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«Αν δεν είσαι με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, θα 
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ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 36με τον Γιάννη Αντύπα

Σταθμάρχης: 
«Αμάν»! 

«Τράκα»!

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει
η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Ζητούν 1,5 εκατ. ευρώ για τα λάθη 
του ΟΣΕ την περίοδο 2017-2019

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

HELLENIC TRAIN

Γιατί ανησυχούν 
οι δικηγόροι

Βγήκαν από 
πάνω οι Ιταλοί

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 17

ΚΕΝΤΡΙ

Συγκυβέρνηση
«κηραλοιφής» 
με την Αριστερά

ΟΡΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η χώρα γκρεμίστηκε 
και ο «σουλτάνος»
ανακαινίζει το σπίτι του

ΦΩΤΗΣ  ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΛΕYΘΕΡΙΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
Το ιδανικό 
ψηφοδέλτιο νίκης

ΣΕΛ. 15-16

Κομματικοί εγκάθετοι,
λαϊκιστές 
και τηλεδιασκεδαστές
υπονομεύουν το πολιτικό σύστημα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΥΣΤΗΣ
Αριστερός φαρισαϊσμός
και επιλεκτικές ευαισθησίες

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
Η ισότητα των φύλων 
απομακρύνεται…

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

Στοπ στα τρένα
μέχρι τέλη
Μαρτίου

Τα έργα
που φαγώθηκαν
επί ΠΑΣΟΚ

Τα έργα
που φαγώθηκαν
επί ΠΑΣΟΚ

•  Όλο το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Γεραπετρίτης
• Πότε και πώς θα βγουν στην κυκλοφορία ΣΕΛ. 4, 20ΣΕΛ. 10-11Οι χρυσές σήραγγες, οι συμβάσεις και τα πορίσματα που θάφτηκαν

Οι δύο κυρίες
που αποσπάστηκαν

Γράφουν

από τα τρένα στον ΣΥΡΙΖΑ
Η μία
στο γραφείο 
του Ραγκούση 
και η άλλη
δίπλα 
στον Τσίπρα

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η - Β Ο Μ Β Α  
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
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Α
υτό είναι το συμπέρασμα που διαχέεται
ολοένα και περισσότερο στον δημόσιο
βίο μέσω απειλών και εκφοβισμών που
γίνονται πλέον ανερυθρίαστα από τα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τηλεοπτικές
εκπομπές λογής λογής τιμητών. Τιμητές οι οποίοι από
τις τηλεοπτικές σαχλαμαρίτσες και τα αστειάκια που
παρήγαν προς ψυχαγωγία, εν μια νυκτί έχρισαν τους
εαυτούς τους σε σύγχρονους Αριστοφάνηδες ή, ακό-
μη χειρότερα, σε σερίφηδες της άγριας Δύσης, απει-
λώντας με ψευτοτσαμπουκάδες ότι θα ξυλοφορτώ-
νουν είτε δημοσιογράφους είτε πολιτικούς τους αντι-
πάλους.

Πρώτος και καλύτερος ο Τόλης ο Γκλέτσος, υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απεί-
λησε με ανάρτησή του ότι θα δείρει τον δημοσιογρά-

φο Βασίλη Χιώτη επειδή εξέφρασε την άποψή του για
το δυστύχημα των Τεμπών λέγοντας ότι ίσως είναι μια
τραγωδία που θα ανοίξει τον δρόμο να αλλάξουν
πράγματα προς το καλύτερο.

Μετά τον Τόλη, τον πολλά βαρύ και ασήκωτο, ήρθε
ο διασκεδαστής Αντώνης Κανάκης̇ ναι, αυτός που
έγινε διάσημος γιατί έλεγε ανέκδοτα και είχε δίπλα
του επί χρόνια ως κολλητό και συνεργάτη κάποιον
που έκανε ό,τι έκανε αλλά... «δεν το είχα καταλάβει».
Έρχεται λοιπόν ο διασκεδαστής κ. Κανάκης και, αντί
να κρύβεται από ντροπή, το παίζει τιμητής των πάν-
των κατηγορώντας τον Γιάννη Αλαφούζο, ιδιοκτήτη
του ΣΚΑΪ, που δίνει βήμα στον Άρη Πορτοσάλτε και
τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Περίπου την ίδια επίθεση έκανε και ένας άλλος
διασκεδαστής της τηλεόρασης, ο Νίκος Μουτσινάς, η

εκπομπή του οποίου στηρίζεται στα τσιφτετέλια που
χορεύει μεσημεριάτικα και στα αστεία που αφορούν
τον σχολιασμό της μόδας και της ένδυσης ανθρώπων
της showbiz. Αυτός λοιπόν ο χορευταράς παρουσια-
στής έκανε ολόκληρο διάγγελμα από τηλεοράσεως
για να μας πει ότι πρέπει άμεσα να παραιτηθεί ο πρω-
θυπουργός.

Όλοι αυτοί οι διασκεδαστές που δήθεν καθημερινά
κλαίνε για τα αδικοχαμένα παιδιά χτίζουν μια δική
τους ιδεολογική ηγεμονία, η οποία δεν αφορά μόνο
τα νούμερα που θα κάνουν στην τηλεόραση ή τα likes
στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Την εξαρ-
γυρώνουν αυτή την ηγεμονία πολιτικά με τη σιωπηρή
ή με τη φανερή στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, αφού έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι εξ αυτών
είναι «συμπαθούντες». «P»
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«Αν δεν είσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
θα σε ξυλοφορτώνουμε»

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. & Συνεργάτες

Τιμητές των πάντων
έγιναν διάφοροι
διασκεδαστές 
οι οποίοι έχρισαν
τους εαυτούς τους
σε σύγχρονους
Αριστοφάνηδες ή,
ακόμη χειρότερα,
σε σερίφηδες 
της άγριας Δύσης 



ττου ειδικού συνεργάτη 

Α
πίστευτα πράγματα συνέβησαν
αμέσως μετά την αποχώρηση
του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία,
από τα οποία γίνεται ολοφάνε-

ρο ποιοι είχαν διαλύσει τον ΟΣΕ και τη
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Η Κου-
μουνδούρου που κατηγορεί την κυβέρνη-
ση ότι έχει υποστελεχώσει όλες τις υπη-
ρεσίες των σιδηροδρόμων, αποσπούσε δι-
οικητικούς υπαλλήλους της ΡΑΣ για να
τους τοποθετεί σε πολιτικά γραφεία.

Όπως μπορείτε να δείτε από τα στοιχεία
που παρουσιάζει η «Political», τουλάχι-
στον δύο διοικητικά στελέχη της ΡΑΣ απο-
σπάστηκαν σε πολιτικά γραφεία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προκειμένου να δουλέψουν για το
κόμμα, αφήνοντας ουσιαστικά την υπηρε-
σία με ελάχιστο προσωπικό. Ποιοι ήταν
αυτοί οι δύο υπάλληλοι της ΡΑΣ και σε
ποια πόστα της Κουμουνδούρου πήγαν; 

Πρόκειται για δύο γυναίκες. Η μία απο-
σπάστηκε στο γραφείο του Γιάννη Ραγ-
κούση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον Πει-
ραιά, όπως φαίνεται από το ντοκουμέντο
που παρουσιάζει η «Political», και ονομά-
ζεται Ειρήνη Δακουτρού. Η άλλη κυρία
αποσπάστηκε στα κεντρικά γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε επιτελική θέση,

πρόκειται για την Τάνια Καραγιάννη, ανα-
πληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Όπως αναφέρει και στο βιογραφικό
της, από το 2018 εργάζεται στη Ρυθμιστική
Αρχή Σιδηροδρόμων, αφού μετακόμισε
στον ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ!

Και υπερωριακή απασχόληση
Αντί λοιπόν να ενισχύουν την υπηρεσία

με υπαλλήλους που βρίσκονται ούτως ή
άλλως σε έλλειψη, τους έπαιρναν οι
πρώην υπουργοί και το κόμμα στα γρα-
φεία τους με αποσπάσεις. Εξάλλου, ανα-
φορές για την υποστελέχωσή της είχε κά-
νει και η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρο-
δρόμων προ ολίγων ημερών. Στο συγκε-
κριμένο ΦΕΚ μάλιστα που αποκαλύπτει
υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δύο
τακτικοί υπάλληλοι της ΡΑΣ είχαν απο-
σπαστεί σε ένα βουλευτικό γραφείο και σε
πολιτικό κόμμα και έπαιρναν φουλ υπε-
ρωρίες, τις οποίες πλήρωνε το κράτος!

Στο ΦΕΚ λοιπόν, σύμφωνα με όσα φαί-

νονται, καθιερώνεται και η υπερωριακή
απασχόληση για το διάστημα των έξι μη-
νών μέσα στο 2023. Η ρυθμιστική αρχή, σε
απάντησή της για τις καταγγελίες, επιβε-
βαίωσε το σχετικό ρεπορτάζ, σημειώνον-
τας συγκεκριμένα ότι με υπουργική από-
φαση έχουν φύγει δύο διοικητικοί υπάλ-
ληλοι με απόσπαση. Στην ίδια απάντηση
συμπληρώνουν επίσης ότι το πρόβλημα
δεν βρίσκεται στους διοικητικούς υπαλ-
λήλους αλλά στη διεύθυνση ασφάλειας
και διαλειτουργικότητας, η οποία και έχει
μόνο έξι υπαλλήλους.

Από τις παραπάνω αποκαλύψεις γίνεται
καταφανέστατα αντιληπτό για ποιον λόγο
όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ κρύβονται πίσω από τις
τραγικές εξελίξεις στα Τέμπη και δεν
έχουν το σθένος να αναλάβουν το μέρος
των ευθυνών που τους αναλογεί!
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Η μία κυρία πήγε  
στο γραφείο του Ραγκούση

και η άλλη στα κεντρικά 
της Κουμουνδούρου 

Αποσπούσαν
στον ΣΥΡΙΖΑ
στελέχη της ΡΑΣ 

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η - Β Ο Μ Β Α
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«Ε
πανεκκίνηση των σιδηροδρό-
μων μόνο υπό συνθήκες από-
λυτης ασφάλειας», είναι η
φράση που συμπυκνώνει την

πολιτική που δηλώνει αποφασισμένη να
ακολουθήσει η κυβέρνηση μετά την τραγω-
δία στα Τέμπη, με τον μεταβατικό υπουργό
Μεταφορών Γιώργο Γεραπετρίτη να εξαγ-
γέλλει σειρά μέτρων που δρομολογούνται
έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων
έργων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηρο-
δρομικού δικτύου και παράλληλα θα δίνουν
τα πρώτα συμπεράσματα για την αιτία του
τραγικού δυστυχήματος.

Μένοντας στο ίδιο κλίμα με αυτό που έχει
προτάξει ο πρωθυπουργός -τους χαμηλούς
τόνους, την επεξήγηση της υπάρχουσας
κατάστασης χωρίς ωραιοποιήσεις και τη
λήψη άμεσων μέτρων τόσο για την επανα-
λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών
όσο και την άμεση ολοκλήρωση των υπό
εκτέλεση έργων, που θα οδηγήσουν στον
εκσυγχρονισμό των ελληνικών σιδηροδρό-
μων- ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε
ότι θα γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να υπάρ-
ξει ασφάλεια.

Τα έξι σημεία που
εστιάζει η κυβέρνηση

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης, απόδοση
ποινικών ευθυνών από τη δικαιοσύνη, διε-
ρεύνηση αιτιών τραγωδίας σε επιχειρησια-
κό επίπεδο, εξέταση δυσλειτουργιών και
παραλείψεων όλα τα τελευταία χρόνια και
σε πολιτικό επίπεδο, άμεση αποκατάσταση
ασφαλούς λειτουργίας σιδηροδρόμων, τά-
χιστη ολοκλήρωση έργων για τον εκσυγ-
χρονισμό του δικτύου. Σε αυτά τα έξι σημεία
προσδιορίζονται οι κινήσεις που σχεδιάζει
η κυβέρνηση, έτσι όπως περιεγράφηκαν
ουσιαστικά και από τον Γιώργο Γεραπετρίτη
στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε, δίνοντας και το στίγμα των προ-
θέσεων της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο για
μια πρωτοφανή εθνική τραγωδία που μας
σημάδεψε όλους, ενώ δίνοντας το στίγμα
των κυβερνητικών προθέσεων να μην
υπάρξει καμία ευθύνη χωρίς να αποδοθεί,
υπογράμμισε ότι η οδύνη αυτή θα πρέπει να
βρει μια κάθαρση. «Δεν βρίσκομαι εδώ για
κομματική αντιπαράθεση και συμψηφι-
σμούς, η ευθύνη που αναλογεί στην παρού-
σα κυβέρνηση έχει αναληφθεί», είπε χαρα-
κτηριστικά εκφράζοντας για μια ακόμη φο-
ρά τη συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης

«για το ότι δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε
αυτό το απίστευτο δυστύχημα».

«Δεν θα κρυφτούμε»
Η ανάληψη των ευθυνών στον βαθμό που

αναλογεί στην κυβέρνηση είναι η πρώτη
μιας σειράς κινήσεων στις οποίες το Μέγα-
ρο Μαξίμου προτίθεται να προχωρήσει. Άλ-
λωστε, η άμεση παραίτηση του Κώστα Κα-

ραμανλή αποτελεί, όπως επισημαίνουν κυ-
βερνητικά στελέχη, την απόδειξη ότι δεν
υπάρχει καμία πρόθεση η κυβέρνηση αυτή
να «κρυφτεί» από την πολιτική ευθύνη που
φέρει. Παράλληλα, καλείται η δικαιοσύνη
να απονείμει το ποινικό μέρος των ευθυ-
νών, με τον πρωθυπουργό να έχει ήδη ζητή-
σει από τον Ισίδωρο Ντογιάκο την προτε-
ραιοποίηση της υπόθεσης από τους δικα-

στικούς λειτουργούς ώστε να διερευνη-
θούν τάχιστα τα αίτια του τραγικού δυστυ-
χήματος και να λογοδοτήσουν στη δικαιο-
σύνη όλοι οι υπεύθυνοι.

Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αποφύ-
γει ούτε τις πολιτικές διαδικασίες που προ-
καλεί η τραγωδία. Είναι χαρακτηριστική η
προαναγγελία του Γιώργου Γεραπετρίτη ότι
αν και ο ίδιος δεν έχει την αρμοδιότητα να
εμπλακεί με την κατ’ ουσία απόδοση ευθυ-
νών, υπάρχουν κοινοβουλευτικές διαδικα-
σίες που θα ακολουθηθούν για τη διερεύ-
νηση σε πολιτικό επίπεδο όλων των υπευ-
θύνων. «Είμαι στη διάθεση της Βουλής, θα
προκαλέσω συζήτηση στην αρμόδια επι-
τροπή για να βρούμε κοινό τόπο που θα
αποδίδει ευθύνες και ταυτόχρονα θα αξιο-
λογεί ζητήματα ασφάλειας μεταφορών»,
είπε χαρακτηριστικά.

Αν υπήρχε πλήρες 
σύστημα τηλεδιοίκησης

Εξίσου σημαντικό ωστόσο είναι το τοπίο
που θα διαμορφωθεί την επόμενη μέρα. Ο
Γιώργος Γεραπετρίτης επιχείρησε να κάνει
την «ακτινογραφία» της σημερινής κατά-
στασης, θέτοντας ξεκάθαρα ως στόχο να
διορθωθούν όλες οι αδυναμίες που εντοπί-
ζονται. 

«Είμαι εδώ αφενός για να διασφαλίσω ότι
θα προχωρήσουν οι έρευνες, αφετέρου για
να μπορέσω να διαμορφώσω πλαίσιο δρά-
σεων για επανεκκίνηση σιδηροδρόμων με
όρους ασφαλείας», ήταν το μήνυμα του
υπουργού Μεταφορών που έχει αναλάβει
να φέρει εις πέρας στο πρακτικό επίπεδο
αυτήν τη δύσκολη αποστολή. Η εκπλήρωση
αυτής της διττής αποστολής αποτελεί την
αιχμή του δόρατος για την κυβέρνηση σε
αυτή την πρώτη φάση. Έτσι, ο κ. Γεραπετρί-
της αναφέρθηκε εκτενώς στα τέσσερα επί-
πεδα ασφάλειας που δεν τηρήθηκαν στα
Τέμπη -το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης στη
Λάρισα που, αν και λειτουργούσε απόλυτα
και αδιαλείπτως, δεν υπήρξε διακοπή της
λειτουργίας, την αυτόματη χάραξη στον πί-
νακα πορείας που δεν έγινε, τη χειροκίνητη
αλλαγή του κλειδιού, η οποία δεν συντελέ-
στηκε, και την παρακολούθηση στον ηλε-
κτρονικό πίνακα ελέγχου, που έπρεπε να
υπάρξει και δεν υπήρχε- όχι για να τονίσει,
όπως είπε, το ανθρώπινο λάθος, αλλά για να
επισημάνει ότι αν η χώρα διέθετε ένα πλή-
ρες και καθολικό σύστημα τηλεδιοίκησης,
θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία.

Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη
η απόλυτη ασφάλεια

Ενίσχυση του προσωπικού
Εστιάζοντας ωστόσο και στη «μεγάλη εικόνα», ο υπουργός Μεταφορών προανήγ-
γειλε ενίσχυση του προσωπικού των σιδηροδρόμων, επισημαίνοντας τις προσλή-
ψεις που έχουν γίνει, και μίλησε αναλυτικά για το θέμα της σύμβασης του 2014, για
καθολική αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών, δηλαδή σηματοδότηση σε όλο το
δίκτυο και καθολική λειτουργία τηλεδιοίκησης, που εννέα χρόνια αργότερα δεν
έχει ολοκληρωθεί. Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση και από
την αξιωματική αντιπολίτευση, τόνισε ότι η σύμβαση αναπτύχθηκε μερικώς έως το
2017, περίπου στο 32%, ωστόσο στο παραδοτέο έργο υπήρχαν σφάλματα, με αποτέ-
λεσμα μόνο το 18% να είναι γνήσια λειτουργικό και το υπόλοιπο να πρέπει να ανακα-
τασκευαστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, το 2017 σταματά η εφαρμογή της
σύμβασης γιατί προέκυψαν σοβαρά σφάλματα, ενώ από 2017 έως το 2019 δεν υπήρ-
χε καμία παράδοση. Από τον Ιούνιο 2019, οπότε άλλαξε η διοίκηση του ΕΡΓΟΣΕ, και
από τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς έγινε προσπάθεια ανάταξης της σύμβασης, ενώ
η συμπληρωματική υπεγράφη τελικά το 2021. «Σήμερα έχει παραδοθεί το 70% της
σύμβασης και η εκτίμησή μας είναι πως εντός του έτους θα έχουμε την παράδοση
και του υπόλοιπου ποσοστού», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Μέτρα και κανόνες για την επανέναρξη λειτουργίας 
των σιδηροδρομικών μεταφορών ανακοίνωσε ο Γεραπετρίτης
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Επόμενος στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον η άμεση υλο-
ποίηση της σύμβασης τεχνολογικής αναβάθμισης των σιδηρο-
δρόμων με ταχύτατους ρυθμούς. Για τον λόγο αυτό, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει ήδη επικοινωνήσει με τη μητρική εταιρεία Al-
stom Γαλλίας, δίνοντας εντολή για επίσπευση όλων των διαδικα-
σιών, με τις ακριβείς ανακοινώσεις για τους χρόνους αποπερά-
τωσης του έργου να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι και η αποκατάσταση
όσο το δυνατόν συντομότερα του αισθήματος ασφάλειας των πο-
λιτών και η επανάκτηση της εμπιστοσύνης στους σιδηροδρό-
μους. Για τον λόγο αυτό, η επανεκκίνηση των δρομολογίων θα γί-
νει υπό νέες συνθήκες, με αυξημένες βάρδιες, όπως δύο σταθ-
μάρχες σε κάθε σταθμό υποχρεωτικά, μείωση μεταφορικού έρ-
γου, μεγαλύτερος συντονισμός στο πλαίσιο των τεχνολογικών
δυνατοτήτων που υπάρχουν ήδη, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο
για τις ποινικές κυρώσεις που επισείουν οι δολιοφθορές, οι κλο-
πές και οι καταστροφές στο δίκτυο.

Επικοινωνία με Φον ντερ Λάιεν
και συνομιλία με Σολτς

Σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες
και η τεχνογνωσία και από την Ευρώπη, ο πρωθυπουργός έχει
ήδη επικοινωνήσει τόσο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής όσο και με τον Γερμανό καγκελάριο. Η επικοινωνία με
την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν οδήγησε στην άφιξη στην Αθή-
να των Ευρωπαίων αξιωματούχων, που είχαν ήδη συνάντηση
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ
στη συνομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Όλαφ Σολτς
συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία με αποστολή κλιμα-
κίου από τη Γερμανία για την περαιτέρω διερεύνηση του τρα-
γικού δυστυχήματος, αλλά και κατάθεση προτάσεων για την
ενίσχυση της ασφάλειας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης μπαίνει το σύ-
νολο των μεταφορών. Η εντολή στο υπουργείο Ναυτιλίας για επι-
θεώρηση των όρων ασφάλειας στις θαλάσσιες συγκοινωνίες εί-

ναι σαφής, ενώ δρομολογείται και η σύσταση Εθνικού Οργανι-
σμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχη-
μάτων.

«Κατανοώ τον συλλογικό πόνο που έχει προκαλέσει στην κοι-
νωνία το συγκεκριμένο δυστύχημα. Κατανοώ τον θυμό και τις αν-
τιδράσεις, είναι εύλογες», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δείχνον-
τας ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το κλίμα που έχει διαμορ-
φωθεί την τελευταία εβδομάδα. Αναλαμβάνοντας σειρά πρωτο-
βουλιών, που ήδη ανακοινώνονται, η κυβέρνηση επιδιώκει όχι να
αντιστρέψει το κλίμα αυτό, ούτε να αποποιηθεί των ευθυνών της,
αλλά να αποδείξει εμπράκτως ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που έως τώρα πρότασσε ως βασικά στοιχεία της διακυβέρνησής
της παραμένουν «ζωντανά» στον πυρήνα των πολιτικών της επι-
λογών.

Σε αυτό το κλίμα θα πραγματοποιηθεί και η τακτική συνάντηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου το πρωί της Παρασκευής. 

Σ
τον απόηχο των χθεσινών ανακοι-

νώσεων του υπουργού Επικρατεί-

ας, αρμόδιου για θέματα Μεταφο-

ρών και Υποδομών, Γιώργου Γερα-

πετρίτη, που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις

και τα μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρο-

μικών μετακινήσεων, αυτό που αναμένεται με

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η νέα δημόσια το-

ποθέτηση του πρωθυπουργού, όπως αυτή θα

έρθει στο προσκήνιο κατά τη

διάρκεια της εισαγωγικής του

τοποθέτησης προς την κυβερ-

νητική ομάδα.
Το στίγμα περί της αναζήτη-

σης ευθυνών σε όλα τα επίπε-
δα, χωρίς καμία συγκάλυψη,
παραμένει πρωταγωνιστικό
στο αφήγημα της Ηρώδου Ατ-
τικού 19, με τον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη να έχει δείξει τον δρόμο των επόμε-
νων κινήσεων αλλά και της γενικότερης στά-
σης του «γαλάζιου» οικοσυστήματος. Ο πρω-
θυπουργός έχει προσωπικά διαβεβαιώσει ότι
η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι περνάει από το χέ-
ρι της για να μη μείνει τίποτε αναπάντητο όσον
αφορά τα αίτια της εθνικής τραγωδίας. Και σε
αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί και στην
παρέμβασή του στο υπουργικό, που θα έχει ως
αποκλειστικό αντικείμενο την ταχεία δρομο-
λόγηση όλων των θεσμικών και τεχνικών πα-
ρεμβάσεων για τον σιδηροδρομικό χάρτη της
χώρας.

Κλειστά χαρτιά για τις εκλογές...
Σε χρόνο παράλληλο, πάντως, ο πρωθυ-

πουργός συνεχίζει να κρατάει... κλειστά τα
χαρτιά του όσον αφορά τις εκλογικές προθέ-
σεις του. Συνομιλητές του σε κάθε περίπτωση
επισημαίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις του, αν και
το... ασφυκτικό πλαίσιο του χρόνου μεταφέρει
την όποια οπτική ή τις όποιες προθέσεις πέραν
της 9ης Απριλίου. «Είναι ένα ζήτημα που απο-
τελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωθυ-
πουργού. Είναι κάτι που δεν τον απασχολεί,
τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Η προτεραιότητα

του συνόλου του κρατικού μηχανισμού, η έν-
νοια του πρωθυπουργού και όλων μας ήταν
στον εντοπισμό των αγνοουμένων, την ανα-
γνώριση των σορών, την περίθαλψη των τραυ-
ματιών, την άμεση διαχείριση των συνεπειών
του τραγικού δυστυχήματος. Οι προτεραιότη-
τες αυτή την ώρα είναι αλλού και όχι στην ανα-
κίνηση ή στην ανακοίνωση πολιτικών ζητημά-
των. Στην ώρα τους ο πρωθυπουργός θα τοπο-
θετηθεί ξεκάθαρα για όλα αυτά», ανέφερε
(ΣΚΑΪ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνον-
τας ενδεχομένως κατά έναν τρόπο και προς
την πλευρά της 21ης Μαΐου, η οποία κυριαρχεί
στις συζητήσεις και τη σεναριολογία.

Σε χρόνο παράλληλο και με την πολιτική και
επιχειρησιακή διαχείριση της σιδηροδρομι-
κής τραγωδίας των Τεμπών σε πλήρη εξέλιξη,
το σύνολο των δημόσιων μετακινήσεων φαί-
νεται να τίθεται... για τα καλά στο μικροσκόπιο
της κυβέρνησης. Μετά τις πρώτες κινήσεις για
τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια
στις ράγες, σειρά παίρνουν προς... εξέταση
άπασες οι μετακινήσεις με πλοία, αεροπλάνα,
λεωφορεία και μέσα σταθερής τροχιάς.

Στο ενδιάμεσο των πολλαπλών συσκέψεων
στο κυβερνητικό οικοσύστημα για τις εξελί-
ξεις που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμ-
πών, μια συνάντηση και αναλυτική συζήτηση

στην Ηρώδου Αττικού 19 ανάμεσα στον πρω-
θυπουργό και την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας έδωσαν τον... τόνο των επόμε-
νων κινήσεων. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τετ α τετ του
Μεγάρου Μαξίμου με τον Γιάννη Πλακιωτάκη
(παρών στη συνάντηση ήταν ο αρχηγός του Λι-
μενικού Σώματος) έδωσε σαφείς εντολές για
ένταση των ελέγχων ασφάλειας στα πλοία σε
ένα κομβικό χρονικό σημείο. Λίγες εβδομά-
δες, δηλαδή, πριν από την εορταστική περίοδο
του Πάσχα, με την οποία... σηκώνει αυλαία και
η τουριστική περίοδος για τη χώρα. Και οι συγ-
κεκριμένες κατευθύνσεις, όπως ειπώθηκε,
δεν φαίνεται να περιορίζονται μόνο στην ακτο-
πλοΐα (είναι χαρακτηριστικός ο όγκος των με-
τακινήσεων που θα σηκώσει την πασχαλινή
περίοδο), αλλά θα επεκταθούν και σε κάθε μέ-
σο ως ένα πρώτο βήμα για την ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των επιβατών.

Κάλεσε Γάλλους και Γερμανούς να βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου

Στη σημερινή κομβική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου 
στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 

είναι εστιασμένη η προσοχή της κυβέρνησης

του Δημήτρη

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Δίνει... στίγμα
στο υπουργικό

ο πρωθυπουργός



Σ
την πρόσληψη του μοιραίου σταθ-
μάρχη και όχι στα διαχρονικά προ-
βλήματα των ελληνικών σιδηρο-
δρόμων συνεχίζουν να επικεντρώ-

νουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά τους να
ρίξουν το «ανάθεμα» στην κυβέρνηση και όχι
στην απορρύθμιση των σιδηροδρόμων, η
οποία αφορά άλλωστε και τη δική τους κυ-
βερνητική θητεία.

Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ
κάνει τη δική του -ανεξάρτητη από αυτήν της
κυβέρνησης- έρευνα στο σημείο του τραγι-
κού δυστυχήματος. Την ευθύνη -και αυτό
αποκαλύπτει πολλά για την κατεύθυνση στην
οποία θα κινηθεί η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση- δεν έχει αναλάβει ο καθ’ ύλην αρμόδιος
τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών του
κόμματος Νίκος Παππάς αλλά ο τομεάρχης
Διαφάνειας Γιάννης Ραγκούσης.

Ο τελευταίος, ο οποίος έχει περά-
σει και από τη θέση του υπουρ-
γού Μεταφορών την περίοδο
που ήταν ακόμη στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Νοεμ-
βρίου του 2011 και Μαΐου
του 2012, ανέλαβε την «ειδι-
κή αποστολή» στη Λάρισα.
Στόχος; Να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το δι-
κό του «πόρισμα» για τα γεγονότα.

Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει αναλάβει να
εφοδιάζει το κόμμα με τα συμπεράσματα
που βγαίνουν από τη δική του έρευνα ώστε η
Κουμουνδούρου να μη βασίζεται μονάχα σε
όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από
τα ΜΜΕ. Ο τομεάρχης Διαφάνειας είχε συ-
νάντηση με τους εργαζόμενους του ΟΣΕ,
εκείνους δηλαδή που έχουν πλήρη εικόνα
για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βρά-
δυ αλλά και συνολικά τι συμβαίνει στους σι-
δηρόδρομους της χώρας.

Ο εξαφανισμένος Σπίρτζης
Το γεγονός πως στην Κουμουνδούρου

αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι να
μιλούν για την περίοδο της δικής τους δια-
κυβέρνησης και τα προβλήματα που

υπήρχαν και τότε είναι σαφές. Το ότι ο
Χρήστος Σπίρτζης, άλλοτε υπουργός Με-
ταφορών του Αλέξη Τσίπρα και συχνός
θαμώνας των τηλεοπτικών πάνελ, έχει
αραιώσει αισθητά την παρουσία του, ίσως
για να αποφευχθούν ερωτήσεις που θα
έφερναν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και το κόμ-
μα του σε δύσκολη θέση.

Στην Κουμουνδούρου καταγγέλλουν οποι-
ονδήποτε μιλά για διαχρονικές ευθύνες κάνο-
ντας λόγο για συμψηφισμούς και προσπάθεια
«ξεπλύματος» της κυβέρνησης. Όμως, οι κα-
ταγγελίες για τα «τυφλά τρένα» υπάρχουν
χρόνια και μάλιστα και από στελέχη του ίδιου
του ΣΥΡΙΖΑ, την εποχή που πρωθυπουργός
ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. «Στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του δικτύου δεν λειτουργούν ή υπολει-

τουργούν τα συστήματα
ασφαλείας. Η τηλεδιοίκη-
ση, τα σήματα που δείχνουν
στον μηχανοδηγό την αλλα-
γή της πορείας και το σύστη-
μα έναντι του ανθρώπινου λάθους που
έχουν εγκατασταθεί έχουν πληρωθεί και
σήμερα δεν λειτουργούν. Μέρος αυτών έχει
λεηλατηθεί πλέον, βρίσκονται σε φάση ανα-
κατασκευής και δεν γνωρίζουμε πότε θα
λειτουργήσουν. Αυτά είναι η κύρια αιτία και
του δυστυχήματος στο Άδενδρο», ανέφερε ο
πρόεδρος των Μηχανοδηγών Κώστας Γενη-
δούνιας, ο οποίος δεν πρόκειται για κάποιο
συνδικαλιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρα-
τίας αλλά για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.  

Τη διάθεσή τους να αποσιωπήσουν με κάθε πιθανό
τρόπο τις όποιες δικές τους ευθύνες για την κατάσταση
των σιδηροδρόμων την έδειξε και μια κίνηση του επι-
κοινωνιακού μηχανισμού του κόμματος στα social me-
dia, ο οποίος «έκοψε» βίντεο του Luben το οποίο έδει-
χνε και τον Αλέξη Τσίπρα να υπογράφει την παραχώρη-
ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική εταιρεία.

Στον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν μεν τις κινητοποιήσεις οργής
για τα Τέμπη, οι οποίες την Τετάρτη ήταν ιδιαίτερα ογ-

κώδεις όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη τη
χώρα, χωρίς όμως να «πρωτοστατούν» σε αυτές. Στον
«δρόμο» την πρωτοβουλία των κινήσεων συνεχίζει να
έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα τόσο μέσω της συνδικα-
λιστικής του παρουσίας, η οποία είναι πολλαπλάσια αυ-

τής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και με τις ορ-
γανωμένες του δυνάμεις.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να κεφαλαι-
οποιήσει τη συγκεκριμένη οργή υιοθετώντας την αλλά
από απόσταση ώστε να μην αναλάβει το ρίσκο μιας... μη
ειρηνικής έκβασης των κινητοποιήσεων που θα μπο-
ρούσε να του χρεωθεί και να του απομακρύνει εκ νέου
«κεντρώα» κοινά στα οποία επιχειρεί να απευθυνθεί για
να κλείσει τη «δημοσκοπική ψαλίδα» ενόψει εκλογών.

««Έκοψαν» βίντεο 
του Luben
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Θολώνουν τα... νερά

Ο «επιθεωρητής» Ραγκούσης και η έρευνά του 
για τα Τέμπη που εστιάζει στον σταθμάρχη 

και όχι στα μη... πεπραγμένα 
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ



ΜΜε το πλευρό… 
των νέων ο Μπάμπης 

Με το πλευρό… των νέων που διαμαρτύρονται
για την τραγωδία στα Τέμπη τάχθηκε ο βουλευτής
της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου. «Καλά κάνουν
και εξεγείρονται οι νέοι. Κανονικά πρέπει να μας
μουντζώσουν», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας
στον ΑΝΤ1 αναφερόμενος στις συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο
σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο
κ. Παπαδημητρίου σχολίασε:
«Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αν-
τιδράσει και δεν πει η νεο-
λαία ότι αυτό το κράτος δεν
το θέλω, ότι αυτή η κατάστα-
ση δεν είναι αυτή στην οποία
θέλω να μεγαλώσω, τότε… Η πο-
λιτική δεν πρέπει να είναι μάζα και να κάνει ό,τι
λέει το κόμμα. Πρέπει να μας την πουν. Να μας
επαναφέρουν σε μια κάποια σοβαρότητα…».
Πάντως, εμείς θα συνιστούσαμε ψυχραιμία στον
κύριο Μπάμπη, καλό είναι να μη χαϊδεύουμε και
πολύ την εξεγερμένη νεολαία, διότι θα γυρίσει
εναντίον μας… 

Συνάντηση ΥΠΕΞ
Ελλάδας-Κύπρου 

Συνάντηση στην Αθήνα με τον νέο υπουργό Εξω-
τερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, θα έχει
σήμερα, Πέμπτη 9/2, ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη
του Κ. Κόμπου στην Ελλάδα μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα
έχουν σήμερα το μεσημέρι συνομιλίες κατά τη
διάρκεια γεύματος εργασίας, μετά το πέρας του
οποίου θα προβούν σε κοινές δηλώσεις. Η συνάν-
τηση των δύο υπουργών Εξωτερικών εντάσσεται
στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και του
συντονισμού των δύο χωρών. Οι συνομιλίες αναμέ-
νεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στο Κυπρια-
κό και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Με-
σόγειου, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών
και περιφερειακών ζητημάτων.
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Όλα έτοιμα για τον βόρειο παραλιακό
άξονα Μαραθώνα - Ωρωπού

Ινστιτούτο Ρομποτικής 
από τον Χρίστο Δήμα  

Μια ευχάριστη είδηση μέσα στη μαυρίλα
των ημερών είναι η ίδρυση του Ινστιτούτου
Ρομποτικής στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθη-
νά», με χρηματοδότηση 3,6 εκατ. ευρώ από
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κύ-
ριος στόχος του νεοσύστατου ινστιτούτου εί-

ναι η προαγωγή της επιστήμης
και τεχνολογίας της ρομπο-

τικής στην εποχή της τε-
χνητής νοημοσύνης, μέ-
σα από συντονισμένες
δράσεις και συνέργειες

με το ελληνικό οικοσύ-
στημα ρομποτικής, ερευ-

νητικά κέντρα, πανεπιστήμια
και επιχειρήσεις. Τη δράση εγκαινίασε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας και
θα έχει στόχευση σε τομείς όπως η υγεία, η
εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αγροδιατροφή
κ.ά. Η φιλοδοξία του υπουργείου είναι να
δημιουργηθεί ένα πρότυπο κέντρο για την
έρευνα και την καινοτομία στη ρομποτική για
την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Fair play 
από τον Χατζηβασιλείου 

Αξιοσημείωτη ήταν η δήλωση του βου-
λευτή Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου για
τον Κώστα Καραμανλή. Παρόλο που είναι
συνυποψήφιός του και θα περίμενε κανείς
να είναι φειδωλός σχετικά με τη συμμετο-

χή ή μη του κ. Καραμανλή στα
ψηφοδέλτια της ΝΔ στις

Σέρρες, εκείνος δεν
κρύφτηκε και τόνισε
ότι έχουμε αντιπροσω-
πευτική δημοκρατία

και σε αυτό το περιβάλ-
λον οι πολίτες επιλέγουν

αυτούς που θα τους εκπροσω-
πούν στην ελληνική Βουλή. Και να σκεφτεί
κανείς ότι ο κ. Χατζηβασιλείου, ως γνω-
στός μητσοτακικός, έχει περάσει και δύ-
σκολες στιγμές από ακραιφνείς καραμαν-
λικούς ψηφοφόρους… 

Το μήνυμα της Συρεγγέλα για τη Μέρα της Γυναίκας

Δ
ρομολογείται η κατασκευή
του νέου παραλιακού οδι-
κού άξονα σύνδεσης Μα-
ραθώνα-Ωρωπού, συνολι-

κού προϋπολογισμού 3.306.000 ευρώ,
μετά την έγκριση από το Περιφερειακό
Συμβούλιο προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπο-
λιτική Αττική ΑΕ», για την εκπόνηση
της μελέτης του έργου. Το έργο αποτε-
λεί δικαίωση του βουλευτή Ανατολι-
κής Αττικής Βασίλη Οικονόμου, οποίος
είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τη μελέτη
και την υλοποίησή του.

Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη οδικό
έργο αφορά χάραξη υπεραστικής οδού από τη λεωφ. Ραμνούντος 3
χλμ. δυτικά του οικισμού Αγίας Μαρίνας Δήμου Μαραθώνα, έως το
ανατολικό άκρο του οικισμού Άγιοι Απόστολοι Δήμου Ωρωπού, συνολι-
κού μήκους 18,3 χλμ.

Η διαδρομή ακολουθεί κυρίως τη βορειοανατολική ακτογραμμή της
Αττικής και διέρχεται διαμέσου του αρχαιολογικού χώρου Ραμνούν-
τος, των οικισμών Σέσι, παραλία Βαρνάβα και Άγιος Δημήτριος και
Άγιος Παντελεήμων. Η ολοκλήρωσή της θα αποτελέσει συνέχεια για
την περιμετρική παραλιακή σύνδεση της ΒΑ Αττικής από τη Σκάλα
Ωρωπού έως τον οικισμό Αγίας Μαρίνας, εξασφαλίζοντας μαζί με το
λοιπό οδικό δίκτυο την πρόσβαση σε τουριστικές και αρχαιολογικές
περιοχές, ενώ τους θερινούς μήνες θα εξυπηρετεί υψηλό αριθμό πα-
ραθεριστών που έχουν δεύτερη κατοικία στους παραθαλάσσιους οικι-
σμούς του Ευβοϊκού Κόλπου.

«Η σημερινή μέρα συμβολίζει τους συνεχείς αγώνες που δί-
νουν οι γυναίκες για ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση», έγρα-
ψε χθες για την Ημέρα της Γυναίκας η αρμόδια υπουργός Μαρία
Συρεγγέλα. Και συνέχισε: «Εμείς είμαστε στο πλευρό των γυναι-
κών όχι μόνο αυτή τη μέρα, αλλά κάθε μέρα και όλες τις μέρες του
χρόνου. Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
έχουμε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα μας την ισότητα των φύ-
λων. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές που ανατρέπουν
στερεοτυπικές αντιλήψεις και ανισότητες. Δεν μένουμε σε θεω-

ρητικές αναλύσεις περί ισότητας αλλά υιοθετούμε συγκεκριμένα
αποτελεσματικά μέτρα που εστιάζουν στην πρόληψη και καταπο-
λέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, στη συμφιλίω-
ση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και στην ένταξη
της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές. Η χώρα
μας προχωράει μπροστά στον τομέα της ισότητας, κάνοντας στα-
θερά βήματα προόδου. Δεν σταματάμε, όμως, εδώ, αλλά συνεχί-
ζουμε τον αγώνα μας μέχρι να προσφέρουμε στις γυναίκες και
στα κορίτσια τη θέση που δικαιούνται και τους αξίζει».



O
χι 5 και 10, αλλά 17 χρόνια έκλεισε πια ο
πρόεδρος της ΓΣΕΕ στη θέση του. Σε αυτά
τα χρόνια, οι μέσες ετήσιες απολαβές

στην Ελλάδα αντί να ανέβουν έπεσαν, η ανεργία
έφτασε μέχρι και το 27,5% την ώρα που, για παρά-
δειγμα, η βενζίνη πήγε από το 0,91/λίτρο το 2006
στο 1,80 το 2023, ενώ είχε ξεπεράσει και τα 2 ευ-
ρώ. Το ίδιο το κόμμα
από το οποίο προέρ-
χεται ο Γιάννης Πανα-
γόπουλος βρέθηκε
από το 44% του 2009
ακόμα και στο 4% λίγα
χρόνια αργότερα. Και
όμως. Η κατά τεκμή-
ριο πιο αποτυχημένη
ηγεσία μαζικής οργά-
νωσης στην Ελλάδα
παραμένει ακούνητη
στη θέση της. Ο ίδιος
αυτός άνθρωπος ανα-
μένεται να εκλεγεί και πάλι πρόεδρος στο Συνέ-
δριο της ΓΣΕΕ που ξεκινά σήμερα σε πολυτελέ-
στατο ξενοδοχείο στο Καβούρι. Πρέπει να είναι ο
μοναδικός παράγοντας του δημόσιου βίου που
δεν έχει επηρεαστεί από καμία κρίση. Οι κυβερ-
νήσεις πέφτουνε, αλλά ο Γιάννης μένει… 
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Θέλει… χάρισμα για να πιστεύεις ότι ως
πρώην πρωθυπουργός της χώρας θα μπορέ-
σεις να «κρύψεις» τις ευθύνες σου για όλα
όσα ΔΕΝ έχουν συμβεί στα χρόνια της διακυ-
βέρνησής σου στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Και σαν να μη φτάνει αυτό, να «κρύβεις» κατ’
εντολή των… κεντρικών όπως ο ίδιος φέρεται
να ισχυρίζεται και τον αρμόδιο υπουργό σου.
Τι ακριβώς μπορεί να εξυπηρετεί μια τέτοια
τακτική, μόνο ο ίδιος ο Τσίπρας το γνωρίζει.
Αυτό που πιθανότατα δεν γνωρίζει είναι πως
όποιος υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών ει-
σπράττει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα
από αυτά που προσδοκά. Για αυτό, κύριε Τσί-
πρα, αφήστε το κρυφτούλι και τολμήστε να
αναλάβετε κι εσείς το τεράστιο μερίδιο ευθύ-
νης που σας αναλογεί για το κακό το χάλι του
ΟΣΕ και της Hellenic Train.

Χατζηδάκης: Κάθαρση 
και τιμωρία

Αφήστε το κρυφτούλι,
κύριε Τσίπρα

Για να καταλάβω, συζητάμε τα τελευταία
24ωρα για το αν μπορεί, δικαιούται ή πρέπει να
διεκδικήσει ξανά την ψήφο των πολιτών ο πα-
ραιτηθείς υπουργός Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής;
Αλλά αυτοί που σηκώνουν «σκόνη» στο άκου-
σμα της υποψηφιότητας Καραμανλή είναι οι
ίδιοι που χάνουν τη φωνή τους στην υποψη-
φιότητα του αμετάκλητα και ομόφωνα καταδι-
κασμένου Νίκου Παππά; Επειδή σε όλη αυτή τη
διαδικασία έως και τη διεξαγωγή των εκλογών
πολλά θα ειπωθούν και ακόμα περισσότερα θα
γραφτούν, καλό είναι ξεχωρίζουμε την τερά-
στια διαφορά που έχει η επίδειξη πολιτικής
υπευθυνότητας, έστω και μέσω της ανάληψης
πολιτικής ευθύνης, από την επίδειξη πολιτικής
αλαζονείας, του στιλ… γράφω στα παλιά μου τα
παπούτσια τις αποφάσεις των δικαστηρίων για
παράβαση καθήκοντος και κυκλοφορώ στους
δρόμους σαν να μην τρέχει τίποτα. 

Έχει χαθεί το μέτρο…

Αρκετά στελέχη της ΝΔ φαίνεται πως διαβάζουν
προσεκτικά την «Political». Χθες το editorial της
εφημερίδας μας είχε τίτλο: «Κύριε πρωθυπουρ-
γέ, ο λαός απαιτεί βαθιά κάθαρση και τιμωρία».
Με χαρά άκουσα τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, υπουρ-
γό Εργασίας, να λέει σε ραδιοφωνική του συνέν-
τευξη τα ακόλουθα: «Μετά την απίστευτη τραγω-
δία, αυτό που χρειάζεται είναι πρωτίστως κάθαρ-
ση σε όλα τα επίπεδα και τιμωρία των υπευθύνων,
όποιων και αν είναι, σε όλα τα επίπεδα. Να πάμε
πίσω και να τα δούμε όλα όλοι, χωρίς να δείχνου-
με με το δάχτυλο τους απέναντι και να βγάζουμε
τους εαυτούς μας απέξω. Δεν πρέπει να μείνει
καμία σκιά». Αυτό ακριβώς. 

«Βιδωμένος» 
στη θέση του 
ο Παναγόπουλος
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«Αν ο κύριος Βελό-
πουλος θεωρεί τον
εαυτό του προοδευ-
τική δύναμη και
συμφωνήσουμε στα
βασικά σημεία στον
στόχο μας, όλα τα
συζητάμε». Αυτό
ανέφερε ο Σταύρος Αραχωβίτης, πρώην
υπουργός και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτι-
κή του εμφάνιση αν το κόμμα του θα μπορού-
σε να μιλήσει ακόμα και με τον Κυριάκο Βε-
λόπουλο και την Ελληνική Λύση για το ενδε-
χόμενο σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν κω-
λώνουν μπροστά σε τίποτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
έτοιμοι να κάνουν συγκυβερνήτη, μετά τον
Πάνο Καμμένο, ακόμα και τον αρχηγό κόμμα-
τος που (οι ίδιοι τον κατηγορούν με ειρωνικό
ύφος) πουλάει κηραλοιφές στα τηλεπαράθυ-
ρα. Τον άνθρωπο που έλεγε πως «δεν του αρέ-
σουν τα πολύ ναζιστικά».

Αναστάτωση 
για το τίποτα στη Βουλή
Έπρεπε να βρουν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα οι βουλευ-

τές του ΣΥΡΙΖΑ χθες για να τραβήξουν τα βλέμματα στην
Ολομέλεια, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα. Σκεφτήκαν, λοιπόν, να ζητήσουν να διακόψει
η Βουλή τις εργασίες της για να κατέβουν οι βουλευτές
στην πορεία. Μέσω του 
Π. Σκουρλέτη κατέθεσαν και
επίσημο αίτημα στον προ-
εδρεύοντα Χ. Αθανασίου, ο οποί-
ος τους είπε ότι δεν χρειάζεται
κανένα αίτημα, καθώς όποιος
επιθυμεί μπορεί να δώσει το
«παρών» στο συλλαλητήριο και
να επιστρέψει χωρίς να χάσει τη
σειρά του στους ομιλητές. Τη
φαεινή ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ υιοθέ-
τησε και το ΠΑΣΟΚ, με τον Χ.
Αθανασίου να λέει ότι θα μεταφέρει το αίτημα στον πρόεδρο
Κ. Τασούλα. Τελικά αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με τυμπανο-
κρουσίες ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και σε λιγότερο από μία
ώρα επέστρεψε… Τουτέστιν, πολύς λόγος για το τίποτα.
Εξάλλου η Βουλή είχε κλείσει επί τριημέρου συμμετέχον-
τας στο εθνικό πένθος λόγω της τραγωδίας.

Η συγκυβέρνηση
της κηραλοιφής 
με ΣΥΡΙΖΑ



ΖΖήτημα
«ελκυστικότητας» 

Αν και σε διαφορετικό βαθμό και
έκταση ανά περίπτωση, όλες οι κρα-
τικές ή ημικρατικές ενεργειακές
εταιρείες ή Aρχές (φορείς) τα τελευ-
ταία χρόνια αντιμετωπίζουν ολοένα
και περισσότερο το πρόβλημα της
«έλξης» νεότερων και ικανών στελε-
χών, που είτε εξαρ-
χής είτε κατό-
πιν μιας θη-
τείας στα
«κρατικά
έδρ ανα»
επιλέγουν
εντέλει τον
ιδιωτικό το-
μέα και τις κα-
λύτερες απολαβές του.
Τα παραδείγματα πολλά και ορθώς
πράττουν. Βέβαια οι ιθύνοντες οφεί-
λουν να αντιμετωπίσουν το «κενό»
που δημιουργείται, γιατί, δίχως ικα-
νούς ανθρώπους σε ένα άκρως αντα-
γωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό
που επικρατεί στον κλάδο της ενέρ-
γειας, δεν στέκεσαι και σίγουρα δεν
μακροημερεύεις ούτε εσύ ούτε οι
στρατηγικές σου… 

Ξεκίνησαν 
οι μετρήσεις 

Έχουν ήδη πιάσει δουλειά οι δη-
μοσκόποι και ένα από τα βασικά
ερωτήματα που πλέον θέτουν στους
συμμετέχοντες στα γκάλοπ είναι αν
θα παίξει ρόλο σε πιθανή αλλαγή της
απόφασής τους για το κόμμα που θα
ψηφίσουν η ανείπωτη τραγωδία στα
Τέμπη. Εκεί, λένε οι πρώτες πληρο-
φορίες, παρουσιάζουν μεγάλο εν-
διαφέρον τα πρώτα ευρήματα. Και
ίσως εκπλαγούν όσοι ποντάρουν
στην ψήφο διαμαρτυρίας…
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Ποια κορυφαία πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε για το
όνομα ενός υποψηφίου του κόμματος για την Περιφέρεια της Αττικής

και απάντησε: «Ποιος είναι αυτός;». 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Ε
ξαλλοι είναι ο πρόεδρος του
ΙΣΑ και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Ματίνα Παγώνη με το ξέγνοι-
αστο τριήμερο αναψυχής που

οργάνωσε ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανά-
σιος Εξαδάκτυλος στη Δράμα σε πολυτε-
λές ξενοδοχείο για τους προέδρους των
ιατρικών συλλόγων και τις συζύγους
τους, ενώ ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί
το τριήμερο πένθος για την τραγωδία στα
Τέμπη. Η εκδρομή έγινε με αφορμή τη
συνέλευση των προέδρων των ιατρικών
συλλόγων, όμως οι γιατροί που πήραν
μέρος στο κάλεσμα των κ.κ. Εξαδάκτυ-
λου και Βαρνάβα απόλαυσαν ένα λου-
κούλλειο γεύμα σε πολυτελές εστιατόριο
με οίνο και κέφι, γεγονός που σχολιά-
στηκε έντονα από τους Πατούλη - Παγώ-
νη, οι οποίοι αντιτάχθηκαν σε αυτό το
long weekend. Μάλιστα ο ΙΣΑ είχε εκ-
δώσει και Δελτίο Τύπου ότι δεν θα συμ-
μετάσχει στη συνέλευση των προέδρων,
ενώ είχε κάνει σαφές πως δεν θα συμμε-
τάσχει και σε καμία άλλη εκδήλωση λό-
γω του εθνικού πένθους. Οι πληροφο-
ρίες μου λένε ότι ο κ. Πατούλης είπε σε
φίλους ότι, αντί το προεδρείο του ΠΙΣ να
βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας, αρ-
κετοί γιατροί προτίμησαν να πάνε μια
ανέμελη εκδρομή όταν οι συνάδελφοί
τους στα δυο νοσοκομεία της Λάρισας
δούλευαν ασταμάτητα για να περιθάλ-
ψουν τραυματίες. «Μα πώς να τσουγκρί-
ζουμε ποτήρια και να γλεντοκοπάμε όταν
σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι;», μαθαίνω
πως είπε ο κ. Πατούλης, ενώ και η κ. Πα-
γώνη δεν έκρυψε και δημόσια την αγα-
νάκτησή της για το event. 

Δουλειά μετά 
το σοκ  

Με τα μούτρα στη δουλειά έχουν
πέσει τα παραγωγικά υπουργεία
μετά το αρχικό σοκ από την τραγω-
δία των Τεμπών και την ανατροπή
σχετικά με τον χρόνο των εκλογών.
Οι κομματικές εξορμήσεις έχουν
σταματήσει και η μετάθεση των
εκλογών επισπεύδει ή μεταθέτει
για αργότερα κάποιες αποφάσεις
και κάποια μέτρα-έκπληξη της τε-
λευταίας στιγμής. Σε λίγες ημέρες
θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τον
κατώτατο μισθό, καθώς πρέπει να
ενημερωθούν εγκαίρως τα λογι-
στήρια των επιχειρήσεων, ώστε να
αρχίσει η εφαρμογή του από την 1η
Απριλίου (σε κάθε περίπτωση δεν
θα είναι ψέμα…). Πάντως, όλοι οι
υπουργοί… ατύπως δουλεύουν με
ορίζοντα τη διάλυση της Βουλής
στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου,
ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές
στις 21 ή 28 Μαΐου. Ίδωμεν… 

Τουλάχιστον
αξιολύπητος

Είσαι ο άνθρωπος που κρίνεις ως
επιθεωρητής τον σταθμάρχη της
Λάρισας, διαπιστώνεις ότι έχεις
ευθύνη -στον βαθμό που σου ανα-
λογεί- για την τραγωδία στα Τέμπη
και το πρώτο πράγμα που σκέφτε-
σαι είναι να πάρεις από τη «ση-
μαία» έναν μήνα αναρρωτική άδεια
για να αποφύγεις να τεθείς… χθες
σε καθεστώς αργίας; Είσαι, τουλά-
χιστον, αξιολύπητος…

Φλωρίδης εναντίον Φίλη
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης επιτέ-
θηκε στον κ. Νίκο Φίλη μετά τις δηλώσεις του τελευταίου
για «δολοφονίες παιδιών» και έγραψε: «… κατανοεί κά-
ποιος τις κτηνώδεις δηλώσεις του Ν. Φίλη στη Βουλή,
μπροστά στις οποίες αυτές του Πολάκη μοιάζουν ευγενι-
κές!». Παράλληλα άφησε αιχμές για τον Νίκο Παππά.
«Στη λεγόμενη “προοδευτική κυβέρνηση”, υπουργός
Μεταφορών θα είναι κάποιος που καταδικάστηκε ως
υπουργός για “παράβαση καθήκοντος”! “Πολλά έχουν
δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο” που λέει κι ο
ποιητής Ν. Καββαδίας», έγραψε ο Φλωρίδης… 

Αναζητείται πρώην Πασόκος, 
νυν Συριζαίος, φίλος του Αλέξη
Εξαφανισμένος παραμένει ο επί τέσσερα χρόνια αρμό-
διος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να αποσιωπη-
θούν οι ευθύνες του κόμματος για την περίοδο που κυβέρ-
νησε τη χώρα. Η εξαφάνιση του Χρήστου Σπίρτζη έχει
προκαλέσει αγωνία στο πολιτικό προσωπικό που δεν τον
βλέπει καθόλου στα τηλεοπτικά πάνελ. Όμως, όπως έμα-
θα, έχει αποφασιστεί με άνωθεν εντολή να τον κρύψουν
τον Χρήστο όσο διαρκεί η κρίση με την τραγωδία των Τεμ-
πών. Η εντολή του Αλέξη Τσίπρα είναι να βγαίνουν μπρο-
στά μόνο ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Νίκος Παππάς… 

SILVER ALERT 

Με ποιον είναι έξαλλος 
ο Πατούλης; 
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του ειδικού συνεργάτη

Π
άρτι σπατάλης και κακοδιαχείρι-

σης είχε στηθεί γύρω από τα χρυ-

σοφόρα -για τους εργολάβους-

σιδηροδρομικά τούνελ ήδη από

τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Το κακό με

τους ελληνικούς σιδηρόδρομους δεν ξεκίνη-

σε τα τελευταία χρόνια. Ανατριχιαστικές κα-

ταγγελίες έφτασαν στο παρελθόν και στη Βου-

λή υπό μορφή ερωτήσεων, αλλά και στις εκθέ-

σεις του πρώην γενικού επιθεωρητή Δημόσιας

Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή. Οι καταγγε-

λίες ήταν πραγματικά ανατριχιαστικές και κά-

ποιες από αυτές έκαναν λόγο για κονδύλι του-

λάχιστον 37 εκατ. ευρώ, που δόθηκε από την

ΕΡΓΟΣΕ στην ανάδοχο πριν καν γίνουν τα έργα!

Οι έγγραφες καταγγελίες έγιναν από τον

Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2010 για τη

σύμβαση 470 μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και συγκε-

κριμένης κατασκευαστικής εταιρείας, για το

έργο «Κατασκευή Υποδομής από το 14ο έως το

25ο χιλιόμετρο, Μεγάλη Σήραγγα της Νέας Σι-

δηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων

Λιανοκλάδι - Δομοκός», αποτυπώθηκαν και

τεκμηριώθηκαν -εκ νέου- σε 19σέλιδο υπό-

μνημα. Το πόρισμα-καταπέλτης μεικτού κλι-

μακίου επιθεωρητών, οι οποίοι διενήργησαν

ελέγχους στο πολυδάπανο έργο κατόπιν εντο-

λής του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοί-

κησης κ. Ρακιντζή, κατέγραψε ένα απίστευτο

οικονομικό πάρτι, το οποίο στήθηκε μεταξύ

στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ αλλά και της αναδόχου

εταιρείας.

