
Άναψε φωτιές
ο Ανδρέας

TodayPress – Apps on Google PlayTodayPress on the App Store Μπορείτε να κατεβάσετε την εφηµερίδα
Today Free Press εύκολα και γρήγορα στο κινητό σας

TPTODAY FREE PRESS

∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή
σε όλη την Περιφέρεια Αττικής

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 47

Με τις πολιτικές μας
ο κόσμος “ανάσανε” 

Να μην πάει 
χαμένος ο κόπος της 

τελευταίας 4ετίας

■ Σελ. 20-21

■ Σελ. 14-15

■ Σελ. 12-13 XΔ. Καμπουράκης:

Τα βασικά 
διλήμματα 

παραμένουν
(παρά τα Τέμπη)

τον κίνδυνο
ακυβερνησίας

ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ

και όχι 
ο... κανένας

Γ. Καντέλης

Νίκος Μελετίου
(Δήμαρχος Ασπροπύργου)

Βασίλης Κορκίδης
(Πρόεδρος ΕΒΕΠ)

Η αντίδραση της Όλγας ■ Σελ. 26-27

ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ

XANEIXXAY

Α. Κωνσταντάτος
■ Σελ. 2, 10-11

■ Σελ. 8-9

8 Αναλύει ο Ζ. Ζούπης

∆ Η Μ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε Ι Σ

■ Σελ. 4-6
8Κρίσιμα συμπεράσματα



2
Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαρτίου 2023ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Editorial

«Και αυτόν τον είχαµε υπουργό Οικονοµικών, στην κρισιµότερη
ίσως περίοδο της χώρας µετά τη Μεταπολίτευση»

Ο Ανδρουλάκης 
αυξάνει 
τον κίνδυνο 
ακυβερνησίας 
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από τις 
ασάφειες του Ανδρουλάκη, είναι πολλά. Γιατί 
για παράδειγµα, οι πολίτες να ψηφίσουν ένα 
κόµµα που µας επιφυλάσσει ως µετεκλογική 
έκπληξη το αν θα συµµετάσχει σε κυβέρνηση 
και το πρόσωπο που θα προτείνει ως 
Πρωθυπουργό;
Γιατί είναι χρήσιµη για τη διακυβέρνηση η 
ψήφος όσων ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ µόνο αν 
ξεπερνάει το 10%, αλλά άχρηστη αν είναι 
κάτω από αυτό το ποσοστό; 
Και από πότε το τρίτο κόµµα στις εκλογές 
είναι αυτό που επιβάλει την πολιτική 
ταυτότητα και τον Πρωθυπουργό µιας 
κυβέρνησης; 
Πολλά τα θολά σηµεία σε σχέση µε την 
στρατηγική του Ν. Ανδρουλάκη, ο οποίος 
µάλιστα προβάλει την ανάγκη να υπάρξει 
κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες 
εκλογές.
Από τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, πάντως, 
των δηµοσκοπήσεων (Μπορείτε να δείτε 
την εξαιρετική ανάλυση του επικεφαλής της 
Opinion Poll Ζαχαρία Ζούπη στις σελίδες 
που ακολουθούν) για το πολιτικό σκηνικό 
στη µετά Τέµπη εποχή, µέσος όρος που 
προκύπτει στην πρόθεση ψήφου για το 
ΠΑΣΟΚ στο 9.2!
Ο κ. Ανδρουλάκης, πρέπει να γνωρίζει 
ότι στην πολιτική σηµαντικό ρόλο παίζουν 
οι καθαρές επιλογές, κάτι που δεν έχει. 
Επίσης να ξέρεις να µετράς. Τα πράγµατα 
είναι απλά. Όπως αναφέρει και ο Ανδρέας 
Κωνσταντάτος, στην ανάλυσή του και 
µπορείτε να δείτε στις σελίδες 10-11, αυτό 
που διατύπωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, 
αυξάνει τον κίνδυνο ακυβερνησίας της χώρας 
µε ό,τι τραγικό αποτέλεσµα συνεπάγεται. 
Οι πολίτες από την µεριά τους θα ψηφίσουν 
σκεπτόµενοι να µην µείνει η χώρα 
ακυβέρνητο καράβι, ούτε να χρειαστούν 
αλλεπάλληλες εκλογές που θα διαλύσουν 
την οικονοµία και την δηµόσια ζωή. Στις 
∆ηµοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, 
όπως είχε πει και ο αείµνηστος Παύλος 
Μπακογιάννης.
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Τ
ο ΜέΡΑ25 µε ανακοίνωσή 
του καλεί την ΕΠΟ να απο-
σύρει τη νέα φανέλα της 
Εθνικής οµάδας, καθώς σύµ-

φωνα µε το κόµµα του Γιάνη Βαρουφάκη 
πάνω στην εµφάνιση υπάρχει σβάστικα.

Αρκετοί ήταν οι φίλαθλοι που υπο-
στήριξαν ότι η νέα φανέλα της «γαλα-
νόλευκης» έχει αγκυλωτό σταυρό και 
το κόµµα του Γιάνη Βαρουφάκη πήρε 
θέση. ««Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα 
παντού, και τα µυαλά στα κάγκελα τ’α-
όρατου εχθρού…» έλεγε ο Τζίµης Πα-
νούσης, συµπληρώνοντας πως «όλο το 
έθνος προσκυνά σώβρακα και φανέλες». 
Κι έρχεται η ΕΠΟ, υπό τον γνωστό και 
µη εξαιρετέο θεωρητικό της ακροδεξιάς, 
κο Μπαλτάκο, να βάλει σταυρό τεράστιο 
στη φανέλα, µε αγκυλωτές απολήξεις. 
Από τη µια η κυβέρνηση φέρνει ακραία 
αντιδηµοκρατικές, επικίνδυνες τροπολο-
γίες δήθεν για να αποκλείσει τη παρου-
σία των ναζί στη Βουλή, κι από την άλλη 
κάνει το παν για να τους κανονικοποιή-
σει στην κοινωνία…». αναφέρει ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Μιλτι-
άδης Έντµαν.

 Και βέβαια γίνεται πάρτι στα social 
media:
-Ο Μπαρουφάκης χρειάζεται να επισκε-
φθεί ειδικό στα ψυχιατρικά θέµατα. Οι 
γραµµές δεν σχηµατίζουν σβάστικα όσο 
και να υποστηρίζει κάτι τέτοιο και σίγου-

ρα δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά τα 
καπρίτσια και οι παραισθήσεις του κάθε 
ψυχοπαθή σ' αυτή τη χώρα...
-γρηγορα ενας ψυχιατρος
να τον δει......εχει προβληµα
-∆ικαστής
Γιατί του θύµισε παλιές συνεργασίες µε 
τη γκεστάπο και µελαγχολεί;
-1 κι 1 κάνει 2.
Εγώ βλέπω απλά µια φανέλα της εθνι-
κής µας οµάδας!
-Βρε ΟΥΣΤ!!!
Κι άµα γυρίσεις το δίσκο ανάποδα θα 
ακούσεις το Σατανά να σου σφυρίζει....
-Κίµων
Και αυτόν τον είχαµε υπουργό Οικονο-
µικών, στην κρισιµότερη ίσως περίοδο 
της χώρας µετά τη Μεταπολίτευση
-Ζυγοσταθµιση
Ευθυγράµµιση άµεσα, µε το µπουνιδι 
πήρε κλίση το περιεχόµενο στο κρανίο.
-Μπαρούφα
Κάνε µας τη χάρη και τραβα .......
-blizard
H φαντασία µπορεί να δει τα πάντα ... 
στο ρούχο του Βαρουφάκη βλέπεις πχ 
ενα µικρό κοριτσάκι να κάθεται στα πο-
δια ένος γέρου ... πανέυκολο αν είσαι 
διαταραγµένος ή ευκολόπιστος
-Χάζεψε
Μετά τα µπουνιδια από τα συντρόφια 
του….
-Έχω ένα σύννεφο...

Από το ξύλο θα δει και άλλα.... Πετα-
λούδες άσπρες κόκκινες....
-πανος
Και βλέπω κύκλους βλέπω κύκλους 
. Ρε κατάσκοπε των Τούρκων αυτό σε 
µάρανε να δηλώσεις τώρα … δεν έχεις 
τίποτα να πεις και εµφανίζεσαι σε µια 
διαδήλωση για το παίξεις µαχητής και 
ιδεολόγος και µια φορά στο τόσο λες 
και µια µπαρούφα και είσαι ΟΚ ??? 
Τσιµπάς και τον µιστό του βουλευτή 
και όλα καλά …
-ARIS3
Η µπαρουφες πάνε σύννεφο
-Stef
Μετά την τελευταία περιπέτεια του φαί-
νεται πως κάτι ξελασκαρισε. ∆εν εξη-
γείται αλλιώς. ∆εν είναι κακή ιδέα κά-
ποια επίσκεψη σε ειδικό.
-οταν τρως µπουνιδια
απο τους φιλους σου τοτε και εσυ ο ιδι-
ος ξερεις τι λακαµας εισαι...
-Σχόλιο
Θαυµάστε τις επιλογές του Τσίπρα! Αυ-
τόν έβαλε υπουργό!!!
-Midnight
Έλεος...... Κι όµως φοβάµαι πως δεν το 
έχετε τερµατίσει καθόλου... Τα φαντα-
σµένα φαντάζονται τα πάντα...
-καλυβιωτης
Κατι τετοιους στο χωριο τους πεταµε 
στον λακο µε την ασβεστη.....(παρακα-
λω να περασει).
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H
τραγωδία στα Τέµπη ση-
µατοδότησε αλλαγές 
στην περιρρέουσα ατµό-
σφαιρα στην χώρα  και 

την συναισθηµατική φόρτιση της κοι-
νωνίας και ιδιαίτερα της κοινωνίας , 
αλλά και στις κοινωνικές, πολιτικές δι-
εργασίες χωρίς να φαίνεται να φέρνει 
ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. 

Επτά δηµοσκοπήσεις που δηµοσι-
οποιήθηκαν σε πρώτη φάση σε χρονι-
κή απόσταση µίας ή δύο εβδοµάδων 
από την τραγωδία, αποτύπωσαν την 
εικόνα της στιγµής. Τα αποτελέσµατά 
τους µας δίνουν πολύτιµο υλικό.

Το  ερώτηµα που τίθεται εξ αρχής 
είναι: Αυτά τα αποτελέσµατα των πρώ-
των δηµοσκοπήσεων δείχνουν µια 
ολοκληρωµένη εικόνα του τι φέρνει η 
τραγωδία σε πολιτικό επίπεδο; Η απά-
ντηση είναι όχι. 

Η τραγωδία είναι ακόµα νωπή, 
οι πολιτικές διεργασίες είναι σε αρχι-
κό στάδιο, ο θυµός κυριαρχεί ακόµα 
και αυτό σε συνδυασµό µε την έντονη 
κοµµατική πόλωση που έτσι κι αλλιώς 
προϋπήρχε διαµορφώνουν την εικόνα 
της στιγµής. Η πραγµατική αποτίµη-
ση της τραγωδίας θα γίνει σε δεύτερο 
και τρίτο στάδιο, θα φανεί από συνε-
χείς έρευνες και πολλά θα εξαρτηθούν 
από την διαχείριση της κρίσης από την 
κυβέρνηση και όλα τα κόµµατα.

Τι µπορούµε να αντλήσουµε επο-
µένως από τα πρώτα ευρήµατα;

Υπάρχει µια διάχυτη θλίψη και 
ένας θυµός για την απροσδόκητη 
απώλεια 57 ζωών. 

Την ηρεµία ότι µπορούµε να ταξι-
δεύουµε µε ασφάλεια έχει διαδεχθεί 
µια ανασφάλεια, ένας θυµός σε όλα 
τα κοινωνικά ακροατήρια και ιδιαίτε-
ρα τους νέους ανθρώπους που ταυτί-
ζονται µε τους νέους που χάθηκαν τό-
σο άδικα, τόσο απροσδόκητα επειδή 
ένας Σταθµάρχης και οι γύρω απ άυ-

τόν ήταν από άσχετοι µέχρι κτηνωδώς 
αδιάφοροι και ένα Κράτος , ένας ολό-
κληρος Οργανισµός σαν τον ΟΣΕ συ-
ζητούσε επί είκοσι χρόνια για τα νέα 
συστήµατα ασφαλείας και δεν µπο-
ρούσε να τα εγκαταστήσει, ενώ από 
την περίφηµη σύµβαση 717  του 2014 
πέρασαν κοντά δέκα χρόνια χωρίς  να 
υλοποιηθεί.

Στην πραγµατικότητα δεν έχει έρ-
θει στην επιφάνεια µόνο το θέµα 
της ασφάλειας των τρένων, αλλά 
το συνολικό θέµα σε τι χώρα ζού-
µε, τι Κράτος έχουµε και αυτό συνι-
στά σηµαντική  µεταβολή της ατζέ-
ντας του πολιτικού διαλόγου.

 Η ποιότητα λειτουργίας θυλάκων 
του βαθιού Κράτους, η αµεριµνησία 
διοικούντων, ή έλλειψη κάθε ελέγχου- 
αξιολόγησης- αξιοκρατίας , ο ωχαδελ-
φισµός τµήµατος των δηµοσίων υπαλ-
λήλων , η αποτελεσµατικότητα του 
Πολιτικού Συστήµατος στο σύνολό του, 
η αλήθεια για Οργανισµούς που µας 
έχουν κοστίσει δισεκατοµµύρια και οι 
σκανδαλώδεις συµβάσεις µε Ιδιώτες , 
ο τρόπος που γίνονται οι Μελέτες για 
τα δηµόσια έργα , όλα αυτά µαζί έρχο-
νται στην επιφάνεια και θα απασχολή-
σουν τον διάλογο στην πορεία προς τις 
εκλογές.

Όπως ήταν αναµενόµενο, η Ν.∆ 
υφίσταται  σηµαντικές φθορές και 
πέφτει 3%-4% στην πρόθεση ψή-
φου.

 Πρόκειται για σηµαντική φθορά 
που συµπαρασύρει σειρά δεικτών που 
αφορούν την αξιολόγηση του έργου 
της Κυβέρνησης, αλλά για πρώτη φο-
ρά τόσο έντονα και το προφίλ του Πρω-
θυπουργού, όπως ακόµα και την παρά-
σταση νίκης που στην οποία ωστόσο 
προηγείται η Ν.∆ κατά 20% τουλάχι-
στον. Παρά την σηµαντική φθορά δεν 
µπορούµε να µιλήσουµε για ανατροπή 

στους συσχετισµούς αφού η Ν.∆ προη-
γείται στην πρόθεση ψήφου κατά µέσο 
όρο του αποτελέσµατος και των επτά 
δηµοσκοπήσεων 3.8% . Αν δε κάποιος 
µελετήσει την εκτίµηση ψήφου κατά το 
έγκριτο site Europe Elects η διαφορά 
φτάνει στο 4.6% αν εξάγουµε τον µέσο 
όρο και από τις επτά έρευνες. Έχει αξία 
δε, ότι η Ν.∆ διατηρεί ποσοστό κοντά 
στο 34% ως εκτίµηση ψήφου. Βρίσκε-
ται δηλαδή στην ζώνη του 33%-34% 
παρά τις απώλειες, αφού πριν τα Τέ-
µπη η εκτίµηση ψήφου την εµφάνιζε 
στο 36%-37%. 

Το πραγµατικό εύρηµα είναι ότι 
την ώρα που η Ν.∆ χάνει 4 µονά-
δες, το δεύτερο και τρίτο κόµµα δεν 
εισπράττουν τίποτα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει επιλέξει µια 
στρατηγική που οδηγεί ευρύτατα τµή-
µατα του Κέντρου και της Μεταρρυθ-
µιστικής Αριστεράς να έχουν κατεβάσει 
τα ρολά και να µην µπορούν να διανο-
ηθούν ότι µπορεί να υπάρχει µια επι-
στροφή του στην εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
µε την τακτική του έχει χάσει την δυνα-

τότητά του να πείθει τους θεσµικούς και 
να γίνεται ελκυστικός στους αντισυστη-
µικούς. Από την µεριά του το ΠΑΣΟΚ 
µέσα στην απροσδιοριστία της στρατη-
γικής του και τον µετεωρισµό του µετα-
ξύ ανανέωσης και παρελθόντος, αγνο-
ώντας ολόκληρα τµήµατα της ιστορικής 
του πορείας, δεν φαίνεται να πείθει ότι 
κάτι νέο, σύγχρονο, δυναµικό γεννιέται 
, ούτε βέβαια να ξεχαστεί το γεγονός ότι 
έχει κυβερνήσει µόνο του ή µε την Ν.∆ 
( 2012-2015) την χώρα.

 Στην ουσία Ν.∆, ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ είναι τα τρία κόµµατα που 
έχουν κυβερνήσει την χώρα , άρα λίγο 
ή πολύ, δικαίως ή αδίκως στο µυαλό 
των πολιτών επιµερίζονται ευθύνες και 
το Κράτος του σήµερα, ότι και αν πουν 
, ότι και αν φωνάξουν. Ακριβώς γι ́ αυ-
τό και οφείλουν να µην παρασυρθούν 
σε µια άγονη αντιπολίτευση, αναλαµ-
βάνοντας ευθαρσώς ευθύνες τους, µη 
συγκαλύπτοντας βεβαίως τις ευθύνες 
της σηµερινής Κυβέρνησης που σε τε-
λευταία ανάλυση δεν είναι Κυβέρνη-
ση ενός χρόνου , αλλά Κυβέρνηση 
που θα ολοκληρώσει µια πλήρη θη-
τεία. Άλλωστε υπάρχει µια υφέρπου-
σα αµφισβήτηση των κοµµάτων και δη 
των συστηµικών, αφού επανειληµµέ-
νες έρευνες δείχνουν εµπιστοσύνη µε-
ταξύ 15%-18% απέναντι στο Πολιτικό 
Σύστηµα. Το ίδιο ισχύει και για το συν-
δικαλιστικό κίνηµα που η εµπιστοσύ-
νη απέναντι σ άυτό κινείται στο πλαί-
σιο του 12%-15%. Έτσι διάλογοι του 
επιπέδου « εγώ τα έκανα όλα τέλεια 
»ή κινητοποιήσεις που στο όνοµα της 
συγκίνησης µε συνθήµατα υπέρ της 
αξιοκρατίας 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 κατάστασης του ΟΣΕ και 
του σιδηροδροµικού δικτύου την έχει 
ο κρατικός ΟΣΕ, θα έχουν καταστρο-

φικά αποτελέσµατα για αυτούς. Πρα-
κτικά δουλεύουν για να στρώσουν το 
χαλί σε άλλους .

Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι; Ποιοι σ́  
αυτή την φάση φαίνεται να κερδί-
ζουν κάτι;

Στις έρευνες είναι σαφές: Κερδί-
ζουν τα πιο µικρά κόµµατα ( Κ.Κ.Ε, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ , ΜΕΡΑ 25) και 
κόµµατα που σήµερα είναι εκτός Βου-
λής από τα ακροδεξιά και τα ακροαρι-
στερά . Το δε κόµµα Κασιδιάρη διατη-
ρεί αν δεν αυξάνει τις δυνάµεις του , 
εµφανιζόµενο ως η πιο καθαρή αντι-
συστηµική λύση που πάει να το απο-
κλείσει το « Σύστηµα». 

Παράλληλα ανεβαίνει ο αριθ-
µός των αναποφάσιστων, διευρύνε-
ται συνολικά η γκρίζα ζώνη σηµαντικό 
τµήµα της οποίας διαθέτει αντισυστη-
µικά αντανακλαστικά ( Περίπου οι µι-
σοί επιλέγουν τον κανένα για Πρω-
θυπουργό και αντίστοιχο ποσοστό 
αναζητά µια άλλη Κυβέρνηση από τα 
κρατούντα σενάρια.

Το µεγάλο πρόβληµα δεν είναι 
πως θα µοιραστούν οι ζηµιές µετα-
ξύ των κρατούντων κοµµάτων, αλλά 
πως δεν θα διακυβευτεί παραπέρα 
η εµπιστοσύνη προς το Πολιτικό Σύ-
στηµα. Ο ξυλοδαρµός του Γ. Βαρου-
φάκη, οι αποδοκιµασίες προς τον ∆. 
Βίτσα , η καταστροφή του Μνηµείου 
των θυµάτων κάποιων « οργισµένων» 
και άλλα φαινόµενα των ηµερών δεί-
χνουν ένα κίνδυνο. Βέβαια δεν υπάρ-
χει µόνο η τυφλή οργή, το µίσος στο 
όνοµα του πόνου. Υπάρχει και η οργή 
αυτών που  εκφράζονται εντός του συ-
στήµατος, αυτών που ανησυχούν, αυ-
τών που δεν αντέχουν τους βρυκόλα-
κες του εθνικού πόνου.  Και αυτό είναι 
κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη πο-
λύ σοβαρά όλα τα κόµµατα. 

Συνέχεια στη σελίδα 6

Επτά δηµοσκοπήσεις αποτύπωσαν την εικόνα της στιγµής - Τα αποτελέσµατά τους µας δίνουν πολύτιµο υλικό

8ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
μέσα από τα αποτελέσματα όλων
των ερευνών μετά τα Τέμπη 

Η πραγµατική αποτίµηση 
της τραγωδίας θα γίνει σε 
δεύτερο και τρίτο στάδιο, 
θα φανεί από συνεχείς 
έρευνες και πολλά θα 
εξαρτηθούν από την 
διαχείριση της κρίσης από 
την Κυβέρνηση και όλα 
τα κόµµατα 
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Πρόθεση Ψήφου στις έρευνες µετά την τραγωδία στα Τέµπη

MARC GPO MRB PRORATA METRON PULSE ALCO M.O
     ANALYSIS

 29,6 29,5 27,4 28,5 26,3 28,5 26,1 28,0

 25 25,6 24,5 26 20,5 25 22,8 24,2

 9,7 9,2 9 9,5 9,2 9,5 8,6 9,2

 6,6 6,7 5,1 5 5,9 6 5,5 5,8

 3,9 3 4,5 3,5 4 3,5 3,5 3,7

 3,5 3,3 3,9 3 3,5 3 3,1 3,3

 3 1,4 4 2,5 2,6 2,5 3,3 2,8

    ΑΛΛΟ 5,1 5 4,3 6,5 5 4,5 6,5 5,3

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ΑΝΑΠΟΦΑΣ. 17,2 20,5 17,3 15,5 22 17,5 21,6 18,8

Εκτίµηση Ψήφου σύµφωνα µε το Greece Elects

MARC GPO MRB PRORATA METRON PULSE ALCO M.O
     ANALYSIS

 34,7 35,2 33,2 33,9 33,7 34,5 32,9 34,0

 29,3 30,6 29,7 31 26,3 29,9 28,8 29,4

 11,4 11 10,9 11,3 11 11,5 10,8 11,1

 6,6 8 6,2 6 7,5 6,9 7 6,9

 4,6 3,6 5,5 4,2 5,2 4,6 4,4 4,6

 4,1 3,9 4,7 3,6 4,5 4 3,9 4,1

 3,5 1,7 4,8 3 4,6 3,4 3,9 3,6
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Συνέχεια από σελιδα 6

Αυτά προκύπτουν αυτή την στιγ-
µή. Ο χρόνος όµως θα φέρει ψυ-
χραιµία, ωριµότερες σκέψεις. 
Ποτέ εκλογές δεν κρίθηκαν µονο-
θεµατικά. 

Ωστόσο υπάρχει και κάτι άλλο. Οι 
πολίτες θα κρίνουν ποιοι εργάζονται 
στην πραγµατικότητα να τιµωρηθούν 
όσοι ευθύνονται για το έγκληµα, ποιοι 
προωθούν αλλαγές αυτού του Κράτος 
αλά ΟΣΕ.  Οι κραυγές και οι εύκολες 
κριτικές αποτελούν για τα αυτιά τους 
θόρυβο συχνά χωρίς καµία αξία. Πα-
ράλληλα 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 τέ-
λος θα οδηγηθούν στις κάλπες θέλο-
ντας σταθερότητα, οικονοµική ευηµε-
ρία και Ανάπτυξη, ισχυρό κοινωνικό 
Κράτος, εγγυήσεις για µια βαθιά αλ-
λαγή στην χώρα, για γενναίες µεταρ-
ρυθµίσεις, για να αποτελούν παρελ-
θόν οι παθογένειες του Κράτους της 
Μεταπολίτευσης. Ο χρόνος µέχρι τις 
εκλογές φαίνεται µικρός, αλλά είναι 
µεγάλος λόγω της πυκνότητάς του 
σ άυτές τις συνθήκες. 

Βρισκόµαστε σε µια κινούµενη άµ-
µο και το ερώτηµα είναι: Μπορεί 
να µαζευτούν οι φθορές για την 
Ν.∆ ;

 Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Η 
Ν.∆  πιθανώς να καταφέρει να µαζέ-
ψει σηµαντικό τµήµα των απωλειών 
της υπό τέσσερις προϋποθέσεις: Σω-
στή διαχείριση της κρίσης, εµφάνιση 
γρήγορων αντανακλαστικών, γρήγο-
ρη απονοµή ευθυνών αλλά και πρω-
τοβουλίες που θα απαντούν στο θέµα 
που έχει τεθεί εκ των πραγµάτων, την 
αντιµετώπιση των παθογενειών του 
Κράτους και των ιδιαίτερα σπάταλων 
και παρασιτικών ζωνών του. Εφόσον 
δηλαδή εµφανιστεί έστω και την ύστα-
τη στιγµή ως η δύναµη που µπορεί «να 

πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα», ως η 
δύναµη που µπορεί να φέρει  αλλαγή 
σε αντιλήψεις και πρακτικές της ανα-
ξιοκρατίας. Ήδη στην περίπτωση της 
έρευνας της GPO που πραγµατοποίη-
σε δέκα µέρες µετά την πρώτη που εί-
χε υλοποιήσει, φαίνεται κάτι σηµαντι-
κό. Η  Ν.∆  εισπράττει περίπου τον ένα 
στους τέσσερις που είχε ως απώλειες , 
τις τελευταίες µέρες. Πρόκειται για τά-
ση ή για κάποια στατιστική διακύµαν-
ση. Θα το δούµε. Ωστόσο, δεν µπορεί 
να υποτιµάται µε τίποτα ως εύρηµα. 

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για 
την επιλογή κόµµατος που θα ψη-
φίσουν οι πολίτες; 

Οι έρευνες και µετά την τραγω-
δία, δείχνουν ότι καθοριστικό ρόλο 
θα διαδραµατίσουν η γενική αίσθη-
ση για την πορεία της χώρας, η Οικο-
νοµία, η αντιµετώπιση της ακρίβειας 

και το πρόσωπο του αρχηγού, δηλα-
δή του Πρωθυπουργού. Αυτή την 
στιγµή, αν και οι φθορές στα ποσο-
στά της Ν.∆ κατανέµονται για πρώ-
τη φορά αντίστοιχα και στο πρόσωπο 
του Πρωθυπουργού, η απάντηση στο 
ερώτηµα «ποιόν εµπιστεύονται πε-
ρισσότερο στην διαχείριση των κρί-
σιµων θεµάτων», η απάντηση «Κυ-
βέρνηση Ν.∆ µε Πρωθυπουργό τον 
Κ. Μητσοτάκη» φαίνεται να υπερτε-
ρεί µε µεγαλύτερη ή µικρότερη δια-
φορά της απάντησης «Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ µε Πρωθυπουργό τον Α. 
Τσίπρα».

Η διαφορά είναι λιγότερο ή πε-
ρισσότερο µεγάλη σε θέµατα όπως 
ασφάλεια της χώρας/ εξωτερική 
πολιτική, Οικονοµία / Ανάπτυξη, 
εγκληµατικότητα, µεταναστευτικό, 
ακρίβεια, αλλά και στα θέµατα αντι-
µετώπισης των προβληµάτων στο 

Κράτος και στους θεσµούς. Αντίθε-
τα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Α. Τσίπρας φαί-
νεται να προηγούνται έστω µε µικρή 
διαφορά σε θέµατα όπως στήριξη 
πιο ευπαθών οικονοµικά οµάδων, 
κοινωνικά ζητήµατα κ.λ.π. Ο Κ. Μη-
τσοτάκης έχει ψαλιδισµένο αλλά σα-
φές προβάδισµα στην καταλληλότη-
τα για Πρωθυπουργός, µε διαφορά 
µεγαλύτερη από αυτή που εµφανίζε-
ται στην πρόθεση ψήφου( περίπου 
10%).

