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ΚΑΙ ΣΤΑ... ΤΣΙΡΟΤΑ
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ»

Editorial

Στην αρχή ήταν οι… µπράβοι και µετά «δεν θέλω να µιλήσω όσο διαρκεί η έρευνα…» 

Στα δύσκολα, 
Άδωνις!
Σε όποιες κρίσεις κι αν έχει περάσει 
η κυβέρνηση, είτε «εξωτερικές», 
όπως πανδηµία, πόλεµος, ακρίβεια, 
ελληνοτουρκικά, µεταναστευτικό παλαιότερα, 
είτε στις φωτιές, λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής, είτε στο τραγικό δυστύχηµα στα 
Τέµπη που κυριάρχησε η ανευθυνότητα 
και η δηµοσιο-υπαλληλική νοοτροπία του 
σταθµαρχών, µόνο ένας προτάσσει τα στήθη 
του, ο Άδωνις Γεωργιάδης.   
Μπορεί πολλοί να τον µέµφονται για τον 
τρόπο που τα λέει – έξω από τα δόντια – αλλά 
πάντα λέει αλήθειες. Γι’ αυτό έχει φανατικούς 
φίλους, εκτός από τους φανατικούς εχθρούς. 
Και είχε δίκιο, ο Αντώνης Σαµαράς όταν είχε 
βρεθεί σε µια προεκλογική του εκδήλωση, 
στο Μαρούσι, τον Ιούλιο του 2019. «Ο 
Άδωνις Γεωργιάδης είναι παλικάρι. Στα 
δύσκολα είναι πάντα µπροστά, αξίζει να είναι 
πρώτος σε σταυρούς», είχε πει ο Αντώνης 
Σαµαράς.  
Σε όλες τις κρίσεις, λοιπόν, βρέθηκε στην 
πρώτη γραµµή, να λέει τα πράγµατα µε το 
όνοµά τους, όπως και τώρα, στις δύσκολες 
ηµέρες που περνάει η χώρα και η κυβέρνηση, 
µετά την τραγωδία των Τεµπών. 
∆εν µασάει τα λόγια του, όπως δεν το έκανε 
και χθες, όταν µιλώντας στον Σκάι, πέταξε τα 
«καρφιά» του για κορυφαίους υπουργούς της 
Ν∆, που πλέον έχουν βγάλει την ουρά τους 
απ' έξω. 
∆είτε τι είπε: «Το να έχεις υπουργούς µε 
µεγάλη δηµοφιλία είναι πολύ χρήσιµο σε 
µια παράταξη. Γιατί είναι χρήσιµο; Γιατί σε 
µια κρίσιµη ώρα, που τα πράγµατα µπορεί 
να έχουν πάει και στραβά, σε µια δύσκολη 
στιγµή, αυτοί οι υπουργοί βγαίνουν και 
καταθέτουν ένα τµήµα από το πολιτικό τους 
κεφάλαιο για να βοηθήσουν την οµάδα. Την 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Αν την 
κρίσιµη ώρα -µιλάω γενικά για τις οµάδες- 
τα δηµοφιλή πρόσωπα εξαφανίζονται και 
βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά οι ίδιοι και 
οι ίδιοι, αυτό µπορεί να µην είναι χρήσιµο 
για την οµάδα και µπορεί να µην τους αξίζει 
η δηµοφιλία. Αρχηγός της οµάδας είναι ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο κόσµος πρέπει 
να ξέρει ότι η επιλογή του για να αλλάξει τα 
πράγµατα είναι ο Μητσοτάκης».
Έχει άδικο;
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Τ
ην πρώτη του τηλεοπτική 
εµφάνιση έκανε την Τρί-
τη ο Γιάνης Βαρουφάκης . 
Φανερά καταβεβληµένος 

από τα βίαια χτυπήµατα που δέχθηκε 
το βράδυ της Κυριακής, ευχαρίστησε 
το προσωπικό του Ευαγγελισµού, το 
οποίο τον φρόντισε µετά τον τραυµατι-
σµό του.

Ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, έχει 
έντονα σηµάδια στο πρόσωπο ενώ 
όπως αποκάλυψε πριν από ένα 24ώρο, 
πριν δηλαδή από το 2ο προγραµµατι-
σµένο ραντεβού του στο νοσοκοµείο, 
η εικόνα του ήταν ακόµα χειρότερη. 
Τα χτυπήµατα που δέχθηκε, όπως λέ-
ει, ήταν ακριβείας. Οι νεαροί που του 
επιτέθηκαν εισέβαλαν στο εστιατόριο, 
µε άγριες διαθέσεις. Ο ίδιος, δειπνού-
σε µε περισσότερους από 20 συνεργά-
τες του από το DIEM25 και φοβήθηκε 
µην υπάρξει µια γενικότερη σύρραξη.

Βγήκε έξω και τότε ο νεαρός άρχι-
ζε να τον σπρώχνει, αναρωτήθηκε ότι 
«αφού ήρθα σου µίλησα γιατί φέρεσαι 
έτσι»; Και τότε δέχθηκε το πρώτο χτύ-
πηµα, το οποίο όπως είπε ήταν ακριβεί-
ας. Αφού δέχθηκε τις πρώτες µπουνιές, 

όταν έπεσε κάτω ο δράστης τον κλώτση-
σε µε αγριότητα στο πρόσωπο. Το απο-
τέλεσµα ήταν να υποστεί κάταγµα σε έξι 
διαφορετικά σηµεία στη µύτη αλλά κα-
κώσεις και στα ζυγωµατικά.

Ο κ. Βαρουφάκης, δεν θέλησε να 
αναφερθεί µε περισσότερες λεπτοµέ-
ρειες εφόσον είναι σε εξέλιξη οι έρευ-
νες. Είπε όµως, ότι θυµάται τον δράστη, 
είναι περίπου 25 ετών. Ο 17χρονος, ο 
οποίος έχει συλληφθεί είχε τον ρόλο 
του «τσιλιαδόρου». Όσον αφορά την 
επιµονή του να χαρακτηρίζει τους δρά-
στες «µπράβους», εξήγησε ότι όσο εί-
ναι σε εξέλιξη η έρευνα δεν θέλει να 
συζητά. Εξήγησε, ότι δεν θέλει να δαι-
µονοποιήσει συγκεκριµένο χώρο και 
επανέλαβε, ότι δεν έχουν σηµασία τα 
πολιτικά φρονήµατα, λειτούργησαν 
όµως µε όρους «µπράβων».

Θέλοντας να ξορκίσει και την κα-
τάσταση, ο κ. Βαρουφάκης µε µια µι-
κρή δόση χιούµορ εξήγησε ότι πλέον 
θα κυκλοφορεί µε αστυνοµικούς από 
εδώ και πέρα, αφού η σύζυγος του, ∆α-
νάη Στράτου, του «έβαλε τα δύο πόδια 
σε ένα παππούτσι». «∆εν µπορώ να κά-
νω αλλιώς, θα µε κυνηγάει η ∆ανάη», 

πρόσθεσε. Απαντώντας ωστόσο και 
στο ερώτηµα, γιατί πολιτικός αρχηγός 
κυκλοφορούσε χωρίς αστυνοµική προ-
στασία, σηµείωσε ότι νιώθει «φυλακι-
σµένος» και το απέφευγε.

Σύλληψη 19χρονου
Yπενθυµίζεται ότι οι αστυνοµικές έρευ-
νες για την άγρια επίθεση που δέχθη-
κε ο Γιάνης Βαρουφάκης στα Εξάρχεια, 
συνεχίζονται και έχουν συλληφθεί 
ένας 17χρονος και ένας 19χρονος.  Μά-
λιστα, όλα έχουν καταγραφεί από κά-
µερες ασφαλείας στο κατάστηµα όπου 
βρισκόταν ο γραµµατέας του ΜέΡΑ25.

Στα πλάνα που έχουν καταγράψει οι 
κάµερες φαίνεται µε κάθε λεπτοµέρεια 
η επίθεση. Άτοµα µε κουκούλες και µά-
σκες Covid πλησιάζουν το τραπέζι όπου 
καθόταν ο κ. Βαρουφάκης και του λέ-
νε «έλα έξω να τα πούµε». Εκείνος ση-
κώνεται, βγαίνουν έξω και εκεί τον ξυ-
λοκοπούν.

Έτσι, οι Αρχές έχοντας το βίντεο στα 
χέρια τους προχώρησαν στις αναγνωρί-
σεις και τις ταυτοποιήσεις. Το 2022, µά-
λιστα, ο 17χρονος είχε συλληφθεί σε 
επεισόδια.

«Μου επέβαλε 
η ∆ανάη να 
κυκλοφορώ πλέον µε 
τους αστυνοµικούς 
µου µετά την επίθεση 
-«∆εν µπορώ να 
κάνω αλλιώς, θα µε 
κυνηγάει
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Ν
αι, στην τραγωδία των 
Τεµπών αναδύθηκε ξα-
νά η προβληµατική Ελ-
λάδα. Αυτή που µας 

πληγώνει, αυτή που πιστεύαµε ότι 
την έχουµε αφήσει πίσω, αυτή που 
θέλουµε να ξεχάσουµε. Την Ελλά-
δα του «όλα πρόχειρα», «όλα στην 
τύχη», «όλα στον αυτόµατο». 

Επίσης την Ελλάδα της κρατι-
κής σύµβασης που δεν ολοκληρώ-
νεται ποτέ, την Ελλάδα της µίζας 
και της προµήθειας, την Ελλάδα 
της πολιτικής ηγεσίας που δεν έχει 
επίγνωση ούτε ευθύνη, την Ελλάδα 
του εργαζόµενου που κινείται µε βά-
ση τις γνωριµίες και τα δίκτυα εξυ-
πηρετήσεων. 

Αυτή την χώρα δεν την θέλου-
µε, αν και όλοι µας µε κάποιο τρό-
πο συµβάλλουµε καθηµερινά στην 
διαιώνιση της. Προσωπικά πιστεύω 
ότι υπάρχουν δυο παράλληλες Ελ-
λάδες που αντιπαλεύουν καθηµε-

ρινά, η µια για να φύγει προς τα 
εµπρός και η άλλη χώνοντας τα πό-
δια της βαθιά µέσα στο χώµα για 
να µείνει ριζωµένη στην κακοµοι-
ριά της. Κι επειδή τα Τέµπη τράβη-
ξαν την κουρτίνα από την Ελλάδα 
της υπανάπτυξης και της καθυστέ-
ρησης, καλό θα είναι αντί να κλαίµε 
πάνω από το χυµένο γάλα να προ-
σπαθήσουµε να µπούµε λίγο πιο 
βαθιά στην προβληµατική µας κα-
τάσταση. Ποια ελλείµµατα ανέδει-
ξε η τραγωδία;

Τα ελλείµµατα 
Πρώτο, το έλλειµµα ευθύνης και 
γνώσης των πολιτικών ηγεσιών. 
Αν εξαιρέσει κανείς τους υπουρ-
γούς που υποχρεωτικά είναι πολι-
τικά πρόσωπα µε πολιτική άποψη, 
κάτω απ’ αυτούς θα ‘πρεπε να βασι-
λεύει το «ο κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση». Που είναι 
αυτό το αξίωµα; Πολιτευτές, κοµµα-

τικοί και κολλητοί δεν είναι οι κα-
τάλληλοι να διοικούν µεγάλους ορ-
γανισµούς που επηρεάζουν την ζωή 
εκατοµµυρίων ανθρώπων και δια-
χειρίζονται τεράστια κονδύλια από 
το κρατικό χρήµα. 

Μη εκπαίδευση 
∆εύτερο είναι το έλλειµµα εκπαί-
δευσης. Μην µου πείτε ότι απ’ όλο 
αυτό που είδαµε αυτές τις µέρες, από 
τα φοβερά και τροµερά που µάθαµε 
για την λειτουργία των σιδηροδρό-
µων, δεν αναδύεται µια τροµακτι-
κή έλλειψη παιδείας και γνώσης σε 
όλα τα επίπεδα. Από τους διαλόγους 
στους ασυρµάτους µέχρι τα µπλάν-
κο στα µπακαλοντέφτερα και από 
την ανυπαρξία εξειδίκευσης µέχρι 
το ανακάτωµα του συνδικαλισµού 
µε την λειτουργία ενός οργανισµού. 
Αλλά τι τα θέτε; Ζούµε στην χώρα 
που η ελάχιστη προσπάθεια, η πα-
παγαλία, το χαρτί δίχως αντίκρισµα 

ζουν και βασιλεύουν. Κι αν ειδικά 
στον ΟΣΕ τα περί αριστείας που θε-
ωρητικών πρεσβεύει η κυβέρνηση 
µοιάζουν µε ανέκδοτο, θυµίζω ότι η 
αντιπολίτευση εξορκίζει ιδεολογικά 
κάθε ιδέα αριστείας και γνώσης θε-
ωρώντας τα χολέρα.

Απουσία αξιολόγησης 
Τρίτο θεαµατικό έλλειµµα είναι 
πλήρης απουσία αξιολόγησης. Από 
την κορυφή του οργανισµού µέχρι 
τα κατάβαθα της πυραµίδας του, 
δεν υφίσταται ο παραµικρός µηχα-
νισµός που θα ξεχωρίζει τον άξιο 
από τον άχρηστο, τον γνώστη από 
τον ανίδεο, τον εργατικό από τον τε-
µπέλη. Άνθρωποι που πληρώνο-
νται από τους φόρους µας αι που 
δεν µπαίνουν ποτέ στην βάσανο 
µιας αξιολόγησης των προσόντων, 
των δυνατοτήτων και της καθηµερι-
νής προσφοράς τους. Και εφόσον 
ζει και βασιλεύει αυτό το καθεστώς, 

στην µεν κορυφή κάνουν πάρτι δια-
φθοράς και αναβλητικότητας, στην 
δε βάση κάνουν πάρτι αυθαιρεσιών 
και ατζαµοσύνης. Ό,τι βολεύει και 
συµφέρει τον καθέναν.

Αδυναµία
µε τις τεχνολογίες 
Τέταρτο έλλειµµα η συλλογική 
αδυναµία ενσωµάτωσης της τεχνο-
λογίας. ∆ιαρκώς ακούµε για µη-
χανήµατα που δεν δούλεψαν, για 
συστήµατα που δεν ήξεραν να τα 
λειτουργήσουν οι εργαζόµενοι, για 
ψηφιακά δεδοµένα που δεν κού-
µπωναν µεταξύ τους και άλλα πα-
ρόµοια που σε άλλες προηγµένες 
χώρες θα ισοδυναµούσαν µε ανέκ-
δοτα. Τρέχουν δισεκατοµµύρια, αλ-
λά είναι αδύνατο να µεταφραστούν 
σε τεχνολογική πρόοδο που θα βελ-
τιώσει τις υπηρεσίες και θα αυξήσει 
την ασφάλεια. 

Αλλά τι τα θέτε; Σε µια χώρα 
που ο κοµµατικός είναι προτιµότε-
ρος του επιστήµονα για να διοική-
σει, πάει τίποτα µπροστά; Σε µια 
χώρα όπου γίνεται σηµαία η ελεύ-
θερη εισαγωγή όλων στα ΑΕΙ, µπο-
ρεί να ανέβει το επίπεδο της γνώσης 
και της µόρφωσης; Σε µια Ελλάδα 
όπου ο υπουργός παιδείας δέχεται 
κριτική διότι υποχρεώνει τα παιδιά 
να κάνουν τηλεκπαίδευση αντί να 
βγουν και να παίξουν µε το χιόνι, 
είναι δυνατόν να έχουµε υψηλούς 
ρυθµούς τεχνολογικής ενσωµάτω-
σης; Σε µια χώρα στην οποία η αξι-
ολόγηση θεωρείται συνώνυµο της 
καταπάτησης των εργασιακών δι-
καιωµάτων και η ψηφιακή πρόοδος 
κατηγορείται ως τεχνοφασισµός, 
πόσα µπορούµε να πετύχουµε; 

Κατά την ταπεινή µου γνώ-
µη πολύ λίγα. Κι αν καµιά φορά 
η νεωτερική Ελλάδα θα ξεπετάγε-
ται και θα εντυπωσιάζει (όπως τό-
τε που κλείναµε τους εµβολιασµούς 
και πηγαίναµε στα εµβολιαστικά κέ-
ντρα), η άλλη µίζερη και υπανάπτυ-
κτη Ελλάδα θα την έχει στήσει πί-
σω από µια αρχαία κολώνα και την 
κατάλληλη στιγµή θα τα γκρεµίζει 
όλα µε µια µοιραία κίνηση. Για να 
µην ξεχνάµε ποτέ ότι αν η µια όψη 
µας είναι ευρωπαϊκή, η άλλη είναι 
καθαρόαιµα Βαλκάνια, που δεν εί-
ναι παίξε γέλασε… 

∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/

Εδώ είναι Βαλκάνια
Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη

Εδώ είναι Βαλκάνια
Του:

Σε µια χώρα στην οποία η αξιολόγηση θεωρείται συνώνυµο της καταπάτησης των εργασιακών
δικαιωµάτων και η ψηφιακή πρόοδος κατηγορείται ως τεχνοφασισµός, πόσα µπορούµε να πετύχουµε; 
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«Στο χέρι µας είναι 
να κερδίσουµε ξανά 
την εµπιστοσύνη 
τους. Και προς αυτή 
την κατεύθυνση 
θα κινηθούµε το 
επόµενο διάστηµα», 
διαµηνύει µέσω 
της «ΤΡ» στενός 
συνεργάτης 
του Κυριάκου 
Μητσοτάκη

Μ
άχη µε το χρόνο θα 
δώσει τους επόµε-
νους δύο µήνες η 
κυβέρνηση προκει-

µένου να κλείσει την πληγή που 
άνοιξε µε το δυστύχηµα στα Τέµπη 
και να κερδίσει εκ νέου την εµπι-
στοσύνη των πολιτών που κρατούν 
αποστάσεις και µετακινούνται 
στην γκρίζα ζώνη των αναποφά-
σιστων, αποσύροντας προσωρι-
νά, έστω, την εµπιστοσύνη τους 
προς αυτήν. Κοινό χαρακτηρι-
στικό όλων των δηµοσκοπήσεων 
που έχουν δηµοσιευτεί την τελευ-
ταία εβδοµάδα, αλλά και των µε-
τρήσεων που κάνουν στο Μέγαρο 
Μαξίµου είναι ότι η οργή, η πικρία 
και η θλίψη που γέννησε το τραγι-
κό δυστύχηµα έχουν κλονίσει ένα 
τµήµα του εκλογικού σώµατος που 
δήλωνε ότι θα ψηφίσει Ν∆ και τώ-
ρα µετακινείται κυρίως προς τους 
αναποφάσιστους εκδηλώνοντας 
την δυσαρέσκεια του. «Στο χέρι 
µας είναι να κερδίσουµε ξανά την 
εµπιστοσύνη τους. Και προς αυ-
τή την κατεύθυνση θα κινηθούµε 
το επόµενο διάστηµα», διαµηνύ-
ει στενός συνεργάτης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη που κρατά στα θε-
τικά το γεγονός ότι δεν στρέφονται 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο από τα 
µικρότερα κόµµατα, αλλά τηρούν 

µια στάση αναµονής και επανεξε-
τάζουν τη θέση τους.

Πτώση της Ν∆ – 
Που οφείλεται
Η µείωση της «ψαλίδας» οφείλεται 
στην πτώση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
στη µέτρηση της πρόθεσης ψήφου, 
όχι σε βελτίωση των ποσοστών 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
η οποία αδυνατεί να προσελκύσει 
ψηφοφόρους, καθώς είτε της επι-
µερίζουν ευθύνες είτε δεν πιστεύ-
ουν ότι µπορεί να βελτιώσει την 
υπάρχουσα κατάσταση. «Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ επιχειρεί µεν να καλλιεργήσει 
κλίµα ότι η διαφορά ανάµεσα στα 
δύο κόµµατα έχει περιοριστεί στο 
πλαίσιο του στατιστικού λάθους, 
όµως παραβλέπει το γεγονός ότι 
ουδεµία δηµοσκόπηση του αποδί-
δει πολιτικά κέρδη, πόσω µάλλον 
το προβάδισµα», σηµειώνουν από 
το Μέγαρο Μαξίµου και τονίζουν 
ότι «δεν υπάρχει η «αλλαγή σκηνι-
κού» που επιθυµεί διακαώς η Κου-
µουνδούρου».

Υποχωρούν τα αρνητικά 
συναισθήµατα
Άλλη πηγή µε γνώση των  fo-
cus group που διεξάγονται σχεδόν 
καθηµερινά παρατηρεί ότι η εικό-
να όσο περνούν οι µέρες παρουσι-

άζει σταθεροποίηση και µια σταδια-
κή βελτίωση καθώς υποχωρούν τα 
έντονα συναισθήµατα των πρώτων 
ηµερών και πλέον οι πολίτες µπο-
ρούν να αξιολογήσουν καλύτερα τα 
στοιχεία που εµφανίζονται στο δη-
µόσιο διάλογο και δείχνουν µεγα-
λύτερη διάθεση να ακούσουν την 
επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει 
η κυβέρνηση. «Τις πρώτες ηµέρες 
στη δηµόσια συζήτηση επικράτη-
σαν ανακρίβειες και στρεβλές αντι-
λήψεις, σταδιακά αναδεικνύεται ότι 
υπάρχουν διαχρονικές παθογένει-
ες, ωστόσο υπήρχαν µια σειρά από 
συστήµατα που λειτουργούσαν, αλ-
λά δεν αξιοποιήθηκαν», προσθέτει 
η ίδια πηγή. «Ο κόσµος αυτός είχε 
µεγαλύτερες προσδοκίες και απαι-

τήσεις από εµάς», σηµειώνουν από 
το Μέγαρο Μαξίµου και αναγνωρί-
ζουν ότι θα χρειαστεί πολύ µεγαλύ-
τερη προσπάθεια για να τον προσεγ-
γίσουν ξανά. «Αυτό θα γίνει µε την 
τήρηση της δέσµευσής µας να µην 
υπάρχει καµία συγκάλυψη, να απο-
τυπωθεί η πλήρης αλήθεια και να 
αποδοθούν οι ευθύνες δίκαια όπου 
υπάρχουν», είναι η προσέγγιση του 
κυβερνητικού επιτελείου.

Μάχη µε τα κατεστηµένα 
συµφέροντα 
Τα όσα αποκαλύπτονται για την λει-
τουργία ενός τµήµατος του κράτους 
-οι παθογένειες, η ασυδοσία υπαλ-
λήλων, η παραβατικότητα- φέρνουν 
στην κορυφή του προεκλογικού δι-
αλόγου την ανάγκη για µια δοµική 
αλλαγή που θα απαιτήσει µια σκλη-
ρή µάχη µε κατεστηµένα συµφέρο-
ντα και αντιλήψεις στον στενό και 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το ερώτη-

ΓΥΡΙΖΕΙ  
ΤΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 
Μάχη µε το χρόνο θα δώσει τους επόµενους δύο µήνες 
η κυβέρνηση προκειµένου να κλείσει την πληγή 
που άνοιξε µε το δυστύχηµα στα Τέµπη
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Ο Κώστας Καραµανλής δεν φοβήθηκε να αναλάβει από την πρώτη 
στιγµή την πολιτική ευθύνη που του αναλογούσε ως επικεφαλής 
του υπουργείου. Ωστόσο δεν θα αποδεχτεί την ανθρωποφαγία που 
επιχειρείται τις τελευταίες εβδοµάδες από «εχθρούς και φίλους

µα «τι κράτος θέλουµε» θα µπει µετ’ 
επιτάσεως από την πλευρά της κυ-
βέρνησης και ένα από τα ερωτήµα-
τα που θα κληθούν να απαντήσουν 
οι πολίτες θα είναι «ποιος µπορεί να 
διορθώσει αυτά τα προβλήµατα;». 
Η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει 
απτό έργο στην κατεύθυνση εκσυγ-
χρονισµού του κράτους -οι υπηρεσί-
ες του gov.gr, η άµεση έκδοση συ-
ντάξεων, όπου υπήρχε αναµονή έως 
και δύο χρόνια, η ανασυγκρότηση 
της Πολιτικής Προστασίας, η επαφή 
του πολίτη µε το ∆ηµόσιο- το οποίο 
θα αναδείξει ώστε να αποφευχθεί η 
ισοπέδωση αυτής της προσπάθειας 
και να αποτελέσει ταυτόχρονα την 
απόδειξη του ποιος είναι ικανός να 
αλλάξει τα τµήµατα του κράτους που 
έµεινα πίσω. Στο Μέγαρο Μαξίµου 
τονίζουν ότι αυτή η σύγκριση ευνο-
εί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς 
έχει δώσει µάχη για την αξιολόγηση 
στο ∆ηµόσιο, την αντιµετώπιση της 

συντεχνιακής αντίληψης και το πα-
λαιοσυνδικαλισµού. Την ώρα που ο 
Αλέξης Τσίπρας αγκάλιασε τις χει-
ρότερες µορφές τους και έχει κοντά 
του «µια σειρά ηγετικών στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ, τα οποία αποτελού-
σαν τους πυλώνες του φαύλου κρα-
τισµού», όπως σηµειώνουν οι ίδιες 
πηγές.

«Όλα θα ξεκαθαρίσουν 
µε το δυστύχηµα»
Παρότι το επόµενο διάστηµα θα 
αρχίσουν να αναπτύσσονται κυ-
βερνητικές πρωτοβουλίες και για 
µια σειρά άλλων θεµάτων που 
άπτονται της καθηµερινότητας και 
της ζωής των πολιτών η κυβέρνη-
ση δεν θα επιδιώξει να αποδράσει 
από την υπόθεση του δυστυχήµα-
τος και της λειτουργίας του σιδη-
ρόδροµου. «Το αντίθετο, θέλουµε 
να ξεκαθαρίσουν όλα», σηµειώ-

νουν αρµόδιες πηγές. Για αυτό θα 
υπάρξει κλιµάκωση των ενεργει-
ών προς αυτή την κατεύθυνση αρ-
χής γενοµένης από την συνεδρί-
αση της Επιτροπής Θεσµών και 
∆ιαφάνειας τη ∆ευτέρα, προκει-
µένου να ενηµερωθούν τα µέλη 
της για την πορεία και την εξέλι-
ξη των έργων της σύµβασης 717 
που αφορά την τηλεδιοίκηση και 
τη σηµατοδότηση. 

Η πρόταση της Νέας ∆ηµο-
κρατίας είναι να παραβρεθούν 
και να ενηµερώσουν στην Επι-
τροπή οι πρώην Υπουργοί Υπο-
δοµών και Μεταφορών, ο κ. 
Χρυσοχοΐδης, ο κ. Σπίρτζης, ο κ. 
Καραµανλής και ο νυν Υπουργός 
Επικρατείας αρµόδιος για θέµατα 
Υποδοµών και Μεταφορών, ο κ. 
Γεραπετρίτης. «Με την κίνηση αυ-
τή δείχνουµε την ξεκάθαρη βού-
ληση µας  να φωτιστούν όλες οι 
πτυχές σε όλο το βάθος αυτής της 
υπόθεσης, σε αντίθεση µε τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, που στοιχίστηκε στη γραµ-
µή «φταίνε οι πριν και οι επόµε-
νοι», αρνούµενος την παρουσία 
στην Επιτροπή του κ. Σπίρτζη, 
του υπουργού, δηλαδή, που επί 
4,5 χρόνια ήταν επιφορτισµένος 
µε την υλοποίηση της σύµβασης 
717», δήλωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, δίνοντας το στίγµα της 
κυβέρνησης.

Η στάση Καραµανλή 
Ο Κώστας Καραµανλής θα δώσει 
το παρών, όπως έχει ενηµερώσει 
τον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς 
επιθυµεί, σύµφωνα µε το περιβάλ-
λον του, να απαντήσει στις επιθέ-
σεις που έχει δεχτεί από την στιγµή 
της παραίτησης του µε στοιχεία και 

έγγραφα για το τι παρέλαβε στον 
ΟΣΕ και την κατάσταση του σιδη-
ροδροµικού δικτύου και τι έκανε ο 
ίδιος σε επίπεδο υποδοµών και λει-
τουργίας του Οργανισµού. ∆εν φο-
βήθηκε να αναλάβει από την πρώ-
τη στιγµή την πολιτική ευθύνη που 
του αναλογούσε ως επικεφαλής 
του υπουργείου, ωστόσο δεν θα 
αποδεχτεί την ανθρωποφαγία που 
επιχειρείται τις τελευταίες εβδο-
µάδες από «εχθρούς και φίλους», 
όπως αναφέρουν πηγές.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός 
θα παραχωρήσει την πρώτη του 
συνέντευξη µετά το δυστύχηµα 
στον Alpha και τον Σταύρο Θεοδω-
ράκη και θα τοποθετηθεί αναλυτι-
κά για την υπόθεση, ενώ το πόρισµα 
της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, 
που είναι ανεξάρτητη από τις έρευ-
νες της ∆ικαιοσύνης, αναµένεται 
να δηµοσιευτεί πριν το Πάσχα και 
να ρίξει φως σε πολλές πτυχές της 
υπόθεσης. 
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Το γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του REAL 
ESTATE σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την 
Ελλάδα, είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει τις υπηρεσίες και τις 
συμβουλές του . 

