
συνάντησε τη ∆ευτέ-
ρα στο γραφείο του, 
τον 20χρονο φοιτητή, 

Ανδρέα Αλικανιώτη και την οικο-
γένεια του, για να τον συγχαρεί για 
το απαράµιλλο θάρρος, τη γενναι-
ότητα και τον αλτρουϊσµό που επέ-
δειξε στο µοιραίο σιδηροδροµικό 
δυστύχηµα στα Τέµπη, στις 28 Φε-
βρουαρίου 2023.

Μετά τη συνάντηση ο Γρηγό-
ρης Κατωπόδης δήλωσε: «Ήταν 
ιδιαίτερη η χαρά µας που υποδε-
χθήκαµε στο ∆ηµαρχείο τον Αν-
δρέα Αλικανιώτη, τον Βυρωνιώ-
τη φοιτητή που επέζησε από την 
τραγωδία των Τεµπών και βοήθη-
σε τόσους συνεπιβάτες του να δι-
ασωθούν. Είναι σπάνιο να συνα-
ντάς ανθρώπους του ήθους και 

της ποιότητας του Ανδρέα και δι-
πλά συγκινητική η αφήγηση της 
ιστορίας του.

Μπροστά µας, έχουµε διπλό 
χρέος: αφενός, να µην ξεχάσουµε 
τους ανθρώπους που δεν βρίσκο-
νται πια ανάµεσά µας και να αντι-
µετωπίσουµε επιτέλους τα ουσια-
στικά και όχι επιφανειακά αίτια 
αυτής της ασύλληπτης τραγωδί-
ας. Αφετέρου, να τιµήσουµε αν-
θρώπους που αίρονται στο ύψος 
των περιστάσεων και ξεχωρίζουν, 
αποτελώντας πρότυπο για την κοι-
νωνία.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
θα εισηγηθώ ο Ανδρέας να τιµη-
θεί από το ∆ήµο και την πόλη του 
Βύρωνα για την προσφορά και το 
ξεχωριστό του ήθος.»
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ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
συνεχάρη το φοιτητή που 

διέσωσε επιβάτες στα Τέµπη

Οι έφηβοι στο ∆ήµο Ιλίου έχουν λόγο
Το θέµα συζήτησης του 4ου ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Εφήβων, ενός θε-
σµού που καθιέρωσε πρώτος πανελ-
λαδικά ο ∆ήµος Ιλίου, µε σκοπό να 
ακουστούν οι απόψεις της νέας γε-
νιάς, ήταν η βία σε κάθε της µορφή 
και οι τρόποι αντιµετώπισής της.

Στα έδρανα της αίθουσας συ-
νεδριάσεων στο Πολυδύναµο Κέ-
ντρο «Μίκης Θεοδωράκης» κάθι-
σαν 36 µαθητές από Γυµνάσια και 
Λύκεια της πόλης, οι οποίοι ανέδει-
ξαν το Προεδρείο τους, εκλέγοντας 
ως Πρόεδρο τον Άγγελο Σιούτη από 
το 4ο ΓΕΛ και Αντιπρόεδρο την Μα-
ρία Τσαλίκη από το 1ο ΓΕΛ Ιλίου. 
Οι έφηβοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι τό-

νισαν ότι η βία, σε όλες τις µορφές, 
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος 
της ζωής µας από µικρή ηλικία, που 
απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και έχει ως σύµµαχο τη σιωπή. Ιδι-

αίτερη, επίσης, ήταν η αναφορά στον 
σχολικό εκφοβισµό, ο οποίος κλιµα-
κώνεται πλέον επικίνδυνα, µε απροσ-
διόριστες συνέπειες.  Παράλληλα, οι 
µαθητές κατέθεσαν µια σειρά από 
εποικοδοµητικές προτάσεις, οι οποί-
ες αποτυπώθηκαν και στο ψήφισµά 
τους, όπως διάλογο και επικοινωνία 
µε γονείς και καθηγητές µε σκοπό τη 
δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης 
και αµοιβαίας κατανόησης, λειτουρ-
γία γραµµών S.O.S. µε εξειδικευµέ-
νο προσωπικό, οργάνωση οµάδων 
διαµεσολάβησης µέσα στο σχολείο, 
επαφή µε αρµόδιους φορείς, συµπα-
ράσταση σε µαθητές που υφίστανται 
την πίεση κ.ά.

Και µε τη... βούλα άνοιξε ο δρόµος για τις αναπλάσεις σε τέσσε-
ρεις γειτονιές του Χαλανδρίου που βρίσκονται πάνω στη διαδροµή 
του Ρωµαϊκού Αδριάνειου Υδραγωγείου, το µεγαλύτερο µνηµείο 
του αρχαίου κόσµου που περνά και από το Χαλάνδρι.

Το πράσινο φως εκκίνησης των έργων στην πόλη σηµατοδό-
τησε η υπογραφή της σχετικής σύµβασης, από το δήµαρχο Σίµο 
Ρούσσο και  τον εκπρόσωπο της αναδόχου Παναγιώτη Ψαλτάκο, 
παρουσία των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράµµατος Cultural 
H.ID.RA.N.T. για την ανάδειξη του Υδραγωγείου, στο πλαίσιο του 
οποίου υλοποιούνται τα έργα. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, 
οι εργασίες ξεκινάνε, το αµέσως προσεχές διάστηµα:
� στην περιοχή του Συνοικισµού, γύρω από τα φρεάτια και τη δεξα-
µενή του Αδριάνειου Υδραγωγείου στην οδό Ελ Αλαµέιν
� στην παραρεµάτια ζώνη, από το ύψος της οδού Γρίβα µέχρι και 
την οδό Γυφτοπούλου, στην οποία έργα θα γίνουν από την οδό 
Βουλγαροκτόνου έως την οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο του Χα-
λανδρίου
� στην οδό Κόδρου, στο σηµείο συνάντησης µε την οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως, και
� στην οδό Επτανήσου, στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας. Η παρέµ-
βαση περιλαµβάνει και τη διάνοιξη της οδού Χαράς (ενοποίηση 
των δύο χωριστών -τώρα- κοινοχρήστων χώρων)

Οι εργασίες στις παραπάνω περιοχές θα ξεκινήσουν άµεσα και 
έχουν ορίζοντα αποπεράτωσης τους 12 µήνες. Πρόκειται για το µε-
γαλύτερο έργο αστικών αναπλάσεων που έχουν γίνει στο Χαλάν-
δρι, συνολικής έκτασης 21.400 τ.µ. Το ύψος της σύµβασης του έρ-
γου, µετά τη δηµοπράτηση, ανέρχεται σε 5.096.330,51 ευρώ, και 
καλύπτεται µε συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόµες ∆ρά-
σεις – U.I.A.), του ∆ήµου Χαλανδρίου και του Πράσινου Ταµείου».

Χαλάνδρι: Ζωντανεύει 
η διαδροµή του αρχαίου 
Αδριάνειου Υδραγωγείου

Την άρση της εµπιστοσύνης της προς την 
διοίκηση και την ανεξαρτητοποίησή της από 
την δηµοτική παράταξη της Συµπολιτείας 
υπέβαλε η Ελένη Πολίτη.

Η πρώην αντιδήµαρχος ∆ηµόσιας Υγεί-
ας έγινε έτσι η δεύτερη δηµοτική σύµβου-
λος που αποχωρεί από τη διοικούσα παρά-
ταξη µέσα σε λίγες ηµέρες (είχε προηγηθεί 
η παραίτηση του Ηλία Τσουχνικά) και η τέ-
ταρτη συνολικά (µαζί µε τη Νατάσα Κοσµο-
πούλου και την Άρτεµις Αργύρη) απώλεια 
για την δηµοτική Αρχή που µοιάζει να φυλ-
λορροεί αδυνατώντας να διατηρήσει ένα αρ-

ραγές µέτωπο εν όψει δηµοτικών εκλογών.
Αναλυτικά,  στην επιστολή ανεξαρτη-

τοποίησής της, η Ελένη Πολίτη ανέφερε τα 
εξής: «Με την παρούσα υποβάλλω την ανε-
ξαρτητοποίησή µου από τη δηµοτική παρά-
ταξη της Συµπολιτείας αίροντας την εµπιστο-
σύνη µου στην παρούσα διοίκηση.

Ευχαριστώ τη δήµαρχο και τους συνερ-
γάτες-υπαλλήλου για τη µέχρι σήµερα υπο-
στήριξη στο έργο το οποίο ανέλαβα, προ-
σπαθώντας να φανώ αντάξια της συνεχούς 
εµπιστοσύνης των συµπολιτών µας στο πρό-
σωπό µου.»

«Καρέ» ανεξαρτητοποιήσεων από την δηµοτική αρχή Πεντέλης



Α
νοίγει ο δρόμος για 
την εφαρμογή του προ-
γράμματος επιδότησης 
ασφαλιστικών εισφο-

ρών για έναν χρόνο, για τη μετατρο-
πή συμβάσεων μερικής απασχόλη-
σης σε πλήρους, σε συνέχεια της 
δημοσίευσης της Κοινής Υπουργι-

κής Απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’  
1217/6.3.3023), που εξειδικεύει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα θεσπίστηκε στον 
Ν. 4997/2022 (άρθρο 9), με στόχο 
την αύξηση του αριθμού των απα-
σχολουμένων με συμβάσεις πλή-
ρους απασχόλησης, μέσω παροχής 

κινήτρων στις επιχειρήσεις τού ιδιω-
τικού τομέα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ 
έχουν ως εξής:

�  Η ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος ισχύει από τη δημο-

σίευση της ΚΥΑ και η υποβολή αι-
τήσεων ισχύει έως και την 31η Δε-
κεμβρίου 2023.

� Στο πρόγραμμα εντάσσονται 
κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρ-
τήτως νομικής μορφής, που, στις 
9 Σεπτεμβρίου 2022, απασχολού-
σαν μισθωτούς με σύμβαση εργασί-

ας μερικής απασχόλησης σε ποσο-
στό άνω του 50% του συνόλου των 
μισθωτών εργαζομένων τους. Οι 
εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει, κατά 
την ένταξή τους, να είναι φορολογι-
κά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να 
έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους 
προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, το ΤΕ-
ΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης και η ρύθμιση να 
τηρείται κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης.

� Επιλέξιμες για μετατροπή είναι 
οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 
που έχουν συναφθεί, μέχρι και τις 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/

ΚΊΝΗΤΡΑ ΓΊΑ 
ΤΊΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ

Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή 
συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους
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9 Σεπτεµβρίου 2022 και εξακολου-
θούν να είναι συµβάσεις µερικής 
απασχόλησης κατά την ηµεροµη-
νία υποβολής της σχετικής αίτησης 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ».

� Οι από µετατροπή συµβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης 
των εργαζοµένων που εντάσσονται 
στο πρόγραµµα πρέπει να έχουν δι-
άρκεια τουλάχιστον ενός έτους από 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτη-
σης του εργοδότη.