Οι ερωτήσεις Νικολόπουλου
δεν πήραν απαντήσεις

Για όλες αυτές τις καταγγελίες είναι αλή-

θεια ότι έχει καταθέσει αρκετές ερωτήσεις

στη Βουλή ο πρώην βουλευτής Νίκος Νικολό-

πουλος (όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις

δημόσιων έργων) και όπως μπορείτε να δείτε,

ποτέ δεν κατάφερε να πάρει ουσιαστικές

απαντήσεις από κανέναν υπουργό. 

Ο κ. Νικολόπουλος μάλιστα αναφέρει και τα

ονόματα όλων των

εταιρειών που εμπλέ-

κονται στις συγκεκριμένες

συμβάσεις με την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ

είναι γνωστό ότι είχε καταθέσει και μηνυτήρια

αναφορά στις 28 Ιουνίου 2013 προς την εισαγγε-

λέα για θέματα Διαφθοράς Ελένη Ράικου. Ανα-

φορά της οποίας η τύχη βεβαίως αγνοείται… 

Από τον έλεγχο των επιθεωρητών Δημό-

σιας Διοίκησης προέκυψε ιδιαίτερα υψηλή

ζημία, καθώς αποδείχθηκε ότι διανοίχθη-

καν τούνελ τα οποία παραμένουν ημιτελή

και «αχρηστευμένα», πραγματοποιήθηκαν

υπερπιστοποιήσεις και εκταμιεύσεις εκα-

τομμυρίων ευρώ από την ΕΡΓΟΣΕ στην

ΑΚΤΩΡ για εργασίες που μέχρι εκείνη τη

στιγμή δεν είχαν γίνει, αλλά και αποζημιώ-

σεις που έλαβε η ανάδοχος εταιρεία, παρά

το γεγονός ότι δεν τις δικαιούνταν.

H ΕΡΓΟΣΕ πλήρωνε εκατομμύρια ευρώ για έργα 
που δεν παραδόθηκαν ποτέ επί ΠΑΣΟΚ

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 

Οι χρυσές 
σήραγγες 
και οι συμβάσεις 
που θάφτηκαν 
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Τ
ο σκάνδαλο των χρυσών σηράγγων δεν θα είχε απο-

καλυφθεί, εάν τα μελετητικά γραφεία που είχαν ανα-

λάβει την επίβλεψη του έργου (Μάλιου ΑΕ - Intecsa-

Inarsa SΑ) δεν προσέφευγαν με καταγγελίες-φω-

τιά, στις 21 Μαρτίου 2011, στον τότε υπουργό Υποδομών Δημή-

τρη Ρέππα αλλά και στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη-

σης Λέανδρο Ρακιντζή. Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι

της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος.

Ειδικότερα: Το μελετητικό γραφείο Μάλιου ΑΕ - Intecsa-

Inarsa SΑ, που για το συγκεκριμένο έργο συνέταξε την οριστι-

κή μελέτη σηράγγων και τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ έχει και

την ευθύνη για ειδική τεχνική επιτόπου υποστήριξη, βάσει

σύμβασης που υπέγραψε το 2005 με την ΕΡΓΟΣΕ, καταγγέλλει

ότι από το τέλος του 2009 μέχρι σήμερα γίνονταν σημεία και τέ-

ρατα.

Το πόρισμα ελέγχου του Λέανδρου Ρακιντζή ήταν κόλαφος

βεβαίως παρά το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολήθηκε. Οι σελί-

δες του πορίσματος δημοσιοποιήθηκαν και σε τηλεοπτικές εκ-

πομπές εκείνη την αμαρτωλή περίοδο του 2011, αλλά δεν ίδρω-

σε το αυτί κανενός.

Εικονικές εργασίες
Σε έγγραφό τους με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2011, τα μελετη-

τικά γραφεία αποκαλύπτουν ότι στον ανάδοχο του έργου κατα-

βλήθηκαν 37 εκατ. ευρώ για εργασίες που δεν είχε κάνει, τις

οποίες όμως οι αρμόδιοι της ΕΡΓΟΣΕ βεβαίωσαν και μέτρησαν!

Η ΕΡΓΟΣΕ πλήρωσε για τις εικονικές εργασίες, καθώς το έρ-

γο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων.

Εμφάνισε, λοιπόν, απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυ-

λίων, άρα πρόοδο «μελλοντικών» έργων, η ΑΚΤΩΡ έφτιαξε τα

αποτελέσματά της και το μελετητικό γραφείο τέθηκε στο περι-

θώριο, προφανώς ως ανεπιθύμητο, επειδή εκτός των άλλων

βρήκε και σωρεία παραβιάσεων της εργοληπτικής σύμβασης.

Το έγγραφο αυτό, εκτός της ΕΡΓΟΣΕ (στον πρόεδρο και διευ-

θύνοντα σύμβουλο και στα μέλη του ΔΣ), κοινοποιήθηκε στους

υπουργούς Υποδομών Δ. Ρέππα, Οικονομικών Γ. Παπακωνσταν-

τίνου, στον υφυπουργό Σπ. Βούγια, στον γενικό γραμματέα Με-

ταφορών Θ. Τσιόκα και στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοί-

κησης Λ. Ρακιντζή.

Ο εσωτερικός έλεγχος του ΟΣΕ 
και οι διαθεσιμότητες

Σε αυτό αποκαλύπτεται ότι από τις αρχές του 2010 είχαν

εγγράφως κατατεθεί στον τότε επικεφαλής της ΕΡΓΟΣΕ

«ανωμαλίες κατά τη μέχρι τότε εκτέλεση της σήραγγας»

όπως:

«* Υπερπιστοποιήσεις, δηλαδή πιστοποιήσεις εργασιών

που δεν είχαν γίνει, ύψους 20.000.000 ευρώ!

* Προπιστοποιήσεις, δηλαδή πιστοποιήσεις εργασιών που

είχαν γίνει, αλλά δεν ήταν συμβατικά ώριμες να πιστοποι-

ηθούν ύψους 17.000.000 ευρώ!». Μ’ έναν λόγο, λεφτά υπήρ-

χαν στο ταμείο της «Ψωροκώσταινας», αλλά μόνο για τους

εθνικούς εργολάβους, ανάμεικτα με κοινοτικά κονδύλια.

Μηχανισμός βεβαίωσης μελλοντικών εργασιών υπήρχαν.

Πρόθυμοι υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικοί προϊστάμε-

νοι της ΕΡΓΟΣΕ επίσης υπήρχαν. Εισαγγελείς δεν υπήρχαν

να ξεσκονίσουν αυτές τις καταγγελίες… Στο ίδιο έγγραφο,

όμως, περιγράφονται και άλλες καταγγελίες, όπως μη εφαρ-

μογή μελετών εκσκαφής και αντιστήριξης της σήραγγας, πα-

ραβίαση αποκλειστικών προθεσμιών και συμβατικών δε-

σμεύσεων κ.ά. που «τακτοποιήθηκαν» με τη σύνταξη και έγ-

κριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ, αυτό που έγινε γνωστό εκείνη την

περίοδο των συγκλονιστικών αποκαλύψεων είναι ότι διε-

ξήχθη εσωτερικός έλεγχος από 4μελή επιτροπή που συστή-

θηκε, με συνέπεια να τεθούν εκτός έργου (σε διαθεσιμότητα)

ο αρμόδιος διευθυντής Κατασκευών-Έργων, ο προϊστάμενος

της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων μηχανικός.

Η δε κοινοπραξία των μελετητικών γραφείων ζήτησε από

την ΕΡΓΟΣΕ ή να τακτοποιήσει το κενό συμβάσεως από το

φθινόπωρο του 2009 με παράταση της παρουσίας της στο έρ-

γο ή «να μας πληρώσει και να μας απαλλάξετε από τις συνέ-

πειες των όσων συμβαίνουν στο έργο αυτό».

Το υπόμνημα του μελετητικού γραφείου Μάλιου ΑΕ - In-

tecsa-Inarsa SΑ προς το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, με κοινοποίηση στο

υπουργείο Υποδομών, αποκαλύπτει ότι πληρώθηκαν στον

ανάδοχο 37 εκατ. για έργα στη σιδηροδρομική σήραγγα στο

όρος Όθρυς, βεβαιωμένα και μελετημένα από την ΕΡΓΟΣΕ,

τα οποία όμως δεν εκτελέστηκαν. 

Έδιωξαν δηλαδή τρία άτομα από τα συγκεκριμένα έργα και

Οι καταγγελίες-φωτιά
και το πόρισμα Ρακιντζή 

Το ρεπορτάζ με τις χρυσές δουλειές και την κα-
τασπατάληση του δημόσιου χρήματος θα συνε-
χιστεί και με νέες αποκαλύψεις από την «P».

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται 
το κουβάρι της κατασπατάλησης

του δημόσιου χρήματος



Ν
α κάνουν την ποιοτική διαφο-
ρά στην πολιτική αντιπαρά-
θεση για την τραγωδία των
Τεμπών που είναι σε εξέλιξη

και κλιμακώνεται καθημερινά επιδιώκουν
στο ΠΑΣΟΚ. Εκτός από την κάθετη αντίθε-
σή τους σε κάθε είδους τοξική αντιπαρά-
θεση θεωρούν ότι η δεδομένη τραγική
συγκυρία θα καταδείξει στην κοινή γνώμη
το πραγματικό πρόσωπο του πολιτικού
συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό στρέφουν
το βλέμμα τους στη νέα γενιά, που θεω-
ρούνται και οι πιο σκληροί κριτές για το
πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ενδεικτι-
κή ήταν η δήλωση του γραμματέα του
κόμματος κατά τη διάρκεια του χθεσινού
συλλαλητηρίου: «Λίγες ημέρες μετά την
εθνική τραγωδία ο ελληνικός λαός ζητά να
έρθουν όλα στο φως. Να υπάρχει δικαιο-
σύνη και κυρίως ένα κράτος που να εγ-
γυάται την ασφάλεια προς όλους τους πο-
λίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά του τό-
που, που θέλει να δει ότι κάτι πραγματικά
αλλάζει».

Ωστόσο η στάση αυτή που υιοθετεί το
ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει ότι θα απέχει από την
κριτική και την πίεση προς όλες τις κατευ-
θύνσεις για απόδοση ευθυνών και ουσια-
στική διερεύνηση των αιτιών που οδήγη-
σαν στην τραγωδία. 

Πώς σχολίασε ο Μάντζος
τις δηλώσεις Γεραπετρίτη

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη
Τύπου του νέου υπουργού Με-
ταφορών και Υποδομών Γιώρ-
γου Γεραπετρίτη, ο κ. Μάντζος
μιλώντας στο ρ/φ ΣΚΑΪ επανέ-
λαβε την ανάγκη η πολιτική συ-

ζήτηση να μείνει μακριά από την τοξικό-
τητα και την ανούσια αντιπαράθεση, λέ-
γοντας πως «εδώ και πολλές ημέρες
βλέπουμε κορυφαίους υπουργούς,
προφανώς σε διατεταγμένη υπηρε-
σία, να προσπαθούν να κάνουν ίσω-
μα όλη τη δημόσια συζήτηση. Είναι
ένα πράγμα να συζητάς πολιτικά για
την κατάσταση των σιδηροδρόμων
και των υποδομών διαχρονικά και
άλλο πράγμα να αναζητάς ευθύνες
για συγκεκριμένες πράξεις ή παραλεί-
ψεις», προσθέτοντας πως «ό,τι και να πει,
ό,τι και να κάνει ο κάθε υπουργός, δεν
μπορεί η κυβέρνηση να αποσείσει τις βα-
ρύτατες ευθύνες της. Η ΝΔ και ο κ. Μη-
τσοτάκης να αναλάβουν ατόφια και ακέ-
ραιη την ευθύνη της τετραετίας τους. Κυ-
βερνούν 1.332 ημέρες, 44 μήνες και είναι
υπεύθυνοι για τις παραλείψεις τους.
Εμείς λέμε ναι στη συζήτηση, αλλά όχι
στη σύγχυση, τον συμψηφισμό ή τον επι-

μερισμό ευθυνών. Τις
ευθύνες θα τις αποδώσει
και η Δικαιοσύνη αλλά
και ο λαός όταν θα έρθει
η ώρα της κάλπης».

Αυτή τη φορά ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΠΑ-
ΣΟΚ προχώρησε ένα βή-

μα πιο μπροστά και αναφέρθηκε στη δια-
χρονικότητα των ευθυνών όπως ακούγε-
ται επιτακτικά πλέον στον δημόσιο λόγο
και ειδικά για εκείνες που αφορούν το
κυβερνητικό παρελθόν του κόμματός του,
απαριθμώντας το τι άφησε το ΠΑΣΟΚ το
2011 στον σιδηρόδρομο: «Το οργανό-
γραμμα του ΟΣΕ μετρούσε 2.800 θέσεις
πλήρως επανδρωμένες. Ποτέ δεν μετακι-
νήθηκε κανένας από μονάδες ασφαλείας
του ΟΣΕ.

Ήταν η μόνη εταιρεία του Δη-
μοσίου που μέσα στο πρώτο μνη-
μόνιο έκανε συλλογική σύμβαση
εργασίας με τους εργαζομένους
της, ενώ το “κακό ΠΑΣΟΚ” είναι
αυτό που ίδρυσε τη Ρυθμιστική
Αρχή Σιδηροδρόμων. Το ΠΑΣΟΚ
πήρε έναν καταχρεωμένο με 10,9
δισ. ευρώ χρέος ΟΣΕ και τον εξυ-

γίανε. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα είχε πωληθεί με τί-
μημα 300 εκατ. και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ
και την πούλησε 45 εκατ. αντί πινακίου
φακής», σημειώνοντας με έμφαση ότι
«είμαστε όλοι μαζί στη δημόσια συζήτηση
για το κράτος και τις υποδομές μας, αλλά
δεν θα είμαστε όλοι μαζί στην απόπειρα
επίρριψης ευθυνών. Όσο κάποιοι θολώ-
νουν το μήνυμα, δεν θα βρούμε ποτέ τον
ένοχο και τον υπεύθυνο». Στο στόχαστρο
του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιά-
δης για το περιεχόμενο των πρόσφατων
δηλώσεών του. «Είπε σε τηλεοπτική εκ-
πομπή ότι “αν ο κ. Καραμανλής έλεγε την
αλήθεια, δεν θα ήταν κανείς στα τρένα”.
Εγώ αναρωτιέμαι: Μας ενδιαφέρει μόνο
να μπαίνουν επιβάτες στα τρένα ή και να
βγαίνουν ζωντανοί από αυτά;», είπε ο κ.
Μάντζος. 
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Στην Αθήνα 
το προεδρείο
της Ευρωομάδας 
Σοσιαλιστών
και Δημοκρατικών

Ξεκινά σήμερα στην Αθήνα η διήμερη
συνεδρίαση του Προεδρείου της Ευ-
ρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημο-
κρατών (S&D) κατόπιν πρόσκλησης του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλά-
κη. Ήταν μια προγραμματισμένη εκδή-
λωση πριν συμβεί η τραγωδία των Τεμ-
πών και σε μια πρώτη ανάγνωση υπό φυ-
σιολογικές συνθήκες αποτελεί ψήφο
εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ έναντι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που ως γνωστόν συμμετέχει ως
παρατηρητής και επιδιώκει διακαώς να
γίνει τακτικό μέλος των S&D. Το σημερι-
νό πρόγραμμα ξεκινά στις 16.00 (Inno-
vathens, Τεχνόπολη Γκάζι) με ανοιχτή
συνεδρίαση του Προεδρείου για την κοι-
νωνική κατοικία, την προστασία της
πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανει-
οληπτών και την εργασιακή επισφάλεια
των νέων. Την Παρασκευή, στις 9.00 πμ
οι ευρωβουλευτές θα ξεναγηθούν στο
Μουσείο της Ακρόπολης και θα ενημε-
ρωθούν για το διαχρονικό αίτημα της
επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώ-
να από το Βρετανικό Μουσείο. Ακολού-
θως θα λάβει χώρα κλειστή συνεδρίαση
του Προεδρείου για το κράτος δικαίου
στην Ελλάδα με προσκεκλημένους ομι-
λητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δημο-
σιογράφους. Τις παράλληλες συνεδριά-
σεις των ευρωβουλευτών θα απασχολή-
σουν επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα,
η συμπεριληπτικότητα και η ενεργειακή
φτώχεια. Η επικεφαλής των S&D Ιράτσε
Γκαρσία κατά την άφιξή της στη χώρα
μας εξέφρασε την αλληλεγγύη της
«στον ελληνικό λαό και σε όλους εκεί-
νους που θρηνούν για τους συγγενείς
τους. Αυτό το ατύχημα δεν θα έπρεπε να
είχε συμβεί ποτέ και πρέπει όλοι να κά-
νουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψου-
με να συμβεί ξανά στο μέλλον κάτι παρό-
μοιο. Εμείς οι Σοσιαλιστές και οι Δημο-
κράτες ερχόμαστε στην Αθήνα για να
στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
στις προσπάθειές του να προωθήσει την
κοινή μας ευρωπαϊκή ατζέντα, η οποία
περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση της οι-
κονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ώστε
να μην υπάρξουν ποτέ ξανά τρόικες».

Την ποιοτική διαφορά 
στην πολιτική αντιπαράθεση
για την τραγωδία 
των Τεμπών θέλουν 
να κάνουν στο ΠΑΣΟΚ

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Ναι» σε διάλογο, «όχι» 
σε συμψηφισμό ευθυνών



Σ
ε τίποτα δεν θυμίζει τις τελευ-
ταίες μέρες το σκηνικό στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις  το κλί-
μα που επικρατούσε στις αρχές

του χρόνου.
Η διπλωματία των σεισμών από τις 6 Φε-

βρουαρίου ήταν μόνο η αρχή και η αποκλι-
μάκωση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το
ενάμισι λεπτό που διήρκεσε, σύμ-
φωνα με τις μαρτυρίες, ο σεισμός
που ισοπέδωσε μεγάλο τμήμα της
Νοτιοανατολικής Τουρκίας και είχε
αποτέλεσμα τους χιλιάδες νεκρούς
ξαναζωντάνεψε τη λεγόμενη «δι-
πλωματία των σεισμών». Ο όρος αυ-
τός προέκυψε μετά τον τρομακτικό
σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε το Ιζμίτ
στις 17 Αυγούστου 1999 και τον φονικό σει-
σμό των 5,9 Ρίχτερ που ακολούθησε στην
Αθήνα στις 7 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στην
απρόσμενη αναθέρμανση των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων σε μια εξαιρετικά τε-
ταμένη και τότε περίοδο. Ήταν τρία χρόνια
μετά την κρίση των Ιμίων και μόλις λίγους
μήνες μετά την υπόθεση Οτσαλάν, που εί-
χαν φέρει τις δύο χώρες στα πρόθυρα σύρ-
ραξης.

Επανέναρξη ατζέντας για
οικονομική συνεργασία

Πριν από λίγες εβδομάδες, στις 6 Φε-
βρουαρίου, η ελληνική βοήθεια έσπευσε
να συνδράμει τους Τούρκους πολίτες και
λίγες μέρες αργότερα οι δύο υπουργοί
Εξωτερικών συναντήθηκαν κοντά στα ισο-
πεδωμένα κτίρια. Ακολούθησαν αρκετές
τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγές
μηνυμάτων μεταξύ τους. Η τραγωδία στα
Τέμπη κινητοποίησε και την τουρκική
πλευρά, με τον Ταγίπ Ερντογάν να στέλνει
συλλυπητήρια επιστολή στην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Ακό-
μη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας
Φραγκογιάννης μίλησε σε θερμό κλίμα με
τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωμα-
τίας, στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης
στο Κατάρ. Μάλιστα, ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών θα επισκεφτεί την Τουρκία στις 22
Μαρτίου για την επανέναρξη της θετικής
ατζέντας στην οικονομική συνεργασία.

Ακολούθησε και το τηλεφώνημα του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη
Θεοδωρικάκου στον υπουργό Εσωτερικών
της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού για την έκ-
δοση στην Ελλάδα τού Δημήτρη Ναλμπάν-
τη, ο οποίος κρατείται στις τουρκικές φυ-
λακές, πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού,
σε συνέχεια αιτήματος που υποβλήθηκε

από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής προκειμένου να
παραστεί στην κηδεία. Όπως έγινε
γνωστό από το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, ο Τούρκος υπουρ-
γός ενημέρωσε για τη θετική αντα-

πόκριση των τουρκικών Αρχών στο
αίτημα αυτό και ενώ είχε προηγηθεί

και σχετική ρηματική διακοίνωση από την
ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. 

Χαμηλοί τόνοι απέναντι στην Ελλάδα
από Ερντογάν - Κιλιτσντάρογλου

Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε ότι η
επιθετική ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν
απέναντι στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει,
ενώ ούτε ο αντίπαλός του στις εκλογές Κε-
μάλ Κιλιτσντάρογλου έχει εντάξει την Ελ-
λάδα στην προεκλογική του ατζέντα. Ακό-
μη και επί του πεδίου οι παραβιάσεις των
τουρκικών μαχητικών στον εθνικό εναέριο
χώρο έχουν μειωθεί.

Όλα βαίνουν καλώς λοιπόν. Ή μήπως όχι;
Πότε θα μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαι-
ότητα για ουσιαστική αποκλιμάκωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων; Όλα δείχνουν
ότι συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο θα
έχουμε μετά τις εκλογές και στις δύο χώ-
ρες. Εκκρεμεί άλλωστε η συνεδρίαση του
Ανώτατου Συμβουλίου, που είχε ανακοι-
νωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσα-
λονίκη. Εκκρεμεί ακόμη η συζήτηση για τα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με αν-
τιπροσωπεία του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας να είναι η σειρά της να μεταβεί στη
γειτονική χώρα. Οι εκτιμήσεις που γίνονται
είναι ότι μέχρι να διεξαχθούν όλες οι εκλο-
γικές αναμετρήσεις ελληνοτουρκική έντα-
ση δεν θα έχουμε. Αυτό λέει η λογική.
Όμως η Ιστορία μάς έχει διδάξει ότι στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις, είτε εσκεμμένα
είτε από ατύχημα, η λογική μπορεί να πάει
περίπατο.
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Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Στις 22 Μαρτίου
ταξιδεύει 

στη γειτονική χώρα 
ο υφυπουργός

Εξωτερικών Κώστας
Φραγκογιάννης

Διαρκής δίαυλος
επικοινωνίας 
με την Τουρκία
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Κάνουν τη διαφορά η μαχητική αξία, 
το ήθος και η αεροπορική παιδεία μας

Σε αντίθεση με αυτήν τη συμπερι-
φορά, η Πολεμική μας Αεροπορία
έχει αεροπορική παιδεία και απο-
δεικνύει καθημερινά στον ουρανό του Αιγαίου το ποιοτι-
κό πλεονέκτημα του ελληνικού έμψυχου δυναμικού, όσο
προκλητικός και αν είναι ο αντίπαλος. Και η υπεροχή αυ-
τή δεν είναι θεωρητική, ισχύει στο έπακρο και αφορά τό-
σο τη μαχητική αξία και ικανότητα όσο και τις στρατιωτι-
κές παραδόσεις και τις ηθικές αξίες που διακατέχουν τις

ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε σύγκριση με τις αντί-
στοιχες τουρκικές. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς
λόγους που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κερ-
δίσει τον σεβασμό συμμάχων, φίλων και εταίρων.

Όσο για την αεροπορική παιδεία των γειτόνων... οι πι-
λότοι μας μέχρι προσφάτως τους δίδασκαν πολλά σχεδόν
κάθε μέρα στο Αιγαίο με αναχαιτίσεις, που πολλές φορές

οδηγούσαν σε σκληρές αερομαχίες. Ο σεβασμός
όμως στους πεσόντες του αντιπάλου σου είναι θέμα
ευρύτερης παιδείας και, όπως φάνηκε, η υβριστική

στάση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εντάσσεται στη
στρατηγική της Άγκυρας. Μπορεί μετά τον καταστροφικό
σεισμό στην Τουρκία και την άμεση αρωγή της χώρας μας
στον εντοπισμό επιζώντων να ακολούθησε μηδενισμός
παραβιάσεων και υπερπτήσεων, ωστόσο οι τουρκικές
διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδας, όπως και το casus bel-
li, παραμένουν και για αυτό «έχουσιν γνώσιν οι φύλακες»
της πατρίδας μας.

E
χει περάσει ένας μήνας και λί-

γες μέρες μετά τον χαμό του

σμηναγού Τσιτλακίδη και του

υποσμηναγού Τουρούτσικα, ένα

γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη την ελ-

ληνική κοινωνία και ανέδειξε για ακόμη

μια φορά το σθένος και την αυταπάρνηση

των πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπο-

ρίας. Το συμβάν είναι ακόμη νωπό και κα-

θώς πλησιάζει η άσκηση «Ηνίοχος ’23»,

που θα διεξαχθεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης

στην Ανδραβίδα, όπου υπηρετούσαν ο σμη-

ναγός Τσιτλακίδης και o υποσμηναγός Του-

ρούτσικας, η σκέψη των Ελλήνων ιπτάμε-

νων είναι στους δύο πεσόντες ήρωες.

Υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή αναφέρει

στην «Political»: «Όταν χάνεις δύο αεροπό-

ρους, δύο νέους ανθρώπους, κατά την εκτέ-

λεση του καθήκοντος, το πένθος είναι βαρύ.

Και είναι αλήθεια ότι το τίμημα για την υπερά-

σπιση της πατρίδας έχει κόστος. Ένα κόστος

που τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

έχουν αποδείξει ότι είναι αποφασισμένα να

καταβάλουν ανά πάσα στιγμή και με την ίδια

τους τη ζωή ακόμη και σε περίοδο ειρήνης.

Αυτός είναι και ο λόγος που η πατρίδα τιμά

τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος και τους

κατατάσσει στο πάνθεον των ηρώων».

Δεν σεβάστηκαν το πένθος
Η απόδοση των οφειλόμενων

τιμών σε ήρωες νεκρούς είναι

πράγμα ιερό και όπου και αν κοι-

τάξει κανείς στην παγκόσμια Ιστορία οι

στιγμές της απόδοσής τους απαιτούν σεβα-

σμό από φίλους και αντιπάλους, ακόμη και

στα πεδία των μαχών. Διότι η βεβήλωση της

μνήμης τους ήταν ανέκαθεν ανίερη πράξη,

θεωρούμενη βέβηλη υπέρβαση του μέτρου,

ως ύβρις δηλαδή.

Θυμίζουμε ότι τη μέρα του αεροπορικού

δυστυχήματος και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι

έρευνες για τον εντοπισμό των πιλότων, η

τουρκική πολεμική αεροπορία όχι μόνο δεν

σεβάστηκε το στρατιωτικό πένθος, αλλά,

αντίθετα, με πρωτοφανή αμετροέπεια συ-

νέχισε την προκλητική συμπεριφορά της

πάνω από το Αιγαίο.

Από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από

το ΓΕΕΘΑ στις 30 Ιανουαρίου και 1η Φε-

βρουαρίου οι Τούρκοι έκαναν πλήθος πα-

ραβιάσεων και εκτέλεσαν συνολικά τέσσε-

ρις υπερπτήσεις με οπλισμένα μαχητικά F-

16. Τα «μπλε φτερά» σε μια επίδειξη υψη-

λής ετοιμότητας είχαν συνολικά 20 εμπλο-

κές και, όπως πάντα, την τελευταία προσ-

γείωση.

Τι είναι αυτό που εξωθεί τους Τούρ-

κους να κάνουν παραβιάσεις στο Αι-

γαίο και υπερπτήσεις πάνω από ελληνι-

κά νησιά, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις

και η όλη η Ελλάδα πενθούν τους πιλότους

τους, όταν ακόμη και σε πολεμικές συρρά-

ξεις οι αντίπαλοι συμφωνούν σε παύση πυ-

ρός για να θάψουν τους νεκρούς τους;

Τα τρία βασικά στοιχεία
της συμπεριφοράς τους

Η τουρκική συμπεριφορά χρήζει ιδιαίτε-

ρης ερμηνείας. Συζητώντας τη στάση των

Τούρκων στρατιωτικών αναλυτών, μπορού-

με να αναφέρουμε τρία βασικά πράγματα.

1Πρώτον, ότι οι Τούρκοι πιλότοι διακατέ-

χονται από έντονο αίσθημα κατωτερό-

τητας έναντι των Ελλήνων πιλότων. Και αυτό

είναι λογικό, αφού στο ΝΑΤΟ οι πιλότοι μας

φέρνουν πάντα πρωτιές και η αναγνώριση

της αξίας της Πολεμικής μας Αεροπορίας

από τους συμμάχους μας είναι καθολική. Η

αναγνώριση αυτή φαίνεται πως εξωθεί τους

Τούρκους χειριστές στην υιοθέτηση μιας

θρασύδειλης στάσης, που κορυφώθηκε με

τη μαζική είσοδο 18 τουρκικών αεροσκα-

φών στο Αιγαίο τις δύο μέρες που κηδεύον-

ταν οι Έλληνες πιλότοι.