Μέχρι της εκλογές 
Ο χρόνος µέχρι τις εκλογές κυλάει 
πια αντίστροφα . Η ικανότητα διαχεί-
ρισης της κρίσης από την Κυβέρνηση 
αλλά και η ικανότητα που θα δείξουν 
τα άλλα κόµµατα να ξεπεράσουν τα 
δικά τους δεσµά, θα καθορίσει τι θα 
συµβεί στην δεύτερη εκλογική µάχη. 
Σε αυτό το ρευστό τοπίο βρισκόµα-

στε.  Η προοπτική της αυτοδυναµίας 
έχει πληγωθεί. Στον ορίζοντα υπάρ-
χει πλέον η δυναµική κυβερνήσεων 
συνεργασίας. Αλλά στην Ελλάδα 
εύκολα µιλάς για συνεργασίες, όµως 
δύσκολα βρίσκεις δύο συνοµιλη-
τές που θα δεχτούν να συγκυβερνή-
σουν στην βάση ενός σοβαρού προ-
γράµµατος και ενός αποτελεσµατικού 
µοντέλου εξουσίας. Αυτή την δυσκο-
λία θα την προσµετρήσει το εκλογικό 
σώµα και θα δώσει την δική του απά-
ντηση, την δική του εντολή. 

Ας περιµένουµε όλοι όµως. Ας 
δούµε το αποτέλεσµα των πρώτων 
εκλογών πρώτα γιατί από αυτό θα 
κριθούν όλα. Αν η Ν.∆ πάρει 34% 
-35% , αποτέλεσµα που ακόµα και 
σ άυτές τις δύσκολες συνθήκες φαί-
νεται ρεαλιστικό µε βάση  την πρώτη 
φουρνιά ερευνών , τότε όλα θα είναι 
διαφορετικά...

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΚΥΛΑΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Οι έρευνες και µετά την 
τραγωδία, δείχνουν ότι 
καθοριστικό ρόλο θα 
διαδραµατίσουν η γενική 
αίσθηση για την πορεία 
της χώρας, η οικονοµία, 
η αντιµετώπιση της 
ακρίβειας και το πρόσωπο 
του αρχηγού, δηλαδή του 
Πρωθυπουργού. Αν και 
οι φθορές στα ποσοστά 
της Ν.∆ κατανέµονται για 
πρώτη φορά αντίστοιχα 
και στο πρόσωπο του 
Πρωθυπουργού,
ο Μητσοτάκης
υπερτερεί του Τσίπρα

Του: Ζαχαρία Ζούπη
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Ε
ντάξει, έγραψα την προ-
ηγούµενη βδοµάδα ότι 
είναι καλύτερη µια κοι-
νωνία που βρίσκει τρό-

πο να εξωτερικεύει τον θυµό της, 
παρά µια κοινωνία που τον κρα-
τά µέσα της δίχως να ξέρει πώς να 
τον µεταβολίσει. 

Με αφορµή τις διαδηλώσεις 
και τις απεργίες τα έγραψα αυ-
τά, στο τέλος-τέλος ο περίφηµος 
«κοινωνικός θυµός» που ενεργο-
ποιήθηκε από την τραγωδία έγι-
νε ψωµοτύρι για όλους, άρα ήταν 
αδύνατο να µείνει ασχολίαστος. 
Πλην περνούν σιγά-σιγά οι βδο-
µάδες από το φρικαλέο συµβάν, 
οπότε ένας στοιχειώδης ορθολο-
γισµός παίρνει την θέση του αρχι-
κού θρήνου και της συνακόλουθης 
οργής. Βεβαίως, οι οικογένει-
ες ποτέ δεν θα ξεχάσουν τους αν-
θρώπους που έχασαν, ούτε τον 
άδικο τρόπο που τους έχασαν. Ού-
τε η υπόλοιπη κοινωνία θα ξεχά-
σει εύκολα το σοκ που υπέστη στο 
άκουσµα αυτής της απίστευτης εί-
δησης να τρακάρουν µετωπικά 
δυο βαγόνια σε διπλή γραµµή. 
Ούτε θα ξεπεράσουµε γρήγορα το 
δέος που νιώσαµε άπαντες όταν 
ξετυλίχθηκαν µπροστά µας οι απε-
ρίγραπτες ανεπάρκειες –εγκληµα-

τικές οι περισσότερες- που οδήγη-
σαν στην απώλεια των 57 νέων 
παιδιών. Πλην κάποια στιγµή, η 
ίδια η ατοµική και κοινωνική ζωή 
επανέρχεται στους κανονικούς 
ρυθµούς της, είναι νόµος απαρά-
βατος αλλά και απαραίτητος. 

Ψύχραιµα και νηφάλια 
Ο πατέρας ή η µάνα που έχασαν 
το παιδί τους θα θρηνούν αιωνίως 
και πιθανότατα θα θεωρούν εσα-
εί προσβολή στην µνήµη του κά-
θε εκδήλωση κανονικότητας όλων 
των υπολοίπων, η κοινωνία όµως 
έχει ανάγκη αυτό το άλµα προς τα 
εµπρός και για έναν επιπρόσθε-
το –πέραν του ψυχολογικού- λό-
γο. Για να αποδοθούν οι ευθύνες 
του εγκλήµατος και για να δηµι-
ουργηθούν οι στέρεες προϋποθέ-

σεις του «ποτέ ξανά», η κοινωνία 
πρέπει να σκεφτεί ψύχραιµα και 
νηφάλια. Με οργή, θυµό και πα-
ρόρµηση, δεν θεραπεύονται πα-
µπάλαιες πληγές, ούτε αλλάζουν 
κατεστηµένες νοοτροπίες, ούτε 
παγιώνονται άριστες πρακτικές, 
ούτε φτιάχνονται σύγχρονοι και 
ασφαλείς οργανισµοί που υπηρε-
τούν τον κόσµο. 

Με οδοφράγµατα 
και µολότοφ;
Για να υπάρξει σύγχρονος και 
ασφαλής σιδηρόδροµος χρειά-
ζεται σχέδιο, αποφασιστικότητα, 
µεταφορά και αξιοποίηση της πιο 

µοντέρνας διεθνούς τεχνολογί-
ας, χρειάζεται µακροχρόνια εµπέ-
δωση εµπιστοσύνης του κοινού 
µε την εταιρεία, χρειάζεται επιλο-
γή, εκπαίδευση, διαρκής επανεκ-
παίδευση και τακτική αξιολόγηση 
του προσωπικού. Και παράλλη-
λα είναι απαραίτητο να φτιαχτεί 
ένας σιδηρόδροµος αποδοτικός 
και οικονοµικά κερδοφόρος, δι-
αφορετικά καµία επιχείρηση δεν 
είναι µακροχρόνια βιώσιµη. Όλα 
τούτα όµως τα περίπλοκα, πολυ-
πλόκαµα, σοβαρά και διαχρονι-
κά, δεν επιτυγχάνονται ούτε κατε-
βαίνοντας µε πανό στο Σύνταγµα, 
ούτε σπρώχνοντας κάδους απορ-
ριµµάτων για να φράξουν τον δρό-
µο σε οχήµατα της τροχαίας, ούτε 
πετώντας µολότοφ, ούτε δηλώνο-
ντας στους δηµοσκόπους που µας 

παίρνουν τηλέφωνο ότι δεν θα 
πάµε να ψηφίσουµε. Ως προσω-
ρινή εκτόνωση µπορεί να αποδί-
δουν κάτι τέτοια, ως πράξεις όµως 
µάλλον φέρνουν αντίθετο αποτέ-
λεσµα καθότι δεν είναι διόλου δη-
µιουργικές.

Ευφάνταστα συνθήµατα 
Φυσικά, δηµοκρατία έχουµε, ο 
καθένας έχει αναφαίρετο δικαίω-
µα να κάνει ό,τι νοµίζει και να εκ-
φράζεται µε όποιον τρόπο θεω-
ρεί καλύτερο για τον ίδιο και την 
κοινωνία του. Όταν όµως αυτά 
που κάνει έρχονται σε κατάφωρη 
αντίθεση µ’ εκείνα που απαιτεί να 
επιτευχθούν µέσω των πράξεων 
του, τότε είτε είναι χαρακτηριστι-
κά ανήµπορος να κατανοήσει τους 
νόµους της ζωής και της κοινωνί-
ας του, είτε του αρέσει να ζει µέσα 
σε µια συνειδητή πλάνη. Πάντως 
ο µέσος Έλληνας νοικοκύρης, ο 
από τους «επαναστάτες» χλευαστι-
κά επιλεγόµενος «κυρ-Παντελής», 
ξέρει καλά ότι για να έχει ασφα-
λή και γρήγορα τρένα, αεροπλά-
να, πλοία ή λεωφορεία, για να δι-
αθέτει στοιχειώδη προστασία από 
καταστροφές, θεοµηνίες ή οικο-
νοµικές κρίσεις, χρειάζονται πολύ 
περισσότερα πράγµατα από µερι-
κές δεκάδες πανό και από κάποια 
ευφάνταστα συνθήµατα. 

Πολύ περισσότερο όταν µέσα 
στην µάζα των διαδηλωτών που 
θεωρούν ότι ζουν την επανάστα-
ση της γενιάς τους, συνυπάρχουν 
οι κρατιστές και οι αντικρατιστές, 
οι συνεπείς φορολογούµενοι και 
οι φοροφυγάδες, οι θιασώτες της 
αξιολόγησης και οι αρνητές της, 
οι ακροδεξιοί και οι ακροαριστε-
ροί, οι αντισυστηµικοί και οι χω-
µένοι βαθιά µέσα στο σύστηµα, οι 
συντεχνίες και οι οπαδοί της απο-
δυνάµωσης τους, οι πολέµιοι των 
κοµµάτων κι κείνοι που κάνουν 
συνειδητή προεκλογική εκστρα-
τεία. Όλοι µαζί µπορεί να φτιά-
χνουν µια µάζα οργισµένων, πέ-
ραν του κοινού θυµού όµως είναι 
ανίκανοι να µετακινήσουν δηµι-
ουργικά έστω και ένα πετραδάκι. 
Και τούτη η κοινωνία για να πά-
ει µπροστά χρειάζεται µετακίνηση 
ολόκληρων βράχων…

ΤΑ ΠΑΝΟ
δεν μετακινούν βράχους

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη

δεν μετακινούν βράχους
Του:

Όλοι µαζί, αυτοί που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις, µπορεί να φτιάχνουν 
µια µάζα οργισµένων, πέραν του κοινού θυµού, όµως είναι ανίκανοι 

να µετακινήσουν δηµιουργικά έστω και ένα πετραδάκι
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ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Τ
ο ερώτηµα ποιος πρω-
θυπουργός και µε ποια 
κυβέρνηση µπορεί να 
αντιµετωπίσει τις πα-

θογένειες του ελληνικού δηµοσί-
ου και να εκσυγχρονίσει τις κρα-
τικές δοµές που κρατούν τη χώρα 
πίσω έχει καταστεί κυρίαρχο µε-
τά τα όσα έφερε στην επιφάνεια 
το δυστύχηµα στα Τέµπη. 

Καθώς η χώρα έχει µπει στην 
τελική ευθεία για τις εκλογές στο 
τέλος Μαΐου έχει αναδειχθεί ταυ-
τόχρονα η ανάγκη για καθαρές 
προτάσεις διακυβέρνησης τις 
οποίες θα κρίνουν οι πολίτες πριν 
την τελική τους απόφαση µπρο-
στά από την κάλπη. 

Προβάδισµα Ν∆ 
στο µπρα ντε φερ
Στο Μέγαρο Μαξίµου εκτιµούν 
ότι έχουν το προβάδισµα σε αυτό 
το πολιτικό µπρα ντε φερ µε τον 
προγραµµατικό λόγο που έχουν 
αναπτύξει και την θέση για αυτο-
δύναµη κυβέρνηση. «Κυβέρνη-
ση µε πρωθυπουργό τον Κυριάκο 

Μητσοτάκη και αυτοδύναµή Νέα 
∆ηµοκρατία. Αυτή είναι η πρότα-
ση µας. Καθαρή και ξεκάθαρη», 
όπως τονίζουν κυβερνητικά στε-
λέχη. Οι ίδιες πηγές εκτιµούν ότι 
η αντιθεσµική τοποθέτηση του Νί-
κου Ανδρουλάκη για κυβέρνηση 
συνεργασίας µε πρωθυπουργό 
«τον άγνωστο Χ, που θα µας απο-
καλύψει µετά τις εκλογές» ενισχύ-
ει την θέση της κυβέρνησης και 
αποτελεί απόδειξη του γεγονότος 
ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλα-
κτική πρόταση διακυβέρνησης. 
«Αποτελεί πρόκληση στη δηµο-
κρατική τάξη και την κοινή λογι-
κή», όπως σηµειώνει συνεργάτης 
του κ. Μητσοτάκη που συµπλη-
ρώνει πως αυτού του είδους οι το-
ποθετήσεις θυµίζουν «κόµµα δια-
µαρτυρίας».

Η κυβέρνηση θέτει µετ’ επιτάσεως δύο ερωτήµατα 
προς την αντιπολίτευση πιέζοντας για ξεκάθαρες 
απαντήσεις: Ποιες αλλαγές έχει ανάγκη η χώρα 
και ποιος θα ηγηθεί αυτών των αλλαγών

ΟΧΙ Ο... 
ΚΑΝΕΝΑΣ
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Η κυβέρνηση θα κατέλθει στην εκλογική μάχη με ατζέντα 
ανατροπής όσων οδηγούν σε υστέρηση μιλώντας ανοιχτά 
για το σπάσιμο των δεσμών του κομματικού κράτους, την 

κατάργηση συντεχνιών που λυμαίνονται τμήματα του 
δημοσίου και ενίσχυση της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα

Ξεκάθαρα ερωτήματα 
Στην πορεία προς τις εκλογές της 
21ης Μαΐου, αφού σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες είναι η 
ημερομηνία που έχει κυκλώσει ο 
κ. Μητσοτάκης στην ατζέντα του, 
η κυβέρνηση θα θέσει μετ’ επι-
τάσεως δύο ερωτήματα προς την 
αντιπολίτευση πιέζοντας για ξεκά-
θαρες απαντήσεις: Ποιες αλλαγές 
έχει ανάγκη η χώρα και ποιος θα 
ηγηθεί αυτών των αλλαγών.

 Η κυβέρνηση θα κατέλθει 
στην εκλογική μάχη με ατζέντα 
ανατροπής όσων οδηγούν σε 
υστέρηση μιλώντας ανοιχτά για 
το σπάσιμο των δεσμών του κομ-
ματικού κράτους, την κατάργηση 
συντεχνιών που λυμαίνονται τμή-
ματα του δημοσίου και ενίσχυση 
της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπε-
δα. «Αυτά που είδαμε να συμβαί-
νουν στο σιδηρόδρομο είναι η 
εικόνα μιας τριτοκοσμικής Ελλά-
δας που αφήσαμε και θέλουμε να 
αφήσουμε οριστικά πίσω», σημει-
ώνει κυβερνητική πηγή και δη-
λώνει ότι το διακύβευμα που θα 
τεθεί στους πολίτες είναι «πως θα 
γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα». Στο 
κυβερνητικό επιτελείο θέλουν να 
εκφράσουν το αίτημα της ελληνι-
κής κοινωνίας για αλλαγή με συ-
γκεκριμένα μέτρα και πράξεις. Δι-
ότι, όπως λένε, από τη μια πλευρά 
υπάρχει η εικόνα του σιδηροδρό-
μου και των όσων οδήγησαν στο 
τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη 
και από την άλλη η εικόνα της 
ψηφιοποίησης του κράτους με 
το gov.gr, της διαδικασίας εμβο-
λιασμού, της αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών και της άμεσης έκδο-
σης των συντάξεων. 

Οι πολίτες γνωρίζουν 
«Οι πολίτες βιώνουν στην καθη-
μερινότητα τους τις αλλαγές αυ-
τές και γνωρίζουν ποιος μπορεί 
να συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι 
για τον εκσυγχρονισμό του κρά-

τους», συμπληρώνουν. Έτσι, στο 
επόμενο διάστημα θα παρουσια-
στούν από την κυβέρνηση τα όσα 
έγιναν αυτή την τετραετία και τι 
σκοπεύουν να αλλάξουν την επό-
μενη, παραδεχόμενοι καθυστε-
ρήσεις και λάθη εν μέσω διαχεί-
ρισης αλλεπάλληλων κρίσεων. 
Ταυτόχρονα με το σχέδιο στε-
γαστικής πολιτικής, την στήριξη 
των νέων και την βελτίωση των 
μισθών ώστε στο τέλος της δεύτε-
ρης τετραετίας να έχουν συγκλί-
νει ουσιαστικά με τον μέσο όρο 
μισθών της Ε.Ε..

Η συνταγματική 
αναθεώρηση 
Στην προεκλογική φαρέτρα της 
κυβέρνησης εντάσσεται και η συ-
νταγματική αναθεώρηση ύστερα 
από την δήλωση του πρωθυπουρ-
γού ότι σκοπεύει στην επόμενη 
Βουλή να εκκινήσει την διαδικα-
σία για σημαντικές αλλαγές στο 
Σύνταγμα. Οι προτεινόμενες αλ-
λαγές βρίσκονται υπό επεξεργα-
σία και θα τις παρουσιάσει ο κ. 
Μητσοτάκης πριν τις εκλογές. 

Δεδομένο είναι ότι στο επί-
κεντρο θα βρίσκεται το άρθρο 16 
για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, 
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 
θα υπάρχουν προτάσεις για τον 
τρόπο στελέχωσης των ΔΕΚΟ, 
κρατικών οργανισμών και φορέ-
ων όπου θα μπαίνουν δικλείδες 
για να μην χρησιμοποιούνται ως 
«πολιτικά σκαλοπάτια» και να κο-
πούν οι δεσμοί του κράτους με τα 
κόμματα. 

Επίσης, υπάρχουν σκέψεις 
για συνταγματική πρόβλεψη στον 
τρόπο αξιολόγησης του προσωπι-

κού στο Δημόσιο. Πρόκειται για 
θέματα που θα μπουν με ένταση 
στην προεκλογική αντιπαράθεση 
ώστε όλα τα κόμματα να τοποθε-
τηθούν με στόχο να αναδειχθεί 
από την μία η αποφασιστικότητα 
του κ. Μητσοτάκη να συγκρου-
στεί με κατεστημένα και αντιλή-
ψεις και από την άλλη η αγκύλω-
ση του ΣΥΡΙΖΑ σε όσα κρατούν 
τη χώρα πίσω. 

Εφικτή η αυτοδυναμία 
Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι η 
αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλο-
γές είναι ένας εφικτός στόχος, ει-
δικά όσο τίθενται με μεγαλύτε-
ρη ένταση τα διλήμματα και θα 
κρίνεται η σταθερότητα της χώ-
ρας. Διότι, όπως λένε συνεργά-
τες του «απέναντι, στην ξεκάθα-
ρη πρόταση της ΝΔ υπάρχει το 
θολό αφήγημα της προοδευτικής 
διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα και 
η προσβλητική για τους θεσμούς 
και τους ψηφοφόρους πρόταση 
του κ. Ανδρουλάκη». «Για ποια 
προοδευτική διακυβέρνηση μας 
μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ» αναρωτιούνται. 
«Με τον κ. Ανδρουλάκη; τον κ. 
Βαρουφάκη; Και ποιο πρόγραμ-
μα;», συμπληρώνουν. 

Είναι ερωτήματα που θα θέ-
τουν διαρκώς το επόμενο διά-
στημα από την Πειραιώς ζητώ-
ντας απαντήσεις πριν τις κάλπες 
«ώστε να ξέρουν οι πολίτες τι θα 
ψηφίσουν». Όσον αφορά τον κ. 
Ανδρουλάκη μιλούν για «άλλη 
πίστα», αφού απορρίπτει ως πρω-
θυπουργό τον αρχηγό του πρώ-
του κόμματος που θα έχουν ψηφί-
σει οι πολίτες και ταυτόχρονα δεν 
αποκαλύπτει ποια είναι η δική του 
πρόταση. Πίσω από όλο αυτό βλέ-
πουν την αγωνία του κ. Ανδρου-
λάκη από την μειούμενη απήχη-
ση του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου και 
τον κίνδυνο να υποστεί μεγαλύ-
τερη εκλογική ζημιά στον δρόμο 
για τις δεύτερες κάλπες. 

ΟΧΙ Ο... 
ΚΑΝΕΝΑΣ



Τ
ο πολιτικό σύστηµα έχει 
καταστεί ευάλωτο, τέσ-
σερις εβδοµάδες µετά 
την τραγωδία των Τε-

µπών.  Βρίσκεται  στο στόχαστρο  
µιας συνεχιζόµενης οργής,  µεγάλης 
µερίδας πολιτών που ενισχύει ποσο-
στά αναποφάσιστων και αντισυστη-
µικών ρευµάτων, προκαλεί αναταρά-
ξεις στα κόµµατα και κατά συνέπεια 
χτίζει  τις  προϋποθέσεις για παρατε-
ταµένη πολιτική κρίση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η τρα-
γωδία φαίνεται να επηρεάζει όλους 
του κοµµατισµούς µηχανισµούς που 
κυβέρνησαν τα τελευταία είκοσι χρό-
νια, πρωτίστως όµως στη Ν∆ που κα-
ταγράφει απώλειες 3-4  µονάδων. Η  

αυτοδυναµία της Ν∆ αποµακρύνε-
ται ενώ η εναλλακτική λύση κυβέρ-
νησης  συνεργασίας- µετά τις δεύτε-
ρες εκλογές-   αν προκύψει κάτω από 
αναγκαστικές συνθήκες που θα επι-
βληθούν για τη  διακυβέρνηση της 
χώρας, θα προσοµοιάζει µε κυβέρνη-
ση ειδικού σκοπού, αφού τα κόµµα-
τα απέχουν παρασάγγας από µια ου-
σιαστική προγραµµατική σύγκλιση.   

Με λίγα λόγια η κυβερνητική  συ-
νεργασία «απρόθυµων» , που θα µοι-
ράσει τις θέσεις στο δηµόσιο,  αντί να 
το ξαναχτίσει, µπορεί να αποδειχθεί  
χειρότερη από την ακυβερνησία, η 
οποία τουλάχιστον  θα οδηγήσει  µε 
την ίδια υπηρεσιακή, de  facto  σε τρί-
τη κάλπη το φθινόπωρο.

  Μητσοτάκης: Πως θα 
κυβερνηθεί η χώρα 
χωρίς αυτοδυναµία;
 Έχοντας µπροστά του αυτόν τον εφι-
άλτη ο κ.  Μητσοτάκης µε τη συνέ-
ντευξη του στον ALPHA έθεσε το 
δίληµµα των εκλογών σε χαµηλούς 
τόνους και µε ένα ερώτηµα:  Πως θα 
κυβερνηθεί η Ελλάδα αν δεν προκύ-
ψει αυτοδυναµία από τη στιγµή που 
ο κ. Ανδρουλάκης παρά τις προσκλή-
σεις που του έχω απευθύνει δεν θέ-
λει ούτε  να µε συναντήσει; Θα πρέ-
πει από τώρα, πρόσθεσε, όσοι µιλούν 
για  συνεργασίες  να ξεκαθαρίσουν 
µε ποιους µπορούν να συνεργα-
στούν. Αυτό το ερώτηµα άνοιξε τον 
«ασκό του Αιόλου» στο ΠΑΣΟΚ. Ο 
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Τα «παιχνίδια» Ανδρουλάκη, δεν κινούνται προς την 
κατεύθυνση της σταθεροποίησης του πολιτικού συστήµατος, 

αντίθετα ενισχύουν απρόβλεπτους  παράγοντες και εντείνουν 
την ανησυχία των πολιτών για την επόµενη µέρα, µε τον 

άγνωστο «Χ» πρωθυπουργό

ΑΝΑΛΥΣΗ/

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Ο πρωθυπουργός 
«ΦΑΝΤΑΣΜΑ» 

και το φάσμα 
της ακυβερνησίας 



Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως 
αρνείται τη  συνεργασία µε Ν∆ και 
ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν λάβει πρώτον το 
κόµµα του ισχυρό διψήφιο ποσοστό 
και δεύτερον αν δεν δοθεί η πρωθυ-
πουργία σε τρίτο πολιτικό πρόσωπο. 
Ούτε σε  Μητσοτάκη, ούτε σε Τσίπρα. 
Αυτό το πρόσωπο δεν το αποκάλυψε 
ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά όλοι υποθέ-
τουν ότι θα το έχει στο µυαλό του. Ή 
µπορεί και να µην το έχει!

    
Τα παράλογα 
του Ανδρουλάκη
Το πολιτικά παράλογο αυτής της 
πρότασης, που αφορά µόνο το απο-
τέλεσµα των πρώτων εκλογών µε την 
απλή αναλογική, είναι πως το τρίτο 
κόµµα  βάζει ως όρο στη Ν∆ και το 
ΣΥΡΙΖΑ,  να «πετάξουν» στο καλάθι 
των αχρήστων τους αρχηγούς τους, 
που θα έχουν λάβει και οι δύο µαζί 
, σχεδόν το 70% του εκλογικού σώ-
µατος , για να συµµετάσχει σε κυβέρ-
νηση συνεργασίας µε πρωθυπουργό, 
τον άγνωστο «Χ».

Το δεύτερο παράλογο αυτής της 
πρότασης είναι πως αφορά µόνο τις 
πρώτες εκλογές, για τις οποίες, ήδη, 
οι δηµοσκοπήσεις που µετρούν τα 
«κουκιά»  δεν βλέπουν πιθανότητα 
συγκρότησης πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ 
-ΠΑΣΟΚ (χωρίς το Μερα25  που δεν 
το θέλει στην παρέα ο κ. Ανδρουλά-
κης), αλλά ούτε Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, κα-
θώς πιθανολογείται πως τα ποσοστά 
του κυβερνώντος κόµµατος θα είναι 
χαµηλότερα του αναµενόµενου, µετά 
το σιδηροδροµικό δυστύχηµα. 

Έτσι κάποιος µπορεί να υποθέσει 
πως η «µπαλωθιά» Ανδρουλάκη, ρί-
χτηκε στον αέρα εκ του ασφαλούς, 
καθώς δεν θα κληθεί να πάρει θέση 
και µε µόνο στόχο ένα διψήφιο ποσο-
στό στις εκλογές του Μαΐου, ώστε να 
αντέξει την πίεση της επόµενης κάλ-
πης  και να διαπραγµατευτεί την επο-
µένη της 2ας Ιουλίου µε εκείνους που 
τώρα απορρίπτει.

Τα «παιχνίδια» Ανδρουλάκη, δεν 
κινούνται προς την κατεύθυνση της 
σταθεροποίησης του πολιτικού συ-
στήµατος, αντίθετα ενισχύουν  απρό-
βλεπτους  παράγοντες και εντείνουν 
την ανησυχία των πολιτών για την 

επόµενη µέρα, µε τον άγνωστο «Χ» 
πρωθυπουργό. Πάντως η κίνηση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει 
τις δυσκολίες των κυβερνήσεων συ-
νεργασίας και φαίνεται να ενισχύ-
ει το επιχείρηµα Μητσοτάκη για την 
ανάγκη αυτοδύναµης κυβέρνησης. 

 Άγνωστο όµως είναι ακόµα πό-
σο µια τέτοια τροπή, θα επηρεά-
σει  τους ψηφοφόρους της 21 Μαΐου 
αλλά κυρίως της 2 Ιουλίου. Έχουµε 
µπροστά µας εκατό µέρες που θα παι-
χτούν πολλά: Η συµµετοχή ή όχι του 
κόµµατος Κασιδιάρη στις εκλογές, το 
αποτέλεσµα των πρώτων εκλογών, 
τα διλήµµατα και τα νέα προγράµµα-
τα, προσαρµοσµένα στον εκσυγχρο-
νισµό του κράτους. 