� Για τις επιχειρήσεις που εντάσ-
σονται στο πρόγραµµα, επιδοτούνται 
σε ποσοστό 40% -για κάθε σύµβαση 
µερικής απασχόλησης που µετατρέ-
πεται σε πλήρη- οι ασφαλιστικές ει-
σφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, 
καθώς και αυτές που αναλογούν στα 
δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές επιδοτού-
νται από τον κρατικό προϋπολογισµό 
για χρονικό διάστηµα ενός έτους που 
αρχίζει από την ηµεροµηνία µετατρο-
πής της σύµβασης εργασίας. Υπολο-
γίζονται δε επί των µηνιαίων αποδο-
χών του εργαζοµένου.

� Κατά τη διάρκεια ένταξης στο 

πρόγραµµα, οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να διατηρήσουν κατά µέσο όρο 
τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων για ένα 
έτος από την ηµεροµηνία µετατροπής 
της σύµβασης εργασίας. Για τον υπο-
λογισµό του αριθµού των εργαζοµέ-
νων, λαµβάνονται υπόψη οι ενεργές 
θέσεις εργασίας κατά την 9η Σεπτεµ-
βρίου 2022. Ο αριθµός των εργαζο-
µένων που λαµβάνεται υπόψη για τον 
έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης 
του µέσου όρου των θέσεων εργασί-
ας αφορά στο σύνολο των µισθωτών 
αµειβοµένων µε µισθό ή ηµεροµί-
σθιο, µε σχέση εξαρτηµένης εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου (ορισµένου ή 
αορίστου χρόνου), µε πλήρη ή µειω-
µένη απασχόληση. ∆εν προσµετρώ-
νται εργαζόµενοι, των οποίων η σύµ-
βαση εργασίας λύνεται αυτοδικαίως 
(σύµβαση εργασίας ορισµένου χρό-
νου), λύνεται, λόγω συνταξιοδότησης 
και εργαζόµενοι που αποχωρούν οι-
κειοθελώς.

� Οι από µετατροπή συµβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης 
δεν µπορούν να καταγγελθούν από 
τις επιχειρήσεις, πριν από την πάρο-
δο ενός έτους από τη µετατροπή τους, 
εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο 
λόγο που αφορά στον εργαζόµενο.

� Κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήµατος επιδότησης, δεν επι-
τρέπεται η µεταβολή των όρων των 
από µετατροπή συµβάσεων εργασί-
ας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν 
είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµε-
νους που απασχολούνται µε τις συµ-
βάσεις αυτές. ∆εν επιτρέπεται επίσης 
η µετατροπή των συµβάσεων πλή-
ρους απασχόλησης σε µερικής απα-
σχόλησης.

Η διαδικασία ένταξης  
στο πρόγραµµα
Αναφορικά µε τη διαδικασία ένταξης 
στο πρόγραµµα, προβλέπεται ότι:

1. Η κάθε επιχείρηση υποβάλ-
λει για κάθε έναν εργαζόµενο ξεχω-
ριστή ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση σε ειδικό έντυπο, µε τίτλο: 
«αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εργοδο-
τών ένταξης στο πρόγραµµα µετατρο-
πής συµβάσεων εργασίας µισθωτών 
εργαζοµένων µε µερική απασχόλη-
ση σε συµβάσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 
4997/2022 του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων», µε την 
οποία δηλώνει τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του εργαζοµένου 
που επιθυµεί να εντάξει στο πρό-
γραµµα,

iii) ότι είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήµερη και θα παρα-
µείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-
γράµµατος επιδότησης ή έχει ρυθµί-
σει τυχόν βεβαιωµένες οφειλές του 
προς το ∆ηµόσιο και τους φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης και η ρύθµιση θα 
τηρείται,

iv) ότι θα διατηρήσει κατά µέσο 
όρο τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων για 
το χρονικό διάστηµα επιδότησης των 
ασφαλιστικών εισφορών,

v) ότι η διάρκεια της µετατρεπό-
µενης σύµβασης θα είναι τουλάχι-
στον ενός έτους και δεν θα καταγγελ-
θεί, από πριν την πάροδο ενός έτους 
από τη µετατροπή και δεν θα µετα-
βληθούν οι όροι της, εκτός αν είναι 
ευνοϊκότεροι για τον εργαζόµενο.

2. Οι επιχειρήσεις, µαζί µε την αί-
τηση-υπεύθυνη δήλωση, αναρτούν 
αποδεικτικά ασφαλιστικής και φο-
ρολογικής ενηµερότητας.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται 
στην αίτηση και οι προϋποθέσεις 
ένταξης στο πρόγραµµα που αφο-
ρούν στον εργαζόµενο, ελέγχονται 
και διασταυρώνονται από το Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ» κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης.

4. Οι επιχειρήσεις λαµβάνουν 
αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρ-
ριψη της αίτησής τους.

5. Μετά την έγκριση της αίτησης 
και προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της ένταξής τους, απαιτεί-
ται:

i) Οι εργαζόµενοι που εντάσσο-
νται στο πρόγραµµα, να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής έντα-
ξης σε ειδικό έντυπο, µε τίτλο: «αί-
τηση-υπεύθυνη δήλωση αποδοχής 
ένταξης στο πρόγραµµα µετατρο-
πής συµβάσεων εργασίας µισθω-
τών εργαζοµένων µε µερική απα-
σχόληση σε συµβάσεις εργασίας 
πλήρους απασχόλησης του άρθρου 
9 του ν. 4997/2022 του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων» στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
supportemployees.services.gov.gr.

ii) Οι επιχειρήσεις το αργότερο 
εντός 15 ηµερών από την υποβολή 
και έγκριση της αίτησής τους, να υπο-
βάλουν το έντυπο Ε4: «τροποποιητι-
κός αποδοχών» ως προς τα στοιχεία 
της µεταβολής των αποδοχών.6. Με 
την υποβολή των απαιτούµενων στοι-
χείων το αργότερο έως και την 15η 
ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, 
διασταυρώνεται και ελέγχεται η τή-
ρηση των προϋποθέσεων. Εφόσον 
διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, 
εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του 
εργαζοµένου στο πρόγραµµα.

7. Τέλος, σηµειώνεται ότι, σε πε-
ρίπτωση που από τους ελέγχους συ-
ναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις ένταξης, η επιχείρηση 
εκπίπτει από το πρόγραµµα, δηλαδή 
χάνει την επιδότηση και της καταλο-
γίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
που καλύφθηκαν από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, προσαυξηµένες 
κατά 100%.

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 12 Μαρτίου 
2023 και ώρα 23:59, η διαδικασία υποβολής αι-
τήσεων για συµµετοχή στα προγράµµατα αναβάθ-
µισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» 120.000 ανέργων 
σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που έχουν 
ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης µε τις ανά-
γκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της 
απασχολησιµότητας των ανέργων για την ταχύ-
τερη επανένταξή τους. Ο κάθε καταρτιζόµενος θα 
παρακολουθήσει πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτι-
σης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πρά-
σινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρ-
κειας έως 200 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφε-
λούµενοι θα συµµετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποί-
ησης γνώσεων και δεξιοτήτων και, όσοι επιτύχουν, 
θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόµα-
τος, που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ 
ανά ώρα κατάρτισης). Όπως αναφέρει η ∆ηµόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ) σε ανακοίνωσή 
της, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0», µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης-NextGenerationEU.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αί-
τηση, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr), στη διεύθυνση: https://
www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-
kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-
metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-
di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m.

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός της προθε-
σµίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής θα 
ενταχθούν στο µητρώο ωφελουµένων και, στη συ-
νέχεια, θα µπορούν να επιλέξουν το πρόγραµµα κα-
τάρτισης που επιθυµούν να παρακολουθήσουν από 
τη λίστα των προσφερόµενων προγραµµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να επισκεφτούν τις διευθύν-
σεις: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-
katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis https://www.
voucher.gov.gr/.

Μέχρι τις 12 Μαρτίου οι αιτήσεις
 ανέργων για συμμετοχή

 στα προγράμματα αναβάθμισης
 δεξιοτήτων «νέας γενιάς» 



Ξ
εκινά η εφαρµογή του 
προγράµµατος «Κάλυ-
ψη» για τη στέγαση ευά-
λωτων νέων, ηλικίας 25-

39 ετών, που είναι δικαιούχοι του 
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµα-
τος, σε ιδιωτικές κατοικίες, µε κατα-
βολή του ενοικίου από το ∆ηµόσιο.
Σήµερα, υπεγράφη από τους συ-
ναρµόδιους υπουργούς η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), µε 
την οποία καθορίζονται οι διαδικα-
σίες και οι προϋποθέσεις υλοποίη-
σης του προγράµµατος.

Στόχος στη φάση αυτή είναι να 
στεγαστούν 3.000 ωφελούµενοι, 
ηλικίας 25-39 ετών, µε την αξιοποί-
ηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών 
και η έναρξη υλοποίησης του προ-
γράµµατος ορίζεται εντός του Μαρ-
τίου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων σε ανακοίνωσή του, το πρό-
γραµµα «Κάλυψη» εντάσσεται στις 
δράσεις στεγαστικής πολιτικής που 
εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνη-
ση και θεσµοθετήθηκε µε τον νόµο 
5006/2022 «Σπίτι µου-Στεγαστική 
πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση 
της δηµόσιας περιουσίας για κοινω-
νική κατοικία και άλλες διατάξεις».

Οι κατοικίες που θα µισθω-
θούν για τη στέγαση των νέων, σε 
57 δήµους όλης της χώρας, είναι 
εκείνες που διατέθηκαν για τη φι-
λοξενία αιτούντων άσυλο στο πλαί-
σιο του προγράµµατος «Εστία», το 
οποίο ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµ-
βριο, εφόσον βέβαια οι ιδιοκτήτες 
τους θέλουν να ενταχθούν στο νέο 
πρόγραµµα και υποβάλλουν σχετι-
κή αίτηση.

Ήδη, περισσότεροι από 600 ιδι-
οκτήτες ακινήτων έχουν κατ’ αρχήν 
ανταποκριθεί θετικά, εκφράζοντας 
το ενδιαφέρον τους στην προκαταρ-
κτική διερεύνηση που διεξήγαγε το 
υπουργείο σε συνεργασία µε τους 
δήµους που συµµετέχουν στο πρό-
γραµµα.

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
ΚΥΑ, τα κύρια χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος είναι τα εξής:

�  Ωφελούµενοι είναι νέοι, ηλι-
κίας 25-39 ετών, που είναι δικαιού-
χοι του Ελάχιστου Εγγυηµένου Ει-
σοδήµατος, δεν έχουν ιδιόκτητη 
πρώτη κατοικία και κατοικούν σε 
έναν από τους δήµους που συµµε-
τέχει στο πρόγραµµα. Οι εν λόγω 
δήµοι θα απευθύνουν πρόσκληση 

προς τα νοικοκυριά να υποβάλουν 
αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα.