2 Ένας δεύτερος λόγος αυτής της συμπε-

ριφοράς συνδέεται με την αναθεωρητι-

κή στάση της Τουρκίας στην περιοχή. «Το

νεοοθωμανικό ψέμα “επιτρέπει” συμπερι-

φορές νταή και ταραξία και πρέπει να εκμε-

ταλλεύεται κάθε δυνητική αδυναμία του

αντιπάλου με ανήθικα “χτυπήματα” κάτω

από τη μέση», αναφέρει στρατιωτική πηγή.

3 Ο τρίτος λόγος είναι ότι από το 1974 που

ξεκίνησε η παραβατική συμπεριφορά

της Τουρκίας στο Αιγαίο μέχρι σήμερα οι

Τούρκοι ιπτάμενοι δεν έχουν καταφέρει να

αποκτήσουν αεροπορική παιδεία και συνε-

χίζουν να πιστεύουν ότι η αριθμητική υπε-

ροχή είναι αρκετή για να τους δώσει το πλε-

ονέκτημα. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει ότι

πλεονέκτημα έχει εκείνος που υπερτερεί

σε ποιότητα. Τα ελληνικά φτερά είναι που

κατακτούν τις διακρίσεις και τις πρωτιές

στο ΝΑΤΟ αποδεικνύοντας τον άρτιο επαγ-

γελματισμό και την υψηλή μαχητική ικανό-

τητα του ελληνικού προσωπικού, ενώ οι

διεθνείς ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις,

στις οποίες συμμετέχουν μαζί με τις κορυ-

φαίες πολεμικές αεροπορίες του πλανήτη,

συσσωρεύουν εμπειρία και επιβεβαιώνουν

ότι χειριστές και προσωπικό υποστήριξης

βρίσκονται στο ύψιστο επίπεδο ετοιμότη-

τας. Αν στα παραπάνω κάποιος υπολογίσει

ότι η Πολεμική Αεροπορία αποκτά υπεροχή

και στον τομέα των οπλικών συστημάτων,

μέσω της αναβάθμισης των F-16 στην έκδο-

ση Viper αλλά και των μεγάλων δυνατοτή-

των των νεοαποκτηθέντων Rafale, τότε αν-

τιλαμβάνεται το ζόρι που έχουν οι Τούρκοι.

Ζόρι που τους εξωθεί στην παραβατικότητα

και στην αμετροέπεια.

«Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες»

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Η ισχυρή Πολεμική μας Αεροπορία και η ερμηνεία 
των αναλυτών στο τι εξωθεί τους Τούρκους 

να κάνουν παραβιάσεις στο Αιγαίο
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Η
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτί-
ου. Η ιδέα για τον εορτασμό της προ-

έκυψε κατά το πέρασμα στον 20ό αιώνα, το
έναυσμα όμως είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη
Λυσιστράτη να πρωτοστατεί σε μια απεργία

γυναικών, προκειμέ-
νου να τελειώσει ο πό-
λεμος των ανδρών. Η
8η Μαρτίου ορίστηκε
το 1977 από τον Οργανι-
σμό Ηνωμένων Εθνών
ως Παγκόσμια Ημέρα
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
και τη Διεθνή Ειρήνη.

Οι γυναίκες σήμερα εξακολου-
θούν δυστυχώς να πλήττονται εν-
τονότερα από την ανεργία και τη
φτώχεια, να αμείβονται λιγότερο

από τους άνδρες για εργασία ίσης αξίας, να υποεκπρο-
σωπούνται στις θέσεις λήψεως των πολιτικών και οικο-
νομικών αποφάσεων, να υφίστανται έμφυλη βία και
διακρίσεις.

Είναι μια μέρα μνήμης των διαχρονικών αγώνων και
διεκδικήσεων των γυναικών για τα αυτονόητα: την ίση
πρόσβαση και την ισότιμη αντιμετώπισή τους σε όλες

τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Είναι μια μέρα τι-
μής προς όλες τις γυναίκες, οι οποίες είναι επιφορτι-
σμένες με πολλαπλούς και συχνά ετερόκλητους ρόλους
και υποχρεώσεις στη σφαίρα της οικογένειας, της ερ-
γασίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

«Η ισότητα των φύλων απομακρύνεται όλο και περισ-
σότερο», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας.

Έτσι, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια μέρα
δράσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης αφιερω-
μένη στον αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Πρέ-
πει να αλλάξουμε ριζικά πολλές παγιωμένες πρακτικές

δεκαετιών, ώστε η φωνή των γυναικών να
ακουστεί δυνατά στην κοινωνία μας.

Ήρθε η ώρα να τοποθετηθούμε όλοι
ανοιχτά πάνω στα μεγάλα ζητήματα της
συμπερίληψης και της ισότητας, του ερ-
γασιακού bullying, των σεξουαλικών πα-
ρενοχλήσεων, της ανισότητας και της πα-
τριαρχίας. Το κίνημα #MeToo άλλωστε -
πρώτα στον χώρο του αθλητισμού και στη
συνέχεια σε αυτόν του θεάτρου- έφερε
στο φως άσχημες και άβολες για πολλούς
αλήθειες, που κρύβονταν επιμελώς κάτω
από το χαλί για πάρα πολλά χρόνια.

Οι άνθρωποι που τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά απο-
τελούν οξυγόνο για την κοινωνία μας. Πόσω μάλλον σε
μια εποχή που η βία και η τοξικότητα ξεχειλίζουν, που
υπάρχoυν ακόμα μίσος και καχυποψία για οτιδήποτε το
διαφορετικό. Όλοι μας στο τέλος της ημέρας πρέπει να
μάθουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των συνανθρώ-
πων μας.

Ο δρόμος αυτός είναι δύσβατος και ανηφορικός. Σε
κάθε περίπτωση όμως, αυτός ο δρόμος έχει χαραχτεί
και μένει να τον διανύσουμε όλοι με θάρρος και απο-
φασιστικότητα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η
αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Χρόνια πολλά σε όλες
τις γυναίκες!

Η ισότητα των φύλων απομακρύνεται…

Ιστορία 1.
Στο 6ο προεπαναστατικό συνέδριο του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης τον Ιούλιο του
1917 στο Πέτρογκραντ, οι σύνεδροι με ζήλο περιέγρα-
φαν την τελειότητα της κομμουνιστικής κοινωνίας που
ονειρεύονταν. Μετά από 8 ημέρες εισηγήσεων σε κλίμα
ευφορίας για τα μελλούμενα, πετιέται ένας σύνεδρος
και διατυπώνει μια «αθώα» ερώτηση. «Δηλαδή, σύν-
τροφοι, στην κοινωνία που ονειρευόμαστε, τα τραμ θα
σταματήσουν να πατούν ανθρώπους;».

Μετά από 68 χρόνια όχι μόνο η κοινωνία της ευδαιμο-
νίας δεν επετεύχθη ποτέ, όχι μόνο και δεν έπαψαν τα
τραμ να πατούν ανθρώπους, αλλά η κομματική αλαζο-
νεία και η κρατική αδιαφορία δημιούργησαν το μεγαλύ-
τερο ατύχημα όλων των εποχών. Το Τσέρνομπιλ.

Το γεγονός όχι μόνο αποκρύφθηκε για μέρες από τη
διεθνή κοινότητα αλλά και από τον ίδιο τον Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ ως γγ του ΚΚΣΕ. Για να σχολιάσει μετά από
χρόνια, «Τότε κατάλαβα ότι διοικώ ένα καθεστώς».

Αναρωτιέμαι, αγαπητοί σύντροφοι, που για όλα σας
φταίει ο καπιταλισμός και τα κέρδη των εταιρειών, πώς
και σας ξέφυγε μια πυρηνική καταστροφή που απείλησε
τον πλανήτη από ένα εργοστάσιο που δεν είχε τα κίνητρα
ενός ιδιωτικού;

Ιστορία 2
Τον Φεβρουάριο του 2019, στον κρατικό πλήρως

εξοπλισμένο σιδηρόδρομο με τους άρτια καταρτισμέ-

νους υπαλλήλους στην προηγμένη Γερμανία,
ο σταθμάρχης Μίχαελ Π. πάτησε λάθος
κουμπί σηματοδότησης γιατί η προσοχή του
ήταν στραμμένη σε ένα βιντεοπαιχνίδι που
έπαιζε στο κινητό του. Λίγα λεπτά αργότερα
συγκρούστηκαν δυο αμαξοστοιχίες με 12 νε-
κρούς και 89 τραυματίες. Η κινητοποίηση
του κρατικού μηχανισμού ήταν αστραπιαία,
ανάλογη αυτής των Τεμπών. Πολιτικοί πα-
ρευρέθηκαν άμεσα στον τόπο του δυστυχή-
ματος, ακυρώθηκε το τοπικό καρναβάλι, οι
εκκλησιές έψαλαν επιμνημόσυνη δέηση, οι
ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονταν με μαύ-
ρο περιβραχιόνιο, κανένας πολιτικός δεν παραιτήθη-
κε και ο σταθμάρχης καταδικάστηκε σε φυλακή για
έγκλημα εξ αμελείας για 3,5 χρόνια.

Πορείες, απεργίες, βανδαλισμοί, ύβρεις και απαιτή-
σεις για πρόωρες εκλογές από την αντιπολίτευση δεν
καταγράφονται.

Ιστορία 3
Το 2013, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας Φρανθίσκο

Χοσέ Γκαρθόν του δρομολογίου Μαδρίτη - Φερόλ υπερέ-
βη το όριο ταχύτητας από 80χλμ/ώρα σε 190χλμ/ώρα.

Το τρένο εκτροχιάστηκε σκοτώνοντας 80 ανθρώπους.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι κήρυξε εθνικό
πένθος. 

Ο μηχανοδηγός οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Κανείς

υπουργός δεν παραιτήθηκε και καμία αντιπολί-
τευση δεν οργάνωσε απεργίες και διαμαρτυρίες.

Ιστορία 4
Στις 12 Ιουλίου 2016, όπως ακριβώς έγινε και

στα Τέμπη, δύο αμαξοστοιχίες βρέθηκαν να κι-
νούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν
κατά μέτωπο στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας,
ανάμεσα στις πόλεις Κοράτο και Άντρια. Ο αριθ-
μός των νεκρών ανήλθε στους 26. Οι λάθος χει-
ρισμοί του σταθμάρχη δεν ταρακούνησαν την
ιταλική κυβέρνηση του Ματέο Ρένζι. Εκεί άλλω-
στε οι κυβερνήσεις πέφτουν από μόνες τους.

Ιστορία 5
Το 2017 η αμαξοστοιχία Αθήνας-Θεσσαλονίκης ανέ-

πτυξε ταχύτητα άνω του ορίου των 60χλμ/ώρα σε
144χλμ/ώρα. Στον σταθμό Άδενδρο, η αμαξοστοιχία
εκτροχιάστηκε προσκρούοντας πάνω σε ένα σπίτι, σκο-
τώνοντας δυο μέλη του πληρώματος, τον μηχανοδηγό
και έναν επιβάτη. Κανείς υπουργός δεν παραιτήθηκε,
καμία αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν
απαίτησε να πέσει η κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο, δεν
διοργάνωσε πορείες, απεργίες και διαμαρτυρίες. Ο αρι-
στερός πρωθυπουργός όμως Αλέξης Τσίπρας έστειλε με
το Twitter συλλυπητήριο μήνυμα. Στην Ελλάδα δυστυ-
χώς δεν συγκρούονται μόνο τα τρένα, αλλά και η πολιτι-
κή ευθύνη με τον αριστερό φαρισαϊσμό.

Αριστερός φαρισαϊσμός και επιλεκτικές ευαισθησίες

του

Αντώνη 
Κρούστη 

Συγγραφέας

του

Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος



Ν
αι, δεν θα μπορούσε να γίνει αλ-
λιώς. Η τραγωδία στα Τέμπη
προκάλεσε συναισθήματα βα-

θιάς θλίψης και γνήσιας οργής στην κοι-
νή γνώμη. Είναι από εκείνες τις περι-
πτώσεις που το συλλογικό πένθος περνά
σχεδόν από τα ίδια στάδια που περνά και
το προσωπικό. Μοιραζόμαστε την οδύ-
νη, μας βαραίνουν όλους μας τα ίδια
αναπάντητα ερωτήματα, θα θέλαμε να
γυρίσει ο χρόνος πίσω από εκείνο το
βράδυ του Φεβρουαρίου και πολλές φο-
ρές μάς κατακλύζει ένα αίσθημα ενο-
χής: Γιατί δεν κάναμε κάτι, ο καθένας
από τη θέση του, για να αποτρέψουμε
ό,τι συνέβη; Όμως είναι άλλο ο πόνος, η
θλίψη, η οργή και άλλο η εκμετάλλευσή
τους. Και κανένα πένθος δεν
μπορεί να γεννά κηρύγματα
μίσους από αυτά που εμφανί-
ζονται τις τελευταίες μέρες όχι
μόνο στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης αλλά και στους τηλε-
οπτικούς δέκτες. Καμία καριέ-
ρα δεν θα έπρεπε να χτίζεται
πάνω στα συντρίμμια της ζωής
των άλλων. Και κανένας πολι-
τικός λόγος δεν επιτρέπεται να
τροφοδοτείται από την οργή
για να μεταβολίζεται σε τοξι-
κότητα. Τρεις μέρες δυστυχώς
κράτησε η αυτοσυγκράτηση μερίδας
των πολιτικών μας αλλά και τηλεοπτικών
«διασκεδαστών» μας. Μετά το τριήμερο
εθνικό πένθος εμφανίστηκαν πάλι στα
τηλεπαράθυρα πολιτικοί και κομματικοί
εγκάθετοι κυρίως από τον χώρο της αν-
τιπολίτευσης και δη της αξιωματικής για
να κατηγορήσουν το αντίπαλο κόμμα ότι
ευθύνεται για την τραγωδία στα Τέμπη
και τηλεοπτικοί «διασκεδαστές», φο-
ρώντας τον μανδύα του… αντισυστημι-
κού, να βάλουν κατά πάντων καταφεύ-
γοντας σε εύκολους αφορισμούς. Και

όλοι αυτοί σε αγαστή συνεργασία να
«εργάζονται» για λογαριασμό ενός βί-
αιου, αντισυστημικού ρεύματος που αμ-

φισβητεί όλο το πολιτικό σύστη-
μα. Οι μνήμες όμως είναι πολύ
νωπές αλλά και οδυνηρές για να
ξεχνά κανείς ότι τέτοιες συμπε-
ριφορές ανοίγουν νέες πληγές
στο κοινωνικό σώμα. Είναι ακρι-
βώς αυτές οι συμπεριφορές
μιας μερίδας πολιτικών και ενός
εγωπαθούς ατομικισμού που
εννοεί να μονοπωλεί ή να εκ-
φράζει το γενικό αίσθημα της
οργής - που στις μεγάλες μας
τραγωδίες γίνονται η καύσιμη
ύλη για να γεννηθούν νέες.

ΝΝαι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία
χρόνια είμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με
ακραίες καταστάσεις που μας κάνουν
θυμωμένους. Δεν είναι η πρώτη φορά,
μάλλον συμβαίνει το αντίθετο. Ο θυμός
βέβαια είναι θυμός. Όταν σκέφτεσαι ότι
το παιδί σου θα μπορούσε να είναι στη
θέση ενός εκ των 57 θυμάτων επειδή
κάποιοι -πολιτικοί, συνδικαλιστές, κρα-
τικοί λειτουργοί ή επιχειρηματίες- δεν
έκαναν σωστά τη δουλειά τους, τότε ναι,
θυμώνεις. Και αν δεν θυμώνεις ο ίδιος,
κατανοείς τον θυμό. Άλλο όμως αυτό και

άλλο όταν έχεις ή διεκδικείς να έχεις
δημόσιο λόγο; Στην περίπτωση αυτή ναι,
καταγγελτικός λόγος, αλλά με μετριοπά-
θεια, ψυχραιμία, ειλικρίνεια. Δεν μπορεί
να εκμεταλλεύεσαι τον θυμό για να υπη-
ρετήσεις ιδιοτελή συμφέροντα - κομμα-
τικά, πολιτικά και μη. Δεν μπορεί εσύ ο
πολιτικός με τη συμπεριφορά σου να
απαξιώνεις την πολιτική. Γιατί η απαξίω-
ση της πολιτικής έχει ολέθρια αποτελέ-
σματα για την ίδια τη δημοκρατία μας.
Από την άλλη, δεν μπορεί εσύ ο τηλεδια-
σκεδαστής να «ακουμπάς» πάνω στις
ευάλωτες τραγικές οικογένειες των νε-
κρών και να δημιουργείς καταγγελτικά
«γλυκερά» σίριαλ… πασπαλισμένα με
αντισυστημισμό. Υπάρχουν και αντιδρά-
σεις από υγιείς δυνάμεις; Ασφαλώς. Δεν
μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο
ίδιο σακί. Παρακολούθησα χθες τη συ-
νέντευξη του υπουργού Γιώργου Γερα-
πετρίτη. Υπόδειγμα συμπεριφοράς πολι-
τικού ανδρός. Υπόδειγμα κυβερνητικού
ανθρώπου. Μίλησε (ως υπουργός και
για λογαριασμό της κυβέρνησης ασφα-
λώς) με ειλικρίνεια, σοβαρότητα, υπεύ-
θυνα. Δεν τον διέκριναν ούτε διχαστικός
λόγος ούτε λαϊκισμός, χαρακτηριστικά
πολιτικών του αντιπάλων. Την ίδια ακρι-
βώς εικόνα είμαι βέβαιος θα εμφανίσει
σήμερα και ο πρωθυπουργός κατά τη
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλί-
ου. Και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Μα-
κριά από αυτή την πηχτή ατμόσφαιρα
του χυδαίου λαϊκισμού κα των αστήρι-
κτων καταγγελιών. Αναλαμβάνοντας τις
ευθύνες που μας αναλογούν, λαμβάνον-
τας όλα εκείνα τα μέτρα αποτροπής πα-
ρόμοιων δυστυχημάτων και αφήνοντας
τη δικαιοσύνη και τους εμπειρογνώμο-
νες να επιτελέσουν το έργο της. Έτσι θα
προστατεύσουμε τους θεσμούς. 
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Π
λησιάζει η ώρα για την κατάρτιση
των αυτοδιοικητικών συνδυασμών
που θα ζητήσουν την ψήφο των

πολιτών για να αναλάβουν τις διοικήσεις
των νέων αυτοδιοικητικών Αρχών. Όλοι θα
μιλάνε για ψηφοδέλτια νίκης. Ας δούμε
όμως ποιο θα πρέπει να είναι το ιδανικό
ψηφοδέλτιο νίκης για κάθε αυτοδιοικητι-
κό συνδυασμό.

Φυσικά, την πρώτη θέση στο ψηφοδέλ-
τιο κοσμεί ο επικεφαλής της αυτοδιοικητι-
κής παράταξης. Το όνομα, η εικόνα και η
ταυτότητά του αποτελούν το διαβατήριο
μιας εκλογικής νίκης πάρα πολλές φορές,
μιας και το βασικότερο κριτήριο επιλογής
είναι ανθρωποκεντρικό από τους πολίτες.

Σε μεγάλο ποσοστό ψηφίζουμε τον επι-
κεφαλής της παρά-
ταξης και ακολουθεί
η ομάδα των υπο-
ψήφιων αυτοδιοι-
κητικών συμβού-
λων! Η θρυλούμενη
ανανέωση στην Αυ-
τοδιοίκηση ξεκινάει
από τη συμμετοχή
νέων ανθρώπων -
όχι κατ’ ανάγκη ηλι-
κιακά- που θα μπο-
λιάσουν τον χώρο
της Αυτοδιοίκησης
με νέες ιδέες, αντι-

λήψεις, σχέδια και την ορμή του νέου. Το
νέο αίμα είναι απαραίτητο για την ανανέω-
ση και ενδυνάμωση του αυτοδιοικητικού
κορμού ενός τόπου.

Ένα σωστό αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο
θα πρέπει να συνδυάζεται παράλληλα με
το νέο και με πετυχημένες δόσεις εμπει-
ρίας και εξειδίκευσης από έμπειρα στελέ-
χη που γνωρίζουν πως θα πρέπει να απο-
φεύγονται οι δυσκολίες και τα αναπάντεχα
ενδεχόμενα. Οι έχοντες την ευθύνη κα-
τάρτισης των ψηφοδελτίων δεν θα πρέπει
να ξεχνάνε ότι οι εκλογές δεν είναι καλλι-
στεία ώστε να υπερτερούν στα ψηφοδέλ-
τια οι νεότεροι, οι ωραιότεροι και διαση-
μότεροι των ΜΜΕ και του διαδικτύου.

H σωστή ισορροπία του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, το συμφωνημένο πλάνο δουλει-
άς και ο συνεχής και ζωντανός ρυθμός
που δίνεται από τον επικεφαλής του συν-
δυασμού θα δώσουν στο ψηφοδέλτιο το
πρόσημο της νίκης. Ένα ψηφοδέλτιο νίκης
δεν ζητά ψήφους, αλλά την κινητοποίηση
του κόσμου για τις ιδέες του!

Το ιδανικό 
ψηφοδέλτιο νίκης

του

Ελευθέριου
Σιαπλαούρα

Πολιτικός 
Μηχανικός MSc,
MBA

Κομματικοί εγκάθετοι,
λαϊκιστές και τηλεδιασκεδαστές
υπονομεύουν το πολιτικό σύστημα

Δεν μπορεί να εκμεταλλεύεσαι 
τον θυμό για να υπηρετήσεις 
ιδιοτελή συμφέροντα - κομματικά,
πολιτικά και μη. Δεν μπορεί 
κομματικοί εγκάθετοι, λαϊκιστές 
και τηλεδιασκεδαστές 
να απαξιώνουν την πολιτική, γιατί
αυτό έχει ολέθρια αποτελέσματα
για την ίδια τη δημοκρατία μας

του

Φώτη 
Σιούμπουρα
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Ο Τζόρτζι είχε ρίξει δίχτυα
στο περιβάλλον
του «σουλτάνου»

Δίχτυα και στο περιβάλλον του Ταγίπ Ερν-
τογάν φέρεται να είχε ρίξει ο σύντροφος της
Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος -
σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial
Times»- προσέγγισε τον Χακάν Καμούζ,
Τούρκο νομικό σύμβουλο στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να
του προσφέρει «υπηρεσίες ηθικού λόμ-
πινγκ», οι οποίες περιλάμβαναν μεταξύ άλ-
λων ψηφίσματα που καταδίκαζαν εγκλήματα
πολέμου στη Συρία και την Υεμένη.

O Καμούζ μίλησε στους «Financial
Times» και ξεκαθάρισε πως είχε επικοινω-
νία μόνο με τον Τζόρτζι και πίστευε ότι η
εταιρεία ήταν νόμιμη. Αποκάλυψε, μάλιστα,
ότι οι συμφωνημένες «υπηρεσίες» περι-
λάμβαναν τη διευκόλυνση συναντήσεων με
άλλους ευρωβουλευτές, δημόσιες εκδηλώ-
σεις στις Βρυξέλλες, κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις και εξασφάλιση χρηματοδότη-
σης από την ΕΕ για τους φιλανθρωπικούς
σκοπούς του.

Ο Καμούζ, δικηγόρος που έχει δεσμούς
με την κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι ήταν σοκαρι-
σμένος από την υπόθεση και αρνήθηκε ότι
είχε οποιαδήποτε γνώση των παράνομων
δραστηριοτήτων των Τζόρτζι και Παντσέρι. 

«Οι πληρωμές [από οντότητες που σχετί-
ζονται με τον Καμούζ] έγιναν σε αντάλλαγμα
για αιτήματα για την καταδίκη των εγκλημά-
των πολέμου στη Συρία και την προστασία
των προσφύγων», σημείωσε. Ο Τζόρτζι υπο-
σχέθηκε επίσης να βοηθήσει στην προώθη-
ση ψηφισμάτων που καταδικάζουν τα εγκλή-
ματα πολέμου στην Υεμένη, είπε ο Καμούζ.
«Δυστυχώς, τα αποτελέσματα ήταν πολύ
φτωχά σε σύγκριση με αυτά για τα οποία μι-
λήσαμε».

Δύο οντότητες, οι οποίες πλήρωσαν στην
εταιρεία συμβούλων συνολικά 75.000 ευρώ,
συνδέονται με τον Καμούζ, σύμφωνα με τι-
μολόγια πληρωμής που έχουν στην κατοχή
τους και επικαλούνται οι «Financial Times».
Ο Τούρκος νομικός επιμένει πως πίστευε ότι
είχε «αγοράσει» υπηρεσίες από μια νόμιμη
εταιρεία παροχής και αποκάλυψε ότι προτί-
θεται να προσφύγει νομικά εναντίον του
Τζόρτζι, κατηγορώντας τον σύντροφο της
Εύας Καϊλή ότι του είπε ψέματα.

Τ
ην ώρα που οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου μπορεί να είναι ο νικητής
των προεδρικών εκλογών, η

τουρκική εφημερίδα «Αksam» γράφει ότι
το σπίτι όπου ζούσε ο Ταγίπ Ερντογάν από
το 1994 έως το 2009 στην ασιατική πλευ-
ρά της Πόλης, θα είναι από τα πρώτα που
θα ξαναχτιστούν με βάση τα νέα πρότυπα
που ορίστηκαν μετά τους σεισμούς στις
νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει τον
εκνευρισμό των σεισμόπληκτων που εξα-
κολουθούν να ζουν σε σκηνές και πρό-
χειρα καταλύματα και κανείς δεν είναι σε
θέση να τους διαβεβαιώσει ότι αυτή η κα-
τάσταση είναι προσωρινή. 

Το υπουργείο Εμπορίου απαγόρευσε
την εξαγωγή κοντέινερ και προκατα-
σκευασμένων κτιρίων για τρεις μήνες,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
για στέγαση στο εσωτερικό της χώρας.
Όπως σημειώνει το τουρκικό δημοσίευ-
μα, η οικοδομική δραστηριότητα στο
συγκεκριμένο σημείο ξεχωρίζει, ενώ με
αυτή «ο Ερντογάν θέλει να δώσει το πα-
ράδειγμα» σε ολόκληρη τη γειτονιά και
όχι μόνο για τη δημιουργία ασφαλέστε-
ρων κτιρίων. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε
πως το οίκημα κατεδαφίστηκε πριν από
ενάμιση χρόνο και τώρα ξαναχτίζεται,
προκειμένου τα σπίτια στην Κωνσταντι-
νούπολη να πληρούν τα πρότυπα της
προστασίας από τον σεισμό. 

Στον χώρο θα ανεγερθεί τριώροφο κτί-
ριο που θα αποτελεί «παράδειγμα» με
συμβολική σημασία, αφού στο οίκημα
αυτό ζούσε ο Τούρκος πρόεδρος στη γει-
τονιά Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης,
όταν ήταν αρχικά δήμαρχος της Πόλης
και στη συνέχεια πρωθυπουργός. Ο ιδιο-
κτήτης της περιοχής δήλωσε ότι ο πρό-
εδρος έδωσε οδηγίες να αντικαταστα-
θούν τα παλιά κτίρια με νέα. «Όταν ο ίδιος
μετακόμισε από εδώ, έφτιαξε το δικό του

υποδειγματικό κτίριο στο πλαίσιο του
αστικού μετασχηματισμού. Το κτίριο είναι
ακόμη υπό κατασκευή. Η κατασκευή του
συνεχίζεται», είπε. 

Στο ρεπορτάζ της «Aksam» καταγρά-
φεται ακόμη ότι παλιά κτίρια που βρί-
σκονται στη γειτονιά και δεν τηρούν τους
αντισεισμικούς κανονισμούς, έχουν εκ-
κενωθεί, ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν ανέφερε
μετά από συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες πως
«ελπίζει ο αστικός μετασχηματισμός να
ξεκινήσει από εκεί».

Στην Τουρκία πάντως επικρατεί προ-
εκλογικός πυρετός. Σε ρεπορτάζ του κα-
ναλιού «Nehaber», πολίτες ρωτήθηκαν
«Κιλιτσντάρογλου ή Ερντογάν;» και το
αποτέλεσμα ήταν ο Ερντογάν να λάβει 41
ψήφους, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 50
ψήφους, ενώ ο αριθμός των αναποφάσι-
στων ψηφοφόρων ήταν 41. Σε άλλη συ-
νέντευξη, στην οποία δόθηκε το μικρό-
φωνο σε εκατοντάδες άτομα, κάποιοι πο-
λίτες είπαν «είκοσι χρόνια είναι αρκετά
τώρα», ενώ άλλοι απάντησαν «Ταγίπ Ερν-
τογάν μέχρι τέλους».

Οργή για την απόφαση του προέδρου να χτίσει  
ξανά την κατοικία όπου ζούσε από το 1994 έως το 2009 

στην ασιατική πλευρά της Πόλης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

Συνομιλία Μπάιντεν - Μακρόν για την Ουκρανία

Προκαλεί στην Τουρκία 
το «σπίτι» του Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και
επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να προσφέρουν στην
Ουκρανία την απαραίτητη στρατιωτική στήριξη, για όσο διάστημα
χρειαστεί, ώστε να αποτύχει η ρωσική επιθετικότητα. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας ο Γάλλος πρόεδρος
αναφέρθηκε στις προοπτικές επιστροφής της ειρήνης στην Ευ-
ρώπη «μακροπρόθεσμα», επαναλαμβάνοντας τη στήριξη προς
την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. 

«Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν κυρίως τις εγγυήσεις ασφαλείας
που μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία», πρόσθεσε η Γαλλική
Προεδρία χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στόχος της γαλλικής διπλωματίας μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία είναι να βρεθεί τελικά μια λύση στη σύγκρουση

έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ο Μα-
κρόν έχει δεχθεί συχνά επικρίσεις από αυτούς -κυρίως την Ου-
κρανία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης- που θεωρούν
πρόωρο να γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία,
Μακρόν και Μπάιντεν αναφέρθηκαν και στην αμερικανική βιο-
μηχανική πολιτική, την οποία ο Γάλλος πρόεδρος είχε χαρακτη-
ρίσει «υπερβολικά επιθετική» έναντι της Ευρώπης κατά την επί-
σκεψή του στην Ουάσιγκτον στο τέλος του 2022.

Επίσης οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη «συνεργασία τους»
στην «περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού», καθώς και «τις
κοινές προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας της Κίνας εις βάρος της διεθνούς τάξης», τόνι-
σε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη είναι η εισαγγε-
λική έρευνα για το πολύνεκρο σι-
δηροδρομικό δυστύχημα στα
Τέμπη, με τις πληροφορίες να

αναφέρουν ότι την ανακριτική διαδικασία
θα αναλάβουν εφέτες ανακριτές. Την ίδια
ώρα, εκτός από τον 59χρονο σταθμάρχη
(φωτό) που έχει ήδη προφυλακιστεί, στο κά-
δρο των ερευνών μπαίνουν και νέα πρόσω-
πα, υπηρεσιακοί παράγοντες του σταθμαρ-
χείου Λαρίσης. 

Αυτό καθώς με την κατάθεσή του ο
59χρονος υπέδειξε και άλλα πρόσωπα τα
οποία ενδεχομένως να έχουν ποινικές ευ-
θύνες για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό
δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας. Ανα-
λυτικά, ο προφυλακισμένος σταθμάρχης
φέρεται να έβαλε στο κάδρο των ευθυνών
και τον επιθεωρητή στη διεύθυνση της κυ-
κλοφορίας του ΟΣΕ στη Λάρισα, αλλά και
δύο ακόμη συναδέλφους του σταθμάρχες
που είχαν βάρδια πριν από αυτόν αλλά έφυ-
γαν κατά παρέκκλιση του ωραρίου τους
(σ.σ.: δηλαδή, χωρίς να παραμείνουν για μία
ώρα μαζί του, το διάστημα μεταξύ 22.00 και
23.00 το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουα-
ρίου 2023). 

Είναι δεδομένο ότι τα άτομα αυτά θα κλη-
θούν να καταθέσουν άμεσα, ενώ από το
γραφείο του ανακριτή θα περάσουν και άλ-
λοι σιδηροδρομικοί, με τις φήμες να εντεί-
νονται ότι θα δούμε και νέες ποινικές διώ-
ξεις. Πρόσωπο-κλειδί φαίνεται να είναι ο
επιθεωρητής στη διεύθυνση της κυκλοφο-
ρίας του ΟΣΕ στη Λάρισα (σ.σ.: το άτομο που
πήρε αναρρωτική άδεια 30 ημερών αμέσως
μετά το δυστύχημα), καθώς έχει ευθύνη για
τις βάρδιες στα κρίσιμα σιδηροδρομικά πό-
στα, ενώ παράλληλα δίνει τις γενικές κατευ-
θύνσεις στους σταθμάρχες. Το γεγονός ότι
μετά την έρευνα του υπουργείου Υγείας δια-
πιστώθηκε ότι η αναρρωτική άδεια που έλα-
βε ήταν παράτυπη (σ.σ.: δεν υποβλήθηκε
καν σε εξετάσεις) αποτελεί επιβαρυντικό
στοιχείο, καθώς γνώριζε για το δυστύχημα
και έσπευσε να προβεί σε αυτή την ενέργεια
-πιθανότατα για να μείνει εκτός κάδρου
ερευνών.

Πόρισμα πραγματογνωμόνων 
Σημαντική ώθηση στις έρευνες θα δώσει

το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που

ορίστηκαν με εισαγγελική εντολή, το οποίο
θα μπει στον φάκελο ποινικής δικογραφίας.
Το συγκεκριμένο πόρισμα περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των συνομιλιών ανάμεσα στους
σταθμάρχες πριν από τη μοιραία σύγκρου-
ση, αλλά και στοιχεία για την πορεία των

τρένων: τα τελευταία θα προκύψουν από το
«μαύρο κουτί» της αμαξοστοιχίας Intercity.
Ήδη έχει ενημερωθεί αρμόδιος δικαστικός
λειτουργός (σ.σ.: η ανακρίτρια της Λάρισας)
για τα στοιχεία που μέχρι στιγμής έχουν
συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας, ώστε να

δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις. Αρ-
μόδιες πηγές σημειώνουν στην «Political»
ότι «η συνεργασία των πραγματογνωμόνων
με τις δικαστικές Αρχές είναι κομβικής ση-
μασίας, καθώς θα δώσουν απαντήσεις σε
τεχνικά-εξειδικευμένα θέματα».

Τέλος η έρευνα της ΔΕΕ
Με την ταυτοποίηση 56 νεκρών ολοκλη-

ρώθηκε η έρευνα των Εγκληματολογικών
Εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το πολύνεκρο σι-
δηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έγινε
ανάλυση 58 βιολογικών υλικών που ελή-
φθησαν από συγγενείς θυμάτων ή προσωπι-
κά αντικείμενα αυτών, καθώς και 108 δειγ-
μάτων που ελήφθησαν από σορούς ή σωμα-
τικά μέλη. «Σημειώνεται ότι και τα 108 λη-
φθέντα δείγματα σορών ή σωματικών μελών
αντιστοιχούν στους 56 νεκρούς, ενώ μόνο
για μία περίπτωση βιολογικού υλικού, που
ελήφθη από συγγενή αγνοούμενης, δεν
προέκυψε αντιστοίχιση, καθώς δεν ανευρέ-
θη σχετικό δείγμα», αναφέρει σχετική ανα-
κοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας.

Αναφορικά με το DNA του Σύρου μετανά-
στη, επισημαίνεται: «Το τελευταίο μη ταυτο-
ποιημένο δείγμα που υπήρχε στα εργαστή-
ρια της ΔΕΕ αφορούσε την περίπτωση αγνο-
ούμενου αλλοδαπού, ο αδελφός του οποίου
εντοπίσθηκε μέσω αστυνομικής συνεργα-
σίας στην Ολλανδία. Ακολούθησε σχετικό
αίτημα για την αποστολή στη χώρα μας του
γενετικού του τύπου, από την επακόλουθη
εξέταση του οποίου κατέστη δυνατή η δια-
κρίβωση της ταυτότητάς του».

«Σκάνε» νέες διώξεις για τα Τέμπη

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο προφυλακισμένος σταθμάρχης έβαλε 
στο κάδρο των ερευνών 

ακόμη τρία πρόσωπα του ΟΣΕ
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Σ
οβαρά ερωτήματα τίθενται τις τελευταίες μέρες
σχετικά με το πώς λειτούργησε η εταιρεία Helle-
nic Train και πώς συμπεριφέρθηκε στους συγ-
γενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος

με τους 57 νεκρούς. Οι οικογένειες των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους έκαναν λόγο τις τελευταίες μέρες για
ηχηρή απουσία της εταιρείας σχετικά με την υποστήριξη
σε υλικό και ψυχολογικό επίπεδο τόσο των επιβατών όσο
και των οικείων τους τις πρώτες δύσκολες ώρες μετά τη
φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

«Δεν έχει έρθει κανένας για βοήθεια. Ούτε ψυχολόγος
ούτε τίποτα, κανένας. Οι μόνοι που μας βοήθησαν και τους
ευχαριστούμε πολύ ήταν κάποιες κυρίες ψυχολόγοι, όταν
πήγαμε να παραλάβουμε τη σορό», είχε πει ο πατέρας της
23χρονης Ιφιγένειας, ο Σωτήρης Μήτσκας, μετά την ταφή
της νεαρής φοιτήτριας, καθώς η κόρη του έχασε τη
ζωή της επιβαίνοντας στο τρίτο βαγόνι της μοιραίας
αμαξοστοιχίας Intercity62.

Με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Χρήστος
Ζαμπούνης, συγγενής του νεαρού Σωτήρη Καραγε-
ωργίου ο οποίος έχασε τη ζωή του στη μοιραία αμα-
ξοστοιχία, ανέφερε πως δεν υπήρξε καμία εκπρο-
σώπηση της εταιρείας στην κηδεία του ανιψιού του.
«Η υποτίθεται δημοσία δαπάνη κηδεία ήταν άκρως
ιδιωτική. Κυβέρνησις, Hellenic Train, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
όχι μόνον δεν είχαν στείλει εκπροσώπους, αλλά ούτε καν
στεφάνια», συμπληρώνοντας στη συνέχεια πως «η σορός
του ανιψιού μου δεν ανευρέθη και έπρεπε ο πρώτος μου
εξάδελφος να μεταβεί στη Λάρισα για να υποβληθεί σε
τεστ DNA ούτως ώστε να ταυτοποιηθεί μέλος του σώμα-
τος του υιού του, το οποίο σώμα, από ό,τι φαίνεται, είχε
απανθρακωθεί».

Η τοποθέτηση Πλεύρη
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφεραν τις πρώτες

ώρες μετά την τραγωδία οι συγγενείς των θυμάτων και
των τραυματιών, οι οποίοι έφταναν κυρίως στην πόλη της
Λάρισας και δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση για το
τι ακριβώς έχει συμβεί και το πού βρίσκονται τα αγαπημέ-

να τους πρόσωπα. «Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό
όπου κατέφθαναν συγγενείς και τότε πήραμε την
απόφαση να συγκεντρωθεί το σύνολο των νεκρών
σε ένα σημείο, ώστε οι συγγενείς να μην πηγαίνουν
από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και παράλληλα
έγινε η λίστα των τραυματιών», είχε πει τις πρώτες
ώρες μετά την τραγωδία ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, προσθέτοντας πως «βάλαμε σε ένα αμ-
φιθέατρο τους συγγενείς, τους διαβάσαμε τη λίστα

των τραυματιών για να ξέρουν οι συγγενείς αν οι άνθρω-
ποί τους είναι ζωντανοί». Με τη συγκεκριμένη δήλωση
του αρμόδιου υπουργού καταδείχθηκε η απουσία της
εταιρείας, ενώ την ψυχολογική υποστήριξη των γονέων
και των υπόλοιπων συγγενών ανέλαβε η αρμόδια υφυ-
πουργός Ζωή Ράπτη.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ο κ.
Πλεύρης ανέφερε πως «όλα έγιναν από τους διασώστες

του ΕΚΑΒ, αυτοί κατέγραψαν τους τραυματίες, δεν υπήρξε
καμία βοήθεια από την εταιρεία. Δεν ήρθε κανένας άνθρω-
πος της εταιρείας στα νοσοκομεία για να μας βοηθήσει». 

Η θέση της εταιρείας
Η εταιρεία φυσικά από την πλευρά της παρουσίασε μια

τελείως διαφορετική πραγματικότητα, με τον διευθύνοντα
σύμβουλο Μαουρίτσιο Καποτόρτο σε δηλώσεις του να επι-
σημαίνει: «Η Hellenic Train συνεργάστηκε στενά με τους
διασώστες και τους φορείς από τις πρώτες στιγμές μετά το
ατύχημα. Συνεργαστήκαμε γρήγορα με τις Αρχές, την Πο-
λιτική Προστασία και τις ομάδες διάσωσης, για την παροχή
υποστήριξης σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ατύχημα.
Δεν υπάρχει λεπτομερής κατάλογος όλων των επιβατών
που επιβιβάζονται στο τρένο, διότι το τρένο έχει διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά από ένα αεροπλάνο ή ένα πλοίο, όπου
οι επιβάτες πρέπει απαραιτήτως να παρέχουν τα προσωπι-
κά τους στοιχεία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Καποτόρτο περιέγραψε πως «οι επι-
βάτες που αγοράζουν τα εισιτήριά τους μέσω διαδικτύου
παρέχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους». «Για όσους
αγοράζουν εισιτήρια στα εκδοτήρια ή εντός του τρένου το
εισιτήριο, ενώ προβλέπει την κατανομή των θέσεων, δεν
είναι ονομαστικό» και συνέχισε συνοψίζοντας πως «όλα τα
διαθέσιμα στην εταιρεία στοιχεία έχουν ήδη παρασχεθεί
στις Αρχές». Σχετικά με τις καταγγελίες για ύπαρξη φια-
λών υγραερίου, «η Hellenic Train επιβεβαιώνει ότι δεν
υπήρχαν φιάλες υγραερίου στο τρένο. Ο εξοπλισμός εξυ-
πηρέτησης στο βαγόνι του εστιατορίου είναι ηλεκτρικός»,
διευκρινίζοντας επιπλέον πως θα προχωρήσει στην απο-
ζημίωση των επιβατών και των οικογενειών τους.

Παραλείψεις και λάθη
της Hellenic Train

Καμία βοήθεια στις έρευνες, 
ούτε μία επίσκεψη στα νοσοκομεία, 

ούτε μία λέξη συμπαράστασης 
στις οικογένειες των θυμάτων, 
ούτε ένα στεφάνι στις κηδείες

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Τ
ο πλαίσιο επανεκκίνησης του σιδηρόδρο-
μου παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας,
υπεύθυνος για θέματα Υποδομών και Με-
ταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέν-

τευξη που παραχώρησε στη Γενική Γραμματεία Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας.

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται η επαναλει-
τουργία του δικτύου με τη δέσμευση πως θα τεθούν
όλες οι πρόσθετες δικλίδες ασφάλειας, ενώ έως τότε
«δεν ξεκινά κανένα τρένο», όπως τόνισε ο υπουργός.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας θα ορίζει υποχρεωτικά
δύο σταθμάρχες σε όλους τους σταθμούς, γεγονός
που συνεπάγεται μειωμένο μεταφορικό έργο και λι-
γότερες στάσεις, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπο-
ρούν να εξασφαλιστούν οι δύο σταθμάρχες ανά
σταθμό στην παρούσα φάση.

Θα υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των
φορέων στο πλαίσιο των τεχνολογικών δυνατοτήτων
και παράλληλα θα αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο
των ποινών για δολιοφθορές και κλοπές στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο.

«Στο πλαίσιο των αλλαγών, πάντα στην πρώτη φάση,
θα υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός σύμφωνα με
τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες. Η επιθυμία
μας είναι ο σιδηρόδρομος να επανεκκινήσει στον συν-
τομότερο δυνατό χρόνο, έχοντας εξασφαλίσει τις ανα-
γκαίες προϋποθέσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Γεραπετρίτης.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο ΟΣΕ αντιμετωπίζει τε-
ράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης, απόρροια της κι-
νητικότητας στο Δημόσιο και του μαζικού κύματος
συνταξιοδοτήσεων. 

Προσλήψεις
Για τον λόγο αυτό έχουν ήδη προσληφθεί περί-

που 200 εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών, 69 κλειδού-
χοι, 73 σταθμάρχες και 60 τεχνικοί με δελτία παρο-
χής υπηρεσιών.

Παράλληλα και εφόσον ολοκληρωθεί το σχήμα,
θα έχουμε ακόμη 217 άτομα προσωπικό. «Τρέχει»
η διαδικασία για τον διαγωνισμό του 2021, από τον
οποίο θα προκύψουν 117 άτομα μόνιμο προσωπικό,
μεταξύ αυτών 36 σταθμάρχες, και προχωρούν οι
διαδικασίες πρόσληψης σε ακόμη 100 από τον δια-
γωνισμό του 2022.

Σηματοδότηση
Ο υπουργός τοποθετήθηκε λεπτομερώς στη σύμ-

βαση 717, η οποία υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του
2014 και αφορούσε την ανάταξη των συστημάτων
ασφαλείας. Τα εν λόγω συστήματα αφορούν τη ση-
ματοδότηση, δηλαδή στα φωτοσήματα εκείνα που
δείχνουν στον μηχανοδηγό του δικτύου όλες τις εν-
δείξεις για την αλλαγή της πορείας και της ταχύτητας
του τρένου, την τηλεδιοίκηση, αυτή δηλαδή που χα-
ράσσει την πορεία των τρένων πάνω στο δίκτυο, κα-

θώς και το σύστημα ETCS, το σύστημα έναντι του αν-
θρώπινου λάθους, η αυτόματη πέδηση (φρενάρι-
σμα).

Σύμφωνα με την Αρχή Δημοσιονομικού Ελέγχου
την περίοδο 2017-2019, δεν είχε υπάρξει καμία πρό-
οδος στα έργα. Η σύμβαση περιλαμβάνει συνολικά
52 σταθμούς και 3 κέντρα τηλεδιοίκησης. Το 2017 εί-
χε υπάρξει πρωτόκολλο παράδοσης σε 17 από τους
52 σταθμούς.

Σε αυτούς έγιναν πρόσθετα έργα που ουσιαστικά
ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό στους μισούς από
τους σταθμούς αυτούς. Περίπου το 15% σχεδιάστηκε
από την αρχή γιατί τα συστήματα δεν έβλεπαν το ένα
το άλλο, ενώ το 2017 σταμάτησε τελείως.

Το 2018 υπεγράφη η συμπληρωματική σύμβαση
και το 2021 το έργο επανεκκίνησε και σήμερα έχει
παραδοθεί το 70% και εντός του έτους αναμένεται να
ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου.

«Το ταχύτερο δυνατό»
Η ανάδοχος Alstom Γαλλίας προτίθεται να συμ-

μορφωθεί πλήρως και να «τρέξει» γρήγορα τη διαδι-
κασία μετά τις πιέσεις της ελληνικής πολιτείας για να
αποπερατώσει το ταχύτερο δυνατό το έργο και μάλι-
στα ο κ. Γεραπετρίτης ανακοίνωσε πως σύντομα θα
είναι σε θέση να παρουσιάσει και τα χρονοδιαγράμ-
ματα παράδοσης, ενώ δεσμεύτηκε πως «εγώ ο ίδιος
θα βρίσκομαι πάνω από τη διαδικασία υλοποίησης
του έργου».

Ο υπουργός ανακοίνωσε πως ο προϋπολογισμός
για τον ελληνικό σιδηρόδρομο αυξάνεται και μάλιστα
πριν από το δυστύχημα είχαν εγγραφεί στο ελληνικό
πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης €185 εκατ. για
την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών δομών.

Τηλεδιοίκηση
Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο μοιραίο βρά-

δυ του τραγικού δυστυχήματος, σημειώνοντας πως δεν
αποτελεί παρηγοριά ότι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολ-
λο μαζικών καταστροφών, «καλό είναι να υπάρχει, αλλά
μακάρι να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ωστόσο πως
ανεξάρτητα από το ανθρώπινο λάθος, αν η χώρα μας
διέθετε ένα καθολικό σύστημα τηλεδιοίκησης, το πιθα-
νότερο είναι ότι το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. 

Το βράδυ της τραγωδίας το τοπικό κέντρο τηλεδι-
οίκησης της Λάρισας λειτουργούσε συνεχώς και
αδιαλείπτως. Μάλιστα, μετά το διήμερο επαφών και
συσκέψεων του κ. Γεραπετρίτη με όλους τους εμ-
πλεκόμενους φορείς στον τόπο της τραγωδίας αλλά
και σε βασικές σιδηροδρομικές υποδομές της πε-
ριοχής της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης, ενημε-
ρώθηκε πως στον πίνακα έγινε χειροκίνητη αλλαγή
του κλειδιού, δεν παρακολούθησε κανείς τον ηλε-
κτρονικό πίνακα, ενώ αυτός λειτουργούσε κανονικά
και παράλληλα δεν υπήρξε και καμία αντίδραση από
πλευράς της αμαξοστοιχίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε
το πλαίσιο επανεκκίνησης 
του σιδηροδρόμου, αναλύοντας 
τα άμεσα και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Restart με δύο
σταθμάρχες
και λιγότερα
δρομολόγια
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Σε μεγάλο «στοίχημα» για τη Δικαιοσύνη εξελίσσεται η
ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας για την τραγωδία των
Τεμπών και η απόδοση των ποινικών ευθυνών στους υπαι-
τίους του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Αν
και είναι ξεκάθαρο πως πρόθεση όλων είναι η άμεση και
χωρίς καθυστερήσεις διερεύνηση της υπόθεσης, με τον
ίδιο τον πρωθυπουργό μάλιστα να δείχνει τον δρόμο προς
αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός
καθώς στο παρελθόν δεν ήταν λίγες οι υποθέσεις που
«βάλτωσαν» στα συρτάρια της Δικαιοσύνης, με αποτέλε-
σμα οι συγγενείς των θυμάτων να παλεύουν στα όρια της
παραγραφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δίκη για
τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία άνοιξε την «αυλαία»
της περίπου τεσσεράμισι χρόνια μετά την τραγωδία που
στοίχισε 104 νεκρούς και εκατοντάδες εγκαυματίες, με το
δικαστήριο να τρέχει πλέον για να προλάβει ενδεχόμενες
παραγραφές αδικημάτων. 

Επιτάχυνση της έρευνας
Για τον λόγο αυτό και ο εισαγγελέας του Αρείου Πά-

γου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προκειμένου να
χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αλλά και να διενεργη-

θεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα η έρευνα. 
Στο πλαίσιο αυτό, άνοιξε η συζήτηση για τον ορισμό ειδι-

κού εφέτη ανακριτή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης
και των «τεράστιων και πολυσύνθετων ευθυνών» που φαί-
νεται να προκύπτουν. Στόχος είναι να διενεργηθούν σύντο-
μα όλες οι απαραίτητες ανακριτικές πράξεις και να μη χα-
θεί ούτε χρόνος αλλά ούτε στοιχεία.

Πρόκειται ωστόσο για μια κίνηση που συναντά αντιρρή-
σεις από συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι πιστεύουν ότι το
αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από το επιδιωκόμενο
και δηλώνουν πως δεν επιθυμούν την αντικατάσταση της
ανακρίτριας από εφέτη ανακριτή. Ζητούν, δε, να ενισχυθεί
το ανακριτικό έργο με τον ορισμό και δεύτερου δικαστικού
λειτουργού.

Ρικομέξ και Express Σάμινα
Ο νομικός παραστάτης συγγενών εννέα θυμάτων και

τεσσάρων τραυματιών Αλέξης Κούγιας στο αίτημά του
προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρι-
σας Απ. Τζαμαλή, αφού επισημαίνει τα «εξαιρετικά εισαγ-
γελικά αντανακλαστικά» που έχουν μέχρι στιγμής επιδειχ-
θεί, παραθέτει υποθέσεις οι οποίες ερευνήθηκαν από

εφέτη ανακριτή στο παρελθόν, όπως η Ρικομέξ και το Ex-
press Σάμινα, όπου, όπως αναφέρει, οι ανακρίσεις διήρ-
κεσαν περισσότερα από τρία χρόνια. Σύμφωνα με το έγ-
γραφο του δικηγόρου, «κάθε φορά που η Δικαιοσύνη ανέ-
θεσε την ανάκριση σε εφέτες ανακριτές, με λίγες εξαιρέ-
σεις, οι ανακρίσεις βάλτωσαν χρονικά και δυστυχώς με τη
μετατροπή των κακουργημάτων σε πλημμελήματα τα εγ-
κλήματα παραγράφηκαν, χωρίς ποτέ κανένας να τιμωρη-
θεί».

Σε κάθε περίπτωση, οι συγγενείς των θυμάτων, ο ένας
μετά τον άλλον, δηλώνουν παράσταση υποστήριξης της
κατηγορίας, ξεκινώντας έναν αγώνα προκειμένου, όπως
δηλώνει ο Στέλιος Σούρλας, ένας εκ των δικηγόρων, «όλοι
οι υπεύθυνοι να καθίσουν στο σκαμνί και κανείς να μη δια-
φύγει των ευθυνών του».

Για τον λόγο αυτό, τα δικόγραφα των συγγενών των θυ-
μάτων θα στρέφονται και κατά παντός υπευθύνου, καθώς
η έρευνα είναι ανοιχτή προς πάσα κατεύθυνση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολό-
γων και Μαχόμενων Δικηγόρων Γιάννης Γλύκας συνιστά
«να έχουμε εμπιστοσύνη και υπομονή, να μη βιαζόμαστε
και θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Για ποιους λόγους ανησυχούν οι δικηγόροι για τη δικαστική εξέλιξη της τραγωδίας

Βγήκαν από πάνω οι Ιταλοί...
Σ

ε δικαστική διαμάχη βρίσκονται
εδώ και μήνες η εταιρεία Helle-
nic Train και ο ΟΣΕ για την ορθή
συντήρηση της σιδηροδρομικής

υποδομής. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα
δρομολόγια, από τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, με αγωγή της στο Πολυμελές Πρωτο-
δικείο Αθηνών, διεκδικεί από τον ΟΣΕ
1.149.000 ευρώ συν 275.000 ευρώ ΦΠΑ για
συμπληρωματική συντήρηση της γραμμής.

Ελαττώματα της υποδομής
Η Hellenic Train στην αγωγή της αναφέ-

ρεται σε ελαττώματα της υποδομής, υπο-
στηρίζοντας ότι ο ΟΣΕ, με τις ενέργειές του,
παραβίασε την υποχρέωση για συντήρηση
που προβλέπεται από τον νόμο και τη σχε-
τική σύμβαση και, παρά τις οχλήσεις της,
δεν αποκατέστησε τις ζημιές, με αποτέλε-
σμα η εταιρεία να «χρεώνεται με ποσά για
εργασίες συμπληρωματικής συντήρησης
από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2017». 

Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την εταιρεία,
«οφείλονται αποκλειστικά στην κακή κατά-
σταση της υποδομής και τη μη άρση των
σχετικών προβλημάτων». Μάλιστα, η εται-
ρεία καταγράφει εργασίες, από τις 14 Σε-
πτεμβρίου 2017 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
του 2019, με συνολικό κόστος 1.149.000 ευ-
ρώ και κατηγορεί τον ΟΣΕ ότι «επέλεξε να

επιδείξει πλήρη αδιαφορία σχετικά με τα
ζητήματα αυτά».

Ελλείψεις και παραλείψεις
«Οι ανωτέρω ελλείψεις και παραλείψεις

εκ μέρους του ΟΣΕ και η εντεύθεν παρα-
βίαση της υποχρέωσής του για συντήρηση
του σιδηροδρομικού δικτύου είχε ως απο-

τέλεσμα την ανάγκη αντιμετώπισης των
τεράστιων προβλημάτων λειτουργίας του
τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Hel-
lenic Train μέσω εργασιών που μπορού-
σαν να το καταστήσουν τουλάχιστον ασφα-
λές και δυνάμενο να εκτελέσει δρομολό-
για. Και αυτό γιατί δεν θα μπορούσε να
διακινδυνεύσει να τεθεί εν αμφιβόλω η

ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου
και των χρηστών της», σημειώνει η εται-
ρεία στην αγωγή της και συνεχίζει λέγον-
τας πως «παρά τις οχλήσεις της Hellenic
Train ο ΟΣΕ δεν προέβη στη λήψη των ανα-
γκαίων μέτρων, με αποτέλεσμα η Hellenic
Train να χρεώνεται με πόσα για εργασίες
συμπληρωματικής συντήρησης από τις 14
Σεπτεμβρίου 2017 τα οποία οφείλονται
αποκλειστικά στην κακή κατάσταση της
υποδομής και τη μη άρση των σχετικών
προβλημάτων».

Η Hellenic Train απαιτεί 1,5 εκατ. ευρώ 
για τα λάθη του ΟΣΕ την περίοδο 2017-2019
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ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Στην Αθήνα έφτασαν χθες ειδικοί και εμ-
πειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Σιδηροδρόμων και πραγματοποίησαν
συνάντηση με τις αρμόδιες Αρχές μετά το
τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και τη σύγ-
κρουση των δύο τρένων το βράδυ της 28ης
Φεβρουαρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 57
άτομα.

Σκοπός της συνάντησης των δύο πλευ-
ρών ήταν η υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο
όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη βελ-
τίωση της ασφάλειας των ελληνικών σιδη-
ροδρόμων. Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο

εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) Γιόζεφ
Ντοπελμπάουερ και ο διευθυντής Επίγειων
Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μετα-
φορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρί-
στιαν Σμιτ. Στην Αθήνα βρέθηκε και η Ελζμ-
πιέτα Λουκανιούκ, αρμόδια για θέματα
ασφάλειας σιδηροδρόμων στο γραφείο της
επιτρόπου Μεταφορών Αντίνα Βάλεαν.