Αυτό που βλέπουν, όµως, οι δη-
µοσκόποι, προς το παρόν, είναι πως η 
τραγωδία έχει πλήξει  την εικόνα του 
πρωθυπουργού ως αποτελεσµατικού 
διαχειριστή κρίσεων και µεταρρυθµι-
στή και το κόµµα του, αλλά ταυτόχρο-
να δεν έχει δώσει τη σκυτάλη σε άλ-
λον, ούτε  έχει «αποκαλύψει» µια νέα 
πρόταση για το πολιτικό πρόβληµα 
της χώρας, καθώς τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ 
όσο και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε 
θέση αδυναµίας να εισπράξουν τις 
απώλειες της Ν∆ και να καταθέσουν 
ελκυστική πρόταση διακυβέρνησης.  

Ακυβερνησία 
και τρίτες εκλογές;
Το σενάριο της ακυβερνησίας µετά 
τις δεύτερες εκλογές µπαίνει πια στο 
τραπέζι,  από νουνεχή στελέχη όλων 
των παρατάξεων. Στην ακραία περί-
πτωση αδυναµίας σχηµατισµού  κυ-
βέρνησης ουσιαστικής συνεργασίας, 
η χώρα θα κυβερνάται  για µήνες, είτε  
από δικαστικούς  µε προοπτική  µιας 
τρίτης εκλογικής αναµέτρησης εί-
τε από κυβέρνηση που θα προκύψει 
από αναγκαστική συνεργασία δύο η 
περισσότερων κοµµάτων που δεν θα 
αντέξει στο χρόνο.

Στην Πειραιώς εκτιµούν πως ο,τι 
έχασε η Ν∆, το έχασε. ∆εν πρόκειται 
να σηµειώσει  περαιτέρω απώλειες. 
Αντίθετα αισιοδοξεί πως οι περισσό-
τεροι από όσοι µετακινήθηκαν στην 
γκρίζα ζώνη των δηµοσκοπήσεων θα 
επιστρέψουν στις εκλογές του Μαΐου 

αλλά κυρίως στις εκλογές του Ιουλί-
ου,  που το κυρίαρχο ζήτηµα θα είναι 
πια υπαρξιακό, για τη χώρα. Αν θέ-
λουµε ως κοινωνία να πάµε µπροστά 
και να προστατεύσουµε όσα κατακτή-
σαµε  παρά τα λάθη και τις αστοχί-
ες ή θα πειραµατιστούµε ξανά, αν θέ-
λουµε µια σταθερή κυβέρνηση, ή  θα 
οδηγήσουµε τη χώρα σε άγνωστες 
περιπέτειες. 

Τσίπρας,  βήµατα 
προς τα πίσω
Σε αυτά τα διλήµµατα και τον προ-
οδευτικό εκσυγχρονισµό, όπως βά-
φτισε ο κ. Μητσοτάκης τις αναγκαίες 
αλλαγές στο κράτος, ο Αλέξης Τσί-
πρας έκανε ένα βήµα πίσω. Βλέπο-
ντας καθηλωµένα τα ποσοστά του,  
παρά το µείον 4% της κυβέρνησης, 
έκανε στρατηγική στροφή, από το κέ-
ντρο, προς το σκληρό κόµµα και κά-
λεσε ξανά στο προσκήνιο και στα ψη-
φοδέλτια τον Πολάκη.            

Ταυτόχρονα επέστρεψε στις κα-
κοστηµένες παραστάσεις του,  αφού 
το  πάθηµα µε τους µουσαµάδες στο  
µετρό της Θεσσαλονίκης δεν έγινε 
µάθηµα. Έστησε  επίσκεψη στο για-
πί  του νέου σταθµού τηλεδιαχείρισης 
της Λάρισας και απέφυγε να δει,  ιδί-
οις όµµασι, τον τόπο του εγκλήµατος, 
για να µην καταγράψουν οι κάµερες 
που τον ακολουθούσαν  την ύπαρξη 
τοπικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης 
που ο µοιραίος  σταθµάρχης έκλεισε 
εκείνη τη δραµατική νύχτα και δεν 
χρησιµοποίησε, µε τα γνωστά τραγι-
κά αποτελέσµατα. 

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για 
ιδιωτικοποίηση του νερού παρά την 
κατηγορηµατική  διάψευση του αρ-
µόδιου υπουργού, που πέρασε και 
στο νοµοσχέδιο, ξεχνώντας πως  ο 
ίδιος µε την υπογραφή του, υποθή-
κευσε  την ΕΥ∆ΑΠ και την ΕΥΑΘ 
στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, 
δηλαδή  στους δανειστές  για 99 χρό-
νια. Ξέχασε, επίσης, πως το ΣτΕ τον 
Φεβρουάριο του 2022,  αποφάσισε 
πως η υπαγωγή που έγινε επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτών των δηµόσιων 
επιχειρήσεων στο Υπερταµείο για ιδι-
ωτικοποίηση, είναι αντίθετη µε το Σύ-
νταγµα.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EEΣάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

11
Το παράλογο της πρότασής του είναι πως το τρίτο κόµµα βάζει… όρο 
να «πετάξουν» στο καλάθι των αχρήστων τους αρχηγούς τους Ν∆ και 

ΣΥΡΙΖΑ - που θα έχουν λάβει και οι δύο µαζί σχεδόν το 70% του 
εκλογικού σώµατος- για να συµµετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας 

µε πρωθυπουργό, τον… Κανένα.



Τ
α κόµµατα δεν σταµάτη-
σαν στιγµή να ερευνούν 
την κοινή γνώµη, εκτός 
ίσως από τις τρεις-τέσσε-

ρις πρώτες µέρες µετά το σοκαριστι-
κό δυστύχηµα των Τεµπών. Παρά 
τα όσα έλεγαν δηµοσίως για πένθη 
και προσβολή στην µνήµη των νε-
κρών, στην πραγµατικότητα οι εται-
ρείες δηµοσκοπήσεων ενέτειναν 
αντί να σταµατήσουν την δραστηρι-
ότητα τους. 

Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Το 
δυστύχηµα έφερε τα πάνω-κάτω 
στο πολιτικό σκηνικό, άλλαξε τα δε-
δοµένα του προεκλογικού αγώνα, 
κινητοποίησε µάζες ανθρώπων που 
ως τότε κάθονταν στους καναπέδες 
και στις καφετέριες. Αν λοιπόν αυ-
τή ξαφνικά αλλαγή της κοινωνικής 
δραστηριότητας και αυτή η έκρη-
ξη συναισθηµάτων δεν είναι πεδία 
προς διερεύνηση, τότε ποια είναι; 

Το δυστύχηµα 
τα άλλαξε όλα 
Βεβαίως χρειάστηκε να περά-
σουν τρεις βδοµάδες για να εµφα-
νιστούν τα αποτελέσµατα των δη-
µοσκοπήσεων, όµως δεν πρέπει 
να συγχέεται η δηµοσιοποίηση 
µε την διεξαγωγή. Γκάλοπ γίνο-
νταν συνέχεια, απλώς τα κρατού-
σαν στα συρτάρια. Κι αν κάποιοι 
τηλεοπτικοί σταθµοί ή εφηµερίδες 
ανέβαλαν για λίγο προγραµµατι-
σµένες έρευνες (καθώς παραγγέλ-
λονται µόνο για να δηµοσιευτούν), 
τα κόµµατα και οι µεµονωµένοι 
υποψήφιοι συνέχισαν ακάθεκτοι 
να πληρώνουν δηµοσκοπήσεις 
και µέσα στην αναταραχή, διότι τό-
τε ήταν που τις χρειάζονταν περισ-
σότερο κι από πριν. Εξάλλου δεν 
χρειάστηκαν παρά δυο-τρεις µέρες 
µετά το δυστύχηµα για να γίνει κα-
τανοητό σε όλους ότι καµία από τις 

εκλογικές στρατηγικές που είχαν 
εκπονηθεί ως τότε, δεν ήταν πλέ-
ον χρήσιµη. Στρατηγικές και τακτι-
κές έπρεπε να σχεδιαστούν απ’ την 
αρχή. Το δυστύχηµα τα είχε αλλά-
ξει όλα. 

Μπρος γκρεµός 
και πίσω ρέµα
Και ο χρόνος των εκλογών ανα-
βλήθηκε, από 9 Απριλίου πήγε 

για µέσα Μαΐου, αλλά και η λαϊκή 
δυσαρέσκεια µετέτρεψε τον προε-
κλογικό αγώνα σ’ ένα είδος πολι-
τικής ιεροσυλίας. Όλοι ξεκινούν 
τις οµιλίες τους µε ένα υποκριτικό 
«ξέρω ότι οι προεκλογικές οµιλίες 
ενώ υπάρχουν 57 νεκροί είναι κά-
τι άχαρο…», ενώ ένα από τα πολύ 
must ρεπορτάζ των ηµερών είναι 
γίνεται σύνδεση µε κάποιον συγ-
γενή νεκρού ο οποίος εξοργισµέ-

νος ουρλιάζει «να πάψουν να µι-
λούν οι πολιτικοί, είναι ντροπή 
τους». Όλοι δίκιο έχουν τελικά κι 
αυτό είναι το χειρότερο απ’ όλα. 
∆ιότι και τα θύµατα της τραγωδί-
ας δεν θέλουν να ακούνε για πο-
λιτική, αλλά παράλληλα µια γε-
νικευµένη σιωπή του πολιτικού 
συστήµατος θα εκλαµβάνονταν ως 
υπεκφυγή για να ξεφύγει από τα 
δύσκολα και ως αδυναµία του να 
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
(ΠΑΡΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ)

Μπορεί η τραγωδία να άλλαξε τις προεκλογικές 
τακτικές που είχαν σχεδιάσει τα κόµµατα,
δεν άλλαξαν, όµως, τους θεµελιώδεις
τελικούς στόχους των κοµµάτων

Του ∆ηµήτρη Καµπουράκη



προτείνει κάτι ουσιώδες ώστε να 
μην ξαναϋπάρξει τέτοια τραγωδία. 
Και όταν μιλούν είναι κατηγορού-
μενοι και όταν σωπαίνουν. Μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα…

Πολιτική καταγγελία 
Η λύση όμως απέναντι σε μια τρα-
γωδία σαν αυτή που μας βρήκε δεν 
μπορεί να είναι ούτε διοικητική, 
ούτε τεχνοκρατική, ούτε τεχνολο 

γική, ούτε οικονομική. Προφανώς 
περιέχει κάτι απ’ όλα αυτά, όμως 
σε τελευταία ανάλυση η συνολική 
λύση μόνο πολιτική μπορεί να εί-
ναι. Αυτό άλλωστε έδειξαν και οι 
διαδηλώσεις στους δρόμους. Πο-
λιτική οργή έβγαζαν οι διαδηλω-
τές, πολιτική λύση θα ‘πρεπε κα-
νονικά να προτείνουν. Βέβαια, η 
κοινή τους συνιστώσα ήταν η πο-
λιτική καταγγελία και όχι η ενιαία 
πολιτική πρόταση, αλλά κι αυτή η 
αδυναμία τους  πολιτική είναι. Με 
δυο λόγια, είτε το θέλουμε είτε όχι, 
είτε μας αρέσει είτε όχι, η επίλυ-
ση του γρίφου των Τεμπών θα γί-
νει με την προσφυγή στις κάλπες. 
Εκεί θα φανεί τι θέλει η πλειοψη-
φία του λαού και προς ποια κατεύ-
θυνση επιθυμεί να κατευθυνθεί η 
«λύση». 

Μετά την τραγωδία 
Τα Τέμπη μπορεί να άλλαξαν τις 
προεκλογικές τακτικές που είχαν 
σχεδιάσει τα κόμματα, δεν άλλα-
ξαν τους θεμελιώδεις τελικούς στό-
χους των κομμάτων. Μπορεί ο Συ-
ριζα να μην πάει τώρα στις κάλπες 
με βασικό του όπλο την ακρίβεια ή 
τις υποκλοπές, αλλά με αιχμή του 
δόρατος του τις κυβερνητικές ευ-
θύνες για το δυστύχημα. Δεν μπο-
ρεί όμως να αλλάξει το βασικό του 
αφήγημα που παραμένει η «προ-
οδευτική συμμαχική κυβέρνηση», 
καθώς οι δημοσκοπήσεις δεν τον 
φέρνουν στην πρώτη θέση ώστε 
να φέρει τούμπα το τροπάριο του. 

Μπορεί η ΝΔ να μην πάει στις 
κάλπες με τα παλιότερα αφηγήμα-
τα της που ήταν η οικονομική ανά-
πτυξη, η πολιτική σταθερότητα και 
η κυβερνησιμότητα, αλλά να πάει 
με βασικά όπλα την ανάγκη αλλα-
γής του βαθέως κράτους ή τον Πο-
λακισμό του αντιπάλου της. Κι αυ-
τή όμως δεν μπορεί να αλλάξει το 
βασικό της αφήγημα που είναι η 
ανάγκη για αυτοδυναμία της στην 
δεύτερη κάλπη.

 Ούτε το ΠΑΣΟΚ θα ξεφύγει 
εν τέλει από το βασικό του δίλημ-
μα που είναι το με ποιον θα πάει 
και ποιον θα αφήσει την επομέ-
νη της δεύτερης κάλπης, αν δεν 
υπάρξει αυτοδυναμία. Τα Τέμπη 
λοιπόν, άλλαξαν πολλά, αλλά όχι 
όλα. Και όχι τα βασικά ή τα ουσι-
ώδη. 
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Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι,  
η επίλυση του γρίφου των Τεμπών θα γίνει με την προσφυγή στις 
κάλπες. Εκεί θα φανεί τι θέλει  η πλειοψηφία του λαού και προς 

ποια κατεύθυνση επιθυμεί να κατευθυνθεί η «λύση»
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Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

«Η 
ελληνική οικονο-
µία δείχνει ισχυ-
ρές αντοχές απέ-
ναντι στις πιέσεις 

των παραµέτρων που διαµορφώ-
νουν το ευρωπαϊκό, αλλά και το 
διεθνές, οικονοµικό γίγνεσθαι. 
Ισχυρές αντοχές απέναντι στο «ρο-
κάνισµα» της αγοραστικής δυνατό-
τητας των νοικοκυριών, αλλά και 
της ικµάδας των επιχειρήσεων όλων 
των µεγεθών που µάχονται σε ένα 
πρωτόγνωρα αντίξοο περιβάλλον, 
όπου ο «όρος ανταγωνισµός» ανα-
διαµορφώνεται» τονίζει, µεταξύ άλ-
λων, στην Today Press o πρόεδρος 
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 
Κορκίδης, σε µία συνέντευξη που 
γίνεται σε µια -εν αναµονή- προε-
κλογική περίοδο.  

n Έρχονται πρώτες κάλπες και 
κατά πάσα πιθανότητα και δεύ-
τερες. Τι περιµένει η αγορά από 
τις εκλογές και αντίστοιχα τι 
απεύχεται; 
Σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία, η 
πολιτική αλλά, κυρίως, η οικονοµι-
κή σταθερότητα, είναι όροι «εκ των 
ων ουκ άνευ», προκειµένου να µην 
πάει χαµένος ο κόπος της τελευ-
ταίας τετραετίας για την ανασύντα-
ξη της Ελλάδας. Ο επιχειρηµατι-
κός κόσµος ζητάει από τα πολιτικά 
κόµµατα αυτοσυγκράτηση για την 
αποφυγή προεκλογικής πλειοδο-
σίας, επιθυµεί τη διατήρηση της δη-
µοσιονοµικής σταθερότητας, αναµέ-

νει την επιστροφή στην επενδυτική 
βαθµίδα και ζητά τη συνεχή στήρι-
ξη της πραγµατικής οικονοµίας. Επί 
της ουσίας, βρισκόµαστε σε προε-
κλογική περίοδο, µε το επιχειρείν 
να απεύχεται την επιζήµια εκλογο-
λογία η οποία, σε κάθε περίπτωση, 
δεν θα βοηθήσει την ελληνική οικο-
νοµία, ούτε στο εσωτερικό, ούτε και 
στο εξωτερικό. Ο πολιτικός κόσµος 
οφείλει, επίσης, σε αυτή την χρονι-
κή συγκυρία, όπου βρισκόµαστε ένα 
βήµα πριν την επενδυτική βαθµίδα 
να διατηρήσει «ως κόρη οφθαλµού» 
το καλό επενδυτικό κλίµα για να συ-
νεχιστεί η ώθηση της οικονοµίας, η 
κυκλικότητα της οποίας είναι γνω-
στή στους παροικούντες.
n Πληθωριστικές πιέσεις σε 
αγαθά, υπηρεσίες και κόστος 
δανεισµού. Πώς διαµορφώνο-
νται οι οικονοµικές συνθήκες 
για τις µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις και ποιες είναι οι προβλέ-
ψεις σας σχετικά µε την πορεία 
της αγοράς;
Ο πληθωρισµός δεν είναι ελληνικό 
φαινόµενο και, υπό το πρίσµα της 
τρέχουσας κατάστασης στην ΕΕ, 
δύσκολα µπορεί να λυθεί, επί του 
παρόντος, ο γρίφος του ευρωπλη-
θωρισµού. Οι έµποροι λιανικής και 
χονδρικής, καθώς και οι επιχειρή-
σεις µεταποίησης, πλήττονται από 
τις συνεχιζόµενες αυξήσεις του κό-
στους τους. Αντιµετωπίζουν, επί-
σης, απαιτήσεις από τους προµη-
θευτές τους µε σηµαντικές αυξήσεις 
τιµών, συχνά, πέρα από την αύξη-

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙ∆ΗΣ
 (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

«Να μην πάει χαμένος ο κόπος  
της τελευταίας 4ετίας

 για την ανασύνταξη της Ελλάδας»
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος ζητάει από τα πολιτικά κόµµατα αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή προεκλογικής 

πλειοδοσίας, επιθυµεί τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, αναµένει την επιστροφή στην 
επενδυτική βαθµίδα και ζητά τη συνεχή στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας»

‘‘«Η ελληνική οικονοµία 
δείχνει ισχυρές αντοχές 
απέναντι στις πιέσεις 
των παραµέτρων που 
διαµορφώνουν το 
ευρωπαϊκό, αλλά και 
το διεθνές, οικονοµικό 
γίγνεσθαι»



ση του κόστους πρώτων υλών των 
προµηθευτών. Ο κλάδος που απορ-
ροφά µέρος των αυξήσεων, για να 
εξασφαλίσει ανταγωνιστικές τιµές 
στους καταναλωτές, είναι το εµπό-
ριο, µε αποτέλεσµα οι αυξήσεις των 
τιµών να είναι, κατά µέσο όρο, χα-
µηλότερες από την άνοδο των τιµών 
των βασικών προϊόντων. Ωστόσο, 
τα χαµηλά περιθώρια κέρδους των 
επιχειρήσεων σηµαίνουν ότι τα πε-
ριθώρια, για πολύ µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, είναι περιορισµένα. 

Η ελληνική οικονοµία δείχνει 
ισχυρές αντοχές απέναντι στις πιέ-
σεις των παραµέτρων που διαµορ-
φώνουν το ευρωπαϊκό, αλλά και 
το διεθνές, οικονοµικό γίγνεσθαι. 
Ισχυρές αντοχές απέναντι στο «ρο-
κάνισµα» της αγοραστικής δυνατό-
τητας των νοικοκυριών, αλλά και 
της ικµάδας των επιχειρήσεων όλων 
των µεγεθών που µάχονται σε ένα 
πρωτόγνωρα αντίξοο περιβάλλον, 
όπου ο «όρος ανταγωνισµός» ανα-
διαµορφώνεται.

Την περασµένη εβδοµάδα, πα-
ρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες ο ∆εί-
κτης Επιχειρηµατικού Κλίµατος των 
ΜµΕ, που µειώνεται περαιτέρω στις 
71,3 µονάδες και δείχνει ότι η ανά-
καµψη των ευρωπαϊκών µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων καθυστερεί. 
Ωστόσο, ο δείκτης παραµένει πάνω 
από το βασικό επίπεδο των 70 µονά-
δων, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν 
αναµένεται ύφεση τους επόµενους 
µήνες. Επιπλέον, τα αποτελέσµα-
τα του περασµένου εξαµήνου είναι 
πολύ πάνω από τις προσδοκίες, δεί-
χνοντας ότι οι προηγούµενες ανη-
συχίες για οικονοµική ύφεση δεν 
υλοποιήθηκαν. Ο βασικός πληθω-
ρισµός, ωστόσο, εξακολουθεί να αυ-
ξάνεται λόγω των τιµών των τροφί-
µων, αλλά και των επιπτώσεων των 
αυξήσεων των µισθών, που επηρε-
άζουν ιδιαίτερα τον τοµέα των υπη-
ρεσιών έντασης εργασίας.

Για ολόκληρο τον κλάδο των 
ΜµΕ, οι προσδοκίες για το τρέχον 
εξάµηνο δείχνουν σταθεροποίηση 
σε χαµηλό επίπεδο, µε συνεχείς αυ-
ξήσεις τιµών. Κατά συνέπεια, απαι-
τείται να βελτιωθεί το ρυθµιστικό πε-
ριβάλλον, ώστε η Ευρώπη να γίνει 
πιο ελκυστική για επενδύσεις. Επι-
πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέ-
πει να σταθεροποιήσει περαιτέρω 
τις αγορές εµπορευµάτων, να µειώ-
σει τον πληθωρισµό και να εξασφα-
λίσει τη βιωσιµότητα νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων

n Ένα από τα βασικά προβλή-

µατα των επιχειρήσεων σε όλη 
την Επικράτεια είναι η έλλειψη 
εξειδικευµένου, µε ψηφιακές 
δεξιότητες, προσωπικού. Πώς 
καταγράφεται το πρόβληµα 
στις επιχειρήσεις του Πειραιά, 
πώς αντιµετωπίζεται; Τι πρέπει 
να γίνει για να εξαλειφθεί αυτό 
το κλιµακούµενης έντασης φαι-
νόµενο; 
Οι ΜµΕ εξακολουθούν να αναφέ-
ρουν δυσκολίες πρόσληψης προσω-
πικού µε δεξιότητες προσαρµοσµέ-
νες στις ανάγκες τους. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο πρέπει να επεν-
δύσουµε στην εκπαίδευση και µα-
θητεία. Είναι τα καλύτερα µέσα για 
να εκπαιδεύσουµε, αλλά και να µε-
τεκπαιδεύσουµε, άτοµα στην εργα-
σία και να διασφαλίσουµε οµαλές 
µεταβάσεις από το σχολείο στην ερ-
γασία. Όλοι οι εργοδότες θεωρούν 
τις ψηφιακές δεξιότητες ως απαραί-
τητες, δεδοµένου ότι η ψηφιοποίηση 
της εργασίας επιταχύνεται σε όλους 
τους τοµείς. Αφορά νέους και, επί-
σης, ενήλικες που χρειάζονται βελτί-
ωση δεξιοτήτων για να είναι κατάλ-
ληλοι στην πρόσβαση και πρόοδο 
στην αγορά εργασίας.

Το Εµπορικό Βιοµηχανικό Επι-
µελητήριο Πειραιώς συµµερίζεται 
πλήρως την άποψη ότι είναι καιρός 
να εντατικοποιήσουµε τις επενδύ-
σεις στις δεξιότητες των ανθρώπων. 
Περισσότερο από ποτέ, όλοι πρέπει 
να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία 
και τους πόρους που διαθέτουµε για 
να ενισχύσουµε την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων. Είναι θετικό το γεγονός ότι 
οι επιχειρήσεις ζητούν υποστήριξη 
για την ενίσχυση της απόκτησης δε-
ξιοτήτων, ευθυγραµµισµένες µε τις 
ταχύτατα µεταβαλλόµενες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.

n Σε συνέχεια της έλλειψης 
προσωπικού, αναδεικνύεται 
και ένα βασικό πρόβληµα στην 
αγορά εργασίας, οι χαµηλές 
απολαβές. Παρά τη νέα αύξηση 
του κατώτατου µισθού, που τί-
θεται σε ισχύ από την 1η Απρι-
λίου, οι µισθοί στη χώρα µας, 
όπως δείχνουν όλα τα επίση-
µα στοιχεία, είναι ακόµη σε χα-
µηλά επίπεδα, συγκριτικά πά-
ντα µε το κόστος ζωής. Από την 
πλευρά των εργοδοτών και της 
Πολιτείας τι µπορεί να γίνει σε 
αυτόν τον τοµέα για να δουν οι 
Έλληνες πραγµατικά καλύτε-
ρες αµοιβές;

Αξιοποιώντας τη δυναµική της 

«κυκλικότητας» στην οικονοµία, η 
κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει, µέ-
σω των επιχειρήσεων, νέα ώθηση 
στο διαθέσιµο εισόδηµα των εργα-
ζοµένων, µε την αύξηση του κατώ-
τατου µισθού υπαλλήλων και του 
κατώτατου ηµεροµισθίου των ερ-
γατοτεχνιτών. Σε συνέχεια των µέ-
τρων που λαµβάνονται για την στή-
ριξη των εισοδηµάτων, από την 1η 
Απριλίου, ένα µήνα νωρίτερα από 
πέρυσι, ο κατώτατος µισθός αυξάνε-
ται κατά 9,4%, διαµορφούµενος στα 
780,00€, από τα 713,00€ και από τα 
650,00€ που ήταν προ 3ετίας, γεγο-
νός που σηµαίνει ότι έχουν προστε-
θεί ετησίως σχεδόν 3 µισθοί. Ο στό-
χος της νέας αύξησης είναι, αφενός 
να οδηγήσει σε άλλη µια σηµαντι-
κή τόνωση του κατώτατου µισθού, ο 
οποίος υπερβαίνει το ύψος του πλη-
θωρισµού και του ποσοστού που 
έλαβαν οι συνταξιούχοι και, αφε-

τέρου να λάβει υπόψη τις ανάγκες 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων. Σε ένα επιχειρηµατικό περι-
βάλλον που βελτιώνεται διαρκώς, 
οι ισορροπηµένες αυξήσεις εργο-
δοσίας και µισθοδοσίας θα συνεχί-
σουν να προσφέρουν περισσότερες 
και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις 
εργασίας στη χώρα µας. Η βελτίω-
ση, λοιπόν, του επενδυτικού περι-
βάλλοντος είναι το «κλειδί» που θα 
επιτρέψει, όχι µόνο την διατήρηση, 
αλλά και την αύξηση της απασχό-
λησης, καθώς και την λελογισµένη 
βελτίωση των αµοιβών. Η οικονο-
µία είναι κυκλική και οι όποιες προ-
σπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι σίγουρο ότι θα βελτιώσουν αι-
σθητά και την αγοραστική ικανότητα 
των πολιτών. Θα πρέπει να λάβου-
µε, επίσης, υπόψη ότι στα θετικά εί-
ναι και η µείωση του πληθωρισµού. 
Η πτωτική πορεία του ωστόσο για 
να συνεχιστεί απαιτεί εγρήγορση 
και παρεµβάσεις, αφού δεν µπο-
ρεί να αφεθεί στον «από µηχανής 
Θεό»… Μακάρι να δούµε περαιτέ-
ρω αποκλιµάκωση.

n Πρόσφατα, σε συνεδρίαση 
του Ε.Β.Ε.Π. εξετάστηκε το εν-
δεχόµενο ίδρυσης Επιχειρηµα-
τικού Πάρκου στον Πειραιά. 
Σε ποιο βαθµό ωριµότητας βρι-
σκόµαστε αυτή τη στιγµή για 
µια τέτοια εξέλιξη; Τι θα σή-
µαινε η υλοποίηση αυτού του 
project για τον Πειραιά;
Οι συνθήκες έχουν ωριµάσει για 
την ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού 
πάρκου στον Πειραιά. Πρόσφατα, 
σε συνεδρίαση του ∆.Σ. του Επιµε-
λητηρίου εξετάστηκαν διεξοδικά οι 
παράµετροι εκείνοι που επι της ου-
σίας θα το επιτρέψουν.