Έχοντας στη διάθεση του ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε συνδιασμό 
μάλιστα με το πλούσιο πελατολόγιο μας , μετράμε τριάντα χρόνια επιτυχημένης 
πορείας του στο χώρο και είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε  επαγγελματικά , 
& οικιστικά ακίνητα  στην Αθήνα και σε όλη την επικράτεια της χώρας. 

Διαχειριζόμαστε με επιτυχία τα εμπορικότερα καταστήματα , κτίρια & 
Ξενοδοχεία στην Αθήνα ,τη Θεσσαλονίκη  και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις της 
Ελλάδας , καθώς και επενδυτικά ακίνητα  με μεγάλες και σταθερές αποδόσεις.  

Το γραφείο μας βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των πελατών του για 
οποιαδήποτε συμβουλή και σωστή καθοδήγηση. 

 



K
αι ξαφνικά οι αναξιό-
πιστες, “πετσωµένες” 
δηµοσκοπήσεις στα 
“πετσωµένα” απο την 

κυβέρνηση κανάλια, έγιναν από τον 
ΣΥΡΙΖΑ αξιόπιστες.  Η “Αυγή” τις 
εµπιστεύεται  πια µε κραυγαλέους 
τίτλους,  για το κλείσιµο της ψαλίδας 
υπερ του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές 
που έβλεπαν υποχθόνια σχέδια πί-
σω απο τις έρευνες, τώρα θριαµβο-
λογούν. 

Η ∆ικαιοσύνη κάνει καλά τη 
δουλειά της όταν βγάζει αρεστές, 
στο κόµµα, αποφάσεις και ενεργεί 
µε πολιτική σκοπιµότητα όταν κατα-
δικάζει δύο πρώην υπουργούς του 
ΣΥΡΙΖΑ για παράβαση καθήκο-
ντος. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 
τραγωδία στα Τέµπη .

«Εµείς παραδώσαµε ένα σύστη-
µα που λειτουργούσε  καλά το 2019»  
µας είπε ο κ. Τσίπρας στο Mega, αλ-
λά  επί Ν∆ κατέρρευσε και αράδια-
σε µια σειρά από ψέµατα, που εί-
ναι γνωστά στον ΟΣΕ και σε όσους 
ασχολούνται µε τους σιδηροδρό-
µους, όχι  όµως στο ευρύ κοινό. 

Αλήθεια και Τσίπρας
δεν πάνε µαζί
Το ζητούµενο, που είναι η αλήθεια, 
κρύφτηκε από τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αντίθετα επιχείρησε µε ανα-
ληθή στοιχεία, όπως ο κ. Σπίρτζης, 
να παραπλανήσει το κοινό για να 
βγάλει από το κάδρο των ευθυνών 
τη δική του τετραετία και τις ευθύνες 
που ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ  ΕΧΕΙ. 

Για την ιστορία, µόνο ένα από 
τα πολλά ψέµατα του: Είπε πως δεν 
υπήρχε  τηλεδιοίκηση, µε την οποία 
θα µπορούσε να αποφευχθεί η τρα-
γωδία. Τηλεδιοίκηση  υπάρχει στη 
Λάρισα  και  λειτουργούσε  όλη τη 
µέρα του δυστυχήµατος και καλύ-
πτει απόσταση 5,5 χιλιοµέτρων µέ-
σα στην οποία υπάρχουν οι κρίσιµες 
αλλαγές στις ράγες για τους συρ-
µούς, αλλά ο µοιραίος σταθµάρχης 
το γύρισε στο χειροκίνητο.

Αυτή η εικόνα κρύφτηκε τις 
πρώτες µέρες και από τους ίδιους 
του συνδικαλιστές, που δυστυχώς 
συνδιοικούν τις ∆ΕΚΟ και εν προ-
κειµένω τον ΟΣΕ, δεκαετίες τώρα 
και κάνουν τις περισσότερες των µε-
ταθέσεων.  

Ο κ. Τσίπρας δυστυχώς για άλ-
λη µια φορά, δεν είπε αλήθειες, ούτε 
για τις ευθύνες της δικής του διακυ-
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

ΕΓΩ ∆ΕΝ 
ΦΤΑΙΩ
ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ, 
ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΦΤΑΙΝΕ
Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά 
αράδιασε ένα μάτσο ψέματα για 
να βγάλει την ουρά του απέξω 



βέρνησης, αλλά ούτε για τον τρόπο 
που αντιμετώπισε τις τραγωδίες που 
του έτυχαν. Όχι μόνο δεν ανέλαβε 
τις πολιτικές ευθύνες για το Μάτι, 
αλλά επιχείρησε να κοροϊδέψει τους 
πολίτες με εκείνη την καταστροφική 
για τον ίδιο, παραπλανητική νυχτε-
ρινή σύσκεψη. Μερικές μέρες μετά 
ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη κ. Τόσκας δήλωνε υπερηφάνως: 
«Ψάχνω να βρω ένα λάθος και δεν 
το βρίσκω». 

Ούτε  ζήτησε  συγνώμη, αλλά 
δύο εβδομάδες ύστερα, πήρε το πο-
λυτελές γιότ ενός ολιγάρχη και έκα-
νε κρουαζιέρα στα νησιά για να …
ξεκουραστεί καπνίζοντας πούρα.

Κατά οικογενειοκρατίας
πλην Παπανδρέου
Βεβαίως η τακτική του, τώρα που η 
κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση, άλλαξε. Δεν χρειάζεται να την 
κατηγορεί για συνταγματική εκτρο-
πή, υποκλοπές, να την αποκαλεί ως 
την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση,  να 
την επικρίνει για τη βιαιότερη ανα-
κατανομή εισοδήματος σε βάρος 
των ευάλωτων, επιχειρήματα που 
δεν έβρισκαν ανταπόκριση. 

Τώρα η εικόνα της τραγωδίας 
και το συναίσθημα λειτουργούν κα-
τά της κυβέρνησης, αρκεί να βγάλει 
τεχνηέντως την «ουρά» του έξω από 
την ευθύνες, για το κράτος που και ο 
ίδιος άφησε.

Και το έκανε αναζητώντας ευθύ-
νες  στη δεκαετία του ‘50 και του ‘90 
στο  …θείο Καραμανλή και τον …
πατέρα Μητσοτάκη, παραλείποντας 
από το κατηγορώ του, τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Η οικογενειοκρα-
τία για τον κ. Τσίπρα, σταματά στις 
δυο αυτές οικογένειες από τις οποί-
ες, προσεκτικά, παρέλειψε οποιαδή-
ποτε αναφορά στον πρώην πρωθυ-
πουργό  Κώστα Καραμανλή.  

 
Νέα «συμμαχία»
Τσίπρα - Καραμανλικών
Κι ερχόμαστε στο επόμενο κεφά-
λαιο, της νέας «όσμωσης» πρώην 
πολιτικών και υπουργών του Κώστα 
Καραμανλή με την Κουμουνδούρου. 
Είναι γνωστή η βοήθεια που παρεί-
χε το «καραμανλικό» στρατόπεδο 
εξαρχής, στον Αλέξη Τσίπρα -ακόμα 
και σε επίπεδο στελεχών- με αντάλ-
λαγμα, όπως λέγεται και γράφεται,  
να βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ  από το κάδρο 
των ευθυνών για τη χρεοκοπία της 

χώρας τον Κώστα Καραμανλή και 
να στοχοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ και ο 
Γιώργος Παπανδρέου. Μια συμφω-
νία που αποδείχθηκε win win. 

Τώρα το νέο πρόβλημα για το 
«καραμανλικό» στρατόπεδο ακού-
ει στο όνομα Κώστας Καραμανλής, 
γιός του Αχιλλέα, ο οποίος θα πρέ-
πει να διαφυλαχθεί ακόμα και από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μην 
τεθεί εκτός ψηφοδελτίου.  Ήδη λέ-
γεται πως ο ξάδερφός του και πρώην 
πρωθυπουργός του διεμήνυσε πως  
«θα μείνεις απροστάτευτος εκτός 
Βουλής» . Από τι άραγε;

Έγκυρες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πώς έχουν γίνει κρούσεις από 
παλιούς υπουργούς, του πρώην 
πρωθυπουργού προς τον κ. Τσίπρα  
ώστε να αποφευχθούν υπερβολές 
και  πρωτοσέλιδα κατά του πρώην 
υπουργού Μεταφορών και  να πε-
ριοριστούν οι φωνές, για τη μη συμ-
μετοχή του  στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. 
Ας τα ρίξουν όλα στον Μητσοτάκη.

Στην πρόσφατη συνέντευξη  του 
ο κ. Τσίπρας όταν ρωτήθηκε σχετικά 
απάντησε επί λέξη «Σήμερα υπάρχει 
ένα αίτημα, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά από τους ίδιους τους ψηφοφό-
ρους της ΝΔ, από την κοινωνία  για 
τον κ. Καραμανλή, γιατί ο κ. Καρα-
μανλής εξαφανίστηκε και οι εκλογές 
είναι μεθαύριο».

Βεβαίως ο κ. Καραμανλής θα 
εμφανιστεί τη Δευτέρα στην επιτρο-
πή Μεταφορών της Βουλής και εκεί 
θα τοποθετηθεί. Και διαθέτει  επιχει-
ρήματα υπέρ του, σε σχέση με την 
πολιτική των προηγουμένων που 
άφησαν χωρίς τηλεδιοίκηση τη Λά-
ρισα το 2019, μετά από μια πυρκαγιά 
και δεν προχώρησαν το έργο εκσυγ-
χρονισμού του ΟΣΕ, ούτε τη σύμβα-
ση 717. Θα τα πει όλα;

 Όμως η ρήση πως «ο εχθρός 
του εχθρού μου είναι φίλος» ισχύ-
ει και στην πολιτική. Δημοσιεύματα 
αναφέρουν πως συζητείται η συμ-
μετοχή παλαιών και «αραχνιασμέ-
νων» στελεχών του Κώστα Καρα-
μανλή, που δεν ασχολείται ουδείς 
μαζί τους και φυσικά είναι ορκισμέ-
νοι ανιμητσοτακικών, όπως του Β. 
Αντώναρου, Αρη Σπηλιωτόπουλου, 
Χρήστου Ζώη, ίσως και άλλων στα 
ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αν συμβεί θα πρόκειται για τη 
δεύτερη φάση «αιμοδοσίας» στελε-
χών της φθίνουσας καραμανλικής 
πτέρυγας, μετά την πρώτη με Παυ-

λόπουλο, Παπαγγελόπουλο κ.α. 
Αυτή η συνεργασία, ο οπορ-

τουνισμός, κορυφαίων συνεργα-
τών του Κώστα Καραμανλή  με τη 
ριζοσπαστική αριστερά του Αλέξη 
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, για προ-
σωπικούς πολιτικούς λόγους, αποκα-
λύπτει γιατί η χώρα χρεοκόπησε στα 
χέρια τους.

Το πρόβλημα
του Μητσοτάκη
είναι ο χρόνος
Μέσα σε αυτό το κλίμα καιροσκοπι-
σμού που καλλιεργείται,  η μόνη δι-
έξοδος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
είναι η αλήθεια για τη σοκαριστική 
τραγωδία των Τεμπών, όσο σκληρή 
κι αν είναι για την κυβέρνηση, τους 
κρατικούς οργανισμούς, που υποτί-
θεται ότι ελέγχει, τους υπαλλήλους 
τους, τα συνδικάτα ή για τα  κόμματα 
που κυβέρνησαν. Η αλήθεια  πρέπει 
να βγει προς τα έξω για να λειτουρ-
γήσει ως «κάθαρση»,  για να θυμη-
θούμε και τον Διονύσιο Σολωμό: 
«Εθνικό είναι ό,τι είναι αληθές».

Η κυβέρνηση όμως δεν διαθέ-
τει, πια, άφθονο χρόνο για να ανα-
κάμψει με κλασικές πολιτικές επα-
νόρθωσης. Πολλοί μιλούν για την 
ανάγκη ριζοσπαστικών κινήσεων 
και προτάσεις ανασυγκρότησης της 
ίδιας της χώρας. Για αλλαγές στο 
σάπιο κράτος που κυβερνάται, από  
συνδικάτα και  «ημέτερα» κομματι-
κά στελέχη. 

Κράτος αποτελεσματικό, λει-
τουργικό όχι ρουσφετολογικό, 
ασφαλιστικές δικλείδες, αξιολογή-
σεις και  επανεκπαιδεύσεις δημο-
σίων υπαλλήλων και διέξοδο στη 
νεολαία, που έχει  περάσει από μια 
χρεοκοπία και έχει κλειστεί μέσα, 
από μια πανδημία,  βρίσκονται στο 
τραπέζι των συνεχών διαβουλεύσε-
ων στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Όμως οι εκλογές προσδιορίζο-
νται τώρα για τις 21 Μαΐου κι ο χρό-
νος τελειώνει. 

Ο κ. Τσίπρας είχε μπροστά του 
ένα ολόκληρο χρόνο για να απο-
φορτιστεί η κοινωνία από το σοκ στο 
Μάτι. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνο 
δύο μήνες και το φάσμα της ακυβερ-
νησίας  ή μιας  αναγκαστικής κυβέρ-
νησης συνεργασίας  είναι μπροστά 
μας, σε μια εποχή που απαιτείται δυ-
ναμική διακυβέρνηση που να παίρ-
νει αποφάσεις εντός ημέρας κι όχι 
εντός μηνών.
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Είπε πως δεν υπήρχε  τηλεδιοίκηση, με την οποία θα μπορούσε 
να αποφευχθεί η τραγωδία. Τηλεδιοίκηση  υπάρχει στη Λάρισα  και  
λειτουργούσε  όλη τη μέρα του δυστυχήματος και καλύπτει απόσταση 5,5 
χιλιομέτρων μέσα στην οποία υπάρχουν οι κρίσιμες αλλαγές στις ράγες για 
τους συρμούς, αλλά ο μοιραίος σταθμάρχης το γύρισε στο χειροκίνητο.



Γ
ια τους θιασώτες της κυ-
βερνησιµότητας του τό-
που, η απλή αναλογική 
που θέσπισε ο Αλέξης 

Τσίπρας λίγο πριν αποχωρήσει 
από την εξουσία, ήταν ένα καλοµε-
λετηµένο τεχνητό εµπόδιο. 

Κάθε πολίτης που θεωρούσε 
ότι η χώρα χρειάζεται µια σταθε-
ρή κυβέρνηση δίχως εσωτερικές 
διαµάχες, παζάρια διαµοιρασµού 
θέσεων και ανυπαρξία ενιαίας 
γραµµής, η απλή αναλογική ήταν 
συνώνυµη του πολιτικού και οικο-
νοµικού κινδύνου. Όλοι καταλά-
βαιναν ότι ο Αλέξης είχε φυτέψει 
την απλή αναλογική στον δρόµο 
του Μητσοτάκη, µε σκοπό να τον 
εµποδίσει να κάνει δεύτερη τετρα-
ετία. Αφού δεν µπόρεσε να τον 
σταµατήσει το 2019, ναρκοθέτησε 
µακροπρόθεσµα τον δρόµο του για 
το 2023. 

Κατά την διάρκεια της τετραε-
τίας που πέρασε, η περίφηµη αυτή 
απλή αναλογική αναλύθηκε πολ-
λαπλώς και απ’ όλες τις σκοπιές. 
Έγινε αφορµή για αλλαγή του 
εκλογικού νόµου µόλις ανέλαβε 
ο Μητσοτάκης, για φήµες δεύτε-

ρης αλλαγής του τα επόµενα χρό-
νια που δεν αποφασίστηκε ποτέ, 
για σενάρια µετεκλογικών συνερ-
γασιών και προοδευτικών ή τερα-
τόµορφων κυβερνήσεων και για 
λογής-λογής υπολογισµούς και 
υποθέσεις. Τέλος πάντων, ήταν µέ-
σα στον πυρήνα του πολιτικού προ-
βληµατισµού όλων των δηµοσίων 
συζητήσεων και όλων των κοµµα-
τικών προβληµατισµών. 

Ακυβερνησία 
Κάθε κόµµα αλλιώς την έβλεπε 
κι αλλιώς την εκτιµούσε, πάντως 
ήταν µονίµως στο κέντρο του πολι-
τικού ενδιαφέροντος. Για την Νέα 
∆ηµοκρατία ήταν µια κατάρα που 
έπρεπε να ξεπεραστεί µε κάθε τρό-
πο, αλλιώς θα οδηγούσε στην ακυ-
βερνησία. Γι αυτό και υιοθετήθη-
κε η γραµµή των διπλών εκλογών, 
ώστε η Βουλή που θα στήριζε την 

κυβέρνηση της επόµενης τετραε-
τίας να ήταν αποτέλεσµα ενισχυ-
µένης και όχι απλής αναλογικής. 
Για τον ΣΥΡΙΖΑ η απλή αναλογι-
κή ήταν µια σανίδα σωτηρίας απέ-
ναντι στην πολιτική κυριαρχία Μη-
τσοτάκη. Εφόσον ήταν αδύνατο να 
φτιαχτεί αυτοδύναµη κυβέρνηση 
από την πρώτη αναµέτρηση, τότε 
ήταν θεωρητικά ανοικτά όλα τα σε-
νάρια συνεργασιών. Άρα ο ΣΥΡΙ-
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Ξαφνικά, µετά τα Τέµπη, από ανάχωµα
και πρόβληµα ενδέχεται να αποδειχθεί 
µηχανισµός εκτόνωσης της κοινωνικής οργής

ΤΟ «ΕΥΤΥΧΗΜΑ»
ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ

Οι δύο διαδοχικές 
κάλπες που έτσι κι 
αλλιώς θα στηθούν 
όταν οριστικοποιηθεί ο 
χρόνος των εκλογών, 
µπορεί να αποδειχθούν 
ευεργετικές, 
καθώς στην πρώτη 
θα εκφραστεί η 
αντισυστηµική έκρηξη 
και στην δεύτερη 
θα επικρατήσουν 
ωριµότερες σκέψεις 
για το πώς πρέπει να 
πορευτεί ο τόπος.

Του ∆ηµήτρη Καµπουράκη

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν µια αισθητή πτώση της κυβέρνησης, µια 
συνεχιζόµενη αδυναµία του ΣΥΡΙΖΑ να εισπράξει την δυσαρέσκεια των 
ψηφοφόρων και µια µετακίνηση ψηφοφόρων προς µια γκρίζα περιοχή που 
φλερτάρει µε την αντισυστηµική ψήφο. Κοντολογίς, οι µετρήσεις δείχνουν ότι 
έχει φουντώσει η πιθανότητα έκρηξης µιας ψήφου διαµαρτυρίας ή της αποχής. 



ΖΑ ήταν μέσα στο παιχνίδι. Για το 
ΠΑΣΟΚ, η απλή αναλογική ήταν 
και ευχή και κατάρα μαζί. Ευχή δι-
ότι το έκανε δυνητικό ρυθμιστή 
των εξελίξεων, κατάρα διότι έφερ-
νε την ερώτηση «εσείς με ποιον θα 
πάτε;». 

Η ανατροπή με τα Τέμπη 
Και ενώ όλα αυτά ήταν δρομολο-
γημένα, ήρθε το αναπάντεχο και 

τραγικό δυστύχημα των Τεμπών 
για να τα ανατρέψει όλα. Εκεί που 
ο Μητσοτάκης πήγαινε για μια 
άνετη νίκη στην πρώτη αναμέτρη-

ση με ποσοστά που προανάγγελ-
λαν πιθανότατη αυτοδυναμία του 
με την δεύτερη κάλπη, ήρθε το δυ-
στύχημα και τα έκανε όλα άνω-κά-

τω. Ενεργοποίησε έναν κρυμμένο 
θυμό, τροφοδότησε μια κοινωνική 
έκρηξη, διέλυσε όλες τις πολιτικές 
βεβαιότητες, άλλαξε όλα τα σενά-

ρια που υπήρχαν πάνω στο τραπέ-
ζι των κομμάτων και των δημοσκό-
πων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν 
μια αισθητή πτώση της κυβέρνη-
σης, μια συνεχιζόμενη αδυναμία 
του ΣΥΡΙΖΑ να εισπράξει την δυ-
σαρέσκεια των ψηφοφόρων και 
μια μετακίνηση ψηφοφόρων προς 
μια γκρίζα περιοχή που φλερτάρει 
με την αντισυστημική ψήφο. Κο-
ντολογίς, οι μετρήσεις δείχνουν 
ότι έχει φουντώσει η πιθανότητα 
έκρηξης μιας ψήφου διαμαρτυρίας 
ή της αποχής. 

Και εδώ είναι που ξαφνικά, 
η απλή αναλογική από ανάχωμα 
και πρόβλημα ενδέχεται να απο-
δειχθεί μηχανισμός εκτόνωσης 
της κοινωνικής οργής. Οι δύο δια-
δοχικές κάλπες που έτσι κι αλλιώς 
θα στηθούν όταν οριστικοποιηθεί 
ο χρόνος των εκλογών, μπορεί να 
αποδειχθούν ευεργετικές, καθώς 
στην πρώτη θα εκφραστεί η αντι-
συστημική έκρηξη και στην δεύτε-
ρη θα επικρατήσουν ωριμότερες 
σκέψεις για το πώς πρέπει να πο-
ρευτεί ο τόπος. Το ενδιάμεσο διά-
στημα ανάμεσα στις δυο κάλπες, 
κάπου ανάμεσα σε τριάντα και σα-
ράντα μέρες μοιάζει θεωρητικά 
αρκετό για να έρθουν οι ψηφοφό-
ροι στα συγκαλά τους και να απο-
φασίσουν ότι ο τόπος χρειάζεται 
περισσότερο μια κυβέρνηση απ’ 
όσο το χάος και την ακυβερνησία.

Βαλβίδα εκτόνωσης 
Όλα τούτα είναι βέβαια θεωρητι-
κά, αλλά πάντα σε συνθήκες πί-
εσης αναδεικνύεται η ανάγκη 
ύπαρξη μιας βαλβίδας εκτόνω-
σης. Μπορεί κάλλιστα αυτή η βαλ-
βίδα να είναι η πρώτη κάλπη, στην 
οποία οι ψηφοφόροι θα βγάλουν 
το άχτι τους. Κι αφού δουν ότι αυ-
τό δεν περιέχει κάποιου είδους 
λύση για τα προβλήματα της κοι-
νωνίας, στην επόμενη κάλπη να 
επανέλθουν στον πολιτικό ορθο-
λογισμό που χαρακτηρίζει εν τέ-
λει όλες τις κανονικές εκλογικές 
αναμετρήσεις. 

Κι εκεί που η ΝΔ θεωρούσε 
την απλή αναλογική κατάρα, να 
αρχίσει να ευλογεί την ύπαρξη της 
καθότι ενδέχεται αυτή να προσφέ-
ρει τελικά την λύση. Τα χουμε ξα-
ναπεί αυτά, η πολιτική είναι τόσο 
απρόσμενη που κανένας σεναρι-
ογράφος δεν μπορεί να φθάσει 
τα δικά της επιτεύγματα. Υπάρχει 
και η παράφραση της παροιμίας 
«όταν οι πολιτικοί σχεδιάζουν, ο 
Θεός γελάει». 
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Η ΝΔ την θεωρούσε «κατάρα», αλλά πλέον μπορεί να αρχίσει να ευλογεί 
την ύπαρξη της καθότι ενδέχεται αυτή να προσφέρει

τελικά την λύση. Να λειτουργήσει σαν βαλβίδα εκτόνωσης
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H
τραγωδία στα Τέµπη 
σηµατοδοτεί αλλα-
γές στην περιρρέου-
σα ατµόσφαιρα στην 

χώρα  και την συναισθηµατική 
φόρτιση της κοινωνίας, αλλά και 
στις πολιτικές διεργασίες χωρίς 
να φαίνεται να φέρνει ανατροπές 
στο πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τώρα 
αναλυτές προσέγγιζαν την πραγ-
µατικότητα που διαµορφώνεται µε 
βάση τα σκεπτικά, την λογική ανά-
λυση. Αυτή την εβδοµάδα είχαµε 
δηµοσκοπήσεις που αποτύπωσαν 
την εικόνα της στιγµής. Tα αποτε-
λέσµατά τους µας δίνουν πολύτιµο 
υλικό.

 Το πραγµατικό ερώτηµα που 
τίθεται είναι: Αυτά τα αποτελέσµα-
τα των πρώτων δηµοσκοπήσεων 
δείχνουν µια ολοκληρωµένη ει-
κόνα του τι φέρνει η τραγωδία σε 
πολιτικό επίπεδο; Η απάντηση εί-
ναι όχι. Η τραγωδία είναι νωπή, οι 
πολιτικές διεργασίες είναι σε αρ-
χικό στάδιο, ο συναισθηµατισµός 
των πολιτών βρίσκεται στο ύψιστο 
σηµείο και αυτό σε συνδυασµό 
µε την έντονη κοµµατική πόλωση 
που έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε δι-
αµορφώνουν την εικόνα της στιγ-
µής. Η πραγµατική αποτίµηση της 
τραγωδίας θα γίνει σε δεύτερο και 
τρίτο στάδιο, θα φανεί από συνε-
χείς έρευνες και πολλά θα εξαρτη-
θούν από την διαχείριση της κρί-

σης από την Κυβέρνηση και όλα 
τα κόµµατα.

