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Α
ν θέλει κάποιος να βγάλει ασφαλή συμ-
περάσματα για το από πού ερχόμαστε,
πού βρισκόμαστε και πού πάμε, θα πρέ-
πει να μπει στον κόπο να παρακολουθή-

σει με προσοχή την εισαγωγική τοποθέτηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στο χθεσινό υπουργικό συμβού-
λιο. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε δύο πολύ σημαντικές
επισημάνσεις. Το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα από
τα συμφραζόμενα του πρωθυπουργού σε πλάγιο λό-
γο είναι το ακόλουθο: «Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ
τον θυμό του κόσμου, όμως δεν υπάρχει άλλος να πά-
ρει τη χώρα από το χέρι και να τη βγάλει από το τέλμα
και από το παρακράτος που εδώ και δεκαετίες έχει
δημιουργήσει συνθήκες σήψης». Ο κ. Μητσοτάκης
μάς υπενθύμισε ότι ο ίδιος στο παρελθόν συγκρού-

στηκε με όλο αυτό το κατεστημένο των εργατοπατέ-
ρων -το βαθύ κράτος- για να αναδιατάξει το Δημόσιο
και δεν έκανε πίσω. Ο πρωθυπουργός δεν έχει άδικο.
Η χώρα δεν χρειάζεται κάποιον που να χαϊδεύει αυ-
τιά. Χρειάζεται κάποιον να «σπάσει αυγά» και ο Μη-
τσοτάκης το έκανε στο παρελθόν ως υπουργός Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και θα το κάνει και τώρα. Συ-
νεπώς, η επικείμενη μάχη είναι προσωπική. Στις κάλ-
πες ο λαός ψηφίζει για πρωθυπουργό, για κυβερνήτη
που μπορεί να σπάσει το απόστημα που διαβιοί παρα-
σιτικά σε βάρος του κοινού καλού.

Η δεύτερη επισήμανση που έκανε είναι οι φρά-
σεις «Θα κινήσω γη και ουρανό» αλλά και «Τώρα ή
ποτέ». Έθεσε ουσιαστικά το θεματικό κέντρο της
επόμενης μέρας, το πώς η χώρα θα γυρίσει σελίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για πόλεμο
και δεν έχει άδικο. «Είναι ένας πόλεμος με το σκο-
τεινό κράτος του αναχρονισμού. Ένα κράτος το
οποίο κατά καιρούς μπορεί να παίρνει -ας είμαστε
ειλικρινείς- διάφορα κομματικά χρώματα, αλλά που
παραμένει βαθύ, γιατί έχει δομηθεί επί δεκαετίες
πάνω σε κατεστημένες νοοτροπίες. Πάνω σε συ-
στημικές αδράνειες, σε μικροπολιτικά τερτίπια και
δυστυχώς σε ανεύθυνες συμπεριφορές». Απευθυ-
νόμενος περισσότερο στους πολίτες παρά στους
υπουργούς του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επί
της ουσίας: «Σε αυτήν τη μάχη είμαι εγώ κι εσείς
μαζί». Για αυτό και δεν έβαλε στο κάδρο ούτε κόμ-
ματα ούτε παρατάξεις ούτε τίποτε άλλο… 
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Δεν υπάρχει άλλος να βγάλει 
τη χώρα από το τέλμα 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. & Συνεργάτες

Στις κάλπες 
ο λαός ψηφίζει 
για πρωθυπουργό,
για κυβερνήτη 
που μπορεί 
να σπάσει 
το απόστημα 
που διαβιοί 
παρασιτικά 
σε βάρος 
του κοινού καλού
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του ειδικού συνεργάτη

Σ
τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε μεγάλη
απόγνωση μετά την τραγωδία των
Τεμπών, αφού τα στελέχη της
πρώτης γραμμής της Κουμουν-

δούρου εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλ-
λον τρόπο στη διαχρονική απαξίωση των
σιδηροδρόμων. Για αυτό και δεν μπορούν
να αρθρώσουν αξιόπιστο πολιτικό λόγο, ει-
δικά οι «πασοκογενείς», τους οποίους ο κ.
Τσίπρας χρησιμοποιεί ως βαρέα όπλα του
κόμματός του. Οι Γιάννης Ραγκούσης και
Χρήστος Σπίρτζης είναι ιδιαιτέρως «μου-
διασμένοι» το τελευταίο χρονικό διάστημα,
παρά το γεγονός ότι ο κ. Ραγκούσης ως αρ-
μόδιος τομεάρχης Μεταφορών επιχείρησε
με τον Νίκο Παππά να διαδραματίσουν ρό-
λο «σερίφη» τις πρώτες ώρες μετά το τρα-
γικό δυστύχημα.

Ο μεν πρώτος, ο κ. Ραγκούσης, ειδικά
μετά τις αποκαλύψεις της «P» για την από-
σπαση υπαλλήλου στο γραφείο του από την
ήδη υποστελεχωμένη Ρυθμιστική Αρχή Σι-
δηροδρόμων, είναι προφανέστατα σε δύ-
σκολη θέση. Ο δε Χρήστος Σπίρτζης είναι
σε «τηλεοπτική καραντίνα», καθώς ως
υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ ήξερε τα πάντα για τις ελλείψεις σε

υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό στον
ΟΣΕ. Ειδικά για τον Χρήστο Σπίρτζη οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ρητή εν-
τολή από το γραφείο του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να μην εμφανίζεται πουθενά αυτό το
διάστημα και για όσο διαρκεί η κρίση με την
τραγωδία των Τεμπών.

Πού πήγε το κείμενο;
Κατά περίεργο τρόπο, την Τετάρτη εμφανί-

στηκαν κάποιες δηλώσεις του κ. Σπίρτζη σε
μέσα ενημέρωσης φιλικά προς το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα πα-
ρουσιάστηκαν ως δηλώσεις Σπίρτζη που κα-
τακεραυνώνουν την κυβέρνηση και τον Μη-
τσοτάκη.

Έτσι λοιπόν το efsyn.gr φιλοξένησε τις ορ-
γισμένες απαντήσεις του Χρήστου Σπίρτζη
υπό τον τίτλο «O “εξαφανισμένος” Σπίρτζης
κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία». Ένα
κείμενο «ηχηρό» που περιλάμβανε απαντή-
σεις του κ. Σπίρτζη και με τις οποίες το σάιτ
επιχειρούσε να μας πείσει ότι δεν είναι καθό-
λου εξαφανισμένος και ότι περνάει στην...
αντεπίθεση!

Μέχρις εδώ τίποτα το περίεργο. Όμως, λί-
γες ώρες μετά, όπως μπορείτε να δείτε από
το σχετικό print screen, το άρθρο με τις δή-
θεν δηλώσεις-φωτιά του κ. Σπίρτζη είχε εξα-

φανιστεί από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα!
Έγινε delete από το διαχειριστικό δηλαδή. Σε
απλά ελληνικά, εξαφανίστηκε το άρθρο του
«εξαφανισμένου» Χρήστου Σπίρτζη. Προφα-
νώς υπήρξε εντολή από το γραφείο του Αλέ-
ξη Τσίπρα να εξαφανιστούν από παντού οι
όποιες δηλώσεις του κ. Σπίρτζη, αφού ακόμη
και η παραμικρή παρουσία του στον δημόσιο
διάλογο ρίχνει λάδι στη φωτιά δημιουργών-
τας μέγα πρόβλημα στο κόμμα. Τραγελαφι-
κές καταστάσεις που μαρτυρούν την κατά-
σταση πανικού στην οποία έχει περιέλθει η
Κουμουνδούρου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι διόλου τυχαία
ακόμη και ο Κώστας Γενιδούνιας, μέλος της
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος των Μηχανοδη-
γών ΟΣΕ, αναγνώρισε δημοσίως διαχρονικές
πολιτικές ευθύνες και για την προηγούμενη
κυβέρνηση, γεγονός που καθιστά προβλη-
ματική τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ ότι για όλα
φταίει η «κακιά ΝΔ». 

Πανικός στον ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκαλύψεις της «Political»

Γιατί οι «απαντήσεις» 
του πρώην υπουργού

Μεταφορών σε φίλια Μέσα
του ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίστηκαν

άρον άρον

Πάνω το δημοσίευμα του efsyn.gr 
και κάτω ό,τι απέμεινε από αυτό...

Κωδικός:Κρύψτε
τον Σπίρτζη
στην... ντουλάπα 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι για το χθεσι-
νό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερί-
δας μας, στο οποίο γίνεται λόγος για από-
σπαση δύο ατόμων από τη ΡΑΣ (Ρυθμιστι-
κή Αρχή Σιδηροδρόμων) στα πολιτικά
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδού-
ρου επικρατεί πανικός. Το μόνο που βρή-
καν να πουν σε ανακοίνωσή τους είναι ότι
οι αποσπάσεις ήταν «νόμιμες όπως
ισχύουν για όλα τα κόμματα και για όλους
τους βουλευτές».
H ανακοίνωση της ΝΔ: Για την αποκάλυ-
ψη της «Political» υπήρξε και ανακοίνω-
ση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας: «Σήμερα
είδαν το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα “Politi-
cal” οι αποσπάσεις δύο υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρ-

χής Σιδηροδρόμων. Η μία στο βουλευτικό
γραφείο του Γ. Ραγκούση και η άλλη στον
ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση της αναπληρώτριας εκ-
προσώπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχει απο-
σπάσει υπαλλήλους από μια Αρχή, η
Πρόεδρος της οποίας δηλώνει ότι δεν
έχει προσωπικό και την ίδια στιγμή κα-
ταγγέλλει την υποστελέχωση που δεν
επιτρέπει στη ΡΑΣ να επιτελέσει τα ελεγ-
κτικά της καθήκοντα. Από τη μια κόπτεται
για τις ανεξάρτητες αρχές, από την άλλη
τις αποψιλώνει σε προσωπικό αδιαφο-
ρώντας αν μπορούν να επιτελέσουν το

έργο για το οποίο συγκροτήθηκαν, το οποίο στη συγκε-
κριμένη περίπτωση αφορά και την ασφάλεια των σιδη-
ροδρόμων. Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια».
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Αναζητώντας
«ορφανά της ΝΔ»
για την αμφίπλευρη
διεύρυνση

Αναζητώντας
«ορφανά της ΝΔ»
για την αμφίπλευρη
διεύρυνση

Αναζητώντας
«ορφανά της ΝΔ»
για την αμφίπλευρη
διεύρυνση

Ν
α μπατάρει μοιάζει η σχεδιαζό-
μενη «αμφίπλευρη διεύρυνση»
που θα επιχειρούσε στα ψηφο-
δέλτιά του ο ΣΥΡΙΖΑ όσο πλη-

σιάζει ο χρόνος των εκλογών. Το άνοιγμα
που προσπάθησε να κάνει στα Αριστερά
της η Κουμουνδούρου έμεινε... λειψό και
αυτό καθώς, αν και αρχικά κατάφερε να
«εγκολπώσει» τις δύο εκλεγμένες με το
ΜέΡΑ25 βουλευτίνες πριν από το τέλος του
2022, το 2023 τον βρήκε με μόλις μία από
αυτές διαθέσιμη για τα ψηφοδέλτια, καθώς
η Αγγελική Αδαμοπούλου έχει ήδη ανα-
κρούσει πρύμναν, μια και δεν βρήκε θέση
σε ψηφοδέλτιο της επαρχίας ώστε
να έχει πιθανότητες να εκλεγεί.

Τα συνθήματα που ακού-
στηκαν και στις πρόσφατες
ογκώδεις διαδηλώσεις για
το πολύνεκρο δυστύχημα
στα Τέμπη μοιάζουν να ενι-
σχύουν τον φόβο που υπάρχει
στην Κουμουνδούρου πως πλέ-
ον τείνουν να κατατάσσονται στα
«συστημικά κόμματα». Και επειδή δρόμος
για να... ανατρέψει την πεποίθηση αυτή δεν
μοιάζει να υπάρχει προσώρας, στην Κου-
μουνδούρου μοιάζουν να το υιοθετούν και
να κινούνται αναλόγως.

Κάπως έτσι και με το προηγούμενο των
βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
που μετά τις Πρέσπες εγκατέλειψαν τον
Πάνο Καμμένο για να ενταχθούν στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ ώστε να εξασφαλίσουν την κοινοβου-
λευτική τους ύπαρξη, το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης φαίνεται να χτυπά
την πόρτα των «ορφανών» της Νέας Δημο-
κρατίας.

«Κλειδωμένος» ο Αντώναρος
Η υποψηφιότητα του πρώην κυβερνητι-

κού εκπροσώπου του Κώστα Καραμανλή,
του Βαγγέλη Αντώναρου, μοιάζει

να έχει «κλειδώσει» για την
Ανατολική Αττική. Ο Αντώνα-
ρος άλλωστε συμπορεύεται
πρακτικά χρόνια με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ αποτελεί μεταξύ
άλλων και μόνιμο... θαμώνα

των κομματικών Μέσων της
Κουμουνδούρου. Η Ανατολική

Αττική, με τη νέα κατανομή των
εδρών που προέκυψε από την απογραφή,
έχει πλέον δύο παραπάνω έδρες από τις
εκλογές του 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει
στη συγκεκριμένη περιφέρεια τρεις βου-
λευτές, συγκεκριμένα τους Σπίρτζη, Αθα-
νασίου και Σκουρολιάκο. Ακόμη και αν ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν πάρει περισσότερες έδρες
στην περιφέρεια, Αντώναρος και Καραμέ-
ρος θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τις δύο

από τις υπάρχουσες τρεις έδρες, με δεδο-
μένο ότι ο Σπίρτζης μοιάζει φαβορί για
επανεκλογή.

Ο Βαγγέλης Αντώναρος σχεδόν επιβε-
βαίωσε την υποψηφιότητά του με μια κατά
τα άλλα «αινιγματική» ανάρτηση στην
οποία ανέφερε: «Ευχαριστώ τους αυτό-
κλητους συμβουλάτορες (καλοπροαίρε-
τους και μη) που με πλησιάζουν με υποδεί-
ξεις. Ας κρατήσουν τις ιδέες τους
για τον εαυτό τους. Πίσω δεν
κοιτώ ποτέ. Πάντα μπροστά.
Και έτσι πορεύτηκα, πι-
στεύω με επιτυχία, στη ζωή
μου. Ας μείνουν εκείνοι στη
δική τους “σιγουριά”».

Στον ορίζοντα και ο... Άρης
Από εκεί και πέρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ

κοιτά και άλλα ονόματα πρώην βουλευτών
της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά είναι
και της Κρινιώς Κανελλοπούλου, κόρης
του αείμνηστου Θανάση Κανελλόπουλου
με έδρα την Ηλεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως στην
περιοχή έχει έναν πολύ δυνατό υποψήφιο,
τον Διονύση Καλαματιανό, ο οποίος είχε
λάβει «σταυρό» από το 1/3 των ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια το 2019.

Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγει πρώτος στην
Ηλεία, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για την κ.
Κανελλοπούλου να εκλεγεί.