Η πρόσφατη αναφορά του Πρέ-
σβη της Κίνας στην Ελλάδα για τη 
διερεύνηση, τόσο από την ελληνική, 
όσο και από την κινεζική πλευρά, 
της δυνατότητας βιώσιµης ανάπτυ-
ξης ενός «βιοµηχανικού πάρκου», το 
οποίο θα αξιοποιήσει τη, γεωστρα-
τηγικής σηµασίας, θέση του λιµένα 
του Πειραιά για την ανάπτυξη συ-
νεργειών µεταξύ κινεζικών και ελ-
ληνικών επιχειρήσεων, που διατυ-
πώθηκε στην πρόσφατη εκδήλωση, 
την οποία συνδιοργάνωσαν το 
Ε.Β.Ε.Π και η Ένωση Τραπεζικών 
& Χρηµατοοικονοµικών Στελεχών 
Ελληνικής Ναυτιλίας, προσλαµβά-
νει ιδιάζουσας σηµασίας. Είναι προ-
φανές ότι µια τέτοια εξέλιξη, θα συµ-
βάλει στην ανάπτυξη του συνόλου 
των δραστηριοτήτων του cluster των 
επιχειρήσεων που θα περιβάλει η 
«Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων», 
ενώ, παράλληλα, θα θέσει σε τρο-
χιά υλοποίησης σχεδιασµούς που 
άπτονται της γαλάζιας και κυκλικής 
οικονοµίας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε, 
επίσης, ότι τα επιχειρηµατικά πάρκα 
µπορούν να προσφέρουν ένα ευνο-
ϊκό περιβάλλον και να προσθέσουν 
οικονοµική αξία στο σύνολο της οι-
κονοµίας, παρέχοντας παράλληλα 
λύσεις σε θέµατα χωροθέτησης, ως 
επί το πλείστον, µεταποιητικών επι-
χειρήσεων που αντιµετώπιζαν χρό-
νια προβλήµατα από τον ασφυκτικό 
εναγκαλισµό του αστικού ιστού. 

Το Ε.Β.Ε.Π. διατηρεί ψηλά στην 
ατζέντα του µια πολιτική η οποία ευ-
νοεί, αφενός την ανάπτυξη οικονο-
µιών κλίµακας, αλλά και τις πιθα-
νές συνέργειες, µέσα από τις οποίες 
µπορεί να εµφανιστούν καινοτόµα 
προϊόντα και, αφετέρου, να υπάρξει 
και προστασία του περιβάλλοντος, 
είτε από τη µείωση των οχλήσεων 
από τους θορύβους για τον αστικό 
ιστό, είτε από τον εκσυγχρονισµό 
της υλικοτεχνικής υποδοµής, άρα 
και  εκπεµπόµενων ρύπων.
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‘‘
«Περισσότερο από ποτέ, όλοι πρέπει 

να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία 
και τους πόρους που διαθέτουµε για 

να ενισχύσουµε την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων»



Σ
οκαρισµένος παρακο-
λουθεί ο κόσµος του 
τάε κβο ντο και η τοπική 
κοινωνία της Ηλιούπο-

λης τις αποκαλύψεις για τον 44χρο-
νο προπονητή που κατηγορείται 
ότι βίαζε τουλάχιστον πέντε ανήλι-
κες αθλήτριες του στο σπίτι του και 
στη σχολή πολεµικών τεχνών στην 
Ηλιούπολη.

Αυτό που λένε οι περισσότεροι 
είναι ότι η συµπεριφορά του δεν εί-
χε κινήσει υποψίες στους περισσό-
τερους καθώς φρόντιζε να κερδί-
ζει την εµπιστοσύνη των θυµάτων 
του ενώ ανέπτυσσε επαφές και µε 
οικογένειες µαθητών και µαθητρι-
ών του.

«Είχε ταλέντο να κρύβεται. ∆εν 
έπαιρνε µια µαθήτρια και δεν πή-
γαινε αποµονωµένα, γυρνούσε σε 
όλη την Ηλιούπολη βράδυ-πρωί» 
είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο 
προπονητής Ιωάννης Χιωτάκης.

Ο κ. Χιωτάκης είναι αυτός που 
δήλωσε οτι «από το 2008 τον έβλε-
πα µε κορίτσια, ίσως είναι αυτά τα 
θύµατά του από καταγγελία. Τον εί-
χαµε δει µε αυτοκίνητο, µε µηχανά-

κι, µε κορίτσια, είχα διαµαρτυρηθεί, 
τις πήγαινε σπίτι, αντέδρασα

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος 
των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον 
προπονητή, το νήµα της υπόθεσης 
άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα κορί-
τσια - σήµερα είναι ηλικίας 19 έως 
25 ετών - µίλησαν µεταξύ τους, κα-
τάλαβαν ότι δεν είναι µεµονωµέ-
νο περιστατικό και αποφάσισαν να 
κινηθούν νοµικά για να προστατέ-
ψουν κι άλλα παιδιά. 

Ο εφιάλτης των θυµάτων του ξε-
κίνησε το 2009 όταν ο 44χρονος, 
εκµεταλλευόµενος την ιδιότητά του, 
ξεκίνησε να προσεγγίζει έφηβες 
αθλήτριες που έκαναν µαθήµατα 
στη σχολή και τις έπειθε να ασχολη-
θούν επαγγελµατικά µε το ταε κβο 
ντο.

Στη συνέχεια, τους έκλεινε προ-
σωπικά ραντεβού πριν από τις προ-
πονήσεις στη σχολή επί της Λεω-
φόρου Μαρίνου Αντύπα ή στο σπίτι 
του και εκεί τις βίαζε µε βάναυσο 
τρόπο, σύµφωνα µε τις περιγραφές 
των θυµάτων.

Μάλιστα, ο 44χρονος, ο οποί-
ος είναι πατέρας ενός 6χρονου αγο-

ριού, είχε διαµορφώσει τον ηµι-
ώροφο της σχολής πολεµικών 
τεχνών σε γκαρσονιέρα όπου παγί-
δευε τα ανυποψίαστα κορίτσια.

Όπως λένε οι γείτονές του, κά-
ποια βράδια έµενε εκεί ενώ αρκετοί 
γονείς καταγγέλλουν πως ανήλικες 
αθλήτριες ανέβαιναν στον ηµιώρο-
φο προκειµένου να αλλάξουν ρού-
χα µετά την προπόνηση.

«Ούτε µου είχε αναφέρει κάτι 
το παιδί µου και µάλιστα ήταν πολύ 
καλός επαγγελµατίας. Υπήρχε στον 
επάνω όροφο ένας χώρος σαν σπί-
τι. Βέβαια, το παιδί µου δεν ανέβαι-
νε γιατί τον έφερνα ντυµένο και τον 
έπαιρνα. ∆ίπλα ήταν τα αποδυτήρια 
και οι τουαλέτες, ξέρω ότι ανέβαι-
ναν όσα παιδιά ήθελαν και ξεντύνο-
νταν, έκαναν το µπάνιο τους, άφη-
ναν τα πράγµατά τους. Είχε γραφείο 
εκεί και ξέρω πως τα τελευταία χρό-
νια είχε διαµορφώσει κάτι σαν σπί-
τι και έµενε σίγουρα εδώ κάποιες 
φορές», δηλώνει µια γειτόνισσα του 
44χρονου η οποία πήγαινε το παιδί 
της στη σχολή του.

Από το 2009 µέχρι το 2020 ο 
44χρονος φέρεται να έχει βιάσει 

τουλάχιστον πέντε κορίτσια, από 
12 έως 16 ετών, χωρίς, ωστόσο, να 
αποκλείεται να έχει προβεί σε άσε-
µνες πράξεις σε βάρος και άλλων 
ανηλίκων, πριν και µετά το συγκε-
κριµένο διάστηµα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε 
κάποιες από τις νεαρές αθλήτριες εί-
χε ταξιδέψει στο εξωτερικό για αγώ-
νες, ενώ πόζαρε µαζί τους σε φω-
τογραφίες που ανέβαζε στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Άνθρωποι 
που γνωρίζουν τον 44χρονο κάνουν 
λόγο για µια «ύποπτη» συµπεριφο-
ρά εκ µέρους του, η οποία δεν παρα-
πέµπει σε προπονητή που κάνει µά-
θηµα σε ανήλικα κορίτσια.

Απίστευτες καταγγελίες
∆εν έχουν τέλος οι αποκαλύ-
ψεις για τη χυδαία συµπεριφορά 
του 44χρονου δασκάλου Ταε Κβο 
Ντο από την Ηλιούπολη ο οποίος 
φέρεται για περισσότερο από 10 
χρόνια να προσέγγιζε ανήλικες 
αθλήτριες του και να έχει βιάσει 
πέντε από αυτές.
Συγγενής νεαρής πρωταθλήτρι-
ας πολεµικών τεχνών που υπήρξε 
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Σοκ από τις αποκαλύψεις για τη δράση του προπονητή Τάε Κβο Ντο στην Ηλιούπολη

ΑΝΟΙΓΟΥΝ 
ΣΤΟΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΤΗ 
-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Κυκλοφορούσε 
φανερά 
µε τα κορίτσια 
και έτσι δεν κινούσε 
υποψίες 



µαθήτριά του µίλησε για την ανάρ-
µοστη συµπεριφορά που επιδεί-
κνυε µε τα κορίτσια της σχολής, τα 
ταξίδια που έκανε µε κάποια από 
αυτά και τη σχέση που διατηρού-
σε µε 17χρονη.
«∆ηµιουργούσε φιλίες µε τις οικο-
γένειες των παιδιών. Τους µάζευε 
σπίτι του να ψήνουν παρέα, έκανε 
πάρτι και έτσι όλοι έλεγαν “τι κα-
λός που είναι...” και τον εµπιστεύ-
ονταν. Αλλά όλη την ηµέρα κυκλο-
φορούσε µαζί µε τα κορίτσια, τις 
πηγαινοέφερνε από τη σχολή και 
τις έκανε βόλτες µε τη µηχανή. Τε-
λείωνε η προπόνηση και τις γύ-
ριζε σπίτι µε το αµάξι. Τους έκα-
νε και κάτι περίεργες χειρονοµίες 
τάχα µου αγνές. Όταν ένα κορίτσι 
τελείωνε µια άσκηση στην προ-
πόνηση το χάιδευε στη µέση και 
στα µπούτια, το χτυπούσε στους 
γλουτούς», λέει ο Σ.Π., ο γιος του 
οποίου είχε υπάρξει αθλητής στη 
σχολή του φερόµενου ως παιδο-
βιαστή.

Παράλληλα, περιγράφει και 
ένα ταξίδι για αγώνες που είχε πά-
ει η ανιψιά του µαζί µε τον 44χρονο 
κατά τη διάρκεια του οποίου φρό-
ντισε να αποµονωθεί µε το 14χρο-
νο-τότε-κορίτσι. Ο ίδιος πιστεύει 
πως η ανιψιά του έχει πέσει και αυ-
τή θύµα των νοσηρών διαθέσεων 

του 44χρονου. «Εγώ είµαι σίγου-
ρος ότι αυτός κάτι έχει κάνει στο 
παιδί, την έχει πειράξει. Ήταν 14 
ετών τότε και πήγαιναν για αγώνες 
στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. Και 
άφηνε το µικρό κορίτσι να κοιµά-
ται µαζί του στο ίδιο δωµάτιο. Εί-
χαν πάει κάπου στην Λαµία για 
αγώνα και επειδή η µητέρα της δεν 
έχει χρήµατα για να τη συνοδεύσει 
κοιµόταν µόνος του µε το παιδί στο 
ίδιο δωµάτιο», επισηµαίνει.

Επίσης, εξηγεί πως ο 44χρο-
νος επεδίωκε να έχει «στενές» σχέ-
σεις όχι µόνο µε την ανιψιά του 
αλλά και µε άλλα, µεγαλύτερα κο-
ρίτσια του συλλόγου. Με κάποια 
κοπέλα, µάλιστα, όπως καταγγέλ-
λει, ο συλληφθείς δεν δίστασε να 
συνάψει ερωτικό δεσµό.

«Υπήρχε µια κοπέλα τότε στη 
σχολή, περίπου 17 ετών, µε την 
οποία είχε κανονικό δεσµό. Ήταν 

λίγο πριν χωρίσει µε την πρώην γυ-
ναίκα του. Τους βλέπαµε να κυκλο-
φορούν σαν ζευγάρι, όλοι το ήξε-
ραν ότι είναι ζευγάρι. Αλλά και το 
ίδιο το κορίτσι έλεγε πως τα έχει 
µαζί του».

Τέλος, παραθέτει και ένα πε-
ριστατικό µε πρωταγωνιστή το 
γιο του που τον ανάγκασε να στα-
µατήσει τα µαθήµατα Ταε Κβο 
Ντο στη σχολή του 44χρονου. 
«Είχαµε πάει για έναν αγώνα 
επίδειξης στο Περιστέρι και επειδή 
ο γιος µου έχει ένα πρόβληµα στο 
κεφάλι συµφωνήσαµε να µιλήσει 
στον αντίπαλο προπονητή και να 
µην τον ακουµπήσει κανείς στο 
κεφάλι. Με αγνόησε, δεν έκανε 
αυτό που είχαµε συµφωνήσει 
και αναγκάστηκα να µπω και 
να διακόψω εγώ τον αγώνα για 
να µην πάθει κάτι το παιδί µου», 
προσθέτει.
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Εφιάλτης για 14χρονη
 στα χέρια μαστροπών 
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Συγγενής νεαρής πρωταθλήτριας πολεµικών 
τεχνών που υπήρξε µαθήτριά του µίλησε για 

την ανάρµοστη συµπεριφορά που επιδείκνυε 
µε τα κορίτσια της σχολής, τα ταξίδια που 
έκανε µε κάποια από αυτά και τη σχέση 

που διατηρούσε µε 17χρονη

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου, 
ανάσυρση αρχείων και στοιχεί-
ων από τα κατασχεθέντα κινητά 
τηλέφωνα των τριών συλληφθέ-
ντων και φυσικά πληροφορίες 
από την πρώτη κατάθεση που 
έδωσε η 14χρονη στη δοµή του 
υπουργείου ∆ικαιοσύνης «Το 
σπίτι του Παιδιού» στο Παλαιό 
Φάληρο, είναι οι νέες ψηφίδες 
που συµπληρώνουν το µωσαϊκό 
των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, στην 
υπόθεση µαστροπείας µε θύ-
µα την 14χρονη φιλοξενούµενη 
του ιδρύµατος στη Νέα Σµύρνη.

Η µικρή, έδειξε  να έχει 
απόλυτη εικόνα για το τι συνέ-
βαινε, εµφα-
νίστηκε συνει-
δητοποιηµένη 
για το τι έχει ζή-
σει και αποφα-
σισµένη να συν-
δράµει στο έργο 
των αρχών και 
να προχωρήσουν οι έρευνες. Οι 
αναλυτές προσπαθούν να εντοπί-
σουν τα πλοκάµια του κυκλώµα-
τος παιδοφιλίας που κρύβεται πί-
σω από τη ζοφερή αυτή ιστορία, 
καθώς εκτιµούν πως η υπόθεση 
έχει βάθος και παρουσιάζει πολ-
λά κοινά στοιχεία µε την υπόθε-
ση «Μίχου» στον Κολωνό.

Τρία χρόνια φρίκης
Έτσι, κάνουν βουτιά, στο πα-
ρελθόν και συγκεκριµένα τρία 
χρόνια πίσω, όπου εκτιµούν 
ότι ξεκίνησε ο εφιάλτης για 
το 14χρονο κοριτσάκι και ψά-
χνουν να δουν, ποια είναι τα 
πρόσωπα που έκλειναν τα ρα-
ντεβού, σε ποια ξενοδοχεία 
πραγµατοποιούνταν και φυ-
σικά ποιοι είναι οι βιαστές της 
ανήλικης. Και σε αυτή την πε-
ρίπτωση είναι δεδοµένο ότι οι 
επαφές και τα ραντεβού, κλεί-
νονταν µέσω social media και 
συνεπώς η άρση του τηλεφωνι-
κού απορρήτου και το άνοιγµα 
των συσκευών, θα οδηγήσει σε 
νέο δρόµο την υπόθεση.

Ψάχνουν 
τον «Ρουσλάν»
Παράλληλα, το βάρος των 
ερευνών επικεντρώνεται στον 

εντοπισµό και τη σύλληψη του 
23χρονου Γεωργιανού µε το 
όνοµα «Ρουσλάν» που φέρε-
ται να είναι και ο τελευταίος πε-
λάτης - βιαστής της ανήλικης. 
Έχουν ήδη ζητήσει ενηµέρω-
ση από την εταιρεία κινητής τη-
λεφωνίας για να εντοπιστεί το 
στίγµα του και να οδηγηθεί για 
εξέταση κάτι που όπως λένε εί-
ναι ζήτηµα χρόνου. 

Πρόκειται για έναν 23χρο-
νο ο οποίος εργάζεται όπως είπε 
ως «ασφάλεια υψηλών προσώ-
πων» και έχει γνωριµίες χωρίς 
ωστόσο να θέλει σε αυτή τη φά-
ση να κατονοµάσει τα πρόσω-

πα. Βέβαια αν 
και διατε ίνε-
ται πως δεν εί-
χε ουδεµία ερω-
τική επαφή µε 
το ανήλικο παι-
δί, εντούτοις, ο 
ένας εκ των τρι-

ών συλληφθέντων ο οποίος πα-
ρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο 
στις αρχές τον «δίνει» στεγνά κα-
θώς όπως αναφέρεται στο ενη-
µερωτικό σηµείωµα της ΕΛ.ΑΣ, 
όχι µόνο συνευρέθηκε αλλά ο 
µαστροπός «Ταχίρ» και οι άλ-
λοι δυο συλληφθέντες από την 
παρέα της διαστροφής, παρακο-
λουθούσαν την πράξη και κατέ-
γραψαν στο κινητό τηλέφωνο το 
σκηνικό.

«Ο «Ταχίρ» (δηλαδή ο αλ-
λοδαπός µαστροπός) και ο Ε.Σ 
(Έλληνας συλληφθείς) κατόπιν 
σχετικών ερωτήσεων παραδέ-
χθηκαν ότι κατά το χρονικό διά-
στηµα από 23:00 της 19ης Μαρτί-
ου έως 05:30 της 20ης Μαρτίου, 
βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (ανα-
φέρεται το όνοµα του ξενοδοχεί-
ου) το οποίο βρίσκεται επί της 
οδού (αναφέρεται η οδός) στο 
Μεταξουργείο από κοινού µε την 
ανήλικη και έναν ακόµη φίλο 
τους ονόµατι «Ρουσλάν» αγνώ-
στων λοιπών στοιχείων, ηλικίας 
περίπου 22 ή 23 ετών µε αριθµό 
τηλεφώνου (αναφέρεται ο αριθ-
µός). Ο «Ταχίρ» και ο Ε.Σ ανέ-
φεραν ότι ο Ρουσλάν προέβη σε 
συνουσία µε την ανήλικη ενώ οι 
ίδιοι παρακολουθούσαν τραβώ-
ντας βίντεο», αναφέρεται.

Ο «Ταχίρ»
 και οι άλλοι 

της συµµορίας 

Πώς αποκαλύφθηκε 
η εφιαλτική δράση 

του από το 2009 - 
Τουλάχιστον πέντε 

τα θύµατά του
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ύντοµα θα έρθουν πε-
ρισσότερα καλά νέα για 
την ελληνική οικονο-
µία σηµείωσε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχο-
λιάζοντας σε ανάρτησή του σχετικό 
δηµοσίευµα του Bloomberg.

«Η διεύρυνση του ΑΕΠ της Ελ-
λάδας «ξεπερνά τις µεγάλες οικο-
νοµίες» από το 2019 και ο ρυθµός 
µείωσης των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων «είναι αξεπέραστος από 
τον τραπεζικό κλάδο οπουδήπο-
τε, σύµφωνα µε στοιχεία που συ-
γκέντρωσε το Bloomberg» σηµειώ-
νει στην ανάρτησή του στα αγγλικά 
στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, αναφερόµενος στο 
σχετικό δηµοσίευµα του διεθνούς 
πρακτορείου. Ο κ.Μητσοτάκης κατα-
λήγει επισηµαίνοντας ότι είναι «καλά 
νέα και περισσότερα καλά νέα θα έρ-
θουν σύντοµα».

 Mάλιστα ο πρωθυπουργός στη 
Σύνοδο Κορυφής, µεταξύ άλλων 
ανέφερε:

«Η Ελλάδα είναι, πλέον, από 
µία πολύ ενισχυµένη θέση σε σχέ-
ση µε το πού βρισκόταν το 2019. Με 
µία οικονοµία η οποία αναπτύσσεται 
γρήγορα, µε την ανεργία να αποκλι-
µακώνεται, το δηµόσιο χρέος ως πο-
σοστό του ΑΕΠ να µειώνεται µε τον 
γρηγορότερο ρυθµό σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και µε την πατρίδα 
µας, πια, να είναι πρωταθλήτρια σε 
σχέση µε τα ιστορικά στατιστικά στην 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Αυτό επιτρέπει στην Ελληνική 
Κυβέρνηση να µπορεί να εξακολου-
θεί να στηρίζει τους πιο αδύναµους 
συµπολίτες µας απέναντι στην εισα-
γόµενη ακρίβεια, αλλά µας κάνει και 
πιο αισιόδοξους ότι οι καλύτερες µέ-
ρες της ελληνικής οικονοµίας είναι 

ακόµα µπροστά µας. Βεβαίως, η Ευ-
ρώπη αντιµετωπίζει µία σειρά από 
µεγάλες οικονοµικές προκλήσεις. 
∆εν αναφέροµαι µόνο στην εισαγό-
µενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέ-
λεσµα της απρόκλητης ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία, αναφέροµαι 
και στα ζητήµατα τα οποία έχουν να 
κάνουν µε τα υψηλά επιτόκια δανει-
σµού, µία αύξηση των επιτοκίων την 
οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα κρίνει απαραίτητη προκειµένου 
να συγκρατήσουµε τον πληθωρισµό.

Γνωρίζουµε ότι αυτή η αύξηση 
των επιτοκίων πιέζει και τους Έλλη-
νες δανειολήπτες, καθώς τους υπο-
χρεώνει να διαθέσουν µεγαλύτερο 
κοµµάτι του διαθέσιµου εισοδήµα-
τός τους για τις δανειακές τους εξυ-
πηρετήσεις.

Όµως θέλω να τονίσω ότι η άλ-
λη όψη του νοµίσµατος, της προόδου 
που έχουµε κάνει τα τελευταία χρό-
νια, είναι ότι οι τράπεζές µας είναι 
πια ισχυρές. Και µπροστά στην πα-
γκόσµια χρηµατοπιστωτική καταιγί-
δα η οποία ξετυλίχθηκε τις τελευταίες 
εβδοµάδες, θέλω να διαβεβαιώσω, 
ακόµα µία φορά, όλους τους Έλλη-
νες καταθέτες ότι το ελληνικό τρα-
πεζικό σύστηµα είναι ισχυρό και ότι 
οι καταθέσεις τους είναι προστατευ-
µένες. Και βέβαια, καθώς η Ελλά-

δα θα εξακολουθεί να κάνει βήµατα 
προόδου και να αποκτά -επιτέλους- 
την πολυπόθητη επενδυτική βαθµί-
δα, θα µπορούµε να προσβλέπουµε 
ότι και το κόστος δανεισµού για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελλη-
νικά νοικοκυριά, για την Ελληνική 
∆ηµοκρατία θα µειωθεί, µε αποτέ-
λεσµα να µην είµαστε τόσο αρνητι-
κά εξαρτηµένοι από οποιαδήποτε αύ-
ξηση επιτοκίων καθορίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το δηµοσίευµα 
Το Bloomberg αναφερόµενο στις 
επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας 
δηµοσιεύει κείµενο στο οποίο επιση-
µαίνει ότι η ανάκαµψη της οικονοµί-
ας επικυρώνεται από το χαµηλό κό-
στος δανεισµού της.

«Με το Grexit να έχει αποφευ-
χθεί, µαντέψτε ποιου το χρέος υπε-
ραποδίδει;» είναι ο τίτλος εκτενούς 
δηµοσιεύµατος του ειδησεογραφι-
κού πρακτορείου Bloomberg σχετικά 
µε τις θετικότερες του αναµενοµένου 
οικονοµικές επιδόσεις της Ελλάδος.

«Η οικονοµική ανάκαµψη της 
Ελλάδας επιβεβαιώνεται από το χα-
µηλό κόστος δανεισµού της το οποίο 
είναι χαµηλότερο του µέσου όρου 
των κρατών που φέρουν επενδυτική 
βαθµίδα παγκοσµίως», σηµειώνει το 

πρακτορείο.
«Θυµάστε την Ελλάδα;», σηµει-

ώνει το δηµοσίευµα. Παρά τις ευ-
ρύτερες εκτιµήσεις του βρετανικού 
Τύπου το 2015 αλλά ακόµη και του 
πρώην διοικητού της FED Άλαν 
Γκρήνσπαν ότι «ήταν θέµα χρόνου» 
πριν να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη 
νοµισµατική Ένωση και το ευρώ να 
καταρρεύσει.

Ωστόσο το Grexit ουδέποτε έγινε 
καθώς αυτή ήταν η βούληση της αγο-
ράς οµολόγων, σηµειώνει το δηµοσί-
ευµα παραθέτοντας το ιστορικό των 
διακυµάνσεων απόδοσης που ση-
µείωσε το δεκαετές ελληνικό οµόλο-
γο έως την τελική ανάκαµψη του επί 
των ηµερών της παρούσης κυβερνή-
σεως.

Το κράτος των 10,3 εκατοµµυ-
ρίων, αντίθετα σε κάθε αξιολόγηση 
διεθνούς οίκου, έχει υπάρξει µία οι-
κονοµία επενδυτικής βαθµίδας από 
τον ∆εκέµβριο του 2021, βασιζόµε-
νο σε θετικές τάσεις πληθωρισµού, 
κατά κεφαλήν εισοδήµατος, ανόδου 
ΑΕΠ, µη εξυπηρετούµενων δανεί-
ων και πολιτικής σταθερότητας, σύµ-
φωνα µε στοιχεία που συνέλλεξε το 
Bloomberg.

Στην αγορά οµολόγων η Ελλάδα 
(το ελληνικό οµόλογο) διαπραγµα-
τεύεται τουλάχιστον τρεις βαθµίδες 

υψηλότερα εκείνου που το επενδυτι-
κό κοινό θεωρεί ως υψηλού ρίσκου 
και υψηλής απόδοσης. Σύντοµα δε 
θα έπρεπε να επιστρέψει στην επεν-
δυτική βαθµίδα.

Από την εποχή που ανέλαβε η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019 το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε 7%, 
ξεπερνώντας µεγάλες οικονοµίες 
συµπεριλαµβανοµένης της Γερµα-
νίας (1%), της Γαλλίας (1%), της Ιτα-
λίας (2%), της Ισπανίας (-2%), του 
Η. Β. (1%) και των ΗΠΑ (4%) σύµ-
φωνα µε στοιχεία που συνέλλεξε το 
Bloomberg. Τα µη εξυπηρετούµε-
να δάνεια, ως ποσοστό του συνό-
λου των δανείων, - κριτήριο για την 
υγεία του τραπεζικού συστήµατος 
- µειώθηκαν στο 6,8% από 47% το 
2017 και βρέθηκαν στο χαµηλότερο 
σηµείο τους από το 2017, σηµειώνε-
ται στο δηµοσίευµα στο οποίο παρα-
τίθενται επίσης αναλυτικά στοιχεία 
ως προς την ανακτηθείσα ευρωστία 
του τραπεζικού συστήµατος.