Σε κάθε περίπτωση όµως για 
να µελετηθεί η εξέλιξη του φαι-
νοµένου είναι αναγκαίο, να δια-
πιστωθούν τάσεις σε µία ή άλλη 
κατεύθυνση είναι να έχεις µια αρ-
χική βάση δεδοµένων. Τι µπορού-
µε να αντλήσουµε εποµένως από 
τα πρώτα ευρήµατα των ερευνών;

ΠΡΩΤΟ: Υπάρχει µια διάχυ-
τη θλίψη και ένας θυµός για την 
απροσδόκητη απώλεια 57 ζωών. 
Την ηρεµία ότι µπορούµε να ταξι-
δεύουµε µε ασφάλεια έχει διαδε-
χθεί µια ανασφάλεια, ένας θυµός 
σε όλα τα κοινωνικά ακροατήρια 
και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώ-
πους που ταυτίζονται µε τους νέ-
ους που χάθηκαν τόσο άδικα, τόσο 
απροσδόκητα επειδή ένας Σταθ-
µάρχης και οι γύρω απ άυτόν ήταν 
από άσχετοι µέχρι κτηνωδώς αδι-
άφοροι και ένα Κράτος, ένας ολό-
κληρος Οργανισµός σαν τον ΟΣΕ 
συζητούσε επί είκοσι χρόνια για 
τα νέα συστήµατα ασφαλείας και 
δεν µπορούσε να τα εγκαταστήσει, 
ενώ από την περίφηµη σύµβαση 
717  του 2014 πέρασαν κοντά δέ-

κα χρόνια χωρίς  να υλοποιηθεί.
Στην πραγµατικότητα δεν έχει 

έρθει στην επιφάνεια µόνο το θέ-
µα της ασφάλειας των τρένων, αλ-
λά το συνολικό θέµα σε τι χώρα 
ζούµε, τι Κράτος έχουµε και αυτό 
συνιστά σηµαντική  µεταβολή της 
ατζέντας του πολιτικού διαλόγου. 
Η ποιότητα λειτουργίας θυλάκων 
του βαθιού Κράτους, η αµεριµνη-
σία διοικούντων, ή έλλειψη κάθε 

ελέγχου- αξιολόγησης- αξιοκρατί-
ας, ο ωχαδελφισµός τµήµατος των 
δηµοσίων υπαλλήλων, η αποτελε-
σµατικότητα του Πολιτικού Συστή-
µατος στο σύνολό του, η αλήθεια 
για Οργανισµούς που µας έχουν 
κοστίσει δισεκατοµµύρια και οι 
σκανδαλώδεις συµβάσεις µε ιδιώ-
τες, ο τρόπος που γίνονται οι Με-
λέτες για τα δηµόσια έργα, όλα αυ-
τά µαζί έρχονται στην επιφάνεια 

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
Το ερώτηµα είναι αν τα αποτελέσµατα των πρώτων
δηµοσκοπήσεων δείχνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα του
τι φέρνει το δυστύχηµα σε πολιτικό επίπεδο. Η απάντηση είναι όχι

Οι πολίτες, στο τέλος, θα 
κρίνουν ποιοι εργάζονται 
στην πραγµατικότητα 
να τιµωρηθούν 
όσοι ευθύνονται για 
το έγκληµα, ποιοι 
προωθούν αλλαγές 
αυτού του Κράτος α λά 
ΟΣΕ.  Παράλληλα θα 
συγκρίνουν πρόσωπα 
και καταστάσεις, θα 
κάνουν τον δικό τους 
συνολικό απολογισµό για 
όλα όσα έχουν συµβεί 
αυτά τα χρόνια και πως 
κινήθηκαν τα κόµµατα και 
στο τέλος θα οδηγηθούν 
στις κάλπες θέλοντας 
σταθερότητα, οικονοµική 
ευηµερία και ανάπτυξη, 
ισχυρό κοινωνικό 
κράτος, εγγυήσεις 
για µια βαθιά αλλαγή 
στην χώρα, γενναίες 
µεταρρυθµίσεις, για να 
αποτελούν παρελθόν οι 
παθογένειες του κράτους 
της Μεταπολίτευσης

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Του: Ζαχαρία Ζούπη
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και θα απασχολήσουν τον διάλο-
γο στην πορεία προς τις εκλογές.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Όπως ήταν ανα-
μενόμενο , η Ν.Δ υφίσταται  σημα-
ντικές φθορές και πέφτει κατά μέ-

σο όρο 4% στην πρόθεση ψήφου. 
Ωστόσο το πραγματικό εύρη-

μα δεν είναι αυτό. Αυτό το περι-
μέναμε όλοι και δεν ήταν ανάγκη 
κάποιος να είναι μετρ των πολιτι-
κών αναλύσεων για να το προβλέ-
ψει. Στην πραγματικότητα το μέγε-
θος της ζημιάς έμενε να μετρηθεί. 
Το πραγματικό εύρημα είναι ότι 
την ώρα που η Ν.Δ χάνει 4 μονά-
δες, το δεύτερο και τρίτο κόμμα 

δεν εισπράττουν τίποτα. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ γιατί έχει επιλέξει μια στρατη-
γική που οδηγεί ευρύτατα τμήματα 
του Κέντρου και της Μεταρρυθμι-
στικής Αριστεράς να έχουν κατε-
βάσει τα ρολά και να μην μπορούν 
να διανοηθούν ότι μπορεί να υπάρ-
χει μια επιστροφή του στην εξου-
σία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την τακτική του 
έχει χάσει την δυνατότητά του να 
πείθει τους θεσμικούς και να γίνε-

ται ελκυστικός στους αντισυστη-
μικούς. Από την μεριά του το ΠΑ-
ΣΟΚ μέσα στην απροσδιοριστία 
της στρατηγικής του και τον μετε-
ωρισμό του μεταξύ ανανέωσης και 
παρελθόντος, αγνοώντας ολόκλη-
ρα τμήματα της ιστορικής του πο-
ρείας, δεν φαίνεται να πείθει ότι 
κάτι νέο, σύγχρονο, δυναμικό γεν-
νιέται , ούτε βέβαια να ξεχαστεί το 
γεγονός ότι έχει κυβερνήσει μόνο 
του ή με την Ν.Δ ( 2012-2015) την 
χώρα. Στην ουσία Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΠΑΣΟΚ είναι τα τρία κόμματα 
που έχουν κυβερνήσει την χώρα , 
άρα λίγο ή πολύ, δικαίως ή αδίκως 
επιμερίζονται ευθύνες και το Κρά-
τος του σήμερα, ότι και αν πουν , 
ότι και αν φωνάξουν.

Ακριβώς γι ́ αυτό και οφείλουν 
να μην παρασυρθούν σε μια άγο-
νη αντιπολίτευση, αναλαμβάνο-
ντας ευθαρσώς ευθύνες τους, μη 
συγκαλύπτοντας βεβαίως τις ευ-
θύνες της σημερινής Κυβέρνησης 
που σε τελευταία ανάλυση δεν εί-
ναι Κυβέρνηση ενός χρόνου , αλ-
λά Κυβέρνηση που θα ολοκληρώ-
σει μια πλήρη θητεία. Άλλωστε 
υπάρχει μια υφέρπουσα αμφισβή-
τηση των κομμάτων και δη των 
συστημικών, αφού επανειλημμέ-
νες έρευνες δείχνουν εμπιστοσύ-
νη μεταξύ 15%-18% απέναντι στο 
Πολιτικό Σύστημα. Το ίδιο ισχύει 
και για το συνδικαλιστικό κίνημα 
που η εμπιστοσύνη απέναντι σ άυ-
τό κινείται στο πλαίσιο του 12%-
15%. Έτσι διάλογοι του επιπέδου « 
εγώ τα έκανα όλα τέλεια »ή κινητο-
ποιήσεις που στο όνομα της συγκί-
νησης με συνθήματα υπέρ της αξι-
οκρατίας και της αξιολόγησης από 
όσους επί δεκαετίες πολέμησαν 
κάθε τέτοια έννοια ή εναντίωσης 
απέναντι σε ιδιωτικοποιήσεις όταν 
κάποιες από αυτές τις υπέγραψε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και την ευθύνη της κατά-
στασης του ΟΣΕ και του σιδηρο-
δρομικού δικτύου την έχει ο κρατι-
κός ΟΣΕ, θα έχουν καταστροφικά 
αποτελέσματα για αυτούς. Πρακτι-
κά δουλεύουν για να στρώσουν το 
χαλί σε άλλους .
ΤΡΙΤΟ: Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι; 
Ποιοι σ άυτή την φάση φαίνεται να 
κερδίζουν κάτι; 

Στις έρευνες είναι σαφές: 
Κερδίζουν τα πιο μικρά κόμμα-
τα ( Κ.Κ.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

, ΜΕΡΑ 25) και κόμματα που σή-
μερα είναι εκτός Βουλής από τα 
ακροδεξιά και τα ακροαριστερά . 
Το δε κόμμα Κασιδιάρη διατηρεί 
αν δεν αυξάνει τις δυνάμεις του , 
εμφανιζόμενο ως η πιο καθαρή 
αντισυστημική λύση που πάει να 
το αποκλείσει το « Σύστημα». Πα-
ράλληλα ανεβαίνει ο αριθμός των 
αναποφάσιστων, διευρύνεται συ-
νολικά η γκρίζα ζώνη σημαντικό 
τμήμα της οποίας διαθέτει αντισυ-
στημικά αντανακλαστικά ( Περί-
που οι μισοί επιλέγουν τον κανένα 
για Πρωθυπουργό και αντίστοιχο 
ποσοστό αναζητά μια άλλη Κυβέρ-
νηση από τα κρατούντα σενάρια.

Ο κίνδυνος είναι ορατός. Το 
μεγάλο πρόβλημα πια δυστυχώς 
δεν είναι πως θα μοιραστούν οι 
ζημιές μεταξύ των κρατούντων 
κομμάτων, αλλά πως δεν θα δια-
κυβευτεί παραπέρα η εμπιστοσύ-
νη προς το Πολιτικό Σύστημα. Ο 
ξυλοδαρμός του Γ. Βαρουφάκη, οι 
αποδοκιμασίες προς τον Δ. Βίτσα 
, η καταστροφή του Μνημείου των 
θυμάτων κάποιων «οργισμένων» 
και άλλα φαινόμενα των ημερών 
δείχνουν ένα κίνδυνο. Βέβαια δεν 
υπάρχει μόνο η τυφλή οργή, το μί-
σος στο όνομα του πόνου. Υπάρχει 
και η οργή αυτών που εκφράζονται 
εντός του συστήματος, αυτών που 
ανησυχούν, αυτών που δεν αντέ-
χουν τους βρικόλακες του εθνικού 
πόνου.

Αυτά προκύπτουν αυτή την 
στιγμή. Ο χρόνος όμως θα φέρει 
ψυχραιμία, ωριμότερες σκέψεις. 
Οι πολίτες θα κρίνουν ποιοι εργά-
ζονται στην πραγματικότητα να τι-
μωρηθούν όσοι ευθύνονται για το 
έγκλημα, ποιοι προωθούν αλλα-
γές αυτού του Κράτος αλά ΟΣΕ.  
Παράλληλα θα συγκρίνουν πρό-
σωπα και καταστάσεις, θα κάνουν 
τον δικό τους συνολικό απολογι-
σμό για όλα όσα έχουν συμβεί αυ-
τά τα χρόνια και πως κινήθηκαν τα 
κόμματα και στο τέλος θα οδηγη-
θούν στις κάλπες θέλοντας στα-
θερότητα, οικονομική ευημερία 
και Ανάπτυξη, ισχυρό κοινωνικό 
Κράτος, εγγυήσεις για μια βαθιά 
αλλαγή στην χώρα, για γενναίες 
μεταρρυθμίσεις, για να αποτελούν 
παρελθόν οι παθογένειες του Κρά-
τους της Μεταπολίτευσης.

Το επόμενο διάστημα θα κρι-
θούν σε κάθε περίπτωση πολλά. 

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης
είναι πολιτικός αναλυτής 
και υπεύθυνος ερευνών

της Opinion Poll
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Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Έ
να από τα πιο σηµα-
ντικά ζητήµατα όπου 
η χώρα µας ήταν για 
δεκαετίες ουραγός 

ανάµεσα σε όλα τα κράτη – µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 
διαχείριση αποβλήτων. Η εικόνα 
της χώρας µας, πέρα από τα επί-
σηµα στοιχεία της Κοµισιόν είναι 
αρκετά γνωστή σε όλους µας. Ελ-
λιπείς υποδοµές, παράνοµες χω-
µατερές µε απανωτά πρόστιµα, 
ολόκληροι οικισµοί – ακόµη και 
∆ήµοι- χωρίς αποχετευτικό σύστη-
µα συνθέτουν ένα δυστοπικό – αλ-
λά πραγµατικό- τοπίο. 

Τι έχει γίνει τα τελευταία 4 
χρόνια για να αφήσει η Ελλάδα 
µια για πάντα πίσω της αυτή τη 
δυστοπία; Απευθυνθήκαµε στον 
αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα Συ-
ντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλή-
των του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μανώλη 
Γραφάκο. Όπως ο ίδιος σηµειώ-
νει «σε ό,τι αφορά τις υποδοµές 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων, 
από 3 µονάδες σε λειτουργία το 
2019, έχουµε σήµερα σε λειτουρ-
γία 8, ενώ από 5 µονάδες σε κα-

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ
 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

«Καλύψαμε σημαντικά  
το χαμένο έδαφος  

στη διαχείριση αποβλήτων»
«Στις υποδοµές διαχείρισης αστικών αποβλήτων, από 3 µονάδες σε λειτουργία το 2019,  

έχουµε σήµερα σε λειτουργία 8, ενώ από 5 µονάδες σε κατασκευή, έχουµε σήµερα 15. Αυτό το καταφέραµε 
γιατί έγιναν στη χώρα στη διάρκεια της θητείας µας 30 δηµοπρατήσεις έργων διαχείρισης αποβλήτων,  

έναντι µόλις 3 κατά τη διάρκεια της προηγούµενης διακυβέρνησης των 4,5»

‘‘

«Παραλάβαµε το 2019 
συνολικά 65 περιπτώσεις 
προστίµων για 
παράνοµες χωµατερές. 
Σήµερα έχουµε µόλις 
32. Απαλλάξαµε 
τους Έλληνες 
φορολογούµενους από 
καταβολές σε πρόστιµα 
στην ΕΕ, ύψους 
2.640.000 ευρώ το χρόνο. 
Πιστεύουµε ότι στο τέλος 
του 2023 οι περιπτώσεις 
προστίµων να έχουν 
περιοριστεί σε µονοψήφιο 
αριθµό»



τασκευή, έχουµε σήµερα 15. Αυ-
τό το καταφέραµε γιατί έγιναν στη 
χώρα στη διάρκεια της θητείας µας 
30 δηµοπρατήσεις έργων διαχείρι-
σης αποβλήτων, έναντι µόλις 3 κα-
τά τη διάρκεια της προηγούµενης 
διακυβέρνησης των 4,5». 

■  Κάνοντας απολογισµό, µετά 
από σχεδόν 4 χρόνια στη θέση 
ευθύνης του συντονισµού δια-
χείρισης αποβλήτων στη χώρα, 
που βρισκόµαστε αυτή τη στιγ-
µή; Κοινώς, τι παραλάβατε και 
που βρισκόµαστε σήµερα;

«Τα τελευταία 4 χρόνια της κυ-
βερνήσεως Κυριάκου Μητσοτά-
κη, καλύψαµε σηµαντικά το χα-
µένο έδαφος στη διαχείριση των 
αποβλήτων, λειτουργώντας πάντα 
µε γνώµονα την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αρχικά δηµιουργήσαµε ένα 
νέο, σύγχρονο απολύτως προ-
σαρµοσµένο στις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις θεσµικό πλαίσιο. Κα-
ταρτήσαµε ένα νέο Εθνικό Σχέδιο 
∆ιαχείρισης αποβλήτων εναρµο-
νισµένο µε τις αρχές της κυκλι-
κής οικονοµίας, δηµιουργήσαµε 
ένα νέο Σχέδιο πρόληψης δηµι-
ουργίας αποβλήτων και µε το νέο 
νόµο για την ανακύκλωση και τη 
διαχείριση των αποβλήτων, το 
Ν.4819/21 εκσυγχρονίσαµε το θε-
σµικό µας πλαίσιο και ενσωµατώ-
σαµε στην ελληνική νοµοθεσία τις 
απαιτήσεις των  κοινοτικών οδη-
γιών. Μεγάλη τοµή σε αυτόν τον 
τοµέα είναι η θεσµοθέτηση του 
«πληρώνω όσο πετάω», ώστε σε 
λίγα χρόνια οι πολίτες να πληρώ-
νουν για τη διαχείριση των απο-
βλήτων τους ανάλογα µε το βάρος 
των απορριµµάτων τους.

 Σε ότι αφορά τις υποδοµές δι-
αχείρισης αστικών αποβλήτων, 
από 3 µονάδες σε λειτουργία το 
2019, έχουµε σήµερα σε λειτουρ-

γία 8, ενώ από 5 µονάδες σε κα-
τασκευή, έχουµε σήµερα 15. Αυ-
τό το καταφέραµε γιατί έγιναν στη 
χώρα στη διάρκεια της θητείας µας 
30 δηµοπρατήσεις έργων διαχείρι-
σης αποβλήτων, έναντι µόλις 3 κα-
τά τη διάρκεια της προηγούµενης 
διακυβέρνησης των 4,5. 

■ Πέραν του τοµέα διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων, µεί-
ζον θέµα της χώρας αποτέλεσε 
και αποτελεί η διαχείριση και 
των λυµάτων. Τι έχει γίνει εδώ 
και ποια είναι η συνδροµή του 
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας;

«H Ευρωπαϊκή οδηγία του 
1991, επέβαλε στα κράτη µέλη 
να έχουν συµµορφώσει το 2005, 
σε επίπεδο διαχείρισης αστικών 
λυµάτων µε τις ανάλογες υποδο-
µές, τους οικισµούς άνω των 2000 
κατοίκων. Όταν αναλάβαµε, από 
τους 482 οικισµούς, µόλις οι 188 
ήτανε σε συµµόρφωση.  Σήµερα, 
είµαστε ικανοποιηµένοι διότι κατα-
φέραµε και αυξήσαµε στον αριθµό 
αυτό σε 250. Για την συµµόρφω-
ση των υπολοίπων 232 οικισµών 
σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη 118 
έργα, άρα δροµολογούνται προς 
συµµόρφωση όχι ισάριθµοι οικι-
σµοί, αλλά περισσότεροι απ’ αυ-
τούς, γιατί υπάρχουν έργα που κα-
λύπτουν 2 οικισµούς, και έχουµε 
ανώριµους µόλις 31, δηλαδή οι-

κισµούς που δεν έχει γίνει ακό-
µα µελέτη. Έχει γίνει λοιπόν µία 
σηµαντική προσπάθεια και η χώ-
ρα την επόµενη 4ετία θα έχει βά-
λει σε συµµόρφωση σχεδόν όλους 
αυτούς τους οικισµούς Α, Β, Γ, οι-
κισµούς άνω των 2000 κατοίκων.  
Και αυτό θα περιορίσει το πιθανό 
αν όχι βέβαιο κατά τη γνώµη µου 
πρόστιµο που θα επιβληθεί στη 
χώρα για αυτή την µη συµµόρ-
φωση. Όσον αφορά τη συνδρο-
µή του Ταµείου Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας, σηµειώνεται ότι 
µέχρι σήµερα έχει εγκριθεί η χρη-
µατοδότηση 34 έργων αναβάθµι-
σης Εγκαταστάσεων Επεξεργασί-
ας Λυµάτων και διαχείρισης της 
λυµατολάσπης, ενώ αναµένεται 
τις επόµενες µέρες να εγκριθεί η 
χρηµατοδότηση νέων έργων δια-
χείρισης αστικών λυµάτων σε οι-
κισµούς κάτω των 2000 κατοίκων.

■  Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιά-
θεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), 
κοινώς οι παράνοµες χωµατε-
ρές, αποτελούν µια ανοικτή 
«πληγή» που έρχεται από το 
κακό παρελθόν της χώρας για 
το οποίο πληρώνουµε ακόµη 
πρόστιµα εκατοµµυρίων ευρώ 

στην ΕΕ. Ποια είναι η εικόνα 
σε αυτόν τον τοµέα; Τι ενέργει-
ες έχουν γίνει και πότε θεωρεί-
τε ότι η χώρα µας θα απαλλα-
γεί οριστικά από τους ΧΑ∆Α;
«Παραλάβαµε το 2019 συνολικά 
65 περιπτώσεις προστίµων για 
παράνοµες χωµατερές, καταφέ-
ραµε και απαλλάξαµε τη χώρα 
από τις µισές και σήµερα έχουµε 
µόλις 32. Απαλλάξαµε έτσι τους 
Έλληνες φορολογούµενους από 
καταβολές σε πρόστιµα στην ΕΕ, 
ύψους 2.640.000 ευρώ το χρό-
νο. Πιστεύουµε ότι στο τέλος του 
2023 οι περιπτώσεις προστίµων 
να έχουν περιοριστεί σε µονοψή-
φιο αριθµό και θα έχουν εξαλει-
φθεί το 2024.
■  Στο νοµοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που ψηφίζεται τις 
επόµενες ηµέρες στη Βουλή, 
προβλέπεται η διεύρυνση αρ-
µοδιοτήτων της Ρυθµιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) µε τη 
ρύθµιση και έλεγχο όλων των 
φορέων παροχής της δηµόσι-
ας υπηρεσίας ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Η ΡΑΕ µετονο-
µάζεται σε ΡΑΑΕΥ, δηλαδή σε 
Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων, 
Ενέργειας και Υδάτων. Ποια 
είναι η σκοπιµότητα αυτής της 
κίνησης και αναφορικά µε τον 
δικό σας τοµέα ευθύνης, τα 
απόβλητα;

«Η νέα αρχή θα βοηθήσει σηµα-
ντικά στην επίτευξη των εθνικών 
µας στόχων για τη διαχείριση των 
αποβλήτων και των αστικών λυµά-
των. Στόχος είναι να προστατέψει 
τους καταναλωτές που τελικά οι 
ίδιοι είναι αυτοί που πληρώνουν 
για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
των αστικών λυµάτων και φυσικά 
της κατανάλωσης νερού. Μεταξύ 
άλλων, υπεύθυνη για τη διασφά-
λιση της ορθότητας της τιµολογι-
ακής πολιτικής και της βοήθειας 
προς τους φορείς να πετύχουν τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της χώ-
ρας στα ζητήµατα αυτά. Σκοπός 
είναι να καταστεί δυνατή η ουσι-
αστική µετάβαση προς µια κυκλι-
κή οικονοµία καθώς στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων αύξησης των 
ποσοστών επαναχρησιµοποίησης 
και ανακύκλωσης των αστικών 
στερεών αποβλήτων στο 60% και 
µείωσης του ποσοστού υγειονοµι-
κής ταφής στο 10% έως το 2030. 
Η νέα αρχή αναµένεται επίσης να 
βοηθήσει την κεντρική κυβέρνη-
ση και τους φορείς, ώστε να ενι-
σχύσουµε το θεσµικό µας πλαίσιο 
στους τοµείς αυτούς και τελικά να 
εφαρµόσουµε στην πράξη την αρ-
χή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η λει-
τουργία της θα ενισχύσει και την 
εµπιστοσύνη των πολιτών για τις 
δράσεις των φορέων της Πολιτεί-
ας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σε αυτούς τους τοµείς.  
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Του Πέτρου Κουβάτσου 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Ο 
κ. Σταύρος Τσίρµπας εί-
ναι ο νεότερος δήµαρχος 
της Αττικής και µετά από 
τρία και πλέον χρόνια 

στον δηµαρχιακό θώκο των Αγίων 
Αναργύρων – Καµατερού φαίνεται 
πως κατάφερε να αξιοποιήσει προς 
όφελος των δηµοτών του τα πλεονε-
κτήµατα που προσφέρει το νεαρό της 
ηλικίας του. 

Βέβαια, ο κ. Τσίρµπας ασχολείται 
ενεργά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
από το 2010, όπου ξεκίνησε να εκλέ-
γεται ως δηµοτικός σύµβουλος. Έχει 
διατελέσει Αντιδήµαρχος Παιδείας 
και Συντήρησης σχολικών κτιρίων, 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρε-
σιών και  Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών από το 2013 και µετά. Αυ-
τό σηµαίνει πως σίγουρα η εµπειρία 
δεν του έλειπε.  

 Όπως θα διαπιστώσετε και στις 
απαντήσεις που έδωσε, η αυτοδιοίκη-
ση στη χώρα µας µπορεί να βελτιώ-
σει την εικόνα της µε νέα πρόσωπα, 
όπως του κ. Σταύρου Τσίρµπα. 

n  Καταρχάς, πως αποφασίσατε 
να διαχωρίσετε τη θέση σας από 
την προηγούµενη δηµοτική αρχή 
και να διεκδικήσετε τον δηµαρ-
χιακό θώκο στις προηγούµενες 
εκλογές; 
Η απόφαση µου να να διαχωρίσω τη 
θέση µου από την προηγούµενη διοί-
κηση και να διεκδικήσω τη ∆ηµαρ-
χεία το 2019, ήταν αποτέλεσµα µιας 
µακράς διαδικασίας, αφουγκραζό-
µενος την λαϊκή απαίτηση για τοµές. 
Έτσι αποφάσισα να αποχωρήσω, να 
δηµιουργήσω την Καθαρή Πρότα-
ση, µε µία οµάδα νέων ατόµων  µε 
µεγάλη όρεξη για αλλαγές µέσα από 

σκληρή δουλειά µακριά από µικρο-
πολιτικές σκοπιµότητες και νοοτροπί-
ες περασµένων δεκαετιών. Η εκλογι-
κή διαδικασία του 2019 µας ανέδειξε 
νικητές δίνοντάς µας την ευκαιρία να 
κάνουµε πραγµατικότητα το όραµά 
µας για την πόλη.

n  Το γεγονός ότι είστε ο νεότερος 
δήµαρχος στην Αττική, πως το 
διαχειριστήκατε ως βάρος ή ως 
πρόκληση;
Αυτό από µόνο του έχει ένα ιδιαίτερο 
ειδικό βάρος, όµως για να είµαστε ει-
λικρινείς ήταν κάτι που το ήθελα, το 
διεκδίκησα και το πέτυχα. Η µεγάλη 

πρόκληση δεν είναι προσωπική όσο 
συλλογική. Ξέρετε, το νέο της ηλικίας 
τόσο σε εµένα όσο και στους συνερ-
γάτες µου, συνοδεύεται από µία τερά-
στια δύναµη να δώσουµε στον ∆ήµο 
µας την ώθηση που χρειάζεται η πό-
λη µας για να µεταβεί στη νέα εποχή. 
Ο στόχος ήταν να χαράξουµε το δικό 
µας αποτύπωµα και να δώσουµε δική 
µας ταυτότητα ως δηµοτική αρχή και 
νοµίζω ότι το καταφέραµε σε ικανο-
ποιητικό βαθµό. Ζούµε σε ένα ευµε-
τάβλητο περιβάλλον το οποίο απαιτεί 
αυξηµένη εγρήγορση και αντανα-
κλαστικά για να µπορείς να βοηθή-
σεις πραγµατικά.

n  Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων – 
Καµατερού θεωρείται από τους 
δήµους που προσφέρει τις ποιοτι-
κότερες υπηρεσίες προς τα παιδιά 
και τις οικογένειές τους και µάλι-
στα χωρίς κανένας κόστος για 
τους ίδιους τους πολίτες. Ήταν θέ-
µα προτεραιότητας για εσάς; 
Στον ∆ήµο µας έχουµε να δείξουµε 
πολύ µεγάλο έργο όσον αφορά στο 
παιδί και την οικογένεια γιατί βοη-
θώντας τα παιδιά της πόλης αυτοµά-
τως βοηθάς και τις οικογένειες. Το 
ένα κοµµάτι αφορά στις συνθήκες 
στις οποίες τα παιδιά µας κάνουν µά-
θηµα, τις αυλές, τα σχολικά κτίρια, 
τον εξοπλισµό. Έχουµε κάνει µία τε-
ράστια δαπάνη για εξοπλισµούς στα 
σχολεία µας µε επιδραστικούς πίνα-
κες λαπ τοπ, τάµπλετ και παράλλη-
λα µε τις συντηρήσεις των σχολικών 
χώρων που υλοποιούνται µε γορ-
γούς ρυθµούς, αναπτύξαµε πάρα πο-
λύ δοµές όπως είναι οι βρεφονηπια-
κοί σταθµοί. Στο δήµο µας δε µένει 
κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακών, 
στους οποίους θυµίζω ότι καταργήσα-
µε τα τροφεία και οι οικογένειες δεν 
χρειάζεται να πληρώνουν. Έχουµε 
χτώ υπερπλήρεις βρεφονηπιακούς 
σταθµούς µε ξεχωριστούς µάγειρες, 
διατροφολόγους, παιδίατρους, γυ-
µναστές. Προσφέρονται δηλαδή 
υπηρεσίες που δεν προσφέρουν ού-
τε οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί. Επί-
σης, δηµιουργήσαµε πέντε δοµές 
Κ∆ΑΠ, ώστε οι γονείς να µπορούν 
οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους. 
Μάλιστα, δηµιουργήσαµε δοµές όχι 
για να “παρκάρουν” οι γονείς τα παι-
διά αλλά για να είναι πραγµατικά κέ-
ντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης. 
Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ
 (∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

«Καταφέραμε να είναι οι κάτοικοι 
περήφανοι για την πόλη τους»  

«Στόχος µας ήταν να χαράξουµε το δικό µας αποτύπωµα και να δώσουµε δική µας ταυτότητα  
ως δηµοτική αρχή και νοµίζω ότι το καταφέραµε σε ικανοποιητικό βαθµό»

‘‘Ζούµε σε ένα 
ευµετάβλητο περιβάλλον 
το οποίο απαιτεί 
αυξηµένη εγρήγορση και 
αντανακλαστικά για να 
µπορείς να βοηθήσεις 
πραγµατικά



στα Κ∆ΑΠ µας διδάσκεται ακόµα 
και Ροµποτική ανάµεσα στα άλλα. 
Το Καλοκαίρι στα καµπ του ∆ήµου 
µας έρχονται και από γύρω δήµους 
που δεν υλοποιούν αντίστοιχα προ-
γράµµατα.    