Άλλη μία περίπτωση είναι αυτή του
πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας
Άρη Σπηλιωτόπουλου, η οποία όμως μοι-
άζει πιο δύσκολη από τις προηγούμενες.
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και άλ-
λες περιπτώσεις πρώην στελεχών της Νέ-
ας Δημοκρατίας που έχουν κατά καιρούς
εξαπολύσει σφοδρότατες επιθέσεις κατά
της κυβέρνησης, όμως οι σκελετοί στα
ντουλάπια τους δεν τους κάνουν κατάλλη-
λους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα

του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή,
εκλεγμένου με τη Νέα Δημο-

κρατία, Γιώργου Κύρτσου, ο
οποίος θα πληρούσε τις
προϋποθέσεις για τα ψηφο-
δέλτια του ΣΥΡΙΖΑ -δεν είναι
δα τόσο αυστηρές- αν δεν εί-

χε περάσει από το κόμμα του
Γιώργου Καρατζαφέρη.

Η δεξαμενή των άλλοτε «γαλά-
ζιων» στελεχών που παραμένουν πολιτικά
ανέστια υπάρχει, αλλά δεν θα είναι εύκολο
να δώσει άλλες περιπτώσεις υποψηφίων,
τουλάχιστον όχι στον παρόντα χρόνο. Αρ-
κετά είναι τα ονόματα που πέφτουν στο
τραπέζι, όπως του Σάββα Τσιτουρίδη, του
Νίκου Σταυρογιάννη, του Χρήστου Ζώη, λί-
γα όμως αυτά που δεν θα προκαλούσαν αν-
τιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε «συστημική» απόγνωση ο Τσίπρας, «υιοθετεί» Αντώναρο 
και βολιδοσκοπεί τον Άρη Σπηλιωτόπουλο...
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Τ
ην αντανάκλαση της τραγωδίας
στα Τέμπη στην ελληνική κοινωνία
και τα νέα δεδομένα που δημιουρ-
γούνται στο πολιτικό σκηνικό απο-

τυπώνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας δέκα μέ-

ρες μετά τη μοιραία νύχτα
της 28ης Φεβρουαρίου,
όταν η μετωπική σύγκρου-
ση των δύο αμαξο-
στοιχιών οδήγησε
στον θάνατο δεκά-
δες ανθρώπους. Η μείωση
της «ψαλίδας» ανάμεσα
στη Νέα Δημοκρατία και

τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο «κοινός παρονομαστής»
των δύο δημοσκοπήσεων που είδαν το φως
της δημοσιότητας. 

Σύμφωνα με τη Marc για λογαριασμό του
ΑΝΤ1, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει πτώση
κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, καταγρά-
φοντας το χαμηλότερο ποσοστό της από τον
Δεκέμβριο του 2021, κάτω του 30%, με χα-
ρακτηριστική τη μείωση και της συσπείρω-
σής της που φτάνει το 65%. Στα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της έρευνας το γεγονός ότι η

πλειοψηφία των ψηφοφόρων που φεύγουν
από τη «γαλάζια» παράταξη οδηγείται στην
«γκρίζα ζώνη», με τα ποσοστά της αποχής

όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άκυρο-
λευκό αλλά και των αναποφάσιστων να αυ-
ξάνονται. Χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν

φαίνεται να κερδίζει από την πτώση των πο-
σοστών του κυβερνώντος κόμματος.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία
συγκεντρώνει 29,6% (από 32,5% στην προ-
ηγούμενη έρευνα), ο ΣΥΡΙΖΑ 25% (από
25,1%), ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 9,7%
(9,8%), ΚΚΕ 5,6% (από 5,3%), Ελληνική Λύση
3,9% (από 3,6%), ΜέΡΑ25 3,5% (από 2,7%)
και το κόμμα Κασιδιάρη 3% (από 3,4%).

Η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία
και τον ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκε από τις 7,4 πο-
σοστιαίες μονάδες στις 4,6, με την «ψαλίδα»
πάντως να κλείνει εξαιτίας μόνο της πτώσης
των «γαλάζιων» ποσοστών, χωρίς η τάση
αυτή να αποφέρει κέρδη για την αξιωματική
αντιπολίτευση, ενώ είναι χαρακτηριστικό
ότι τα μικρότερα κόμματα είναι εκείνα που
βλέπουν τα ποσοστά τους να ενισχύονται.

Απολύτως φυσιολογική πτώση 2,9% με μετακίνηση προς 
την αποχή από τους «γαλάζιους» ψηφοφόρους μετά τα Τέμπη 

– Ξανά... ευθεία το «καρδιογράφημα» της Κουμουνδούρου 

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης συγκεντρώνει θετικές γνώμες σε
ποσοστό 38,9% από 48,6% στην προηγούμενη μέτρη-
ση, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 28,5%, καταγράφοντας
επίσης πτώση των ποσοστών του κατά 4,7 μονάδες.
Οι πολίτες πάντως απαντούν κατά πλειοψηφία ότι
εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό
34,5% έναντι του 22,1% που δηλώνει ότι εμπιστεύεται
τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη μέτρηση προκύπτει πτώση
των ποσοστών συνολικά για την κυβέρνηση, καθώς
είναι μειωμένα κατά περίπου 7 μονάδες οι «θετι-
κές» και «μάλλον θετικές» γνώμες των πολιτών.

Όπως ανέλυσε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Θω-
μάς Γεράκης, η έρευνα αντικατοπτρίζει την ταύτιση
της κοινής γνώμης με το τραγικό γεγονός, όπως
φαίνεται και από τις απαντήσεις στην ερώτηση για
τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, όπου το 86%
δηλώνει το δυστύχημα, υπερβαίνοντας σημαντικά
ζητήματα, όπως πχ η ακρίβεια.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ερωτηθέντες σε πο-
σοστό 12,1% απαντούν ότι για την τραγωδία ευθύ-
νεται το ανθρώπινο λάθος, ενώ το 87% απαντά ότι
υπάρχουν και άλλες ευθύνες που πρέπει να ανα-
ζητηθούν.

Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν ξαφνιάζουν το κυβερνητικό επι-
τελείο, που γνωρίζει ότι κυρίως τις πρώτες μέρες μετά την τραγωδία -
και με μια ολόκληρη κοινωνία σε σοκ να παρακολουθεί τις δραματικές
εξελίξεις- οι απώλειες στην εκλογική δύναμη της κυβέρνησης είναι
αναπόφευκτες. Όπως εκτιμούσαν κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μέ-
νει να αποδειχτεί το επόμενο διάστημα είναι αν οι απώλειες αυτές θα
παγιωθούν ή η εικόνα μπορεί να αναστραφεί και προς αυτή την κατεύ-
θυνση θα στοχεύει το παραγόμενο κυβερνητικό έργο που πρέπει να
γίνει. Άλλωστε, όπως επισημαίνεται, το γεγονός ότι οι δυνάμεις που
αποχωρούν από τη Νέα Δημοκρατία δεν οδηγούνται στον ΣΥΡΙΖΑ πι-
στοποιεί ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν προτάσσει έναν αξιόπι-
στο λόγο ως απάντηση σε αυτή την τραγωδία. Αντιθέτως, όσοι αποσύρουν τη στήριξή τους από
την κυβέρνηση μετακινούνται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» και το στοίχημα πλέον είναι αν οι
απαντήσεις που θα δοθούν θα είναι αρκετά πειστικές ώστε να «επαναπατριστούν».

Αλλαγή στρατηγικής
Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του, τον λόγο που διατυπώ-

νει αλλά και τις προτεραιότητες μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, που ο ίδιος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης παρέπεμψε εμμέσως, μιλώντας στους υπουργούς, για μετά το Πάσχα. Οι δημόσιες
τοποθετήσεις του πρωθυπουργού -στο μήνυμά του αμέσως μετά το δυστύχημα, στην ανάρ-

τησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο υπουργικό συμ-
βούλιο- αποτυπώνουν το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων για
την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, των ευθυνών που αναλογούν
στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους χαμηλούς τόνους
απέναντι στην οργή των πολιτών και κυρίως των νέων, αλλά και επί
του πρακτέου τη δέσμευση ότι θα προχωρήσουν τάχιστα η ανασυγ-
κρότηση και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της
χώρας. Επιδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έως τον χρόνο
της εκλογικής αναμέτρησης να παραχθούν απτά αποτελέσματα
από την έρευνα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τα αίτια του
δυστυχήματος και τις διαχρονικές παραλείψεις, αλλά και να προ-

χωρήσουν όλες οι διαδικασίες, με κατάληξη την ολοκλήρωση του έργου τηλεδιοίκησης και
σηματοδότησης, που θα επαναφέρουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Το πιο σημαντι-
κό, όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη, είναι όταν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη να έχουν
λάβει πειστικές απαντήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις ότι παράγεται κυβερνητικό έργο
έως την τελευταία στιγμή για τη διόρθωση των λαθών και παραλείψεων, που συνέβαλαν σε
αυτή την τραγωδία ή, τουλάχιστον, δεν κατόρθωσαν να την αποσοβήσουν. Διότι είναι παρα-
δεκτό από όλους το ανθρώπινο λάθος, ωστόσο οι ελλείψεις στην τεχνολογική υποδομή, ένας
τομέας στον οποίο είχε επενδύσει η κυβέρνηση, ήταν τέτοιες που δεν άφηναν περιθώρια το
δυστύχημα να αποφευχθεί.

Εμπιστεύονται 
τον Μητσοτάκη

Οι εκτιμήσεις για τα γκάλοπ και οι κινήσεις «επαναπατρισμού» ψηφοφόρων

Μήνυμα «πόνου» προς ΝΔ
και «σφαλιάρα» σε ΣΥΡΙΖΑ 

Δημοσκόπηση
Marc

του Κώστα 
Τσιτούνα 

kostastsitounas@gmail.com
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Όταν έκλεισαν οι κάμερες…
Ε

παναλαμβάνοντας τη δημόσια προ-
σωπική «συγγνώμη», αλλά και
όσων κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και
χρόνια, προς τις οικογένειες των

θυμάτων της τραγωδίας στην κοιλάδα των
Τεμπών, ο πρωθυπουργός, στη φορτισμένη
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δέ-
κα ημέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχη-
μα, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα κρυφτεί
πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. 

Όπως ήταν αναμενόμενο (προς αυτήν την
κατεύθυνση είχαν δείξει, άλλωστε, κυβερνη-
τικά στελέχη στις τοποθετήσεις των προ-
ηγούμενων εικοσιτετραώρων), η ατζέντα της
συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους

υπουργούς του επικεντρώ-
θηκε αποκλειστικά στις τε-
λευταίες δραματικές εξελί-
ξεις, αλλά και στο σχέδιο για
την επόμενη ημέρα των σι-
δηροδρομικών μετακινήσε-
ων στη χώρα. Η πολιτική και
επιχειρησιακή διαχείριση
βρίσκεται στην πρώτη γραμ-

μή της Ηρώδου Αττικού 19, μαζί με τα πρωθυ-
πουργικά σήματα του «τώρα ή ποτέ για την
αναγέννηση της χώρας», με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να καλεί την υπουργική ομάδα να
ανατρέψει το προβληματικό κράτος, όσα εμ-
πόδια και αν υπάρχουν.

«Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή
τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στείρα αντι-
παράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ: όλοι
φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος.
Από κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρό-
νια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο “γιοφύρι της
Άρτας”, μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτό-
χρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προ-
σωπικού των τρένων μας…», ήταν η χαρα-
κτηριστική αποστροφή του πρωθυπουργού.

Οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού
Και στο πλαίσιο της νέας δημόσιας παρέμ-

βασής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (που δή-
λωσε ότι αισθάνθηκε ντροπή και οργή, ακού-
γοντας τους επίμαχους διαλόγους το βράδυ
του δυστυχήματος) δεσμεύτηκε, μεταξύ άλ-
λων, για:
� Απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα, «ώστε να
εντοπιστούν τα σφάλματα και να κριθούν δί-
καια όσοι εμπλέκονται».
� Δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλιών για
τη βελτίωση της προβληματικής κατάστασης
στους σιδηροδρόμους «σε επίπεδο και μέ-
σων τεχνολογίας αλλά και διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού».
� Οικονομική, ηθική και ψυχολογική στήριξη
των συγγενών των θυμάτων, με τις σχετικές

ανακοινώσεις να γίνονται άμεσα και με τη
διακριτικότητα που αυτό απαιτεί.
� Ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης
μέχρι το τέλος καλοκαιριού.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είμαστε μαζί
σε αυτή τη δοκιμασία. Ειδικά οι νέοι μας, οι
οποίοι διαμαρτύρονται με ευπρέπεια, έχουν
πιστεύω κάθε δίκιο να είναι θυμωμένοι, το
ίδιο και οι γονείς τους. Γιατί στα τραγικά θύ-
ματα των Τεμπών βλέπουμε όλοι μας, όλοι
μας βλέπουμε τα παιδιά μας, οι νεότεροι βλέ-
πουν τους δικούς τους φίλους. Θα επιμείνω
όμως ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε
χώρο στη θλίψη και την οργή, άλλο τόσο δεν
πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει σπίθα
ενός νέου διχασμού, γιατί είναι και αυτός μία
όψη ενός νομίσματος που η χώρα έχει πλη-
ρώσει πολύ ακριβά», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

«Τέλος στο σκοτεινό 
κράτος του αναχρονισμού»

Χαρακτηριστικό, μάλιστα, ήταν και το κάλε-
σμα προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλί-
ου, με στόχο να μπει ένα τέλος στο «σκοτεινό
κράτος του αναχρονισμού», όπως ανέφερε.
«Πρόκειται για μία αντιπαράθεση διαρκείας,
που είδαμε πόσες παγίδες κρύβει. Είναι ένας
πόλεμος με το σκοτεινό κράτος του αναχρο-
νισμού. Ένα κράτος το οποίο κατά καιρούς
μπορεί να παίρνει -ας είμαστε ειλικρινείς-

διάφορα κομματικά χρώματα, αλλά που πα-
ραμένει βαθύ, γιατί έχει δομηθεί επί δεκαε-
τίες πάνω σε κατεστημένες νοοτροπίες. Πά-
νω σε συστημικές αδράνειες, σε μικροπολιτι-
κά τερτίπια και δυστυχώς σε ανεύθυνες συμ-
περιφορές. Είναι το προβληματικό κράτος το
οποίο σας ζητώ να ανατρέψουμε και θα το
ανατρέψουμε, σε όποιον τομέα και αυτό εκ-
δηλώνεται, όσα εμπόδια και αν συναντήσου-
με. Μόνο έτσι, το δραματικό αίτημα “ποτέ ξα-
νά” που ακούστηκε στη Λάρισα, θα μετατρα-
πεί σε μία δυναμική απόφαση: “Τώρα ή ποτέ”.
Τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση ολόκληρης
της χώρας», τόνισε. Όπως έγινε γνωστό, ο
Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τις
ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης
για το σχέδιο που σχετίζεται με την ασφάλεια
των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Η κυ-
βέρνηση, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, είναι έτοιμη να ενσωματώσει οποι-
αδήποτε δημιουργική πρόταση κατατεθεί.