Όπως προστίθεται στο ίδιο δηµο-
σίευµα, το πολιτικό ρίσκο στην Ελ-
λάδα είναι στο χαµηλότερο επίπε-
δο, τουλάχιστον από την εποχή προ 
της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. «Εί-
µαστε η δεύτερη πλέον ταχέως ανα-
πτυσσόµενη οικονοµία στην Ευ-
ρωζώνη», µε ισχυρό τουρισµό και 
«ξένες επενδύσεις σε επίπεδα ρε-
κόρ», σηµείωσε πρόσφατα στη δι-
άρκεια συνέντευξή του, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Η ανάπτυξη ξεπερνά εκείνην  
των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης

«ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α;»

Εύσηµα Bloomberg για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας – 
Μητσοτάκης: «Καλά νέα και περισσότερα καλά νέα θα έρθουν σύντοµα»



Η 
εφαρµογή του καλα-
θιού του Νοικοκυριού 
που πλέον µπήκε στην 
21η πρώτη εβδοµάδα 

υπήρξε επιτυχής και συνέβαλε, µα-
ζί µε άλλα µέτρα όπως το market 
pass, στη µείωση του πληθωρι-
σµού, όπως ανέφερε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης. Το µέτρο αυτό ενι-
σχύεται ανά περιόδους µε επιπλέον 
“ καλάθια”, όπως και το επερχόµενο 
«Καλάθι του Νονού» που κάνει την 
εµφάνισή του την Τετάρτη 29 Μαρ-
τίου µέχρι τις 15 Απριλίου και αφο-
ρά προϊόντα που σχετίζονται µε τα 
δώρα του Πάσχα (παιχνίδια, σοκο-
λατένια αυγά, λαµπάδες κτλ). Ακό-
µη στις 4 Απριλίου θα είναι διαθέσι-
µο και το «Καλάθι του Πάσχα» που 
ουσιαστικά αντικαθιστά το «καλάθι 
της Σαρακοστής» και δηµιουργείται 
για να καλύψει τις ανάγκες των κα-
ταναλωτών στις αγορές τροφίµων 
για το πασχαλινό τους τραπέζι και 
θα περιλαµβάνει αρνί, τσουρέκια 
κτλ. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήµανε 
πως πρόκειται για ένα επιτυχηµένο 
µέτρο που είχε ουσιαστικά αποτελέ-
σµατα και τα οποία δεν θα ήταν εφι-
κτά µε την µείωση του ΦΠΑ, καθώς 
όπως υπογράµµισε “ η µείωση του 
ΦΠΑ που παραµένει το ζητούµενο 
για την αντιπολίτευση δεν φέρνει 
µείωση του πληθωρισµού”.

Όπως άλλωστε εξήγησε ο Σω-
τήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός 
Γραµµατέας Εµπορίου και Προστα-
σίας του Καταναλωτή, στην Ισπανία 
ο ΦΠΑ στα τρόφιµα έπεσε στο 0% 
από 4% ή 5% ανάλογα µε την κατη-
γορία τροφίµων τους µήνες Ιανου-
άριο και Φεβρουάριο 2023, ωστό-
σο στις τιµές των τροφίµων υπήρξε 
αύξηση 4,5% ενώ στην Ελλάδα που 
εφαρµόστηκαν µέτρα όπως το Κα-
λάθι και το market pass η αντίστοι-
χη αύξηση ήταν 2,5%.

Από την πλευρά του ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αρµόδιος για τις 
Στρατηγικές Επενδύσεις, Νίκος 
Παπαθανάσης, σηµείωσε ότι το κα-
λάθι έχει φτάσει ήδη τα 60 είδη και 
αποτελεί ένα εργαλείο “ ανάχωµα 
για την ακρίβεια”. Ο ίδιος τόνισε ότι 
µαζί µε το καλάθι υπάρχει επιπλέ-
ον και η Κάρτα αγορών, όπως και 
ο e καταναλωτής όπου µπορεί κα-
νείς να δει όλες τις τιµές των προϊό-
ντων και η Ελλάδα είναι η µόνη χώ-
ρα στην Ευρώπη που το εφαρµόζει. 
Σε ό,τι αφορά το καλάθι του Νοικο-
κυριού ο κ.Παπαθανάσης τόνισε ότι 
επεκτείνεται µέχρι τον Ιούνιο.

Προς επίρρωσιν όλων των 

προαναφερθέντων, παρουσιάστη-
κε µελέτη που εκπόνησαν το Εθνι-
κό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο 
Philips της Κύπρου µε θέµα: «Ανά-
λυση Συµπεριφοράς των Τιµών 
των Προϊόντων του Καλαθιού του 
Νοικοκυριού και Σύγκριση αυτών 
µε τα Στοιχεία Τιµών της ΕΛΣΤΑΤ 
της Περιόδου Ιανουάριος 2022 - Ια-
νουάριος 2023». Η συγκεκριµένη 
έρευνα έγινε ανεξάρτητα και την 
παρουσίασαν ο καθηγητής του ΕΚ-
ΠΑ, Νικόλαος Ηρειώτης και ο πρό-
εδρος του Philips University, Φίλιπ-
πος Κωνσταντίνου.

Σύµφωνα µε την µελέτη, η αξία 
του καλαθιού όλων των εταιρειών 
από την 1η εβδοµάδα εφαρµογής 
του έως και την 15η εβδοµάδα έχει 
µειωθεί για όλες τις εταιρείες, µε 
µεγαλύτερη µεταβολή για την πε-
ρίοδο να είναι -22,18% ενώ από 
τις 12 εταιρείες οι 11 είχαν µείωση 
πάνω από -7% και η εναποµείνα-
σα µείωση -3,34%.Από την έρευνα 

προέκυψε ότι η λειτουργία του κα-
λαθιού υπήρξε επιτυχής, πως πρό-
κειται για ένα αποτελεσµατικό ερ-
γαλείο στα χέρια της πολιτείας το 
οποίο λειτουργεί υπέρ των κατανα-
λωτών δεν δηµιουργεί προβλήµα-
τα στην λειτουργία της ελεύθερης 
οικονοµίας ενώ η παρούσα έρευ-
να επιβεβαιώνει και ενισχύει τα 
αποτελέσµατα της πρώτης που είχε 

αναδείξει τη θετική συµβολή του 
καλαθιού του νοικοκυριού στο κα-
ταναλωτικό κοινό. Σύµφωνα µε την 
µελέτη, υπάρχουν βάσιµα στοιχεία 
ότι µεταξύ των εταιρειών υπήρξε 
ανταγωνισµός στην αξία Καλαθιών 
που προσέφεραν εβδοµαδιαίως, ο 
οποίος λειτούργησε υπέρ των κατα-
ναλωτών. Αυτό συµβαίνει χωρίς να 
έχει ανακύψει πρόβληµα ανταγωνι-
σµού καθώς βάσει ΕΛΣΤΑΤ, οι τι-
µές του σχετικού δείκτη εµφανίζουν 
αύξηση στις αξίες των αντίστοιχων 
αγαθών.

Τα «καλάθια» 
µέχρι σήµερα 
Με το «καλάθι του Νοικοκυριού» να 
διάγει την 21η εβδοµάδα ζωής του, 
το σχέδιο της Κυβέρνησης για συ-
γκράτηση του εισαγόµενου πληθω-
ρισµού και της ακρίβειας συνεχίζει 
να «µοιράζει» χαµόγελα στους κα-
ταναλωτές. Όλα ξεκίνησαν στις 2 
Νοεµβρίου του 2022, όταν και πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Με 

Υπουργική Απόφαση, είχαν οριστεί 
51 κατηγορίες προϊόντων, για καθε-
µία από τις οποίες τα σούπερ µάρκετ 
που εντάσσονται στο µέτρο, οφεί-
λουν να διαθέτουν ένα τουλάχιστον 
προϊόν σε προσιτή τιµή στο «καλά-
θι του νοικοκυριού», ιδίως συγκρι-
τικά µε τα υπόλοιπα προϊόντα της 
ίδιας κατηγορίας. Έκτοτε, το «κα-
λάθι» συνεχώς µεγαλώνει, µε νέα 
προϊόντα να προστίθενται συνεχώς 
σ’ αυτό. Σύµφωνα µε ανάρτηση του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, «από 
τα 1.134 προϊόντα που περιλαµβά-
νονται στο «καλάθι», 62 (ποσοστό 
5,47%) παρουσίασαν αύξηση, 72 
(6,35%) µείωση και 1.000 (88,18%) 
παρέµειναν σταθερά».

Η ευρεία αποδοχή του µέτρου 
οδήγησε την Κυβέρνηση να προ-
χωρήσει ήδη σε αρκετές παραλλα-
γές του, αλλά και να σχεδιάζει στα-
διακά τις επόµενες.

Καλάθι Χριστουγέννων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε θέσει 
σε ισχύ, από 14/12 έως και 4/1, το 
εορταστικό «καλάθι», στο οποίο πε-
ριλαµβάνονταν η γαλοπούλα, το µο-
σχάρι, τσουρέκια ή βασιλόπιτες, κα-
θώς και οι σοκολάτες.

Καλάθι Αϊ-Βασίλη
Παράλληλα, από 14/12 έως 11/1 
έγινε διαθέσιµο για τους καταναλω-
τές και το «καλάθι του Αϊ-Βασίλη» 
µε 11 περίπου κατηγορίες παιχνι-
διών (επιτραπέζια/παζλ, παιχνίδια 
µε κούκλες, κουκλόσπιτα και άλ-
λα αξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, 
Φιγούρες δράσης, Παιχνίδια κα-
τασκευών και δηµιουργίας, οχή-
µατα-τηλεκατευθυνόµενα, ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, 
λούτρινα, µουσικά παιχνίδια), αλλά 
και µε τη συµµετοχή 15 αλυσίδων 
καταστηµάτων.

Καλάθι της Σαρακοστής
Για την περίοδο της Σαρακοστής, λί-
γο πριν την Καθαρά ∆ευτέρα, εγκαι-
νιάστηκε το «καλάθι της Σαρακο-
στής», µε το οποίο προστέθηκαν στα 
σούπερ µάρκετ προϊόντα µε αυξηµέ-
νη εποχική ζήτηση (χαλβάς, νηστίσι-
µες σαλάτες, αλοιφές π.χ. µελιτζανο-
σαλάτες, ταραµοσαλάτες κ.α., καθώς 
και δύο τουλάχιστον είδη από κατε-
ψυγµένα θαλασσινά. Παράλληλα, 
οι σταθερές κατηγορίες του «καλα-
θιού» του νοικοκυριού τροποποιή-
θηκαν, είτε µε την αύξηση των προ-
ϊόντων, είτε µε υποδιαιρέσεις των 
υφιστάµενων κατηγοριών, προκει-
µένου να συµπεριληφθούν επιπλέ-
ον τύποι προϊόντων.

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Έρχεται και το «Καλάθι 
του Νονού» από την 
Τετάρτη 29 Μαρτίου 
µέχρι τις 15 Απριλίου 
και αφορά προϊόντα που 
σχετίζονται µε τα δώρα 
του Πάσχα (παιχνίδια, 
σοκολατένια αυγά, 
λαµπάδες κτλ)

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Του Πέτρου Κουβάτσου 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Τ
ις προσπάθειες που κα-
ταβάλει ο δήµος ώστε να 
ισορροπήσει το βιοµηχα-
νικό προφίλ του Ασπρο-

πύργου περιγράφει στη συνέντευξη 
που µας παραχώρησε ο δήµαρχος 
της πόλης, κ. Νίκος Μελετίου, σηµει-
ώνοντας πως η δηµοτική αρχή εστία-
σε στην Ποιότητα Ζωής των πολιτών, 
ώστε να µπορεί ο κόσµος να «ανασαί-
νει», και βιολογικά και πνευµατικά. 

Ο δήµαρχος ξεχωρίζει, από τα έρ-
γα που έγιναν στην περιοχή επί θητεί-
ας του, το Μητροπολιτικό Πάρκο Θρι-
ασίου, επιφάνειας 130 στρεµµάτων, 
το οποίο δηµιουργεί νέα δεδοµένα 
στον Ασπρόπυργο και την ευρύτερη 
περιοχή. Παράλληλα, επισηµαίνει 
τη µεγάλη επιτυχία της διοίκησης να 
ενταχθεί στον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας, το πολύ αναγκαίο έρ-
γο της κατασκευής 2ου Γενικού Λυ-
κείου Ασπροπύργου. Μάλιστα, ο δή-
µαρχος σχολίασε για τη συνεργασία 
του µε τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. 
Γιώργο Πατούλη, λέγοντας πως έχει 
κτιστεί µία φιλία που ξεπερνάει τα 
επαγγελµατικά όρια.  

Αναλυτικά, η συνέντευξη του δη-
µάρχου Ασπροπύργου, κ. Νίκου Με-
λετίου, έχει ως εξής: 

n  Πλησιάζει στην ολοκλήρωσή 
της και αυτή η δηµοτική περίο-
δος. Αν σας ζητούσαµε να κάνετε 
έναν συνοπτικό απολογισµό που 
θα στεκόσασταν; 
∆υστυχώς, η θητεία των Ελλήνων 
∆ηµάρχων, ξεκίνησε άσχηµα. Αφού 
χάσαµε τη γη κάτω απ’ τα πόδια µας, 

όλοι, στην αρχή, για λίγο, καταφέ-
ραµε να διαχειριστούµε την κρίση. 
Εµείς πρώτα απ’ όλα θεσµικά, µέ-
σω της ίδρυσης ανεξάρτητου διοικη-
τικού σώµατος, τη «∆ηµοτική Επι-
τροπή Αντιµετώπισης της Πανδηµίας 
του Covid-19». Προϊόν αυτής της δι-
αχείρισης είναι και το αρµόδιο τµή-
µα rapid tests, στις εγκαταστάσεις 
του Οργανισµού Άθλησης και Φρο-
ντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας 
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), από τα πρώτα στην 
Χώρα, που εξυπηρετούν πολίτες κα-
θηµερινά, γλυτώνοντας τους από επι-
πλέον κόστη.

Ένας από τους λόγους που το όνο-

µα µου θα «µείνει» στον Ασπρόπυρ-
γο, φρονώ, είναι το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Θριασίου, στην θέση Γκο-
ρυτσά, επιφάνειας 130 στρεµµάτων, 
στον επαρχιακό άξονα της Λ. Ειρήνης 
(πρώην Νάτο). Το Πάρκο  δηµιουργεί 
νέα δεδοµένα στον Ασπρόπυργο και 
την ευρύτερη περιοχή. Τόσο για την 
λειτουργική και αισθητική αναβάθ-
µιση, όσο και για την προοπτική του 
δηµόσιου χώρου και αστικού πρασί-
νου, υλοποιώντας µε τον πιο έµπρα-
κτο τρόπο την φιλοσοφία της Βιώσι-
µης Ανάπτυξης. Άλλα δε θα σας πω, 
εξάλλου όλες οι γραπτές πληροφορί-
ες βρίσκονται στο internet. Τι νόηµα 

έχει; Θα πρέπει να πάτε να το επισκε-
φθείτε δια ζώσης, αν δε το ‘χετε κάνει 
ήδη, και µετά θα θέλετε να ξαναπά-
τε. Έτσι µας λένε όχι µόνο οι Ασπρο-
πύργιοι, αλλά και δηµότες γειτονικών 
πόλεων, από την Ελευσίνα, τη Μάν-
δρα και τη Μαγούλα, που φέρνουν τα 
παιδιά τους στα γήπεδα. Ακόµη, µε-
τά από πολλές προσπάθειες, υποµνή-
µατα και παραστάσεις, στα αρµόδια 
Υπουργεία,  επιτέλους, καταφέραµε 
να ενταχθεί στον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας, το πολύ αναγκαίο έργο 
της κατασκευής 2ου Γενικού Λυκείου 
Ασπροπύργου, µε προϋπολογισµό 8 
εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για ένα σύγ-
χρονο σχολείο, δυναµικότητας 320 
παιδιών, το οποίο µεταξύ άλλων θα 
διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων καθώς και κλειστό γυµναστή-
ριο. Έτσι θα αποσυµφορηθεί η υπάρ-
χουσα σχολική εγκατάσταση, καθώς 
το υπάρχον λύκειο, ως ένα από τα πο-
λυπληθέστερα της Χώρας, φιλοξενεί 
περίπου 600 µαθητές. Ας µη ξεχνάµε 
άλλωστε πως ο Ασπρόπυργος απο-
τελεί έναν ∆ήµο που σηµειώνει, δια-
χρονικά, αύξηση στον πληθυσµό του. 
Τη δουλειά που δεν έκανε τόσα χρό-
νια το Υπουργείο, ως όφειλε, την κά-
νουµε µαζί µε την Περιφέρεια. 

Επιπλέον, µε επίσης διαρκή υπο-
µνήµατα και παραστάσεις, προς το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και την ΕΛ.ΑΣ. επέµεινα να εκθέ-
τω τα χρόνια υφιστάµενα προβλήµα-
τα ασφαλείας, που αφορούν όχι µόνο 
τον Ασπρόπυργο αλλά και ολόκλη-
ρο το Θριάσιο, και πέτυχα µια µερική 
αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού 

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

«Εστιάσαμε σε πολιτικές  
για να μπορεί ο κόσμος να “ανασαίνει” 

και βιολογικά και πνευματικά»
«Από τα έργα που έγιναν στην περιοχή επί θητείας µας, ξεχωρίζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Θριασίου, 
επιφάνειας 130 στρεµµάτων που δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην πόλη µας και την ευρύτερη περιοχή

‘‘

«Η ανέγερση του 4oy 
∆ηµοτικού Σχολείου 
και του 4ου Γυµνασίου, 
η ανακατασκευή 
του εργοταξίου, η 
εγκατάσταση ηλεκτρικών 
ποδηλάτων µέσω του 
Προγράµµατος Αντώνης 
Τρίτσης, οι εκτεταµένες 
ασφαλτοστρώσεις, 
η διάνοιξη των 
περιφερειακών 
δρόµων, είχαν σκοπό να 
αναπτύξουν τις υποδοµές 
της πόλης και
την αστική
ευηµερία» 



του Α.Τ. Ασπροπύργου. Όµως χρειά-
ζεται πολύ δουλειά να γίνει. Το Κρά-
τος πρέπει να εφαρµόσει ισονοµία 
για όλους. Μετά από αυτό µπορούµε 
να µιλήσουµε και για δράσεις πρόλη-
ψης και δυνάµεις καταστολής. 

Επιπροσθέτως, µε την νέα προ-
γραµµατική σύµβαση Περιφέρειας 
Αττικής και ∆ήµου, που υπογράψαµε 
µε τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώρ-
γο Πατούλη, δώσαµε µια νέα πορεία 
για το ATTICA TV. Από τότε, το κα-
νάλι ξέφυγε από τα στενότερα όρια 
της πόλης και έγινε περιφερειακό, 
ανοίγοντας δυνατότητες για τη δηµι-
ουργία τηλεοπτικών παραγωγών µε 
στόχο την προβολή αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και 
των ∆ήµων της Αττικής. 

Τέλος, θα επιµείνω µε το Ανοι-
χτό Πανεπιστήµιο, το οποίο κλείνει 
15 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Και 
ενώ άλλοι τέτοιοι θεσµοί µας µιµή-
θηκαν, δεν άντεξαν στον χρόνο και 
έκλεισαν. Εµείς διαρκούµε, και έτσι 
δίνουµε δικαίωµα στην περιφερεια-
κή ενηµέρωση, την µόνη πλέον µορ-
φή υγιούς και νηφάλιας πληροφόρη-
σης, να υφίσταται. 

n  Κύριε Μελετίου, ο ∆ήµος 
Ασπροπύργου είναι ένας δήµος 
µε µεγάλες ιδιαιτερότητες και 
δυσκολίες λόγω της χωροταξίας 

του. Ποιοι είναι οι τοµείς που δί-
νει προτεραιότητα η διοίκηση του 
δήµου;
Πράγµατι, ο ∆ήµος µας αντιµετωπί-
ζει τεράστιες δυσκολίες, όχι µόνο στο 
θέµα ασφαλείας, όπως σας προεί-
πα, µα και στον τοµέα  του περιβάλ-
λοντος. Αρκεί να σας πω πως µετά το 
1945, ο κρατικός σχεδιασµός επέβα-
λε ένα βιοµηχανικό προφίλ στην πό-
λη µας. Ο Ασπρόπυργος και η Σίν-
δος είναι υπεύθυνοι ∆ήµοι για τη 
συντριπτική πλειοψηφία βιοµηχα-
νικών αδειών στη Χώρα! Κόκκινη 
ζώνη και βαριά όχληση, που λέµε! 
Άρα, και εµείς καλούµαστε να παί-
ξουµε ένα παιχνίδι µε πολύ συγκε-
κριµένα περιθώρια. ΤΙΤΑΝ, ΧΑ-
ΛΥΨ, ∆ιυλιστήρια, Χαλυβουργίες, 
χηµικές βιοµηχανίες, εταιρείες ανα-
κύκλωσης και περίπου τρεισήµισι χι-
λιάδες (3.500) επιχειρήσεις logistics, 
σιδηροδροµικός Θριασίου -Ο.Λ.Π.,  
φέρνουν στον τόπο µας, σε καθηµε-
ρινή βάση, πάνω από εκατό χιλιά-
δες (100.000)   εργαζόµενους – και 
τα οχήµατα τους. Η παραπάνω εξίσω-
ση αποτελεί έναν γόρδιο δεσµό που 
µάλλον η Πολιτεία θα δυσκολευτεί 
να λύσει. Βέβαια προχωρήσαµε στη 
δηµιουργία του Σταθµού Μετρήσεων 
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στην πλα-
τεία Αλωνίστρας, στο κτίριο του Πε-
ριβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, για 
να ελέγχουµε τις συγκεντρώσεις των 

ρύπων, αλλά αυτό δεν θα µας σώσει. 
Πρέπει η Πολιτεία να επανεξετάσει 
εξ ολοκλήρου τον βιοµηχανικό της 
σχεδιασµό και τις άδειες λειτουργίας. 

Έτσι, ως αντίβαρο στο παραπά-
νω, εστιάσαµε στην Ποιότητα Ζωής. 
Πάρκα, πλατείες, εξωτερικά όργα-
να γυµναστικής, πάρκα τσέπης, εκτε-
νείς δεντροφυτεύεις και αναπλάσεις, 
ώστε να µπορεί ο κόσµος να «ανασαί-
νει», και βιολογικά και πνευµατικά. 

Φυσικά, όλα τα παραπάνω, δεν 
µπορούν να γίνουν δίχως κονδύ-
λια. Η δέουσα καταρτισµένη υπο-
βολή των προτάσεων της Τεχνικής 
µας Υπηρεσίας µας, µας έχει εξασφα-
λίσει µια διαρκή απορρόφηση των 
κονδυλίων. Αναφερόµαστε σε µεγά-
λα ποσά, τα οποία αποδίδονται ευ-
θέως προς το συµφέρον της τοπικής 
κοινότητας, το κοινό καλό, το δηµό-
σιο συµφέρον. Τα τεχνικά µας έργα, 
αποπειράθηκαν να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής. Η ανέγερση του 4ου 
∆ηµοτικού Σχολείου και του 4ου Γυ-
µνασίου, η ανακατασκευή του εργο-
ταξίου, η εγκατάσταση ηλεκτρικών 
ποδηλάτων µέσω του Προγράµµα-
τος Αντώνης Τρίτσης, οι εκτεταµένες 
ασφαλτοστρώσεις, η διάνοιξη των 
περιφερειακών δρόµων, είχαν σκο-
πό να αναπτύξουν τις υποδοµές της 
πόλης και την αστική ευηµερία. 

n  ∆ώσατε µεγάλο αγώνα για να 
αναπτύξετε ένα σηµαντικό πλέγ-
µα κοινωνικών δοµών για τους 
πολίτες που χρειάζονται στήριξη. 
Θα µας περιγράψατε συνοπτικά 
τις υπηρεσίες που προσφέρετε;
Ναι, και βέβαια. Το Κοινωνικό µας 

Παντοπωλείο και το Κοινωνικό µας 
Φαρµακείο, καθηµερινά  εξυπηρε-
τούν εκατοντάδες συµπολίτες µας 
που έµειναν άνεργοι εξαιτίας µιας 
κρίσης που όλο αλλάζει ονόµατα – 
χρηµατοπιστωτική, πανδηµική, ενερ-
γειακή – επισιτιστική. Προσέχουµε 
διαρκώς τις ευάλωτες οµάδες µας, 
επίσης συµµετέχοντας σε όλες τις ια-
τρικές εξετάσεις συµβεβληµένες µε 
το Ε∆∆ΥΠΠΥ, αλλά και σε ειδικές 
συµφωνίες µε άλλα νοσοκοµεία και 
ιατρικά κέντρα. 

Είµαστε, επίσης, ένας από τους 
πρώτους ∆ήµους στο Θριάσιο που 
ιδρύσαµε τα «∆ηµοτικά Κοινωνικά 
Πλυντήρια», εντάσσοντας τα στο σύ-
νολο των δράσεων των Νέων Κοινω-
νικών ∆οµών του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου. Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
παρέχονται υπηρεσίες υγιεινής και 
καθαριότητας σε συµπολίτες µας, ευ-
παθών κοινωνικών οµάδων, ειδι-
κότερα σε άτοµα της τρίτης ηλικίας, 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µο-
ναχικά, χωρίς υποστηρικτικό οικογε-
νειακό περιβάλλον και µε αδύναµη 
οικονοµική κατάσταση.

Σηµαντική επίσης υπήρξε η 
Υπογραφή Συµφώνου Συνεργασί-
ας µεταξύ του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου και του Οργανισµού «Το Χαµό-
γελο του Παιδιού». Το Σύµφωνο 
Συνεργασίας δεσµεύει τα δύο µέρη 
για την ανάπτυξη ισχυρών και αξιό-
πιστων µηχανισµών επέµβασης, εκ-
µεταλλευόµενων όλων των υπαρ-
χουσών καναλιών επικοινωνίας και 
της υφιστάµενης τεχνολογίας, σε πε-
ριπτώσεις παιδιών που βρίσκονται 
σε κίνδυνο. Στον τοµέα της δηµό-
σιας υγείας, ο ∆ήµος,  σε συνεργα-
σία µε το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-
∆ΑΣ» και το Ε∆∆ΥΠΠΥ εγκαινίασε 
το Τοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελο-
ντών ∆οτών Μυελού των Οστών, το 
οποίο εντάσσεται πλέον στο ευρύτε-
ρο, πανελλήνιο δίκτυο  του Συλλό-
γου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ». Μία κί-
νηση ουσιώδης και σωστική, για τους 
ασθενείς όλου του κόσµου ! 

Ολοκληρώνοντας, στο πλαίσιο 
της  πολιτικής του ∆ήµου, αναφορι-
κά µε  την ευζωία δεσποζόµενων και 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς – για-
τί η ευζωία αφορά όλα τα όντα - δί-
νουµε τη δυνατότητα στους δηµό-
τες να σηµάνουν ηλεκτρονικά µε 
microchips τα κατοικίδιά τους, µε το 
ελάχιστο δυνατό κόστος. Πράγµατι, 
η αρµόδια υπηρεσία προσφέρει µε-
γάλο έργο, προστατεύοντας επίσης τα 
αδέσποτα, αποµακρύνοντας τα από 
ακατάλληλους ιδιοκτήτες, και µισθώ-
νοντας πανσιόν ζώων µε ίδια έξοδα, 
για την φιλοξενία τους. 

n  Έχετε προγραµµατίσει κάποιες 
παρεµβάσεις για το προσεχές δι-
άστηµα που θα µπορούσατε ανα-
κοινώσετε;
Ναι. Έχω δουλέψει στενά για την 
αναβάθµιση στην Νέα Ζωή, και την 
ένταξη της στον κοινωνικό ιστό της 
πόλης. Έχουµε κάνει παραπάνω από 
µία ενέργειες, και όντως τα πράγµα-
τα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτε-
ρα. Χωρίς την αρωγή του Κράτους 
όµως, και αναφέροµαι σε µια πολυ-
επίπεδη αρωγή, οι προσπάθειες µας 
δεν θα αποδώσουν ποτέ καρπούς.. 
Ξέρετε, τα γνωστά .. ισονοµία,  ισο-
πολιτεία, ισοδικαιοσύνη. Τέλος, από 
µέρα σε µέρα εγκαινιάζεται και ο Νέ-
ος Συµβουλευτικός Σταθµός Άνοιας 
στον ∆ήµο µας, από  τον Οργανισµό 
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαί-
ας και 3ης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), 
σε συνεργασία µε την Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών. 

 n  Είστε ικανοποιηµένος από τη 
συνεργασία µε την Περιφέρεια;
Ναι, πάρα πολύ. Ίσως ήταν η πρώ-
τη φορά που η Περιφέρεια βοήθη-
σε τόσο. Με τον Γιώργο (Πατούλη) 
δώσαµε αγώνες µαζί και κερδίσαµε, 
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Όπως σας προανέφερα, µε τη σύµβα-
ση στο Attica TV, µε την ένταξη στον 
προϋπολογισµό της ανέγερσης του 
2ου Λυκείου, µε την ειδική συνεργα-
σία στην ανακύκλωση, αλλά και µε 
πολλές ακόµα αφορµές, συνεργαστή-
καµε και εξακολουθούµε να συνεργα-
ζόµαστε άριστα, και έχουµε χτίσει και 
µια πολύ καλή φιλία, που ξεπερνά τα 
επαγγελµατικά όρια. 
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«Με τον Περιφερειάρχη Αττικής,  
Γιώργο Πατούλη έχει κτιστεί  
µία φιλία που ξεπερνάει  
τα επαγγελµατικά όρια»
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 89 έργα στο
«Αντώνης Τρίτσης»
από το ΥΠΕΣ

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-
τσης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση εντάσσο-
νται προς χρηµατοδότηση 89 έργα, συνολικού 
ύψους 162,6 εκατ. ευρώ, µε απόφαση του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέ-
τσα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολό-
γησης.