�  Οι ωφελούµενοι κατατάσ-
σονται ανά δήµο µε µοριοδότηση, 
σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: πο-
λύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οι-
κογένειες, άτοµα µε αναπηρία άνω 
του 67%, νοικοκυριά υπό έξωση 
από ενοικιαζόµενη κατοικία, µονο-
γονεϊκές οικογένειες, οικογένειες 
µε ένα ή δύο παιδιά, άνεργοι εγγε-
γραµµένοι στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (∆ΥΠΑ), άτοµα ή 
οικογένειες που φιλοξενούνται σε 
δοµές φιλοξενίας γυναικών θυ-
µάτων βίας και άτοµα ή οικογένει-
ες που φιλοξενούνται ως µέλη σε 
νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυη-
µένου Εισοδήµατος. Αν µία οικο-
γένεια συγκεντρώνει περισσότερα 
από ένα κριτήρια, τα µόρια αθροί-
ζονται, (εκτός από τα κριτήρια για 

πολύτεκνους/τρίτεκνους/οικογένει-
ες µε 1 ή 2 παιδιά).

�  Μετά την κατάταξη των νοι-
κοκυριών σε λίστα προτεραιότητας 
µε βάση τα µόρια που συγκεντρώ-
νουν, οι δήµοι θα καλέσουν τους 
ωφελούµενους να επιλέξουν από 
τη λίστα των διαθέσιµων κατοικι-
ών αυτές που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους ανάλογα µε τη σύνθε-
ση του νοικοκυριού και την προτίµη-
σή του ως προς την περιοχή του δή-
µου που βρίσκεται το ακίνητο. Κάθε 
νοικοκυριό επιλέγει έως τρία διαθέ-
σιµα ακίνητα, µεταξύ των οποίων 
καλείται να διαλέξει το κατάλληλο 
προς ενοικίαση. Εάν το νοικοκυριό 
απορρίψει τα υποψήφια ακίνητα, 
κατατάσσεται αυτόµατα στο τέλος 
της λίστας προτεραιότητας.

� Το πρόγραµµα καλύπτει τις 
δαπάνες µίσθωσης των κατοικιών 

για τρία χρόνια. Η δαπάνη για κά-
θε κατοικία δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το ποσό µε το οποίο είχε διατε-
θεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
«Εστία» συν τον πληθωρισµό του 
2022. Καλύπτονται επίσης δαπάνες 
για την επισκευή φθορών, που δια-
πιστώνονται στα ακίνητα, έως 500 
ευρώ ανά κατοικία κατά τη διάρ-
κεια της µίσθωσης µε την προσκό-
µιση των σχετικών παραστατικών 
και έως το τετραπλάσιο του µηνι-
αίου µισθώµατος κατά τη λήξη της 
µίσθωσης, κατόπιν αιτήµατος του 
ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από βε-
βαίωση ιδιώτη µηχανικού για το κό-
στος αποκατάστασης των φθορών. 
Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες µε-
τακόµισης έως 1.000 ευρώ ανά νοι-
κοκυριό.

� Το ηλεκτρονικό µισθωτήριο 
συµβόλαιο υπογράφεται µεταξύ 
του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 
ωφελουµένου, µε την εγγύηση του 
δήµου ή του νοµικού του προσώπου 
σε ό,τι αφορά την καταβολή του µι-
σθώµατος. Στο συµβόλαιο ορίζεται 
ρητά ότι η καταβολή του ενοικίου 
βαρύνει τον δήµο ή νοµικό πρόσω-
πο του δήµου. Το ενοίκιο καταβάλ-
λεται µηνιαίως σε τραπεζικό λο-
γαριασµό του ιδιοκτήτη, ενώ είναι 
δυνατή η προκαταβολή σε µία δό-
ση των µισθωµάτων του α’ εξαµή-
νου της µίσθωσης.

Τα επόµενα βήµατα, µετά τη 
δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφη-
µερίδα της Κυβέρνησης, είναι:

1. Η υπογραφή προγραµµα-
τικών συµβάσεων µεταξύ του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και των δήµων 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

2. Η δηµοσίευση πρόσκλησης 
προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών 
που συµµετείχαν στα προγράµµα-
τα «Εστία», προκειµένου να εντα-
χθούν στο πρόγραµµα «Κάλυψη». 
Οι αιτήσεις των ιδιοκτητών θα 
υποβάλλονται στους δήµους µαζί 
µε υπεύθυνη δήλωση ότι το ακί-
νητο πληροί τα απαιτούµενα κρι-
τήρια, είναι έτοιµο προς χρήση και 
δεν φέρει πραγµατικό ελάττωµα.

3. Η υποβολή αιτήσεων από 
τους νέους στον δήµο διαµονής 
τους, µαζί µε τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, η αξιολόγησή 
τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ΚΥΑ και η επιλο-
γή των κατοικιών από τους ωφε-
λούµενους.
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«ΚΑΛΥΨΗ» 
Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινά το πρόγραµµα  

για τη στέγαση ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες,  
µε καταβολή του ενοικίου από το ∆ηµόσιο

 Στόχος στη φάση  
αυτή είναι να στεγαστούν 

3.000 ωφελούµενοι, 
ηλικίας 25-39 ετών, 
µε την αξιοποίηση 
τουλάχιστον 1.000 

κατοικιών και η έναρξη 
υλοποίησης του 

προγράµµατος ορίζεται 
εντός του Μαρτίου



ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ
Ν Ε Ο  Τ Ρ Α Γ Ο ΥΔ Ι

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ



26
Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλέλια Ρένεση: Η απάντησή της σε όσους 
την κατέκριναν επειδή πήρε το παιδί της στην πορεία

Η Κλέλια Ρένεση βρέθηκε πριν µερικές µέρες 
στο Σύνταγµα, σε πορεία διαµαρτυρίας για τα Τέ-
µπη και σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, 
φαίνεται πως έχει στην αγκαλιά της την 4χρονη 
κόρη της.

Όπως η ίδια έκανε γνωστό, δέχτηκε έντονη 
κριτική για το γεγονός, ότι πήρε το παιδί της στην 
πορεία και πολλοί υποστήριξαν, ότι εξέθεσε την 
κόρη της σε κίνδυνο.

Μέσα από µία µακροσκελή ανάρτηση στο 
Instagram, η ηθοποιός απάντησε στα αρνητικά 
σχόλια. 

Ανάµεσα σε όσα έγραψε στην ανάρτηση, τό-
νισε ότι: «Εγώ µάχοµαι για όλα τα παιδιά, δικά 
µου ή δικά σας δεν έχει σηµασία. Η ασφάλειά 
του δικού µου παιδιού όταν εγώ είµαι παρούσα 

είναι δεδοµένη. Κάντε µας τη χάρη ψυχοπονιά-
ρηδες κ κατεβείτε σε καµία διαµαρτυρία για το 
κοινό κάλο κ αφήστε την υπερευαισθησία κ την 
υποκριτική τέχνη για κάνα σανίδι. ΚΟΙΝΩΣ, 
ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ, ΚΑΡΦΩΝΕΣΤΕ, ΛΥΣΣΑΤΕ 
Κ ΒΟΥΛΙΑΖΕΤΕ.
Υγ. Τα µικρά παιδιά τα είχαµε όλοι στην άκρη 

της συγκέντρωσης, µε εύκολη διαφυγή, κ µηδέν ρί-
σκο. Οι µεγάλοι πηγαινοερχόµασταν στα σηµεία .

Εγώ θεωρώ ότι ασφαλίζω το παιδί µου µα-
θαίνοντας του τον τρόπο να ζει, να διαµαρτύρε-
ται για τα υπόλοιπα παιδιά του κόσµου, να µαθαί-
νει να ζει χωρίς κινητά κ οθόνες, να ξέρει πότε να 
φυτεύει την τοµάτα, να ξέρει να κοιτάει το φεγγά-
ρι στο ολοσκόταδο. Είµαι πολύ επικίνδυνη µάνα 
τελικά...».

Τ
ο Β Μονοµελές 
Εφετείο Κακουργη-
µάτων που συνεδρί-
ασε την 1η Μαρτίου 

δεν δέχθηκε τους ισχυρισµούς 
του Αλβανού τραγουδιστή και 
επέβαλε στον Arian Begaj ποι-
νή φυλάκιση πέντε ετών µε 
ανασταλτική δύναµη της έφε-
σης, επιβάλλοντας τον περιο-
ριστικό όρο εµφάνισης του στο 
τοπικά αρµόδιο Α.Τ.

Ιδιαίτερα αγαπητός στην 
Αλβανία ο Arian Begaj έχει 
αφιερώσει πολλά απ’ τα τρα-
γούδια του στους µετανάστες 
συµπατριώτες που βρίσκονται 
σε κάθε γωνιά του κόσµου. Ο 
ίδιος είχε επιλέξει να περνάει 
το µεγαλύτερο µέρος της ζωής 
του στην Ελλάδα, όπου µαζί µε 
τον Έλληνα συγκατηγορούµε-
νο του, βρέθηκαν µπλεγµένοι 
σε υπόθεση διακίνησης ναρ-
κωτικών µε αποτέλεσµα να 
συλληφθούν από άνδρες της 
∆ίωξης Ναρκωτικών και να 
καταδικαστούν σε ποινή φυλά-
κισης πέντε ετών.

Συγκεκριµένα, η επιχείρη-
ση σύλληψης των δυο διακι-
νητών κοκαΐνης και κάνναβης 
έγινε στα µέσα του περασµέ-
νου Μαΐου, σε δυο σπίτια στην 
περιοχή της Λούτσας. Στη κα-
τοικία του Έλληνα συνεργού 
του βρέθηκαν 1015 γραµµάρια 
κάνναβης και ένα πιστόλι και 
στο σπίτι του Αλβανού τραγου-
διστή 50 γραµµάρια κοκαΐνης.

Στην απολογία του ο Arian 
Begaj υποστήριξε ότι είναι 
χρήστης κοκαΐνης και κάν-
ναβης και πως την ποσότητα 
των 50 γραµµαρίων που κα-
τασχέθηκε στο σπίτι της συ-
ντρόφου του, την είχε αγο-
ράσει 3-4 µέρες πριν από 
έναν Ροµά, που τον φωνά-
ζουν Νίκο, από το Μενίδι αντί 
του ποσού των 2.300 ευρώ.
«Τα χρήµατα αυτά προέρχονται 
από την εργασία µου. Πήρα µε-
γάλη ποσότητα γιατί την βρή-
κα σε καλή τιµή. Συνήθως αγο-
ράζω 5-10 γραµµάρια τη φορά. 
Καταναλώνω ηµερησίως κάτω 
από ένα γραµµάριο λόγω της 

εργασίας µου. Είµαι τραγουδι-
στής και οικοδόµος» πρόσθεσε 
ο Arian Begaj. O Αλβανός τρα-
γουδιστής υποστήριξε ότι πολ-
λές φορές λαµβάνει νυχτοκά-
µατο άνω των 500 ευρώ ενώ 
παράλληλα εισπράττει και 800 
ευρώ το µήνα από την πρωινή 
του δουλειά ως µπουφετζής.