Η κουβέντα πίσω 
από τις κλειστές πόρτες

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγικής το-
ποθέτησης του πρωθυπουργού και, αφού…
έκλεισαν οι κάμερες, στο Μέγαρο Μαξίμου,
σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μια ανοιχτή
συζήτηση. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμ-
μέσως, έκλεισε τα σενάρια εκλογών πριν από
το Πάσχα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει

πλούσιο νομοθετικό έργο στις επόμενες
εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς
ψήφιση στη Βουλή θα φτάσουν περίπου δέκα
νομοσχέδια.

Πέραν αυτών, χαρακτηριστικά είναι και τα
μηνύματα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός.
Ζήτησε από τους υπουργούς του να είναι πα-
ρόντες στον δημόσιο διάλογο και να το πρά-
ξουν αυτό με ενσυναίσθηση, χωρίς κανένα
συμψηφισμό ευθυνών, με ειλικρίνεια και
αλήθεια, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση
της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
επίσης, μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδο-
μάδας θα έρθουν στο προσκήνιο οι κυβερνη-
τικές ανακοινώσεις για τη νέα αύξηση στον
κατώτατο μισθό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει
νωρίτερα, αλλά αυτό που επισημαίνεται είναι
ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δημιουργήσει
σε καμία περίπτωση την αίσθηση ότι το κάνει
για να αλλάξει την ατζέντα.

Σε κάθε περίπτωση και με το βλέμμα
στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις και στο
momentum της κάλπης της απλής αναλογι-
κής, είναι πλέον εμφανές ότι το σενάριο για
εκλογές είτε στις 14 είτε στις 21 Μαΐου (με τη
δεύτερη ημερομηνία να κερδίζει έδαφος) εί-
ναι αυτό που επικρατεί. Σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο, οι κάλπες της ενισχυμένης αναλογικής
μπορούν να στηθούν στις 2 Ιουλίου. Αφού,
δηλαδή, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους
οι πανελλαδικές εξετάσεις.

του Δημήτρη
Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Όλα όσα έγιναν στο υπουργικό
συμβούλιο και τα γεμάτα 
νόημα μηνύματα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
προς τους υπουργούς του



Οι τουρίστες
Ο πρωθυπουργός με τον τρόπο του ζήτη-

σε από τους υπουργούς να βγουν μπροστά
πλέον και να αφήσουν την επικοινωνιακή
τους εικόνα, διότι αυτό που προέχει είναι
η ομάδα και όχι το «εγώ». Ήδη κάποιοι
υπουργοί από την αρχή της εβδομάδας
δεν κρύφτηκαν και βγήκαν στα κανάλια,
πχ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Νίκη Κε-
ραμέως, ο Άδωνις Γεωργιάδης κ.ά. Ωστό-
σο, κάποιοι άλλοι προτίμησαν να δουν
«πώς θα πάει το πράγμα». Κάποιοι διστά-
ζουν να τσαλακώσουν τη δημοφιλία τους
και είναι για τα εύκολα, για παραλίες, για
τα βουνά και τα χιόνια… Αυτούς τους λέ-
γαμε παλιά «τουρίστες»… Και τους έχουν
καταγράψει στο Μαξίμου… 

Το βιβλίο του Κρητικού 

Ο Αλέκος Κρητικός παρουσίασε χθες το
νέο του βιβλίο «Η πολιτική συνοχή στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση-Η εξέλιξή της στις μεγά-
λες στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης»
των εκδόσεων Παπαζήση στον φιλόξενο
χώρο των εκδηλώσεων του Ιανού. Εκεί βρέ-
θηκαν η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Φίλιππος
Σαχινίδης αλλά και οι καθηγητές Γιώργος
Παγουλάτος και Δημήτρης Κούρκουλας
προκειμένου  να μιλήσουν για το βιβλίο του
ειδικού συμβούλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Σημει-
ωτέον ότι ο κ. Κρητικός υπήρξε και ανώτερο
στέλεχος της Κομισιόν και της μόνιμης ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ. 

Όταν μια εφημερίδα κάνει μια αποκάλυψη και ένα
κόμμα αποφασίζει να βγάλει ανακοίνωση, οφείλει να
αναφέρει και την πηγή της είδησης. Αυτά θα πρέπει να
τα γνωρίζει ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ
Νίκος Ρωμανός. Δεν είναι δυνατόν να πέφτει σε τέτοιο
ατόπημα ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του μεγαλύ-
τερου κόμματος στην Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε ότι πί-
σω από αυτή την ενέργεια κάτι άλλο υποκρύπτεται. Να
βγάζει η «Political» πρώτη την αποκάλυψη για τις απο-

σπάσεις υπαλλήλων από τη ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδη-
ροδρόμων) στο γραφείο του Τσίπρα και του Ραγκούση
με στοιχεία και ονόματα και ο κ. Ρωμανός να μην ανα-
φέρει την πηγή της είδησης; Έγκυροι δημοσιογραφικοί
κύκλοι εκτιμούν ότι πίσω από αυτήν υπήρχε δόλος ή πα-
ρέμβαση από άλλα κέντρα... Είναι η τελευταία φορά που
ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές, απ’ όπου και αν
προέρχονται, σε βάρος της «Political» και των 35 δημο-
σιογράφων που εργάζονται σε αυτήν.
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Ικανοποίηση
Απόλυτα ικανοποιημένος φέρεται να είναι
ο πρωθυπουργός από τον τρόπο που ο
Γιώργος Γεραπετρίτης έχει χειριστεί το
θέμα του δυστυχήματος και του ΟΣΕ. Ειδι-
κά στη συνέντευξη Τύπου έδειξε ότι δεν
είχε πρόβλημα να ανοίξει τα χαρτιά της κυ-
βέρνησης και έδωσε την εικόνα διαφάνει-
ας και αποφασιστικότητας ότι και οι ευθύ-
νες θα αποδοθούν και η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου θα γίνει
με ασφάλεια. Θεωρώ ότι κερδίζει πόντους αυτή την ώρα… 

Το... ατόπημα του κ. Ρωμανού σε βάρος της εφημερίδας «Political»

Τα έχωσε στις Βρυξέλλες
ο Νότης Μηταράκης 

Χαμηλοί τόνοι 
και ατζέντα από Δευτέρα 

Άλλο ένα ζήτημα που τέθηκε από τον πρωθυ-
πουργό στο υπουργικό συμβούλιο

της Πέμπτης είναι ότι από Δευ-
τέρα η κυβέρνηση θα επιβά-
λει την ατζέντα της. Υπάρ-
χουν στο πλάνο ο νέος κατώ-
τατος μισθός, το επίδομα

στους συνταξιούχους που
δεν πήραν συντάξεις και οι απο-

ζημιώσεις στις οικογένειες των θυ-
μάτων των Τεμπών. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από
τους παριστάμενους να βγαίνουν προς τα έξω, να
υπερασπίζονται την κυβέρνηση, αλλά είναι ση-
μαντικό αυτό να το κάνουν με χαμηλούς τόνους
και όχι φωνάζοντας. Το είπε αυτό διότι πιστεύει
ότι από Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει σκληρή
κριτική στην κυβέρνηση. 

Έκλεισε το θέμα «Απρίλης»
Μαθαίνω από όσα ειπώθηκαν στο υπουργικό

συμβούλιο ότι ο πρωθυπουργός έκαψε με τον
πιο εμφατικό τρόπο το σενάριο των εκλογών τον
Απρίλιο. Πώς; Μα τόνισε στα κυβερνητικά στε-
λέχη ότι τις επόμενες εβδομάδες έχουμε πλού-
σιο νομοθετικό έργο, περίπου δέκα νομοσχέδια,
τα οποία θα έρθουν να ψηφιστούν στη Βουλή.
Συνεπώς, δεν παίζει να περάσουν όλα αυτά τα
νομοσχέδια σε μία εβδομάδα. Το νέο δυνατό σε-
νάριο είναι εκλογές τον Μάιο και κλείσιμο Βου-
λής τέλη Απρίλη, μετά το Πάσχα. 

Αφρόκρεμα 
Την αφρόκρεμα της Κεντροδεξιάς παίρνει ο

Αλέξης Τσίπρας με τη μεταγραφή του Ευάγγε-
λου Αντώναρου στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις συ-
ζητήσεις που διενεργεί η Κουμουνδούρου με
την Κρινιώ Κανελλοπούλου και τον Άρη Σπη-
λιωτόπουλο. Όλοι στην πιάτσα της πολιτικής
γνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι
προσωπικότητες στην παράταξη, που κάποιοι
χτυπάνε το κεφάλι τους που δεν τις καπάρω-
σαν πρώτοι. Οι πληροφορίες ότι ο πρωθυπουρ-
γός έχει σκάσει από τη ζήλια του ελέγχονται
ως ανακριβείς. 

Μ
αθαίνω ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης
Μηταράκης, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, τα έχωσε
στους Ευρωπαίους, καθώς έχει παρατηρηθεί κινητικότητα
στις προσπάθειες παράνομης εισόδου λαθρομεταναστών

στη χώρα μας. Όπως είπε, «η Ευρώπη πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα
για την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Πρέπει να προστατεύσουμε
τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι πιο κοντά με τις
χώρες διέλευσης για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν παράτυπες
αναχωρήσεις. Και έτσι να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις απώλειες αν-
θρώπινων ζωών που είδαμε να αυξάνονται το 2022. Πρέπει να συμφωνή-
σουμε σε ένα νέο Σύμφωνο. Και είναι κρίσιμο για αυτό το νέο Σύμφωνο να
συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο μηχανισμό αλληλεγγύης. Και τρία χρόνια
τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Ελπίζω σήμερα να κάνουμε κάποια
βήματα μπροστά».



O
Νίκος Ανδρουλάκης, η επικεφαλής της ευ-
ρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών (S&D) Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ και οι ευ-

ρωβουλευτές των S&D επισκέφτηκαν χθες το δί-
κτυο γυναικών προσφύγων και μεταναστριών «Μέ-
λισσα». Ιδρύθηκε το 2014 και αριθμεί μέλη από 45
χώρες. Ένα δίκτυο που δίνει έμφαση σε ένα καινο-
τόμο πρόγραμμα ένταξης, που υποστηρίζει τις γυ-
ναίκες και τα παιδιά τους. Είχαν την ευκαιρία να συ-
ναντήσουν γυναίκες πρόσφυγες από εμπόλεμες
ζώνες, όπως η Ουκρανία, αλλά και χώρες όπως το
Αφγανιστάν και το Ιράν όπου τα δικαιώματα των γυ-
ναικών παραβιάζονται
κατάφωρα.

Οι Ουκρανές πρόσφυ-
γες υποστήριξαν ότι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα
στέγασης εξαιτίας των
σοβαρών καθυστερήσε-
ων που έχουν ανακύψει
στην υλοποίηση του προ-
γράμματος Helios. 

Γυναίκες πρώην μέλη
του αφγανικού κοινο-
βουλίου και δικάστριες περιέγραψαν με μελανά χρώ-
ματα όσα βιώνουν οι Αφγανές από το καθεστώς των
Ταλιμπάν και ζήτησαν τη συνδρομή του ελληνικού
κράτους για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην ελ-
ληνική κοινωνία εκείνες και τα παιδιά τους.

Οι Ιρανές πρόσφυγες έκαναν έκκληση για ευρωπαϊ-
κή στήριξη, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα καλύ-
τερο μέλλον για τις οικογένειές τους που παραμένουν
πίσω στο Ιράν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε την ανάγκη συν-
δρομής των ευρωπαϊκών θεσμών και η Ιράτσε
Γκαρσία Πέρεθ επισήμανε ότι βρίσκεται πολύ ψηλά
στην ατζέντα των Σοσιαλιστών το θέμα της υποστή-
ριξης των πιο ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι γυ-
ναίκες πρόσφυγες.
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Αργά το βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση
με αφορμή την αποκάλυψη της «Political» για τις
αποσπάσεις δύο υπαλλήλων της Ρυθμιστικής
Αρχής Σιδηροδρόμων στα γραφεία των Τσίπρα
και Ραγκούση και μας επιβεβαίωσε πλήρως ανα-
φέροντας ότι είναι καθ’ όλα νόμιμες. «Αποσπά-
σεις καθ’ όλα νόμιμες που ισχύουν για όλα τα
κόμματα και για όλους τους βουλευτές», αναφέ-
ρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αν και στο ρε-
πορτάζ της «P» δεν αναφέρεται πουθενά ότι εί-
ναι παράνομες... Συνεπώς μιλάμε για πλήρη επι-
βεβαίωση. Στην ίδια ανακοίνωση η Κουμουνδού-
ρου κατηγορεί τη ΝΔ αναφέροντας: «Πριν ακόμη
η κυβέρνηση δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα
ερωτήματα της τραγωδίας, για μια ακόμη φορά
σπεύδει, με ανακοίνωση της ΝΔ, να αποδώσει
την ευθύνη στους πολιτικούς της αντιπάλους.
Αλλά αυτήν τη φορά ξεπερνά ακόμη και τα όρια
της γραφικότητας. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για
αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων -και τονί-
ζουμε όχι μηχανικών ή ελεγκτών- από τη ΡΑΣ,
που όμως... αποφάσισαν και υπέγραψαν οι
υπουργοί της!».

Εγκαταλείπουν
τον ΣΥΡΙΖΑ μαζικά!

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
επιβεβαιώνει 
το ρεπορτάζ 

της «Political»

Αυτό που ορισμένοι δημοσιογράφοι δηλώ-
νουν ότι είναι κατά των δημοσκοπήσεων,
αλλά ταυτόχρονα τις παρουσιάζουν στα μέ-
σα ενημέρωσης όπου εργάζονται με ξεπερ-
νάει… Το να είσαι κατά των δημοσκοπήσε-
ων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά
από μία τραγωδία είναι σεβαστό. Αλλά μην
τις παρουσιάζεις… Άσε κάποιον άλλο συ-
νάδελφό σου να το κάνει… 

Ε, όχι…

Θα περίμεναν στον ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που τους εγ-
κατέλειψαν το 2015 να επιστρέφουν σιγά σιγά στο
«μαντρί» δεδομένης και της πόλωσης ενόψει των
εκλογών. Κι όμως κάτι τέτοιο δεν μοιάζει προς το
παρόν να συμβαίνει. Αντίθετα, το ΚΚΕ φαίνεται να
«εγκολπώνει» αρκετά στελέχη της Κουμουνδού-
ρου. Κοντά στον Περισσό, συμμετέχοντας σε εκ-
δηλώσεις του, βρίσκονται μεταξύ άλλων ο άλλοτε
υπεύθυνος για το Οικονομικό Πρόγραμμα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Γιάννης Μηλιός, η πρώην ευρωβουλευτής
Κωνσταντίνα Κούνεβα, αλλά και οι άλλοτε βου-
λευτές του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας
Δερμιτζάκης και Ασημίνα Αικατερινάρη-Ξηροτύ-
ρη. Και το ΜέΡΑ25 «τραβάει» κοντά του άλλοτε
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η πρώην βουλευτής
Ηρώ Διώτη και ο συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην
ΑΔΕΔΥ Μάριος Κρητικός.