Ο κ. Πέτσας, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζου-
µε τις εντάξεις έργων στο Πρόγραµµα “Αντώνης 
Τρίτσης”, ανταποκρινόµενοι – µε σχέδιο και τα-
χύτητα – στις ανάγκες που έχουν θέσει οι ∆ή-
µοι και οι Περιφέρειες της χώρας για τις τοπικές 
κοινωνίες. Χάρη στην διεύρυνση του χρηµατο-

δοτικού φακέλου που πραγµατοποιήσαµε, την 
άοκνη προσπάθεια των στελεχών της αρµόδι-
ας υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών σε 
συνεργασία µε την Αυτοδιοίκηση και τη στα-
θερή βούληση της κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη για ενίσχυση του αναπτυξιακού και 
κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, παραµέ-
νουµε συνεπείς στις δεσµεύσεις µας για έργα 
που συµβάλλουν στην ανάκαµψη της εθνικής 
οικονοµίας, βελτιώνουν στην πράξη την ποιότη-
τα ζωής των πολιτών, µειώνουν το ενεργειακό 
αποτύπωµα και δηµιουργούν νέες θέσεις εργα-
σίας σε όλη την Ελλάδα».

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Στήριξη του ∆ήμου Αθηναίων μετά
το κλείσιμο της δομής του Ελαιώνα

Μ
ν ηµόν ιο συνερ -
γασίας µεταξύ του 
Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύ-

λου και του ∆ήµου Αθηναίου, 
υπέγραψαν οι κ.κ. Νότης Μητα-
ράκης και Κώστας Μπακογιάν-
νης. 
Συγκεκριµένα, ο Υπουργός Μετα-
νάστευσης και Ασύλου και ο ∆ή-
µαρχος Αθηναίων, σε συνέχεια 
του πρωτοκόλλου παράδοσης-πα-
ραλαβής της έκτασης της ∆οµής 
του Ελαιώνα, που είχε υπογραφεί 
στις 12 ∆εκεµβρίου 2022 παρου-
σία του Πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, υπέγραψαν µνη-
µόνιο συνεργασίας αναφορικά µε 

την στήριξη του ∆ήµου Αθηναίων 
µετά το κλείσιµο της ∆οµής.

Ο κ. Νότης Μηταράκης ση-

µείωσε πως η κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, υλοποίησαν την δέσµευ-

σή τους για αποσυµφόρηση της 
Αθήνας από τις δοµές φιλοξενίας, 
καθώς και για το κλείσιµο του προ-
γράµµατος ΕΣΤΙΑ.

Από την πλευρά του, ο κ. 
Μπακογιάννης, ευχαρίστησε τον 
Υπουργό για τη στενή και αποτε-
λεσµατική συνεργασία και τόνι-
σε: «Σιγά σιγά γυρίζουµε σελίδα. 
Ευχαριστώ θερµά τον Υπουργό 
κ. Νότη Μηταράκη και τους συ-
νεργάτες του για την ουσιαστική 
και εποικοδοµητική συνεργασία. 
Αποδεικνύεται πως όταν υπάρ-
χει ειλικρινής πολιτική βούληση, 
σχέδιο, επιµονή και υποµονή µπο-
ρούµε να κάνουµε απτά, µετρήσι-
µα και ορατά βήµατα».

Ναυπηγεία Σκαραµαγκά: Επιστολή του δηµάρχου Χαϊδαρίου στον πρωθυπουργό
Την αντίθεση του προς τα 
σχέδια  για τα Ναυπηγεία Σκα-
ραµαγκά εκφράζει µε επιστολή 
του ο δήµαρχος Χαϊδαρίου, Ευ-
άγγελος Ντηνιακός προς τον 
πρωθυπουργό της χώρας, Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη.

Στην επιστολή του, ο δήµαρ-
χος Ευάγγελος Ντηνιακός τονί-
ζει ότι “στον νόµο 4.949 που ψη-
φίστηκε από τη Βουλή το 2022 
προβλέπεται για τα Ναυπηγεία 
λειτουργίες υψηλής όχλησης 
µεταξύ των οποίων, εγκατά-

σταση, παραγωγή, αποθήκευ-
ση και µεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου”.

“Μια τέτοια εξέλιξη, συνε-
χίζει ο δήµαρχος στην επιστολή 
του, θα ήταν καταστροφική για 
το Χαϊδάρι, αλλά και για όλη 
την ∆υτική Αθήνα, τους ∆ή-
µους του Πειραιά και συνολικά 
το Λεκανοπέδιο επειδή θα προ-
καλέσει µόλυνση της ατµόσφαι-
ρας και θα προσθέσει µια βιο-
µηχανική δραστηριότητα.

Επίσης, ο δήµαρχος ανα-

φέρει στην επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό ότι µε οµόφω-
νη του απόφαση το δηµοτι-
κό συµβούλιο του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου εκφράζει την αντίθεση 
του για την κατασκευή τερµατι-
κών σταθµών LNG και µονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο χώρο των Ναυ-
πηγείων Σκαραµαγκά, όπως 
και οποιασδήποτε χρήσης υψη-
λής όχλησης που δεν σχετίζο-
νται µε την λειτουργία των Ναυ-
πηγείων.

Δήμος Διονύσου:
 «Ρητή δέσμευση 
από τον Υπουργό 
κατά των λατομείων»
Στη Βουλή µεταφέρθηκε, το 
ζήτηµα της επαναλειτουργίας των 
λατοµείων στο δήµο ∆ιονύσου, 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
στην ολοµέλεια του νοµοσχεδίου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, καθώς ο δήµος 
είχε καταθέσει τροπολογία, την 
οποία είχε συντάξει η αρµόδια 
διαπαραταξιακή του επιτροπή. 
Αντιπροσωπεία πολιτών, µέλη της 
διαπαραταξιακής και της ∆ιοίκησης 
βρέθηκαν στη Βουλή, σήκωσαν 
πανό κατά των λατοµείων και µαύρες 
σηµαίες και παρακολούθησαν τη 
συνεδρίαση. Από την πλευρά της 
η δηµοτική Αρχή, ανέφερε ότι «ο 
∆ήµος ∆ιονύσου εξασφάλισε ρητή 
δέσµευση κατά των λατοµείων 
στο Πεντελικό, µετά από επίπονο 
αγώνα», σηµειώνοντας ότι ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, 
στο πλαίσιο της συζήτησης στη 
Βουλή, «ξεκαθάρισε µε τον πλέον 
κατηγορηµατικό τρόπο, ότι το 
Πεντελικό Όρος προσφέρεται 
µόνο για ήπιες χρήσεις αναψυχής, 
πολιτισµού και αθλητισµού, “χωρίς 
αµφισηµίες και εξαιρέσεις”, όπως 
υπογράµµισε χαρακτηριστικά. 
Επίσης προανήγγειλε την εκπόνηση 
µελέτης για την επικαιροποίηση του 
σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
για το Πεντελικό, µε στόχο τη 
σύνταξη master plan για την 
αξιοποίησή του».



Τ
ροπολογία κατατέθη-
κε στο νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας , η 

οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει 
ρύθµιση για τον καθαρισµό των οι-
κοπέδων εν όψει καλοκαιριού και 
της αντιπυρικής περιόδου για την 
πρόληψη για τις πυρκαγιές.

Στην τροπολογία και ειδικότε-
ρα στο άρθρο 2, ανατίθεται στους 
∆ήµους η µέριµνα για την εκπλή-
ρωση της υποχρέωσης του καθαρι-
σµού των οικοπέδων και των λοι-
πών ακάλυπτων χώρων, κατά το 
χρονικό διάστηµα από την 1η µέχρι 
την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, 
αλλά και για πρώτη φορά η συντή-
ρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αντιπυρικής περιόδου, προκει-
µένου να διασφαλιστεί η µη πρό-
κληση φωτιάς ή ταχείας επέκτασης 

αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθµίζεται 
η δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθα-
ρισµού των ως άνω οικοπέδων από 
το ∆ήµο, αφενός σε περίπτωση µη 
ανεύρεσης ή µη συµµόρφωσης των 
υπόχρεων προς τούτο και αφετέρου 
σε περιπτώσεις περιφραγµένων ή 
επαρκώς περιτοιχισµένων χώρων, 
κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης τυχόν 
συνδροµής υψηλού κινδύνου πρό-
κλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκα-
γιάς, από την οικεία Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, καθώς και σε επείγου-
σες περιπτώσεις, όπου ο κίνδυνος 
είναι ιδιαίτερα υψηλός και άµεσος.

Επιπροσθέτως, προβλέπο-
νται διοικητικά πρόστιµα µε πενή-
ντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τε-
τραγωνικό µέτρο, όµως θεσπίζεται 
ελάχιστο ποσό τα διακόσια 200 ευ-
ρώ, για τις περιπτώσεις µη συµµόρ-
φωσης µε τις ως άνω υποχρεώσεις.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EE

23
Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ Η ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

∆ήµος Φυλής: Πρωτοποριακές πρακτικές 
για την ενεργειακή αυτονοµία
Τη στρατηγική του ∆ήµου Φυ-
λής για την ενεργειακή και υδρολο-
γική αυτονοµία του, παρουσίασε, ο 
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς από 
το βήµα της 5ης Έκθεσης VERDE 
TEC που αφορούσε τις τεχνολογίες 
περιβάλλοντος, την κυκλική οικονο-
µία και τις έξυπνες πόλεις.

“Σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Ενέργειας και τον κ. Σκρέκα έχουµε 
εκπονήσει τις µελέτες και έχουµε κα-
ταθέσει την πρόταση να µαζεύουµε 
τα ξερά κλαδιά της Πάρνηθας και να 
τα µετατρέπουµε σε βιοµάζα, ώστε 
µε την ενέργεια που θα παράγεται να 
καλύπτουµε µε ζεστό νερό και ρεύ-
µα τη ∆ηµοτική Κοινότητα της Χα-
σιάς και το Πανόραµα που είναι οι 
δυο πιο ορεινές περιοχές του ∆ή-

µου µας” υπογράµµισε ο Χρήστος 
Παππούς και ενηµέρωσε τους συνέ-
δρους πως ο ∆ήµος έχει ήδη ολο-
κληρώσει και πρόγραµµα οκτώ γεω-
τρήσεων που αποφέρουν στο ∆ήµο 
2.000.000 κυβικά νερού το χρόνο.

“Στόχος µας είναι δωρεάν ηλε-
κτρικό ρεύµα για το ∆ήµο µας και 

τους δηµότες µας και πάρα πολύ 
φθηνό νερό για όλους τους δηµότες 
Φυλής. Κάνουµε το ∆ήµο Φυλής 
ενεργειακό και υδρολογικό πρότυ-
πο και προχωράµε το ∆ήµο µπρο-
στά” κατέληξε ο ∆ήµαρχος Φυλής. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως το περίπτε-
ρο του ∆ήµου Φυλής στην έκθεση 
συγκέντρωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον τόσο των αυτοδιοικητικών, όσο 
και όλων των φορέων που ασχολού-
νται µε τις τεχνολογίες του περιβάλ-
λοντος, ενώ βραβεύτηκε από τους 
διοργανωτές ως το πιο άρτιο περί-
πτερο της διοργάνωσης αφού παρά 
το λιτό της παρουσίας του είχε συ-
µπυκνώσει και παρουσίαζε όλες τις 
καλές πρακτικές γύρω από τις τεχνο-
λογίες του περιβάλλοντος.

Τον ∆ήµο Κηφισιάς και το Γ’ ΚΑΠΗ Κηφισιάς επισκέφθη-
κε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τοµέα Αττικής µε την Νέα 
∆ηµοκρατία, Νίκος Παπαθανάσης.
Κατά την επίσκεψη του υπουργού στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς, 
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας µε τον δήµαρχο Γιώρ-
γο Θωµάκο, τους αντιδηµάρχους και λοιπούς εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να ενηµερωθεί για τα ζητή-
µατα του ∆ήµου. «Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης και των 
βουλευτών να βρίσκονται κοντά στην Αυτοδιοίκηση ειδικά 
του πρώτου βαθµού, αφού είναι αυτή που βρίσκεται σε άµεση 
επαφή µε τους πολίτες και γίνεται καθηµερινά κοινωνός των 
ζητηµάτων και προβληµάτων που αντιµετωπίζουν», ανέφερε 
χαρακτριστικά ο αναπληρωτής υπουργός. Μετά το πέρας της 
συνάντησης ο κ. Παπαθανάσης περιηγήθηκε στο ∆ηµαρχείο 
και συζήτησε µε τους δηµοτικούς υπαλλήλους και στη συνέ-
χεια πραγµατοποίησε σύντοµη επίσκεψη στο Γ’ ΚΑΠΗ Κη-
φισιάς όπου συνοµίλησε µε τα µέλη του Κέντρου Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων.

Στο ∆ήµο Κηφισιάς 
ο Νίκος Παπαθανάσης

«Μετά από 4 χρόνια γόνιµης θητείας 
στην Περιφέρεια Αττικής, αποφάσισα 
να θέσω τον εαυτό µου στην κρίση των 
συµπολιτών µου, θέτοντας υποψηφιότη-
τα για ∆ήµαρχος Αχαρνών. Γιατί σε αυ-
τόν τον τόπο γεννήθηκα και µεγάλωσα. 
Σε αυτόν τον τόπο ζω και εργάζοµαι και 
γιατί πιστεύω ακράδαντα πως στο Μενί-
δι «Αξίζουµε Περισσότερα», δήλωσε σε 
πρόσφατη συνέντευξή της η εντεταλµέ-

νη περιφερειακή σύµβουλος τεχνικών 
έργων Ευρώπη Κοσµίδη. Η ίδια παρου-
σίασε τους στόχους της υποψηφιότητάς 
της, ξεκαθαρίζοντας πως όταν πρόκειται 
για την αυτοδιοίκηση πάσχει από κοµ-
µατική αχρωµατοψία…! «Ο δήµος µας 
είναι ένας δήµος που έχει µείνει αρκετά 
χρόνια πίσω… ό,τι θέλω να κάνω το κά-
νω µε πάθος και έτσι θα αγωνιστώ για το 
∆ήµο Αχαρνών», τόνισε η κα Κοσµίδη.

Υποψήφια δήµαρχος Αχαρνών η Ευρώπη Κοσµίδη



24
Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαρτίου 2023TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ
ον Τάσο Μπουγά επέ-
λεξε η αλυσίδα κα-
τασ τηµάτων Jumbo 
για την καθιερωµένη 

πλέον πασχαλινή διαφήµιση, η 
οποία έγινε viral από τις πρώτες 
κιόλας ώρες της προβολής της.
Ο τραγουδιστής εµφανίζεται ως 
«Πλανητάρχης» στο Φεγγάρι, 
ενώ παράλληλα τον περικυκλώ-
νουν: ένα κόκκινο αυγό ως δια-
στηµόπλοιο στη Σελήνη, µία χο-
ρεύτρια ντυµένη λαγός που κάνει 
pole dancing, ποτήρια µε µπύρα 
σε συνθήκες έλλειψης βαρύτη-
τας, ψήστες, αρνιά και κοκορέ-
τσια. Ο Τάσος Μπουγάς σε ρόλο 
αστροναύτη αναγκάζεται να µε-
ταναστεύσει στη Σελήνη για να 
ψήσει το αρνί, επειδή έχει «εκδι-
ωχθεί» όπως λέει τραγουδιστά, 
από τους vegan στους ρυθµούς 
του «Φεγγάρι µου» της Νατάσας 
Θεοδωρίδου.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο 
µοιράζονται σε εκείνους που το 
βρήκαν πολύ κακή ιδέα και προ-
σβλητικό, αλλά και σε εκείνους που 

γέλασαν µε το χιούµορ του κλιπ. 
«Φεγγάρι εδώ θα ψήσω τον αµνό, 
γιατί οι vegans µε έδιωξαν απ' τη Γη 
µου. Ελάτε κόσµε µου εγώ κερνώ, 
γιατί είµαι φύλακας και άγγελος 
του εθίµου. Moon-dance. Γι’ αυτούς 
η τσίκνα είναι ντεµοντέ, για µένα 
eau de cologne πολυτελείας. Ελάτε 
ψήστες µου, καµάρια του λαού µες 
το ντουµάνι να πνιγεί ο γαλαξίας» 
τραγουδά και το κλιπ ολοκληρώνε-

ται µε έναν νεαρό vegan, ο οποίος 
κρατά µια λαµπάδα µαρούλι.

Ο Κώστας Τσουρός, ο οποίος 
διατηρεί φιλικές σχέσεις µε τη Να-
τάσα Θεοδωρίδου µετέφερε στο 
Mega Καληµέρα, ότι η δηµοφιλής 
τραγουδίστρια είναι στενοχωρηµέ-
νη. «Είναι στενοχωρηµένη µε αυτό 
που έχει συµβεί. Είναι και θυµωµέ-
νη. Απλά κι αυτή θέλει να καταστή-
σει σαφές ότι δεν έχει καµία συµ-

µετοχή σε όλο αυτό. Το τραγούδι 
µπορεί να το έχουµε ακούσει από 
τη φωνή της αλλά έχει γραφτεί από 
τον Γιώργο Θεοφάνους.

Όταν λοιπόν ένας δηµιουρ-
γός δίνει τα δικαιώµατα για να γί-
νει το ο,τιδήποτε µε ένα τραγούδι, 
δεν έχει ανάµειξη ο τραγουδιστής. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση µά-
λιστα είναι και οι στίχοι και η µου-
σική του Γιώργου Θεοφάνους, 

οπότε επέλεξε να δώσει τα δικαι-
ώµατα αυτού του κοµµατιού στη 
διαφήµιση. Η Νατάσα Θεοδωρί-
δου απλά στενοχωριέται γιατί σε 
αυτό το τραγούδι έχει δώσει τη 
ψυχή της και αυτή τη στιγµή πρω-
ταγωνιστεί σε µία διαφήµιση πα-
ρωδία. Και θέλει να γίνει ξεκά-
θαρο ότι εκείνη δεν συµµετέχει 
σε καµία περίπτωση µε την παρα-
χώρηση του τραγουδιού της» είπε 
ο δηµοσιογράφος χωρίς να ανα-
φερθεί σε περισσότερες λεπτοµέ-
ρειες.

Οι δηλώσεις Μπουγά
Μετά την έκταση που έλαβε το θέ-
µα, ο Τάσος Μπουγάς είπε: «Με 
φώναξε η εταιρεία που κάνει τη δι-
αφήµιση και µου είπε να πω το τρα-
γούδι αυτό. ∆εν έγινε διασκευή, τα 
λόγια άλλαξαν, δεν µε πείραξε αυ-
τό». Ο ίδιος τόνισε, πως ο Γιώργος 
Θεοφάνους, δηµιουργός του «Φεγ-
γάρι µου, ήταν ενήµερος για τον 
«δανεισµό» του κοµµατιού. «Μίλη-
σε η διαφηµιστική εταιρεία µε τον 
Γιώργο Θεοφάνους» είπε.

ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΑΝΕΙ ΧΙΟΥΜΟΡ
Ο «ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ»

Viral έχει γίνει το πάρτι γενεθλίων 
της Μαριέττας Χρουσαλά, η οποία επέ-
λεξε να το οργανώσει στο Κάιρο, µε κα-
λεσµένες παρουσιάστριες, ηθοποιούς 
και µοντέλα από την Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών και η Καλοµοίρα, 
µε την οποία τη συνδέουν πολλά χρό-
νια φιλίας. Οι δυο τους χόρεψαν και δι-
ασκέδασαν κατά τη διάρκεια της βρα-
διάς. Σε βίντεο που ανάρτησε ο Μάνος 
Μαγιάτης, ο οποίος επίσης ήταν µετα-
ξύ των καλεσµένων, οι δύο κουµπάρες 
χορεύουν µε συγχρονισµένες κινήσεις 
το «24K Magic» του Μπρούνο Μαρς.

Σε έναν κυµατοειδή χορό, Καλο-
µοίρα και Μαριέττα Χρουσαλά στέκο-
νται η µία απέναντι από την άλλη µε τα 
ίδια βήµατα, Στη µέση, ο Μάνος Μα-
γιάτης ακολουθεί την αντίθετη πορεία 
του χορού τους. Η Καλοµοίρα ταξίδεψε 
ως την Αίγυπτο για την κουµπάρα της 
µαζί µε τον σύζυγό της, Γιώργο Μπού-
σαλη και το βράδυ της ∆ευτέρας 20 
Μαρτίου ανέβασε στο Instagram φω-
τογραφίες από όλο το ταξίδι. Σε µερι-
κά στιγµιότυπα ποζάρει µε τη Μαριέττα 
Χρουσαλά µπροστά από τις πυραµίδες 
ή την ώρα του πάρτι της παρουσιάστρι-

ας. Σε άλλα, εµφανίζεται να είναι µαζί µε 
τον σύζυγό της  πάνω σε µία καµήλα. Στη 
λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε: «Κου-
µπάρα µου, είσαι η καλύτερη κουµπά-
ρα που θα µπορούσε να ζητήσει κανείς! 
Σε αγαπώ τόσο πολύ!!! Ευχαριστώ και τον 
Leon που δηµιουργήσατε τόσες όµορφες 
στιγµές για όλους µας.. αναµνήσεις που 
θα θυµόµαστε για πάντα! Τα κατάφερες 
Βασίλισσα του Κάιρο! Χρόνια πολλά 
όµορφη!».

Οι καλεσµένες
Από βίντεο που κυκλοφορούν στα social 
media, φαίνεται πως το «παρών» έδω-

σαν, µεταξύ άλλων, η Αθηνά Οικονοµά-
κου µε τον σύζυγό της, Φίλιππο Μιχό-
πουλο, η Νικόλ Παναγιώτου, η Κατερίνα 
Καινούργιου, η ∆ήµητρα Λαζαράτου, η 
Μαίρη Βιτινάρος, η ∆έσποινα Καµπού-
ρη µε τον σύζυγό της και η Σταµατίνα Τσι-
µτσιλή. Οι παραπάνω έφθασαν στο Κά-
ιρο και «πληµµύρισαν» το Instagram µε 
φωτογραφίες τους µπροστά από τις πυρα-
µίδες. Πολλές από τις φίλες της Μαριέτ-
τας Χρουσαλά, ανάρτησαν και κλιπ από 
το πάρτι, δείχνοντας την ολόχρυση εµφά-
νιση της παρουσιάστριας. Επέλεξε να φο-
ρέσει ένα χρυσό φόρεµα σε στιλ µαγιό και 
ένα µεγάλο άνοιγµα στο δεξί της πόδι.

Μαριέττα Χρουσαλά: Ο χορός με την Καλομοίρα από τα γενέθλια στο Κάιρο
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H απάντηση του Χρήστου 
Πολίτη στην Δανδουλάκη 

Κάτια Δανδουλάκη: 
«Ο Χρήστος Πολίτης δεν θέλει να μιλάω 
για εκείνον. Δεν θέλει γιατί με μισεί

Η Κάτια ∆ανδουλάκη ήταν κα-
λεσµένη στο «Έλεος!» και µίλησε 
για τη ζωή και την καριέρα της. Για 
τα 50 χρόνια καριέρα της είπε ότι 
«πλέον δεν χρειάζεται να αποδεί-
ξεις τίποτα. Επίσης απέκτησα υπο-
µονή, σηµάδι ότι µεγαλώνεις».

Σχολιάζοντας το πώς παραµέ-
νει τόσο νέα είπε ότι «είναι η διά-

θεσή µου παιδική, τόσο που νοµί-
ζω ότι παλιµπαιδίζω. Νοµίζω  ότι 
από µικρή είχα το σύνδροµο της µα-
θήτριας». Φυσικά δεν µπορούσε να 
µην µιλήσει για τον άνθρωπο της 
ζωής της, Μάριο Πλωρίτη και τη 
γνωριµία τους. «Έχω φωτογραφία 
τον Μάριο που µου τσιµπάει το µά-
γουλο στην αγκαλιά της µαµάς µου 
ντυµένη µπιζέλι. Ήµουν σε φωτο-
γραφείο, 4 ετών, είχε έρθει µε την 
Έλλη Λαµπέτη και είπε “κοίτα ένα 
κοριτσάκι”.

Μετά στα 18 µου έδωσε το πτυ-
χίο µου, το πτυχίο στη δραµατική 
σχολή. Ήταν καρµικό, δεν γίνεται 
τόσες συµπτώσεις!». «Είχε τις ωραι-
ότερες γυναίκες. Και την Έλλη και 
την Αλίκη… Και ήταν όλες φίλες 
µου» είπε για τον εκλιπόντα σύζυγό 
της. «∆εν µπορούσα να βρω δου-
λειά από το ύψος µου. Με βάζανε 
και µε µετρούσανε µε τις µεζούρες. 

Ο Νίκος Κούρκουλος είχε το ίδιο 
ύψος µε µένα αλλά έδειχνα πιο ψη-
λή και έπαιζα εγώ καθιστή κι εκεί-
νος όρθιος» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά για το παρουσιαστικό της.

 «Το θέατρο δαγκώνει οικονο-
µικά ενώ η τηλεόραση όχι. Λάτρε-
ψα τη Λάµψη. ∆εν µε ενοχλεί καθό-
λου να πω “σαπουνόπερα”. Σε ένα 
δεν διασκεδάζω, να δω κάτι που 
δεν καταλαβαίνω. Εκεί δεν περ-
νάω καλά» ανέφερε.

Για τα όσα προέκυψαν µετά την 
πολύκροτη συνέντευξη του Χρή-
στου Πολίτη και την πικρία του για 
τις αµοιβές τους στη «Λάµψη» είπε: 
«Πέρασα πάρα πολύ ωραία µε τον 
Χρήστο, ήµασταν φίλοι. ∆εν θέλω 
να επαναλάβω τι έχω πει γιατί δεν 
θέλει να µιλάω για εκείνον. ∆εν θέ-
λει γιατί µε µισεί. Εγώ ξέρω ότι τον 
αγαπώ. Γι’ αυτό σέβοµαι την από-
φασή του» ανέφερε.

Ο
τελευταίος χρόνος ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολος για 
τον πρώην ποδοσφαι-
ριστή Ζεράρ Πικέ και 

τη φίλη του Clara Chia. Ήδη πολλά 
διεθνή δηµοσιεύµατα κάνουν λόγο 
για χωρισµό του ζευγαριού. Ουσι-
αστικά, πρόκειται για ένα ειδύλλιο 
που ήρθε στο φως της δηµοσιότη-
τας φέτος και µετά από λίγους µόνο 
µήνες είναι έτοιµοι να πουν «αντίο». 