«Σύμφωνα με την Οδηγία για την Ασφά-
λεια (ΕΕ) 2016/798, η υποχρέωση διερεύ-
νησης ατυχημάτων ανήκει στο κράτος-μέ-
λος (άρθρο 20.1): Τα κράτη μέλη διασφαλί-

ζουν ότι διενεργείται έρευνα από τον φο-
ρέα διερεύνησης που αναφέρεται στο άρ-
θρο 22 μετά από οποιαδήποτε σοβαρό ατύ-
χημα στο σιδηροδρομικό σύστημα της
Ένωσης. Στόχος της έρευνας είναι η βελ-
τίωση, όπου είναι δυνατόν, της σιδηροδρο-
μικής ασφάλειας και της πρόληψης ατυχη-
μάτων», ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Σιδηροδρόμων.

«Είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να συ-
νεργαστούμε με τις ελληνικές Αρχές σε όλα
τα επίπεδα όπως μας ζητηθεί προκειμένου
να δώσουμε την υποστήριξή μας όπου

χρειαστεί», δήλωσε η αναπληρώτρια εκ-
πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ντάνα Σπίναν, κατά τη διάρκεια της ενημέ-
ρωσης της Επιτροπής προς τον Τύπο στις
Βρυξέλλες.

Η εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη πως η
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί προκειμέ-
νου «να δώσει συμβουλές, τεχνογνωσία και
υποστήριξη» για τον εκσυγχρονισμό και
την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, «όπως
αυτό κριθεί απαραίτητο από την ελληνική
κυβέρνηση».

Μίλτος Σακελλάρης

Ήρθαν για να δώσουν τα «φώτα τους» ειδικοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

Π
ερισσότερα από 40.000 άτομα, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Αττικής, έδωσαν το «παρών» στη με-
γάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε

χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας για τα θύματα της
σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Μια συγκέντρωση με ένταση και παλμό (περίπου 10.000
άτομα στο Σύνταγμα και άλλες 30.000 στην Πανεπιστημί-
ου), που όμως διαλύθηκε απότομα, καθώς για μια ακόμη
φορά κουκουλοφόροι κατάφεραν να παρεισφρήσουν και
να προκαλέσουν εκτεταμένα επεισόδια με τις αστυνομικές

δυνάμεις που ήταν επιφορτισμένες με την
τήρηση των μέτρων τάξης. Οι επιθέσεις έγι-
ναν με βόμβες μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα
και φωτοβολίδες, με τους αστυνομικούς
της ΥΑΤ, της ΥΜΕΤ, της «Δράσης» και των
ΟΠΚΕ να απαντούν με χημικά και χειρο-
βομβίδες κρότου - λάμψης, ενώ στη συνέ-
χεια ακολούθησαν και μάχες σώμα με σώ-
μα. Οι κουκουλοφόροι προκάλεσαν ζημιές

σε αρκετά σημεία του κέντρου της Αθήνας, έκαψαν σταθ-
μευμένο βαν, ενώ βανδάλισαν και το μνημείο για τα θύμα-
τα της Marfin επί της οδού Σταδίου. Η ΕΛΑΣ μέχρι αργά
χθες το βράδυ είχε προχωρήσει σε 26 προσαγωγές και 15
συλλήψεις.

Στην ειρηνική συγκέντρωση συμμετείχαν, εκτός από μέ-
λη συνδικαλιστικών φορέων, οργανώσεων και κομμάτων,
πάρα πολλοί μαθητές και φοιτητές αλλά και άνθρωποι της
τρίτης ηλικίας, οι οποίοι εξέφρασαν με πανό και συνθήμα-
τα την οργή τους για τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμ-
πών. Λόγω των κινητοποιήσεων από νωρίς το μεσημέρι και
μέχρι το βράδυ η Τροχαία πραγματοποιούσε διακοπές κυ-
κλοφορίας των οχημάτων σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από
το Σύνταγμα (Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Βασ.
Σοφίας και άλλους δρόμους). Μετά το τέλος των επεισο-
δίων έπιασαν δουλειά τα συνεργεία καθαρισμού του Δή-
μου Αθηναίων για να απομακρύνουν τα σπασμένα, ενώ
υπάρχει και δέσμευση για άμεση αποκατάσταση των ζη-
μιών στο μνημείο της Marfin. Αργά το απόγευμα υπήρξαν
νέα πορεία -ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου- από το
κέντρο της Αθήνας προς τον Σταθμό Λαρίσης και νέος γύ-
ρος επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές μεγάλες

πόλεις της χώρας, ενώ επεισόδια -μικρής έκτασης- σημει-
ώθηκαν μετά το τέλος της πορείας στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέ-
ταξαν πέτρες και φωτοβολίδες σε αστυνομικές δυνάμεις
που βρίσκονταν στο υφυπουργείο Μακεδονίας - Θράκης,
ενώ στη συνέχεια αναποδογύρισαν κάδους απορριμμάτων

και έβαλαν φωτιές. Οι αστυνομικοί «απάντησαν» με χημι-
κά, με τα επεισόδια να φτάνουν μέχρι τον σταθμό του ΟΣΕ.
Ανάλογο σκηνικό είχαμε και στην Πάτρα, όπου χιλιάδες
κόσμος συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης,
με τους κουκουλοφόρους να κάνουν και εκεί την εμφάνι-
σή τους και να συγκρούονται με τους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Τα συλλαλητήρια
και οι αλιτήριοι... 

Τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για τα θύματα 
των Τεμπών αμαύρωσαν οι συνήθεις μπαχαλάκηδες - Μολότοφ, πετροπόλεμος,

φωτιές, συγκρούσεις με την Αστυνομία, χημικά και 15 συλλήψεις

Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com



Κ
αρέ - καρέ καταγράφονται οι
ώρες της νοσηλείας της Τζωρ-
τζίνας στο Καραμανδάνειο τον
Απρίλιο του 2021 μέσα από τις

μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών που κα-
ταθέτουν ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου, στο εδώλιο του οποίου κάθεται η
Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η νοσηλεία της 8χρονης τότε Τζωρτζίνας
αποτελεί την αρχή μια αλληλουχίας γεγονό-
των που, σύμφωνα με τη δικογραφία, οδήγη-
σαν στη δολοφονία του παιδιού από τη μητέ-
ρα του. Η νοσηλεύτρια Παναγιώτα Τσεντού-
ρου είχε βάρδια στις 8 Απριλίου, όταν το παιδί
εισήχθη στο νοσοκομείο με «πιθανό επεισό-
διο σπασμών». Ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να
μετρά αντίστροφα για την ανακοπή που υπέ-
στη το παιδί και οδήγησε στην παραπληγία.

«Μου ανέφεραν ότι είναι ένα παιδάκι που
έχει χάσει τα αδελφάκια του και ότι είναι ιδι-
αίτερη περίπτωση», κατέθεσε η νοσηλεύ-
τρια, συμπληρώνοντας πως από τις εξετά-
σεις διαπιστώθηκε ότι το παιδί «είχε καλή
κλινική εικόνα και έπρεπε να πάρει εξιτή-
ριο». Μάλιστα, σύμφωνα με τη μάρτυρα, σύ-
στησαν «στους γονείς να πάνε το κοριτσάκι
σε παιδοψυχολόγο για να πάρει βοήθεια
ώστε να αντιμετωπίσει την απώλεια των
αδελφών του».

Η κυρία Τσεντούρου μίλησε για την αντί-
δραση της Ρούλας Πισπιρίγκου, όταν ενώ εί-
χε ενημερωθεί για το εξιτήριο, είπε πως το
παιδί έκανε εμετό. «Το παιδί είχε σαλάκια
στο νεφροειδές. Ενημερώθηκε η μητέρα
πως το παιδί είναι καλά. Εκεί η μητέρα μας
είπε “είναι καλά αυτό το παιδί; Του δίνετε εξι-

τήριο;”. Τότε ο γιατρός μάς είπε να την παρα-
κολουθήσουμε».

«Χωρίς ανάσα»
Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε ένα ακόμη

επεισόδιο που, σύμφωνα με τη μητέρα, είχε
το παιδί την επόμενη μέρα. «Μας είπε ότι το
παιδί δεν μπορεί να ανασάνει και είναι μελα-
νό. Πήγαμε στο δωμάτιο και το παιδί ήταν
χλωμό και το παρακολουθούσαμε», ανέφερε

περιγράφοντας πως «ήταν ωχρό και έπειτα
από πέντε λεπτά επανήλθε».

Η κυρία Τσεντούρου δέχτηκε «βροχή»
ερωτήσεων από τον συνήγορο υπεράσπισης
Αλέξη Κούγια σχετικά με την κατάθεσή της
στην ανακρίτρια και την αναφορά της στην
«ψυχραιμία» της κατηγορούμενης η οποία,
όπως εκτιμά, συνέβαλε στην ενοχοποίησή
της. «Δεν ρωτήθηκα για όλες αυτές τις λε-
πτομέρειες», ήταν η εξήγηση που έδωσε η
μάρτυρας.
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Αυτές τις δύσκολες μέρες, που ακόμη
παλεύουν στις Μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας νέοι από το μοιραίο δυστύχημα στα
Τέμπη, η ανάγκη για ψυχολογική υποστήρι-
ξη τραυματιών και συγγενών είναι επι-
τακτική. Μέσα σε ένα βράδυ οικογένει-
ες έχασαν παιδιά και γονείς, ολόκλη-
ρες οικογένειες ξεσπιτώθηκαν και
ανήσυχοι γονείς βρίσκονται σε ξενοδο-
χεία στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα,
περιμένοντας τα παιδιά τους να αναρ-
ρώσουν και να πάρουν εξιτήριο. Σε αυ-
τές λοιπόν τις δύσκολες ώρες ο γονιός, ο
τραυματίας αλλά και ο σύντροφος που μέσα
σε ένα βράδυ έχασε τον άνθρωπό του ή τον
περιμένει να γίνει καλά έπειτα από νοση-
λεία χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη
και βοήθεια.

Με απόφαση της υφυπουργού Υγείας

Ζωής Ράπτη συγκροτήθηκε δίκτυο κλινι-
κών και μονάδων ψυχικής υγείας σε όλη τη
χώρα για τους τραυματίες, τους συγγενείς
τους αλλά και όσους επέβαιναν στην αμα-

ξοστοιχία. Στο δίκτυο αυτό έχουν
ενταχθεί ψυχιατρικές κλινικές γε-
νικών και πανεπιστημιακών νοσο-
κομείων, όπως και κέντρα ψυχι-
κής υγείας.

Σε αυτά, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του υπουργείου Υγείας,
συγκαταλέγονται το Αιγινήτειο Νο-
σοκομείο στην Αθήνα, η Ψυχιατρι-

κή Κλινική στο Αττικόν, η Γ’ Ψυχιατρική
Κλινική στο ΑΧΕΠΑ, το Ψυχιατρικό Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ημέρας
«Εστία» στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου,

το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το
Καραμανδάνειο Παίδων στην Πάτρα, το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το ψυχιατρικό
τμήμα, οι ψυχολόγοι και τα ΤΕΠ του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων, η Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική Λάρισας, το Κέντρο
Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας, η Ψυχιατρική Κλινική του Νοσο-
κομείου Καρδίτσας, η Κινητή Μονάδα Ψυ-
χικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρ-
γους, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσο-
κομείου Χαλκίδας, το Κέντρο Ημέρας
«Ανατολή» στη Χαλκιδική, το Κέντρο Ημέ-
ρας «Πορεία» στα Γιαννιτσά, η Κινητή Μο-
νάδα Κοζάνης - Γρεβενών και το Κέντρο
Ημέρας «Πολυδεύκη» στη Δράμα. Με ένα
tweet ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
αναφέρθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία.

Συγκρότηση μονάδων ψυχικής υγείας για στήριξη 
τραυματιών και συγγενών στα Τέμπη

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 

«Θα έπαιρνε εξιτήριο,
αλλά η Ρούλα
έλεγε ότι δεν είναι καλά»

Τι κατέθεσε στη δίκη Πισπιρίγκου νοσηλεύτρια 
που ήταν παρούσα στην εισαγωγή της άτυχης 

Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο
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Δήμος Ελληνικού-
Αργυρούπολης

Μέγιστη τιμή 
σε Κωνσταντάτο

Αντιπροσωπεία του Δήμου Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης με επικεφαλής
τον δήμαρχο Γ. Κωνσταντάτο επισκέ-
φθηκε το Παλαίφατο Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,
όπου υπογράφηκε μνημόνιο με τον
Πατριάρχη μεταξύ του Δήμου Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης και του Ομί-
λου Αιγυπτιωτών. Ο όμιλος που έχει
αναδείξει σπουδαίους αθλητές και
Ολυμπιονίκες θα στεγάζεται πλέον
σε εγκαταστάσεις που θα του παρα-
χωρήσει ο δήμος. Για τον λόγο αυτό,
η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητά του
απένειμε τη μέγιστη τιμητική διάκρι-
ση του Πατριαρχείου, τον Αστέρα
Μεγαλοσταύρου Τάγματος του Αγίου
Μάρκου.

Συνεχίζεται η κόντρα
Θωμάκου - Ξυπολυτά

Απάντηση στην ανακοίνωση του
υποψήφιου δημάρχου Κηφισιάς Β.
Ξυπολυτά σχετικά με τη στάση του να
συγκαλέσει τρία απανωτά δημοτικά
συμβούλια κατά τις ημέρες του εθνι-
κού πένθους έδωσε ο δήμαρχος Γ.
Θωμάκος. «Με δήλωση, που μόνο η
απελπισία μπορεί να υπαγορεύσει, ο
κ. Ξυπολυτάς διανοείται να με ρωτή-
σει εάν δεν υφίσταται για εμένα εθνι-
κό πένθος! Επιδίδεται σε παραλήρη-
μα τοξικότητας, ενώ συστήνει “σύνε-
ση και συστολή”», αναφέρει μεταξύ
άλλων, κατηγορώντας τον ότι «εργα-
λειοποιεί το εθνικό πένθος».

Υποψήφιος δήμαρχος 
Κερατσινίου ο Μύτογλου

Την παραίτησή του από τη θέση του
διοικητή του ΓΚΝ Νικαίας «Άγιος
Παντελεήμων» υπέβαλε ο Τάσος Μύ-
τογλου, που αναμένεται να θέσει
υποψηφιότητα για δήμαρχος Κερα-
τσινίου στις επερχόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές. Σε μια νευραλγική
θέση και υπό την πίεση των συνθη-
κών τα προηγούμενα χρόνια λόγω της
υγειονομικής κρίσης, η θητεία του
Μύτογλου κρίνεται επιτυχημένη και
πλέον με την ίδια δυναμική θα διεκ-
δικήσει τον δημαρχιακό θώκο.

Δήμος Ορεστιάδας 

Μοβ κάδοι για μια…
δεύτερη ευκαιρία

Με σύνθημα «Δώστε στα ρούχα σας
μια δεύτερη ευκαιρία», ο Δήμος Ορε-
στιάδας προχώρησε στην τοποθέτηση
20 μοβ κάδων ανακύκλωσης ρούχων σε
κεντρικά σημεία της πόλης. Απώτερος
στόχος, η μείωση του όγκου σκουπιδιών
προς τον ΧΥΤΑ, διατηρώντας το περιβάλ-
λον καθαρό και εξοικονομώντας χρήμα-
τα, καύσιμα και ενέργεια.

Μήνυση 
στον δήμαρχο Αλίμου  

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ανα-
μένεται να βρεθεί ο δήμαρχος Αλίμου
Ανδρέας Κονδύλης μετά τη μήνυση
που κατέθεσε σε βάρος του υπεύθυ-
νος νυχτερινού κλαμπ της παραλιακής
για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η πλευ-
ρά του δημάρχου, που καταζητείται λό-
γω αυτοφώρου, κάνει λόγο για έργα
αποκατάστασης του πρασίνου σε χώρο
που είχε καταπατηθεί και είχε τσιμεν-
τωθεί από την επιχείρηση.

Παλαιοδήμος 
για τις απευθείας
αναθέσεις Κεχαγιά

Η αυτοδιοικητική διαμάχη στον Δήμο
Πεντέλης μεγαλώνει. Ο υποψήφιος δή-
μαρχος Ά. Παλαιοδήμος με ανακοίνωσή
του κατηγορεί τη δήμαρχο Δ. Κεχαγιά
ότι προσπαθεί να αλλάξει την πολιτική
ατζέντα «με επικοινωνιακά πυροτεχνή-
ματα περί δήθεν 140+ έργων και παρεμ-
βάσεων που έγιναν κατά την τελευταία
τετραετία», αναφέροντας χαρακτηριστι-
κά ότι τους τελευταίους περίπου δεκαο-
κτώ μήνες η δήμαρχος έχει προβεί σε
283 απευθείας αναθέσεις συνολικού
ύψους 3.055.169,73 ευρώ.

Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

Υπεγράφη η απόφαση χρηματοδότησης
Η υπογραφή της απόφασης έντα-

ξης του έργου της ανάπλασης του
Φαληρικού Όρμου στο επιχειρησια-
κό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020», συνολικού προ-
ϋπολογισμού 365,4 εκατ., σηματο-
δοτεί την οριστική υλοποίηση του
εμβληματικού έργου. «Ένα έργο-ση-
μαία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με
τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB), τη βιωσιμότητα, την αι-
σθητική και τη συμπερίληψη», όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης ευχαριστώντας τον υπουργό Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδη, τον
υφυπουργό Γ. Τσακίρη, τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμά-
των ΕΤΠΑ Γ. Ζερβό και τις υπηρεσίες του υπουργείου για τη συνεργασία.

Σ
ημαντική εξέλιξη στο ζήτημα
της αποτροπής επαναλειτουρ-
γίας των λατομείων στην Πεντέ-
λη ανακοίνωσε ο Δήμος Διονύ-

σου, με τον υπουργό περιβάλλοντος Κ.
Σκρέκα να κάνει καταρχήν δεκτή την τρο-
πολογία που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Γ.
Καλαφατέλης κατά των λατομείων.

Η παρέμβαση του δημάρχου στη Διαρ-
κή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», ήταν καταλυ-
τική, με τον δήμο να καταθέτει στη διαβούλευση την τροπολογία που έχει συντάξει η δια-
παραταξιακή επιτροπή του για τα λατομεία. Σύμφωνα με αυτή, προσδιορίζονται συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις με τις οποίες κηρύσσεται ανενεργή μια ζώνη λατομικών ορυκτών με-
ταξύ των οποίων και τα μαρμαροφόρα, κατ’ αναλογία με αυτή που ήδη προβλέπει ο λατομι-
κός νόμος για τις ζώνες αδρανών υλικών. 

Εικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στη συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Αττικής, όταν ο πρόεδρος Γ. Δημόπου-
λος ζήτησε από το σώμα να τηρηθεί ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη των δεκάδων συ-
νανθρώπων μας που χάθηκαν στο τραγικό
δυστύχημα των Τεμπών. Ο περιφερει-
ακός σύμβουλος της «Δύναμης Ζωής»
της Ρ. Δούρου, Χ. Καραμάνος, διαφωνών-

τας με τον τρόπο αυτό -θυμίζουμε η συνεδρίαση ήταν υβριδική-, κινήθηκε επιθετικά
προς τον πρόεδρο, διακόπτοντας τη συνεδρίαση και απαιτώντας να σταματήσει η διαδι-
κασία. 

«Ως διοίκηση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε το κύρος της Περιφέ-
ρειας Αττικής και των θεσμικών τους οργάνων. Δεν θα επιτρέψουμε να μετακομίσουν
οι κάθε λογής “μπαχαλάκηδες” στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου»,
αναφέρει η διοίκηση της Περιφερειακής Αρχής, που έκανε λόγο για πρωτοφανή ασέ-
βεια και θεσμική εκτροπή. 

ΠΕΣΥ Αττικής

Δήμος Διονύσου

Ασέβεια παράταξης Δούρου 

Ρεβάνς με μεγάλο
αριθμό υποψηφιοτήτων

ετοιμάζει δημοτική παρά-
ταξη δήμου της Αττικής που είναι
«στα σχοινιά»! Προσεχώς…

Θετικές οι εξελίξεις στο θέμα κατά
των λατομείων
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η μεγάλη ευκαιρία για τη νέα
«πράσινη» εποχή στην οποία
πρέπει να μεταβούν χιλιάδες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ση-

ματοδοτεί το πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης, ύψους 700 εκατ. ευρώ, του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή την
Τετάρτη 22 Μαρτίου (από τις 12.00 το με-
σημέρι) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση στη σχετική ηλε-
κτρονική πλατφόρμα. Η απόφαση του
υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη εντάσσεται
στο νέο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίο-
δο 2021-2027 και η πλατφόρμα θα παρα-
μείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του
διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι δράσεις
χρηματοδοτούνται με εθνικούς και κοι-
νοτικού πόρους, μέσω και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης).

Ποιες δράσεις αφορά 
το πρόγραμμα

1 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση
ΜμΕ» για επιχειρηματικά σχέδια

προϋπολογισμού 30.000-200.000 ευρώ.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρού-
σας πρόσκλησης ανέρχεται σε
400.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως
εξής: Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέ-
ρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακε-
δονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρή-
τη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στε-
ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) 312.000.000
ευρώ και Περιφέρειες σε Μετάβαση (Ατ-
τική και Νότιο Αιγαίο) 88.000.000 ευρώ. 

2 «Πράσινος Μετασχηματισμός
ΜμΕ» για επιχειρηματικά σχέδια

προϋπολογισμού 200.000-1.000.000 ευ-

ρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πα-
ρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε
300.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως
εξής: Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέ-
ρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακε-
δονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρή-
τη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στε-
ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)
234.000.000 και Περιφέρειες σε Μετά-
βαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο)
66.000.000.

Η αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματο-

δότησης θα είναι άμεση και το ποσοστό

επιδότησης ανέρχεται έως 50% του προ-
ϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότη-
σης. Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και
δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε επιλέ-
ξιμους για τη Δράση Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας και πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας δαπανών. Η μέγιστη
διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του επενδυτι-
κού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης ένταξης. Ως ημερομη-
νία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκλη-
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-

κών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 22
Μαρτίου και ώρα 12.00.

Δικαιούχοι
H υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

επιτρέπεται είτε μόνο στη δράση «Πράσι-
νος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο
στη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επέν-
δυση ΜμΕ». Δικαιούχοι που έχουν ήδη
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη
δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση
ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους
σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης στην παρούσα δράση. Οι δι-
καιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής
αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα
μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους
στην έτερη δράση απορριφθεί. Η πρό-
σκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ
του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
http://www.antagonistikotita.gr, του
ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕ-
ΠΑΕ http://www.efepae.gr. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο ίσως υπάρξει μια
μικρή αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σουπερ-
μάρκετ, λόγω του μειωμένου ενεργειακού κόστους του
προηγούμενου διμήνου, ωστόσο, μετά την τραγωδία των
Τεμπών και την ακινητοποίηση του σιδηροδρόμου, εκ-
φράζονται αρκετές αμφιβολίες. 

Παράγοντες της αγοράς εμφανίζονται εξαιρετικά προ-
βληματισμένοι, καθώς φοβούνται ότι το «μπλακάουτ» στις
σιδηροδρομικές μεταφορές και το… μποτιλιάρισμα στην
εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποτελούν καλούς οιωνούς για

να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σου-
περμάρκετ. Το market pass αποτελεί μια «ένεση» για χι-
λιάδες νοικοκυριά, ωστόσο, όφελος θα υπάρξει μόνο όταν
η χρήση του θα συνδυαστεί και με πραγματικές μειώσεις
στα ράφια των σουπερμάρκετ.  Εξάλλου, σύμφωνα με τα
στοιχεία της εταιρείας μέτρησης κατανάλωσης IRI, τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο καταγράφηκε νέα αύξηση των πωλή-
σεων των σουπερμάρκετ κατά 11% σε σχέση με πέρυσι.
Επιπλέον, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% σε αξία,
ενώ τα τεμάχια μειώθηκαν κατά 2,5%. Τα προϊόντα σπιτιού

και προσωπικής υγιεινής εξακολουθούν να παρουσιάζουν
τις υψηλότερες αυξήσεις, ενώ στα επίπεδα του 8%-10% κι-
νούνται οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Στα επιμέ-
ρους προϊόντα καταγράφεται η νέα σημαντική αύξηση των
γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 17,1% και των συσκευα-
σμένων τροφίμων 8,1%. Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αναμένονται τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο, όπου παρα-
τηρήθηκε σταθερότητα στα προϊόντα που περιλαμβάνον-
ται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», αλλά σε πολλά άλλα οι
αυξήσεις συνεχίστηκαν χωρίς… ανάσα.

Προσδοκίες για μείωση τιμών στα ράφια αλλά με πολλά ερωτηματικά

Τι σηματοδοτεί το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων -Τίθεται σε εφαρμογή την Τετάρτη 22

Μαρτίου (από τις 12 το μεσημέρι) - Υποβολή αίτησης 
στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα

«Πράσινο» στοίχημα 700 εκατ.
για χιλιάδες μικρομεσαίους 
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έσσερις θέσεις πιο ψηλά βρέ-
θηκε η Ελλάδα τον Φεβρουά-
ριο, σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα, στην κατάταξη του

HEPI, του δείκτη τιμών ενέργειας για οι-
κιακή χρήση που προσδιορίζεται σε μη-
νιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές
Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγα-
ρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία
VaasaETT.

Σε αντίθετη τροχιά
Οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα κινή-

θηκαν σε αντίθετη τροχιά με την «ευρω-
παϊκή» εικόνα, καθώς η χώρα μας συγ-
καταλέγεται μεταξύ τριών χωρών που
είδαν ανατιμήσεις τον Φεβρουάριο, όταν
η υπόλοιπη λίστα των 33 πρωτευουσών
έκλεισε τον μήνα με μείωση τιμών σε
σχέση με τον Ιανουάριο.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, η μέση
λιανική τιμή ρεύματος διαμορφώθηκε
στα 30,19 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώ-
ρα, ενισχυμένη κατά 16,1 λεπτά έναντι

του Ιανουαρίου. Η εν λόγω αύξηση του
ελληνικού οικιακού τιμολογίου στην
Αθήνα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη που κα-
ταγράφηκε στην ΕΕ, πίσω μόνο από το
Παρίσι (Γαλλία) όπου καταγράφηκε αύ-
ξηση 9% και τη Μαδρίτη (Ισπανία) με 8%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε αισθη-
τή υποχώρηση των λιανικών τιμών ρεύ-
ματος στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Η πιο αισθητή βουτιά (-28%) σημειώθη-
κε στη Στοκχόλμη (Σουηδία), ενώ ακο-
λούθησαν με -25% η Ρώμη (Ιταλία) και το
Ταλίν (Εσθονία).

Για πρώτη φορά έπειτα από πολλούς
μήνες, η εγχώρια τιμή ρεύματος για τα
νοικοκυριά ξεπέρασε τον μέσο όρο των
27 πρωτευουσών, ο οποίος διαμορφώ-
θηκε στα 28,26 λεπτά του ευρώ ανά κι-
λοβατώρα. Κατά συνέπεια, η χώρα μας
κατετάγη 11η ακριβότερη αγορά στην ΕΕ

τον Φεβρουάριο, έναντι 15η έναν μήνα
νωρίτερα.

Κύρια αιτία της «αναρρίχησης» ήταν
οι περιορισμένες επιδοτήσεις που χο-
ρηγήθηκαν τον Φεβρουάριο στα ελληνι-
κά νοικοκυριά, με τις ενισχύσεις για την
1η κλίμακα κατανάλωσης να αποκλιμα-
κώνονται στα 4 λεπτά του ευρώ ανά κι-
λοβατώρα, από 33 λεπτά τον Ιανουάριο.
Ως συνέπεια, η μείωση κατά 80% περί-
που των ενισχύσεων άφησε «ακάλυπτο»
ένα ποσοστό των ονομαστικών χρεώσε-
ων των περισσότερων παρόχων, οι οποί-
ες μειώθηκαν κατά 50%.

Μείωση
Στον αντίποδα, η Αθήνα (Ελλάδα) πα-

ρουσίασε τον Φεβρουάριο τη μεγαλύτε-
ρη πανευρωπαϊκά μείωση στη λιανική
τιμή του αερίου. Το μέσο οικιακό τιμολό-

γιο ήταν 10,88 λεπτά του ευρώ ανά KWh,
ελαττωμένο κατά -23% σε σχέση με τον
Ιανουάριο. Ανάλογη ποσοστιαία μείωση
είχε μόνο η Σόφια (Βουλγαρία), ενώ
ακολούθησε η Ρώμη (Ιταλία) με -22%.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η
υποχώρηση του Φεβρουαρίου επετεύχ-
θη χωρίς τη συνδρομή έκπτωσης από τη
ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς ήταν ο πρώτος
μήνας όπου η εταιρεία δεν προχώρησε
στην απορρόφηση μέρους των ανατιμή-
σεων για το σύνολο των καταναλωτών
όλων των προμηθευτών. Σύμφωνα με το
δελτίο, τον προηγούμενο μήνα μόνο σε
μία πρωτεύουσα (χώρα) καταγράφηκε
αύξηση (στο Δουβλίνο), ενώ σε όλες τις
υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρξε είτε μεί-
ωση είτε διατήρηση των τιμών στα επί-
πεδα του Ιανουαρίου.