n  Ίσως ένα από τα σηµαντικό-
τερα ζητήµατα που αφορά στην 
περιοχή σας είναι η αντιπληµµυ-
ρική θωράκισή της. Είχε πραγ-
µατοποιηθεί και σχετική συ-
νάντηση στην Περιφέρεια µε 
όλους τους δηµάρχους της ∆υτι-
κής Αθήνας.
Αναµφίβολα η υλοποίηση της αντι-
πληµµυρικής θωράκισης της ∆υτι-
κής Αθήνας θα αποτελέσει ιστορική 
στιγµή. Η διευθέτηση των ρεµάτων 
και κατ́  επέκταση των αντιπληµµυ-
ρικών έργων που θα ακολουθήσουν 
στην περιοχή µας, φτάνει στην ολο-
κλήρωσή της. Για τον δικό µας δή-
µο θα σας πω ότι πρόκειται για ένα  
έργο µε πολλαπλά οφέλη. ∆εν εί-
ναι µόνο το προφανές µε την πραγ-
µατοποίηση των αντιπληµµυρικών 
έργων που τόσο ανάγκη τα έχουµε 
αλλά είναι για παράδειγµα και οι 
οριοθετήσεις των ρεµάτων, οι οποί-
ες αφορούν εκατοντάδες πολίτες οι 
οποίοι έχουν ιδιοκτησίες πέριξ των 
ρεµάτων και δεν µπορούν να οικο-
δοµήσουν. Επίσης, πολλές περιοχές 
που είναι εκτός σχεδίου και δεν µπο-

ρούµε να κάνουµε καµία παρέµβα-
ση ως δήµος να φτιάξουµε δηλαδή 
µία πλατεία ή ένα πεζοδρόµιο. Όλα 
αυτά πλέον θα πάρουν τον δρόµο 
τους, θα προχωρήσει η ένταξή τους 
στο σχέδιο πόλεως και ο δήµος από 
εκεί και πέρα ακολουθώντας τις δι-
αδικασίες θα µπορέσει και αυτές τις 
περιοχές να αναπτύξει και οι πολίτες 
να απελευθερωθούν.   

n  Το προεκλογικό σας σύνθηµα 
ήταν «∆εν αλλάζουµε πόλη, αλ-
λάζουµε την πόλη». Το καταφέ-
ρατε; 
Είναι αλήθεια ότι αυτό ήταν το προ-
εκλογικό µας σύνθηµα. Νοµίζω ότι 
πέρα από τη διεκδίκηση και τον σχε-
διασµό µεγάλων έργων, την τοποθέ-
τηση των αναγκών του δήµου µέσα 
στα κέντρα αποφάσεων, καθώς και 
τη διευθέτηση χρόνιων ζητηµάτων 
και αναγκών των γειτονιών, καταφέ-
ραµε να αλλάξουµε κάτι βασικό: την 
ψυχολογία του κόσµου. Να είµαστε 
περήφανοι για την πόλη µας. Και 
αυτό είναι κάτι αναντικατάστατο, κα-
τά τη γνώµη µου.
n  Πως µπορεί ο δήµος σας να 
αξιοποιήσει τα συγκριτικά του 
πλεονεκτήµατα και να αφήσει 
πίσω τα µειονεκτήµατά;  
Όπως σας είπα, έχουµε κάνει το 
πρώτο. Να πιστέψουµε στον εαυτό 
µας και τον τόπο µας. Το επόµενο 

είναι να γίνουν σε ένα κοµµάτι της 
πόλης έργα υποδοµών, βιώσιµης 
αστικής κινητικότητας που θα βοη-
θήσουν τις γειτονιές να αλλάξουν 
όψη και καθηµερινότητα. Η ασφά-
λεια, η φωτεινότητα, η καθαριότη-
τα είναι αναγκαία συστατικά για να 
µιλήσεις για ανάπτυξη. Εµείς έχου-
µε κάνει τεράστια βήµατα προς τα 
εµπρός και θα συνεχίσουµε. Το επό-
µενο βήµα είναι η αύξηση της επι-
σκεψιµότητας ώστε να αναπτυχθεί 
εµπορικά ολόκληρη η πόλη. Και αυ-
τό το έχουµε συµπεριλάβει στη στρα-
τηγική µας και µάλιστα έχουµε ήδη 
εξασφαλίσει και χρήµατα. Μιλώ 
για τη δηµιουργία του τεχνολογικού 
πάρκου στο παλαιό αµαξοστάσιο 
του ΟΣΕ, που αποτελεί µια απίστευ-
τη επιτυχία της διοίκησής µας, αλλά 
και ένα προσωπικό µου στοίχηµα 
για την πορεία του δήµου.

Έπειτα από δεκαετίες ανεπιτυ-
χών διεκδικήσεων η διοίκησή µας 
κατάφερε αυτό που κανείς µέχρι τώ-
ρα δεν είχε πλησιάσει: να αποδοθεί 
ο χώρος του παλαιού αµαξοστασίου 
του ΟΣΕ στον δήµο. Μια έκταση 65 
στρεµµάτων στο κέντρο της πόλης 
των Αγίων Αναργύρων, που θα γίνει 
κυριολεκτικά ο µοχλός ανάπτυξης 
της περιοχής µας. Πριν από περίπου 
έναν χρόνο, παρουσία του πρωθυ-
πουργού, υπογράψαµε τη συµφωνία 
της παραχώρησης, «τρέξαµε» τις µε-
λέτες µε ρυθµούς πρωτοφανείς και 
ήδη εξασφαλίσαµε χρηµατοδοτή-
σεις ύψους 10.000.000 ευρώ από το 
Ταµείο Ανάκαµψης ώστε να προχω-
ρήσουµε στην αξιοποίησή του. Είναι 
πραγµατικά ένα έργο-σταθµός για 
την περιοχή µας, αλλά και για ολό-
κληρη τη δυτική Αθήνα. Στην πρώ-
τη φάση θα προχωρήσουµε στη δι-
αµόρφωση των ελεύθερων χώρων, 
δηµιουργώντας µία τεράστια εστία 
πρασίνου, περιπάτου και αθλοπαι-
διών για τους πολίτες. Παράλληλα, 
σχεδιάζουµε και τα επόµενα βήµα-
τα, ώστε να προχωρήσουµε τη δη-
µιουργία του τεχνολογικού πάρκου 
που έχουµε οραµατιστεί και που θα 
αλλάξει για πάντα το πρόσηµο αυτής 
της πόλης.

n  Πρόσφατα υπογράψατε µνη-
µόνιο συνεργασίας µε το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο. Τι θα προσφέρει 
αυτή συνεργασία; 
Υπογράψαµε µε την Πρύτανη του 
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστηµών 
Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλού-
ρη σε πνεύµα συνεργασίας των 
δύο φορέων καθώς και στο πλαί-
σιο µιας µακροπρόθεσµης στρα-
τηγικής ανάπτυξης Μνηµόνιο Συ-
νεργασίας µε σκοπό την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και συνεργειών σε 
επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και 
καινοτόµων προγραµµάτων. Θέλω 
να τονίζω ότι η εξωστρέφεια του 
∆ήµου µας αποτελεί έναν από τους 
στρατηγικούς στόχους στην πολι-
τική µας. Είναι τιµή µας η συνερ-
γασία µε το Πάντειο Πανεπιστή-
µιο και την Πρύτανη κα Κουλούρη 
ώστε να µπορέσουµε να αναπτύ-
ξουµε ακόµη περισσότερο την εκ-
παίδευση, πιστοί στις δεσµεύσεις 
µας και τη διάδοση του αγαθού της 
παιδείας. Ενδεικτικά το αντικείµε-
νο της συνεργασίας των δύο µερών 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
� Την ενίσχυση της επιστηµονικής 
συνεργασίας µέσω του από κοινού 
σχεδιασµού, συγγραφής και υλο-
ποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνι-
κών προγραµµάτων.
� Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
τεκµηριωµένης γνώσης, θεωρητι-
κών επεξεργασιών και ερευνητι-
κής εµπειρίας.
�  Τη σύµπραξη των επιστηµονι-
κών στελεχών των δύο φορέων 
για την εκπόνηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, όπως ∆ιά Βίου 
Μάθησης και Κατάρτισης Στελε-
χών του δηµόσιου τοµέα.
� Τη συµµετοχή φοιτητών και φοι-
τητριών πρακτικής άσκησης (προ-
πτυχιακών και µεταπτυχιακών) του 
Πανεπιστηµίου στις δράσεις και 
στις υπηρεσίες του ∆ήµου.
� Τη συν-διοργάνωση εξειδικευµέ-
νων εργαστηρίων στο πεδίο εφαρ-
µογής της Θετικής Ψυχολογίας, 
και τα λοιπά συναφή επιστηµονικά 
πεδία (∆ια Βίου Μάθηση, κ.λπ.).

n  Πως διαµορφώνετε σε µία 
ασφαλή, προσβάσιµη και πρά-
σινη οδό την Λ. Φυλής; 
Πρόκειται για µία µεγάλη παρέµ-
βαση στη Λεωφόρο Φυλής στο 
Καµατερό, µε την οποία αλλά-
ζει η αισθητική, η λειτουργικότη-
τα και η ασφάλεια για τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες. Στόχος 
είναι η αναβάθµιση της κεντρικής 
αυτής οδού της πόλης µας, ώστε 
να αναπτυχθεί εµπορικά µε µία 
ενιαία εικόνα και διάταξη, φιλική 
προς τους πεζούς και το περιβάλ-
λον. Το έργο περιλαµβάνει:

� την ανάπλαση των πεζοδρο-
µίων µε δοµηµένο πλάτος τα 2 µέ-
τρα κατ’ ελάχιστον,

�  τη δηµιουργ ία ραµπών 
ΑµεΑ και λωρίδα όδευσης τυ-
φλών,

�  την αποµάκρυνση πινακί-
δων και λοιπών εµποδίων κατά 
µήκος του πεζοδροµίου,

�  την αναβάθµιση του δικτύου 
του οδοφωτισµού,

� τη δηµιουργία 2 δηµοτικών 
χώρων στάθµευσης για την εξυπη-
ρέτηση κατοίκων και επισκεπτών,

� την τοποθέτηση αστικού εξο-
πλισµού και υπόγειων κάδων κα-
θώς και

� τη δενδροφύτευση καθ’ όλο 
το µήκος της παρέµβασης ώστε να 
δηµιουργηθεί µία πράσινη, ήπια 
διαδροµή περιπάτου.

n  Θα διεκδικήσετε την επα-
νεκλογή σας στις εκλογές του 
Οκτώβρη; 
Νοµίζω ότι η πρώτη θητεία ενός 
δηµάρχου είναι απλά η βάση. Για 
να θέσει τα σχέδια και το όραµα 
για την πόλη του, που είναι ένας 
συνδυασµός βραχυπρόθεσµων 
και µακροπρόθεσµων στόχων, φυ-
σικά µια τετραετία είναι πολύ σύ-
ντοµη για να τα δεις να εκπληρώ-
νονται. Οπότε ναι, θα διεκδικήσω 
τη συνέχιση αυτής της θητείας και 
στις επόµενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές, µε σκοπό να προχωρή-
σουµε ακόµα πιο δυνατά τα σχέδιά 
µας για τον τόπο µας.
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Σ
ε µια σηµαντική απο-
κάλυψη του τρόπου 
δράσης και διείσδυ-
σης ξένων υπηρεσιών 

στη χώρα µας προχώρησε η Εθνι-
κή Υπηρεσία Πληροφοριών» σύµ-
φωνα µε ανακοίνωση της ΕΥΠ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι: «Συγκεκριµένα, έρευνες που 
συστηµατικά διεξήγαγε η ΕΥΠ, σε 
συνέχεια πληροφοριών που συ-
νέλεξε, απέδειξαν ότι η φερόµενη 
ως «Μαρία Τ.», η οποία τα τελευ-
ταία χρόνια ισχυριζόταν ότι είναι 
Ελληνίδα και δραστηριοποιού-
νταν ως φωτογράφος και ιδιοκτή-
τρια καταστήµατος ειδών χειροτε-
χνίας και πλεκτικής στην Αθήνα, 
µε ελληνική υπηκοότητα και ταυ-
τότητα από το 2018, στην πραγ-
µατικότητα είναι η ξένη υπήκοος 
«Irina A. S.», που δρούσε στη χώ-
ρα µας υπό «βαθύ κάλυµµα».

Η 32χρονη, σύµφωνα µε τα 
ελληνικά νόµιµα έγγραφα Μα-
ρία Τσάλλα ή 35χρονη σύµφω-
να µε τα πραγµατικά της στοιχεία 
Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σµίρεβα από 
την παγωµένη Μόσχα, ήρθε στην 
Αθήνα το 2018 ως παιδί Ελλήνων 
οµογενών.Ένα χρόνο αργότερα, 
πολιτογραφείται Ελληνίδα µε νό-
µιµα χαρτιά, δηλώνει φωτογρά-
φος και ανοίγει ένα κατάστηµα µε 
την επωνυµία “Galazio” στο Πα-
γκράτι µε είδη χειροτεχνίας και 
πλεκτικής ενώ παράλληλα, λαµ-
βάνει µέρος και σε διαγωνισµούς 
φωτογραφίας.

Είναι χαρακτηριστικό, λένε 
οι πληροφορίες, ότι για να µετα-
µορφωθεί η Ρωσίδα Ιρίνα Αλε-
ξάντροβνα Σµίρεβα σε Μαρία 

Τσάλλα, η διαδικασία στοίχισε 
στο ρωσικό κράτος 5 εκατοµµύ-
ρια ευρώ. Τόσο κοστίζει λένε η 
“κατασκευή χαρακτήρων”. Η κα-
τάσκοπος φέρεται να έχει σχέση 
µε έναν Ρώσο συνάδελφο της ο 
οποίος δραστηριοποιείται στη 
Βραζιλία, ενώ παράλληλα διατη-
ρούσε σχέση και µε έναν Έλλη-
να προκειµένου να τον έχει για 
κάλυψη. Η αρχή του τέλους για 
τη δράση της, ξεκίνησε πριν δύο 
µήνες όταν οι αρχές της Σλοβε-
νίας συνέλαβαν µια συνάδελφο 
της.Οι ρωσικές µυστικές υπηρε-
σίες, φοβούµενες ότι θα αποκα-
λυφθούν και άλλα πρόσωπα από 
το δίκτυο των illegals, ανακαλούν 
την Τσάλλα στη Μόσχα και την 

εξαφανίζουν. Η ίδια, λέει στους 
γνωστούς της ότι φεύγει για κάτι 
δουλειές και ότι θα επιστρέψει σε 
έναν µήνα, όµως δεν εµφανίστη-
κε ποτέ. Κλείνει τα προφίλ της 
στα social media, κατεβάζει και 
το σαιτ του καταστήµατος και χά-
νεται από προσώπου γης. Οι ελ-
ληνικές υπηρεσίες, προσπαθούν 
να διαπιστώσουν ποια ήταν η κα-
τασκοπευτική δραστηριότητα της 
Ρωσίας στη χώρα µας καθώς εί-

χε τη δυνατότητα να κυκλοφο-
ρεί ελεύθερα τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και την Ευρωπαική Ένωση 
και παράλληλα µε την κάλυψη 
της φωτογράφου να µπορεί ανε-
νόχλητη να τραβάει φωτογραφί-
ες χωρίς να κινεί την προσοχή και 
να δηµιουργεί υποψίες για τη δι-
πλή ζωή και τη δράση της.

Η αντίστροφη µέτρηση για 
την αποκάλυψη, ξεκίνησε µε τον 
εντοπισµό απόπειρας πρόσβα-
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Το προφίλ και η δράση της «Μαρίας Τ.» παραπέμπει 
ευθέως στην ειδική κατηγορία των «illegals»
Η υπόθεση που µόλις αποκαλύφθηκε από την 
ΕΥΠ, είναι χαρακτηριστική του τρόπου σκέ-
ψης και δράσης των συγκεκριµένων Υπηρεσι-
ών καθώς για την οικοδόµηση της ταυτότητας 
και του προφίλ της «Τ.» εργάστηκαν συστη-
µατικά για πολλά έτη µε κατάλληλη εκµετάλ-
λευση προσώπων, διαδικασιών και φορέων, 
ώστε τελικά η αλλοδαπή «Irina» να ζει και να 
αναγνωρίζεται ως Ελληνίδα «Μαρία», εξαπα-
τώντας ακόµη και τους πιο κοντινούς της αν-

θρώπους στην Ελλάδα, που προφανώς δεν 
γνώριζαν την πραγµατική της ταυτότητα.

Είναι προφανές ότι η δράση της «Τ.» δεν θα 
περιοριζόταν στην ελληνική επικράτεια, κα-
θώς ως πολίτης της Ε.Ε., θα µπορούσε να τα-
ξιδέψει και να εργαστεί σε αρκετές χώρες της 
Ευρώπης. Για αυτό και η επιτυχία της ΕΥΠ 
έχει µια διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά σύ-
νορα και αφορά το σύνολο των ∆υτικών χω-
ρών γενικότερα».

Η Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σµίρεβα, εµφανιζόταν σαν Ελληνίδα 
«Μαρία Τσάλλα» αλλά  ήταν µυστική της Μόσχας 

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ... ΚΡΥΟ

Για να µεταµορφωθεί 
η Ρωσίδα Ιρίνα 
Αλεξάντροβνα 
Σµίρεβα σε Μαρία 
Τσάλλα, η διαδικασία 
στοίχισε στο ρωσικό 
κράτος 5 εκατοµµύρια 
ευρώ. Τόσο κοστίζει 
λένε η «κατασκευή 
χαρακτήρων»



σης τρίτης χώρας σε στοιχεία Ελ-
λήνων πολιτών που έχουν αποβι-
ώσει, µια διεθνώς διαπιστωµένη 
πρακτική των Υπηρεσιών Πλη-
ροφοριών συγκεκριµένης χώρας 
για τη δηµιουργία της ειδικής κα-
τηγορίας κατασκόπων µε το προ-
σωνύµιο «illegals».

Οι «illegals» στρατολογούνται 
και εκπαιδεύονται από τις Υπη-
ρεσίες συγκεκριµένης ξένης χώ-
ρας, µε σκοπό να τοποθετηθούν 
σε χώρες - στόχους, αναλαµβάνο-
ντας στη συνέχεια κατασκοπευτική 
δράση υπέρ της χώρας της. Για την 
προστασία της πραγµατικής τους 
ταυτότητας, χρησιµοποιούν «βα-
θύ κάλυµµα», το οποίο δηµιουρ-
γείται µε παραποίηση ατοµικών 
εγγράφων και χρήση πιστοποιη-
τικών που προέρχονται από στοι-
χεία θνησιγενών βρεφών ή ατό-
µων που έχουν αποβιώσει. Από τη 
στιγµή τοποθέτησής τους στο εξω-
τερικό, οι«illegals» ζούνε και συ-
µπεριφέρονται µε βάση την κα-
τασκευασµένη ιστορία που έχει 
δηµιουργηθεί για αυτούς, ώστε 
να προστατεύσουν την αποστολή 
τους.

17
Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«ΚΟΥΒΑΡΙ» ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
Η Irena S. και η κρυφή

ζωή στο Παγκράτι

TODAY PRESSFR
EE

Τα ταξίδια της Ρωσίδας κατασκόπου Ιρίνας 
Αλεξάντροβα Σµίρεβα µε το ελληνικό διαβατή-
ριο «Μαρία Τσάλλα», σε συγκεκριµένες ακριτι-
κές περιοχές της χώρας αλλά και σε ευρωπαϊ-
κούς προορισµούς, έχουν µπει στο µικροσκόπιο 
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), 
προκειµένου να αποκωδικοποιηθεί η δρά-
ση της. Οι αναλυτές της ΕΥΠ, εκτιµούν οτι η 
35χρονη Σµίρεβα, είναι γρανάζι ενός δικτύου 
Ρώσων κατασκόπων που ξεκινά από την Πο-
λωνία, περνά από τη Γερµανία, τη Σλοβενία, τη 
Βουλγαρία και καταλήγει στη χώρα µας.

Όλοι τους, έχουν βγεί απο το πρόγραµµα 
«illegal», που αφορά σε µια ειδική κατηγορία 
κατασκόπων οι οποίοι στρατολογούνται και εκ-
παιδεύονται από τις ρωσικές µυστικές υπηρεσί-

ες και στέλνονται σε χώρες του λεγόµενου δυ-
τικού κόσµου για να αναλάβουν ειδικό ρόλο µε 
την όλη διαδικασία της «κατασκευής χαρακτή-
ρων» να στοιχίζει στο ρωσικό κράτος 5 εκατοµ-
µύρια ευρώ για τον κάθε ένα κατάσκοπο!

Όµως, µια σύλληψη σε Σλοβενια στις αρ-
χές του χρόνου «έκαψε» το εγχείρηµα και έτσι 
η Μόσχα αποφάσισε να τους αποσύρει άρον-ά-
ρον πίσω στη Μόσχα.

Εκτός από τη σύλληψη στη Σλοβενία, τη 
δράση της Ιρίνας Αλεξάντροβνα Σµίρεβα ξε-
σκέπασε µια πληροφορία για τη διπλή ζωή της 
«Μαρίας Τσάλλα» και το γεγονός ότι το συγκε-

κριµένο όνοµα οδηγεί σε ένα µωρό που γεννή-
θηκε τον ∆εκέµβριο του 1991 και πέθανε αµέ-
σως. Ακολούθως, η Μαρία Τσάλλα ή Irena 
καταχωρίστηκε στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου 
Αλιβερίου. Η 35χρονη Ρωσίδα ή η 33χρονη, 
σύµφωνα µε τα νόµιµα χαρτιά, Ελληνίδα φωτο-
γράφος «Μαρία Τσάλλα», κατάφερε για πέντε 
χρόνια να τρυπώσει στην ελληνική κοινωνία 
και να αποτελεί κοµµάτι αυτής. Με πρόσχηµα, 
δε, τη φωτογραφική της ιδιότητα, φέρεται να 
εκτελούσε εντολές από τους Ρώσους αξιωµα-
τούχους των µυστικών υπηρεσιών. Μέχρι που 
τον περασµένο Ιανουάριο, οι µυστικές υπηρε-
σίες της χώρας της, την απέσυραν άρον-άρον, 
καθώς είχαν πληροφόρηση ότι είχε ταυτοποιη-
θεί από την ΕΥΠ και ήταν θέµα χρόνου η σύλ-
ληψή της.

Όπως λένε καλά πληροφορηµένες πηγές, 
στόχος των ρωσικών µυστικών υπηρεσιών εί-
ναι να διαβρώσουν το δίκτυο πληροφοριών του 
ΝΑΤΟ και να αποκρυπτογραφήσουν τις κινή-
σεις των Αµερικανών και των Ευρωπαίων συµ-
µάχων τους.

Τον Ιανουάριο εγκατέλειψε την Ελλάδα 
και ταξίδεψε στη Ρωσία αφήνοντας πίσω όλα 
τα προσωπικά της αντικείµενα. Ενόσω απου-
σίαζε επικοινώνησε τηλεφωνικά µε την υπάλ-
ληλό της και τον ιδιοκτήτη του διαµερίσµατος 
ενηµερώνοντάς τους ότι δεν θα επιστρέψει για 
λόγους υγείας, φροντίζοντας πάντως να τακτο-
ποιήσει όλες τις οικονοµικές εκκρεµότητές της.

Σχεδόν ταυτόχρονα µε εκείνη, στη Ρωσία 
φέρεται να επέστρεψε και ο σύζυγός της, που 
δρούσε µε ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας στη 
Βραζιλία. Και εκείνος διατηρούσε εκεί ερωτι-
κή σχέση και µάλιστα η σύντροφός του φέρε-
ται να ανησύχησε και να κατήγγειλε στις αρ-
χές και δηµοσίως την εξαφάνισή του. Μια από 
τις εκτιµήσεις θέλει τις ρωσικές αρχές να υπο-
χρεώθηκαν να ανακαλέσουν και τους δύο πίσω 
στη Ρωσία φοβούµενες ότι λόγω του θορύβου 
που προκλήθηκε στη Βραζιλία το ανδρόγυνο 
θα εντοπιζόταν. Οι ίδιες πηγές λένε πως το δια-
µέρισµα του Παγκρατίου που διέµενε τα τελευ-
ταία 4 χρόνια η 35χρονη, οι επαφές της, τα ίχνη 
στο διαδίκτυο αλλά και οι µαρτυρίες του Έλλη-
να συντρόφου της και της Ελληνίδας υπαλλή-
λου στο κατάστηµα Galazio, θα συνδράµουν τις 
αρχές στην αποκωδικοποίηση της δράσης της 
«Μαρίας Τσάλλα».

Στη διάρκεια του 2022 έχουν δηµοσιοποι-
ηθεί ακόµη τέσσερις πανοµοιότυπες υποθέσεις 
µε τη δράση µυστικών πρακτόρων µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά σε Ιταλία, Ολλανδία, Νορβη-
γία και Σλοβενία.



«Η 
Silicon Valley 
Bank, N.A. εί-
να ι  ανο ι χ τ ή 
και διεξάγει τις 

δραστηριότητές της ως συνήθως», 
έγραψε ο Μαγιόπουλος, σε µήνυ-
µα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Αυτό το µήνυµα έφτασε σε όλους 
τους πελάτες

Το φίδι από την τρύπα καλεί-
ται να βγάλει ο νέος-ελληνικής κα-
ταγωγής- CEO της Silicon Valley 
Bank, Τιµ Μαγιόπουλος.

Ο Τίµοθι Μαγιόπουλος έστειλε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου στους πελάτες της τράπεζας για 
να τους πει ότι «business as usual»- 
η δουλειά συνεχίζεται κανονικά 
δηλαδή- παρά τις «εξαιρετικά δύ-
σκολες» τελευταίες ηµέρες, σε µια 
προσπάθεια να καθησυχάσει µετά 
την δραµατική κατάρρευση της τρά-
πεζας.

Ο Τιµ Μαγιόπουλος ορίστη-
κε ως νέος διευθύνων σύµβουλος 
αφού η κυβέρνηση απέλυσε τους 
υφιστάµενους διευθυντές, συµπε-
ριλαµβανοµένου του αφεντικού, 
Γκρεγκ Μπέκερ.

«Η Silicon Valley Bank, N.A. εί-
ναι ανοιχτή και διεξάγει τις δραστη-
ριότητές της ως συνήθως», έγραψε 
ο Μαγιόπουλος, σε µήνυµα ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου. Αυτό το 
µήνυµα έφτασε σε όλους τους πε-
λάτες.

«Είµαστε εδώ για να σας εξυπη-
ρετήσουµε. Αναγνωρίζω ότι οι τε-
λευταίες ηµέρες ήταν µια εξαιρετικά 
δύσκολη περίοδος για τους πελάτες 
µας και τους υπαλλήλους µας και 
είµαστε ευγνώµονες για την υπο-
στήριξη της εκπληκτικής κοινότη-
τας που υπηρετούµε», είπε ο νέος 
CEO, δηλώνοντας: «Από σήµερα 
αναλαµβάνω καθήκοντα ∆ιευθύ-
νοντος Συµβούλου στην εταιρεία».

Συµπλήρωσε ότι αναλαµβάνει 
το ρόλο µε «ταπεινότητα», «εµπει-
ρία» και «εκτίµηση για την οικονο-
µία της καινοτοµίας».

Ποιος είναι 
ο Τιµ Μαγιόπουλος 
Ο Τimothy J. Mayopoulos γεννή-
θηκε στις 7 Μαρτίου 1959 από τον 
Harry B. Mayopoulos και τη σύ-
ζυγό του Eleanor Ida Mayopoulos. 
Ο πατέρας του ήταν τεχνικός αε-
ροναυπηγικής, συνδικαλιστής και 
µέλος της United Auto Workers. 
Η µητέρα του εργαζόταν µε µερι-

κή απασχόληση σε αλυσίδα πολυ-
καταστηµάτων.

Πήρε πτυχίο Αγγλικής φι-
λολογίας από το Πανεπιστήµιο 
Κορνέλ το 1980 και έκανε το δι-
δακτορικό ση Νοµική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης 
το 1984.

Ο Μαγιόπουλος θεωρείται 
από πολλούς στον κλάδο ως ένα 
αξιόπιστο στέλεχος µε εµπειρία 
τόσο σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύ-
µατα που είχαν πληγεί παλιότε-
ρα από κρίσεις όσο και στον τοµέα 
της τεχνολογίας.

Εντάχθηκε στη Fannie Mae 
στον απόηχο της χρηµατοπιστω-
τικής κρίσης του 2008 και έφτασε 
να γίνει πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος, επαναφέροντας την 
εταιρεία σε κερδοφορία και απο-
δίδοντας περισσότερα από 167 δι-
σεκατοµµύρια δολάρια σε µερί-
σµατα στους φορολογούµενους.