Σύµφωνα µε ορισµένα δηµοσι-
εύµατα στην Ισπανία, υπάρχουν διά-
φοροι λόγοι για τους οποίους η Κλά-
ρα δεν θα αισθανόταν πλέον άνετα 
στη σχέση της µε τον Πικέ, ο οποίος 
εκτός από τη σχέση τους και τα ερ-
γασιακά ζητήµατα, πρέπει να παρα-
κολουθεί και να ανησυχεί και για τα 
παιδιά του, τα οποία σύντοµα θα πά-
νε να ζήσουν µε τη µητέρα του, την 
Κολοµβιανή τραγουδίστρια Σακί-
ρα, στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Έτσι, εν µέσω ενός χαοτικού και 
περίπλοκου δεύτερου εξαµήνου του 
2023 για τον πρώην παίκτη, λόγω 
των απιστιών του, των προβληµά-

PIQUE
Φουντώνουν 

τα δημοσιεύματα ότι χωρίζει 
και με την Clara Chia 

των και του χωρισµού του από τη 
Σακίρα, εκτός από τη µάχη για την 
επιµέλεια των παιδιών τους, φαίνε-
ται ότι η σύντροφός του φέρεται να 
µην αντέχει όλη αυτή την πίεση από 
τα ΜΜΕ και είναι έτοιµη να αποχαι-
ρετήσει τον Πικέ. 

Η 23χρονη δεν άντεξε το «κυ-
νήγι» των ΜΜΕ, ειδικά όταν προ-
έκυψε η φήµη για την απιστία του 
πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα. 
Επιπλέον, γίνεται λόγος για µια 
υποτιθέµενη εύνοια προς το πρό-
σωπό της από εταιρεία, η οποία 
ανήκει στον Πικέ και για ενόχλη-
σή της για την όλη την προσέγγιση 
µεταξύ εκείνου και της Σακίρα τις 
τελευταίες ηµέρες, προκειµένου να 
τερµατιστούν οι διαπραγµατεύσεις 
για την επιµέλεια των παιδιών τους.

Άλλοι λένε ότι το ζευγάρι έχει 
βαρεθεί να είναι µαζί, όπως αποδει-
κνύεται από τις εκφράσεις τους το 
τελευταίο διάστηµα, σε βίντεο και 
φωτογραφίες που έχουν δηµοσιευ-
τεί από τα διεθνή ΜΜΕ. 

Πάντως, αυτές τις ηµέρες ο Πι-
κέ έχει εµφανιστεί περισσότερο µε 
τα παιδιά του και τη µητέρα του πα-
ρά µε την Clara Chia, µε την οποία 
φαίνεται να είναι σε απόσταση.

Ο Χρήστος Πολίτης έδωσε 
την απάντησή του στην Κάτια 
∆ανδουλάκ η,  η  οποία  σε 
συνέντευξή της ανέφερε πως ο 
συνάδελφός της τη «µισεί». 

Ο ηθοποιός έκανε τη δική του 
δήλωση, η οποία προβλήθηκε 
στην εκποµπή «Πρωινό» και τόνισε 
αρχικά, πως «δεν έχει µισήσει ποτέ 
στη ζωή του κανέναν άνθρωπο». 
«Το µίσος είναι λίγο κακόγουστο 
πράγµα. ∆εν έχω µισήσει ποτέ 
κανέναν άνθρωπο», δήλωσε 
χαρακτηριστικά. «Είπα απλά ότι 
δεν θέλω να αναφέρεται σε εµένα 
καθόλου, είπα να σταµατήσει αυτό 
το σίριαλ. Μάλιστα, µου είχαν πει 
ότι ο κύριος Λιάγκας έκανε µία 
πολύ σωστή τοποθέτηση, ότι δεν 
έπρεπε να πει κάτι τέτοιο για µένα 

η κα ∆ανδουλάκη. ∆ηλαδή ότι 
είχα το ακαταλόγιστο γιατί είµαι 
ψυχοπαθής, κάτι τέτοιο νοµίζω», 
συµπλήρωσε. Τέλος, ανέφερε 
πως ο καθένας είναι ελεύθερος 
να λέει ό,τι θέλει, όµως όχι να τον 
κατηγορεί αδίκως, επειδή απλώς 
θέλησε να ξεκόψει από κάποιους.

«Εγώ δεν µισώ κανέναν. Ο 
καθένας είναι ελεύθερος να λέει 
ό,τι θέλει. Απλά εγώ δεν µισώ 
κανέναν. Σε όλη µου τη ζωή δεν 
έχω µισήσει. Έχω ξεκόψει από 
ανθρώπους, έχω αδιαφορήσει για 
ανθρώπους που δεν ήταν εντάξει 
για µένα, αλλά µίσος δεν έχω 
νιώσει για κανέναν άνθρωπο. 
Ποτέ στη ζωή µου δεν έχω µισήσει 
άνθρωπο. Ο καθένας µπορεί να 
λέει ό,τι θέλει», δήλωσε κλείνοντας.



Σ
ε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στο περιοδικό 
ΟΚ!, ο παρουσιαστής 
έκανε µία αναδροµή 

στο παρελθόν, τότε που ζούσε έναν 
κεραυνοβόλο έρωτα µε τη δηµοσι-
ογράφο. «Ξεκίνησα για µαθηµα-
τικός που έπαιρνε 20 στα αρχαία 
και έγινα µουσικός, όντας µαθηµα-
τικός. Ήµουν ήδη οργανωµένος σε 
οµάδες της εξωαριστεράς και δεν 
µου έδιναν διαβατήριο λόγω δι-
κτατορίας να συνεχίσω µεταπτυ-
χιακά, είχα πάρει υποτροφία στην 
Ινδιανάπολη. Τότε γνώρισα µέσω 
µίας φίλης του αδελφού µου την 
Όλγα Τρέµη. Ήταν κόρη γιατρού, 
έµενε πάνω στην πλατεία Κυψέ-
λης, ένα πάρα πολύ ωραίο κορί-
τσι» είπε αρχικά. Στην πορεία της 
συνέντευξης, ανέφερε: «Όλη η 
Φωκίωνος Νέγρη έλεγε ότι όταν 
ερχόταν να ψωνίσει παπούτσια σή-
κωνε όλη την προθήκη. 

Ήρθε σπίτι, στο πατρικό µου, 
Κεφαλληνίας και Επτανήσου, στον 
πατέρα µου, στη µάνα µου, τότε δεν 
είχαµε φύγει από το σπίτι ακόµη. 
Και εµφανίζεται η Όλγα, κλασάτη, 
όµορφη, εφηβοειδής, νεανική, θη-
λυκό όµως. Θυµάµαι ότι την πρώ-
τη φορά παίξαµε κι ένα ποδοσφαι-
ράκι που είχα, µε την ελπίδα ότι 

όπως θα κάτσει, κάτι θα δω. ∆εν εί-
δα όµως τίποτα. Είχα ήδη µπει στο 
πανεπιστήµιο, εκείνη θα έδινε στο 
Οικονοµικό της Νοµικής, χρειαζό-
ταν µαθηµατικά και µου ζήτησαν να 
της κάνω µάθηµα.

Και της έκανα σπίτι της, είχε και 
τηλεόραση. Ο πατέρας µου ήταν ένας 
ακραιφνής κοµµουνιστής τύπος που 
δεν ήθελε την τηλεόραση µε τίποτα κι 
εκείνη τη χρονιά είχε Μουντιάλ. Το 
είχε πάρει η Βραζιλία, θυµάµαι, ήταν 
τα τελευταία του Πελέ. Ποδοσφαι-
ράνθρωπος εγώ, είπα «το τερπνόν 
µετά του ωφελίµου», δηλαδή και τη-
λεόραση και στην Όλγα µάθηµα». 
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πρόσθεσε 
στη συνέχεια: «Τώρα τι ήταν το τερ-
πνόν και τι το ωφέλιµο, το αφήνω 
στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. 

Και όπως µία µέρα περιµένω 
να της κάνω µάθηµα και µετά να 
δούµε τον αγώνα, κάνει ένα πέρα-
σµα στο βάθος στον διάδροµο –θυ-
µάµαι και το σπίτι της µε τη βερα-
ντούλα- και είναι µε τα εσώρουχα. 
Αγρίεψαν τα µάτια µου. Σάστισα. 
Και µου καρφώνεται η ηµίγυµνη 
εικόνα της, µου άρεσε η Όλγα. Μου 
γίνεται έµµονη ιδέα, αλλάζει όλη 
µου η ψυχοσύνθεση. Στις επόµε-
νες δύο ηµέρες, θυµάµαι τη σκηνή 
σαν τώρα, καθόµαστε στη βεράντα 
και της πιάνω το χέρι, ξέρεις λίγο 
συντροφικά, λίγο έτσι, και το χάι-
δευα µε κινήσεις που θα µε πέρνα-
γε χελώνα, βραδύποδας εν πάση 
περιπτώσει, ίσα που της κούναγα 
λίγο το χέρι. 

Μέχρι που την αγκάλιασα και 

τη φίλησα. Είχαµε σχέσεις, και µά-
λιστα ήµουν και ο πρώτος άνδρας 
της Όλγας».

Κλείνοντας, είπε:  «Τελικά 
έδωσε, πέτυχε και µετά την βλέ-
πω στην κατάληψη της Νοµικής, 
φοιτητής εγώ, φοιτήτρια εκείνη. 
Κάνω έτσι και βλέπω ένα µανε-
κέν ανάµεσά µας. Παρέµεινε µα-
νεκέν. Μιλήσαµε, στενοχωρήθη-
κα κιόλας γιατί ήταν βράδυ στην 
κατάληψη και µπορούσε να µπει 
η Ασφάλεια και να πέσει ξύλο 
και σκεφτόµουν τώρα τους βάρ-
βαρους να µου χτυπάνε, ας πού-
µε, το Ολγάκι µου το τρυφερό, το 
εύθραυστο και όµορφο. Μετά από 
πολύ καιρό πρέπει να είχα ήδη 
βγει εγώ στην τηλεόραση που εµ-
φανίστηκε εκείνη».
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Ο Ανδρέας 
Μικρούτσικος 
αναφέρθηκε για 
πρώτη φορά στο 
ειδύλλιο ανάµεσα  
στον ίδιο και την 
Όλγα Τρέµη

O ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ 

«Ήμουν
ο πρώτος 

άνδρας της»
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«Είμαι βέβαιος ότι
η Όλγα θα μειδίασε
– Η Χριστοπούλου
όμως θα μείνει...
Χριστοπούλου

 
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, µε όσα είπε για την Όλγα Τρέ-
µη προκάλεσε αντιδράσεις. Μια από αυτές που σχολί-
ασε αρνητικά ήταν και η Έλενα Χριστοπούλου, η οπι-
ία τον κατηγόρησε για «κανιβαλισµό» και πως εξέθεσε 
µία γυναίκα.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολίασε τη στάση της γνωστής 
booker µοντέλων απέναντί του από τη στιγµή που βγήκε από 
το νοσοκοµείο, µέχρι σήµερα.

«Όταν είχα βγει από το νοσοκοµείο σας είχα πει µία κου-
βέντα εδώ, ότι “µε τροµοκράτησε το τσουνάµι αγάπης”, αλλά 
εννοούσα όλοι αυτοί που µίλησαν για εµένα µε ουσιαστική ει-
λικρίνεια. Εγώ το είπα αυτό, γιατί σε πολλά µάτια και συµπε-
ριφορές έβλεπα -να µου επιτραπεί η υπερβολή- αυτό το “για-
τί έζησες;”. Στον λόγο της τιµής µου. Το έχω δει, το έχω ζήσει 
και το επικύρωσα χθες. Σε µερικούς τούς χαλάω τη µαγκιά, 
τη µόστρα. ∆εν λέω στο Twitter, εννοώ µερικούς κακόβου-
λους, εγκάθετους, ανθρώπους που είναι θιγµένοι. Ξέρετε ότι 
δεν κωλώνω να πω ονόµατα», δήλωσε αρχικά και στη συνέ-
χεια, κατονόµασε την booker.

«Μιλάω για την κυρία Χριστοπούλου, που έγραψε ένα κεί-
µενο, λέγοντας φθηνά ευρηµατάκια, αισχρά και έκλεισε µε 
την εξής τροµοκρατική ατάκα “κανιβαλισµός”. Και λέω ποιος 
είναι κανιβαλισµός; Επειδή λέω µία ερωτική ιστορία, πιστεύ-
οντας ότι τη λέω σε έναν φίλο off the record; Με όχι δική του, 
ευθύνη, δική µου. Αλλά πες ότι δεν ήταν τέλος συνέντευξης. 
Είπα µία ιστορία αγάπης µε ανθρώπινα φυσιολογικά κίνητρα, 
χωρίς να µειώνω κανέναν. Το γεγονός ότι ήµουν µεγαλύτε-
ρος, ωριµότερος σε αυτή τη σχέση, την ευθύνη τη µεταθέτει σε 
µένα. Έχω ένα θέµα µε τις γυναίκες, την ευθύνη µου την ανα-
λαµβάνω πάντα. Αυτή η ανάληψη ευθύνης, θέλει έναν άντρα. 
Η περιγραφή µου για την Όλγα είναι τρυφερή και ξέρω βα-
θιά µέσα µου ότι η Όλγα διαβάζοντάς το αυτό, θα µειδίασε και 
θα ένιωσε την τρυφερότητα της εποχής και της σχέσης που εί-
χαµε. Να βγαίνει η κυρία Χριστοπούλου επωνύµως και προ-
σωπικά, έχοντας µάλιστα θέση στην τηλεόραση, και να µιλά-
ει για κανιβαλισµό;», συµπλήρωσε.

Το ξέσπασµα του Ανδρέα Μικρούτσικου ωστόσο, δεν στα-
µάτησε εκεί. «Κανιβαλισµός είναι το πλυντήριο που κάνει για 
όσα είπα για τον Άρη Πορτοσάλτε, το Love Island που έκανε 
το πελατάκι της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Κανιβαλισµός είναι 
που έβγαινε η ίδια στην τηλεόραση και µάλωνε µε τον άντρα 
της στα δικαστήρια. Θέλει να γίνει σιδηρά κυρία του ΣΚΑΪ 
αλλά, κυρία Χριστοπούλου, δεν θα τη ρίξετε την κυρία Κου-
τσαφτάκη. Θα µείνετε κυρία Χριστοπούλου. Θα παραµείνε-
τε ένας τοξικός άνθρωπος. Καλύτερα να κοιµάµαι µε µία αρ-
κούδα, παρά να συναναστρέφοµαι µε τοξικούς ανθρώπους», 
δήλωσε στη συνέχεια.
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Τ
ην έντονη δυσφορία 
των οµάδων της Super 
League, για τις διαιτη-
σίες στην πρεµιέρα των 

πλέι-οφ, εξέφρασε ο πρόεδρος της 
διοργανώτριας αρχής, Βαγγέλης 
Μαρινάκης, σε συνάντηση που εί-
χε σήµερα στα γραφεία της ΕΠΟ µε 
τον πρόεδρο της οµοσπονδίας, Πα-
ναγιώτη Μπαλτάκο. 

Ο επικεφαλής του συνεταιρι-
σµού τόνισε ότι ο τρόπος λειτουρ-
γίας του πρόεδρου της ΚΕ∆, Στιβ 
Μπένετ, δεν είναι πλέον ανεκτός, 
ενώ διαµαρτυρήθηκε παράλληλα 
για το γεγονός ότι δεν έχουν κλη-
θεί διαιτητές κατηγορίας elite για τις 
αναµετρήσεις των πλέι-οφ.

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση 
της Super League, µετά από πρό-
ταση του Βαγγέλη Μαρινάκη, την 
οποία έκανε δεκτή ο κ. Μπαλτά-
κος, η διοργανώτρια αρχή θα ανα-
λάβει εκείνη, σε συνεργασία µε την 
οµοσπονδία, να φέρει για τα ντέρ-
µπι διαιτητές από την κατηγορία 
ελίτ ή από την 1η κατηγορία, αλλά 
από τα έξι µεγάλα πρωταθλήµατα 
της Ευρώπης. Η σχετική ανακοίνω-
ση:  «Ο πρόεδρος της Super League 
κ. Ευάγγελος Μαρινάκης είχε συ-
νάντηση στα γραφεία της ΕΠΟ µε 
τον Πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Παναγιώ-
τη Μπαλτάκο, στον οποίο εξέφρασε 
την έντονη δυσφορία των οµάδων 
της Super League για την διαιτησία 
της 1ης αγωνιστικής των Stoiximan 
Super League Playoffs, αλλά και το 
γεγονός ότι η ΚΕ∆/ΕΠΟ δεν µπο-
ρεί να προσκαλέσει και να ορίσει 
UEFA Elite διαιτητές. Τονίστηκε ότι 
ο τρόπος λειτουργίας του κ. Μπένετ 
δεν είναι πλέον ανεκτός.

Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε και η 
ΕΠΟ έκανε δεκτό το να αναλάβει, 

σε συνεργασία µε την ΕΠΟ, να φέ-
ρει η Super League ελίτ διαιτητές 
για τα ντέρµπι και διαιτητές 1ης κα-
τηγορίας απο τα 6 µεγάλα πρωτα-
θλήµατα της Ευρώπης. Αρχίζουν 
άµεσα οι διαδικασίες για να υλοποι-
ηθεί η συγκεκριµένη συµφωνία».

Η εκδοχή της ΕΠΟ 
Τη δική της εκδοχή για όσα συζητή-
θηκαν, κατά τη συνάντηση του προ-
έδρου της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλ-
τάκου, µε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, 
έδωσε η οµοσπονδία. Σε αυτήν δι-
ευκρινίζεται ότι η επιλογή και ο ορι-
σµός των διαιτητών γίνεται πάντα 
από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαι-
τησίας της ΕΠΟ, ενώ επισηµαίνεται 
ότι η πρόταση του κ. Μαρινάκη, να 
αναλάβει η Super League την ευθύ-
νη για την έλευση διαιτητών κατηγο-
ρίας elite ή κατηγορίας Ά  από τα έξι 
µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, 
θα τεθεί προς συζήτηση και έγκρι-
ση ή απόρριψη στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Επαγγελµατικού Ποδο-
σφαίρου. Συγκεκριµένα, η ΕΠΟ 
ανέφερε: «Από την Ελληνική Πο-
δοσφαιρική Οµοσπονδία ανακοι-
νώνεται ότι διεξήχθη συνάντηση 
του προέδρου της ΕΠΟ κ. Παναγιώ-
τη Μπαλτάκου µε τον πρόεδρο της 
Super League1 και αντιπρόεδρο της 
ΕΠΟ, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, σχετι-
κά µε την έλευση ξένων διαιτητών 
στους χθεσινούς αγώνες και ενόψει 
των υπολοίπων εννέα αγωνιστικών 
των play off. Ο κ. Μαρινάκης πρό-
τεινε να συνδράµει η SL1, µε τη σύµ-
φωνη γνώµη της ΕΠΟ, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί η έλευση elite διαιτη-
τών ή διαιτητών Ά  κατηγορίας από 
τα έξι προηγµένα πρωταθλήµατα. Ο 
πρόεδρος της ΕΠΟ ανταπάντησε ότι 
η παραπάνω πρόταση τελεί υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση ότι η επιλο-
γή και ο ορισµός των διαιτητών θα 
γίνεται πάντα από την ΚΕ∆/ΕΠΟ.

Για το θέµα αυτό, αυτονόητα 
επίσης, λόγω της συλλογικότητας 

ως προς τη λήψη αποφάσεων της 
ΕΠΟ, θα συγκληθεί και θα συζη-
τήσει η Επιτροπή Επαγγελµατικού 
Ποδοσφαίρου για να ληφθεί σχετι-
κή απόφαση, θετική ή αρνητική. Το 
ίδιο θέµα θα συζητηθεί τη ∆ευτέρα 
27/3 στην συνάντηση του κ. Μπένετ 
µε τους προέδρους των οµάδων που 
διεκδικούν τον τίτλο».

ΑΕΚ κατά Μαρινάκη
Ανακοίνωση µε την οποία καταφέ-
ρεται εναντίον του Βαγγέλη Μα-
ρινάκη, εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Οι 
«κιτρινόµαυροι» θεωρούν ότι ο πρό-
εδρος της Super League εκµεταλ-
λεύεται τον θεσµικό του ρόλο για να 
εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του 
Ολυµπιακού. Αυτό -όπως υποστη-
ρίζουν- προκύπτει από τη συνάντη-
σή του µε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Τ. 

Μπαλτάκο και την προσπάθειά του 
να επιβάλλει «διαιτητές της επιλο-
γής του, µέσω του Κλάτενµπεργκ». 
Παράλληλα, η ΑΕΚ θεωρεί ανάρ-
µοστο το γεγονός ότι ο Β . Μαρινά-
κης συνοδευόταν στη συγκεκριµέ-
νη συνάντηση από τον αντιπρόεδρο 
του Ολυµπιακό, Κ. Καραπαπά.  
Μέσω της ανακοίνωσης η Ένωση 
ενηµερώνει ότι θα δώσει το «παρών» 
στη σύσκεψη µε τον Άγγλο αρχιδι-
αιτητή, Στιβ Μπένετ, που θα πραγ-
µατοποιηθεί την επόµενη ∆ευτέρα.  
Αναλυτικά όσα υποστηρίζει η «κι-
τρινόµαυρη» ΠΑΕ: «Για ακόµα µία 
φορά το τελευταίο διάστηµα, ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Ολυµπιακός χρη-
σιµοποιεί τον θεσµικό του ρόλο ως 
πρόεδρος της Super League για να 
επιβάλλει τις επιδιώξεις της οµά-
δας του. Χωρίς καµία εξουσιοδότη-
ση από τις ΠΑΕ της Super League 
1, χωρίς καν να ενηµερώσει για την 
πρόθεσή του, ο κ. Μαρινάκης πήγε 
στα γραφεία της ΕΠΟ ως πρόεδρος 
της ΠΑΕ Ολυµπιακός, συνοδευό-

µενος µάλιστα από τον αντιπρόε-
δρό του, και όχι ως εκπρόσωπος 
του Συνεταιρισµού. Μετά το τέλος 
της συνάντησης µε τον πρόεδρο της 
ΕΠΟ κ. Μπαλτάκο, προχώρησε και 
πάλι χωρίς να ενηµερώσει τον Συ-
νεταιρισµό σε ανακοίνωση ως πρό-
εδρος της Λίγκας αυτή την φορά. 
Σε αυτήν ισχυρίζεται ουσιαστικά 

πως συµφώνησε µε τον πρόεδρο 
της ΕΠΟ να του φέρνει διαιτητές της 
επιλογής του µέσω του γνωστού και 
µη εξαιρετέου Κλάτενµπεργκ!

Από την πλευρά µας, εκφρά-
ζουµε ακόµα µία φορά την έντο-
νη ενόχληση µας για την απόλυτη 
απαξίωση της Super League από 
τις τακτικές του προέδρου της ΠΑΕ 
Ολυµπιακός, που χρησιµοποιεί τον 
Συνεταιρισµό ως όχηµα για την εξυ-
πηρέτηση των συµφερόντων της 
οµάδας του.

Υπενθυµίζουµε πως η Super 
League αιτήθηκε οµόφωνα στην 
ΕΠΟ τον ορισµό διαιτητών UEFA 
Elite στους αγώνες των play offs 
εφόσον βέβαια αυτό είναι εφι-
κτό και εφόσον η σχετική δια-
δικασία διεξάγεται θεσµικά και 
σύννοµα από το αρµόδιο όργανο 
της οµοσπονδίας. ∆ηλαδή µε 
την απόλυτη ευθύνη της ΚΕ∆, 
όπως προβλέπεται κανονιστικά. 
Και φυσικά όχι µε ευθύνη ή 
οποιαδήποτε συµµετοχή του 
Κλάτενµπεργκ.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει και πάλι 
πως δεν υπάρχει καµία περίπτωση 
να δεχθεί οποιαδήποτε εξωθεσµική 
διαδικασία στην επιλογή και τον ορι-
σµό διαιτητών, πόσο µάλλον όταν 
σε αυτή επιχειρεί µε κάθε τρόπο να 
εµπλακεί ο Ολυµπιακός και ο ευνο-
ούµενός του, Μαρκ Κλάτενµπεργκ.

Ό,τι άλλο έχουµε να πούµε, θα 
το πούµε στην σύσκεψη των επικε-
φαλής των ΠΑΕ που διεκδικούν το 
πρωτάθληµα µε τις ΕΠΟ-ΚΕ∆ την 
προσεχή ∆ευτέρα 27/3».

ΟΡΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι ο τρόπος λειτουργίας  
του πρόεδρου της ΚΕ∆, Στιβ Μπένετ, δεν είναι πλέον 
ανεκτός, ενώ διαµαρτυρήθηκε παράλληλα για
το γεγονός ότι δεν έχουν κληθεί διαιτητές
κατηγορίας elite για τις αναµετρήσεις των πλέι-οφ.
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PREMIER LEAGUE: 

Οι 10...τελικοί της 
Άρσεναλ στο δρόμο 
για τον τίτλο
∆

έκα...τελικοί, συµπε-
ριλαµβανοµένων των 
επισκέψεων σε Λίβερ-
πουλ, Μάντσεστερ Σίτι 

και Τσέλσι,  αποµένουν στην Άρσε-
ναλ στο δρόµο για την κατάκτηση 
της Premier League. 

Η οµάδα του Μίκελ Αρτέτα, νι-
κήτρια (4-1) επί της Κρίσταλ Πά-
λας, βρίσκεται στην πρώτη θέση 

της βαθµολογίας (69 βαθµοί σε 28 
µατς), µε οκτώ βαθµούς περισσότε-
ρους από τη Μάντσεστερ Σίτι (61 
βαθµοί και 27 µατς), προσπαθώ-
ντας για την κατάκτηση του πρώ-
του της πρωταθλήµατος από τη σε-
ζόν 2003-04.

 Η Άρσεναλ πρέπει να επισκε-
φτεί τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν 
Κλοπ στις 9 Απριλίου, τη Μάντσε-

στερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα 
στις 26 του ίδιου µήνα και την Τσέλ-
σι του Γκρέιαµ Πότερ τρείς ηµέρες 
αργότερα (29/4). Θα κλείσει τη σε-
ζόν υποδεχόµενη τη Γουλβς του 
Χουλέν Λοπετέγκι στις 28 Μαΐου.  
 Αντίπαλοί της στο υπόλοιπο του 
τουρνουά θα είναι οι Λιντς, Γουέστ 
Χαµ, Σαουθάµπτον, Νιούκαστλ, 
Μπράιτον και Νότιγχαµ Φόρεστ.

Ο Κεσιέ στο δεύτερο λεπτό των 
καθυστερήσεων ολοκλήρω-
σε µία σπουδαία ανατροπή στο 
«Καµπ Νου» και η Μπαρτσελό-
να στέφθηκε για τρίτη φορά εφέ-
τος θριαµβεύτρια σε clasico (3-
1 συνολικά στη σεζόν 2022-23), 
ενώ ουσιαστικά «κλείδωσε» τον 
τίτλο, µε µόλις 12 αγωνιστικές 
να αποµένουν για την ολοκλή-

ρωση της LaLiga. Οι πρωτοπό-
ροι «µπλαουγκράνα» νίκησαν 
2-1 την Ρεάλ Μαδρίτης, για την 
26η αγωνιστική, αυξάνοντας τη 
διαφορά από τους Μαδριλένους 
στους 12 βαθµούς!

Οι Καταλανοί βρέθηκαν µε 
την πλάτη στο τοίχο στο 9 ,́ µετά 
το αυτογκόλ του Αραούχο, αλλά 
φρόντισαν µε τον Σέρτζι Ροµπέρ-
το λίγο πριν το φινάλε του πρώ-
του ηµιχρόνου να ισοφαρίσουν 
και να πάρουν τον δρόµο προς 
τα αποδυτήρια στο 1-1. Στην επα-
νάληψη, οι γηπεδούχοι είχαν 
τον έλεγχο της κυκλοφορίας της 
µπάλας, πίεσαν, αλλά έπρεπε να 
συµπληρωθούν 92 λεπτά για να 
φτάσουν στην ανατροπή. Αυτή 
ήρθε δια... ποδός Κεσιέ, ο οποί-
ος διαµόρφωσε το τελικό 2-1, χα-
ρίζοντας το πολύτιµο +12 στην 
Μπαρτσελόνα. 