Τον Μάιο του 2021 λάνσα-
ρε το τελευταίο του τραγούδι 
µε τίτλο «Ταξιδέψτε µε το τρα-
γούδι µου». Το τραγούδι εί-
ναι αφιερωµένο σε όλους τους 
Αλβανούς µετανάστες που βρί-
σκονται σε κάθε γωνιά του κό-
σµου µε το βίντεο κλιπ να γυρί-
ζεται στο Βόλγα στο ∆υρράχιο. 

Ωστόσο το κατηγορητή-
ριο, τόσο για τον ίδιο όσο και 
τον Έλληνα συγκατηγορούµε-
νο του ήταν βαρύ. Κι’ αυτό δι-
ότι οι αστυνοµικοί της ∆ίωξης 
Ναρκωτικών τους είχαν θέσει 
υπό παρακολούθηση, γνώρι-
ζαν τις κινήσεις τους και τα ντα-
λαβέρια τους και κάπως έτσι 
κατάφεραν να τους περάσουν 
χειροπέδες.

ARIAN 
BEGAJ 

Ο Αλβανός 
τραγουδιστής 

και… οικοδόμος 
που διακινούσε 

κοκαΐνη 
στην Αθήνα

Ο Αντώνης και Γιώργος 
Καφετζόπουλος µίλησαν στην 
εκποµπή «Ελένη» τόσο για τη 
συνεργασία τους το θέατρο όσο και 
για τη σχέση τους ως πατέρας και 
γιος.
Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, 
ανέφερε: «Μοιραία υποδυόµαστε 
τον πατερά µε το γιο, είναι θέµα 
ηλικιών. Με αυτό το έργο δεν 
υπήρξαν δεύτερες σκέψεις να 
παίξω µε το γιο µου. Έχουµε µια 
οικογενειακή παράδοση, δεν 
ανακατευόµαστε µε αυτά που 
θέλουν τα παιδιά. Είναι πολύ 
δύσκολο να πείσεις ένα δικό σου 
άνθρωπο να το ξανασκεφτεί αν δεν 
κάνει για τη δουλειά. ∆εν είµαστε 
πια µπαµπάς και γιος, εγώ είµαι 72 
και ο Γιώργος 37 , είµαστε µεγάλοι 
άνθρωποι πια. Ποτέ δεν υπήρξα 
αυστηρός µε τα παιδιά µου».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος, 
τόνισε: «Ο πατέρας µου ήταν το 
έναυσµα να ασχοληθώ µε την 
υποκριτική γιατί µε έπαιρνε από 
µικρό µαζί σε γυρίσµατα και σε 
θέατρα. Έχω δει παραστάσεις του 
πατέρα µου πάνω από 50 φορές. 
Όταν ήµουν πιο µικρός µπορεί 
να είχα κάποιες ανασφάλειες µε 
το όνοµα γιατί ήµουν ντροπαλός. 
Όταν µου έπαιρναν συνέντευξη 
µόνο για το ότι είµαι γιος του 
Καφετζόπουλου µου την έσπαγε 
λίγο» παραδέχτηκε».

Γιώργος 
Καφετζόπουλος: 
«Όταν μου 
έπαιρναν
συνέντευξη
μόνο για
τον πατέρα μου, 
μου την έσπαγε»

Συνελήφθη µε 50 γραµµάρια κοκαΐνης που είχε για…. δική του χρήση  



Τ
ο γεγονός ότι ορισµένοι 
καλλιτέχνες τραγούδη-
σαν στα νυχτερινά κέ-
ντρα που εµφανίζονται, 

λίγες µέρες µετά το πολύνεκρο σι-
δηροδροµικό δυστύχηµα στα Τέ-
µπη, έφερε σωρεία αρνητικών σχο-
λίων στον Νίκο Βέρτη, την Πάολα, 
τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Γιώρ-
γο Γιαννιά.

Οι παραπάνω είναι µερικά από 
τα ονόµατα που βρέθηκαν στο στό-
χαστρο των µεσηµεριανών -και όχι 
µόνο- εκποµπών. Η Κατερίνα Και-
νούργιου εξέφρασε στον «αέρα» 
του «Super Κατερίνα» την έντονη 
δυσαρέσκειά της µε τους καλλιτέ-
χνες που τραγούδησαν. Με αφορ-
µή αυτό,  ο Γιώργος Τσαλίκης έκα-
νε µία τηλεφωνική παρέµβαση 
στην εκποµπή.

«Είναι η πρώτη φορά µετά από 
πάρα πολλά χρόνια που παρεµβαί-
νω σε µια εκποµπή…» είπε αρχι-
κά ο Γιώργος Τσαλίκης και αφού 
έστειλε τα συλλυπητήριά του στις 
οικογένειες των θυµάτων, συνέχι-
σε, λέγοντας: «Οι καλλιτέχνες, εί-
τε είναι ηθοποιοί είτε τραγουδιστές, 
έχουµε συνηθίσει σε πολύ τραγικές 
στιγµές της δικής µας ζωής να βγαί-
νουµε στη σκηνή…. Ας µη µιλάµε 
για σεβασµό και ενσυναίσθηση 

όταν οι καλλιτέχνες, στο δικό τους 
προσωπικό πένθος… Οι καλλιτέ-
χνες δυστυχώς είµαστε ταγµένοι σε 
αυτό που λέγεται προσφορά πάνω 
στη σκηνή και τέχνη για τον κόσµο 
που έρχεται». 

Στην πορεία, ο τραγουδιστής 
πρόσθεσε: «Το Σάββατο µέχρι πο-
λύ αργά το απόγευµα, όλα τα µαγα-
ζιά δέχονταν κρατήσεις. Πιστεύετε 
ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εί-
χαν κατακλύσει τα νυχτερινά µαγα-

ζιά και τα θέατρα, ήταν οι αναίσθη-
τοι Έλληνες;

Μιλήσαµε µε το µαγαζί και εί-
παµε ότι το Σάββατο το βράδυ θα 
ανοίξουµε κανονικά γιατί πέρα από 
το γεγονός πως είµαστε συντετριµ-

µένοι, υπάρχουν κάποιοι άνθρω-
ποι σε αυτά τα µαγαζιά και τα θέ-
ατρα που αυτό το βδοµαδιάτικο το 
χρειάζονται για τα δικά τους παι-
διά. Πιστεύετε ότι εµείς που ανοί-
ξαµε, το κάναµε για να πάρουµε τα 
χρήµατα αυτής της βραδιάς; Είµα-
στε όλοι µπερδεµένοι».

Η Κατερίνα Καινούργιου συ-
νέχισε να αντιδρά, τονίζοντας πως 
γνωρίζει ότι ο τραγουδιστής σε άλ-
λη περίπτωση που το µαγαζί είχε 
µείνει κλειστό, είχε δώσει ο ίδιος 
τα χρήµατα στους υπαλλήλους, γί  
αυτό και σε αυτή την περίπτωση δι-
αφωνεί µε τη στάση του. Η ίδια του 
είπε ότι τα βάζει µε όσους δεν σεβά-
στηκαν το συλλογικό πένθος.

«Υπάρχει µια µεγάλη µερίδα 
του κόσµου που θέλει να πατήσει 
ένα προσωπικό break σε αυτό που 
νιώθει» της απάντησε ο τραγουδι-
στής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης, οι τόνοι ανέβηκαν.

Ο Γιώργος Τσαλίκης της ζήτη-
σε να ηρεµήσουν και να συνεχί-
σουν την κουβέντα τους σε χαµη-
λούς τόνους.

«Κανένας δεν ένιωσε καλά 
όταν ανέβηκε στη σκηνή το Σάββα-
το το βράδυ. Κι εγώ δεν πήγα χα-
ρούµενος στη δουλειά µου» τόνισε.
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Άννα Βίσση για τους τραγουδιστές που εμφανίστηκαν 
στην πίστα το Σάββατο: «Με τι κέφι να τραγουδήσουν;»

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΤΣΑΛΙΚΗΣ:
ΟN AIR ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

«∆εν σεβάστηκες 
το συλλογικό πένθος»

Aντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφα-
ση ορισµένων τραγουδιστών, αλλά και νυ-
χτερινών κέντρων να παρουσιάσουν κα-
νονικά το πρόγραµµά τους το βράδυ του 
Σαββάτου, λίγο µετά την τραγωδία µε τη 
σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέµπη.

Η κάµερα της εκποµπής «Super Κατε-
ρίνα» συνάντησε κάποιους καλλιτέχνες και 
εκείνοι τοποθετήθηκαν σχετικά µε την από-
φαση των συναδέλφων τους.

Ανάµεσα σε αυτούς ο Τριαντάφυλλος, ο 
οποίος ανέφερε πως αν ήθελαν οι τραγουδι-
στές, θα διοργάνωναν όλοι από κοινού µια 
συναυλία και θα έδιναν τα χρήµατα που θα 
συγκεντρώνονταν στους ανθρώπους που 

επλήγησαν από την τραγωδία. «Οκ, ναι. 
Θες να το δεις έτσι; Εγώ µπορώ να σου πω 
και το άλλο. Θα µπορούσαµε όλοι οι καλ-
λιτέχνες να κάνουµε µια µεγάλη συναυλία, 
Τρίτη ή Τετάρτη και όλα αυτά τα λεφτά που 
θα µαζεύονταν να τα δίναµε. Ο καθένας κρί-
νεται για τις πράξεις του. Εγώ δεν θα τρα-
γουδούσα, όπως και ακύρωσα και τα live 
µου, όπως ακυρώθηκε και το J2US», σχο-
λίασε.

Στη συνέχεια, τόνισε: «∆ηλαδή τώρα 
το Σάββατο µαζεύτηκαν υπερβολικά λεφτά 
για να σταλθούν στις οικογένειες; Μαζεύ-
τηκαν πόσοι; 600 άτοµα, 700, 1.000; Όλοι 
οι τραγουδιστές αν µαζευόµασαν σε ένα γή-

πεδο µεγάλο, πόσο κόσµο θα φέρναµε; Αν 
είχε οργανωθεί κι είχε διαφηµιστεί αυτό; 
20.000; 30; Αυτά είναι λεφτά για να πάνε 
εκεί πέρα και όλα τα υπόλοιπα είναι βερε-
σέ. Σόρρυ παιδιά, πείτε µε κοµπλεξικό, αλ-
λά αυτή είναι η αλήθεια».

Με τα λεγόµενά του συµφώνησε και 
η Άννα Βίσση, η οποία έστειλε ένα µήνυ-
µα στη Χρύσλα Γεωργακοπούλου, ενώ βρι-
σκόταν στον αέρα της εκποµπής.