Κοντά στις πρόσφυγες 
της «Μέλισσας»
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Ασκήσεις «αφωνίας» έκανε ο «αψύς Σφακια-
νός» από την ημέρα της συνεδρίασης του Εκτε-
λεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα, όταν
το βαρύ κλίμα για τον ίδιο, μετά το άδειασμά του
από τον Αλέξη Τσίπρα, έμοιαζε να γυρίζει. Από
το δυστύχημα στα Τέμπη και μετά -και παρά το

γεγονός πως ο πρόεδρος του κόμμα-
τος έχει σημάνει «σιωπητήριο»-

ο Κρητικός βουλευτής έχει
αρχίσει να «σπινάρει» πυ-
κνώνοντας τις αναρτήσεις,
φυσικά με μύδρους κατά της

κυβέρνησης. Φαίνεται πως το
κλίμα έχει… αλαφρύνει τόσο

για τον Σφακιανό που μοιάζει πιθα-
νό να υπάρξουν αρκετές ανατροπές στην υπό-
θεσή του. Κοιτά να δεις που θα τον κάνουν όλοι
γαργάρα τον Παυλή… 

Ο Τσίπρας ψάχνει για νέο… Καμμένο
Σας τα έγραψα και χθες από τη στήλη ότι ο Τσίπρας είναι ικανός να
συνεργαστεί με τον Βελόπουλο και κάποιοι πέσατε από τα σύννε-
φα. Καλά, ξανασηκωθείτε. Εδώ συνεργάστηκε στο παρελθόν με
τον Πάνο Καμμένο, στον Βελόπουλο θα κωλώσει; Αιχμές κατά του
ΣΥΡΙΖΑ άφησε και η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη δήλωση του
βουλευτή και πρώην υπουργού Στέλιου Αραχωβίτη ότι «στην
“προοδευτική” διακυβέρνηση στο πλευρό του κ. Βαρουφάκη,
“χωράει” και ο κ. Βελόπουλος». «Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρώην υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Στ. Αραχωβίτης
δηλώνει ότι στην “προοδευτική” διακυβέρνηση στο πλευρό του κ.
Βαρουφάκη, “χωράει” και ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Τσίπρας αναζητεί
τον νέο Καμμένο. Καμία έκπληξη. Έτσι κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια.
Είχε το πρωτότυπο, στο πρόσωπο του κ. Βελόπουλου ψάχνει για
αντίγραφο. Καλή τύχη», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοί-
νωσή της. Βρε και το μουστάκι θα ξύριζε αν είχε… 

«Σπινάρει» 
ο Παύλος Πολάκης



ΕΕπιστροφή 
στα… γνωστά  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει εντολή στα
κράτη-μέλη να επανέλθουν στις βασικές αρχές
της… λιτότητας από το νέο έτος. Μάλιστα, αναμέ-
νεται να υπάρξουν ακόμη και ξεχωριστές συμ-
φωνίες με κράτη-μέλη, ανάλογα με τα προβλή-
ματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Για παρά-
δειγμα, η Ελλάδα λόγω του υψηλού χρέους θα εί-
ναι η πρώτη χώρα η οποία θα υπογράψει ένα…
συμβόλαιο εμπιστοσύνης, το οποίο θα προβλέ-
πει… αιώνια πίστη στον μηδενισμό των ελλειμ-
μάτων και την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέ-
ους. Ουσιαστικά, η Ευρώπη, μετά από μια τετραε-
τία… χαλαρότητας, λόγω της πανδημίας και των
συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία, αναλαμβάνει και πάλι… δράση, γιατί θέλει να
μαζέψει τα… ανοίγματα του… μαγαζιού. Επι-
στροφή στη… γνωστή συνταγή, για να μην ξε-
χνιόμαστε. 

Η οργή, οι selfies 
και τα χαμόγελα 

Τόσο βαριά θλίψη και πένθος είχαν κάποιοι
«μονίμως αγανακτισμένοι» ηθοποιοί, οι οποίοι
κατέβηκαν στην πορεία για τους νεκρούς των
Τεμπών και φρόντισαν να χαμογελάνε στις φωτο-
γραφίες που έβγαζαν από τα κινητά τους και τις
αναρτούσαν στα social media. Στο μεγάλο συλ-
λαλητήριο της Τετάρτης 8 Μαρτίου στο κέντρο
της Αθήνας συμμετείχε και το Σωματείο Ελλήνων
Ηθοποιών, με πολλούς γνωστούς ηθοποιούς να
δίνουν το «παρών» στις κινητοποιήσεις για την
τραγωδία στα Τέμπη. Πολλοί από τους καλλιτέ-
χνες φωτογραφήθηκαν γελαστοί και ευδιάθετοι,
σε μια συγκέντρωση με αντικείμενο μια πολύνε-
κρη τραγωδία. Ντράπηκε και η ντροπή…
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σωτερική… αναστάτωση προκά-
λεσε μια δήλωση του Θόδωρου
Ρουσόπουλου σχετικά με την
υποψηφιότητα του παραιτηθέν-

τος υπουργού Μεταφορών και Υποδομών
Κώστα Καραμανλή. 

Ο βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στο
Open, ερωτηθείς εάν ένα μέρος της πρα-
κτικής ανάληψης πολιτικής ευθύνης θα
ήταν να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές
του 2023 ο παραιτηθείς υπουργός Κώστας
Καραμανλής, απάντησε: «Δεν θα του πω
εγώ τι θα κάνει. Εγώ είπα το 2009 στον
Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είμαι υπο-
ψήφιος. Το 2008 είχα κατηγορηθεί αδί-
κως για μια αθλιότητα. Με αθώωσαν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και η Δικαιοσύνη
καταδίκασε τους συκοφάντες μου. Θα
ήταν, όμως, μια κατάσταση που δεν θα
μπορούσα να την παλέψω. Ας υποθέσου-
με ότι ο Κώστας Καραμανλής τα έχει κάνει
όλα τέλεια. Τα φώτα, όμως, έχουν στραφεί
όχι αδίκως στην κυβέρνηση και τον Κώ-
στα Καραμανλή». 

Ωστόσο, πηγή από το γραφείο του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμαν-
λή, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογρά-
φων, διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του
βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρου Ρουσόπου-
λου, που αφορούν τον τέως υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαν-
λή, «δεν ήταν σε γνώση του και εκφρά-
ζουν τον κ. Ρουσόπουλο προσωπικώς». 

Για όσους δεν καταλάβατε, ο πρώην
πρωθυπουργός παίρνει αποστάσεις από
τον Ρουσόπουλο! Πέραν αυτού, πάντως, η
δήλωση του κ. Ρουσόπουλου είναι μάλ-
λον άστοχη, καθότι η δική του περίπτωση
ήταν διαφορετική από του Καραμανλή. 

Ο κ. Ρουσόπουλος κατηγορείτο για την υπόθεση Βατοπεδίου (όπου βεβαίως
αθωώθηκε) και υπήρχε ανοιχτή Εξεταστική Επιτροπή το 2008, για αυτό και επέ-
λεξε να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2019. Με τον πρώην υπουργό Με-
ταφορών κ. Καραμανλή δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή σε ποινικό επίπεδο. 

Η μεγάλη γκάφα
της ΓΣΕΕ

Μια πολύ καλή ιδέα είχαν στη
ΓΣΕΕ ενόψει του Συνεδρίου τους.
Να καλέσουν τον Μανώλη Γλέζο
στην έναρξη των εργασιών. Έτσι
έβαλαν μια υπάλληλο της Γραμμα-
τείας της Γενικής Συνομοσπονδίας
να πάρει τηλέφωνο στο σπίτι του,
ώστε να του απευθύνουν την πρό-
ταση επισήμως. Η σύζυγος του
εκλιπόντος αγωνιστή το σήκωσε
και έμεινε κατάπληκτη με όσα
άκουσε.

Είναι να απορείς με την αντίδρα-
σή της. Ούτως ή άλλως η πλειοψη-
φία της ΓΣΕΕ, που την ώρα που η
χώρα θρηνεί ετοιμάζει το Συνέ-
δριό της σε πεντάστερο ξενοδο-
χείο στο Καβούρι, είναι απείρως
πιο… νεκρή από ό,τι ο «αθάνατος»
Μανώλης Γλέζος. «Η πρόσκληση
απευθυνόταν σε έναν νέο άνθρω-
πο και συνεπώνυμο πολιτικό, τον
Μανώλη Γλέζο, αναπληρωτή
γραμματέα της ΤΟ Κηφισιάς του
ΠΑΣΟΚ. Κατά διαβολική σύμπτω-
ση και αυτός έχει καταγωγή από τη
Νάξο και έχει συγγενική σχέση με
τον δικό σας άνθρωπο που άφησε
ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολι-
τική ζωή της Ελλάδας», απαντά
από την πλευρά της η ΓΣΕΕ και ελ-
πίζω να είναι αληθές.

Άθλια προπαγάνδα σε βάρος του υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου
Ορισμένοι εκ των βουλευτών της «γαλάζιας» πα-
ράταξης στην Κοζάνη και άτομα από τα πολιτικά
τους γραφεία, προκειμένου να αποκομίσουν πολι-
τικά οφέλη, διαδίδουν ψευδώς ότι ο Μιχάλης Πα-
παδόπουλος έχει ευθύνη για το μοιραίο δυστύχη-
μα στα Τέμπη και έπρεπε να παραιτηθεί, ενώ γνω-
ρίζουν ότι μέχρι και πριν από την παραίτηση του
Κώστα Καραμανλή δεν είχε ουδεμία αρμοδιότητα
για τον συγκεκριμένο τομέα. Μετά την παραίτηση
του κ. Καραμανλή και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 6
Μαρτίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ανέθεσε τις αρμοδιότητες των Μεταφορών στον
Μιχάλη Παπαδόπουλο. Πληροφορηθήκαμε ότι για
όλες αυτές τις αθλιότητες ενημερώθηκε ο γενικός
γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
ΝΔ Γιάννης Μπουγάς, ο οποίος παρενέβη και επί-
πληξε τους συγκεκριμένους βουλευτές. Όμως
παρ’ όλα αυτά τα «παπαγαλάκια» τους συνεχίζουν
τη σπέκουλα με σκοπό να αποκομίσουν πολιτικά
οφέλη… Δυστυχώς για αυτούς, ο πρωθυπουργός
με την κίνησή του αναβάθμισε τον υφυπουργό και
έδειξε ότι τον εμπιστεύεται…

Ο Καραμανλής αδειάζει
Ρουσόπουλο
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Σ
τη βαριά σκιά που έχει αφήσει στη χώρα η πολύ-
νεκρη τραγωδία των Τεμπών, το ΠΑΣΟΚ, όπως
και όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, επιχει-
ρεί σταδιακά μια επανεκκίνηση και ταυτόχρονα

να διαμορφώσει νέα πολιτική ατζέντα ενόψει του προ-
εκλογικού σκηνικού. Μετά και τις χθεσινές πληροφορίες
από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου ου-
σιαστικά η προκήρυξη των εκλογών μετατίθεται για μετά
το Πάσχα, στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν ότι τους δίνεται
ο χρόνος για έναν μερικό ανασχεδιασμό αλλά και διόρθω-

ση λανθασμένων χειρισμών που αποτέλε-
σαν δημοσκοπικά βαρίδια για το κόμμα. 

Στον απόηχο της συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ συνε-
χίζει να κινείται σε σκληρή γραμμή κατά της
κυβέρνησης αλλά και προσωπικά κατά του
πρωθυπουργού. 

«Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα
στα Τέμπη ανέδειξε την αδυναμία της Πολι-

τείας να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες κα-
θώς και την αποτυχία του επιτελικού κράτους όπως ονο-
μάζει ο πρωθυπουργός τον τρόπο διοίκησης της χώρας»,
είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη
διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στη συνεδρία-
ση της Συνόδου των S&D στην Αθήνα, συμπληρώνοντας ότι
«η Ελλάδα έχει ανάγκη από μία προοδευτική πολιτική
εναλλακτική, που θα δώσει προοπτική στη νέα γενιά για
μια κοινωνικά δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, με σεβασμό
στο περιβάλλον, στους θεσμούς και στη δημοκρατία».

Σε υψηλούς τόνους και τα σχόλια του Δημήτρη Μάντζου:
«Δυστυχώς, συνεχίζει με κυνικό τρόπο την επικοινωνιακή
διαχείριση της τραγωδίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη στα
λόγια και προσπαθεί κατ’ ουσίαν να την επιμερίσει σε
όλους». Μάλιστα σε μια προσπάθεια να βγάλει το κόμμα
του από τη διαχρονικότητα των ευθυνών, υποστήριξε: «Ε,
λοιπόν, όχι. Δεν φταίμε όλοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν
ήταν στα δικά μας συρτάρια εκκρεμής η σύμβαση 717/2014
εννέα χρόνια, με επτά παρατάσεις και 54 εκατ. συμβατικό
αντικείμενο. Δεν είναι στα δικά μας συρτάρια οι παραιτή-
σεις και συνταξιοδοτήσεις των υπαλλήλων του ΟΣΕ που
δεν αναπληρώθηκαν ποτέ». Και κατέληξε ασκώντας κριτι-

κή για την αποτυχία του επιτελικού κράτους: «Μου θυμίζει
κάτι παλαιότερες εποχές που ερχόταν η ΝΔ και έταζε πάλι
την επανίδρυση του κράτους. Άραγε αυτή τη φορά τι μας
λένε; Πως θα το επανιδρύσουν τέσσερα χρόνια μετά τη δι-
κή τους διακυβέρνηση;».

Δεν προσκλήθηκε ο Αλέξης
Η διήμερη παρουσία του Προεδρείου των Ευρωσοσιαλι-

στών στην Αθήνα, χθες και σήμερα, έπειτα από πρόσκληση
του Νίκου Ανδρουλάκη μπορεί να συνέπεσε με το τραγικό γε-
γονός που βύθισε σε πένθος όλη τη χώρα, στον πολιτικό μας
μικρόκοσμο όμως έχει τη σημειολογία του. Σε μια «ελεύθερη
μετάφραση» αυτό σημαίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» των S&D
στο ΠΑΣΟΚ. Η λεπτομέρεια όμως που κάνει τη διαφορά και
προκαλεί μειδιάματα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι
σε αυτή τη διήμερη συνάντηση επί ελληνικού εδάφους δεν θα
είναι προσκεκλημένος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συμμετέ-
χει ως παρατηρητής στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος (PES). Την ώρα που κάποιος ανυποψίαστος
βιαστεί να αναρωτηθεί «σιγά, και τι έγινε;». Δυστυχώς για τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του… «έγινε»! Διότι η ένταξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών αποτελεί ένα μεγάλο
και διαρκές στοίχημα για τον κ. Τσίπρα αλλά και ένα από τα
σημεία τριβής με το ΠΑΣΟΚ. Η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά
ήταν εκείνη που είχε φροντίσει να υψώσει ισχυρά αναχώματα
και να εμποδίσει την υλοποίηση των σχεδίων του κ. Τσίπρα.
Παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κάνει το
πρώτο βήμα στα ευρωπαϊκά σαλόνια της Σοσιαλδημοκρατίας
συμμετέχοντας ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του PES
και ενίοτε πραγματοποιεί και παρεμβάσεις προκαλώντας τον
εκνευρισμό του ΠΑΣΟΚ. Για την ιστορία, πάντως, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέλος των S&D.