Ο Μαγιόπουλος αποχώρη-
σε το 2018 και τον Ιανουάριο του 

2019 εντάχθηκε στην τεχνολογική 
εταιρεία Blend, η οποία παρέχει 
λογισµικό βασισµένο σε cloud για 
να επιτρέπει σε τράπεζες, πιστωτι-
κούς οργανισµούς, υποθηκοφύλα-
κες και άλλες εταιρείες να επεξερ-
γάζονται δισεκατοµµύρια δολάρια 
ενυπόθηκων δανείων και κατανα-
λωτικών τραπεζικών συναλλαγών 
ηµερησίως.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας 
του, διετέλεσε γενικός σύµβουλος 
της Bank of America και εργάστηκε 
επίσης στις Deutsche Bank, Credit 
Suisse First Boston και Donaldson, 
Lufkin & Jenrette.

Θεωρείται ειδικός και στο πρό-
σωπο του συγκεντρώνεται µεγάλο 
µέρος αξιοπιστίας και ασφάλειας 
για τα εµπλεκόµενα µέρη.

Οι τραγικοί 
χειρισµοί του Μπέκερ
Ο πρώην CEO της τράπεζας, 
Γκρεγκ Μπέκερ ο οποίος αποµα-
κρύνθηκε από τη θέση του διευ-

θύνοντος συµβούλου από την κυ-
βέρνηση, κατηγορήθηκε ότι δεν 
ενήργησε µε αρκετή ταχύτητα για 
τη διάσωση της τράπεζας.

Ο Τζεφ Σόνενφελντ, διευθύ-
νων σύµβουλος της Chief Executive 
Leadership Institute (CELI) του 
Yale School of Management, δή-
λωσε στο CNN σχετικά µε την κα-
τάρρευση της Silicon Valley Bank, 
που προκάλεσε παγκόσµια ανησυ-
χία:«Κάποιος άναψε ένα σπίρτο και 
η τράπεζα φώναξε, «φωτιά!»».

Οργή από το προσωπικό 
Το προσωπικό της Silicon Valley 
Bank είνµαι εξοργισµένο από τους 
παραπάνω χειρισµούς. «Αυτό ήταν 
απολύτως ηλίθιο», δήλωσε ένα µέ-
λος του προσωπικού, το οποίο εργά-
ζεται στην πλευρά της διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων.

Ο υπάλληλος δήλωσε στο CNN 
ότι η διοίκηση έκανε µεγάλο λάθος 
που ανακοίνωσε το πρόβληµα χω-
ρίς να έχει έτοιµη τη λύση.

«Ήταν πολύ διαφανείς. Είναι το 
ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα 
βλέπατε συνήθως σε ένα σκάνδα-
λο. Αλλά η διαφάνεια και η ευθύτη-
τά τους τους έκαναν τη ζηµιά».

Το µέλος του προσωπικού δή-
λωσε ότι υπήρχε θυµός για το γε-
γονός ότι ο Μπέκερ δεν είχε ενερ-
γήσει πιο δυναµικά στην εξεύρεση 
κεφαλαίων για τη στήριξη της τρά-
πεζας.

«Ο κόσµος είναι απλά σοκαρι-
σµένος από το πόσο ηλίθιος είναι 
ο (πρώην) διευθύνων σύµβουλος», 
είπε.

«Είστε στην επιχείρηση 40 χρό-
νια και µου λέτε ότι δεν µπορείτε να 
συγκεντρώσετε 2 δισεκατοµµύρια 
δολάρια ιδιωτικά;»

«Πάρτε ένα τζετ και πετάξτε στο 
Κουβέιτ όπως όλοι οι άλλοι και δώ-
στε τους τον έλεγχο του ενός τρίτου 
της τράπεζας», είπε.

Τα µέτρα της κυβέρνησης 
Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε δή-
λωση που εξέδωσε το βράδυ της 
Κυριακής: «Είµαι σταθερά απο-
φασισµένος να καταστήσω πλή-
ρως υπόλογους τους υπεύθυνους 
για αυτό το χάος και να συνεχίσου-
µε τις προσπάθειές µας για την ενί-
σχυση της εποπτείας και της ρύθ-
µισης των µεγαλύτερων τραπεζών, 
ώστε να µην βρεθούµε ξανά σε αυ-
τή τη θέση».
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που αναλαμβάνει CEO στη Silicon 
Valley Bank, μετά την κατάρρευση

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ

«Η Silicon Valley 
Bank, N.A. είναι 
ανοιχτή και διεξάγει 
τις δραστηριότητές της 
ως συνήθως», έγραψε 
ο Μαγιόπουλος, σε 
µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Αυτό το 
µήνυµα έφτασε σε όλους 
τους πελάτες

ΤΙΜ ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ



Σ
τη σημαντική αύξηση 
του κατώτατου μισθού 
στα 780 ευρώ από την 
1η Απριλίου που ανα-

κοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε 
συνέντευξή του ο υπουργός εργασί-
ας Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως εξήγησε με την απόφαση 
αυτή η συνολική αύξηση που έχει 
δοθεί στον κατώτατο μισθό τα τελευ-
ταία δύο χρόνια είναι της τάξης του 
20% με τους περίπου 600.000 εργα-
ζομένους που αμείβονται με το κα-
θεστώς αυτό να κερδίζουν έως και 
τρεις επιπλέον καθαρούς μισθούς σε 
σχέση με το 2019.

Ο υπουργός Εργασίας ανακοί-
νωσε, επίσης, ότι με την τρίτη αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού επί κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη, το επίδομα 
ανεργίας από την 1 Απριλίου δια-
μορφώνεται στα 479 ευρώ ενώ αυ-
ξήσεις θα υπάρξουν και σε άλλα 18 
επιδόματα.

 Για «αύξηση που επιβάλλε-
ται από τις αυξημένες ανάγκες των 
εργαζομένων αλλά και στηρίζε-
ται στην ανάπτυξη της οικονομίας» 
έκανε λόγο  αρχικά ο Κωστής Χα-
τζηδάκης εξηγώντας ότι «η αύξη-
ση λαμβάνει υπόψη το χρέος στή-
ριξης των εργαζομένων ιδιαίτερα 

σε συνθήκες εισαγόμενου πληθω-
ρισμού αλλά λαμβάνει υπόψη και 
την κατάσταση των επιχειρήσεων». 
Όπως είπε, τώρα ο κατώτατος μι-
σθός είναι 713 ευρώ, αυξημένος 
κατά 10% σε σχέση με την προη-
γούμενη περίοδο. Διευκρίνισε, δε, 
ότι «με τον κατώτατο μισθό αμείβο-
νται 585.000 εργαζόμενοι  σε σύ-
νολο 2,5 εκατ. εργαζομένων που εί-
ναι στο ΕΡΓΑΝΗ. Είναι μειωμένοι 
κατά 60.000 σε σχέση με το 2021 
γεγονός που δείχνει τη δυναμι-
κή της οικονομίας καθώς τώρα αυ-
τή παίρνουν υψηλότερες αμοιβές». 
«Δεν αυξήθηκε μόνο ο κατώτατος μι-
σθός τα προηγούμενα χρόνια αλλά 
και ο μέσος μισθός. Σύμφωνα με το 
ΕΡΓΑΝΗ οι μέσες αμοιβές σε σχέ-
ση με το 2019 έχουν αυξηθεί κατά 
12,1%, πάνω, δηλαδή, από τον πλη-
θωρισμό» σημείωσε ο υπουργός Ερ-
γασίας.Για την αύξηση του κατώτα-
του μισθού ελήφθησαν υπόψη:

Η πτώση της ανεργίας που δεί-
χνει οτι η οικονομία έχει δυναμική

� Παράλληλα η ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής οικονομίας έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια

� Η ανάκαμψη της οικονομίας θα 
συνεχιστεί και το 2023, στο 2%

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης «η 
τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού 

σημαίνει αύξηση 20% τα τελευταία 
δύο χρόνια. Αν λογαριάσουμε τον 
κατώτατο μισθό σε 12μηνη βάση και 
βάλουμε μέσα και τα δώρα, όπως γί-
νεται στις περισσότερες ευρωπαικές 
χώρες είναι 910 ευρώ. Η αύξηση αυ-
τή σημαίνει ότι σε σχέση με το 2019 
τώρα υπάρχει κατώτατος μισθός 152 
ευρώ παραπάνω ανά εργαζόμενο».

Όσον αφορά τον καθαρό κατώ-
τατο μισθό είπε ότι σε 12μηνη βάση 
το 2019 ήταν 639 ευρώ ενώ τώρα θα 
είναι 778 ευρώ και πρόσθεσε ότι οι 
εργαζόμενοι που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό βλέπουν τρεις επι-
πλέον καθαρούς μισθούς σε ετήσια 
βάση.

Αυτό σημαίνει, επίσης, είπε 
ο Κωστής Χατζηδάκης ότι οι εργα-
ζόμενοι με κατώτατο μισθό έβαζαν 
7.667 ευρώ στην τσέπη τους το 2019 
και από την 1η Απριλίου θα βάζουν 
9.336 ευρώ με άλλα λόγια θα βά-
ζουν 1.669 ευρώ περισσότερα ή αύ-
ξηση 21,8%.

«Ποτέ δεν έχουμε αρνηθεί ότι 
οι μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι 
στα επίπεδα που θα θέλαμε. Μέ-
χρι σήμερα η Ελλάδα λαμβάνο-
ντας υπόψη την αγοραστική δύνα-
μη ήταν 18η στους 22, τώρα με την 
αύξηση αυτή ανεβασίνει στη 13η 
θέση. Είναι κάτι για το οποίο δεν 

πανηγυρίζουμε αλλά κάτι που δεί-
χνει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει αρ-
κετά σκαλιά και μια σοβαρή κυβέρ-
νηση με οικονομία υπό ανάπτυξη 
θα έχει καλύτερα αποτελέσματα 
για τους εργαζομένους» πρόσθεσε 
ο υπουργός Εργασίας.

«Η ΝΔ είχε πει ότι η αύξηση του 
κατώτατου μισθού θα είναι διπλάσια 
του ΑΕΠ. Από το 2019 έως το 2023 
είχαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,5% 
και η αύξηση του κατώτατου μισθού 
είναι 20%. Άρα είναι τριπλάσια, 
όχι μόνο κρατήσαμε τη δέσμευσή 
μας αλλά την υπερβήκαμε» τόνισε 
ο υπουργός Εργασίας.

Οι τριετίες
Για το «ξεπάγωμα» των τριετιών ο 
υπουργός Εργασίας είπε ότι θα απο-
φασιστεί στο τέλος του 2023 – Ιανου-
άριο 2024 αν πέσει η ανεργία κάτω 
από 10%. «Η ανεργία δεν πέφτει 
αυτόματα, χρειάζεται προσπάθεια 
και σοβαρότητα» τόνισε ο κ. Χατζη-
δάκης.

Έτσι οι μισθοί με τις τριετίες που 
ισχύουν θα διαμορφωθούν ως εξής :

� Εισαγωγικός κατώτατος μισθός: 
από τα 713 ευρώ θα ανέβει στα 780 
ευρώ (αύξηση 67 ευρώ)

� Κατώτατος με 1 τριετία: από τα 
784 ευρώ θα ανέβει στα 862.73 ευρώ 

(αύξηση 78.73 ευρώ)
� Κατώτατος με 2 τριετίες: από τα 

856 ευρώ θα ανέβει στα 941.6 ευρώ 
(αύξηση 85.6 ευρώ)

� Κατώτατος με 3 τριετίες: από τα 
927 ευρώ θα ανέβει στα 1019.7 ευ-
ρώ (αύξηση 92.7 ευρώ) και σε 12μη-
νη βάση αν συνυπολογιστούν και τα 
δώρα θα διαμορφωθεί σε 1183 ευρώ 
το μήνα

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργα-
σίας οι αυξήσεις του κατώτατου μι-
σθού υπερκαλύπτουν την αύξηση 
του πληθωρισμού, καθώς ο γενι-
κός δείκτης τιμών καταναλωτή το 
διάστημα 2019-2023 αυξήθηκε κα-
τά 15,1% ενώ ο κατώτατος μισθός 
αυξήθηκε κατά 20% (+ 5 ποσοστι-
αίες μονάδες πάνω από το γενικό 
δείκτη).

Το επίδομα ανεργίας
Υπενθύμισε επίσης ότι με την αύξη-
ση του κατώτατου μισθού συμπαρα-
σύρονται συνολικά 19 επιδόματα με 
κορυφαίο το επίδομα ανεργίας που 
ήταν 399 ευρώ όταν ανέλαβε η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, τώρα είναι 
438 ευρώ και πλέον, από 1ης Απρι-
λίου, θα είναι 479 ευρώ.

Κλείνοντας υπενθύμισε ότι με 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη θεσπί-
στηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας 
που ισχύει ήδη και θα επεκταθεί ως 
εγγύηση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων, γονικές άδειες (άδεια 
πατρότητας, επέκταση άδειας μητρό-
τητας στον ιδιωτικό τομέα κ.α.), προ-
γράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε 
ψηφιακές δεξιότητες, 30.000 περισ-
σότερα παιδιά σε ΚΔΑΠ σε σχέση 
με το 2019.

«Δεν πανηγυρίζουμε, ούτε εφη-
συχάζουμε αλλά πιστεύουμε ότι με 
την απόφαση που πήραμε για αύξη-
ση του κατώτατου μισθού στα 780 
ευρώ απαντάμε στο αίτημα της κοι-
νωνίας για στήριξη του λαϊκού εισο-
δήματος χωρίς να αδιαφορούμε για 
τις ανάγκες και δυνατότητες των επι-
χειρήσεων. Φτάσαμε εδώ γιατί αντέ-
χει η οικονομία και αναπτύσσεται 
επειδή μειώθηκαν φόροι και ασφα-
λιστικές εισφορές και έχει σταλεί 
μήνυμα σοβαρότητας και εμπιστο-
σύνης στους επενδυτές σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό» κατέληξε ο υπουρ-
γός Εργασίας.
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ΚΑΤΏΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
Ανάσα για τους εργαζόμενους τα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου 
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Α
ποκλιμακώθηκε περαιτέ-
ρω τον Φεβρουάριο εφέ-
τος ο ρυθμός ανόδου του 
πληθωρισμού, καθώς δι-

αμορφώθηκε στο 6,1% από 7% τον Ια-
νουάριο, και έναντι 7,2% τον Φεβρου-
άριο 2022. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση 
αυτή οφείλεται στις τιμές της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, καθώς ο πληθωρισμός 
στα τρόφιμα και είδη διατροφής αυξή-
θηκε 14,8%.

Ειδικότερα, σε ένα έτος (Φεβρου-
άριος 2023 προς Φεβρουάριο 2022), 
οι τιμές στον ηλεκτρισμό μειώθηκαν 
22,4% και στο Πετρέλαιο θέρμανσης 
5,1%. Αντίθετα, αυξήθηκαν σε Φυσικό 
αέριο (37,1%), Υγραέριο (15%), Στε-
ρεά καύσιμα (25,3%) και Καύσιμα και 
λιπαντικά (2%).

Στα είδη διατροφής, ανατιμήσεις 
καταγράφηκαν σε: Ψωμί και δημητρι-
ακά (16,8%), Κρέατα- γενικά (20%), 
Ψάρια- γενικά (2,6%), Γαλακτοκομι-
κά και αυγά (25,2%), Έλαια και λίπη 
(22,9%), Λαχανικά- γενικά (8,6%), 
Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά 
(9,2%), Λοιπά τρόφιμα (13,1%), Κα-
φέ- κακάο- τσάι (13%), Μεταλλικό 
νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων 
(9%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερ-
βιριζόμενα (7,2%).

Επίσης, αυξήσεις τιμών υπήρξαν 
σε: Ένδυση και υπόδηση (7,1%), Ενοί-
κια κατοικιών (4%), Επισκευή και συ-
ντήρηση κατοικίας (6,7%), Υπηρεσίες 
κοινοχρήστων (1,9%), Οικιακές συ-
σκευές και επισκευές (6,4%), Υαλικά- 
επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής 
χρήσης (7,7%), Είδη άμεσης κατανά-
λωσης νοικοκυριού (16,7%), Οικια-
κές υπηρεσίες (7,5%), Φαρμακευτικά 
προϊόντα (13,8%), Ιατρικά προϊόντα 
(2,9%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και 
παραϊατρικές υπηρεσίες (1,8%), Νο-
σοκομειακή περίθαλψη (0,6%), Αυτο-
κίνητα καινούργια (9,3%), Αυτοκίνητα 
μεταχειρισμένα (8,4%), Μοτοποδήλα-
τα- μοτοσικλέτες (8,4%), Ανταλλακτι-
κά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (10,7%), 
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 
προσωπικής μεταφοράς (4,2%), Με-
ταφορά επιβατών με ταξί (32,9%), 
Μεταφορά επιβατών με αεροπλά-
νο (47,6%), Μεταφορά επιβατών με 
πλοίο (26,7%), Μικρά είδη αναψυ-
χής- άνθη- κατοικίδια ζώα (4,2%), 
Κινηματογράφους- θέατρα (18,8%), 
Γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης 
(8,2%), Πακέτο διακοπών (13,9%), 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2,6%), 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2,7%), 
Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφε-
νεία- κυλικεία (8,1%), Ξενοδοχεία- 
μοτέλ- πανδοχεία (5,9%), Κομμω-
τήρια και καταστήματα προσωπικής 

φροντίδας (4%), Άλλα είδη ατομικής 
φροντίδας (10,4%), Άλλα προσωπι-
κά είδη (3,9%) και Ασφάλιστρα υγεί-
ας (5,7%). Μειώσεις τιμών (1,5%) ση-
μειώθηκαν μόνο στις Τηλεφωνικές 
υπηρεσίες.

Σε μηνιαία σύγκριση (Φεβρου-
άριος προς Ιανουάριο), ξεχωρίζει η 
μείωση των τιμών στο Φυσικό αέριο 
(21,6%), ενώ μειώσεις υπήρξαν και 
σε Πετρέλαιο θέρμανσης (3,9%) και 
Πετρέλαιο κίνησης (3,2%). Αντίθε-
τα, ανατιμήσεις υπήρξαν σε Καύσιμα 
αυτοκινήτου- βενζίνη (1,4%) και Ηλε-
κτρισμό (0,3%).

Στα είδη διατροφής, υπήρξαν νέες 
ανατιμήσεις σε: Μοσχάρι (1,9%), Χοι-
ρινό (1,5%), Τυριά (2,1%), Ελαιόλαδο 
(2,7%), Φρούτα νωπά (1,4%), Λαχανι-
κά νωπά (14,9%), Λαχανικά κατεψυγ-
μένα (3,5%) και Καφέ (2,3%). Στον 
αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε Ζυ-
μαρικά (3,2%) και Λαχανικά διατηρη-
μένα ή επεξεργασμένα (1,7%).

Στα άλλα προϊόντα και υπηρεσί-
ες, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: 

Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυ-
ριού (2,4%), Φαρμακευτικά προϊόντα 
(7,1%), Μεταφορά επιβατών με αερο-
πλάνο (15,7%), Εστιατόρια- ζαχαρο-
πλαστεία- καφενεία (0,6%), Κομμω-
τήρια και καταστήματα προσωπικής 
φροντίδας (1%) και άλλα είδη ατομι-
κής φροντίδας (0,6%). Αντίθετα, οι τι-
μές μειώθηκαν σε Ξενοδοχεία- μοτέλ- 
πανδοχεία (2,3%) και Τηλεφωνικές 
υπηρεσίες (0,4%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύ-
ξηση του γενικού δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή τον Φεβρουάριο προήλθε 
κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλου-
θες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1Από τις αυξήσεις
των δεικτών κατά:

� 14,8% στην ομάδα «Διατροφή και 
μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημη-
τριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενι-
κά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια 
και λίπη, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- 
σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρό-

φιμα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλλικό 
νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.
� 2,9% στην ομάδα «Αλκοολούχα πο-
τά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη 
σερβιριζόμενα).
� 7,1% στην ομάδα «Ένδυση και υπό-
δηση», λόγω αύξησης των τιμών στα 
είδη ένδυσης και υπόδησης.
� 10,5% στην ομάδα «Διαρκή αγα-
θά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσί-
ες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, 
υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη 
οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατα-
νάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπη-
ρεσίες.
� 5,3% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύ-
ξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμα-
κευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, 
ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊα-
τρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη.
� 6,5% στην ομάδα «Μεταφορές», λό-
γω αύξησης κυρίως των τιμών σε: και-
νούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα- μοτοσυ-
κλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ 
αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, 
συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 
προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια 
μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτή-
ρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλά-
νο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με 
πλοίο.
� 3,5% στην ομάδα «Αναψυχή- Πο-
λιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύ-
ξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά εί-
δη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, 
κινηματογράφους- θέατρα, γραφική 
ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο δι-
ακοπών.
� 2,2% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λό-
γω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δί-
δακτρα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.
� 8,1% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Κα-
φέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυ-
ρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζα-
χαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, 
ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
� 5,8% στην ομάδα «‘Αλλα αγαθά και 
υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε: κομμωτήρια και κατα-
στήματα προσωπικής φροντίδας, άλ-
λα είδη ατομικής φροντίδας, άλλα 
προσωπικά είδη, ασφάλιστρα υγείας.

2Από τη μείωση  
του δείκτη κατά:

� 4,9% στην ομάδα «Στέγαση, λόγω 
μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλε-
κτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης». Μέ-
ρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστη-
κε από την αύξηση κυρίως των τιμών 
σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και 
συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοι-
νοχρήστων, φυσικό αέριο, υγραέριο, 
στερεά καύσιμα.

� 1,6% στην ομάδα «Επικοινωνί-
ες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών 
στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης πα-
ρουσίασε αύξηση 0,3% τον Φεβρου-
άριο 2023 σε σύγκριση με τον Ιανου-
άριο 2023, έναντι αύξησης 1,1% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο 
πληθωρισμό, αυτός , παρουσίασε αύ-
ξηση 6,5% τον Φεβρουάριο εφέτος σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Φεβρουαρίου 2022, έναντι αύξησης 
6,3% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021. 
Ενώ, παρουσίασε αύξηση 0,2% τον 
Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο 2023, έναντι αύξησης 0,9% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του προηγούμενου έτους.
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ΠΈΦΤΈΙ
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Διαμορφώθηκε στο 6,1% από 7% τον Ιανουάριο,
και έναντι 7,2% τον Φεβρουάριο 2022
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Ο 
Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης και ο 
Αναπληρωτής Υπουρ-

γός Νίκος Παπαθανάσης σε εβδο-
µαδιαία βάση επισκέπτονται σού-
περ µάρκετ, καθώς και αυτήν την 
εβδοµάδα οι τιµές κατέγραψαν 
µείωση στις τιµές των προϊόντων 
του «Καλαθιού του Νοικοκυριού».

Κατά την επίσκεψή τους 
οι κ.κ. Γεωργιάδης και 
Παπαθανάσης δήλωσαν:
Άδωνις Γεωργιάδης: «Και την 
προηγούµενη εβδοµάδα και αυ-
τήν την εβδοµάδα, µετά από αρκε-
τό καιρό, είχαµε σοβαρές µειώσεις 
στις τιµές στο Καλάθι. 

Μεσοσταθµικά, τις τελευταίες 

τρεις εβδοµάδες, η συνολική αξία 
του Καλαθιού έχει πέσει πάνω 
από 3%. Αν θυµάστε σας είχα πει 
ότι από τον Μάρτιο αναµένουµε να 
αρχίσει η αποκλιµάκωση του πλη-
θωρισµού να φαίνεται και στο ράφι 
και πράγµατι, θέλω να ευχαριστή-
σω τις αλυσίδες γιατί στο Καλάθι 
είναι  εµφανής η διαφορά πια τις 
τελευταίες τρεις εβδοµάδες. Όσοι 
δηλαδή ψωνίζουν τακτικά από το 
Καλάθι θα δουν να είναι λίγο χα-
µηλότερες οι τιµές σε ορισµένα 
προϊόντα και αρκετά χαµηλότερες 
σε κάποια άλλα προϊόντα απ’ ότι 
πριν από µερικές εβδοµάδες. 

Χαρακτηριστικά µπαίνοντας 
είδαµε αλεύρι 0,87. Το αλεύρι αν 
θυµάστε στις πρώτες µας εξορµή-
σεις στα σούπερ µάρκετ ήταν στα-
θερά πάνω από 1 ευρώ. 

Άρα, το 0,87 είναι µεγάλη δι-
αφορά. Το ίδιο βλέπουµε στα µα-
καρόνια. Το ίδιο βλέπουµε στα 
όσπρια, όπου πέσαµε κάτω από το 
1 ευρώ στις φακές που για ένα δι-
άστηµα ήταν αρκετά πιο ψηλά. 

Κοιτάµε και τα άλλα προϊόντα 
σε όλες τις αλυσίδες πως διαµορ-
φώνουν τις τιµές τους. Πάντως σε 
γενικές γραµµές να ξέρετε έχουµε 
αντιστροφή της ροής των τιµών. 
Από εκεί που πηγαίναµε προς τα 
πάνω, τώρα πηγαίνουµε σταθερά 
προς τα κάτω». 

Όσον αφορά τα Σαρακοστιανά 
είπε: «Στα Σαρακοστιανά είχαµε 
µείωση αν θυµάστε στην αρχή σε 
σχέση µε πέρσι. ∆εν έχουν πέσει 
περαιτέρω απ’ ότι την πρώτη εβδο-
µάδα των Σαρακοστιανών. Όµως, 
ετοιµάζουµε να ανακοινώσουµε 

-ίσως και αυτήν την εβδοµάδα- την 
προσφορά που θα γίνει ειδικά στον 
µπακαλιάρο για την 25η Μαρτίου, 
που είναι  το παραδοσιακό έδεσµα 
αυτής της ηµέρας και δεν σας κρύ-
βω ότι είµαστε ήδη σε συζητήσεις 
µε την αγορά του κρέατος για να 
δούµε που θα κυµανθεί φέτος το 
κατσικάκι και το αρνάκι του Πάσχα. 
Και εκεί πιστεύω ότι θα µπορέσου-
µε µε τα µέτρα που λαµβάνουµε να 
συγκρατήσουµε τις τιµές και να βο-
ηθήσουµε τον κόσµο να αγοράσει 
για το Πασχαλινό τραπέζι όσο γίνε-
ται καλύτερα. Γενικά πάντως είµα-
στε ευχαριστηµένοι. Έχει αρχίσει η 
αντίστροφη πορεία».

Επίσης, επισήµανε ότι «όσοι εί-
χαν αµφισβητήσει το µέτρο  µας, 
αν το κρίνουµε ήρεµα και καλόπι-
στα µετά από 20 εβδοµάδες που 
έχουν περάσει, θα δουν ότι το 
Καλάθι λειτουργεί. Την επόµενη 
εβδοµάδα θα κάνουµε και µία συ-
νέντευξη τύπου µαζί µε το ΕΚΠΑ, 
το οποίο έχει εκπονήσει µία µελέ-
τη και για τον ∆εκέµβριο, σχετι-
κά µε το πως πήγαν οι τιµές στο 
Καλάθι και πως επηρέασαν οι τι-
µές του Καλαθιού και τις τιµές έξω 
από το Καλάθι, για να µάθει ο ελ-
ληνικός λαός την πραγµατικότητα. 
Όχι τις φωνές και τι λέει ο «άλφα» 
και ο «βήτα» γιατί θέλει να κάνει 
κάποιου είδους παιχνίδι, αλλά τι 
πραγµατικά συµβαίνει στα ράφια. 
Το Καλάθι λειτουργεί και πηγαίνει 
τις τιµές προς τα κάτω. Αυτή είναι  
η αλήθεια». Από την πλευρά του ο 
Νίκος Παπαθανάσης είπε: «Πράγ-
µατι, και αυτήν την εβδοµάδα το 
95% των προϊόντων έχει την ίδια ή 
χαµηλότερη τιµή. Προφανώς αυ-
τή η αποκλιµάκωση πλέον αρχίζει 
και παίρνει σάρκα και οστά. 