Η γενική πτώση των τιμών οφείλεται
κυρίως στη συνεχιζόμενη μείωση των
τιμών χονδρικής, η οποία θα πρέπει να
αποδοθεί στη σημαντική μείωση της ζή-
τησης που έχουν επιφέρει οι ευνοϊκές
καιρικές συνθήκες.

Στα πρότυπα της ΔΕΗ θα κινηθεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας
ως προς τις προσλήψεις και τις αμοιβές στελεχών της
διοίκησης. Το σχετικό μοντέλο προτείνει ειδική διάτα-
ξη που περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση στη Βουλή
ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ και αναμένεται να
τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του
άρθρου 146, εφόσον ψηφιστούν, δίνουν τη δυνατότητα
ώστε η ΔΕΠΑ Εμπορίας και συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες να προσλάβουν προσωπικό με δημόσια προ-
κήρυξη από τον διευθύνοντα σύμβουλο για την πλήρω-
ση των θέσεων Συντονιστών Διευθυντών Δραστηριοτή-

των. Το συγκεκριμένο άρθρο επικαλείται διατάξεις της
νομοθεσίας του 2019, με τις οποίες άνοιξε ο δρόμος για
προσλήψεις στελεχών στη ΔΕΗ χωρίς οι αμοιβές τους
να ορίζονται από το πλαφόν του δημόσιου τομέα.

Με την εν λόγω διάταξη, επιδιώκεται να αντιμετωπι-
στεί το πάγιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μια σειρά
από δημόσιες εταιρείες που πλέον ένα μεγάλο μέρος
έμπειρων στελεχών συνταξιοδοτείται, ενώ όποια νέα
στελέχη προστίθενται, τελούν, διαρκώς, υπό «τάση φυ-
γής» προς τον ιδιωτικό τομέα όπου μπορούν να βρουν
καλύτερες αμοιβές. Κατά συνέπεια, η ΔΕΠΑ χάνει έμ-
πειρα στελέχη και προσωπικό χωρίς να μπορεί να τα

αναπληρώσει με έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 146 η διοίκηση της

εταιρείας, σύμφωνα με πηγές, θα μπορέσει είτε να
αναπροσαρμόσει τις αμοιβές μόνιμων στελεχών είτε
να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την πρόσληψη
προσωπικού από το προσωπικό που απασχολείται με
το εργολαβικό καθεστώς. Οι αμοιβές τους, δε, θα
μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της ελεύ-
θερης αγοράς.

Επιπλέον, ανοίγει και ο δρόμος για την προσέλκυση
στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα προσφέροντάς τους
ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών.

Με μοντέλο «Κάν’ το όπως η ΔΕΗ» η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε προσλήψεις - αμοιβές στελεχών

Γιατί η Ελλάδα
είχε πιο ακριβό
ρεύμα από την ΕΕ
τον Φεβρουάριο

Πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης η λιανική τιμή 
στον πίνακα του HEPI, ενώ το αέριο έκανε βουτιά 23%

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com



Ω
θηση στις μεταβιβάσεις
ακινήτων δίνει η νέα
απλοποιημένη διαδικα-
σία έκδοσης της βεβαί-

ωσης του Τέλους Ακίνητης Περιου-
σίας από τους δήμους, καθώς με
τρία δικαιολογητικά οι ιδιοκτήτες
ακινήτων θα μπορούν να διεκπε-
ραιώσουν τις υποθέσεις τους.

Με τη νέα διαδικασία, που ορίζε-
ται σε σχετική τροπολογία του
υπουργείου Εσωτερικών, μπαίνει
τέλος στην ταλαιπωρία που υφί-
σταντο χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ορι-
σμένους δήμους όπου υπήρχε αυ-
ξημένος φόρτος εργασίας με απο-
τέλεσμα την καθυστερημένη έκδο-
ση της σχετικής βεβαίωσης. Οι με-
γάλες καθυστερήσεις σχετίζονταν
με τον έλεγχο που γινόταν στα στοι-
χεία της ηλεκτρονικής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης Ε-9 και
της φορολογικής ενημερότητας, αν
και ο έλεγχος αυτός είναι περιττός
για τους δήμους και αφορά μόνο το
ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.

Ενιαία διαδικασία
Στο εξής, η διαδικασία είναι ενι-

αία για όλους τους δήμους της χώ-
ρας, οι οποίοι θα ζητούν από τους
πολίτες μόνο τρία δικαιολογητικά
έναντι... δέκα που απαιτούνταν έως
σήμερα. Μάλιστα, τίθεται και αυ-
στηρό χρονοδιάγραμμα έκδοσης
της σχετικής βεβαίωσης εντός 5
ημερών από την υποβολή του σχε-
τικού αιτήματος. Με τη νέα διάταξη
τα μόνα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για τα ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα είναι η φωτοτυπία του τε-
λευταίου λογαριασμού ρεύματος,
το αποδεικτικό εξόφλησης του λο-
γαριασμού ρεύματος και το πιστο-
ποιητικό πληρότητας της ταυτότη-
τας του κτιρίου ή της διηρημένης
ιδιοκτησίας. Αν το ακίνητο δεν ηλε-
κτροδοτείται, τότε ζητούνται από
τον ιδιοκτήτη η βεβαίωση διακοπής
της ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ με την ακριβή ημερομηνία, το
πιστοποιητικό πληρότητας ηλε-

κτρονικής ταυτότητας του ακινήτου
και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιο-
κτήτη για μη χρήση του ακινήτου
(κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από
τη δήλωσή του στο έντυπο Ε2 με τα
μισθώματα και τα ιδιοχρησιμοποι-
ούμενα ακίνητα).

Τι απαιτείται
Η βεβαίωση ΤΑΠ πρέπει να ανα-

φέρει το ακριβές εμβαδόν που απο-
τυπώνεται στην ηλεκτρονική ταυτό-
τητα κτιρίου, ενώ αν υπάρχει μεταβί-
βαση της κυριότητας του ακινήτου
για οποιαδήποτε αιτία και πριν από
την υπογραφή του συμβολαίου,
απαιτείται βεβαίωση μη οφειλής του
τέλους, καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση η όποια συμβολαιογραφική
πράξη είναι άκυρη. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση η βεβαίωση ΤΑΠ χορηγεί-
ται έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη
ή αναζητείται από τον ίδιο τον συμ-
βολαιογράφο ή προσκομίζεται από
αυτόν που μεταβιβάζει το ακίνητο
εντός 5 ημερών και σύμφωνα με τα
στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο
δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του
έτους έκδοσής της. Η χορήγηση του
δήμου μπορεί να είναι σε ηλεκτρονι-
κή μορφή και χρησιμοποιείται σε
περίπτωση ηλεκτρονικής μεταβίβα-
σης του ακινήτου. 

ΗΗ Ελλάδα
«πρωταθλήτρια»
ανάπτυξης
της Ευρωζώνης 

«Πρωταθλήτρια» στην ανάπτυξη στην
Ευρωζώνη ήταν η Ελλάδα στο δ’ τρίμη-
νο του 2022, καθώς σημείωσε την υψη-
λότερη επίδοση με ποσοστό 1,4% σε
σχέση με το γ’ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, στη
δεύτερη θέση βρέθηκε η Μάλτα με 1,2%
και στην τρίτη η Κύπρος με 1,1%. Στον
αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις κα-
ταγράφηκαν σε Πολωνία με 2,4%, Εσθο-
νία με 1,6% και Φινλανδία με 0,6%. Μά-
λιστα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι
συνολικά η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
ήταν... μηδενική έναντι αρχικής πρό-
βλεψης για οριακή ανάπτυξη κατά 0,1%.
Έτσι, το ποσοστό ανόδου του ελληνικού
ΑΕΠ έσωσε κυριολεκτικά την τελευ-
ταία στιγμή την... τιμή της Ευρωζώνης
στον τομέα της ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως ιδιαιτέ-
ρως σημαντική για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας κατά το α’ τρίμηνο,
δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις
για τη διαμόρφωση υψηλότερου ποσο-
στού, τουλάχιστον κατά το συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το συνολικό
ΑΕΠ σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,1%
σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το γ’ τρίμηνο το ΑΕΠ είχε
αυξηθεί κατά 0,4% τόσο στην Ευρωζώνη
όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνο-
λικά, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε
κατά 1,8% το 2022 και κατά 1,7% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των εργα-
ζομένων αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στην
Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το δ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγ-
κριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η
Ελλάδα εμφάνισε την έβδομη μεγαλύ-
τερη αύξηση της απασχόλησης με 0,6%.
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Έκδοση ΤΑΠ από δήμους
με διαδικασίες-εξπρές

Τι πρέπει να γνωρίζουν
οι ιδιοκτήτες ακινήτων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η «Καλλιμάνης» συμμετείχε στην 28η έκθεση τροφίμων και
ποτών, Gulfood, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 24 Φε-
βρουαρίου στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
και φιλοξένησε πάνω από 80.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. H «Καλλιμάνης» συμμετείχε
στην έκθεση μέσα από το Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας, που
οργανώθηκε από τον οργανισμό Enterprise Greece. Το Εθνικό
Περίπτερο κάλυπτε επιφάνεια 750 τετραγωνικών μέτρων και φι-
λοξένησε 36 διαφορετικές ελληνικές εταιρείες. Η παρουσία της
«Καλλιμάνης» στη φετινή έκθεση ήταν μια αφορμή για πολυά-
ριθμες εμπορικές επαφές, αλλά και προώθηση των προϊόντων
της στις διεθνείς αγορές, καλλιεργώντας συνεργασίες και σχέ-
σεις που θα συνεισφέρουν στη διείσδυση της εταιρείας στις
αγορές της Μέσης Ανατολής, καταλήγει η ανακοίνωση.
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Σ
τις επόμενες συνεδριά-
σεις θα διαφανεί εάν ολο-
κληρώθηκε ο κύκλος της
διόρθωσης στο ελληνικό

χρηματιστήριο, με τους εγχώριους
αναλυτές πάντως να εμφανίζονται
επιφυλακτικοί για τη βραχυπρόθε-
σμη τάση. 

Όπως επισημαίνουν, το ΧΑ τις τε-
λευταίες εβδομάδες κινούνταν διαρ-
κώς ανοδικά χωρίς ουσιαστική διόρ-
θωση. Έτσι, ακόμη και μια διόρθω-
ση-αποφόρτιση έως την περιοχή των
1.050 ή και των 1.030 μονάδων, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, δεν θα αλ-
λοίωνε το momentum. Τεχνικά ο Γε-
νικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο

αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρεί-
ται με επιστροφή χαμηλότερα των
966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 966 και ακόμα καλύ-
τερα υψηλότερα των 1.050 και 1.105,

δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση
προς τις 1.150 και 1.195 μονάδες. Οι
επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των
966, στις 950 και 935 μονάδες (εκθε-
τικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Στην Dimand το έργο 
της κατασκευής 
των Δικαστηρίων Πειραιά

Στην Dimand περνά το έργο για το
κτίριο που θα στεγάσει τα Δικαστήρια
του Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πλη-
ροφορίες απορρίφθηκε από την επι-
τροπή του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) η ένστα-
ση που είχε υποβάλει η ανταγωνίστρια
εταιρεία που πρότεινε το ακίνητο της
Κεράνης. Η Dimand έχει προτείνει την
ανέγερση του νέου κτιρίου στο πρώην
ακίνητο Δασκαλάκη, στην περιοχή του
Αγίου Διονυσίου.

H Σαράντης μπαίνει 
στα φαρμακεία με δικό του
premium προϊόν

Με ιδιοπαραγόμενο προϊόν ο Όμι-
λος Σαράντη κάνει ντεμπούτο στο κα-
νάλι του φαρμακείου και ανταγωνίζε-
ται εδραιωμένα σήματα περιποίησης
προσώπου όπως Apivita, Korres και
μάρκες της L’Oreal, διεκδικώντας με-
ρίδιο σε μια αγορά αξίας περί τα 80
εκατ. ευρώ.

CPI: Ανοίγει ο δρόμος 
για μέρισμα από το 2024

Για διατήρηση οικονομικών επιδόσεων
στην τρέχουσα χρήση που ολοκληρώνε-
ται στις 30 Ιουνίου του 2023, αλλά και για
αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις μεσομακρο-
πρόθεσμες προοπτικές της CPI έκανε λό-
γο ο πρόεδρος της εισηγμένης Χρήστος
Παπαθάνος, στο πλαίσιο της χθεσινής τα-
κτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας. Ανοίγει ο δρόμος για μέρι-
σμα από το 2024.

Η διοίκηση του Ομί-
λου Jumbo αξιοποίησε
την Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση που πραγμα-
τοποιήθηκε με θέμα την
έγκριση της πρότασης
της διοίκησης για την
καταβολή έκτακτης
χρηματικής διανομής
για το 2023 μεικτού πο-
σού 1,1550 ευρώ ανά
μετοχή, για να ενημε-
ρώσει όλους τους μετόχους όχι μόνο για τη μέχρι
σήμερα πορεία αλλά και τις προοπτικές στο έτος,
αναφέρει ανακοίνωση. Το 2022, συνολικά οι πωλή-
σεις αυξήθηκαν +14,12% σε σχέση με το 2021 και
ανήλθαν σε 949 εκατ. ευρώ. Το 2023 ξεκίνησε δυνα-
μικά, με το πρώτο δίμηνο να καταγράφεται αύξηση
πωλήσεων +40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα πέρυσι. Οι πωλήσεις για τον μήνα Φεβρουάριο

2023 σημείωσαν αύξη-
ση κατά +35% περίπου
σε σχέση με τον αντί-
στοιχο περσινό μήνα.
Ωστόσο η διοίκηση του
ομίλου θεωρεί μη συ-
νετό να εκληφθεί αυτή
η εξαιρετική επίδοση
ως βάση εκτιμήσεων
για το σύνολο του οικο-
νομικού έτους, καθώς
συγκρίνεται με μια πε-

ρίοδο του 2022, όπου οι περιορισμοί λόγω Covid-19
δεν είχαν αρθεί πλήρως. Λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά κα-
θώς και ότι αυτή τη χρονική στιγμή η όποια πρόβλε-
ψη για τη συμπεριφορά του καταναλωτή κατά το
δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι κατά το
2023 οι πωλήσεις θα σημειώσουν αύξηση +15%.

Ζυγίζει τα δεδομένα το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στην έκθεση τροφίμων Gulfood η «Καλλιμάνης»

Τι βλέπει ο Όμιλος Jumbo για το 2023
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Η Intracom Holdings 
για τις συζητήσεις πώλησης
της Intracom Defense

Η Intracom Holdings, με αφορμή πρό-
σφατο δημοσίευμα της ιστοσελίδας radar
«έκλεισε η πώληση της Intracom Defense»
και σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσε-
ών της στην έκτακτη γενική συνέλευση της
20ής Δεκεμβρίου 2022, επαναλαμβάνει ότι
η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την
πώληση της IDE, μιας σύγχρονης και πρωτο-
πόρας αμυντικής βιομηχανίας. Ωστόσο μέ-
χρι στιγμής οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν
καταλήξει σε ανακοινώσιμο αποτέλεσμα.
Προς τούτο η εταιρεία, για την προστασία
του επενδυτικού κοινού, αλλά και σε αντα-
πόκριση της εμπιστοσύνης που το ευρύ κοι-
νό δείχνει σε αυτήν, τηρούσα τις προβλεπό-
μενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρε-
ώσεις, διαβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι
όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση
του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεά-
σει την αγορά των μετοχών της, προβαίνει η
ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του.

Greenvolt: Εισέρχεται 
στην ελληνική αγορά 
μέσω κοινοπραξίας 

Ο Όμιλος Greenvolt, που δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, εισέρχεται στην ελληνική
αγορά σε συνεργασία με τον όμιλο Globalsat,
με τη δημιουργία της εταιρείας Greenvolt
Next Greece. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, με την Ελλάδα να αποτελεί τον τέταρτο
σταθμό της επέκτασης της Greenvolt στον το-
μέα της κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής
από ανανεώσιμες πηγές (Distributed Genera-
tion), η Greenvolt Next Greece παρέχει ολο-
κληρωμένες λύσεις πράσινης ενέργειας για
τη σύγχρονη επιχείρηση, που καλύπτουν τις
ενεργειακές της ανάγκες.

Εκτίναξη κερδών 
για την ElvalHalcor

Ξεκινά τη διαδικασία για είσοδο
στο ΧΑ η Optima bank

Την προεργασία
για την εισαγωγή των
μετοχών της στην
Κύρια Αγορά του
Χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ί ο υ
Αθηνών ξεκινά η Op-
tima bank, με πρό-
θεση τη διενέργεια
της συνδυασμένης,
όπως όλα δείχνουν, προσφοράς μετά τις εκλογές και
την ανάδειξη κυβέρνησης. Το ΔΣ της τράπεζας συγ-
κάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Μαρτίου,
με θέματα την προετοιμασία της τράπεζας, ενόψει
της εισαγωγής των μετοχών της στο ΧΑ. Στην ατζέντα
της συνέλευσης περιλαμβάνεται μείωση μετοχικού
κεφαλαίου (μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας
κάθε μετοχής) για συμψηφισμό ζημιών παρελθου-
σών χρήσεων, καθώς και μείωση της ονομαστικής
αξίας με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού
μετοχών (split).

Σε συνέχεια της από 9/2/2023 δημοσιοποί-
ησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότα-
σης από την Τράπεζα Πειραιώς προς τους μετό-
χους της Marfin Investment Group (η «εται-
ρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοι-
νών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η
Πειραιώς Financial Holdings AE, μητρική της
Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί ότι η τελευταία
απέκτησε στις 7 Μαρτίου 2023 μέσω του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών 3.346.722 μετοχές της εται-
ρείας, με τιμή απόκτησης 0,2170 ευρώ ανά μετο-
χή, η οποία ισούται με την τιμή της δημόσιας
πρότασης. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 0,3562% των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς
κατέχει πλέον 522.462.426 δικαιώματα ψήφου
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,6101% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin In-
vestment Group AE Συμμετοχών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε περιορισμένη χρεοκοπία 
η Frigoglass από τη Moody’s
H Μoody’s έθεσε σε καθεστώς περιορισμένης χρε-
οκοπίας τη Frigoglass μετά τη μη πληρωμή ομολό-
γου στις 28 Φεβρουαρίου. «Το καθεστώς περιορι-
σμένης χρεοκοπίας αντανακλά το γεγονός ότι η μη
πληρωμή των ενδιάμεσων ομολογιών συνιστά χρεο-
κοπία με βάση τον ορισμό της Moody’s», αναφέρει
σε ανακοίνωση ο οίκος αξιολόγησης. Η Moody’s
εκτιμά ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ολοκλήρω-
σης της αναδιάρθρωσης χρέους βραχυπρόθεσμα
και αναμένει ότι οι πιστωτές θα υποστούν σημαντι-
κές απώλειες.

Y
στερα από μια εξαιρετική περυσινή οι-
κονομική χρήση, η ElvalHalcor εξακο-
λουθεί μεν να παραμένει αισιόδοξη για
την περαιτέρω ανάπτυξή της σε μεσομα-

κροπρόθεσμο επίπεδο, πλην όμως διστάζει να
προχωρήσει σε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη
φετινή χρονιά, λόγω μιας σειράς αβεβαιοτήτων
που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Συγ-
κεκριμένα, το 2022 η ElvalHalcor αύξησε τον κύ-
κλο εργασιών της από τα 2,88 στα 3,71 δισ. ευρώ,
το «προσαρμοσμένο EBITDA» από τα 166,8 στα
271,2 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα 215,3 στα
326,2 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία
από τα 111,6 στα 159,3 εκατ. ευρώ. Στην πράξη, η
εκτόξευση των κερδών οφείλεται αφενός στον
υψηλότερο όγκο των πωλήσεων (+5,2%, δηλαδή
+8,2% στα προϊόντα αλουμινίου και -0,5% στα προ-
ϊόντα χαλκού) και στη γενικότερη στροφή προς
προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και
αφετέρου στη (λογιστική) θετική επίδραση των τι-
μών των μετάλλων, η οποία αντανακλάται στη δια-
φορά μεταξύ του EBITDA και του «προσαρμοσμέ-
νου EBITDA». Η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται
να προτείνει στην επικείμενη ετήσια γενική συνέ-
λευση των μετόχων τη διανομή διπλάσιου μερί-
σματος ανά μετοχή σε σχέση με πέρυσι.

Πειραιώς: Στο 55,61%
ανέβασε το ποσοστό της 
στη MIG
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Π
οινική δίωξη εις βάρος της
Μπαρτσελόνα και του πρώην
προέδρου της Ζόζεπ Μπερ-
τομέου άσκησε η εισαγγελία

της Καταλονίας σχετικά με την πολύ-
κροτη υπόθεση Νεγκρέιρα, του πρώην
αρχιδιαιτητή που ήταν στο pay roll της. 

Τα στοιχεία που έρχονται στη δημο-
σιότητα, πέραν του χρηματισμού του

από την Μπαρτσελόνα με
το ποσό των 7 εκατ. ευρώ
προκειμένου να δίνει
συμβουλές, αφορά και το
VAR. Ο Νεγκρέιρα, σύμ-
φωνα με τις αποκαλύ-
ψεις του ισπανικού Τύ-
που, είχε στείλει στον
Μπερτομέου το εξής φο-

βερό και τρομερό: «Μπορώ να σας βοη-
θήσω με το VAR. Το 2020, σε ένα πρωτά-
θλημα που κέρδισε η Ρεάλ του Ζιντάν με
πολλές διαμάχες για το VAR θα ήταν κα-
λύτερα με εμένα. Αν ενδιαφέρεστε, επι-
κοινωνήστε μαζί μου». 

Πώς, ωστόσο, θα βοηθούσε με το
VAR, το οποίο υποτίθεται ότι είναι αξιό-
πιστο; Αυτός, ως πρώην αρχιδιαιτητής,

θα γνωρίζει. Πάντως, όταν εφαρμόστη-
κε για πρώτη φορά στην Ισπανία η νέα
τεχνολογία το 2019, είχε προκύψει ένα
μεγάλο πρόβλημα σε παιχνίδι Αθλέτικ
Μπιλμπάο - Βαλένθια. Ο Τσερίσεφ της
Βαλένθια είχε υποδεχτεί σε θέση οφ-
σάιντ με τη χρήση του VAR, ενώ η γραμ-
μή του οφσάιντ του τηλεοπτικού κανα-
λιού τον έδειχνε σε κανονική θέση! Τι
είχε γίνει; 

Σύμφωνα με τους ειδικούς περί της
τεχνολογίας του VAR, οι χειριστές θα
μπορούσαν να «παγώσουν» την εικόνα
και να μετακινήσουν μπρος ή πίσω το
«εικονίδιο ποδοσφαιριστή» που ήταν σε
ελεγχόμενη θέση. Συμπέρασμα: Το VAR
είναι ευλογία για το ποδόσφαιρο, μόνο
όταν δεν παρεμβαίνουν ανθρώπινα χέ-
ρια. Στα δε ελληνικά ματς της Super Le-
ague 1, τις γραμμές του οφσάιντ πολλές
φορές τις τοποθετούν άσχετοι…

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Ποινική δίωξη για  σχέσεις της
με πρώην αρχιδιαιτητή 
που υποσχέθηκε βοήθεια

Μπαρτσελόνα με… VARίδια



Τ
ο ποσό των 4.000 ευρώ θα
εισπράττουν οι ξένοι UEFA
elite διαιτητές που θα έρ-
χονται στην Ελλάδα για τα

παιχνίδια της Super League 1. Αυτό
αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ θέλοντας ανεπιτυχώς να
προσδώσει κύρος στα πλέι οφ που
αρχίζουν μετά την προσεχή τελευ-
ταία αγωνιστική. Εγείρονται ωστόσο
ερωτήματα: Πόσα έπαιρναν οι elite
και οι δευτεροκλασάτοι διαιτητές
που σφύριζαν μέχρι τώρα; Υπάρχουν
παραστατικά; Γιατί ο πρόεδρος της
ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος και ο αρχιδι-
αιτητής Στιβ Μπένετ δεν έφερναν
από την αρχή του πρωταθλήματος
elite διαιτητές παρά από τρικοκοσμι-
κές ποδοσφαιρικά χώρες με συνέ-
πεια να υπάρχουν διαρκώς διαμαρ-
τυρίες; Η δήλωση Μπαλτάκου «δεν
έρχονται οι elite για να τους βρίζουν

τη μάνα και τον πατέρα για 1.500 ευ-
ρώ» υποδηλώνει τη χρηματική κλί-
μακα αξιοπρέπειας των διαιτητών;
Δηλαδή, με 4.000 ευρώ ανέχονται να

τους βρίζουν; Κάποιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι ποτέ η ΕΠΟ δεν
απευθύνθηκε στην UEFA για elite δι-
αιτητές την κανονική διάρκεια…

Με 4.000 ευρώ αντέχουν τις ύβρεις Ο Γκασόλ στην ιστορία 
των Λέικερς

Ο μυθικός Ισπανός σέντερ Πάου Γκασόλ πέρα-
σε και επίσημα στην ιστορία των Λέικερς, αφού η
φανέλα του βρίσκεται πλέον στην κορυφή του
γηπέδου της ομάδας του Λος Άντζελες. Ο γίγαν-
τας των 2,15μ. έπαιξε τεράστιο ρόλο σε δύο πρω-
ταθλήματα των Λέικερς και έγραψε τη δική του
ιστορία με τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζε-
λες, η οποία τον τίμησε αποσύροντας για πάντα
τον αριθμό 16.

Πέρασαν Τσέλσι 
και Μπενφίκα

Με γκολ του Στέρλινγκ και πέναλτι του Χάρβετς
η Τσέλσι νίκησε 2-0 την Ντόρτμουντ στο Λονδίνο,
ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα και προκρί-
θηκε στους «8» του Champions League. Την ίδια
ώρα, η Μπενφίκα έπαιρνε και αυτή το εισιτήριο
συντρίβοντας 5-1 την Μπριζ στη Λισαβόνα με
γκολ των Σίλβα, Ράμος (2), Ζοάο Μάριο και Νέ-
ρες. Οι Λουζιτανοί είχαν νικήσει 2-0 τους Βέλ-
γους και στον πρώτο αγώνα. 

Στη σύζυγο του Πελέ 
το 30% της περιουσίας του

Η σύζυγος του Πελέ, Μάρσια Σιμπέλε Αόκι, θα
κληρονομήσει το 30% της περιουσίας του Βραζι-
λιάνου σταρ, ενώ στη διαθήκη αναφέρεται επί-
σης η ύπαρξη μιας γυναίκας που θα μπορούσε να
είναι κόρη του. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ένα δι-
καστήριο του Σάο Πάολο ζήτησε από τον Πελέ να
υποβληθεί σε τεστ DNA, κάτι που δεν πρόλαβε να
κάνει, καθώς δεν πρόλαβε αφού πέθανε στις 29
Δεκεμβρίου.

Λάτσιο - Άλκμααρ 
με Παυλίδη, Χατζηδιάκο

Η ολλανδική Άλκμααρ πήρε σοβαρό προβάδι-
σμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Confer-
ence League ύστερα από μεγάλη νίκη με 2-1 στη
Ρώμη επί της Λάτσιο, έχοντας πρωταγωνιστές
δύο Ελληνόπουλα. Τον Βαγγέλη Παυλίδη που με
δικό του γκολ άρχισε η ανατροπή και με τον Παν-
τελή Χατζηδιάκο να κρατά την άμυνα. Σήμερα
διεξάγεται η κυρίως αγωνιστική του Europa και
του Conference League. 

Σούπερ Ολυμπιακός, 77-70 
την Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός για μια ακόμη φορά στο ΣΕΦ, νίκη-
σε 77-70 την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague και έκανε ρεκόρ 19-8
σε νίκες-ήττες. Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14 π.) και Σακίλ ΜακΚίσικ
(16 π.) ήταν οι κορυφαίοι, ο Ταρίκ Μπλακ έκανε απίθανη δουλειά και ο
Σάσα Βεζένκοβ (13π.) ήταν εκεί στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. 

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας για την τραγωδία των Τεμπών: «Θέλω να
εκφράσω την οδύνη όλων μας. Επειδή είμαι και εγώ πατέρας, ήθελα να πω ότι το να καίγονται
άνθρωποι στο τρένο όπως καίγονται τα ξύλα στο τζάκι είναι κάτι που μας σοκάρει. Δεν μπορώ να πω
συλλυπητήρια ή να αφιερώσω τη νίκη, αυτά είναι αστεία πράγματα. Τα ευχολόγια είναι ωραία, εγώ το
μόνο που ήθελα να πω είναι ότι η αντίδραση του κόσμου ήταν πολύ υγιής». 
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Συγκλονιστικός
Μπαρτζώκας 
για την τραγωδία
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Ο
έρωτας κάνει θαύματα! Το μοναδικό οπε-
ρετικό συγκρότημα στην Ευρώπη, οι Op-
eratical Ναδίνα Τζιάτζιου και Θάνος Ζή-
σης, έχουν μια υπέροχη ιστορία αγάπης

που γεννήθηκε σε ένα νοσοκομείο, για να καταλήξει
σε μια μουσική δημιουργική συνεργασία. Το καλλι-
τεχνικό δίδυμο, ζευγάρι και στη ζωή, μίλησε στην
«Political» για την καρμική συνάντηση, την αγάπη,
την καλλιτεχνική πορεία και την επιθυμία να εκπρο-
σωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision.