«Πες του Τριαντάφυλλου «και η Άννα εί-
ναι µαζί σου». Με τι κέφι να τραγουδήσουν; 
∆εν ήταν θέµα εθνικού πένθους», έγραφε 
το µήνυµα της Άννας Βίσση, όπως είπε η 
δηµοσιογράφος.
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Η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου

Μ
ε τρία µετάλλια στις 
αποσκευές της επέ-
στρεψε από την Κων-
σταντινούπολη η εθνι-

κή οµάδα στίβου, που συµµετείχε στο 
37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα κλει-
στού. Η Ελλάδα κατετάγη 11η στον πί-
νακα µεταλλίων της διοργάνωσης, χά-
ρη στο χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου 
στο µήκος, το οποίο ήταν το τρίτο δια-
δοχικό στη διοργάνωση, και τα ασηµέ-
νια του Νίκου Ανδρικόπουλου στο τρι-
πλούν και του Εµµανουήλ Καραλή στο 
επί κοντώ, τα οποία ήταν τα «παρθενι-
κά» για τους δύο αθλητές σε µεγάλη δι-
οργάνωση σε επίπεδο ανδρών.

Ο «χρυσός» Ολυµπιονίκης του µή-
κους, ο οποίος, σε ένδειξη σεβασµού 
προς τα θύµατα της σιδηροδροµικής 
τραγωδίας στα Τέµπη, ζήτησε να του 
γίνουν ερωτήσεις που να αφορούν µό-
νο στο αθλητικό κοµµάτι, µίλησε για:

- Τους πρωινούς αγώνες και το ότι 
δεν του ταιριάζουν:

 «Οι πρωινοί αγώνες δεν µου ται-
ριάζουν. Αν ο αγώνας ήταν απόγευµα, 
θα πηδούσα πολύ περισσότερο. Ήταν 
δύσκολο το πρωινό ξύπνηµα. ∆υσκο-
λευόµουν πολύ το βράδυ, γιατί προ-
σπαθούσα να κοιµηθώ νωρίς για να 
κάνω οκτάωρο ύπνο και ξυπνούσα εν-
διάµεσα. Όλα πήγαν καλά όµως, έκα-
να καλό ζέσταµα και βγήκε αρκετά κα-
λό το πρώτο άλµα. Και αυτό να µην 

έβγαινε, όµως, πιστεύω ότι θα έκανα 
µία καλή επίδοση».
- Το πώς αισθάνεται που πήρε ακόµη 
ένα χρυσό µετάλλιο:

 «Είµαι περήφανος γι’ αυτό που κα-
τάφερα. ∆ουλεύουµε σκληρά µε τον 
προπονητή µου γι’ αυτούς τους αγώ-
νες. Είµαι αθλητης αγώνων. Μου αρέ-

σουν τα µετάλλια και οι επιδόσεις και 
πάντα κυνηγώ το καλύτερο».
- Το πώς αισθάνθηκε ακούγοντας τον 
εθνικό ύµνο: 

«∆εν θα έλεγα ότι βούρκωσα. 
Απλώς συγκινήθηκα, γιατί είχε γεµίσει 
η κερκίδα µε Έλληνες που έψελναν τον 
εθνικό ύµνο και ήταν µία ωραία ατµό-
σφαιρα. Πάντα προσπαθώ για το κα-
λύτερο. Και τα 19 παιδιά δώσαµε τον 
καλύτερο εαυτό µας. Συγχαρητήρια σε 
όλους. Κάναµε ωραίο αγώνα, είχαµε 
αρκετούς τελικούς, είχαµε δύο ακόµα 
µετάλλια µε τους Καραλή και Ανδρι-
κόπουλο».
- Το αν ο επόµενος στόχος του είναι τα 
8.50 µέτρα:

 «Ναι, βασικά αυτός ήταν ο στόχος 
µου και τώρα. Το έχω ξανακάνει. Αλλά 
θα ήθελα πολύ περισσότερο από αυτό. 
Θα ήθελα το καλοκαίρι να φτάσω στα 
8.60 µέτρα και 8.70 µέτρα και θα προ-
σπαθήσω να τα καταφέρω».
- Το αν τέτοιες επιδόσεις του δίνουν αυ-
τοπεποίθηση, δεδοµένου ότι βρίσκεται 
και σε προολυµπιακή χρονιά: 

«Εννοείται αυτό. Οι καλοί και πολ-
λοί αγώνες, η σταθερότητα χτίζουν 
την φόρµα σου για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες. Το βασικό είναι ότι είµαι υγι-
ής. Ένας αθλητής πρέπει να προσέχει 
πάρα πολύ για να µην έχει άτυχους 
τραυµατισµούς».
- Το αν διάλεξε προσεκτικά τα παπού-
τσια και το χρώµα πριν τον αγώνα: 

«Ναι, το κοίταξα προσεκτικά. Το 
διπλοκοιτάξαµε για να γίνουν όλα 
καλά».

Το χρυσό µετάλλιο του Μίλτου 
Τεντόγλου στο µήκος (το τρίτο συ-
νεχόµενο στη διοργάνωση) και τα 
ασηµένια του Νίκου Ανδρικόπου-
λου στο τριπλούν και του Εµµα-
νουήλ Καραλή στο επί κοντώ -για 
αµφότερους τα παρθενικά σε µε-

γάλη διοργάνωση σε επίπεδο αν-
δρών- έφεραν την Ελλάδα στην 
11η θέση του πίνακα µεταλλίων, 
ενώ η ελληνική αποστολή είχε 
ακόµη δύο συµµετοχές σε τελι-
κούς, µε την Κατερίνα Στεφανίδη 
και τον ∆ηµήτρη Τσιάµη, και δύο 

ηµιτελικούς στα 60µ., µε τον Γιάν-
νη Νυφαντόπουλο και την Πολυ-
νίκη Εµµανουηλίδου να σηµειώ-
νουν µάλιστα ατοµικά ρεκόρ.

Συνοπτικά οι θέσεις και οι επι-
δόσεις των αθλητών και αθλητρι-
ών της ελληνικής αποστολής:

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
«ΕΙΜΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ»

ΑΝ∆ΡΕΣ 
ΤΕΛΙΚΟΙ 
1ος 8,30µ. (προκρ. 8,03µ.)  
µήκος Μίλτος Τεντόγλου 
2ος 5,80µ. (προκρ. 5,75µ.)  
επί κοντώ Εµµανουήλ Καραλής 
2ος 16,58µ. (προκρ. 16,39µ.)  
τριπλούν Νίκος  
Ανδρικόπουλος 
7ος 16,39µ. (προκρ. 16,26µ.)  
τριπλούν ∆ηµήτρης Τσιάµης

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 
21ος 6.71 (προκρ. 6.72) 60µ.  
Γιάννης Νυφαντόπουλος

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 
12ος 16,06µ. τριπλούν  
Ανδρέας Πανταζής 
13ος 2,17µ. ύψος  
Αντώνης Μέρλος 
20ος 7.82 60µ. εµπόδια  
Κώστας ∆ουβαλίδης 
25ος 1:50.82 800µ.  
Χρήστος Κοτίτσας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΤΕΛΙΚΟΙ 
4η 4,60µ. (προκρ. 4,55µ.)  
επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 
18η 7.34 (προκρ. 7.26) 60µ. 
Πολυνίκη Εµµανουηλίδου

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 
10η 13,60µ. τριπλούν 
Σπυριδούλα Καρύδη 
15η 4,30µ. επί κοντώ  
Νικόλ Κυριακοπούλου 
19η 53.71 400µ.  
Ειρήνη Βασιλείου 
20η 9:22.35 3.000µ.  
Αναστασία Μαρινάκου 
23η 55.29 400 µ. Ανδριάνα 
Φέρρα 
29η 7.43 60µ.  
Ραφαέλα Σπανουδάκη 
29η 8.34 60µ. εµπόδια  
Αναΐς Καραγιάννη 
∆εν αγωνίστηκε 60µ.  
εµπόδια Ελισάβετ Πεσιρίδου
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Ο «Φαραώ» που 
έκανε... παιχνιδάκι 

τα «double-double»

SPORTS TODAY/

Α
κόµη και 
την εφετι-
νή σεζόν, 
όπου η Λί-

βερπουλ απογοήτευσε 
στις περισσότερες «απο-
στολές» της και στους 
περισσότερους στόχους 
της (αποκλεισµός στο 
Κύπελλο Αγγλίας στον 
4ο γύρο απ’ την Μπρά-
ιτον, αποκλεισµός στο 

League Cup στον 4ο γύ-
ρο απ’ την Μάντσεστερ Σί-

τι), κυνηγώντας πλέον µόνο 
την 4η θέση που οδηγεί στο 
επόµενο Champions League 
κι ένα... θαύµα στη ρεβάνς µε 
τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» 
της κορυφαίας διασυλλογι-
κής διοργάνωσης, µετά το 
2-5 στο «Anfield», ο Μο Σα-
λάχ ήταν και παραµένει ση-
µείο αναφοράς της.

Όχι µόνο για τους «reds», 
αλλά συνολικά για το αγγλι-
κό ποδόσφαιρο, καθώς κατα-
φέρνει να ξεχωρίζει και να κά-
νει τη... διαφορά ακόµη και σε 
µία χρονιά, όπου όλα έδειχναν 
εξαρχής να πηγαίνουν στραβά 
κι ανάποδα για την οµάδα του 
Γιούργκεν Κλοπ. Το απόγευµα 
της Κυριακής (5/3) ο Αιγύπτιος 
σούπερ-σταρ ήταν Man Of The 
Match µε δύο γκολ (66’, 83’) 
και δύο ασίστ (50’ στον Χάκπο, 
88’ στον Φιρµίνιο) στο ιστορικό 
7-0 της Λίβερπουλ απέναντι στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην 
πιο «βαριά» ήττα των «κόκκινων 
διαβόλων» στην Αγγλία µετά τον 
∆εκέµβριο του 1931 (!) κι έγινε ο 
κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία 
των «reds» στην Premier League 
µε 129 γκολ σε 205 εµφανίσεις 
στην κορυφαία κατηγορία της 
Αγγλίας, προσπερνώντας τον Ρό-
µπι Φάουλερ.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος 
παίκτης της Λίβερπουλ που σκό-
ραρε σε 6 σερί παιχνίδια ενα-
ντίον της Γιουνάιτεντ σε όλες τις 

διοργανώσεις (11 γκολ). Εντυ-
πωσιακός, καθοριστικός κι εµ-
βληµατικός ο 31χρονος επιθετι-
κός, ο οποίος όµως έφτασε και 
µία άλλη τεράστια επίδοση που 
δύσκολα θα καταρριφθεί στο 
(άµεσο) µέλλον από κάποιον άλ-
λον ποδοσφαιριστή, καθώς έγι-
νε ο πρώτος παίκτης που συν-
δύασε συν 20 γκολ και διψήφιο 
αριθµό ασίστ σε 6 σερί σεζόν στο 
«Νησί»! Κοινώς, απ’ την πρώτη 
χρονιά που φόρεσε τη φανέλα 
της Λίβερπουλ (η οποία ξόδεψε 
42 εκατ. ευρώ για να τον απο-
κτήσει απ’ τη Ρόµα τον Ιούλιο 
του 2017), ο «Φαραώ» σκοράρει 
και «σερβίρει» ασταµάτητα πάνω 
από 20 γκολ ανά σεζόν και σίγου-
ρα διψήφια νούµερα σε ασίστ.