Παρατηρούµε ότι έχουµε µειω-
µένες τιµές και αυτό φαίνεται και 
στα Σαρακοστιανά. Αναµένουµε 
τώρα το «Καλάθι του Νονού», κάτι 
το οποίο θα ανακοινωθεί σύντοµα 
µε τα προϊόντα που θα περιλαµβά-
νει και βεβαίως, παρακολουθούµε 
πολύ στενά την αγορά για το Πά-
σχα. Θέλουµε να έχουµε καλύτε-
ρες τιµές για τα προϊόντα που συ-
νήθως οι καταναλωτές αγοράζουν 
το Πάσχα». 
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Η αποκλιµάκωση πλέον αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά
αφού υπάρχουν µειωµένες τιµές και στα Σαρακοστιανά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/

ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ»



TODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

22
Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Δήμοι: Εκδόθηκε
η ΚΥΑ για την
παραχώρηση 
χρήσης αιγιαλού
και παραλιών

Εκδόθηκε ΚΥΑ των υπουργών Οικο-
νοµικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας µε την οποία καθορίζο-
νται όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέ-
µατα, λεπτοµέρειες και διαδικασία για 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγια-
λού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώ-
νης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λι-
µνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου 
ποταµού.

∆ικαιούχοι του παραχωρούµενου 
δικαιώµατος της απλής χρήσης είναι 
µεταξύ άλλων και οι δήµοι, στην χωρι-
κή αρµοδιότητα των οποίων βρίσκονται 
οι ως άνω κοινόχρηστοι χώροι, µε δι-
καίωµα περαιτέρω παραχώρησης, ένα-

ντι ανταλλάγµατος, µε τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρ-
θρων 13 και 15 του ν. 2971/2001, όπως 
ισχύουν και την παρούσα απόφαση σε:

Υφιστάµενες δηµοτικές ανώνυ-
µες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 
3463/2006 (11 Α’), εφόσον περιλαµ-
βάνεται στους σκοπούς της, για ιδία 
χρήση και χωρίς δικαίωµα περαιτέ-
ρω παραχώρησης, Κύρια ξενοδοχεια-
κά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστι-
κές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα 
αναψυχής, εκµεταλλευτές αυτοκινού-
µενου ή ρυµουλκούµενου αναψυκτη-
ρίου (καντίνες).

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Πρόεδρος ΚΕ∆Ε: Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι  
δεν υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης του νερού

Η 
δηµόσια δέσµευση του 
Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα, πως 

δεν υπάρχει καµία πρόθεση από 
την κυβέρνηση να προχωρήσει σε  
ιδιωτικοποίηση του νερού, ήταν το 
κύριο συµπέρασµα της συνάντη-
σης που πραγµατοποιήθηκε στο 
Υπουργείο και συµµετείχαν πέραν 
του Υπουργού, αντιπροσωπεία της 
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά-
δος, µε επικεφαλής τον πρόεδρό 
της, ∆ηµήτρη Παπαστεργίου, κα-
θώς και της Ένωσης ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης (Ε∆ΕΥΑ).

Από πλευράς Κ.Ε.∆.Ε. ξεκα-
θαρίστηκε πως η αυτοδιοίκηση εί-
ναι υπέρ ενός αποτελεσµατικού 

τρόπου εποπτείας του τοµέα της 
ύδρευσης κι αποχέτευσης, δηµοσί-
ων και δηµοτικών φορέων παρο-
χής υπηρεσιών ύδατος, µε στόχο 
αφενός τη θωράκιση της ασφάλει-
ας και υγιεινής. 

Αφετέρου, τη διασφάλιση της 
υψηλής ποιότητας των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών σε προσιτές τιµές, 

σε κάθε πολίτη και στο τελευταίο 
χωριό της Ελλάδος. Η ΚΕ∆Ε θε-
ωρεί πως ο καλύτερος τρόπος να 
διασφαλιστούν οι παραπάνω στό-
χοι, είναι να παραµείνει ο έλεγχος 
ως αρµοδιότητα στο Υπουργείο κι 
όχι να δοθεί σε µια Ρυθµιστική Αρ-
χή για λόγους ταχύτητας, ευελιξίας 
και δυνατότητας νοµοθέτησης όταν 

αυτό απαιτείται.  Όσον αφορά τις 
∆ΕΥΑ, η άποψη της ΚΕ∆Ε είναι 
πως οι όποιες βελτιώσεις ή συνε-
νώσεις γίνουν µελλοντικά, αυτές 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν όχι 
στη βάση της υποχρεωτικότητας, 
αλλά εφόσον υπάρξει συµφωνία 
µε την ΚΕ∆Ε και την Ε∆ΕΥΑ να 
συµµετέχουν στην όλη διαδικασία.

Στον εύλογο προβληµατισµό 
της ΚΕ∆Ε για την υπαγωγή του 
ελέγχου στη υπό σύσταση νέα 
Ρυθµιστική Αρχή, ο Υπουργός 
ΠΕΝ διευκρίνισε ότι µε την επι-
λογή αυτή, θωρακίζεται κυρίως η 
ασφάλεια και η ποιότητα του νε-
ρού κι όχι µόνο ο έλεγχος της οι-
κονοµικής πολιτικής των αντί-
στοιχων δηµοσίων-δηµοτικών 
επιχειρήσεων.

Υποψήφια δήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης η Κλαίρη Σαραντάκου
«Πρέπει να υπάρξει µια καινούρια 
φωνή στον δήµο µας. Είµαι πολλά 
χρόνια ενεργός πολίτης και µε 
ενδιαφέρει ο τόπος µου», τόνισε 
η επικεφαλής του συνδυασµού 
«Ανανέωση – Όραµα για το 
Μέλλον» και υποψήφια δήµαρχος 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης 
Κλαίρη Σαραντάκου, σε 
δηλώσεις της στην εφηµερίδα 
µας.

Χωρίς καµία διάθεση 

να ισοπεδώσει το έργο της 
δηµοτικής αρχής του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, η κ. Σαραντάκου 
δήλωσε υπέρ του ορίου δύο 
θητειών, τόσο στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όσο και στην 
κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ 
παράλληλα υποστήριξε πως όλο 
της το προεκλογικό πρόγραµµα 
έχει επίκεντρο τον άνθρωπο.

«Εγώ θέλω διαφανή 
διαχείριση των οικονοµικών. 

Πρέπει να γνωρίζει ο 
φορολογούµενος δηµότης 
που πηγαίνουν τα χρήµατά 
του», υπογράµµισε η Κλαίρη 
Σαραντάκου.

Η ίδια αναφέρθηκε στις 
βασικότερες πτυχές του 
προγράµµατός της, κάνοντας λόγο 
για µία ∆ιοίκηση συλλογική, 
αποτελεσµατική, παραγωγική, 
ευέλικτη και αποφασιστική στην 
λήψη αποφάσεων.

2 εκατ. ευρώ
εξασφάλισε
από το Ταμείο 
Ανάκαμψης
ο Δήμος Παπάγου
 – Χολαργού
Συνολικό ποσό 2.086.636 ευρώ εξα-
σφάλισε μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας ο Δή-
μος Παπάγου – Χολαργού για έργα 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας και τη μείωση 
των ατυχημάτων, καθώς και στην 
αναβάθμιση της γενικότερης προ-
σβασιμότητας. Οι παρεμβάσεις 
αφορούν: �  Ανάπλαση οδού Ζα-
κυνθινού για άρση επικινδυνότη-
τας. � Μέτρα οδοσήμανσης και βελ-
τίωσης οδοστρώματος.

Δημιουργία πέντε κόμβων – 
διαβάσεων:
�  Ναυαρίνου και Σκρα, ένα ση-
μείο που χρήζει επέμβασης, καθώς 
πολλοί πεζοί διέρχονται καθημε-
ρινά για πεζοπορία προς το βουνό 
του Υμηττού. � Ναυαρίνου και Ανα-
τολής, ένα σημείο που διασταυρώ-
νονται 5 δρόμοι, με μεγάλη κίνηση 
οχημάτων. � Ναυαρίνου και Καρα-
ολή Δημητρίου, ένα σημείο που πα-
ρατηρείται ιδιαίτερη κίνηση πεζών 
και οχημάτων. � Πίνδου και Λευκω-
σίας, ένα σημείο που κρίνεται κρίσι-
μο για την ασφάλεια των πολιτών.� 
Μπλέσσα και Αργυροκάστρου, ένα 
σημείο που κρίνεται κρίσιμο για την 
ασφάλεια των πολιτών, με αυξημένη 
κίνηση μαθητών.



Έ
να µεγάλο έργο, το 
οποίο αναµένεται 
να αναβαθµίσει και 
να αναπροσαρµό-

σει τον κοµβικό ρόλο του Λιµανιού 
της Ραφήνας στις νέες απαιτήσεις 
που δηµιουργούνται στην ναυσι-
πλοΐα, χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια 
Αττικής. Η έναρξη των διαδικασι-
ών υλοποίησης του έργου σηµατο-
δοτείται µε την υπογραφή της σχε-
τικής προγραµµατικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη και τον Πρόεδρο του 
∆Σ του Οργανισµού Λιµένος Ρα-
φήνας (Ο.Λ.Ρ. ) Σπ. Χρυσοφώτη. 
Στόχος της υλοποίησης του έργου 
είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια αλ-
λά και η δυναµική του Λιµένα ιδι-
αίτερα στο πλαίσιο του αυξηµένου 
ρυθµού που παρουσιάζει ο τουρι-
σµός κρουαζιέρας. 

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολο-
γισµού 500.000 ευρώ και χρηµα-
τοδοτείται από πόρους της Περιφέ-
ρειας Αττικής µε αντικείµενο την 
«Αναδιάταξη προβλητών και την 
αποκατάσταση προστασίας ποδός 
των προβλητών 3 έως 9», για λο-
γαριασµό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης κατά την διαδικασία υπο-
γραφής της σύµβασης, επισήµανε 
πως πρόκειται για ένα µεγάλο έρ-
γο που θα αναδείξει περαιτέρω τον 
κοµβικό ρόλο του Λιµανιού της Ρα-
φήνας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της 
ευρύτερης περιοχής αλλά και συνο-
λικά της Αττικής, καθώς όπως χαρα-
κτηριστικά υπογράµµισε, «το λιµάνι 
της Ραφήνας είναι µια από τις κύριες 
πύλες υποδοχής και διακίνησης του 
τουριστικού κεφαλαίου της ενδοχώ-
ρας και των νησιών µας».
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ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
 ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου: 40 χρόνια Ειρηνοδροµία
Τα τελευταία 40 χρόνια ο ∆ήµος 
Αγίου ∆ηµητρίου σχεδιάζει και 
πραγµατοποιεί τη µεγάλη αθλητική 
διοργάνωση “Ειρηνοδροµία” στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων στη µνήµη του αγωνιστή της 
∆ηµοκρατίας, Αλέξανδρου Πανα-
γούλη. Από το 2015 η Ειρηνοδρο-
µία, η οποία διοργανώνεται µε την 
πολύτιµη συνεργασία του σωµατεί-
ου κλασσικού αθλητισµού Ο.Φ.Κ.Α 
Οδυσσέας, έχει αναδειχθεί σε ένα 
από τα πιο πολυαναµενόµενα δρο-
µικά γεγονότα της Αττικής.

Φέτος, την Κυριακή 7 Μαΐου, οι 
προβολείς του δροµικού κινήµατος 

θα στραφούν στο ∆ήµο Αγίου ∆η-
µητρίου και την «Ειρηνοδροµία», µε 
κεντρικό σύνθηµα “Τρέχουµε για 

την ειρήνη, κερδίζουµε τη ζωή” και 
παράλληλο µήνυµα: “Είµαστε µονα-
δικοί.. είµαστε ίσοι !”

Πρόκειται για µια σειρά δροµι-
κών αγωνισµάτων: 2,5χλµ, 5χλµ, 
10χλµ και 1.000µέτρων - διαδροµή 
ευαισθησίας AMEA.

Η “Ειρηνοδροµία” αποτελεί µια 
µοναδικά πολύπλευρη διοργάνωση. 
Καθ’ όλα αθλητική, βαθιά συµβολι-
κή και πάντα µε κοινωνικό πρόση-
µο, αναδεικνύει την τοπική κοινω-
νία, εµπλέκει τους πολίτες όλων των 
ηλικιών και ολόκληρη τη µαθητική 
και αθλητική κοινότητα, όχι µόνο το-
πικά αλλά και υπερτοπικά.

Λίγες µόλις ηµέρες µετά την δικαστική δικαίωση του ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, υπεγράφη στο κτίριο του ∆η-
µαρχείου η σύµβαση για ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότε-
ρα έργα, αυτό της αναβάθµισης του δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού.

Το έργο, που δροµολόγησε από την αρχή έως το τέλος αυτής 
της µακράς διαδικασίας η σηµερινή δηµοτική αρχή, έχει ως σκο-
πό την αντικατάσταση 4685 φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων 
τύπου led και 1786 βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωµάτων και 
την ενεργειακή αναβάθµιση του υπάρχοντος παλαιού και ενεργο-
βόρου δηµοτικού φωτισµού µε «έξυπνα» φωτιστικά σώµατα φιλικά 
προς το περιβάλλον και υψηλής τεχνολογίας λαµπτήρες, τύπου led.

Η επένδυση υλοποιείται χωρίς να «φορτωθεί» ο ∆ήµος µε δά-
νεια, τόκους και χρέη, παρά τα όσα κατά καιρούς έχουν ειπωθεί και 
γραφτεί, καθώς η αποπληρωµή της θα γίνεται µέσω της εξοικονό-
µησης χρηµάτων που θα προκύπτουν ετησίως από το ενεργειακό 
όφελος και το µηδενικό κόστος συντήρησης για τον ∆ήµο, καθώς 
όπως ήδη έχει αναφερθεί συµπεριλαµβάνει την 10ετή εγγύηση/
συντήρηση καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο.

∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας
– Ν. Χαλκηδόνας: Ξεκινά 
ένα από τα µεγαλύτερα έργα

“Με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουµε”, υπο-
γραµµίζει ο επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
στο δήµο Ηρακλείου Αττικής και υποψήφιος δήµαρχος, 
κ. Γιώργος Παπαδηµητρίου σχολιάζοντας την αποκάλυ-
ψη που είδε το φως της δηµοσιότητας περί διαρροής ρεύ-
µατος σε παιδική χαρά στην Καναπίτσα.

Συγκεκριµένα, ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε: “Το 
γεγονός της διαρροής ρεύµατος σε κολώνες εντός της 
παιδικής χαράς στην οδό Ηρ. Κωνσταντοπούλου στην 
Καναπίτσα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό συµβαίνει σε µια 
χρονική συγκυρία που τα θέµατα ασφάλειας είναι στην 
πρώτη γραµµή. Το θέµα ανέδειξαν οι γονείς, οι οποίοι 
για καιρό ζητούσαν να ληφθούν µέτρα από το ∆ήµο, χω-
ρίς να βρίσκουν ανταπόκριση.

Χρειάστηκε να πάρει ευρεία δηµοσιότητα το θέµα για 
να κινηθεί ο ∆ήµος και τα συνεργεία του ∆ήµου κατέ-
βασαν τους διακόπτες για να γίνουν οι απαραίτητες επι-
σκευές.

Αναµένουµε την άµεση επίλυση του προβλήµατος. 
∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα λογικό άνθρω-
πο η καθυστέρηση µηνών στην αντιµετώπιση ενός τόσο 
σοβαρού θέµατος.

Αναµένουµε από τη δηµοτική αρχή να ελέγξει όλες τις 
παιδικές χαρές ειδικά για τα ζητήµατα ασφαλείας και άµε-
σα να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα.

Είναι η ώρα τα δελτία τύπου της δηµοτικής αρχής να 
αντικατασταθούν µε έργα.

Με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουµε!”

Γ. Παπαδηµητρίου: «∆ιαρροή ρεύµατος σε παιδική χαρά στο Ηράκλειο Αττικής»
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«Σ
το µάτι του κυ-
κλώνα» έχει βρε-
θεί η Ζιζέλ, εξαιτί-
ας της πρόσφατης 

φωτογράφισής της.
Το µοντέλο πόζαρε για το εξώ-

φυλλο της ιταλικής έκδοσης του πε-
ριοδικού Vogue για τον Φεβρουάριο 
και αµέσως ξεκίνησε µία παράξενη 
θεωρία συνωµοσίας, µε ορισµένους 
να την κατηγορούν για… προώθηση 
του σατανισµού.

Η εικόνα, που τραβήχτηκε από 
τον Βραζιλιάνο φωτογράφο Ραφα-
έλ Παβαρότι, απεικονίζει την Ζιζέλ 
σε µια πόζα που για κάποιους µοιά-
ζει µε µια κοινή απεικόνιση του Σα-
τανά. Τα χέρια της είναι υψωµένα 
πάνω από το κεφάλι της, σχηµατί-
ζοντας ένα τριγωνικό σχήµα, ενώ το 
βλέµµα της είναι στραµµένο προς τα 
κάτω. Οι κατηγορίες για σατανισµό 
εξαπλώθηκαν γρήγορα στα social 
media, µε τους ορισµένους χρήστες 
να ισχυρίζονται ότι η εικόνα έχει αρ-
κετά υποσυνείδητα µηνύµατα ότι η 

πόζα µοιάζει µε αυτή του Βαφοµέτ, 
ενός πλάσµατος που συνδέεται µε 
τον διάβολο στα ιστορικά αρχεία της 
Ιεράς Εξέτασης των Ναϊτών Ιπποτών 
τον 14ο αιώνα.

Άλλοι ανέφεραν ότι τα γράµµα-
τα O και G στο λογότυπο της Vogue 
σχηµατίζουν ένα κρυφό κέρας, ενώ 
άλλοι υποστήριξαν ότι τα ρούχα και 
τα χρώµατα της Ζιζέλ µοιάζουν µε 
αυτά µιας σατανικής ιέρειας.

Κάποιοι το «προχώρησαν» ακό-
µη περισσότερο και ισχυρίστηκαν 
ότι το όνοµα του µοντέλου σηµαίνει 
«υπόσχεση ή όµηρος» και εποµένως 
είναι µια σατανική µάγισσα.

Φυσικά, όλα αυτά δεν έχουν κα-
µία βάση, ωστόσο στα social media 
αναπαράγονται κατά κόρον.

Η πόζα είναι συνηθισµένη στα 
περιοδικά µόδας και οποιεσδήπο-
τε κατηγορίες για σατανισµό είναι 
εντελώς αβάσιµες. Μέχρι στιγµής 
η Ζιζέλ δεν έχει κάνει κάποιο σχό-
λιο, ούτε έχει απαντήσει στους ισχυ-
ρισµούς των επικριτών της.

Στις επαγγελµατικές του υποχρε-
ώσεις επέστρεψε Ανδρέας Μικρού-
τσικος.

Ο παρουσιαστής, µετά τη σο-
βαρή περιπέτεια που είχε µε την 
υγεία του το προηγούµενο χρονικό 
διάστηµα, έκανε come back και µί-

λησε για τις δύσκολες στιγµές που 
βίωσε νοσηλευόµενος στο νοσοκο-
µείο µε σοβαρή λοίµωξη του ανα-
πνευστικού.

Και πρόσθεσε: «Ξέρετε ότι εγώ 
πολλές φορές δεν έχω µέτρο. Από 
την 8η ώρα έλεγα για την εκποµπή. 
Ήµουν έτοιµος να βγω στον αέρα. 
Θέλω να ευχαριστήσω την Έλενα 
γιατί ειλικρινά, αυτή τη φορά… ει-
λικρινά ήταν δίπλα µου από το πρωί 
µέχρι το βράδυ, αγόγγυστα. Είµα-
στε δυο µέρες στο σπίτι και συµβαί-
νει το ίδιο».

«Ένας λόγος που της βγήκε η 
ψυχή της Ελένης είναι το ότι απά-
ντησε στο 95% ενός τσουναµιού 
µηνυµάτων από τον κόσµο, µε συ-
νέπεια, µε αγάπη και ενηµέρωση. 
Εγώ να είµαι στον άλλο κόσµο και 
µου έλεγε συνέχεια ποιος πήρε και 
από που….Τέτοια αγάπη µόνο άν-
θρωποι που τη δέχονται αξίζουν να 
προσπαθούν παραπάνω. Σας ευχα-
ριστώ πάρα πάρα πολύ», κατέληξε.

Ανδρέας Μικρούτσικος: 
Το πρόσωπο που ευχαρίστησε 
δημοσίως και το συγκινητικό 
μήνυμά του

ΣΑΛΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΖΙΖΕΛ 

Κατηγορείται για σατανισµό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες 
ώρες ένα βίντεο του Νίκου Οικονοµόπουλου από 
το νυχτερινό κέντρο όπου εµφανίζεται.

Ένας θαµώνας, που είχε έρθει στο τσακίρ κέ-
φι, θέλησε να εκφράσει τον θαυµασµό του αλλά 
ξέφυγε λίγο. Τι έκανε;

Ναι µεν πήρε πανέρια µε λουλούδια από τις 
κοπέλες του µαγαζιού, αλλά τα πέταξε µε µανία 
προς τον τραγουδιστή, µε αποτέλεσµα να τον χτυ-
πήσουν στο πρόσωπο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ενώ ερµηνεύ-
ει την επιτυχία του µε τίτλο «Από έρωτα», τα λου-
λούδια «σκάνε» στο πρόσωπό του, µε τον ίδιο να 
µην κρύβει τον εκνευρισµό του. Αφού σταµάτη-
σε να τραγουδά, κοίταξα για κάποια λεπτά επίµο-
να τον θαµώνα που του τα πέταξε και µετά συνέ-
χισε το κοµµάτι.

«Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από πανέ-
ρι όµως;», «Και µετά όταν ξυπνάς από τον έρωτα 
τρως την πιατέλα στο κεφάλι», «Νοµίζω ότι αυτό 
πόνεσε», «Στα µπουζούκια σου λένε ότι µαζί µε τα 
λουλούδια πρέπει να πετάς και το πανέρι;», «Κρα-
τιέται για να µην αντιδράσει», είναι µόνο κάποια 
από τα σχόλια των χρηστών στο TikTok.

Νίκος Οικονομόπουλος:
Η αντίδρασή του όταν έσκασε πανέρι
με λουλούδια στο πρόσωπό του



H
Βρισηίδα Ανδριώτου 
πρώην παίκτρια του 
Survivor έδωσε την 
απάντησή της στην Ευ-

ρυδίκη Παπαδοπούλου και σχολί-
ασε τα αρνητικά λόγια της για τον 

σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα και 
ήταν «κόλαφος».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει 
καµία σχέση πλέον µε τη φίλη της 
και άφησε υπονοούµενα για τη συ-
µπεριφορά της απέναντι στον Μαρ-

τίκα, τονίζοντας πως η Ευρυδίκη άλ-
λα έλεγε για τον φαρµακοποιό πριν 
χωρίσει και άλλα µετά.

Είπε συγκεκριµένα: «∆εν θα το-
ποθετηθώ πολύ σε αυτό το κοµµά-
τι γιατί ό,τι κι αν συµβεί δεν κάτσω 

να ξεκατινιαστώ µε την… φίλη µου. 
Κι αλήθεια να έλεγε, που δεν λέει, 
γιατί δεν τον έχει γνωρίσει τον Σπύ-
ρο, θα έπρεπε να σεβαστεί εµένα 
και να µην τα πει, ή έστω να τα πει 
µπροστά του για να έχει κι ο Σπύ-
ρος την δυνατότητα να απαντήσει.

Επίσης θα πω ότι η Χριστίνα 
Κεφαλά µου µετέφερε πάρα πολ-
λά, δεν χρειάστηκε να πει κάτι στην 
Ευρυδίκη για να µου µεταφέρει. Η 
Ευρυδίκη επηρεάστηκε ξεκάθαρα 
από την Ελευθερία. Αυτό δεν την 
δικαιολογεί.

Και να τα πίστευε αυτά που έλε-
γε στην τηλεόραση, δεν σέβεσαι 
εµένα. Είµαι φίλη σου υποτίθεται. 
Ήταν αρνητική για µένα και τον 
Σπύρο, µετά αφού χώρισε ήταν πο-
λύ θετική. Αυτό θα πω µόνο. Ξέρει 
η Ευρυδίκη. ∆ε θα κουτσοµπολέψω 
τα προσωπικά της. 

∆εν θα ξεκατινιαστώ για την 
Ευρυδίκη. ∆εν θέλω καµία σχέση 
µαζί της, µετά από αυτό που έκανε, 
της το έστειλα σε µήνυµα. Το κα-
λύτερο θα ήταν για το όνοµά της, 
να πει µια δηµόσια συγγνώµη για 
αυτό που έκανε. ∆ε ξέρω αν θα µι-
λήσουµε. Σίγουρα θα µου στείλει 
µηνύµατα, είναι πως θα το χειρι-
στώ εγώ».
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ΒΡΙΣΗΙ∆Α ΑΝ∆ΡΙΩΤΟΥ
«∆εν θέλω να έχω καμία σχέση 
με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου»

Σοφιάνα Αβραμάκη: «Μια πανελίστρια είπε το δικό μου όνομα»
«Χείµαρρος» ήταν σε τηλεοπτική εµφάνισή 
της η Σοφιάνα Αβραµάκη. Η πρώην παίκτρια 
του Survivor βρέθηκε καλεσµένη στην εκπο-
µπή «Γεια σου» και σχολίασε τις εξελίξεις στο ριά-
λιτι επιβίωσης, ενώ απάντησε και σε όσα ακού-
στηκαν για εκείνη το τελευταίο διάστηµα.

«Γενικά δε µπορώ να πω ότι χαίροµαι µε όλα 
αυτά που γίνονται γύρω από το όνοµά µου. Γιατί 

απασχολώ σε συγκεκριµένα 
θέµατα, σαν όνοµα. ∆ε 

µπορώ επίσης να πω 
ότι τα παίρνω πά-
ρα πολύ προσω-
πικά, γιατί εγώ ξέ-
ρω ποια είµαι, οι 
δικοί µου άνθρω-
ποι επίσης ξέρουν 
επίσης ποια είµαι. 

Περισσότερο παρα-
τηρώ. Έχω βάλει πάρα 

πολλές φορές νερό στο κρασί µου, αλλά κάποια 
πράγµατα θεωρώ ότι κάπου ξεπερνούν τα όρια», 
ανέφερε αρχικά η Σοφιάνα Αβραµάκη. Στη συ-
νέχεια, όταν τη ρώτησαν για τις ερωτικές σχέσεις 
του Μάριου Πρίαµου και στις φήµες ότι ήταν η 
τρίτη γυναίκα που είχε σχέση µαζί του, δεν δίστα-
σε να αποκαλύψει ότι η Μαρία Αντωνά είχε στεί-
λει µήνυµα στην Σταµατίνα Τσιµτσιλή και είχε πει 
πράγµατα που δεν ισχύουν.  «Και µε τον Μάριο; 
Μπράβο γυναικεία αλληλεγγύη από την Ευρυ-
δίκη. Η αλήθεια είναι ότι τα λέει µε ένα ναζιάρικο 
ύφος και νοµίζει ότι πάνε στο απυρόβλητο. ∆εν 
είναι έτσι ακριβώς. Γιατί κάποιοι το παίρνουν και 
το τραβάνε. Όταν ειπώθηκε το όνοµα και µπήκε 
το µπιµπ, εγώ µπήκα στο Twitter και έβλεπα ότι 
έπεφταν στοιχήµατα για το αν είµαι εγώ ή η Σταυ-
ρούλα. Μου έστελναν µηνύµατα από το περιβάλ-
λον µου να µε ρωτήσουν αν είµαι εγώ.