Η ενεργειακή φτώχεια 
στο επίκεντρο

Στη χθεσινή, πρώτη μέρα, το Προεδρείο των Ευ-
ρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συνεδρία-
σε με θέμα την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώ-
χειας. Κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης,
η πρόεδρος Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ υπογράμμισε ότι
η «πράσινη» μετάβαση παραμένει προτεραιότητα
των Σοσιαλιστών, παρά την ενεργειακή ανασφάλεια
που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τονίζον-
τας ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θα
πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα τους κοινωνι-
κούς προβληματισμούς, με δίκαιο τρόπο, έχοντας
ως επίκεντρο τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. 

Στην παρέμβασή του, ο γραμματέας του Τομέα
Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτής καθηγη-
τής Ενεργειακής Πολιτικής στο ΕΜΠ, Χάρης Δού-
κας, σημείωσε ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο
ενεργειακό πληθωρισμό στην Ευρώπη, με ακριβό-
τερες τιμές στο ρεύμα και στην αντλία, ενώ 1 στα 3
ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύεται να πληρώσει
τους λογαριασμούς ενέργειας. Ο Χάρης Δούκας
υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας, ώστε επιχειρήσεις αλλά και πολίτες να κατα-
στούν ενεργειακά αυτόνομοι. Tέλος, ο αντιπρό-
εδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Τσαχίμ Μοχάμεντ υποστήριξε ότι οι χώρες της Με-
σογείου πρέπει να επενδύσουν στην ηλιακή ενέρ-
γεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι επιδοτήσεις των ορυ-
κτών καυσίμων δεν αποτελούν λύση για την ενερ-
γειακή κρίση. Σημείωσε μάλιστα ότι τα πανεπιστή-
μια στην Ελλάδα παράγουν τεχνογνωσία, η οποία
βοηθάει άλλες χώρες για να υλοποιήσουν την
«πράσινη» ενεργειακή μετάβαση, ενώ δυστυχώς η
ελληνική κυβέρνηση δεν την αξιοποιεί.

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Έριξαν «πόρτα» στον Τσίπρα

Ψήφος εμπιστοσύνης 
των Ευρωσοσιαλιστών S&D σε ΠΑΣΟΚ
και Ανδρουλάκη - Η μετάθεση των
εκλογών για μετά το Πάσχα έγινε δεκτή
με… ανακούφιση στη Χαριλάου Τρικούπη



Μ
ήνυμα προς τους συγγενείς
των θυμάτων από την τραγω-
δία στα Τέμπη στέλνει ο Αμε-
ρικανός πρέσβης Τζορτζ

Τσούνης. «Είναι μια τραγωδία. Δεν ξέρω τι
άλλο μπορεί να πει κανείς. Ανείπωτο γεγο-
νός. Η καρδιά μου βρίσκεται στις οικογέ-
νειες, σε αυτούς που χάθηκαν. Ο πρόεδρος
Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός Εξωτερικών Άν-
τονι Μπλίνκεν και εγώ εκφράσαμε
τα συλλυπητήριά μας και κυρίως την
επιθυμία μας να κάνουμε ό,τι χρει-
άζεται για να βοηθήσουμε το ελληνι-
κό κράτος και τους Έλληνες. Σαν πα-
τέρας θέλω να σας πω, μου προκά-
λεσε σοκ ήταν τόσο πολλοί, τόσο νέοι. 

Είναι μια τραγωδία. Θα πάρει και-
ρός στο έθνος για να επουλωθούν οι πλη-
γές. Δεν ξέρω αν οι γονείς των παιδιών θα
το ξεπεράσουν ποτέ, αλλά με τη βοήθεια
του Θεού και όλες τις προσευχές μας και τη
στήριξη ενός έθνους ελπίζω ο πόνος να
μαλακώσει».

Μιλώντας
στον τηλεο-
πτικό σταθμό
Οpen είπε ότι
πιστεύει ότι θα
ληφθούν μέτρα, ώστε
αυτό να μη συμβεί ξανά.
«Δεν είμαι κάποιος που αναζητά το φταί-
ξιμο σε αυτή την εθνική τραγωδία. Νομί-

ζω ότι δεν είναι σωστό να χρησιμο-
ποιηθεί αυτό το γεγονός για να δι-
αιρεθεί το έθνος και οι άνθρωποι».

Παρόμοια τραγωδία, άλλωστε, εί-
χαν ζήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες
και ο Αμερικανός πρέσβης εκτιμά

ότι δημιουργείται ένα επιπρόσθετο
ερώτημα να δούμε την ασφάλεια των
τρένων σε όλο τον κόσμο. «Δεν είναι

ένα πρόβλημα συγκεκριμένο εδώ, είναι
μια συγκεκριμένη πρόκληση σε όλο τον
κόσμο. Στις ΗΠΑ ξοδέψαμε τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια για τη βελτίωση των υποδομών
στα τρένα. Δεν είναι λοιπόν μόνο πρόβλημα

για την Ελλάδα αλλά για όλο τον κόσμο, εί-
ναι μεγαλύτερο θέμα και πρέπει να γίνουν
επενδύσεις στις μεταφορές, στις υποδο-

μές, όχι μόνο για να είναι σύγχρονες και
επαρκείς αλλά και για να είναι όσο το δυνα-
τό ασφαλείς». 
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Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

«Αναθερμάνθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας»
Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που αποκαταστάθη-
κε τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρέσβης λέει ότι η αποκλιμάκωση
ήδη συμβαίνει. «Έχουμε πραγματικές ενδείξεις ότι υπάρχει ουσιαστική αναθέρ-
μανση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θέλουμε να συνεχιστεί, γιατί
κανείς δεν ωφελείται περισσότερο από τη σταθερότητα στην περιοχή από τους

πολίτες της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολιτισμένα
κράτη, με καλλιεργημένους διπλωμάτες
που έχουν ζήσει κοντά για χιλιάδες χρόνια.
Γνωρίζονται καλά και γνωρίζουν πώς να γί-
νει η αποκλιμάκωση. 
Εμείς είμαστε εδώ όχι για να κάνουμε υπο-
δείξεις. Είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε
και να υποστηρίξουμε συμπεριφορά που
οδηγεί στη σταθερότητα και ευημερία στην
περιοχή, διότι αυτό δεν είναι μόνο προς το

συμφέρον των ΗΠΑ αλλά και όλων των εθνών στην περιοχή. Έχουμε εμπιστοσύ-
νη στην ικανότητα και των δύο χωρών ότι θα λύσουν τα θέματά τους με διπλωματι-
κά και ειρηνικά μέσα». Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις ο κ. Τσούνης πι-
στεύει ότι οι σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο δυνατές. «Η Ελλάδα είναι ο απαραίτητος
και πολύτιμος σύμμαχος στην περιοχή. Η αξιοπιστία, η συνεργασία σε κάθε επί-
πεδο πραγματοποιείται».

«Είναι μια τραγωδία, θα πάρει καιρός 
στο έθνος για να επουλωθούν οι πληγές»

Συγκινεί ο Τσούνης
με το μήνυμά του 
για τα Τέμπη
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Υποβρύχιο των ΗΠΑ στη Σούδα για συνεκπαίδευση με στελέχη της ΔΕΠ
Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν υπάρχει κα-

νένας εφησυχασμός. Όλο αυτό το διάστημα και οι τρεις
κλάδοι συνέχισαν τις ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις
με συμμαχικές χώρες διατηρώντας την επιχειρησιακή
τους ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε συ-
νεκπαίδευση μεταξύ στελεχών ειδικών επιχειρήσεων
Ελλάδας και ΗΠΑ με αμερικανικό υποβρύχιο στην ευ-
ρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, όπου εκτελέ-
στηκαν σενάρια αμφίβιων επιχειρήσεων. Στην άσκηση
συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδι-

κού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ και του Πολεμικού Ναυτικού,
όπως σκάφη ανορθόδοξου πολέμου Mark-V αλλά και
αμερικανικά αεροσκάφη CV-22 OSPREY, που έχουν
ενταχθεί στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Η συνεκπαί-
δευση αφορούσε κυρίως την επιβίβαση και αποβίβα-
ση τμημάτων Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από το
αμερικανικό υποβρύχιο στην επιφάνεια της θάλασσας
με χρήση λέμβου τύπου Zodiac, στην ευρύτερη θαλάσ-
σια περιοχή των προσβάσεων κόλπου Σούδας, σε συν-
θήκες περιορισμένης ορατότητας.

E
πειτα από έναν μήνα «ηρεμίας» και
απουσίας της επιθετικής ρητορι-
κής από τη γείτονα, τα φιλοκυβερ-
νητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης

επανήλθαν με το ελικοπτεροφόρο «TCG
Anadolu», το οποίο -χωρίς να προσδιορί-
ζουν χρονικά το πότε- ετοιμάζεται να... σαλ-
πάρει για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Yeni Sa-
fak», «το πρώτο πλοίο μη επανδρωμένων
αεροσκαφών στον κόσμο, το οποίο μπορεί
να φέρει περισσότερα από 100 οπλισμένα
drones, παραδόθηκε στο τουρκικό ναυτι-
κό. Το “TCG Anadolu” θα γίνει η ναυαρχίδα
των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων παίρ-
νοντας τον τίτλο του μεγαλύτερου πολεμι-
κού τουρκικού πλοίου. Με μήκος 231μ. και
πλάτος 32μ. βγαίνει στις θάλασσες έπειτα
από επτά χρόνια προετοιμασίας. Η κατα-
σκευή του γιγάντιου πλοίου, που όλοι πε-
ρίμεναν με ενθουσιασμό, έφτασε στο τέ-
λος της». 

Όπως αναφέρει η τουρκική φιλοκυβερ-
νητική εφημερίδα, το πολεμικό πλοίο έχει
προγραμματιστεί να ξεκινήσει αποστολές
κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην
Ανατ. Μεσόγειο για να στείλει μήνυμα στην
Ελλάδα. Στην πρώτη άσκηση που συμμε-
τείχε και έγινε στη θάλασσα του Μαρμαρά,
όπως αναφέρεται, δοκιμάστηκαν με επι-
τυχία η προσγείωση και η απογείωση
όλων των ειδών αεροσκαφών που θα φέ-
ρει, ενώ εντάχθηκαν στο πλοίο κομάντος
υποβρύχιων καταστροφών.

Στον τουρκικό Τύπο αναφέρεται ότι η
Τουρκία με το «TCG Anadolu» ετοιμάζεται
να εισαγάγει νέα σελίδα στην ιστορία του
πολεμικού της ναυτικού, καθώς το ελικο-
πτεροφόρο θα μεταφέρει μεγάλο αριθμό
οπλισμένων drones και επιθετικών ελι-
κοπτέρων. Όπως αναφέρουν, η εταιρεία
Baykar ανέπτυξε ειδικά για το «TCG Ana-
dolu» το οπλισμένο μη επανδρωμένο αε-
ροσκάφος TB-3, το οποίο σε πρόσφατη
δοκιμή με προσομοίωση χτύπησε τον εχ-
θρό με επιτυχία, δηλαδή τα ελληνικά νη-
σιά. Εκτός από το Bayraktar TB3, στο
«TCG Anadolu» θα αναπτυχθεί επίσης το
μη επανδρωμένο μαχητικό Kizilelma, που

βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών, ενώ φορτώ-
θηκε δοκιμαστικά το άρμα μάχης Altay
και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ξανά
πίσω στον χώρο κατασκευής του.

Στρατιωτικοί αναλυτές
μας στοχοποιούν ξανά

Ο Τούρκος απόστρατος στρατιωτι-
κός αναλυτής Τζοσκούν Μπασμπούγ,
μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Ha-
ber7, τόνισε «τη σημασία της ύπαρξης
πλοίων, όπως το “TCG Αναντολού”, στην

Ανατολική Μεσόγειο, έτοιμων να αναλά-
βουν δράση, γιατί εκεί υπάρχει η Ελλάδα,

ενώ υποστήριξε ότι η πρώτη του
αποστολή θα μπορούσε να είναι
νότια της Κρήτης». Ο απόστρατος
συνταγματάρχης Εράι Γκιου-
τσουέρ επέστησε την προσοχή
στις δυνάμεις που βρίσκονται

εναντίον της Τουρκίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, λέγοντας ότι

«υπάρχει μια ένωση δυνάμεων που έχουν
συγκεντρώσει εκεί οι δυτικές δυνάμεις με

το πρόσχημα της προστασίας του πετρε-
λαίου. Μια τέτοια πλωτή δύναμη και ένα
κέντρο διοίκησης στη θάλασσα μπορεί να
προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στην απο-
τροπή τέτοιων δυνάμεων. Η αποτρεπτική
δύναμη της Τουρκίας έχει πολλαπλασια-
στεί».

Διεθνολόγοι εκτιμούν ότι τα τουρκικά
δημοσιεύματα για την έξοδο του «TCG
Anadolu» ήταν ένα μήνυμα στην Ελλάδα
ενόψει και της συνάντησης Τσαβούσο-
γλου - Φραγκογιάννη στη Τουρκία στα τέ-
λη Μαρτίου, υπενθυμίζοντάς μας ότι οι
τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έφυγαν πο-
τέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο, δεν εκτιμάται κλιμάκωση από την
τουρκική πλευρά ενόψει εκλογών και στις
δύο χώρες. 

Επανεμφάνιση Τούρκων
με το «TCG Anadolu»

Ηρεμία... τέλος στο Αιγαίο, οι Τούρκοι βγάζουν το πρώτο πλοίο 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κόσμο έπειτα 

από προετοιμασίες επτά ετών - Φέρει έως και 100 drones

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη
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Παραμονές εκλογών έρχεται ακόμη ένα νομοσχέ-
διο να προβεί βεβιασμένα σε ρυθμίσεις αναφορικά με
τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων. Αυτό δι-
ευρύνει τις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, αναθέτοντάς της «την εποπτεία και τον
έλεγχο» των υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας
αστικών αποβλήτων, εξέλιξη που θέτει προ των πυ-
λών και με συγκαλυμμένο τρόπο στον παρόντα χρόνο
την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Επανέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα η
ιδιωτικοποίηση του νερού στη χώρα. Αν και διάφορες
αντιδράσεις ως τώρα ανακόπτουν την πορεία τέτοιων
σκέψεων, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και καραδοκούν…
Το νερό όμως είναι ένα δημόσιο αγαθό και ουδείς μας
υποχρεώνει να ακολουθήσουμε διαδικασίες της
ιδιωτικοποίησης. Αυτό καταδεικνύεται από τα ακό-
λουθα.