Αποκορύφωµα ήταν η πρώ-
τη του χρονιά µε τη Λίβερπουλ, 
όταν «έγραψε» 44 γκολ και 17 
γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 
ενώ την εφετινή σεζόν µετράει 
πλέον 22 τέρµατα και 11 ασίστ 37 
αγώνες στις διοργανώσεις του 
«Νησιού» και του Champions 
League. Και συνεχίζει...

Το περασµένο Σάββατο, σηµειώνοντας το 
201ο του γκολ µε τα χρώµατα της Παρί Σεν 
Ζερµέν (στη νίκη µε 4-2 επί της Ναντ), ο Κι-
λιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των 
εποχών του συλλόγου , σε ηλικία 24 ετών, 2 
µηνών και 12 ηµερών. Παράλληλα έφτασε τα 
18 γκολ στο πρωτάθληµα κα µοιράζεται µε τον 
Χάρι Κέιν (Αγγλία/ Τόττεναµ),  την 4η θέση 
στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι», βρα-
βείο που δίνεται ετησίως στον κορυφαίο σκό-
ρερ στην Ευρώπη, έχοντας από 36 βαθµούς.

Οι τρεις θέσεις του βάθρου δεν άλλαξαν, 
αφού κανένας από τους παίκτες που τις κα-
ταλαµβάνουν δεν σκόραρε. Ο  Νορβηγός δι-

εθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι Έρ-
λινγκ Χάαλαντ εξακολουθεί να...τρέχει προς 
την κατάκτηση του πρώτου «Χρυσού Παπου-
τσιού» της καριέρας του, αφού  βρίσκεται 
στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης µε 
54 βαθµούς, έχοντας σηµειώσει 27 γκολ σε 
26 αγώνες. 

Πίσω του στη δεύτερη θέση είναι ο Νι-
γηριανός διεθνής επιθετικός της Νάπολι Βί-
κτορ Όσιµεν, που έφτασε τα 19 γκολ και τους 
38 βαθµούς, ενώ την τρίτη θέση στο βάθρο 
έχει ο Νορβηγός, ο Αµάλ Πελεγκρίνο της 
Μπόντο Γκλιµτ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώ-
τος σκόρερ του τελευταίου πρωταθλήµατος 

(2022) της Eliteserien, που ολοκληρώθηκε 
τον Νοέµβριο, µε 25 γκολ και 37,5 βαθµούς.
 Να σηµεωθεί ότι- ο πρώην επιθετικός της 
ΑΕΚ- Μάρκο Λιβάγια σηµειώνοντας γκολ-πέ-
ναλτι στην ήττα (3-4)της Χαίντουκ από την 
Λοκοµοτίβα Ζάγκρεµπ, έφτασε τα 16 γκολ την 
Κροατία, είναι πρώτος σκόρερ και µπήκε στη 
λίστα  των 31 παικτών µε τους περισσότερους 
βαθµούς (από τα γκολ) στην Ευρώπη. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι τα πέντε κορυφαία πρωτα-
θλήµατα στην κατάταξη της UEFA έχουν συ-
ντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από 
την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και 
οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1.

τα 

Α
βερπουλ απογοήτευσε 
στις περισσότερες «απο-
στολές» της και στους 
περισσότερους στόχους 
της (αποκλεισµός στο 
Κύπελλο Αγγλίας στον 
4ο γύρο απ’ την Μπρά-
ιτον, αποκλεισµός στο 

League Cup στον 4ο γύ-
ρο απ’ την Μάντσεστερ Σί-

τι), κυνηγώντας πλέον µόνο 
την 4η θέση που οδηγεί στο 
επόµενο Champions League 
κι ένα... θαύµα στη ρεβάνς µε 
τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» 
της κορυφαίας διασυλλογι-
κής διοργάνωσης, µετά το 
2-5 στο «Anfield», ο Μο Σα-
λάχ ήταν και παραµένει ση-
µείο αναφοράς της.
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µείο αναφοράς της.

«Σοκ» στην Παρί Σεν Ζερµέν. Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της γαλλικής οµάδας, ο Νεϊµάρ 
θα πρέπει να µείνει εκτός οµάδας για διάστη-
µα 3-4 µηνών, αφού θα χρειαστεί να υποβλη-
θεί σε χειρουργική επέµβαση για το πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει στον αστράγαλο.

«Ο Νεϊµάρ  παρουσίασε προβλήµατα 
αστάθειας στον δεξιό αστράγαλο τα τελευταία 
χρόνια. Μετά το τελευταίο του διάστρεµµα που 
συνέβη στις 20 Φεβρουαρίου, το ιατρικό επιτε-
λείο της Παρί Σεν Ζερµέν συνέστησε επέµβα-
ση αποκατάστασης συνδέσµων, προκειµένου 
να αποφευχθεί µεγάλος κίνδυνος υποτρο-
πής. Όλοι οι εµπειρογνώµονες που ρωτήθη-
καν επιβεβαίωσαν αυτήν την ανάγκη. Η επέµ-
βαση αυτή θα πραγµατοποιηθεί τις επόµενες 
ηµέρες στο νοσοκοµείο ASPETAR της Ντό-
χα. Αναµένεται διάστηµα 3 µε 4 µηνών πριν 
την επιστροφή του στη συλλογική προπόνη-
ση», ανέφερε ο γαλλικός σύλλογος.

Σοκ στην 
Παρί ΣΖ 
με Νεϊμάρ, 
τέλος η σεζόν

«Χρυσό Παπούτσι»: Ίδιο το βάθρο, 
ανεβαίνει ο Μπαπέ, στη λίστα και ο Λιβάγια



Μ
ια τεχνητή γλυκαντική 
ουσία, η ερυθριτόλη, 
που χρησιµοποιείται 
ευρέως σε επεξεργα-

σµένα τρόφιµα, µπορεί να αυξάνει 
τον κίνδυνο για έµφραγµα ή εγκε-
φαλικό, λόγω δηµιουργίας θρόµ-
βων στο αίµα, δείχνει µια νέα αµε-
ρικανική επιστηµονική µελέτη, µε 
την οποία όµως δεν συµφωνούν 
όλοι οι επιστήµονες.

Η ερυθριτόλη, η οποία σε φυ-
σική µορφή υπάρχει σε πολλά λα-
χανικά και φρούτα, ενώ παράγε-
ται ακόµη και από το ανθρώπινο 
σώµα σε µικρή ποσότητα, προστί-
θεται σε µεγαλύτερες ποσότητες 
ως τεχνητό γλυκαντικό σε διάφο-
ρα τρόφιµα και ποτά µε λίγες θερ-
µίδες και χαµηλούς υδατάνθρα-
κες. Η ερυθριτόλη είναι περίπου 
70% γλυκιά σε σχέση µε τη ζάχα-
ρη αλλά χωρίς καθόλου θερµίδες, 
και παράγεται εµπορικά από τη ζύ-
µωση του καλαµποκιού. Μετά την 
κατανάλωσή της δεν µεταβολίζε-
ται καλά από το σώµα, εισέρχεται 
στην κυκλοφορία του αίµατος και 
φεύγει από το σώµα τελικά κυρίως 

µέσω των ούρων. Παράγεται εδώ 
και πάνω από 30 χρόνια, χρησι-
µοποιείται ως τεχνητό γλυκαντικό 
σε περισσότερες από 50 χώρες και 
θεωρείται µία από τις γλυκαντικές 
ουσίες που χρησιµοποιούνται ολο-
ένα συχνότερα από τη βιοµηχανία 
τροφίµων. Άνθρωποι παχύσαρκοι, 
διαβητικοί και µε άλλες µεταβολι-
κές διαταραχές (οι οποίοι παράλ-
ληλα ανήκουν σε οµάδα υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου), που 
θέλουν να καταναλώσουν λιγότε-
ρη ζάχαρη και να πάρουν λιγότε-
ρες θερµίδες, θεωρείται ότι ωφε-
λούνται από την εν λόγω ουσία.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής 
τον δρ Στάνλεϊ Χέιζεν της Κλινι-
κής Κλίβελαντ στο Οχάιο και του 
Ινστιτούτου Ερευνών Λέρνερ, οι 
οποίοι µελέτησαν περισσότερους 
από 4.000 ανθρώπους σε ΗΠΑ 
και Ευρώπη και έκαναν τη σχετι-
κή δηµοσίευση στο ιατρικό περιο-
δικό «Nature Medicine», βρήκαν 
ότι όσοι είχαν µεγάλες ποσότητες 
ερυθριτόλης στο αίµα τους, αντιµε-
τώπιζαν έως διπλάσια πιθανότητα 
να πάθουν έµφραγµα ή εγκεφαλι-

κό µέσα στην επόµενη τριετία, σε 
σύγκριση µε εκείνους που είχαν τη 
λιγότερη ερυθριτόλη στον οργανι-
σµό τους. Κάτι παρόµοιο παρατη-
ρήθηκε επίσης σε εργαστηριακά 
πειράµατα σε ζώα.

«Νοµίζω ότι υπάρχουν πια αρ-
κετά δεδοµένα για να υποστηρί-
ξουµε ότι πρέπει να διαβάζουµε τις 
ετικέτες και να αποφεύγουµε την 
ερυθριτόλη, ιδίως όσοι κινδυνεύ-

ουν από καρδιαγγειακή νόσο», δή-
λωσε ο Χέιζεν. Όπως είπε, φαίνε-
ται πως η ερυθριτόλη διευκολύνει 
τα αιµοπετάλια να σχηµατίσουν 
θρόµβους και ο κίνδυνος αυτός 
αυξάνει αναλογικά όσο περισσό-
τερη ερυθριτόλη έχει κάποιος στο 
αίµα του. Άλλοι πάντως επιστήµο-
νες, όπως η δρ Κάρεν Όσπρι, επι-
κεφαλής της οµάδας εργασίας του 
Αµερικανικού Κολλεγίου Καρδι-
ολογίας για την διατροφή και τον 
τρόπο ζωής, καθώς και το Συµβού-
λιο Ελέγχου Θερµίδων των ΗΠΑ, 
εµφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί 
και ανέφεραν ότι χρειάζεται πε-
ρισσότερη µελέτη προτού η ερυ-
θριτόλη χαρακτηριστεί δυνητικά 
επιβλαβής για την υγεία. «Σε αυτή 
τη φάση, νοµίζω ότι δεν είναι κάτι 
ανησυχητικό να χρησιµοποιεί κά-
ποιος µικρές ποσότητες ερυθριτό-
λης, αν και το ζήτηµα χρειάζεται να 
διερευνηθεί περαιτέρω», ανέφερε 
η δρ Όσπρι.

Άλλοι ειδικοί επεσήµαναν ότι 
η νέα µελέτη βρήκε απλώς κάποια 
συσχέτιση και όχι µια επιβεβαιω-

µένη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος 
ανάµεσα στην ερυθριτόλη και στον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τόνισαν 
ότι οι ερευνητές δεν αξιολόγησαν 
τη συνολική διατροφή των συµµε-
τεχόντων, συνεπώς µπορεί στα ευ-
ρήµατά τους να εµπλέκονταν και 
άλλοι διατροφικοί παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου. Επί-
σης αντέτειναν ότι µπορεί να συµ-
βαίνει το αντίστροφο: άνθρωποι 
µε προϋπάρχοντα καρδιαγγειακά 
προβλήµατα ή διαβητικοί να τρώ-
νε περισσότερα φαγητά µε ερυθρι-
τόλη για να χάσουν βάρος.