Την επόµενη ηµέρα σε µια πρωινή εκποµπή 
συνέβη ένα περιστατικό, το οποίο και αυτό το έµα-

θα από το Twitter. Έστειλαν ένα µήνυµα στην πα-
ρουσιάστρια, που επιβεβαίωναν ότι εγώ είµαι 
αυτή. Το άτοµο που έστειλε το µήνυµα ήταν µια 
πανελίστρια – σχολιάστρια σε πρωινή εκποµπή 
σε άλλο κανάλι. Το είπε η ίδια η παρουσιάστρια 
η Σταµατίνα, η οποία προς τιµήν της µου έστειλε 
προσωπικό µήνυµα. ∆εν είπαν ολόκληρο το όνο-
µα. Είπε ότι το πρώτο γράµµα είναι από «Σ», το 
δεύτερο φωνήεν και πως είναι από τις όµορφες 
κοπέλες του Survivor. Έτσι αποκλείστηκε η Σταυ-
ρούλα. Η ίδια κυρία µετά από λίγες ώρες πολύ 
έξυπνα εκ µέρους της δεν χρησιµοποίησε το όνο-
µά µου. Ήδη έχει λάβει κάποια εξώδικα και ήξε-
ρε τι µπορεί να ακολουθήσει. Με φωτογράφισε 
όµως. Είπε “γιατί εκπλήσσεστε; Η κοπέλα αυτή 
είναι ο θηλυκός Πρίαµος. Όταν κάποια θέµατα 
ξεπερνούν το σχολιαστικό κοµµάτι και µπαίνουν 
στο προσωπικό, δεν µου κάνει καν την αίσθηση 
να κινηθώ νοµικά. ∆εν θα το κάνω.

Λάκης Γαβαλάς:
«Έχω ζήσει
 την απόλυτη
χλιδή και την
απόλυτη φτώχεια 
και βρώμα

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε κα-
λεσµένος στο Youtube, στο κανά-
λι της Zoe PreTv και την στήλη 
«Κρίµα» και µεταξύ άλλων ανα-
φέρθηκε και στην εµπειρία του 
στη φυλακή. Όπως ανέφερε κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης, δεν 
υπήρχε περίπτωση να µην εκτίσει 
την τιµή του αφού έχει αρκετά µέ-
σα του το αίσθηµα του δικαίου και 
επίσης αντιπροσωπεύει τον ελλη-
νικό λαό.

«Στη φυλακή είχα το άρωµά 
µου και όλα. Έχω ζήσει το total 
luxury και την total φτώχεια και 
βρώµα. Και τα δύο τα αξιολόγη-
σα γιατί έρχονται στη ζωή µας. Το 
έκανα σαν νοσηλεία τους 15 µή-
νες που ήµουν εκεί. Ευτυχώς δεν 
πείραξε το µυαλό µου και δεν το 
αλλοίωσε. Μόνο το βράδυ η λε-
κτική µου διάθεση γιατί δεν µι-
λούσα πολύ, διάβαζα όµως. Όταν 
βγήκα είχα ρετάρει λίγο µε την 
οµιλία µου αλλά επανήλθα. Τους 
τρεις πρώτους µήνες πάλευα για-
τί οι δικηγόροι µου έλεγαν ότι θα 
βγω σε µία βδοµάδα ή 15 µέρες. 
Οι Αλβανοί µου έλεγαν ότι επειδή 
είµαι διάσηµος θα κάνω και τους 
18 µήνες και είχαν δίκιο. Όταν το 
είδα είπα ότι “οκ εδώ θα κάνουµε 
ένα σενάριο. Είσαι φυλακή αλλά 
είσαι ο πρωταγωνιστής”. Ρώτησα 
πόσοι είναι οι φυλακισµένοι και 
µου είπαν 2.000 και λέω “ωραία, 
είναι όλοι κοµπάρσοι”», ανέφερε.

θέµατα, σαν όνοµα. ∆ε 
µπορώ επίσης να πω 

ότι τα παίρνω πά-
ρα πολύ προσω-
πικά, γιατί εγώ ξέ-
ρω ποια είµαι, οι 
δικοί µου άνθρω-
ποι επίσης ξέρουν 
επίσης ποια είµαι. 

Περισσότερο παρα-
τηρώ. Έχω βάλει πάρα 
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O 
κορυφαίος Έλληνας πο-
δοσφαιριστής του 20ου 
αιώνα, όπως αναδεί-
χθηκε από τη ∆ιεθνή 

Υπηρεσία Στατιστικής Ποδοσφαίρου 
(IFFHS) το 2000, γεννήθηκε στις 23 
Αυγούστου 1942 στην Νέα Νικοµή-
δεια της Ηµαθίας. Εκεί έπαιξε πρώτη 
φορά ποδόσφαιρο, πριν τον αποκτή-
σει η Βέροια το 1959. Με το ποσό ρε-
κόρ, για την εποχή, των 175 χιλ. δραχ-
µών, η ΑΕΚ θα καταφέρει να τον 
αποκτήσει το 1962. 

Έµελλε να είναι µια από τις πιο ση-
µαντικές µεταγραφές στην ιστορία της 
ΑΕΚ, την οποία υπηρέτησε µέχρι το 
1979, κατακτώντας 5 Πρωταθλήµα-
τα και 3 Κύπελλα. Μαζί µε τον Κώ-
στα Νεστορίδη και τους άλλους µεγά-
λους άσους της εποχής οδήγησαν την 
«Ένωση» στην κατάκτηση του τίτλου το 
1963. Μετά τον τίτλο του 1963, πρωτα-
γωνίστησε στις κατακτήσεις των πρω-
ταθληµάτων του 1968, του 1971, του 
1978 και του 1979, στα Κύπελλα του 
1964, του 1966 και του 1978, στην συµ-
µετοχή στα προηµιτελικά του Πρωτα-
θλητριών το 1968-69 και στα ηµιτελι-
κά του ΟΥΕΦΑ το 1977.

 Μίµης Παπαϊωάννου ήταν ο 
πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για 
την ΑΕΚ, µε 289 γκολ σε 566 εµφανί-
σεις. Τα 236 σε 481 εµφανίσεις στην Α’ 
Εθνική. Ήταν επίσης πρώτος σκόρερ 
στο πρωτάθληµα, το 1964 και το 1966. 
Στην Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε 61 
φορές µε 21 γκολ». Έκανε µια καριέρα 
τεράστια εντός και εκτός ποδοσφαί-
ρου. Θα µπορούσε να αγωνιστεί στη 
Ρεάλ Μαδρίτης που τον επιθυµούσε, 
όµως εκείνος ήθελε να κάνει καριέ-
ρα στο πλάι του Στέλιου Καζαντζίδη. 
Τραγούδησε τον ύµνο της ΑΕΚ, έγρα-
ψε πολλά χιλιόµετρα στους αγωνιστι-
κούς χώρους και θα µνηµονεύεται ως 
ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων πο-
δοσφαιριστών. 

Στο ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο 22χρονος άσος εξελίχτηκε σε ένα 
από τα πολύτιµα πετράδια στο δυναµι-
κό της «Ένωσης». Τόσο εκτυφλωτική 
ήταν η λάµψη του που η «Βασίλισσα» 
της Ευρώπης θαµπώθηκε και θέλησε 

να τον κάνει δικό της. Μάλιστα, προσέ-
φερε 4.000.000 δραχµές στους «κιτρι-
νόµαυρους» και 750.000 στον παίκτη.

Καταλυτικό ρόλο στην τροπή των 
γεγονότων διαδραµάτισε ένα φιλι-
κό που έδωσε ο «∆ικέφαλος» κόντρα 
στους «µπλάνκος» στις 12 Μαΐου 1965 
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναµέτρηση 
ολοκληρώθηκε δίχως θριαµβευτή (3-
3) και ο Παπαϊωάννου βρήκε δύο φο-
ρές δίχτυα.

Μια άλλη µεγάλη δόξα της ΑΕΚ, 
ο Κώστας Νεστορίδης, στην αυτοβιο-
γραφία του «Ο µάγος της µπάλας» θυ-
µόταν από εκείνο το µατς:  «Όταν ξε-
κίνησε το παιχνίδι, βλέπω ότι οι δικοί 
µας είχαν τρακ. Παίρνω λοιπόν την 
µπάλα και περνάω δύο-τρεις Ισπανούς 
για να δείξω στους συµπαίκτες µου ότι 
οι αντίπαλοί µας δεν ήταν τίποτε θεοί».

Ο Παπαϊωάννου, µε στιβαρή 
αφήγηση που ρέει σαν νερό, επιση-
µαίνει στη δική του αυτοβιογραφία µε 
τίτλο «Ραντεβού στον αέρα» την οποία 
επιµελήθηκε ο δηµοσιογράφος, Νίκος 
Κατσαρός:

«Την άλλη µέρα, να τα πάλι τα ‘ξύ-
λινα’ γράµµατα στις αθλητικές εφη-
µερίδες: ‘3.000.000 δίνουν στην 
ΑΕΚ οι Ισπανοί για τον Παπαϊωάν-
νου’, ’700.000 προσφέρει η Μαδρίτη 
στο σύγχρονο Έλληνα άσο’. Αλήθεια 
ήταν! Και τριετές συµβόλαιο και φαγη-
τό και σπίτι. Ήθελα πολύ να πάω στη 
Ρεάλ, µε είχε ξεµυαλίσει η ιδέα να φο-
ρέσω τη φανέλα της σπουδαιότερης 
ευρωπαϊκής οµάδας, ωστόσο στην 
ΑΕΚ ήταν ανένδοτοι».

Ο ∆ηµήτρης Σεβαστάκης, που 
ήταν τότε ο γενικός αρχηγός, του µί-
λησε απλά και σταράτα: «Ρε Παπα-
ϊωάννου, αγόρι µου, δεν µπορούµε 
να σε δώσουµε, επειδή τότε θα πρέ-
πει να φύγουµε από την Αθήνα να µην 
µας δείρουν οι οπαδοί. Και δεν µπο-
ρούµε να φύγουµε, γιατί οι δουλειές 
µας είναι εδώ, όπως και οι οικογένειές 
µας…».

 «…∆εν µε έδιναν. Θύµωσα, κά-
ποια στιγµή εκνευρίστηκα και, ίσως 
χωρίς να το καλοσκεφτώ, είπα στη δι-
οίκηση της ΑΕΚ µια-δύο κουβέντες 
παραπάνω, αλλά δεν ήταν εκφοβι-
σµός. Απλώς, ένιωθα αδικηµένος».

∆ίδυµο µε… Καζαντζίδη!
Λίγο αργότερα διηγείται πώς πήρε την 
απόφαση να αλλάξει-έστω και για λί-
γο-καριέρα. «… Όταν ήµουν στο χω-
ριό, είχα “λόξα” µε τα λαϊκά τραγούδια. 
Μου άρεσε πολύ ο Στέλιος Καζαντζί-
δης. Ήταν βλέπεις, πέρα από τραγου-
δισταράς και Πόντιος, κι αυτός λαϊκός. 
Είχα και ένα µπουζούκι και προσπα-
θούσα να µάθω, αλλά δεν τα κατάφερ-
να, παιδευόµουνα πολύ. Κάπου εκεί 
προέκυψε η γνωριµία µου µε το Χρή-
στο Νικολόπουλο, ο οποίος βάσταγε 
από ένα γειτονικό χωριό, το Καψοχώ-
ρι. Όταν ήρθα στην Αθήνα, γνώρισα 
τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ήταν ΑΕΚτζής, 
τον γνώριζε ο Νεστορίδης και αργότε-
ρα, όταν κατέβηκε από το χωριό ο Νι-
κολόπουλος, γνωρίστηκε και αυτός µε 
το µεγάλο βάρδο και έπαιζε µαζί του».

Ο Μίµης άδραξε την ευκαιρία και 
έφυγε για τουρνέ στη Γερµανία µαζί µε 
τους Καζαντζίδη, Μαρινέλλα και Νικο-
λόπουλο. 

«Όταν λοιπόν προέκυψε η κόντρα 
µου στην ΑΕΚ για το θέµα της Ρεάλ, 
Καζαντζίδης και Νικολόπουλος έφτια-
χναν σχήµα, ώστε µε συγκρότηµα να 
πάνε στη Γερµανία για τουρνέ. ‘’Αφού 
η ΑΕΚ δεν σε θέλει, έλα µαζί µας’, µου 
είπε ο Στέλιος και µε επηρέασε. Έτσι, 
ξεκίνησα πρόβες, µπήκα στο συγκρό-
τηµα».

«Μου έδωσε
τη σωστή συµβουλή»
Ωστόσο, ο έρωτας του Μίµη για τη µε-
γάλη αγάπη του, την µπάλα, έσπειρε τις 
πρώτες αµφιβολίες. Η παρέµβαση του 
Καζαντζίδη, αναφορικά µε το ποια ατρα-
πό έπρεπε να ακολουθήσει, αποδείχθη-
κε νευραλγική: «Μίµη, στο τραγούδι το 
παλεύεις, θα είσαι βιοπαλαιστής. Έχω 
την εντύπωση πως πρέπει να γυρίσεις 
σ’ αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά και εί-
µαι βέβαιος πως θα δικαιωθείς. Πήγαι-
νε να παίξεις ποδόσφαιρο και κάποια 
µέρα θα µε θυµηθείς». Η πρόβλεψη 
επιβεβαιώθηκε πλήρως. Ο Μίµης επέ-
στρεψε στην οµάδα της καρδιάς του τον 
∆εκέµβριο και πρόλαβε να αγωνιστεί 
στο πρωτάθληµα. Η διοίκηση συµφώ-
νησε να του δώσει 500 χιλιάδες δραχ-
µές για να παραµείνει στο ρόστερ. 

Η ΑΕΚ, η Ρεάλ και ο Στέλιος 
ΜΙΜΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΘΡΥΛΟΣ/



Ενοχλώ;

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΑΣ

Ν Ε Ο  Τ Ρ Α Γ Ο ΥΔ Ι

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Οι... τετράποδοι
ένοικοι σε Μαξίμου
Προεδρικό Μέγαρο!
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Τ
ο αυτονόητο ζητούµενο 
της ασφάλειας κατά 
την διάρκεια της Τε-
λετής Εναρξης, παρα-

µένει ο µεγάλος «πονοκέφαλος» 
των διοργανωτών, ενόψει των 

Το αυτονόητο ζητούµενο της 
ασφάλειας κατά την διάρκεια 
της Τελετής Εναρξης, παραµέ-
νει ο µεγάλος «πονοκέφαλος» 
των διοργανωτών, ενόψει των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2024, 
που θα φιλοξενηθούν στο Παρί-
σι. Η προετοιµασία συνεχίζεται 
µε αµείωτους ρυθµούς και το µε-
γάλο ζήτηµα, αφορά στην παρέ-
λαση που έχει προγραµµατισθεί 
να γίνει στον Σηκουάνα.

Η εικόνα αναµένεται µοναδι-
κά όµορφη και το θέαµα µεγα-
λειώδες, όπως επιθυµεί ο πρό-
εδρος της χώρας, Εµανουέλ 
Μακρόν, γί  αυτήν την καινοτο-
µία, καθώς για πρώτη φορά στην 
Ιστορία της διοργάνωσης, η πα-
ρέλαση των αποστολών θα γίνει 
εκτός σταδίου.

«Ολοι εργάζονται κι εργάζο-
νται πολύ. Τέτοια τελετή δεν έχει 
γίνει ποτέ. Η πρόκληση είναι τε-
ράστια. Αλλά θα φθάσουµε εκεί 
και θα είµαστε έτοιµοι», δηλώνει 
ένας ανώτερος αξιωµατούχος, ο 
οποίος θέλησε να διατηρήσει την 
ανωνυµία του.

Στις 26 Ιουλίου 2024, στις 

20:24, περισσότερα από εκα-
τό σκάφη... φορτωµένα µε απο-
στολές αθλητών, θα κατέβουν 
στον Σηκουάνα, από το Pont 
d’Austerlitz στον Πύργο του Άι-
φελ, σε µία διαδροµή έξι χιλιο-
µέτρων υπό το βλέµµα περίπου 
600.000 θεατών για την προ-
γραµµατισµένη άφιξη στις 23:50.

Ωστόσο, λιγότερο από 1,5 
χρόνο από την «D-Day», η µορ-
φή της ναυτικής παρέλασης, που 
φαντάζονται ο αρχηγός του κρά-
τους και η δήµαρχος της πρω-
τεύουσας, Αν Ινταλγκό, δεν έχει 
ακόµη αποφασισθεί οριστικά, 
καθώς το πιο σηµαντικό ζήτηµα, 
αφορά στο πλήθος των θεατών.

Τον περασµένο Νοέµβριο, 
ο υπουργός Εσωτερικών, Ζε-
ράλντ Νταρµανέν, ανέφερε την 
παρουσία 100.000 θεατών που 
θα πληρώσουν για την παρου-
σία τους σε διακεκριµένες θέ-
σεις στις κάτω αποβάθρες και πε-
ρίπου 500.000 πολίτες, οι οποίοι 
θα βρίσκονται στις πάνω αποβά-
θρες του Σηκουάνα, χωρίς κό-
στος.

Σύµφωνα µε τον αρχικό σχε-
διασµό, θα υπάρχουν εκδοτήρια 
εισιτηρίων για συγκεκριµένες 
ζώνες, κάτι που σηµαίνει, ότι οι 
θεατές δεν θα µπορούν να µετα-
κινούνται από µία περιοχή σε κά-
ποια άλλη.

Προς το παρόν, ο αριθµός 
των 600.000 θεατών δεν αµφι-
σβητείται επίσηµα, αλλά ορισµέ-
νοι προτείνουν ήδη τη µείωση 
του σε 500.000 ή ακόµη και σε 
400.000 για λόγους ασφαλείας. 
Μόνο ο αριθµός των ατόµων που 
θα µπορούν να έχουν πρόσβαση 
στις υψηλές πλατφόρµες παρα-
µένει σταθερός, προς το παρόν.

Υπεύθυνος από τον ∆ήµο 
Παρισίων για την κορυφαία δι-
οργάνωση, ο Πιερ Ραµπαντάν, 
εκτιµά ότι το πραγµατικό ερώτη-
µα που θα τεθεί, θα είναι ο συ-
νολικός αριθµός των ανθρώπων 
που θα βρεθούν στον δηµόσιο 
χώρο της πρωτεύουσας εκείνη 
την ηµέρα: «Μάλλον πάνω από 
ένα εκατοµµύριο».

Θέµα συζήτησης, αποτελεί 
και ο αριθµός των σκαφών που 
έχουν προγραµµατισθεί να συµ-
µετάσχουν στην παρέλαση στον 
Σηκουάνα και σύµφωνα µε τον 
Ραµπαντάν θα είναι περίπου 100 
για τις εθνικές αποστολές.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρ-
χουν ερωτήµατα για τον αριθ-
µό των αντιπροσωπειών που θα 
αρνηθούν να παρελάσουν, κα-
θώς και για τον αριθµό εκείνων 

που θα συµφωνήσουν να είναι 
στο ίδιο σκάφος. Σε αυτόν τον 
στολίσκο, θα προστεθούν είκοσι 
πλοία, αφιερωµένα στην ασφά-
λεια, όπως επίσης και ορισµένα 
που προορίζονται για την Cojo, 
για παραστάσεις ή για να ρυ-
µουλκούν όσα χαλάσουν. Συνο-
λικά, ο στόλος θα µπορούσε να 
φτάσει τα 150 σκάφη, σύµφωνα 
µε υψηλόβαθµο στέλεχος της δι-
οργάνωσης.

Οι υπηρεσίες της αστυνοµι-
κής περιφέρειας των Παρισίων 
(PP) «δεν έχουν εργασθεί πο-
τέ ξανά σε σενάρια όπως αυτό», 
σηµειώνει υψηλόβαθµος αστυ-
νοµικός και προσθέτει: «Οταν 
είναι κάτι επαναλαµβανόµενο, 
µπορούν να κάνουν «απολογι-
σµούς», να βελτιώσουν και να 
διατηρήσουν ό,τι έχει λειτουρ-
γήσει. Εκεί, θα είναι ένα «µονο-
πλάνο». Μία γενική δοκιµή της 
παρέλασης στον ποταµό που δι-
αρρέει το Παρίσι, αναµένεται 
τον ερχόµενο Ιούλιο µε «30 µε 
40 βάρκες», σύµφωνα µε υψη-
λόβαθµο στέλεχος των διοργα-
νωτών, ενώ το εφετινό καλοκαί-
ρι προγραµµατίζονται και «test 
events».

Πάντως, µόνο για την τελετή 
έναρξης, ο Νταρµανέν σχεδιάζει 
να κινητοποιήσει «35.000 αστυ-
νοµικούς και χωροφύλακες», 
ενώ κατά την διάρκεια της διορ-
γάνωσης, ο αρµόδιος υπουργός, 
υπολογίζει σε ηµερήσια βάση 
την απασχόληση περίπου 30.000 
µελών της αστυνοµίας. Επίσης, 
εκτιµάται ότι 25.000 θα είναι οι 
ιδιιωτικοί πράκτορες ασφαλεί-
ας για τις εγκαταστάσεις. Στα τέ-
λη Φεβρουαρίου, µόνο 3.000 
από αυτούς τους πράκτορες εί-
χαν προσληφθεί και 1.800 ήταν 
σε εκπαίδευση, σύµφωνα µε τη 
νοµαρχία της περιφέρειας Ile-de-
France.

Ωστόσο, οι προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών που ξε-
κίνησε η Cojo ήταν «ως επί το 
πλείστον ανεπιτυχείς», εκµυστη-
ρεύεται µια πηγή που γνωρίζει 
το θέµα, καθώς οι εταιρείες του 
κλάδου θεωρούν τις τιµές πολύ 
χαµηλές. Τέλος, η Γενική ∆ιεύ-
θυνση Εσωτερικής Ασφάλειας 
(DGSI) και όλες οι άλλες υπηρε-
σίες πληροφοριών θα κινητοποι-
ηθούν πλήρως, δεδοµένων των 
πολύ υψηλών απειλών που αφο-
ρούν όλα τα παγκόσµια γεγονό-
τα όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες.

ΠΑΡΙΣΙ 2024
«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Στους υποψήφιους γκαρντ προς 
απόκτηση, στη λίστα του Τσους Μα-
τέο ενόψει της νέας σεζόν (2023-24), 
βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας, σύµφω-
να µε ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσε-
λίδας «Encestando», που αναπαράγει 
και εκείνη της «Αs». 

To συµβόλαιο του Κώστα Σλούκα 
µε τον Ολυµπιακό ολοκληρώνεται αυ-
τό το καλοκαίρι, µε τη «βασίλισσα» να 
ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο δυνα-
µικό της. Aν και στο πρόσφατο παρελ-
θόν, στη Ρεάλ είχαν ασχοληθεί και µε 
τις περιπτώσεις τον Αλµπέρτο Ντίαθ 
και Κάιλ Κούριτς, φαίνεται πως στην 
οµάδα της πρωτεύουσας της Ισπανί-
ας, ο Σλούκας αποτελεί διακαή πόθο 
για την επόµενη αγωνιστική περίοδο. 
H επιστροφή του Αργεντινού γκαρντ 
Φακούντο Καµπάτσο, που µετά το 
ΝΒΑ, σε Ντένβερ Νάγκετς και Ντάλας 
Μάβερικς, φορά τη φανέλα του Ερυ-
θρού Αστέρα, παραµένει περίπλοκη. 

Στο σχετικό δηµοσίευµα για το εν-
διαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης ν’ απο-
κτήσει τον Σλούκα αναφέρεται: «Ο 
Ολυµπιακός είναι πρώτος στον βαθ-
µολογικό πίνακα της EuroLeague 
αυτή τη στιγµή, µε ρεκόρ 20-8 και ο 
Σλούκας είναι ο «µαέστρος» του παι-
χνιδιού του. Ο Σλούκας λειτουργεί ως 
προέκταση των ιδεών του Μπαρτζώ-
κα, του Έλληνα προπονητή του Ολυ-
µπιακού. Ο Σλούκας, ένας αριστε-
ρόχειρας παίκτης, ύψους 1,90 εκ., µε 
µεγάλη ικανότητα σε διάφορους τοµείς 
(περιφερειακό σουτ, διεισδύσεις) και 
υψηλή αξιοπιστία να πάρει την µπάλα 
στην τελευταία φάση ενός αγώνα, εί-
χε απασχολήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης το 
2020. Έχει κατά µέσο όρο συγκοµιδή 
11 πόντους και 6,4 ασίστ ανά 
αγώνα στη Euroleague, 
την τρέχου- σα σεζόν».   

Θέλει 
τον Σλούκα 
η Ρεάλ 
Μαδρίτης 

χε απασχολήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης το 
2020. Έχει κατά µέσο όρο συγκοµιδή 
11 πόντους και 6,4 ασίστ ανά 
αγώνα στη Euroleague, 
την τρέχου- σα σεζόν».   
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ΝΤΕΡΜΠΙ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Αύριο Κυριακή 19/3 η 1η αγωνιστική των play off

Η
Super League επικύ-
ρωσε το πρόγραµµα 
των τεσσάρων πρώ-
των αγωνιστικών των 

play off και το αντίστοιχο των τρι-
ών πρώτων αγωνιστικών των play 
out, µε τους αγώνες να ξεκινούν 
σήµερα Σάββατο και αύριο Κυρια-
κή (18-19/3).

Τα τέσσερα παιχνίδια της 1ης 
αγωνιστικής των play out θα διε-
ξαχθούν  σήµερα Σάββατο (18/3), 
ενώ οι τρεις αγώνες της 1ης αγωνι-
στικής των play off θα διεξαχθούν 
αύριο Κυριακή (19/3). 

Πρώτα θα διεξαχθεί στις 17:30 
το µατς Βόλος-Ολυµπιακός στο 
«Πανθεσσαλικό Στάδιο», θα ακο-
λουθήσει το ντέρµπι της Θεσσα-
λονίκης ανάµεσα στον Άρη και τον 
ΠΑΟΚ που θα πραγµατοποιηθεί 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και θα 
ξεκινήσει στις 19:00, ενώ το πρό-
γραµµα της πρώτης µέρας θα κλεί-
σει µε τον µεγάλο αγώνα ΑΕΚ-Πα-
ναθηναϊκός που θα ξεκινήσει αύριο 
στις 21:30 στην «OPAP Arena».

Αναλυτικά το πρόγραµµα των 4 
πρώτων αγωνιστικών των play off 
της Super League:

Από ρεκόρ και ρεκόρ οδεύει η 
ΑΕΚ του Ματίας Αλµέιδα, που 
έχει κάνει την υπέρβαση σε σχέ-
ση µε το πρόσφατο παρελθόν. Η 
Ένωση παίζει κυριαρχικό ποδό-
σφαιρο, το οποίο µετουσιώνει 
σε ευκαιρίες και γκολ, δηµιουρ-
γώντας την τρίτη καλύτερη επι-
θετική της συγκοµιδή στα χρο-
νικά της Super League. Με την 
ολοκλήρωση της κανονικής σε-
ζόν η ΑΕΚ συµπλήρωσε 51 τέρ-
µατα σε 26 αγώνες, δηλαδή... 
παρά ένα, δύο γκολ ανά µατς! Η 
διαφορά είναι εµφανής σε σχέ-
ση µε τα αµέσως προηγούµενα 
χρόνια, καθώς πέρσι έκλεισε την 
περίοδο 56 γκολ σε 36 αγώνες, 
το 2021 είχε 53 και το 2020 59, 

επίσης σε 36 µατς. Πριν καθιε-
ρωθούν τα play off, σε σεζόν 30 
αγώνων είχε πετύχει 50 το 2019 
και τον ίδιο αριθµό το 2018, όταν 
κατέκτησε τον τίτλο.

Η µοναδική αγωνιστική περί-
οδος στην οποία ο «∆ικέφαλος» 
είχε παραπάνω από δύο γκολ 
ανά παιχνίδι ήταν το 2008, που 
έχασε το πρωτάθληµα «στα χαρ-
τιά» λόγω της υπόθεσης Βάλνερ. 
Τότε, είχε σηµειώσει 75 γκολ σε 
36 αναµετρήσεις. Την αµέσως 
προηγούµενη (2006/07), την 
πρώτη της Super League, η ΑΕΚ 
έπιασε ακριβώς το µέσο όρο των 
δύο, µε 60 τέρµατα σε 30 αγώνες. 

Επιστρέφουµε στο «σήµερα», 
όπου η επιθετική και... γοητευ-

τική ΑΕΚ του Ματίας Αλµέιδα 
µπαίνει στα play off σε απόστα-
ση δύο βαθµών από τον Πανα-
θηναϊκό, αλλά µε πολλές ελπί-
δες να ανατρέψει την κατάσταση. 
Με συντελεστή τερµάτων 51-14 
έχει την δεύτερη καλύτερη επίθε-
ση (Ολυµπιακός 53) και τη δεύ-
τερη καλύτερη άµυνα (Παναθη-
ναϊκός 12).