Σε μια εποχή που η μουσική κινείται σε εμπορι-
κούς ρυθμούς, εσείς πάτε κόντρα στο κατεστημένο
δημιουργώντας ένα συγκρότημα με άκρως λυρικό
ύφος. Φαντάζομαι δεν είναι μια εύκολη επιλογή.
Ν.ΤΖ. - Θ.Ζ. Σίγουρα φαντάζει ένα δύσκολο εγχεί-

ρημα, αλλά παράλληλα αποτελεί μεγάλη πρόκληση
για εμάς! Θέλουμε να φέρουμε το οπερατικό τραγού-
δι πιο κοντά στο ευρύ κοινό, αλλά πάνω από όλα θέ-
λουμε να δημιουργούμε όμορφη μουσική χωρίς
συμβιβασμούς!

Τραγουδάτε σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, τα
κομμάτια σας ενώνουν τη mainstream μουσική με
την όπερα. Μια εναλλακτική πρόταση για τη Euro-
vision!
N.ΤΖ. Είναι ένας θεσμός που αγαπάμε και σεβόμα-

στε. Σίγουρα θα ήταν μεγάλη μας τιμή να εκπροσω-
πήσουμε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Τραγουδιού.

Θάνο, πέρα από τενόρος είσαι ωτορινολαρυγγολό-
γος, ενώ εσύ αντίστοιχα, Ναδίνα, σοπράνο και κα-
θηγήτρια μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση. Πώς ταιριάζετε αυτούς τους διαφορετικούς
κόσμους;
Θ.Ζ. Το να συνδυάζω την ιατρική με τη μουσική ήταν

πάντοτε το όνειρό μου! Θεωρώ ότι το ένα βοηθάει το
άλλο και με κάνει να νιώθω πιο πλήρης σαν άνθρωπος.
Σίγουρα είναι ένας δύσκολος συνδυασμός, αλλά πι-
στεύω ότι όλα επιτυγχάνονται με θέληση και υπομονή.

Ναδίνα, με τον Θάνο γνωριστήκατε ουσιαστικά ενώ
νοσηλευόσουν στο νοσοκομείο. Θεωρείς πως ήταν
καρμικό;

Ν.ΤΖ. Η μοίρα μάς ένωσε σε μια πολύ δύσκολη
στιγμή της ζωής μου, με ένα πρόβλημα υγείας που
αντιμετώπιζα. Ο Θάνος ήταν ένας από τους γιατρούς
μου. Ερωτευτήκαμε και συμπτωματικά και οι δυο
είμαστε τραγουδιστές της όπερας, συνθέτες και στι-
χουργοί με κοινό όραμα για την τέχνη.

Τι αγαπάς στον Θάνο;
Ν.ΤΖ. Το πόσο χαρισματικός είναι αλλά και την ευ-

γενική ψυχή του.
Αντίστοιχα εσύ, Θάνο, τι λάτρεψες στη Ναδίνα;
Θ.Ζ. Η Ναδίνα είναι για μένα η προσωποποίηση της

ομορφιάς και της τέχνης! Είναι η ίδια η χαρά της
ζωής!

Είναι εύκολο δύο σύντροφοι ζωής να μοιράζονται
μαζί και τη σκηνή;
Ν.ΤΖ. Έχουμε διαφορετικούς ρόλους, οπότε θεω-

ρώ ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Σίγουρα υπάρ-
χουν δυσκολίες, αλλά τις αντιμετωπίζουμε με καλή
διάθεση.

Θ.Ζ. Η αλήθεια είναι ότι πάνω στη σκηνή ξεχνάμε
λιγάκι την προσωπική μας σχέση και λειτουργούμε
σαν συνεργάτες.

Υπάρχουν διαφωνίες στη σχέση σας;
Ν.ΤΖ. Όπως σε όλα τα ζευγάρια! (γέλια). Συνήθως

είναι κάτι απλό από την καθημερινότητά μας, αλλά
και επαγγελματικά. Το σημαντικό είναι πως τα ξεπερ-
νάμε γρήγορα δείχνοντας κατανόηση μεταξύ μας,
κοιτάζοντας μόνο την ουσία.

Θ.Ζ. Είμαστε και οι δυο δυναμικές προσωπικότη-
τες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις να είναι αναπό-
φευκτες. Τελικά, παραμερίζουμε τον εγωισμό μας
για το καλό τόσο της οικογένειας όσο και του σχήμα-
τός μας.

Γιατί επιλέξατε το ολοκαίνουργιο τραγούδι σας -
κυκλοφορεί στα τέλη Μαρτίου- να έχει ιταλικούς
στίχους;
Θ.Ζ. Το «Perdona me» είναι ένα βαθιά ερωτικό

κομμάτι, γεμάτο πάθος και έντονα συναισθήματα
και τα ιταλικά τού ταιριάζουν περισσότερο, άλλω-
στε αυτή είναι η φιλοσοφία αλλά και η πρωτοτυ-
πία μας!

Operatical: 

Τζιάτζιου και Θάνος Ζήσης, 
ζευγάρι και στη ζωή, 

μίλησαν στην «Political» 
για την καρμική συνάντηση, 

την αγάπη, την καλλιτεχνική 
πορεία και την επιθυμία 

να εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα 

Ημερίδα ΕΚΠΑ με θέμα
«Ταυτότητα - Ετερότητα
- Διαπολιτισμικότητα. 
Η περίπτωση 
των διαθρησκειακών
διαλόγων»

Το Εργαστήριο Θρησκειολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (ΕΚΠΑ) διοργανώνει την Α’ Διεθνή
Διαδικτυακή Ημερίδα του με θέμα
«Ταυτότητα - Ετερότητα -Διαπολιτισμι-
κότητα. Η περίπτωση των διαθρησκεια-
κών διαλόγων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά (Zoom χωρίς κωδικό) την
Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 στις 11.00 το
πρωί και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν
σχετικές βεβαιώσεις, ενώ ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να παρακολουθήσουν
τις εισηγήσεις σε ζωντανή μετάδοση
μέσω του καναλιού της Κοσμητείας της
Θεολογικής Σχολής στο YouTube.

Το συνέδριο θα ανοίξει με τους χαι-
ρετισμούς του κοσμήτορα της Θεολογι-
κής Σχολής ΕΚΠΑ αν. καθηγητή Χρή-
στου Γ. Καραγιάννη, του προέδρου του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας Σεβ. Μητρ. Κρήνης κ.
Κυρίλλου (Κατερέλου), καθηγητή και
του περιφερειάρχη Αττικής και προ-
έδρου του ΙΣΑ, δρ Γεωργίου Πατούλη.

Στην Α’ ενότητα με τίτλο «Διαθρη-
σκειακός διάλογος - πρόσωπο - ταυτό-
τητα» θα προεδρεύσει ο Κωνσταντίνος
Κωτσιόπουλος, καθηγητής του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστια-
νικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
στη Β’ ενότητα «Θρησκεία - Κοινωνία -
Διαπολιτισμικότητα» ο Σπυρίδων Τσι-
τσίγκος, καθηγητής του Τμήματος Κοι-
νωνικής Θεολογίας και Θρησκειολο-
γίας, διευθυντής Εργαστηρίου Θρη-
σκειολογίας ΕΚΠΑ, και στη Γ’ ενότητα
«Θεολογία - Θρησκειολογία - Ετερότη-
τα» ο Νικόλαος Δεναξάς, επίκουρος
καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ.

«Μας ένωσε η μοίρα»«Μας ένωσε η μοίρα»



Full in love στη Χαβάη με τον αγαπημένο της!
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μετά τον χωρισμό με
τον Κωνσταντίνο Βασάλο, βρήκε τον έρωτα
στο πρόσωπο του Γρηγόρη Μόργκαν. Η
πρώην «Survivor» και ο κούκλος σύντροφός
της, αν και αποφεύγουν συστηματικά τα φώτα
της δημοσιότητας, ταξίδεψαν στο «Big Is-
land» και δημοσίευσαν την πρώτη κοινή φω-
τογραφία τους επισημοποιώντας τη σχέση.
Το ζευγάρι απολαμβάνει τον έρωτά του μα-
κριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, στις απέ-
ραντες παραλίες του νησιού, παρέα με κα-
λούς φίλους.

«Σφίγγα» ο κουμπάρος

Τον γνωστό personal trainer Γιώργο Κατσινό-
πουλο «στρίμωξαν» οι δημοσιογράφοι, για να
μάθουν τον λόγο που ο Γιώργος Μαυρίδης και
η Κρίστη Καθάργια πήραν διαζύγιο. Ο κουμπά-
ρος του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού ήταν
φειδωλός στις δηλώσεις του μπροστά στις κά-
μερες. «Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το πά-
ρω πάνω μου. Το ζευγάρι είναι μεγάλα παιδιά.
Ό,τι είναι να πούνε, θα το πούνε. Έχω υποσχε-
θεί στον Γιώργο να μην πάρω μέρος», αποκά-
λυψε ο πρώην παίκτης του «Nomads».

Ο Μποτίας junior στην πρώτη
του δημόσια εμφάνιση! Η Ελένη
Φουρέιρα και το νεογέννητο
αγοράκι της φωτογραφήθηκαν
μαζί στην πρώτη τους βόλτα, με
τον μικρό να κοιμάται του καλού
καιρού στο καρότσι του και τη
διάσημη μαμά να παραδίδει μα-
θήματα κομψότητας. Η «Miss
Fuego», έχοντας χάσει όλα τα
κιλά της εγκυμοσύνης, επέλεξε
για την πρωινή έξοδό της μαύρο
τζιν παντελόνι και κοντό μπλε
τζάκετ.

Βόλτα με τον γιο

ΦΦινάλε για την «Άγρια Γη»
Τίτλοι τέλους για τη σεζόν! Η καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ «Άγρια
Γη» ολοκλήρωσε τον κύκλο γυρισμάτων, με την πρωταγωνίστρια
Έλενα Ασημακοπούλου να αποκαλύπτει με ένα πολυάριθμο φω-
τογραφικό backstage την τελευταία συνάντηση του καστ στο
στούντιο: «Αυτό ήταν λοιπόν, έφτασε στο τέλος της μια υπέροχη
δουλειά και μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλοι μαζί, ηθο-
ποιοί και παραγωγή! Και μπράβο μας».

Ο τηλεοπτικός παπάς της θρυλικής σειράς
«Άγριες Μέλισσες» αγρίεψε. Ο Κωστής Σαβ-
βιδάκης, ιδιαίτερα ενεργός στα social me-
dia, εμφανίσθηκε σε πρόσφατη ανάρτησή
του ιδιαίτερα ενοχλημένος από σχόλιο fol-
lower, τον οποίο και προειδοποίησε δημόσια:
«Την επόμενη φορά που θα μπει κάποιος και
θα γράψει τη χαζομάρα του, θα δει και το άλλο
μου πρόσωπο και, πιστέψτε με, δεν θα του
αρέσει καθόλου».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Χαμός για Πάολα 
και Τσαλίκη

Πήρε ανάποδες

«Σ
εισμό» αρνητικών αντιδράσεων προκάλεσε στο
Twitter η απόφαση της Πάολας και του Γιώργου
Τσαλίκη να τραγουδήσουν στα κέντρα διασκέδασης
όπου εμφανίζονται μόλις τέσσερις ημέρες μετά την

πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.
«Είμαι άνθρωπος γενναίος και δεν θα μασούσα να χάσω τα χρή-

ματά μου απόψε. Όμως, ήρθα εδώ και θέλω τα χρήματα που θα ερ-
χόντουσαν στο καμαρίνι μου, αύριο να φύγουνε για το νοσοκομείο
της Λάρισας», αποκάλυψε από την πίστα η Θεσσαλονικιά τραγουδί-
στρια, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα.

Εξηγήσεις έδωσε και ο Γιώργος Τσαλίκης on stage: «Θέλω να σας
πω δύο πολύ σύντομα και αληθινά λόγια. Όλοι ζήσαμε ακριβώς τα
ίδια αυτές τις ημέρες. Σε αυτό το μαγαζί δουλεύουν 50-60 άτομα.
Για αυτούς δεν είναι διασκέδαση, είναι η δουλειά τους. Για αυτό εί-
μαστε εδώ. Μέσα από τη μουσική έρχεται η θεραπεία».
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Επιτέλους, μαζί



Η
παχυσαρκία σχετίζεται με πολλές
ασθένειες, όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ,
οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η
υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, το εγ-

κεφαλικό επεισόδιο, ο καρκίνος του μαστού και
του παχέος εντέρου, αναπνευστικά προβλήματα
(πχ, άσθμα και υπνική άπνοια) και η εκφυλιστική
αρθρίτιδα. 

Πολλές μελέτες δείχνουν την ισχυρή συσχέτι-
ση μεταξύ παχυσαρκίας και διαταραχών ψυχι-
κής υγείας. Για την κοινωνία, η παχυσαρκία έχει
άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβαρύνει ση-
μαντικά την υγειονομική περίθαλψη και τους
κοινωνικούς πόρους. 

Η νόσος έχει πλέον αποκτήσει διαστάσεις επι-
δημίας και η συχνότητά της ολοένα και αυξάνεται.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το
2022 περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρω-
ποι παγκοσμίως ήταν παχύσαρκοι. Η Παγκόσμια
Ομοσπονδία Παχυσαρκίας εκτιμά ότι ο αριθμός
αυτός σχεδόν θα διπλασιαστεί έως το 2035, φτά-
νοντας στο 1,9 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, 1 στους 4
ανθρώπους θα είναι παχύσαρκος. 

Όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία, αυτή
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 100% από το 2020
έως το 2035. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στην Ευρω-
παϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, το 2020, 192 εκατομ-
μύρια ενήλικες ήταν παχύσαρκοι και αναμένεται
περαιτέρω αύξηση έως το 2035. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα δεδομένα του
2019 όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή και αφορούν άνδρες και
γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω, ένας στους
δύο άνδρες και μία στις τρεις γυναίκες είναι
υπέρβαροι, ενώ ένα στα έξι άτομα είναι παχύ-

σαρκο. Αν και στη διαμόρφωση του σωματικού
βάρους επιδρούν γενετικοί, συμπεριφορικοί,
μεταβολικοί και ορμονικοί παράγοντες, η παχυ-
σαρκία εμφανίζεται όταν λαμβάνετε περισσότε-
ρες θερμίδες από αυτές που καταναλώνετε μέ-
σω των κανονικών καθημερινών δραστηριοτή-
των και της άσκησης. Το σώμα αποθηκεύει αυ-

τές τις υπερβολικές θερμίδες ως λίπος.
Η αύξηση της παχυσαρκίας με ταχείς ρυθ-

μούς αποδίδεται σε αυτήν την αυξημένη κατα-
νάλωση θερμίδων, κυρίως λόγω λήψης τροφών
που είναι πλούσιες σε λίπη και υδατάνθρακες
σε συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστη-
ριότητα. Οι συνήθειες ύπνου και άλλοι κοινωνι-
κοί παράγοντες υγείας παίζουν επίσης σημαντι-
κό ρόλο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν και παθο-
λογικά αίτια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πα-
χυσαρκίας, όπως κάποια ενδοκρινολογικά νοσή-
ματα (πχ, νοσήματα του θυρεοειδούς ή των επινε-
φριδίων), ψυχολογικές διαταραχές που οδηγούν
σε πολυφαγία ή βουλιμία, καθώς και η λήψη διά-
φορων φαρμάκων. 

Η επιτυχημένη διαχείριση της παχυσαρκίας
χρειάζεται πολυπαραγοντική προσέγγιση. Γενετι-
κοί, ορμονικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί και
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για μια ολοκληρωμένη προ-
σπάθεια διαχείρισης του βάρους. 
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Η νόσος έχει πλέον αποκτήσει 
διαστάσεις επιδημίας 
και η συχνότητά της ολοένα 
και αυξάνεται - Σύμφωνα
με τον ΠΟΥ, περισσότεροι από 1 δισ.
άνθρωποι παγκοσμίως το 2022 
ήταν παχύσαρκοι

Η μεσογειακή
διατροφή
Η μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει βασι-
στεί κυρίως στην παραδοσιακή, ελληνική
διατροφή, που είναι πλούσια σε λαχανικά,
όσπρια και φρούτα, θεωρείται η καλύτερη
δίαιτα για τη διατήρηση του σωστού σωμα-
τικού βάρους και συνεπώς για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η δια-
τροφική εκπαίδευση, η τροποποίηση των
διατροφικών συνηθειών και η αύξηση της
σωματικής δραστηριότητας αποτελούν τα
θεμέλια της πρόληψης και της αντιμετώπι-
σης της παχυσαρκίας παιδιών και ενηλί-
κων. Η πρόληψη παραμένει πάντα η πιο σω-
στή  προσέγγιση για την αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας. Είναι σημαντικό να θυμόμα-
στε όλοι, και με αφορμή την παγκόσμια μέ-
ρα κατά της παχυσαρκίας που γιορτάζεται
κάθε χρόνο μέσα στον Μάρτιο, να συμμετέ-
χουμε ενεργά στον αγώνα για την αντιμετώ-
πιση της επικίνδυνης αυτής επιδημίας της
εποχής μας.

Παχυσαρκία, η νέα επιδημίαΠαχυσαρκία, η νέα επιδημία



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Oι καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η Πέμπτη είναι μια
αρκετά ήρεμη μέρα, βάζοντας τις καταστά-
σεις που βιώνετε το τελευταίο διάστημα σε
σειρά. Αν πρέπει να φροντίσετε την υγεία
σας εσείς των πρώτων ημερών, να το κάνετε
με υπευθυνότητα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, τα επαγγελματικά
σας θα ενεργοποιηθούν αρκετά έντονα.
Ίσως μάλιστα να αρχίσετε να σκέφτεστε κά-
ποιες νέες προκλήσεις και σχέδια που θα
έχουν μακροπρόθεσμη επίπτωση στην κα-
θημερινότητά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια αρκετά έντονη στιγμή για εσάς,
όπου από τη μια θα έχετε κάποια καλά νέα
για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, από την άλ-
λη ξεκινά μια πολύ υπεύθυνη και παραγωγι-
κή πορεία, όπου τα επαγγελματικά σας
μπαίνουν επιτέλους σε μια πολύ άρτια και
απαιτητική περίοδο, που θα σας ανεβάσει
κοινωνικά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν σή-
μερα κάποιες δυσκολίες στα επαγγελματικά
και οικογενειακά θέματα, αλλά με μια πολύ
μικρή χρονική διάρκεια. Έτσι, αφήστε για
λίγο ό,τι σας δημιουργεί πίεση και στρες και
φροντίστε τα άμεσα.

Λέων
(23/7-22/8)
Ίσως να πρέπει να προσέξετε σήμερα εκεί-
να που θα μεταφέρετε λεκτικά στους άλ-
λους, ιδίως αν έχουν να κάνουν με παλιές
υποθέσεις που σας πιέζουν ψυχολογικά
και οικονομικά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η Σελήνη περ-
νά στον τομέα των οικονομικών σας, οπό-
τε βάζετε κάποια πράγματα που αφορούν
τα εισοδήματά σας σε σειρά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, τα πράγματα δεν εί-
ναι ιδιαίτερα τακτοποιημένα, ιδίως αν ανή-
κετε στις πρώτες μέρες του ζωδίου σας. Εί-
ναι μια μεταβατική μέρα που θέλει καλή
διαχείριση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς είναι πολύ σημαν-
τικό να κατανοήσετε κάποια εργασιακά σας
θέματα και πώς θα τα διαχειριστείτε. Εννοεί-
ται ότι εσείς των δύο πρώτων ημερών θα
έχετε μια καλή και ολοκληρωμένη συναι-
σθηματικά μέρα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μια περίοδο πολλών ανατροπών
και σκέψεων για το μέλλον σας. Ίσως μάλι-
στα να φροντίσετε μια οικογενειακή υπό-
θεση, που θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους των πρώτων
ημερών θα υπάρξουν καλές συμφωνίες,
συζητήσεις και μετακινήσεις, που θα σας
δώσουν μια ωριμότερη και πιο προσεκτι-
κή περίοδο. Αν για κάποιο λόγο υπάρχουν
προβλήματα με το περιβάλλον σας, ίσως
να μην πρέπει να βάλετε τον εγωισμό
μπροστά από τις αποφάσεις σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα σε ένα ζώδιο
που σας ταιριάζει ενεργειακά, είναι πολύ
πιθανόν να φροντίσετε τις σκέψεις σας, αλ-
λά και να πάρετε πιο σωστές αποφάσεις το
επόμενο διάστημα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, τα πράγματα είναι
αρκετά έντονα, εφόσον από τις 7/3
έχετε δεχθεί τον Κρόνο στο δικό σας
ζώδιο. Εννοείται ότι είναι μια περίοδος
με έντονες καταστάσεις και καρμικά
γεγονότα, που αφορούν εσάς και άλλα
πρόσωπα. 
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Η Σελήνη σήμερα στο ζώδιο του Ζυγού
ενεργοποιεί τις σχέσεις και φροντίζει να
γεφυρώσει κάποια θέματα που αφορούν την
υγεία και την εργασία. Έπειτα από μια

δύσκολη Πανσέληνο, κάποιοι θα ευνοηθούν και κάποιοι
όχι από αυτό το Φεγγάρι που παραπέμπει σε καρμικά
γεγονότα που αδυνατούμε να διαχειριστούμε. Η περίοδος
αυτή έχει ισχύ έως τις 10/3/2023. 
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Σταθμάρχης: 
«Αμάν»! «Τράκα»!

O
ταν λέμε «όλα στο φως», πρέπει να εννο-
ούμε «όλα στο φως». Όχι μόνο ό,τι θίγει
τους «άλλους» (σ.σ.: αν υποτεθεί ότι κά-

ποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως «εμείς»). Ο
διχασμός δεν έχει φως. Μονάχα σκοτάδι. Για την
αποφυγή του, λοιπόν, οφείλουμε να επιμείνουμε
σε κάποιες βασικές επισημάνσεις και να θέσου-
με ορισμένα ερωτήματα. Στο πλαίσιο μιας ανα-
ζήτησης λογικής και δημοσίου συμφέροντος,
απέναντι στον παραλογισμό και τις επιμέρους
σκοπιμότητες.

Το «να μην τα φορτώσουμε όλα στον τελευταίο
τροχό» δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ότι
δεν βλέπουμε και δεν ακούμε τον σταθμάρχη
«αμάν, τράκα!». Ούτε τον επιθεωρητή που…
κούτσαινε και πήρε αναρρωτική έναν μήνα! Ού-

τε τον άλλο σταθμάρχη που πή-
γε για σουβλάκια. Για να μην
τρελαθούμε εντελώς. 

Βέβαια, η ευθύνη όλων αυ-
τών και όποιων άλλων εμπλέ-
κονται στην «αλυσίδα» της κα-
ταστροφής δεν αθωώνει την ιε-
ραρχία και τις διοικήσεις του
ΟΣΕ και της Hellenic Train, τη
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρό-
μων, το υπουργείο Μεταφορών,

την κυβέρνηση, τους προηγούμενους υπουρ-
γούς κοκ. 

Υπάρχουν ευθύνες στο πεδίο και στα επιτε-
λεία, σε εργαζόμενους, διοικήσεις και πολιτι-
κούς, υπάρχουν ευθύνες την ώρα του συμβάν-
τος και διαχρονικές, υπάρχουν ευθύνες σε εται-
ρείες και σε κυκλώματα λεηλασίας του ΟΣΕ. 

Ευθύνες που είναι όλες διακριτές και επί των
οποίων οφείλουμε (όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε)
να σκύψουμε, να τις ψάξουμε και να τις αναδεί-
ξουμε. Επί των οποίων μπορούμε επίσης να δια-
φωνούμε: άλλοι να θεωρούν πιο σημαντικές τις
μεν και άλλοι τις δε. Χωρίς η κάθε επιλογή να
ενοχοποιεί αυτόν που την κάνει ή να τον φέρνει
απέναντι σε όποιον κάνει διαφορετική. 

Αλλά να τα βλέπουμε και να τα λέμε όλα. Και
να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. 

Πάμε τώρα στα ερωτήματα:
Αν στη θέση της Ράνιας Τζίμα ήταν η Σία Κο-

σιώνη και στη θέση του Γιάννη Πρετεντέρη ή του
Μάκη Βορίδη δημοσιογράφος (φιλικός) ή στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ τι θα έλεγε το Twitter;

Αν στη θέση του Νίκου Μουτσινά ήταν ένας
δημοσιογράφος πεδίου και διπλασίαζε αυτός
τους νεκρούς της τραγωδίας θα τον άκουγε κα-
νείς μετά να δίνει κατεύθυνση ψήφου;

Αν στη θέση του Αντώνη Κανάκη ήταν ένας
πολιτικός συντάκτης και έκανε τόσο καθαρά πο-
λιτική προπαγάνδα τι θα έλεγαν οι τηλεθεατές;

Δεν κρίνουμε. Ρωτάμε.

Ένας από τους βασικούς κανόνες
στη δουλειά μας είναι ότι δεν είμα-
στε εμείς το θέμα. Το να αυτοθαυμα-
ζόμαστε, να ποστάρουμε συγχαρη-
τήρια (ακροατών, χρηστών κοκ) για
τη δουλειά μας, να περιγράφουμε
σκηνές με συγγενείς τραυματιών
και νεκρών, να λέμε ότι κάναμε
«εκείνο» και το «άλλο» δεν έχει
νόημα. Δεν προσφέρει τίποτα στην
ενημέρωση του κόσμου. Επίσης,
δεν έχει νόημα να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Ειδικά
όταν αδικούμε τον εαυτό μας. Γιατί δημοσιογράφοι κάλυ-
ψαν τη συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης στα Τέμπη,

δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τον ρό-
λο του σταθμάρχη, την ιστορία με την
αναρρωτική κοκ. Δημοσιογράφοι
αποκαλύπτουν το αμαρτωλό παρελ-
θόν (άμεσο και απώτερο) στον ΟΣΕ.
Μπορεί να προσεγγίζει ο καθένας το
θέμα από διαφορετική οπτική γωνία,
αλλά η συνισταμένη είναι ότι οι δη-
μοσιογράφοι κάνουν ό,τι περνά από
το χέρι τους για να ενημερώσουν την
κοινή γνώμη, να λάμψει η αλήθεια

και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μπορεί να μην είμαστε το
θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γινόμαστε
στόχος (ο ένας του άλλου). 

Καλημέρα σας, συνάδελφοι (δημοσιογράφοι)!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Η βασική διαφωνία της στήλης στα όσα είπαν οι…
ΑΜΑΝ -που ευτυχώς πρόλαβαν να αλλάξουν όνομα

και να γίνουν «Ράδιο Αρβύλα»- δεν έχει να κάνει με την
κριτική στους δημοσιογράφους και το σύστημα. Καλο-
δεχούμενη (για τους δημοσιογράφους) και θεμιτή (και
για τους δημοσιογράφους και για το σύστημα). 

••••••••••••

� Η βασική μας διαφωνία είναι ότι πίσω από τα μαύ-
ρα πουκάμισα, το θλιμμένο ύφος και τη σπασμένη

φωνή μάς δημιουργήθηκε η αίσθηση της σκηνοθεσίας
και μια προσπάθεια πατροναρίσματος της νέας γενιάς.
Επ’ αυτού η δική μας κριτική και τοποθέτηση (καλοδε-
χούμενη και θεμιτή, φανταζόμαστε).

••••••••••••

� Θέλουμε μια γενιά που δεν θα είναι πελάτης πο-
λιτικών γραφείων, θέλουμε όμως και μια γενιά

στην οποία κανείς δεν θα τολμά να της απευθύνει τον

λόγο σαν να είναι πρόβατο, θέλοντας να καθοδηγήσει
τις αντιδράσεις της σπεκουλάροντας πάνω στην τρα-
γωδία. 

••••••••••••

� Μια νέα γενιά που σε μεγάλο βαθμό την έχουμε.
Αυτό δεν καταλαβαίνουν όσοι το παίζουν καθοδη-

γητές. Είναι οι νέοι που σπουδάζουν, που κάνουν δύο
δουλειές, που δημιουργούν οικογένειες. Είναι οι νέοι
που βοήθησαν ο ένας τον άλλον στα Τέμπη. Που έσωσαν
ζωές. Είναι οι νέοι που στήθηκαν στις ουρές σε ολόκλη-
ρη τη χώρα για να δώσουν αίμα. Είναι οι νέοι που διαδη-
λώνουν και διαμαρτύρονται ειρηνικά. 

••••••••••••

� Είναι οι νέοι που καταλαβαίνουν ποιος θέλει να τους
βάλει στην πρίζα, συνδεδεμένους με τον φορτιστή

της μεθοδευμένης αγανάκτησης και του κατευθυνόμε-
νου μίσους.

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Έτσι τιμούν οι μπαχαλάκηδες τους νεκρούς… 
ΥΓ.: Τελικά το μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν είναι καρφί στο μάτι τους. 
Δεν αντέχουν να το βλέπουν. Αλλά η κοινωνία μας δεν θα ξεχάσει ποτέ!