Από την άλλη, ο Χέιζεν ανέ-
φερε ότι «γλυκαντικά όπως η ερυ-
θριτόλη έχουν αυξηθεί ταχέως σε 
δηµοτικότητα τα τελευταία χρόνια, 
όµως είναι ανάγκη να γίνει περισ-
σότερη σε βάθος έρευνα για τις 
επιπτώσεις τους σε βάθος χρόνου. 
Η καρδιαγγειακή νόσος χτίζεται 
σταδιακά στον χρόνο και αποτελεί 
κύρια αιτία θανάτου παγκοσµίως. 
Είναι ανάγκη να βεβαιωθούµε ότι 
οι τροφές που τρώµε, δεν συµβάλ-
λουν κρυφά στη νόσο αυτή».
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Η κοινή τεχνητή γλυκαντική ουσία ερυθριτόλη µπορεί 
να αυξάνει τον κίνδυνο εµφράγµατος και εγκεφαλικού

Ένοχη για 
ΘΡΟΜΒΟΥΣ

Μικρότερος ο κίνδυνος νεφρικής νόσου για όσους 
τρώνε συχνά λιπαρά ψάρια με πολλά ωμέγα-3

Η κατανάλωση µέσα στην εβδο-
µάδα τουλάχιστον δύο µερίδων λι-
παρών ψαριών όπως η ρέγγα, ο σο-
λοµός, το σκουµπρί και η σαρδέλα 
συνδέεται µε µικρότερο κίνδυνο για 

χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και µε 
επιβράδυνση στη σταδιακή απώλεια 
της λειτουργίας των νεφρών, δείχνει 
µια µεγάλη διεθνής επιστηµονική 
έρευνα. Τα λιπαρά ψάρια περιέχουν 
µεγάλη ποσότητα ωµέγα-3 λιπαρών 
οξέων, που προστατεύουν τη λει-
τουργία των ζωτικών οργάνων των 
νεφρών. Από ΧΝΝ - µια λίγο πολύ 
«σιωπηλή» νόσο - σε διάφορα στά-
δια πάσχουν περίπου 700 εκατοµµύ-

ρια άνθρωποι παγκοσµίως. Σε προ-
χωρηµένο στάδιο η ΧΝΝ µπορεί να 
οδηγήσει σε ανάγκη αιµοκάθαρσης 
ή µεταµόσχευσης νεφρών και σε 
πρόωρο θάνατο. Είναι σηµαντικό να 
πάρει κανείς έγκαιρα µέτρα - όπως η 
αλλαγή της διατροφής του- προκει-
µένου η έκπτωση των νεφρικών λει-
τουργιών να είναι πιο αργή. Οι ερευ-
νητές, µε επικεφαλής τους Τζέισον 
Γου και Κ.Λ.Ονγκ του αυστραλια-

νού Πανεπιστηµίου της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, οι οποίοι έκαναν τη σχετι-
κή δηµοσίευση στο βρετανικό ιατρι-
κό περιοδικό British Medical Journal 
(BMJ), αξιολόγησαν 19 έρευνες από 
12 χώρες, αναλύοντας στοιχεία συ-
νολικά για 25.570 ανθρώπους ηλι-
κίας 49 έως 77 ετών, από τους οποί-
ους σχεδόν 5.000 εµφάνισαν ΧΝΝ 
στη διάρκεια 11 ετών. ∆ιαπιστώθη-
κε ότι οι άνθρωποι µε τη µεγαλύτερη 

κατανάλωση ωµέγα-3 (από οποιαδή-
ποτε πηγή) είχαν κατά µέσο όρο 8% 
µικρότερο κίνδυνο για ΧΝΝ. Ειδικό-
τερα, εκείνοι που έτρωγαν τα περισ-
σότερα λιπαρά ψάρια, είχαν 13% µι-
κρότερο κίνδυνο για ΧΝΝ, σε σχέση 
µε όσους έτρωγαν τα λιγότερα. Ακό-
µη, η µεγαλύτερη κατανάλωση λιπα-
ρών ψαριών σχετιζόταν µε βραδύτε-
ρη ετήσια απώλεια της νεφρικής 
λειτουργίας.

Μοτο 

Παράγεται εδώ και 
πάνω από 30 χρόνια, 
χρησιµοποιείται ως 
τεχνητό γλυκαντικό 

σε περισσότερες 
από 50 χώρες και 

θεωρείται µία από τις 
γλυκαντικές ουσίες 

που χρησιµοποιούνται 
ολοένα συχνότερα από 

τη βιοµηχανία τροφίµων
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Στις 11 η Αφροδίτη στον Κριό σε εξάγωνο µε τον Άρη στους ∆ιδύµους, οµορφαίνει την προσωπική και συναισθηµατική σας ζωή. Περάστε όµορ-
φες ώρες µε φίλους και αγαπηµένα πρόσωπα. Στις 14 ο Άρης στους ∆ιδύµους σε τετράγωνο στον Ποσειδώνα, ωθεί σε ακραίες συµπεριφορές 
και καταστάσεις, καθώς χάνεται εύκολα ο έλεγχος των πραγµάτων. Αποφύγετε εκρήξεις θυµού και εντάσεις που θα χαλάσουν την εικόνα σας. 
Στις 17 ο Ερµής στους Ιχθείς σε τετράγωνο στον Άρη στους ∆ιδύµους, είναι απαγορευτική όψη για νέα ξεκινήµατα.

Aποφύγετε εκρήξεις θυμού και εντάσεις 

ΚΡΙΟΣ
Μη χαλάτε την ψυχολογία και την καρδιά 
σας, ακούγοντας τον έναν και τον άλλο. Οι 
προκλήσεις για επιτυχία θα είναι περισσότε-
ρες, γι’ αυτό χρησιµοποιήστε τις ήδη υπάρ-
χουσες πηγές ενέργειας σας και ανακαλύψτε 
και άλλες που είναι κοντά σας, αλλά δεν τις 
είχατε εκτιµήσει όσο άξιζαν. Εκµεταλλευτεί-
τε τη µέρα για να βγείτε έξω και να διασκεδά-
σετε, καθώς οι διαπροσωπικές σας σχέσεις 
θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξή σας.

ΤΑΥΡΟΣ
∆ηµιουργήστε σοβαρές και διαχρονικές σχέ-
σεις για να αισθανθείτε τη σταθερότητα που 
χρειάζεστε, χωρίς αυτή τη φορά να προσπα-
θήσετε να τις αποφύγετε προβάλλοντας σαν 
ατού την ανάγκη σας για ελευθερία. Η συ-
νέπεια απέναντι στα άτοµα που θα συνανα-
στραφείτε, θα είναι το κλειδί για την εξέλιξή 
σας. Ανακαλύψτε και ασχοληθείτε µε καινού-
ρια ενδιαφέροντα και γιατί όχι να ανανεώσε-
τε την αισθηµατική σας ζωή. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Οι αδέσµευτοι µη σπαταλήσετε το µήνα µε 
επιπόλαιες σχέσεις, καθώς µέσα στο πλήθος 
υπάρχει για εσάς ένας σύντροφος, που τον 
χρειάζεστε. Αφεθείτε στη µαγεία του έρωτα 
και µην επιστρέψετε σε σχέσεις που δε σας 
ικανοποιούν, µόνο και µόνο επειδή φοβάστε 
τη µοναξιά, γιατί πολύ σύντοµα θα ξαναζη-
τήσετε την ελευθερία σας. Επειδή θα νιώσε-
τε την ανάγκη να κινηθείτε πιο ελεύθερα σε 
όλους τους τοµείς της ζωής σας, αυτό δε ση-
µαίνει ότι δεν µπορείτε να προβείτε σε ανα-
κατατάξεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κατανοήστε πως άλλο είναι ο έρωτας και άλ-
λο η δουλειά και αποφύγετε κάθε είδους συν-
δυασµό µεταξύ τους, γιατί σε κάποιο από τα 
δύο δε θα καταφέρετε να είστε συνεπείς. Επει-

δή οι άλλοι θα µαγνητίζονται από τη γοητεία 
σας προσέξτε σε ποιο σύντροφο θα επενδύσε-
τε. Μόνο έτσι θα αποφύγετε τα διλήµµατα των 
ερωτικών προκλήσεων. Ξαναφτιάξτε τη σχέ-
ση σας και να µην υπάρχουν εντάσεις µεταξύ 
σας, γι’ αυτό επιδιώξτε να βρείτε κάποιες ώρες 
για να βρίσκεστε µε το σύντροφό σας. 

ΛΕΩΝ
Ακόµα και αν τα οικονοµικά σας δε συνηγο-
ρούν σε όσα έχετε κατά νου, µπορείτε να κά-
νετε το σπίτι καταφύγιο της σχέσης σας και 
να περάσετε υπέροχα, έχοντας συντροφιά ο 
ένας τον άλλον. Να είστε σίγουροι πως θα 
έχετε παραπάνω από ένα λόγο για να είστε 
ευτυχισµένοι. Η προσφορά σε θαυµαστές θα 
είναι αρκετά αυξηµένη τη µέρα των ερωτευ-
µένων και τα κέρδη που θα έχετε στον έρωτα 
θα είναι τεράστια. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μπορεί να µην σας αρέσουν οι δεσµεύσεις, 
αλλά όταν αισθάνεστε ότι σας προκαλεί η πε-
ριπέτεια, δύσκολα θα πείτε όχι. Η βδοµάδα 
φέρνει στο δρόµο σας καινούρια πρόσωπα 
και γνωριµίες, αλλά τάζει στο πλευρό σας 
και φίλους που µπορούν να σας βοηθήσουν. 
Μιλήστε µαζί τους και ανακαλύψτε πράγµα-
τα που δεν ξέρατε και αγνοούσατε, αλλά θα 
σας είναι χρήσιµες πληροφορίες για το µέλ-
λον. Θα υπάρξουν κάποιοι προβληµατισµοί 
και αναστάτωση στον εργασιακό σας χώρο, 
αλλά δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. 