Στην προσπάθειά της αυ-
τή στηρίζεται σε τρεις παίκτες οι 
οποίοι επίσης πραγµατοποιούν 
την καλύτερη σεζόν της καριέ-
ρας τους, όσον αφορά το σκορά-
ρισµα στο πρωτάθληµα: ο Λιβάι 
Γκαρσία (11), ο Μιγιάτ Γκατσίνο-
βιτς (7) και ο Ορµπελίν Πινέδα 
(7) δεν έχουν πετύχει ποτέ στην 

καριέρα τους τόσο πολλά γκολ σε 
µία σεζόν, ενώ ο Νόρντιν Άµρα-
µπατ (7) είχε καταγράψει καλύ-
τερη συγκοµιδή πριν από 15 χρό-
νια, τη σεζόν 2007/08 όταν είχε 
10 µε τη Φένλο στην Ολλανδία. 
Εδώ να σηµειώσουµε ότι η Λί-
γκα έχει εσφαλµένα πιστώσει 
στον Μαροκινό δύο τέρµατα στο 
3-0 επί το ΟΦΗ, καθώς το πρώ-
το είναι ξεκάθαρα αυτογκολ του 
Πασαλίδη. Όπως θα δούµε στον 
πίνακα που ακολουθεί, ο «∆ικέ-
φαλος» έχει 12 διαφορετικούς 
σκόρερ σε αυτές τις 26 αγωνιστι-
κές της regular season. Ο Λιβάι 
Γκαρσία και ο Σέρχιο Αραούχο 
παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη συ-
νέπεια εντός και εκτός έδρας, ο 

Στίβεν Τσούµπερ έχει ήδη κρί-
νει δύο µατς µακριά από την 
ΟΠΑΠ Αρένα (Ιωνικός, Ατρό-
µητος), ενώ ο Μιγιάτ Γκατσίνο-
βιτς «παίρνει φωτιά» στη Νέα Φι-
λαδέλφεια όπου έχει πετύχει τα 6 
από τα 7 τέρµατά του. 

Από τους σκόρερ της ΑΕΚ 
µόνο δύο είναι Έλληνες και τα 
γκολ που πέτυχαν ήταν ήσσονος 
σηµασίας. Ο Πέτρος Μάνταλος 
έκλεισε το σκορ στο εντός έδρας 
3-0 επί του ΟΦΗ και είναι µέχρι 
στιγµής ο µοναδικός Έλληνας 
που έχει σκοράρει στο νέο γή-
πεδο της ΑΕΚ στο πρωτάθληµα. 
Επίσης, ο Σίµος Μήτογλου πέτυ-
χε το πρώτο γκολ στο εύκολο 0-4 
επί του Βόλου στη Μαγνησία.

ΑΕΚ: Η στατιστική απεικόνιση των «κιτρινόμαυρων» γκολ

Αναλυτικά το πρόγραµµα των 3 πρώτων 
αγωνιστικών των play out της Super League

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/03
17:00 Αστέρας Τρίπολης - 
 Παναιτωλικός
17:30 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:30 Ατρόµητος - Ιωνικός
 Λαµία - ΠΑΣ Γιάννινα
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/04
17:00 Λεβαδειακός - 
 Ατρόµητος
17:30 Παναιτωλικός - Λαµία

19:30 ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ
21:00 Ιωνικός - Αστέρας 
 Τρίπολης
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/04
17:00 Ατρόµητος - 
` ΠΑΣ Γιάννινα
17:30 ΟΦΗ - Λαµία
19:30 Αστέρας Τρίπολης - 
 Λεβαδειακός
19:30 Παναιτωλικός -
  Ιωνικός

1η αγωνιστική - Κυριακή 19/03
17:30 ..........................Βόλος - Ολυµπιακός
19:00 ...................................Άρης - ΠΑΟΚ
21:30 ........................ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική - Κυριακή 02/04
18:00 .....................Παναθηναϊκός - Βόλος
19:30 ...................................ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
21:00 ............................Ολυµπιακός - Άρης
3η αγωνιστική - Τετάρτη 05/04
18:00 .....................................Βόλος - ΑΕΚ
19:30 ...................... Άρης - Παναθηναϊκός
21:00 ........................ Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ
4η αγωνιστική - Κυριακή 09/04
18:00 ...................................... ΑΕΚ - Άρης
20:30 ................................. ΠΑΟΚ - Βόλος
21:00 ............Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός

ΝΤΕΡΜΠΙΝΤΕΡΜΠΙ



Η 
υπέρβαση των ορίων 
του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για τα επίπεδα του όζο-

ντος στην ατμόσφαιρα σχετίζεται 
με σημαντική αύξηση στις νοση-
λείες για έμφραγμα, καρδιακή ανε-
πάρκεια και εγκεφαλικό, σύμφωνα 
με μια νέα μεγάλη κινεζική επιστη-
μονική μελέτη. Αλλά ακόμη και οι 
συγκεντρώσεις όζοντος κάτω από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 
ΠΟΥ συνδέονται με μια επιδείνω-
ση της καρδιαγγειακής υγείας.

Το όζον είναι ένα αέριο που συ-
νιστά βασικό ρυπαντή του αέρα και 
αιτία του φωτοχημικού «νέφους». 
Η εν λόγω ρύπανση αποτελεί δια-
φορετικό πρόβλημα από την τρύπα 
στο υψηλότερο στρώμα του όζοντος, 

που λειτουργεί ως ασπίδα έναντι της 
υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας. 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση του όζο-
ντος δημιουργείται, όταν άλλοι ρύ-
ποι αντιδρούν στον αέρα υπό την 
παρουσία του φωτός του ήλιου. Αυ-
τές οι άλλες ουσίες είναι πτητικές 
οργανικές ουσίες και οξείδια του 
αζώτου που εκπέμπονται από τα 
οχήματα, τα εργοστάσια ηλεκτρο-
παραγωγής, τα διυλιστήρια, τις χη-
μικές βιομηχανίες και την καύση βι-
ομάζας (π.χ. ξύλων για τα τζάκια) 
και ορυκτών καυσίμων.

Προηγούμενες μελέτες είχαν 
παράσχει ενδείξεις ότι η ρύπανση 
του όζοντος κάνει κακό στην καρ-
διά και στα αιμοφόρα αγγεία. Η 
νέα έρευνα, επιβεβαιώνει ότι αυτό 
ισχύει και αναδεικνύει το εύρος του 

καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι ερευ-
νητές, με επικεφαλής τον καθηγη-
τή Σαογουέι Γου του Πανεπιστημί-
ου Τζιατόνγκ, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«European Heart Journal», της Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογί-
ας, συσχέτισαν στοιχεία για τη ρύ-
πανση του όζοντος σε 70 κινεζικές 
πόλεις (συνολικά 258 εκατομμύ-
ρια κατοίκους ή το 18% του κινεζι-
κού πληθυσμού), με τις εισαγωγές 
στα νοσοκομεία για καρδιαγγειακά 
προβλήματα.

Στη διάρκεια της τριετούς έρευ-
νας υπήρξαν 6,44 εκατομμύρια νο-
σηλείες για καρδιαγγειακά προ-
βλήματα και η μέση ετήσια μέγιστη 

συγκέντρωση όζοντος υπολογίστη-
κε στα 79,2 μg/m3 (μικρογραμμά-
ρια ανά κυβικό μέτρο αέρα). Το 
ανώτατο όριο ασφαλείας του ΠΟΥ 
είναι τα 100 μg/m3. Διαπιστώθη-
κε ότι για κάθε αύξηση στα επίπε-
δα όζοντος κατά 10 μg/m3 στη δι-
άρκεια ενός διημέρου, υπήρχε μια 
αύξηση κατά 0,4% στις νοσηλείες 
για εγκεφαλικό και κατά 0,75% στις 
νοσηλείες για οξύ έμφραγμα του μυ-
οκαρδίου.

«Μολονότι αυτές οι αυξήσεις 
μοιάζουν σχετικά μικρές, θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι τα επίπεδα όζο-
ντος μπορούν να ξεπεράσουν ακό-
μη και τα 200 μg/m3 το καλοκαί-
ρι, κάτι που σημαίνει τουλάχιστον 
20πλάσια αύξηση στις εισαγωγές σε 
πάνω από 8% για τα εγκεφαλικά και 
σε 15% για τα εμφράγματα», ανέφε-
ρε ο δρ Γουάν. «Στη διάρκεια της 
τριετούς μελέτης και όσο περνού-
σε ο χρόνος, το όζον ήταν υπεύθυνο 
για ένα αυξανόμενο ποσοστό νοση-
λειών καρδιαγγειακής αιτιολογίας. 

Πιστεύεται ότι η κλιματική αλλα-
γή, που δημιουργεί ατμοσφαιρικές 
συνθήκες ευνοϊκές για τον σχημα-
τισμό όζοντος, θα συνεχίσει να αυ-
ξάνει τις συγκεντρώσεις του σε πολ-
λά μέρη του κόσμου. Τα ευρήματά 
μας υποδηλώνουν ότι οι ηλικιωμέ-
νοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις αρ-
νητικές καρδιαγγειακές επιπτώσεις 
του όζοντος. Αυτό σημαίνει ότι η επι-
δείνωση της ρύπανσης του όζοντος 
λόγω κλιματικής αλλαγής, σε συν-
δυασμό με την ταχεία γήρανση του 
παγκόσμιου πληθυσμού, μπορεί να 
επιφέρει ακόμη μεγαλύτερους κιν-
δύνους καρδιαγγειακής νόσου στο 
μέλλον», πρόσθεσε ο Κινέζος επι-
στήμονας.

Επίπεδα ατμοσφαιρικού όζο-
ντος κάτω των 70 μg/m3 συνήθως 
έχουν φυσική προέλευση και δεν 
συνδέονται με κάποια ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Η κινεζική έρευ-
να βρήκε ότι δεν είναι ανάγκη τα 
επίπεδα να ξεπερνούν το ανώτατο 
όριο των 100 μg/m3 του ΠΟΥ για 
να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. 
Ακόμη και επίπεδα 70-99 μg/m3 αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο εισαγωγής στο 
νοσοκομείο, από 2,3% για καρδια-
κή ανεπάρκεια έως 3,2% για στε-
φανιαία νόσο. Γενικότερα, οι Κινέ-
ζοι ερευνητές εκτίμησαν ότι το 3% 
έως 4% των νοσηλειών για στεφα-
νιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια 
και εγκεφαλικό σχετίζονταν με τη 
ρύπανση του όζοντος.
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Aυξάνει τις νοσηλείες για έμφραγμα, 
εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια

Aτμοσφαιρική 
ρύπανση 

Η βία σε βάρος των γιατρών θέμα συζήτησης του υπουργού Υγείας με τον ΙΣΑ

Το θέμα της βίας σε βάρος των γιατρών 
αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη συ-
νάντηση του υπουργού Υγείας, Θάνου 
Πλεύρη, με το προεδρείο του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ).

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έθε-
σε ως θέματα:

� Το αδίκημα της βίας κατά γιατρών να 
είναι αυτεπάγγελτο.

� Όσον αφορά τους γιατρούς που δέ-
χονται ανυπόστατες επιθέσεις να ακολου-

θείται η αυτόφωρη διαδικασία.
� Να υπάρχει κάλυψη νομικών εξόδων 

στους γιατρούς που κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους δέχονται επιθέσεις.

�  Να υπάρχει υψηλότερος βαθμός 
ασφαλείας ειδικά σε κάποια νοσοκομεία 
όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου Υγείας, ο κ. Πλεύρης, σε συ-
νεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα εξετάσουν τα θέματα που αφορούν τη 
διαφοροποίηση των αδικημάτων αλλά αυ-
τά που αφορούν απευθείας στο υπουργείο 
Υγείας ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι άμε-
σα θα προβεί στις αντίστοιχες ρυθμίσεις, 
ώστε οι γιατροί να έχουν νομική κάλυψη 
χωρίς να χρεώνονται για σειρά αδικημά-
των που γίνονται εις βάρος τους εντός του 
νοσοκομείου και θα υπάρξει υψηλότερο 
επίπεδο ασφαλείας εκεί που παρατηρού-

νται έντονα περιστατικά.
«Ήδη το υπουργείο Υγείας με ρύθμιση 

που ψήφισε κατά τη διάρκεια της Covid-19 
προστατεύει τους γιατρούς από ανυπόστα-
τες μηνύσεις που δέχονται κατά την άσκη-
ση καθηκόντων τους και πρόθεση του 
υπουργείου Υγείας είναι να διασφαλίσει 
μετά και τις προτάσεις του ΙΣΑ τον γιατρό 
από κακόβουλες και αβάσιμες μηνύσεις», 
σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Λαμβάνουμε μέτρα για την προστα-
σία των γιατρών μας από ανυπόστατες μη-
νύσεις, όπως στις μηνύσεις για διαχείριση 
περιστατικών covid 19, και τη βία σε βάρος 
τους», έγραψε στο twitter ο κ. Πλεύρης.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον 
ΙΣΑ, ο υπουργός δήλωσε: «Συναντήθηκα 
σήμερα με το προεδρείο του ΙΣΑ και λάβα-
με τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την 
καλύτερη προάσπιση των γιατρών κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Όπως 
έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα έχουμε 
ένα ασφαλιστικό πλαίσιο ώστε οι γιατροί 
μας, αλλά και συνολικά όσοι εργάζονται 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μπορούν 
να ασκούν τα καθήκοντά τους με απρόσκο-
πτο τρόπο προς όφελος των ασθενών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε: «Θεω-
ρούμε ότι οι γιατροί που ασκούν τα καθή-
κοντά τους πρέπει να περιφρουρηθούν για 
να μπορέσουν αυτά να ασκούνται απρό-
σκοπτα. Βρήκαμε ευήκοα ώτα μέσω του 
υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, και ήδη 
σειρά μέτρων τα οποία αιτήθηκαν από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έγιναν αποδε-
κτά και ελπίζουμε σύντομα να υλοποιη-
θούν και να αποτελέσουν δύναμη προστα-
σίας για την άσκηση του ιερού καθήκοντος 
των γιατρών στα νοσοκομεία».
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Στις 18 που η Αφροδίτη περνάει στον Ταύρο και στις 19 ο Ερµής στον Κριό, θα αποζητήσετε περισσότερη ασφάλεια και κάλυψη των συναισθηµατικών και 
υλικών σας αναγκών. Στις 21 µε τη Νέα Σελήνη στον Κριό, απρόσµενα γεγονότα θα σας οδηγήσουν σε µετασχηµατισµούς, ενώ θα νιώθετε έτοιµοι για νέα ξε-
κινήµατα. Απαλλαγείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν ή άτοµα που σας ταλαιπωρούν ψυχικά. Περισσότερο επηρεάζονται τα ζώδια του παρορµητικού 
σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως). Στις 24 ο Πλούτωνας εισέρχεται στον Υδροχόο, φέρνοντας αλλαγές σε προκαταλήψεις, ιδέες και δεδοµένα. 

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

ΚΡΙΟΣ
Θα αισθανθείτε ότι πρέπει να κοπείτε στα δύο 
για να τα προλάβετε όλα, αφού οι επαγγελ-
µατικές και οι οικογενειακές υποχρεώσεις 
σας θα σας έχουν βάλει στη µέση. Μην απο-
συντονιστείτε και χάσετε την ψυχραιµία σας, 
επειδή µε τη σωρεία εκκρεµοτήτων που θα 
υπάρχουν, δε θα µπορεί να ανθίσει ο έρωτας 
όπως εσείς θα θέλατε. Σε µια σχέση που µπο-
ρεί να σας στηρίξει στο µέλλον, δηµιουργή-
στε την οικειότητα που χρειάζεται.

ΤΑΥΡΟΣ
Τίποτα δε θα µπορέσει να σας απειλήσει, εάν 
συνεχίσετε να προχωράτε µε προσεκτικά βή-
µατα και χωρίς επιπολαιότητες. Απλά, δώστε 
και στο σύντροφό σας την ευκαιρία να εκθέ-
σει τον τρόπο σκέψης του και δε θα βγείτε χα-
µένοι. Μην ενεργείτε σα να είστε µόνοι σας 
στον πλανήτη γη, γιατί το ζητούµενο είναι να 
ενταχθείτε µέσα σε ένα καινούριο κοινωνι-
κό πλαίσιο και να ζήσετε στους ρυθµούς της 
εποχής.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Για να νιώσετε πιο ισορροπηµένα και να 
βρείτε σε ποια σηµεία το κλίµα είναι φιλικό ή 
εχθρικό, φροντίστε να είστε άψογοι στο επαγ-
γελµατικό, αλλά και στο προσωπικό σας πε-
ριβάλλον. Βρείτε καινούριες στρατηγικές, ξε-
χνώντας τους χαµηλούς τόνους. Εάν ακόµα 
επιθυµείτε να διεκδικήσετε και να αποκτήσε-
τε πολλά, τώρα είναι η ώρα. Μην επιδεινώ-
σετε την κατάσταση, επειδή ο σύντροφός σας 
έχει άγχος για την καριέρα του, γιατί δεν έχε-
τε τίποτα να χωρίσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πειραµατιστείτε για να δείτε µέχρι που φτά-
νουν οι δυνάµεις σας και για να βελτιώσετε 
τη ζωή σας. Ο ενθουσιασµός σας θα παίξει 
σηµαντικό ρόλο, για να κατασταλάξετε στους 

στόχους σας. Παραµείνετε ανοιχτοί στις προ-
τάσεις που θα σας κάνουν και µην αυτοπε-
ριορίζεστε, γιατί κοιτώντας τα πράγµατα µο-
νόπλευρα θα χάσετε σηµαντικές ευκαιρίες. 
∆ώστε χρόνο σε συνεργάτες, φίλους και αγα-
πηµένα πρόσωπα, γιατί δεν αδιαφορούν για 
εσάς, απλά έχουν άλλες προτεραιότητες.

ΛΕΩΝ
Οι ανακατατάξεις που έγιναν τους προηγού-
µενους µήνες, σας κάνουν πιο προσεκτικούς, 
ώστε να καταλαβαίνετε πλέον σε ποιους και 
σε τι µπορείτε να υπολογίζετε. Μπορεί να 
µην έχετε την οικονοµική άνεση για να απο-
λαµβάνετε όσα θέλετε, αλλά έχετε τη συµπα-
ράσταση των αγαπηµένων σας προσώπων. 
Όσο κι αν θέλετε να απαλλάξετε το σύντρο-
φό σας από τα προβλήµατά σας, µην κρατά-
τε πράγµατα για εσάς και τον κρατάτε έξω.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για να διαµορφώσετε το µέλλον σας απαιτεί-
ται να κάνετε αλλαγές σε κάποια σηµεία, δί-
νοντας περισσότερη έµφαση στα θέµατα που 
θα αφορούν τις σχέσεις σας. Αλλάξτε από µό-
νοι σας την τύχη σας, µαθαίνοντας καινούριες 
µεθόδους και το περιβάλλον σας, εγγυάται 
τις απαραίτητες εξασφαλίσεις που χρειάζε-
στε. Ενδιαφερθείτε για όλα όσα έχετε κατα-
φέρει µέχρι σήµερα και µην επαναπαύεστε 
στις δάφνες σας, για να διατηρήσετε την αυ-
τοπεποίθησή σας ακέραια.

ΖΥΓΟΣ
Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες που θα σας 
δοθούν για να αποκαταστήσετε τις χαµένες 
ισορροπίες, θέτοντας παράλληλα τα όρια 
απέναντι στις επιρροές που θα δέχεστε. Οι 
κοσµικές επιρροές που θα δέχεστε, θα σας 
φέρουν πιο κοντά µε το σύντροφό σας και 
ίσως αυτός ο µήνας να είναι ο καλύτερος για 
τη σχέση σας. Κάποιες φορές κοντινά σας 
πρόσωπα παρερµηνεύουν τις κινήσεις κα-
λής θέλησης που κάνετε και σας κάνουν να 
νοµίζετε πως είστε καταπιεστικοί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να 
αποκατασταθούν οι καλές σας σχέσεις και να 
νιώσετε ότι βρίσκεστε σε καλό δρόµο. Το µε-
γαλύτερο άγχος σας είναι αν ο σύντροφός 
σας καταλαβαίνει πραγµατικά τα συναισθή-
µατά σας, αλλά δε θα έπρεπε να σκάτε τόσο. 
Αποβάλετε το πείσµα που δε θα σας βοηθή-
σει να ακολουθήσετε το δρόµο προς την επι-
τυχία. Η πίεση που ασκείτε στους γύρω σας 
θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, γεγο-
νός που δε σας συµφέρει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Εάν θέλετε να καταλάβετε τη συµπεριφορά 
που έχουν κάποιοι που συναναστρέφεστε, 
χρησιµοποιήστε περισσότερο τη διαίσθηση 
παρά τη λογική. Γίνετε λίγο πιο δοτικοί µε 

τους συνεργάτες σας, γιατί ίσως η αυτοσυ-
γκράτησή σας να είναι η αιτία που νιώθουν 
ότι είστε απόµακροι. Τα οικονοµικά προβλή-
µατα δε σας αφήνουν να εκφράσετε όπως θέ-
λετε την αγάπη σας. Από τη µία οι διαφωνίες 
θα είναι έντονες και από την άλλη θα υπάρ-
χουν απίστευτες στιγµές πάθους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με επιµονή και υποµονή θα έρθει το πλή-
ρωµα του χρόνου και θα δικαιωθείτε. ∆ε θα 
µπορέσετε να επικοινωνήσετε µε τους συνερ-
γάτες σας, αν είστε συνέχεια τόσο πολύ εύθι-
κτοι. Από τις γνωριµίες σας θα δροµολογη-
θεί η καινούρια επαγγελµατική σας καριέρα. 
Είναι άδικο να κολλάτε στο παρελθόν, τώ-
ρα που βρίσκεστε σε µια πολύ δηµιουργική 
περίοδο της ζωή σας. Φροντίστε να µην σας 
αποσπάσει τίποτα την προσοχή και µετά προ-
γραµµατίστε κάποιο ερωτικό ραντεβού.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
∆ιευθετήστε όποιες εκκρεµότητες σας κρα-
τούν µακριά από την πραγµατοποίηση των 
επιθυµιών σας. Πρέπει να είστε ειλικρινείς 
για να υπάρξει πραγµατική ισορροπία στις 
σχέσεις σας. Να είστε πολύ προσεκτικοί σε 
ότι θα αφορά λεπτοµέρειες συµφωνιών που 
πρέπει να υπογράψετε. Ανανεώστε τις δρα-
στηριότητές σας και ασχοληθείτε µε πιο βα-
σικά και ουσιαστικά πράγµατα. Φροντίστε να 
βρείτε χρόνο για χαλάρωση, αν οι συνθήκες  
που επικρατούν σας έχουν αναστατώσει.

ΙΧΘΥΣ
Μην αλλάζετε τις προτεραιότητες της ζω-
ής σας, επειδή το θέλουν τα άτοµα του περι-
βάλλοντός σας. Στηρίξτε ένα φίλο που σας 
έχει ανάγκη, κάνοντάς το πάντα µε διακρι-
τικό τρόπο. Ενεργήστε µε αποφασιστικότη-
τα και τόλµη, για να πραγµατοποιηθούν τα 
όνειρά σας. ∆ιορθώστε το συντοµότερο δυ-
νατό, τα κακώς κείµενα που σας εκνευρίζουν 
και σας βγάζουν από το πρόγραµµά σας. ∆η-
µιουργήστε καλές εντυπώσεις στο εργασια-
κό σας περιβάλλον, µε λογικές διαδικασίες.

STAR WARS/18-24/3

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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Σ
τις αρχές του 2025 ανα-
µένεται να ανοίξει το 
ολοκληρωµένο τουρι-
στικό συγκρότηµα που 

µέχρι σήµερα ήταν γνωστό ως 
Hilton, αλλά ήδη δεκάδες διαµερί-
σµατα που θα αναπτυχθούν στους 
τέσσερις τελευταίους ορόφους του 
έχουν πουληθεί, ενώ υπάρχει και 
λίστα αναµονής από Έλληνες εκα-
τοµµυριούχους. 

Αποδεικνύεται έτσι, εκ του απο-
τελέσµατος, πως το εγχείρηµα µετα-
τροπής του Χίλτον σε σύνθετο συ-
γκρότηµα φιλοξενίας και άλλων 
δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου 
έγινε δεκτό µε ενθουσιασµό από 
την αγορά. 

Οι δύο τελευταίοι όροφοι, που 
βρίσκονται κάτω από το παλαιό 
Galaxy, είναι και αυτοί που πουλή-
θηκαν ακριβότερα. Η µέση τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο φέρεται να έχει 

διαµορφωθεί πάνω από 24.000 ευ-
ρώ. Σε αυτά τα επίπεδα φιλοξενού-
νται διαµέρισµα διαφόρων τύπων, 
ως επί το πλείστον συντηρητικού 
µεγέθους, και µία κατοικία µεγά-
λης επιφάνειας, αναφέρουν πλη-
ροφορίες. Οι δύο από κάτω όρο-
φοι πωλήθηκαν σύµφωνα πάντα 
µε τις ίδιες πηγές έναντι 21.000 ευ-
ρώ ανά τετραγωνικό. Τα διαµερί-
σµατα στους δύο τελευταίους ορό-
φους φέρουν το brand της Waldorf 
Astoria, ενώ των δύο από κάτω αυ-
τό της Conrad.

Έτοιµο αρχές του 2025
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιανου-

άριο του 2022 και αναµένεται να 
ολοκληρωθούν στα τέλη του 2024 
µε αρχές 2025. Στο οικοδοµικό τε-
τράγωνο που φιλοξενεί εδώ και δε-
καετίες το ξενοδοχείο-τοπόσηµο της 
πρωτεύουσας θα αναπτυχθούν και 
πρόσθετα οικοδοµήµατα, µια και 
το ακίνητο διαθέτει σηµαντικότατο 
ανεκµετάλλευτο συντελεστή δόµη-
σης.

Η σχετική επένδυση της ιδιο-
κτήτριας «Ιονική Ξενοδοχειακή», 
συµφερόντων του οµίλου Κωνστα-
ντακόπουλου, σε κτιριακές εγκατα-
στάσεις, υποδοµές και εξοπλισµό θα 
ξεπεράσει τα 130 εκατοµµύρια, πλέ-
ον των 145 εκατοµµυρίων που έχει 

ήδη δαπανήσει από το 2016 και µε-
τά για την αγορά του ακινήτου. Συ-
νολικά, δηλαδή, η επένδυση θα 
υπερβεί τα 275 εκατοµµύρια και εν-
δέχεται, σύµφωνα µε κύκλους της 
αγοράς, να ξεπεράσει στην τελική 
φάση της και τα 300 εκατοµµύρια 
εξαιτίας και της ανόδου του κόστους 
των κατασκευαστικών υλικών.

∆ωµάτια και σουίτες 
Το νέο πολυτελές ξενοδοχείο 
Conrad, εκτός από τα 50 διαµερί-
σµατα, θα διαθέτει 280 δωµάτια και 
σουίτες. Το συγκρότηµα θα φιλοξε-
νεί επίσης επώνυµα εστιατόρια, θε-
µατικούς εµπορικούς χώρους, εγκα-

ταστάσεις ψυχαγωγίας και ευεξίας, 
καθώς και σύγχρονη λέσχη µελών. 

Πρόκειται για ένα έργο µεγάλης 
κλίµακας, το οποίο ωστόσο θα δια-
τηρήσει την αρχιτεκτονική κληρονο-
µιά του κτιρίου και τις διαχρονικές 
προσόψεις που έχει φιλοτεχνήσει 
ο Γιάννης Μόραλης, σηµειώνει η 
εταιρεία. 

Για τη λειτουργία του ξενοδοχεί-
ου και την υποστήριξη των πολυτε-
λών κατοικιών η «Ιονική Ξενοδο-
χειακή» έχει υπογράψει συµφωνία 
µε τη Hilton Worldwide και τα 
δύο κορυφαία luxury brands της, 
Conrad και Waldorf Astoria. Ει-
δικότερα, οι Waldorf Astoria 
Residences θα έχουν προνοµιακή 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες του νέου προορισµού, 
στο συγκρότηµα θα λειτουργεί ιδι-
ωτικό lounge, αλλά και χώροι ευε-
ξίας για τους κατοίκους.

Λίστα αναµονής για τα διαµερίσµατα της χλιδής από Έλληνες κροίσους 
– Έχουν πουληθεί δεκάδες πολυτελείς κατοικίες σε απίθανες τιµές

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

TODAY  PRESSFR
EE

Ξεπουλάει το νέο Hilton
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