«Κλείδωσε» τον τίτλο η Μπαρτσελόνα
«L’ Equipe»: «Το μέλλον
του Μέσι στην Παρί είναι 
πιο αβέβαιο από ποτέ»

Το πρόγραµµα της Άρσεναλ
04-01-2023 .......................................Άρσεναλ-Λιντς (29η αγωνιστική)

04-09-2023 ..............................Λίβερπουλ-Άρσεναλ (30η αγωνιστική)

16-04-2023 .............................Γουέστ Χαµ-Άρσεναλ (31η αγωνιστική)

21-04-2023 ........................ Άρσεναλ-Σαουθάµπτον  (32η αγωνιστική)

26-04-2023 .....................Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (33η αγωνιστική)

29-04-2023 ......................................Τσέλσι-Άρσεναλ(34η αγωνιστική)

06-05-2023 .............................. Νιούκαστλ-Άρσεναλ (35η αγωνιστική)

13-05-2023 ................................Άρσεναλ-Μπράιτον (36η αγωνιστική)

20-05-2023 ................... Νότιγχαµ Φόρεστ-Άρσεναλ (37η αγωνιστική)

28-05-2023 .................................... Άρσεναλ-Γουλβς (38η αγωνιστική)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπαρτσελόνα ............................. 68
Ρεάλ Μαδρίτης ........................... 56
Ατλέτικο Μαδρίτης ......................51
Σοσιεδάδ .................................... 48
Μπέτις ......................................... 45
Βιγιαρεάλ .....................................41
Αθλέτικ Μπιλµπάο ..................... 36
Ράγιο Βαγεκάνο ......................... 36
Οσασούνα ................................... 34
Θέλτα .......................................... 34
Μαγιόρκα ................................... 32
Τζιρόνα ........................................31
Χετάφε ........................................ 29
Κάντιθ ......................................... 28
Σεβίλη......................................... 28
Βαγιαδολίδ ................................. 28
Εσπανιόλ .................................... 27
Βαλένθια .................................... 26
Αλµερία ...................................... 26
Έλτσε ............................................13

Το µέλλον του Μέσι στην Πα-
ρί Σεν Ζερµέν είναι πιο αβέβαιο 
από ποτέ. Αυτό αναφέρει η γαλ-
λική εφηµερίδα «L’ Equipe», ση-
µειώνοντας ότι ο Αργεντινός πα-
γκόσµιος πρωταθλητής πέρασε 
χθες (19/3) ένα δυσάρεστο βρά-
δυ στην ήττα (0-2) από τη Ρεν. 
«Και το µέλλον του στον σύλλο-
γο, που δεν είναι πλέον τόσο σί-
γουρο ότι θέλει να τον κρατήσει, 
φαίνεται πιο αβέβαιο από πο-
τέ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τόσο ο σύλλογος όσο και ο 
παίκτης εµφανίζονται πλέον επι-
φυλακτικοί, δεν είναι σίγουροι 
αν είναι καλύτερο να επεκτεί-
νουν το συµβόλαιο που λήγει τον 
Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ο Μέσι αποδοκιµάστηκε 
χθες από τους οπαδούς της Πα-
ρί Σεν Ζερµέν και πήγε κατευ-
θείαν στα αποδυτήρια, χωρίς να 

τους ευχαριστήσει, όπως έκα-
ναν οι συµπαίκτες του. Κινή-
σεις-των φιλάθλων και του Μέσι- 
που σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
«εξετάστηκαν εξονυχιστικά ακό-
µη και στα ανώτερα κλιµάκια της 
Παρί Σεν Ζερµέν». 



Σ
ύγχυση φαίνεται ότι επι-
κρατεί µεταξύ των επαγ-
γελµατιών υγείας που 
εργάζονται εκτός των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε 
ό,τι αφορά τις έννοιες του εγκεφαλι-
κού θανάτου και τη δωρεά οργάνων. 
Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας, που 
παρουσιάστηκε στο 12ο Επιστηµο-
νικό Συνέδριο Τµήµατος Ιατρικής 
ΑΠΘ, οι περισσότεροι επαγγελµα-
τίες υγείας (ποσοστό 71,8%) δεν θε-
ωρούν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος 
και ο θάνατος είναι το ίδιο. Ωστό-
σο, το 63,6% δεν θεωρεί ευθανα-
σία την αποσύνδεση της µηχανικής 
υποστήριξης σε εγκεφαλικά νεκρό, 
ενώ ένα 20% πιστεύει ότι είναι ευ-
θανασία.

   Η συγκεκριµένη έρευνα, µε 
τίτλο «Εγκεφαλικός θάνατος και δω-
ρεά οργάνων. Γνώσεις και απόψεις 
επαγγελµατιών υγείας εκτός Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας», της 
προϊσταµένης της Α’ ΜΕΘ του νο-
σοκοµείου Παπανικολάου, Αναστα-
σίας Μπικούλη, βασίστηκε στις απα-
ντήσεις που έδωσαν επαγγελµατίες 
υγείας εκτός µονάδων ΜΕΘ σε 110 
ερωτηµατολόγια. Σκοπός της έρευ-
νας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις 
και τις απόψεις επαγγελµατιών υγεί-
ας εκτός µονάδων εντατικής θερα-
πείας σχετικά µε τον εγκεφαλικό θά-
νατο και τη δωρεά οργάνων.

   Όσον αφορά τη δωρεά οργά-
νων, από όσους υποστήριξαν ότι 
δεν επιθυµούν να γίνουν δωρητές 

οργάνων µετά τον θάνατο, το 35% 
το αιτιολόγησε αναφέροντας ότι αυ-
τό οφείλεται σε θρησκευτικούς λό-
γους. Το 36,4% των συµµετεχό-
ντων στην έρευνα υποστήριξε ότι 
ένας νόµος που θα έδινε στο κράτος 
το δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα 
όργανα ενός εγκεφαλικά νεκρού 
χωρίς να απαιτείται προηγούµενη 
έγκριση θα αποτελούσε κατάχρηση 
εξουσίας. Όµως ένα ποσοστό 30% 
απάντησε ότι ένας τέτοιος νόµος 
µπορεί να ήταν ένας αποτελεσµατι-
κός τρόπος για να µην χάνονται όρ-
γανα. Ποσοστό 17,3% πιστεύει ότι 
αυτός ο νόµος θα ήταν προσβολή 
προς τους νεκρούς και τους συγγε-

νείς τους. Σχετικά µε το αν θεωρούν 
ότι ο ΕΟΜ θα έπρεπε να δραστη-
ριοποιηθεί περισσότερο στο κοµµά-
τι της ενηµέρωσης µέσω δήµων και 
κοινοτήτων, µε προγράµµατα εξορ-
µήσεων σε όλη την Ελλάδα, µε θέ-
µα τη δωρεά οργάνων, ποσοστό 
94,5% απάντησε θετικά.

   «Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 
από τους συµµετέχοντες απάντη-
σαν ότι δεν υποστηρίζουν τη δωρεά 
οργάνων, λόγω της άποψης της εκ-
κλησίας µας, η οποία δεν είναι ξεκά-

θαρη και δεν δείχνει την έµπρακτη 
υποστήριξή της στις µεταµοσχεύ-
σεις. Αν η ελληνική ορθόδοξη εκ-
κλησία έδειχνε την υποστήριξή της 
στη δωρεά οργάνων, τότε θα ήταν 
σαν να έδινε τη συναίνεσή της και 
το «πράσινο φως» σε όλους τους πι-
στούς της και έτσι να διέλυε τους τυ-
χόν ενδοιασµούς που υπάρχουν. Εί-
ναι λυπηρό να χάνονται όργανα, τα 
οποία θα µπορούσαν να προσφέ-
ρουν µια δεύτερη ποιοτική ευκαιρία 
ζωής στους συνανθρώπους µας, για-
τί δεν υπάρχει η σωστή ενηµέρωση 
στους επαγγελµατίες υγείας, αλλά 
και από τους επαγγελµατίες υγείας 
προς τους πολίτες», επισήµανε, κα-

τά την παρουσίαση της έρευνας, η 
κ. Μπικούλη.

   «Η οργανωµένη ενηµέρωση 
µε προγράµµατα εξορµήσεων, έκ-
δοση έντυπου ενηµερωτικού υλι-
κού, στους επαγγελµατίες υγείας 
θα µπορούσε να ξεδιαλύνει τη σύγ-
χυση που φαίνεται να υπάρχει σε 
σηµαντικές έννοιες. Αυτό που καθί-
σταται σαφές είναι ότι υπάρχει ζήτη-
ση ως προς την ενηµέρωση από τον 
ΕΟΜ. Θα µπορούσε να δηµιουργη-
θεί µια καµπάνια, η οποία θα εστί-
αζε στα σηµεία που προσφέρεται η 
πρωτοβάθµια φροντίδα και θα ήταν 
ικανή να προσεγγίσει όλες τις ηλι-
κίες, αλλά και τα µορφωτικά επίπε-
δα των ανθρώπων. Οι επαγγελµα-
τίες υγείας που θα επιθυµούσαν να 
συµµετάσχουν σε αυτά τα προγράµ-
µατα επιµόρφωσης του κοινού, θα 
µπορούσαν να παρακολουθήσουν, 
σε πραγµατικές συνθήκες, τη διαδι-
κασία από τη διάγνωση του εγκεφα-
λικού θανάτου δίπλα στους συντονι-
στές, µέχρι και την τελική λήψη των 
οργάνων, δίπλα στη µεταµοσχευτι-
κή οµάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα 
είχαν µια ολοκληρωµένη εικόνα 
όλων των διαδικασιών και κλινικών 
δοκιµών που ακολουθούνται για τη 
διαδικασία δωρεάς και µεταµοσχεύ-
σεων. Έτσι θα κατάφερναν να «ξορ-
κίσουν» τους δικούς του δαίµονες, 
αλλά και των πολιτών, σχετικά µε 
το αµφιλεγόµενο κεφάλαιο της δω-
ρεάς οργάνων στη χώρα µας», πρό-
σθεσε η κ. Μπικούλη.
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Eπικρατεί σύγχυση 

Το κοινό κρυολόγημα προσφέρει στα παιδιά ανοσία έναντι της Covid-19
Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας γιατροί και ερευνητές 
παρατήρησαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που είχαν προ-
σβληθεί από Covid-19, αρρώσταιναν λιγότερο σε σχέση 
µε τους ενήλικες. Επιστήµονες εκτιµούν ότι τα παιδιά εί-
χαν ήδη ένα προηγούµενο επίπεδο ανοσίας έναντι της 
Covid-19, το οποίο παρέχεται από τα Τ-κύτταρα µνήµης 
που δηµιουργούνται από τα κοινά κρυολογήµατα.
Ερευνητές από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας 
και τα Πανεπιστήµια της Βέρνης στην Ελβετία, του Όσλο 
στη Νορβηγία και του Λίνκοπινγκ στη Σουηδία µελέτη-
σαν δείγµατα αίµατος από παιδιά που ελήφθησαν πριν 
από την πανδηµία και εντόπισαν Τ κύτταρα µνήµης που 
αντιδρούν σε κύτταρα µολυσµένα µε SARS-CoV-2, τον 
ιό που προκαλεί την Covid-19. Η µελέτη βασίστηκε σε 48 
δείγµατα αίµατος από παιδιά δύο και έξι ετών και 94 δείγ-
µατα από ενήλικες 26-83 ετών. Επίσης, αναλύθηκαν δείγ-
µατα αίµατος από 58 άτοµα που είχαν αναρρώσει πρό-
σφατα από Covid-19. Μια πιθανή εξήγηση για την ανοσία 

αυτή στα παιδιά είναι ότι είχαν νοσήσει από κρυολογήµα-
τα που προκλήθηκαν από έναν από τους τέσσερις κορονο-
ϊούς, οι οποίοι προκαλούν εποχιακά συµπτώµατα κοινού 
κρυολογήµατος. Αυτό θα µπορούσε να διεγείρει µια ανο-
σολογική απόκριση µε Τ κύτταρα, ικανά να αντιδρούν επί-
σης σε κύτταρα µολυσµένα µε SARS-CoV-2.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν, επιπλέον, ότι η ανταπόκριση 
των Τ κυττάρων µνήµης στους κορονοϊούς αναπτύσσεται 
ήδη από την ηλικία των δύο ετών. «Οι αντιδράσεις αυτές 
είναι ιδιαίτερα έντονες νωρίς στη ζωή και γίνονται πολύ 
πιο αδύναµες καθώς µεγαλώνουµε», εξηγεί η επικεφα-
λής συγγραφέας της µελέτης, Ανίκα Κάρλσον, επικεφα-
λής της ερευνητικής οµάδας στο Τµήµα Εργαστηριακής 
Ιατρικής του Ινστιτούτου Καρολίνσκα. «Τα ευρήµατά µας 
δείχνουν πώς η απόκριση των Τ κυττάρων αναπτύσσεται 
και αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου και µπορεί να κα-
θοδηγήσει τη µελλοντική παρακολούθηση και ανάπτυξη 
εµβολίων», προσθέτει.

Οι επαγγελµατιες υγείας που εργάζονται εκτός ΜΕΘ, για τις 
έννοιες του εγκεφαλικού θανάτου και της δωρεάς οργάνων
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Στις 26 ο Άρης περνάει στον Καρκίνο, κάνοντάς σας υπερευαίσθητους καθώς σε αυτή τη θέση είναι σε πτώση. Όµως, θα είστε αρκετά φιλόδοξοι και αποφα-
σισµένοι να εργαστείτε σκληρά. Θα λειτουργείτε υπερπροστατευτικά απέναντι σε οικογενειακά και αγαπηµένα πρόσωπα και καλό θα είναι να προσέξετε να 
µην το παρακάνετε και τους κάνετε να ασφυκτιούνε. Στις 30 ο Άρης στον Καρκίνο σε τρίγωνο µε τον Κρόνο στους Ιχθείς, φέρνει επαγγελµατικές ευκαιρίες 
και επιτυχίες αν κινηθείτε έξυπνα και µεθοδικά. 

Χρειάζονται μεθοδικές και έξυπνες κινήσεις

ΚΡΙΟΣ
Οι λεπτοµέρειες θα σας αποκαλύψουν αρκε-
τά πράγµατα και αν τις εξετάσετε προσεκτι-
κά, θα αναβαθµίσετε τη ζωή σας και θα ανα-
καλύψετε πως η κάθε σχέση έχει τη δική της 
διάσταση. Οι κατακτήσεις σας θα είναι στο 
φόρτε τους και θα εντυπωσιάζετε τους πά-
ντες στο πέρασµά σας. Θα υπάρξουν ευκαι-
ρίες για καινούριες γνωριµίες, αλλά και για 
να νιώσετε άνετα και πιο κοντά στο σύντρο-
φό σας όσοι είστε δεσµευµένοι.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα είναι έντονοι οι ρυθµοί στον επαγγελµα-
τικό σας τοµέα, που είναι αναµενόµενο πως 
µετά από αρκετές ώρες δουλειάς να µην έχε-
τε διάθεση για διασκέδαση ή καινούριες γνω-
ριµίες. Όµως, όσο και αν αισθάνεστε κουρα-
σµένοι, δεν πρέπει να κλειστείτε στον εαυτό 
σας, για να µπορέσετε να εκµεταλλευτείτε 
την εύνοια που θα υπάρχει στον έρωτα. Μπο-
ρεί οι ευχάριστες στιγµές να µη σας δοθούν 
απλόχερα, αλλά αυτές που θα σας προσφερ-
θούν, ακόµα και αν θα είναι λίγες, θα έχουν 
ποιότητα.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Προσπαθήστε να είστε ευγενικοί, για να βγεί-
τε ασπροπρόσωποι από µια δύσκολη κατά-
σταση. Εκφραστείτε ελεύθερα και πείτε ανοι-
χτά τις απόψεις σας, χωρίς να φοβάστε να 
πείτε τη γνώµη σας. Ασχοληθείτε µε πράγ-
µατα που δε σας προκαλούν ανία και δώστε 
χρόνο στους γύρω σας να ωριµάσουν οι προ-
τάσεις που τους έχετε ανακοινώσει. Απαιτεί-
στε όλα όσα αξίζετε, προσδιορίζοντας καλύ-
τερα τη θέση σας στον επαγγελµατικό χώρο. 
Με σωστό προγραµµατισµό και καλή ψυχο-
λογική διάθεση, θα σταθεροποιηθούν όλα 
πολύ σύντοµα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αλλάξτε αντιλήψεις που σας µπλοκάρουν και 
δε σας αφήνουν να λειτουργήσετε µε την καρ-
διά σας. Για να µη χάσετε κάποιο πρόσωπο 

που έχετε ανάγκη, ενεργήστε διπλωµατικά. 
Φροντίστε να µην απουσιάζετε στις µεγάλες 
αλλαγές που θα γίνουν στη ζωή σας. Σταθείτε 
στους χώρους που σας ενδιαφέρουν, αυξάνο-
ντας τη δηµοτικότητά σας. Ανατροπές και κα-
θυστερήσεις στα αναµενόµενα ή στα προβλε-
πόµενα στους κυρίως τοµείς της ζωή σας που 
θα υπάρξουν, θα αυξήσουν την µαχητικότη-
τα αλλά και τις υποχρεώσεις σας.

ΛΕΩΝ
Οι αντιξοότητες και οι παρανοήσεις που θα 
υπάρξουν, θα είναι ικανές να σας φέρουν 
αρκετές φορές σε δύσκολη θέση και να απο-
προσανατολίζεστε από τους στόχους σας. 
∆εν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την 
ψυχραιµία σας και να εκφραστείτε µε λόγια 
που δεν αρµόζουν στο στυλ σας, αλλά ούτε 
και στο χαρακτήρα σας, γιατί οι επιπτώσεις 
θα είναι αρνητικές για εσάς. Βρείτε τρόπο να 
καταπολεµήσετε το κακό στη ρίζα του και θα 
νιώσετε αρκετά καλά. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Θα προκληθούν δυσκολίες στο συναισθη-
µατικό σας τοµέα, αλλά θα καλυτερέψει η 
ψυχολογία σας και θα γεµίσετε και πάλι αι-
σιοδοξία. Προσεγγίστε µε κάθε ειλικρίνεια 
το σύντροφό σας και σταθείτε δίπλα του στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει µε πράξεις 
και όχι µόνο µε λόγια, που θα είναι καθαρές 
υποδείξεις για το τι θα κάνει. Χρειάζεται τη 
συµπαράστασή σας και όχι συµβουλάτορα. 
Η βδοµάδα είναι ιδανική για να βρεθείτε συ-
ντροφιά µε φίλους και αγαπηµένα σας άτοµα. 

ΖΥΓΟΣ
Χρειάζεται προσοχή σε ότι θα αφορά τα επαγ-
γελµατικά σας σχέδια και ειδικά αυτά που θα 
είναι καινούρια και δεν έχετε µελετήσει καλά 
τις προοπτικές τους. Εξετάστε κάθε πληροφο-
ρία που θα πάρετε και προβείτε στις απαραί-
τητες επαφές µε τους συνεργάτες σας, χωρίς 
να παίρνετε αψήφιστα τη γνώµη τους. Κατα-
λαγιάζουν οι εντάσεις που δηµιουργήθηκαν 
τις προηγούµενες ηµέρες και θα προσεγγί-
σετε µε άνεση το σύντροφό σας, ενώ ο ροµα-
ντισµός σας θα αγγίζει τα υπέρτατα σηµεία. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φορέστε το πιο γλυκό σας χαµόγελο, αφή-
νοντας για λίγο στην άκρη τα παράπονα που 
έχετε. Χαλαρώστε και εισπράξτε την αγά-
πη που απλόχερα σας δίνουν οι άνθρωποι 
του περιβάλλοντός σας. Η ψυχολογική σας 
κατάσταση θα ποικίλλει και αρκετές φορές 
θα νιώθετε υπέρµετρο ενθουσιασµό και άλ-
λες πάλι έντονη απογοήτευση. Αυτά τα σκα-
µπανεβάσµατα θα δηµιουργούν εντάσεις στις 
σχέσεις σας µε τους άλλους, όµως, θα µπορέ-
σετε εάν δε σας κυριεύσει ο φόβος να δείτε 
κατάµατα την αλήθεια.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φροντίστε να ελέγχετε τις συναισθηµατικές 
σας εξάρσεις και να πράττετε µε σύνεση και 

λογική, για να µπορέσετε να επιτύχετε το σω-
στό µοντέλο επικοινωνίας. Είναι γνωστό πως 
η καθηµερινότητα ισοπεδώνει τα συναισθή-
µατα και λογικό να υπάρχουν µπερδέµατα, 
όµως, το να ξεσπάσετε σε λάθος άτοµα, επει-
δή σας εκνεύρισαν άλλοι, δεν είναι και το κα-
λύτερο που µπορείτε να κάνετε. Αποφύγετε 
τέτοιες είδους ενέργειες, γιατί τις περισσότε-
ρες φορές τέτοιες καταστάσεις, δηµιουργούν 
θύτες και θύµατα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μην παρασυρθείτε από ακραίες συµπεριφο-
ρές που θα χαλάσουν την ψυχολογία σας και 
θα σας κάνουν να νιώθετε άρρωστοι. Εάν 
δεν µπορείτε να βρείτε λύσεις σε θέµατα που 
σας απασχολούν, απλά αφήστε τα προσω-
ρινά στην άκρη και ασχοληθείτε µε τον εαυ-
τό σας. Έχετε πολύ καιρό να κάνετε κάτι για 
εσάς και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο για να 
ανεβάσετε τη διάθεσή σας. Κάντε αλλαγές, 
ξεκινώντας από την εµφάνισή σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Η βδοµάδα είναι υψηλών απαιτήσεων και 
ίσως χρειαστεί να πάρετε άµεσα αποφάσεις 
που θα αφορούν τη σταθερότητα των σχεδί-
ων σας. Θέστε βάσεις για µελλοντικές εξε-
λίξεις, κρατώντας όµως, µια επιφύλαξη για 
όποια σχέδια δεν έχουν µελετηθεί από όλες 
τους τις πλευρές. Εξετάστε την κάθε ευκαιρία 
που θα σας δοθεί, χωρίς να αποφύγετε την 
αυτοκριτική, που θα σας βοηθήσει να δείτε 
παραπέρα ή να ανακαλύψετε µεθόδους δια-
χείρισης ή βελτίωσης των οικονοµικών σας.  

ΙΧΘΥΣ
Φιλοσοφήστε λίγο τα πράγµατα και βρείτε τι 
σας µπλοκάρει ψυχικά, ώστε να ξαναβρείτε 
και πάλι τη χαµένη σας αυτοπεποίθηση. Η 
τύχη δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψει, αλ-
λά αυτό δε σηµαίνει πως πρέπει να ρισκάρε-
τε στα πάντα ασταµάτητα, χωρίς να προβλη-
µατίζεστε. Το πλανητικό σκηνικό ζητάει από 
εσάς να ενεργήσετε πρώτα µε γνώµονα τη λο-
γική και τη διπλωµατία και µετά µε το συναί-
σθηµα σε ότι θα αφορά τα επαγγελµατικά και 
οικονοµικά σας θέµατα.

STAR WARS/25-31/3

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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Μ
ετά την επίσκεψη του 
Άντονι Μπλίνκεν 
στην Τουρκία, επα-
νεκκίνησαν οι συνο-

µιλίες µεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, 
για την πώληση των F-16. Σε ανα-
κοίνωση τους, µάλιστα παραδέχο-
νται ότι η Ελλάδα πρόκειται να πά-
ρει ανώτερα αεροσκάφη των δικών 
τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Μπάι-
ντεν ήδη έχει στείλει την πρότα-
ση πώλησης των µαχητικών στο 
Κογκρέσο και αναµένει την έγκρι-
ση της. Από την άλλη, οι Τούρκοι 
έχουν πλέον διαπραγµατευτεί µε 
τον Μπλίνκεν προκειµένου να πά-
ρουν τα µαχητικά, µε αντάλλαγµα 
να άρουν το βέτο τους, στην ένταξη 
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Κάθετα αντίθετος 
Από την άλλη πλευρά, ο πρόε-

δρος της Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέ-
σεων της αµερικανικής Γερουσίας, 
Ρόµπερτ Μενέντεζ εξαπέλυσε νέα 
επίθεση κατά της Τουρκίας επανα-
λαµβάνοντας την προκλητική της 
στάση και τονίζοντας για ακόµα µία 

φορά ότι «δεν αξίζει να αγοράσει τα 
F-16».

Μάλιστα τα λεγόµενα του Μενέ-
ντεζ αποκτούν άλλη διάσταση, κα-
θώς τα είπε, χωρίς να κατονοµάζει 
την Τουρκία, παρουσία του υπουρ-
γού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντο-
νι Μπλίνκεν, τον οποίο ρώτησε πως 
θα χαρακτήριζε µία τέτοια χώρα, 
µε τον επικεφαλής της αµερικανι-
κής διπλωµατίας να απαντά «ένας 
προκλητικός σύµµαχος». Τότε ο Ρό-
µπερτ Μενέντεζ τόνισε «αυτή η χώ-
ρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που 
κάνει όλα αυτά τα πράγµατα δεν αξί-
ζει να λάβει τα F-16». 

Ο διάλογος φωτιά 
Μενέντεζ: Τι αποκαλείτε µία χώ-
ρα, ο οποία παραβιάζει τον ενα-
έριο χώρο και τα εδαφικά ύδατα 
µιας άλλης χώρας χωρίς προηγού-
µενη πρόκληση;

Μία χώρα, η οποία κάνει ασκή-
σεις στην αποκλειστική οικονοµι-
κή ζώνη µιας άλλης χώρας; 

Που αγοράζει ρωσικό στρατιω-
τικό εξοπλισµό κατά παράβαση του 
δικαίου των ΗΠΑ;

Που έχει περισσότερους δικη-
γόρους και δηµοσιογράφους στη 
φυλακή από σχεδόν οποιαδήποτε 
άλλη χώρα και φυλακίζει τον κύ-

ριο πολιτικό του αντίπαλο πριν από 
τις εκλογές; 

Που επιδιώκει µε τη βία να 
εµποδίσει τα δικαιώµατα µιας χώ-
ρας µέλους της ΕΕ για να ερευνή-
σει στην υφαλοκρηπίδα της;

Που δεν έχει προσχωρήσει µό-
νο στις κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της 
Ρωσίας, αλλά έχει εξαγάγει αγα-
θά αξίας περίπου 800 εκατοµµυρί-
ων δολαρίων στη Ρωσία;

Που συνεχίζει τις αεροπορι-
κές επιδροµές στο Ιράκ και τη Συ-
ρία, συµπεριλαµβανοµένων εναντί-
ον των εταίρων των ΗΠΑ, όπως οι 
δηµοκρατικές δυνάµεις της Συρίας;

Που σταµάτησε την κρίσιµη 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ; Που συνε-
χίζει να καταλαµβάνει µια χώρα 
της Ε.Ε. µε 40.000 στρατεύµατα 
και κατά παράβαση των ψηφι-
σµάτων του Συµβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωµένων Εθνών και 
επιδιώκει να ανοίξει µια περιοχή 
που έχει παγώσει από τα Ηνωµέ-
να Έθνη;

Που αρνείται τη θρησκευτική 
ελευθερία στον θρησκευτικό ηγέ-
τη εκατοµµυρίων πολιτών της ελ-
ληνικής ορθόδοξης πίστης;

Που έχει µετατρέψει µια εκ-
κλησία σε ένα τζαµί παραβιάζο-
ντας τις δεσµεύσεις της UNESCO;

Που συλλαµβάνει και φυλα-
κίζει αµερικανικό προσωπικό;

Μπλίνκεν: Νοµίζω ότι θα το 
έλεγα ότι ένας προκλητικός σύµ-
µαχος.

Μενέντεζ: Λοιπόν, καλώ τη 
χώρα αυτή Τουρκία. Και η πραγ-
µατικότητα είναι ότι δεν πιστεύω 
ότι µια τέτοια χώρα … ότι αξίζει 
να πουλήσουµε τα F-16 σε αυτήν.

«Τι αποκαλείτε µία χώρα, ο οποία παραβιάζει τον εναέριο χώρο 
και τα εδαφικά ύδατα µιας άλλης χώρας χωρίς προηγούµενη 

πρόκληση;  Μία χώρα, η οποία κάνει ασκήσεις στην αποκλειστική 
οικονοµική ζώνη µιας άλλης χώρας; Που αγοράζει ρωσικό 

στρατιωτικό εξοπλισµό κατά παράβαση του δικαίου των ΗΠΑ;»

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ F16!
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