ΖΥΓΟΣ
Φροντίστε να τελειώσετε τις εκκρεµότητες 
που έχετε, χωρίς να περιορίζεστε και δηµι-
ουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότε-
ρα. Είναι πιθανόν να αισθάνεστε ατονία και 
κούραση, γι’ αυτό φροντίστε να βρείτε χρό-
νο για ξεκούραση, ώστε να µην επιβαρύνε-
ται την υγεία και τον οργανισµό σας. Μάθετε 
να εκµεταλλεύεστε σωστά το χρόνο σας, συ-
γκρίνοντας τα «θέλω» σας µε τα «πρέπει» και 
βρείτε ένα πιο ισορροπηµένο τρόπο συµπερι-
φοράς, που θα βοηθήσει ακόµα περισσότερο 
την καλή σας τύχη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αποτοξινωθείτε από κακές συνήθειες και 
βρείτε τρόπο να ισορροπήσετε την εσωτε-
ρική σας ένταση, για να βρείτε και πάλι τον 
εαυτό σας. Έτσι κι αλλιώς οι µεγάλες αποφά-
σεις έχουν ήδη παρθεί και πλέον ξέρετε τι θέ-
λετε και ποιους τοµείς πρέπει να προσέξετε, 
για να δουλέψουν σωστά οι δικοί σας µηχα-
νισµοί. Μια συζήτηση ή µια καινούρια γνω-
ριµία, θα σας ανοίξει το δρόµο για καινούριες 
ιδέες και σχέδια. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάποιες εντάσεις που θα εµφανιστούν δεν εί-
ναι ικανές να χαλάσουν το τέλειο κλίµα που 
θα επικρατεί στις σχέσεις σας, αρκεί να µη χά-
σετε την ψυχραιµία σας και πέσετε στην πα-
γίδα να ανταλλάξετε λόγια που δεν εννοείτε. 

Θα µπορείτε να είστε παραγωγικοί και να κα-
ταλήξετε σε συµφωνίες. Από εσάς εξαρτάται 
που θα αποταµιεύσετε και που θα είστε σπά-
ταλοι, καθώς οι οικονοµικές σας σκέψεις θα 
αρχίσουν να διαφοροποιούνται. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Συντονίστε καλύτερα τα θέµατα που προκύ-
πτουν στις σχέσεις σας, γιατί ακόµα και αν η 
καθεµία από αυτές διαφέρει, εσείς θα βρεί-
τε το κατάλληλο µοντέλο επικοινωνίας. Ανα-
πτερώστε το ηθικό σας και σας φέρνει πιο κο-
ντά µε το σύντροφό σας, αρκεί να κάνετε και 
εσείς τη δική σας προσπάθεια να βρεθείτε µα-
ζί και όχι µόνο να περιµένετε εγγυήσεις για 
να δώσετε την καρδιά σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Με εξαίρεση κάποιες στιγµές που θα νιώσε-
τε καταβεβληµένοι και θα ωθηθείτε σε υπερ-
βολές, η υπόλοιπη µέρα θα κυλήσει χωρίς 
να υπάρξουν προβλήµατα στην υγεία σας. Οι 
όµορφες στιγµές που θα περνάτε συναισθη-
µατικά αλλά και επαγγελµατικά, θα ανεβά-
ζουν την ψυχολογία σας και δε θα επιτρέπουν 
να πέσετε σε µελαγχολία. Κρατηθείτε µακριά 
από άτοµα  που είναι ικανά να σας ψυχοπλα-
κώσουν και φροντίστε για τη διασκέδασή 
σας, µε τον τρόπο που µόνο εσείς ξέρετε.

ΙΧΘΥΣ
Η επαγγελµατική σας καταξίωση θα είναι εµ-
φανής και οι συνεργάτες θα σας βοηθούν πο-
λύ. Ακόµα και αν εσείς το αναβάλετε, οι κα-
ταστάσεις θα απαιτούν µια ριζική αλλαγή. 
Ανοίγει για εσάς ένας καινούριος κύκλος που 
θα απαιτεί να βρείτε καινούριους τρόπους να 
υποστηρίξετε τις αξίες σας, αλλά και τις ιδέ-
ες σας. Ξεκουραστείτε όσο µπορείτε για να 
αντέξετε τους έντονους ρυθµούς, αναθεωρή-
στε τους στόχους σας και εξετάστε τις δυνά-
µεις που σας κινητοποιούν για να προχωρή-
σετε δυναµικά στη ζωή.

STAR WARS/11-17/3
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Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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T
ην έντονη αντίδραση του 
υπουργού Ανάπτυξης, 
Άδωνι Γεωργιάδη, προ-
κάλεσαν τα όσα είπε για 

το πρόσωπό του ο Αντώνης Κανάκης 
από τους «Ράδιο Αρβύλα» µε αφορ-
µή το γεγονός ότι υπερασπίστηκε δή-
λωση του δηµοσιογράφου του ΣΚΑΪ, 
Άρη Πορτοσάλτε.

Σε κείµενό του που ανήρτησε στο 
Facebook το πρωί της Τρίτης ο Άδω-
νις Γεωργιάδης αρχικά θυµίζει, µετα-
ξύ άλλων, για τον Αντώνη Κανάκη ότι 
«είχε δίπλα του επί χρόνια ως κολλητό 
και συνεργάτη του κάποιον που έκα-
νε ό,τι έκανε και δήλωσε ότι «δεν το 
είχε καταλάβει»» αναφερόµενος στην 
υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπου-
λου και τα εκδικητικά revenge porn βί-
ντεο που είχε αναρτήσει.

«Αντί να κρύβεται από ντροπή το 
παίζει Τιµητής των πάντων και κατη-

γορεί τον καναλάρχη που δίνει βήµα 
στον κ. Άρη Πορτοσάλτε και σε εµέ-
να» συνεχίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αλλά τώρα έχουµε νεκρούς τα 
νεύρα όλων µας είναι τεταµένα και 
έχουµε καθήκον να µην επιτρέψου-
µε στον λαϊκισµό και στην τοξικότητα 
να καταστρέψουν εκ νέου την Ελλάδα 
όπως την εποχή του Αντιµνηµονίου 
που κόστισε στην Ελλάδα µία χαµένη 
δεκαετία διότι φοβηθήκαµε να αντιτα-
χθούµε στην αρχή µε αυτά» προσθέτει 
ο υπουργός Ανάπτυξης και καταλήγει:

«Η ∆ικαιοσύνη θα βρει ποιος 
πραγµατικά φταίει και φυσικά να 
πληρώσουν. Αλλά όχι και ο Κανά-
κης ρε παιδιά όχι και ο Κάνακης κά-
που ώπα!».

Η ανάρτηση
του Άδωνι Γεωργιάδη
«Ο κ. Κανάκης που είχε δίπλα του 

επί χρόνια ως κολλητό και συνεργά-
τη του κάποιον που έκανε ό,τι έκανε 
και δήλωσε ότι «δεν το είχε καταλά-
βει», αντί να κρύβεται από ντροπή το 
παίζει Τιµητής των πάντων και κατη-
γορεί τον καναλάρχη που δίνει βή-
µα στον κ. Άρη Πορτοσάλτε και σε 
εµένα. 

Υπό το πρόσχηµα της σάτιρας 
στυγνή προπαγάνδα και λαϊκισµός. 
Ο Γκλέτσος θέλει να ξυλοφορτώσει 
τον κ. Χιώτη, ο Κανάκης να φιµώσει 
τον Πορτοσάλτε, αν κάποιος δηµοσι-
ογράφος µε τις απόψεις του φαίνε-
ται ότι υποστηρίζει την Κυβέρνηση 
τότε πρέπει να τον εξευτελίσουν µε 
κάθε δυνατό µέσο, εάν όµως η κα 
Ράνια Τζίµα πχ επιτεθεί στην Κυ-
βέρνηση (και καλά έκανε εάν αυτό 
πιστεύει δικαίωµα της) τότε αποθεώ-
νεται. Εάν πεις ότι η κα Καλογερο-
πούλου πχ ή ο κ. Σβέρκος στηρίζουν 

τον Σύριζα τότε είσαι απαράδεκτος 
που δεν σέβεσαι την δηµοσιογραφι-
κή τους ιδιότητα εάν όµως τολµήσει 
και µιλήσει ο Μπάµπης Παπαπα-
ναγιώτου πχ ή η κα Παναγοπούλου 
τότε είναι πιασµένοι, φίλοι του Μη-
τσοτάκη κλπ. Ο Κανάκης έτσι είναι 
Τιµητής αλλά ο Πρετεντέρης «πια-
σµένος». Έτσι κάποτε µας είχαν φορ-
τώσει ως «σπουδαίο» τον Λάκη Λα-
ζόπουλο µέχρι να εξευτελιστεί και να 
σβήσει. Έτσι κτίζουν την ιδεολογική 
τους ηγεµονία στηριζόµενοι στην δι-
κή µας ευγένεια! Αλλά τώρα έχου-
µε νεκρούς τα νεύρα όλων µας εί-
ναι τεταµένα και έχουµε καθήκον 
να µην επιτρέψουµε στον λαϊκισµό 
και στην τοξικότητα να καταστρέ-
ψουν εκ νέου την Ελλάδα όπως την 
εποχή του Αντιµνηµονίου που κό-
στισε στην Ελλάδα µία χαµένη δε-
καετία διότι φοβηθήκαµε να αντι-
ταχθούµε στην αρχή µε αυτά. Έως 
εδώ λοιπόν, η Κυβέρνηση µας έχει 
και αυτή ευθύνες προφανώς και θα 
έπρεπε να έχουµε βάλει το σύστη-
µα της τηλεµατικής νωρίτερα αλλά 
το ίδιο ευθύνονται όλες οι ενδιάµε-
σες Κυβερνήσεις, πλην του Αντώνη 
Σαµαρά ο οποίος εν µέσω θυέλλης 

Οικονοµικής και επελαύνοντος Τσί-
πρα πρόλαβε να φτιάξει και αυτή τη 
σύµβαση και να βρει τα λεφτά και 
που αν δεν τον είχαν ρίξει θα την εί-
χε τελειώσει. 

∆εν ευθύνεται όµως η Κυβέρνη-
ση που ο άπειρος αυτός Σταθµάρχης 
έκανε τρία συνεχόµενα λάθη, αγνό-
ησε όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
που είχε στη διάθεση του, ούτε που ο 
εκεί Περιφερειακός ∆ιευθυντής του 
ΟΣΕ επέλεξε αυτόν τον άπειρο άν-
θρωπο για αυτή την κρίσιµη θέση. Η 
∆ικαιοσύνη θα βρει ποιος πραγµατι-
κά φταίει και φυσικά να πληρώσουν. 
Αλλά όχι και ο Κανάκης ρε παιδιά 
όχι και ο Κάνακης κάπου ώπα!»

Σε νέα του ανάρτηση, δε, στο 
Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης σχο-
λιάζει, µε αφορµή τις αντιδράσεις 
που έχουν προκληθεί από τις ανα-
φορές Κανάκη, ότι «ζούµε σε µία 
Χώρα για να το πω απλά, που για 
το αριστερό TL είναι πολύ λογικό ο 
Κανάκης να µην γνωρίζει ότι παρε-
νοχλούσε σεξουαλικά και εξευτέλιζε 
γυναίκες ο κολλητός και καθηµερι-
νός του συνεργάτης, αλλά είναι απα-
ράδεκτο ο Υπουργός να µην ξέρει τί 
κάνει ο Σταθµάρχης στη Λάρισα...»

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο άνθρωπος που «δεν είχε καταλάβει»
τη δράση του κολλητού του Παναγιωτόπουλου, αντί
να κρύβεται από ντροπή, το παίζει τιµητής των πάντων!

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

TODAY  PRESSFR
EE

Ε, όχι και ο Κανάκης, κάπου ώπα!
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