«Οι συμβάσεις παραχώρησης στον τομέα του ύδα-
τος… απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της σημασίας
του ύδατος ως δημόσιου αγαθού με θεμελιώδη αξία
για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Οι ιδιαιτερότητες των
εν λόγω ρυθμίσεων δικαιολογούν να υπάρξει απο-
κλεισμός του τομέα του ύδατος από το πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας Οδηγίας». (Από την αιτιολογική έκ-
θεση της Οδηγίας 2014/23 με θέμα την ανάθεση συμ-

βάσεων παραχώρησης σε οικονομικούς φορείς,
ιδιωτικούς και μη.) 

Στην ίδια έκθεση τονίζεται ότι για όλους τους άλ-
λους τομείς, πλην των εξαιρουμένων, «ιδιαίτερη ση-
μασία πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των ευκαιριών
πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)
σε όλο το φάσμα των αγορών των παραχωρήσεων της
Ένωσης».

Η Right2Water, μια μη κυβερνητική οργάνωση που
ασχολείται με το θέμα αυτό, θεωρεί ότι το πόσιμο νε-
ρό οφείλει να αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα.
Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. υπογραφές αξιώνοντας από
την Επιτροπή να μην προχωρήσει στην ιδιωτικοποί-
ηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως
φέρεται να σχεδίαζε «μυστικά», σύμφωνα με δημοσι-
εύματα. Το θέμα αυτό είχε προκαλέσει κατακραυγή
στη Γερμανία και όχι μόνο.

Η ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού «δεν ήταν πο-
τέ στις προθέσεις (της ΕΕ), δεν υπήρξε ποτέ πραγμα-
τικότητα», επέμεινε ο Γάλλος επίτροπος, αν και οι
σκέψεις του κατά την περίοδο επεξεργασίας της Οδη-
γίας ήταν διαφορετικές.

Και πράγματι έτσι έγινε και το νερό εξαιρέθηκε με-
τά από επίπονες διαβουλεύσεις. Έχοντας υπόψη τα
προαναφερθέντα, η εμμονή στη χώρα μας με θέμα

την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής πόσιμου
νερού εύλογα προβληματίζει, όταν γνωρίζουμε την
πίεση που ασκούν πολλές διεθνείς εταιρείες για εμ-
πλοκή τους στην εν λόγω δραστηριότητα. 

Στο θέμα της ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών
της μορφής αυτής αναφέρθηκε πολύ παλαιότερα και
εύστοχα ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγ-
κλιτς, ο οποίος τόνισε: «Οι εθνικοί ηγέτες πανευτυχείς
ξεπουλούν τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και ύδατος… θα μπορούσες να δεις πώς ανοίγουν
τα μάτια τους, με την προσδοκία της μίζας του 10%, που
θα καταβληθεί σε λογαριασμό τους σε μια τράπεζα της
Ελβετίας», απλά και μόνο γιατί οδήγησαν στην απα-
ξίωση της εθνικής περιουσίας ή ακριβέστερα, όπως
χαρακτηριστικά σημειώνει, «επειδή ξύρισαν κάτι δισ.
από την τιμή πώλησης εθνικών περιουσιακών στοιχει-
ών…». Αυτό το αποκαλεί ο Στίγκλιτς, στο πλαίσιο ενός
λογοπαιγνίου, όχι ιδιωτικοποίηση αλλά «δωροδοποί-
ηση» («Briberization» κατά τον όρο που χρησιμοποί-
ησε). (Βλ. http://www.gregpalast.com/the-globaliz-
er-who-came-in-from-the-cold/.) 

Από τα παραπάνω το ερώτημα που εύλογα προκύ-
πτει είναι το εξής: Ποιους κανόνες ακολουθεί η προ-
ωθούμενη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα και
τι εύλογες σκοπιμότητες κρύβει αυτή η τάση;

Η νέα απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού και η μίζα του 10%

Η
απλούστευση του χρηματοδοτικού τοπίου της ΕΕ
είναι επιτακτική ανάγκη. Το πλήθος των εκτός
προϋπολογισμού χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ

έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, γεγονός που
επέτεινε ακόμη περισσότερο την πολυπλοκότητα του χρη-
ματοδοτικού τοπίου της. Μερικά από αυτά τα μέσα δεν
υπόκεινται σε έλεγχο των επιδόσεών τους, ούτε και σε
εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Για δεκαετίες τώρα, η αποσπασματική προσέγγιση που
υιοθετήθηκε για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού τοπί-
ου της ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ανομοιογενές και υπερβο-
λικά περίπλοκο σύνολο, για το οποίο δεν υπάρχει πλήρης
υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο
οποίο καταλήγει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου (ΕΕΣ). Κεντρικό στοιχείο αυτού του οικοδομή-
ματος είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, περιλαμβάνονται
ωστόσο όλο και περισσότερα εκτός προϋπολογισμού και
υβριδικά μέσα. Καθώς το πλήθος αυτών των νεοσύστατων
μέσων έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, το ΕΕΣ
συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την
ενοποίησή τους.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιγράψει το σημερι-
νό χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ ως έναν γαλαξία ταμείων
και μέσων που περιστρέφεται γύρω από τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ», δήλωσε ο κ. François-Roger Cazala, μέλος
του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Παρόλο που η δημι-
ουργία τους ήταν δικαιολογημένη, πιστεύουμε ότι, για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαφάνειάς τους, επι-
βάλλεται η περαιτέρω απλούστευσή τους και η καθιέρωση
σχετικής υποχρέωσης λογοδοσίας».

Το ΕΕΣ εξέτασε τους λόγους για τους οποίους έχει αυ-
ξηθεί ο αριθμός των διαφοροποιημένων μέσων που δεν
είναι πλήρως ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Διαπιστώθηκε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νο-

μικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες που επικρατού-
σαν κατά τον χρόνο σύστασης του εκάστοτε μέσου δικαιο-
λογούσαν τον διαχωρισμό του από τον ενωσιακό προϋπο-
λογισμό. Παραδείγματος χάριν, τα μέσα που παρέχουν
χρηματοδοτική συνδρομή βάσει δανειοληψίας και δανει-
οδότησης αναπτύχθηκαν αναγκαστικά εκτός προϋπολογι-
σμού της ΕΕ, καθώς είναι αδύνατη η άμεση χορήγηση δα-
νείων από αυτόν. Τα μέσα αυτά αναπτύχθηκαν κατά κύριο
λόγο με σκοπό την ταχύτερη δυνατή απόκριση σε κρίσεις
(πχ, άμεση ανάγκη για παροχή χρηματοδότησης
στην Ελλάδα ή αντιμετώπιση της κρίσης δημόσι-
ου χρέους το 2010).

Οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους χαρακτηρι-
στικών των διάφορων μέσων είναι σημαντικές,
γεγονός που αυξάνει τον βαθμό περιπλοκότητας:
ενδεικτικά αναφέρονται οι διαφορές στις ρυθμί-
σεις διακυβέρνησης, ακόμη και όταν δεν δικαιο-
λογούνταν ιδιαίτερα, όπως στην περίπτωση πα-
ρεμφερών δανειοληπτικών και δανειοδοτικών
μέσων. Επιπλέον, διαφορετικές είναι οι πηγές
χρηματοδότησης, καθώς και ο τρόπος εξασφάλι-
σης των πιθανών υποχρεώσεων.

Αν και με τον δημόσιο έλεγχο διασφαλίζεται ότι
τα χρηματοδοτικά μέσα είναι νόμιμα και δικαιο-
λογημένα και ότι υπάρχει σχετική υποχρέωση λογοδοσίας,
το χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ δεν ελέγχεται διεξοδικά. Το
ΕΕΣ συνιστά την εκπόνηση και δημοσίευση μιας ενοποι-
ημένης και πλήρους συλλογής πληροφοριών σχετικά με το
σύνολο των μέσων. Η νεοεισαχθείσα έκθεση δημοσιονομι-
κής διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μολονότι απο-
τελεί θετικό βήμα, δεν καλύπτει όλα τα μέσα. 

Επιπλέον, υπάρχει κενό στον έλεγχο των επιδόσεων των
μέσων που δεν καλύπτονται από τις ελεγκτικές αρμοδιό-
τητες του ΕΕΣ, ενώ ελλιπής είναι και η εποπτεία που ασκεί

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δημιουργεί ένα κενό,
δεδομένου ότι ο χαρακτήρας ή ο βαθμός του δημόσιου
ελέγχου -και επομένως της λογοδοσίας- μπορεί να διαφέ-
ρει ανάλογα με το είδος του χρησιμοποιούμενου χρηματο-
δοτικού μέσου.

Το ΕΕΣ επισημαίνει ότι στο δημοσιονομικό πλαίσιο
20212027 προβλέπονται αυξημένες ρυθμίσεις ευελιξίας
του προϋπολογισμού της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να
του επιτρέπει να αντιμετωπίζει καλύτερα τις ιδιαίτερες και

απρόβλεπτες ανάγκες και να περιορίσει την
ανάγκη δημιουργίας ειδικών μέσων. Πρόοδος
σημειώθηκε επίσης και όσον αφορά την ενσωμά-
τωση διάφορων μέσων στον προϋπολογισμό της
ΕΕ. Ωστόσο, η απόκριση στην κρίση της Covid-19
οδήγησε στη δημιουργία δύο νέων μέσων (SURE
και NextGenerationEU), ενώ δεν έχει ακόμη
αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα απλούστευ-
σης, ιδίως των μέσων εκείνων που παρέχουν
χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη-μέλη ή σε
τρίτες χώρες. 

Ο ΕΜΣ, το ΕΤΧΣ και η ΕΤΕπ χρησιμοποιούν
εξωτερικό ελεγκτή, όπως και ο Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός για την Ειρήνη και το Ταμείο Εκσυγχρο-
νισμού, για τα οποία ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη

έκθεση ελέγχου, καθώς δημιουργήθηκαν πρόσφατα.
Στην περίπτωση της δανειακής διευκόλυνσης για την Ελ-

λάδα, αρμοδιότητα ελέγχου έχουν τα ανώτατα όργανα ελέγ-
χου των κρατών-μελών που έχουν χορηγήσει δάνεια.

Το ΕΕΣ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει
την ενσωμάτωση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού στον προ-
ϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και την ενσωμάτωση και ενοποί-
ηση των υφιστάμενων μέσων χρηματοδοτικής συνδρομής.

Απαιτείται πιο συστηματική εποπτεία από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και απλούστευση των διαδικασιών. 

Το χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ να γίνει πιο απλό, ζητεί το ΕΕΣ

του
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Οικονομικών 
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Η
κρίση είναι μια απρόβλεπτη κατά-
σταση που εμφανίζεται, ως επί το
πλείστον, ξαφνικά και προκαλεί

αστάθεια και αλλαγές σε ποικίλους τομείς
μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Από τις αρ-
χές του 2020 έως και σήμερα όλος ο κόσμος
βίωσε (και βιώνει ακόμη) απρόβλεπτες κα-
ταστάσεις, οι οποίες τα προηγού-
μενα χρόνια φάνταζε αδιανόητο
να συμβούν (υγειονομική πανδη-
μία, πόλεμος στην Ουκρανία,
ενεργειακή κρίση κ.ά.). Σε αυτό το
απρόβλεπτο και μεταβαλλόμενο
εξωτερικό περιβάλλον έχει τερά-
στια σημασία οι επιχειρήσεις να
είναι κατάλληλα προετοιμασμένες
ώστε να μπορούν να αντιμετωπί-
ζουν οποιεσδήποτε έκτακτες κα-
ταστάσεις ή κρίσεις τυχόν προκύ-
ψουν, μιας και μία κρίση μπορεί να
επιφέρει σε αυτές ανεπανόρθωτες
ζημιές.

ΩΩς κρίση συνήθως ορίζεται μια

απρόβλεπτη κατάσταση που μπο-

ρεί να προκαλέσει αστάθεια, προ-

βλήματα, ανωμαλίες, δυσχέρειες και κιν-

δύνους και αφορούν τις επιχειρήσεις, την

οικονομία, το περιβάλλον, τους πολίτες σε

μικροεπίπεδο ή μακροεπίπεδο. Μια κρίση

είναι ικανή να βλάψει μια επιχείρηση, τους

εμπλεκόμενους φορείς της (stakeholders)

και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και απο-

τελεσματικά, μπορεί να πλήξει ακόμη και

τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Οι κρί-

σεις χωρίζονται σε δύο είδη: τις ξαφνικές

κρίσεις (sudden crises) και τις κρίσεις

βραδείας καύσεως (smoldering crises). Οι

ξαφνικές κρίσεις χτυπούν χωρίς καμιά

προειδοποίηση. Τέτοιες είναι οι φυσικές

καταστροφές, οι σεισμοί, οι εκρήξεις, τα

ατυχήματα, οι πυρκαγιές ή οι βίαιες συμπε-

ριφορές. Από την άλλη, στις κρίσεις βρα-

δείας καύσεως υπάρχουν συνήθως κάποι-

ες ενδείξεις, κάποια προειδοποιητικά ση-

μάδια που προμηνύουν ότι μια κατάσταση

οδηγείται προς κρίση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας κρίσης εί-
ναι συνήθως η κλιμακούμενη έντασή της
(μιας και οι εμφανιζόμενες κρίσεις δεν εκ-
δηλώνονται από την πρώτη στιγμή με τη με-
γαλύτερή τους ένταση, αλλά κλιμακώνονται
σιγά σιγά), η επικράτηση υψηλού αισθήμα-
τος ανασφάλειας και κινδύνου (κατά την πε-
ρίοδο που η κρίση εμφανίζεται, οι εμπλεκό-
μενοι κυριεύονται από άγχος, καθώς αισθά-
νονται να χάνουν τον έλεγχο της κατάστα-
σης), ο επηρεασμός των συνήθων λειτουρ-
γιών/δραστηριοτήτων (αφού η ένταση και η

ανησυχία για το χειρότερο «σενάριο» εξέλι-
ξης των γεγονότων διαταράσσουν και μετα-
βάλλουν τη συνήθη εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης), η διακύβευση της
δημόσιας/διεθνούς εικόνας (αφού οι συνέ-
πειες μιας κρίσης πλήττουν συνήθως σε
πρώτο επίπεδο την «εικόνα» μιας επιχείρη-

σης), ο ασφυκτικός έλεγχος από
ΜΜΕ και κράτος (η εκδήλωση
μιας κρίσης αναπόφευκτα προκα-
λεί το ενδιαφέρον των αρμόδιων
φορέων αλλά και των ΜΜΕ, κα-
θώς υπάρχει αυξημένη ζήτηση
για πληροφόρηση, προς αποκατά-
σταση της αλήθειας) και, τέλος, η
πρόκληση βλαβών/ζημιών (αφού
προκαλείται ηθική βλάβη, η οποία
ζημιώνει το προφίλ της επιχείρη-
σης, ενώ παράλληλα εμφανίζεται
δυσλειτουργία στην εμπορική της
δραστηριότητα).

Είναι προφανές ότι οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να έχουν εκπονή-
σει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσε-

ων προκειμένου να μειώσουν την
αβεβαιότητα στην περίπτωση κρί-

σης. Η διαχείριση κρίσεων (crisis manage-
ment) είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλε-
ψη των κινδύνων που ενδέχεται να απειλή-
σουν μια επιχείρηση/οργανισμό με σκοπό
τη μείωση της αβεβαιότητας και τη λήψη
όλων των απαιτούμενων μέτρων/ενεργειών
και διαδικασιών πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την κρίση, ώστε αυτή είτε να αποφευχ-
θεί είτε να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασώζει τις θέσεις εργασίας αλλά
και να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία
της επιχείρησης. Η διαχείριση κρίσεων κα-
θίσταται μια κρίσιμη οργανωτική λειτουργία
μιας επιχείρησης που συμβάλλει στην ανα-
ζήτηση των κατάλληλων μεθόδων και στρα-
τηγικών για την αντιμετώπισή τους. Οι κρί-
σεις καλούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις και
οργανισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας και με-
γέθους, να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες
αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των λει-
τουργιών τους.

Τα στάδια μιας κρίσης είναι κυρίως τρία.
Το πρώτο στάδιο, δηλαδή αυτό πριν από την
εκδήλωση της κρίσης (pre-crisis stage), πε-
ριλαμβάνει όλες τις πτυχές της πρόληψης
κρίσεων. Το στάδιο της κρίσης (crisis stage)
αναφέρεται στα μέτρα που έχουν ληφθεί για
την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και στην
ανταπόκριση της επιχείρησης και των στε-
λεχών της απέναντι σε αυτήν. Επιπλέον, γί-
νεται η αναγνώριση της κρίσης, η ενημέρω-
ση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέ-
ων αλλά και η διαχείριση του ζητήματος της
φήμης της επιχείρησης. Το στάδιο μετά την
κρίση (post-crisis stage) ξεκινάει όταν επι-
λυθεί η κρίση και βεβαιωθεί η ασφάλεια της
επιχείρησης (και όλων των υπόλοιπων εμ-
πλεκόμενων φορέων). Σε αυτό το στάδιο
αναλύονται και αξιολογούνται όλες οι απο-
φάσεις και τεχνικές που εφαρμόστηκαν για
την αντιμετώπιση της κρίσης και καταγρά-
φονται οι βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπι-
σής της (για το μέλλον).

Η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
διέπεται από: α) την πρόληψη και προετοι-
μασία, β) την αντίδραση και γ) τη μάθηση ή
αναθεώρηση. Η διαχείριση κρίσεων κατα-
γράφει τις ενέργειες και την επικοινωνία
που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση η οποία
προσπαθεί να μειώσει την πιθανότητα μιας
κρίσης, να εργαστεί για την ελαχιστοποίηση
της ζημιάς που επέρχεται λόγω αυτής και να
αποκαταστήσει την τάξη. Υπάρχουν δύο
μοντέλα διαχείρισης κρίσεων με βασική
τους διαφορά το στάδιο διαχείρισης της
πρόληψης. Το πρώτο είναι η προληπτική
διαχείριση και το δεύτερο η αντιδραστική
διαχείριση κρίσεων. Η προληπτική διαχείρι-
ση κρίσεων έχει χαρακτήρα ανασταλτικό και
δίνει έμφαση στην πρόδρομη φάση. Δομεί-
ται με τέτοιον τρόπο ώστε να λαμβάνονται τα
προειδοποιητικά μηνύματα εγκαίρως, δί-
δοντας την ευκαιρία σε μια επιχείρηση να
αποφύγει μια ενδεχόμενη κρίση ή, αν αυτό
δεν είναι εφικτό, να την αντιμετωπίσει επιτυ-
χώς. Η αντιδραστική διαχείριση κρίσεων
έχει χαρακτήρα κατασταλτικό και δίνει έμ-
φαση στη φάση της έναρξης της κρίσης. Η

δομή της δεν δίνει τη δυνατότητα για έγκαι-
ρη λήξη των προειδοποιητικών σημάνσεων,
με αποτέλεσμα την αδυναμία προετοιμασίας
της επιχείρησης για την επερχόμενη κρίση.

Ένα πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων συ-
νήθως περιλαμβάνει: α) την αξιολόγηση κιν-
δύνων και τις εστίες πιθανών προβλημάτων,
β) την εκπόνηση πλάνου διαχείρισης κρίσε-
ων, γ) την ανάπτυξη εναλλακτικού πλάνου
διαχείρισης κρίσης και δ) την αξιολόγηση
της διαχείρισης κρίσης αλλά και τις ενέργει-
ες ανάκαμψης. Στην αξιολόγηση κινδύνων
θα πρέπει να εντοπιστούν όλοι οι πιθανοί
κίνδυνοι, να κατηγοριοποιηθούν και να
αξιολογηθούν για τον βαθμό επικινδυνότη-
τάς τους και την πιθανότητα εμφάνισής τους.
Στη 2η φάση δημιουργείται ένα πλάνο όπου
παρατίθενται όλες οι ενέργειες που πρέπει
να γίνουν για την πρόληψη των κινδύνων και
την αποφυγή της κρίσης. Το 3ο στάδιο ανα-
φέρεται στο τι πρέπει να γίνει για να αντιμε-
τωπιστεί η κρίση και περιλαμβάνει δύο σκέ-
λη. Το 1ο είναι το πρακτικό και αφορά σε όλα
αυτά που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν
στην πράξη, όταν ξεσπάσει η κρίση, συμπε-
ριλαμβανομένης και της σύστασης ομάδας
διαχείρισης κρίσης που θα συγκληθεί αμέ-
σως μόλις χτυπήσει η κρίση. Το 2ο σκέλος
είναι το επικοινωνιακό πλάνο που πρέπει να
εφαρμοστεί ώστε το κοινό και όλοι οι εμπλε-
κόμενοι φορείς να ενημερωθούν (μέσω των
ΜΜΕ) αδιαλείπτως για τις ενέργειες της επι-
χείρησης. Τέλος, στο 4ο στάδιο (αξιολόγηση
της διαχείρισης κρίσης και ενέργειες ανά-
καμψης) η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε
ενέργειες ανάκαμψης προκειμένου να κα-
λύψει όσο το δυνατόν το χαμένο έδαφος και
να αξιολογήσει τις τακτικές χειρισμού κρί-
σης που εφαρμόστηκαν ώστε στο μέλλον να
μην υποπέσει σε τυχόν ίδια παραπτώματα.

Ολοκληρώνοντας, είναι προφανές ότι μια
επιχείρηση που έχει ασχοληθεί με τη δια-
χείριση κρίσιμων περιστατικών αποκτά την
ικανότητα να αντιδρά γρήγορα, αποδοτικά
και αποτελεσματικά σε απρόοπτες καταστά-
σεις με σκοπό να προστατεύσει την ανθρώ-
πινη υγεία και ασφάλεια, να αποφύγει την
απώλεια δημόσιας ή εταιρικής παρουσίας
αλλά και τις δυσμενείς επιδράσεις στην
ομαλή λειτουργία της. H δημιουργία και
εφαρμογή ενός πλάνου αντιμετώπισης κρί-
σεων, από μια επιχείρηση, είναι απολύτως
επιβεβλημένη στο τωρινό απρόβλεπτο και
μεταβαλλόμενο μακρο-περιβάλλον. Η σω-
στή και αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
μπορεί να αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά
μιας επιχείρησης όχι μόνο διασφαλίζοντας
τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων της ή
την καλή φήμη της αλλά κυρίως την ίδια τη
βιωσιμότητά της.
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Τ
ο Ιράν κατέληξε σε μυστική συμ-
φωνία με τον Ρώσο πρόεδρο
Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούλιο για να
παρακάμψει μια μελλοντική, επα-

ναδιαπραγματευθείσα πυρηνική συμφωνία
σχετικά με το αναφερόμενο παράνομο πρό-
γραμμα ατομικών όπλων του, επιτρέποντας
στη Μόσχα να επιστρέψει το εμπλουτισμένο
ουράνιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημο-
σίευμα των ΜΜΕ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργει-
ας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα
ότι εντόπισε σωματίδια ουρανίου στην υπό-
γεια τοποθεσία Fordo του Ιράν που ήταν εμ-
πλουτισμένα σε καθαρότητα 83,7%, που εί-
ναι σχεδόν έτοιμο υλικό για ένα ατομικό
όπλο.

Την Κυριακή, το Fox News είπε ότι είχε
ενημερωθεί από μια ξένη πηγή πληροφο-
ριών: «Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ
των δύο χωρών, η Ρωσία έχει αναλάβει να
επιστρέψει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο
στο Ιράν το συντομότερο δυνατό, εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, οι ΗΠΑ αποχωρήσουν
από τη συμφωνία».

Σε απάντηση, το υπουργείο Εξωτερικών
των ΗΠΑ είπε: «Δεν θα σχολιάσουμε υποτι-
θέμενες μυστικές αναφορές πληροφοριών,
αλλά σε κάθε περίπτωση το JCPOA δεν ήταν
στην ημερήσια διάταξη εδώ και μήνες».

Το JCPOA είναι συντομογραφία του επί-
σημου ονόματος, Joint Comprehensive
Plan of Action, για την ατομική συμφωνία
μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Γαλ-
λία, Βρετανία, Γερμανία, Κίνα και Ρωσία) και
του καθεστώτος του Ιράν.

Αρνείται τα πάντα η Τεχεράνη
Σύμφωνα με την πηγή πληροφοριών, «ο

πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος έκανε ένα ειδικό
ταξίδι στο Ιράν για να επιδιώξει συμφωνίες
όπλων μεταξύ των δύο χωρών, συμφώνησε να
εγκρίνει το αίτημα, προφανώς λόγω του εν-
διαφέροντός του να αποζημιώσει τους Ιρα-
νούς για τη βοήθειά τους», ανέφερε η έκθεση.

Η προσπάθεια του Ιράν και της Ρωσίας να
παρακάμψουν το JCPOA θα διαλύσει σε με-
γάλο βαθμό το νόημα της πυρηνικής συμ-
φωνίας, δηλαδή, να σταματήσει την Τεχερά-
νη από το να χρησιμοποιεί το εμπλουτισμέ-
νο ουράνιό της για την κατασκευή πυρηνι-
κού όπλου.

«Αυτό θα υπονόμευε σημαντικά τα συμ-
φέροντα των ΗΠΑ και θα έδινε στη Ρωσία de
facto έλεγχο επί της πυρηνικής συμφωνίας
στο παρόν και στο μέλλον», είπε η πηγή πλη-
ροφοριών, σύμφωνα με την έκθεση.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ αρνήθηκε
ότι υπήρχε μυστική συμφωνία με τη Ρωσία.
Το Ιράν προμηθεύει επί του παρόντος τη
Ρωσία με θανατηφόρα τεχνολογία drones
στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.
Δεν είναι σαφές εάν η μυστική συμφωνία

εμπλουτισμένου ουρανίου μεταξύ της Ρω-
σίας και του Ιράν, η οποία εκτυλίχθηκε τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι ένα τίμημα
για τη στρατιωτική βοήθεια της Τεχεράνης
στη Μόσχα.

Το μυστικό σύμφωνο Ιράν - Ρωσίας εγ-
κρίθηκε από τον Πούτιν όταν επισκέφθηκε
την Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα
με ξένες πηγές πληροφοριών που επικαλέ-
στηκε το Fox News.

Το JCPOA έχει προκαλέσει τεράστια δια-
μάχη από τότε που εφαρμόστηκε από την
κυβέρνηση Ομπάμα και άλλες παγκόσμιες
δυνάμεις το 2015. Η κυβέρνηση Τραμπ απο-
χώρησε από το JCPOA το 2018 επειδή είπε
ότι η συμφωνία δεν εμποδίζει την Τεχεράνη
να αναπτύξει ατομική βόμβα.

Τα οικονομικά οφέλη του
Σύμφωνα με τον Saeed Ghasseminejad,

ειδικό θεμάτων Ιράν του Ιδρύματος για την
Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, «η νέα πυ-
ρηνική συμφωνία θα επιτρέψει στην Τεχε-
ράνη να έχει πρόσβαση σε οικονομικά οφέ-
λη έως και 275 δισεκατομμυρίων δολαρίων
κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της και 1 τρι-
σεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2030».

Το Ισραήλ και οι επικριτές του JCPOA
υποστηρίζουν ότι το καθεστώς των μουλά-
δων του Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα
οικονομικά οφέλη που οφείλονται στην
ελάφρυνση των κυρώσεων για να χρηματο-

δοτήσει την τρομοκρατία και να επεκτείνει
το πυραυλικό του πρόγραμμα. Το υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ταξινομήσει επα-
νειλημμένα το καθεστώς του Ιράν ως το χει-
ρότερο διεθνώς κράτος χορηγό της τρομο-
κρατίας στον κόσμο.

Σε ένα άρθρο του 2022 στον ιστότοπο
Middle East Media Research Institute
(MEMRI) με τίτλο «The Iran Nuclear Nego-
tiations: Five Shams and One Truth», οι ει-
δικοί στη Μέση Ανατολή Γ. Καρμόν και M.
Ρέιτερ δήλωσαν: «Για πολλά χρόνια, η Δύση
προσπαθούσε να αποτρέψει -και αργότερα
να επιβραδύνει- τις προσπάθειες του Ιράν
να γίνει πυρηνική δύναμη. Όλοι γνωρίζουν
ότι το Ιράν θέλει πυρηνικά όπλα. Επομένως,
η ίδια η ιδέα των διαπραγματεύσεων είναι
φάρσα. Μέσα στη μεγάλη φάρσα που είναι
το JCPOA, υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμέ-
νες πλαστογραφίες που το εκθέτουν πλή-
ρως για αυτό που είναι».

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το ψευδές
Νο5 είναι: «Η Δύση διαπραγματεύεται μια
συμφωνία, παρόλο που οι ρήτρες λήξης της
αρχίζουν να ισχύουν μέσα σε λίγους μή-
νες… Ακόμα και αν το Ιράν ήταν ένας αξιό-
πιστος εταίρος στις διαπραγματεύσεις, ακό-
μα και αν υπήρχε ο φετφάς, ακόμη και εάν ο
ΔΟΑΕ [Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέρ-
γειας] μπορούσε να επιβάλει το Τμήμα Τ
[του JCPOA], και ακόμη και αν κάποιος ήξε-
ρε πού είχαν εξαφανιστεί οι 8,5 τόνοι εμ-

πλουτισμένου ουρανίου, οι διαπραγματεύ-
σεις για τα πυρηνικά εξακολουθούν να
έχουν νόημα, αφού οι ρήτρες λήξης ισχύος
αρχίζουν να ισχύουν το 2023».

Ο φετφάς του Χαμενεΐ 
Το καθεστώς του Ιράν ισχυρίζεται ότι ο

ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ εξέδωσε φετ-
φά για την απαγόρευση των πυρηνικών
όπλων. Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένου
του MEMRI, έχουν καταρρίψει τον ισχυρισμό
ότι ο φετφάς του Χαμενεΐ υπάρχει.

Ο φετφάς στην ισλαμική πίστη είναι μια
μη δεσμευτική αλλά αξιόπιστη νομική άπο-
ψη ή διδακτική ερμηνεία που μπορεί να δώ-
σει ένας σεϊχουλισλάμης, ειδικευμένος νο-
μικός ή μουφτής, σε θέματα που σχετίζονται
με τον ισλαμικό νόμο.

Το 2017, δύο ειδικοί στο πυρηνικό πρό-
γραμμα, ο David Albright και ο Olli Heino-
nen, έγραψαν ένα τεχνικό άρθρο για το Ιν-
στιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλει-
ας που εδρεύει στις ΗΠΑ σχετικά με το Τμή-
μα T του JCPOA.

«Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα συμ-
μόρφωσης αφορά την πρόσβαση του ΔΟΑΕ
σε στρατιωτικές τοποθεσίες και την αξιόπι-
στη επαλήθευση του Τμήματος Τ, το οποίο
απαγορεύει βασικές δραστηριότητες ανά-
πτυξης πυρηνικών όπλων και ελέγχει τον
εξοπλισμό διπλής χρήσης που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες δραστηριότη-
τες», έγραψαν.

Η μυστική συμφωνία του Ρώσου προέδρου με τους μουλάδες που 
τους αποζημιώνει για την τεχνολογία drones που του προσφέρουν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΟΜΟΣ 

πυρηνική βόμβα

Ο Πούτιν βοηθά
το Ιράν να φτιάξει
Ο Πούτιν βοηθά
το Ιράν να φτιάξει
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Ακόμη 10 Leopard
από την Πολωνία
στον Ζελένσκι

Την ώρα πάντως που η Ουκρανία δεχό-
ταν το μαζικό πυραυλικό χτύπημα από
τους Ρώσους, ο Πολωνός υπουργός Άμυ-
νας Μάριους Μπλατζάκ ανακοίνωνε πως η
χώρα του έχει «ήδη» παραδώσει στην Ου-
κρανία τα επιπλέον 10 άρματα μάχης
Leopard 2A4 που είχε υποσχεθεί στον Ζε-
λένσκι. «Μιλάμε για ένα τάγμα βαρέων αρ-
μάτων μάχης τα οποία, στην περίπτωση της
Πολωνίας, παραδόθηκαν και, στην περί-
πτωση των συμμάχων μας, θα παραδο-
θούν πολύ σύντομα στην Ουκρανία», επε-
σήμανε ο Μπλατζάκ μιλώντας σε δημοσιο-
γράφους.

Η Πολωνία είχε δεσμευτεί στα τέλη Ια-
νουαρίου να παραδώσει συνολικά 14
Leopard 2 στο Κίεβο, με τα τέσσερα πρώτα
να παραδίδονται στις 24 Φεβρουαρίου, κα-
τά την πρώτη επέτειο από τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. «Εκτός από τα 14
πολωνικά άρματα μάχης Leopard, στο τάγ-
μα περιλαμβάνονται οκτώ καναδικά άρμα-
τα μάχης, οκτώ νορβηγικά και έξι ισπανι-
κά», διευκρίνισε ο Πολωνός υπουργός.

Ο Μπλατζάκ επεσήμανε ότι η Ισπανία θα
παραδώσει «μάλλον ακόμη τέσσερα άρ-
ματα μάχης» έπειτα από συνομιλία που εί-
χε με την Ισπανίδα ομόλογό του Μαργκα-
ρίτα Ρόμπλες. Όπως εξήγησε, «η εκπαί-
δευση των ουκρανικών πληρωμάτων των
αρμάτων μάχης έχει ήδη ολοκληρωθεί».
Υπογράμμισε επίσης ότι «έχει ξεκινήσει να
συστήνεται ένα κέντρο αρμόδιο για τη συν-
τήρηση και την επισκευή των αρμάτων που
παραδόθηκαν στην Ουκρανία».

Ωστόσο, ο Μπλατζάκ προειδοποίησε ότι
η εύρεση ανταλλακτικών για αυτά τα γερ-
μανικής κατασκευής άρματα μάχης αποτε-
λεί πρόκληση, διότι η παραγωγή τους «στα-
μάτησε πριν από 20 χρόνια». «Είμαστε έτοι-
μοι να την επαναλάβουμε, φυσικά σε συ-
νεργασία με τους Γερμανούς», πρόσθεσε.

Η Πολωνία είναι μια από τις πιο ένθερ-
μες υποστηρίκτριες της Ουκρανίας μετά
την εισβολή της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, η
Βαρσοβία έχει αυξήσει τις αγορές στρα-
τιωτικού εξοπλισμού και έχει ενισχύσει
τον αμυντικό της προϋπολογισμό σε ποσο-
στό μεγαλύτερο του 4% του ΑΕΠ της.

Μ
αζικά ρωσικά πυραυλικά
πλήγματα στις περισσότε-
ρες περιφέρειες της Ου-
κρανίας, όπως στο Κίεβο,

τη Χερσώνα, το Χάρκοβο, την Οδησσό
και το Λβιβ, με τουλάχιστον εννέα νε-
κρούς και πολλούς τραυματίες σημει-
ώθηκαν χθες, όπως ανακοίνωσαν Ου-
κρανοί αξιωματούχοι. Η Μόσχα συνεχί-
ζει να βομβαρδίζει με πυραύλους και
UAVs εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ου-
κρανίας, προκαλώντας προβλήματα
στην καθημερινότητα εκατομμυρίων
Ουκρανών, ιδίως στον εφοδιασμό τους
με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρε-
χούμενο νερό.

«Παίζουμε με τη φωτιά»
Την ίδια ώρα, ο γενικός διευθυντής του

Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέρ-

γειας έκρουσε εκ νέου τον κώδωνα του

κινδύνου έπειτα από ρωσικό πλήγμα

στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της

Ζαπορίζια, ο οποίος λειτουργεί πλέον

μόνο με εφεδρικές γεννήτριες. «Κάθε

φορά παίζουμε με τη φωτιά και αν επι-

τρέψουμε να διαρκέσει αυτή η κατάστα-

ση, μια μέρα η τύχη θα πάψει να μας ευ-

νοεί», προειδοποίησε ο Ραφαέλ Γκρόσι

ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου τού

εν λόγω οργανισμού του ΟΗΕ στη Βιέννη.

Ο IAEA διαθέτει μια ομάδα εμπειρογνω-

μόνων στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπο-

ρίζια, ο οποίος έχει καταληφθεί από τον

ρωσικό στρατό και αποτελεί τακτικά στό-

χο βομβαρδισμών από την έναρξη του

πολέμου. Ο επικεφαλής του IAEA, ο

οποίος διεξάγει εδώ και μήνες ανεπιτυ-

χώς διαβουλεύσεις με το Κίεβο και τη

Μόσχα για να δημιουργηθεί μια ζώνη

προστασίας γύρω από τον πυρηνικό

σταθμό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να

αντιδράσει. 

«Οφείλουμε να δεσμευτούμε να προ-

στατεύσουμε την ασφάλεια του σταθμού

και οφείλουμε να δεσμευτούμε για αυτό

τώρα», τόνισε εκφράζοντας την «έκπλη-

ξή του» για την παθητικότητα που επι-

κρατεί σήμερα. «Τι κάνουμε για να εμπο-

δίσουμε ένα ατύχημα στον μεγαλύτερο

πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης;», ρώτη-

σε. Η ηλεκτροδότηση του σταθμού δια-

κόπηκε «γύρω στις 5 το πρωί» για πρώτη

φορά από τον Νοέμβριο και για έκτη από

την αρχή του πολέμου, εξαιτίας, σύμφω-

να με το Κίεβο, ρωσικών πυραυλικών

πληγμάτων, όπως διευκρίνισε ο διεθνής

οργανισμός.

Δολιοφθορά
Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο διατύπωσε

αμφιβολίες για τη θεωρία ότι μια φιλοου-
κρανική ομάδα έκανε τη δολιοφθορά
στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord
Stream τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο εκ-
πρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμί-
τρι Πεσκόφ δήλωσε ότι μόνο ένας μικρός
αριθμός ειδικών κρατικών υπηρεσιών εί-
ναι σε θέση να εκτελέσει μια τέτοια επίθε-
ση. «Όσο για κάποιον φιλοουκρανό Ντό-
κτορ Ίβιλ, ο οποίος υποτίθεται πως το ορ-
γάνωσε αυτό, είναι δύσκολο να το πιστέ-
ψει κανείς, ήταν πολύ δύσκολο έργο που
μπορούσε να χειριστεί μόνο μια καλά εκ-
παιδευμένη κρατική ειδική υπηρεσία, τέ-
τοια που δεν υπάρχουν τόσες πολλές στον
κόσμο», είπε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,
σχολιάζοντας μια σειρά από δημοσιεύμα-
τα σε ξένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με
την τρομοκρατική επίθεση στο Nord
Stream. Επέστησε την προσοχή στην
«ταυτόχρονη δημοσίευση σε διάφορες
χώρες» ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης
σχετικά με το ποιος φέρεται να βρίσκεται
πίσω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση.
«Βλέπετε ότι οι Αγγλοσάξονες, για τους
οποίους μιλήσαμε από την αρχή, ταράζον-
ται. Έχουν προφανώς μεγάλη αμηχανία
εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής επίθε-
σης στις σχέσεις με τους Γερμανούς, αυτό
είναι προφανές», είπε ο κ. Πεσκόφ.

Μαζικά ρωσικά χτυπήματα 
σε πολλές περιοχές 
της Ουκρανίας με εκτόξευση
τουλάχιστον 80 πυραύλων

Ανελέητο σφυροκόπημα...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη
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Τ
ρεις νέες ποινικές διώξεις σε
βάρος ισάριθμων στελεχών του
ΟΣΕ στη Λάρισα ασκήθηκαν από
την Εισαγγελία στο πλαίσιο της

διερεύνησης των αιτίων και της απόδοσης
ευθυνών για την πολύνεκρη σιδηροδρομι-
κή τραγωδία στα Τέμπη.

Οι νέες ποινικές διώξεις αφορούν τον
επιθεωρητή στη διεύθυνση της κυκλοφο-
ρίας του ΟΣΕ στη Λάρισα αλλά και δύο
ακόμη σταθμάρχες που δεν ήταν παρόν-
τες, ως όφειλαν, στο πόστο τους μέχρι τις
23.00 το μοιραίο βράδυ της 28ης Φε-
βρουαρίου, αφήνοντας μόνο του τον
59χρονο άπειρο (και ακατάλληλο για τη
θέση, όπως προκύπτει εκ των υστέρων)
συνάδελφό τους, ο οποίος έχει ήδη προ-
φυλακιστεί. 

Οι κατηγορίες αφορούν διατάραξη
ασφάλειας συγκοινωνιών, που είναι κα-
κούργημα με ποινές από δέκα χρόνια έως
ισόβια, καθώς και τα αδικήματα των αν-
θρωποκτονιών και σωματικών βλαβών κα-
τά συρροή που είναι πλημμελήματα. Να
θυμίσουμε ότι ο επιθεωρητής του ΟΣΕ είχε
σπεύσει να πάρει αναρρωτική άδεια ενός
μήνα από το Νοσοκομείο Βόλου -χωρίς
καν να υποβληθεί στις προβλεπόμενες
εξετάσεις- πιστεύοντας ότι θα απέφευγε
ακόμη και τη βάσανο της ανακριτικής δια-
δικασίας.

Η Δικαιοσύνη συνεχίζει απρόσκοπτα το
έργο της και σήμερα θα συνεδριάσει η
Ολομέλεια των Εφετών της Λάρισας (21
συνολικά ανώτεροι δικαστικοί) προκειμέ-
νου να επιλεγούν οι δύο εφέτες ανακριτές
που θα «τρέξουν» στο εξής τις έρευνες.
Μια κίνηση που έρχεται έπειτα από την πα-
ραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγε-
λίας του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιά-
κου προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Εφετών Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών όλων των
εμπλεκόμενων προσώπων στην τραγωδία

των Τεμπών αποτελεί ένα επιπλέον «εργα-
λείο» για τη δικαιοσύνη, καθώς θα αποκα-
λύψει ποιος μίλησε με ποιον (σταθμάρχες,
μηχανοδηγοί κ.ά.), σε ποιο χρόνο και τι ει-
πώθηκε τα κρίσιμα λεπτά πριν από τη σύγ-
κρουση των δύο τρένων. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τα σχετικά αιτήματα έχουν ήδη
αποσταλεί στις εταιρείες τηλεφωνίας. 

Νέες αποκαλύψεις
Την ίδια ώρα, δεν σταματούν οι αποκαλύ-

ψεις για τον 59χρονο προφυλακισμένο
σταθμάρχη, ένα πρόσωπο που όπως όλοι -
εκ των υστέρων- αναγνωρίζουν ότι δεν θα
έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό το πόστο. Ελέω
της μηδενικής εμπειρίας του (ενδεχομένως
και άλλων θεμάτων που ακόμη δεν έχουν γί-

νει γνωστά) κάθε άλλο παρά έχαιρε της εμ-
πιστοσύνης των συναδέλφων του. 

Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε να εκτελεί μόνος
του νυχτερινές βάρδιες -προφανώς για να
εξυπηρετήσει τους παλαιότερους- ακόμη
και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σε
έναν σταθμό που, ούτως ή άλλως, έχει αυ-
ξημένο φόρτο εργασίας, πολλώ δε μάλλον
εκείνες τις μέρες. Αλγεινή εντύπωση προ-
καλεί δε (με βάση τις συνομιλίες που ήρθαν
στο φως της δημοσιότητας) ότι ο 59χρονος
σταθμάρχης όχι μόνο υποπίπτει σε σωρεία
λαθών, αλλά φαίνεται πως επιχειρεί να πα-
ραπλανήσει τους προϊσταμένους του στην
Αθήνα. Ο ίδιος πάντως φέρεται να αμφι-
σβητεί τα ηχητικά ντοκουμέντα... 

Θα «μιλήσουν» τα κινητά...

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Άρση απορρήτου των επικοινωνιών όσων εμπλέκονται
στο τραγικό δυστύχημα και ποινικές διώξεις με βαριές 

κατηγορίες σε βάρος του επιθεωρητή Λάρισας 
και δύο ακόμη σταθμαρχών 

ΟΣΕ 2023: Μπάρες με μανιβέλες και σήμα με λαμπτήρες πυρακτώσεως...
Μπάρες που ανεβοκατεβαίνουν... χειροκίνητα, μη

υπογειοποιημένες διαβάσεις εντός και πλησίον του
αστικού ιστού, με τη φύλαξή τους να έχει ανατεθεί σε
ιδιωτικές εταιρείες security, κλοπές «τροχαίου» υλικού
και άλλα ευτράπελα αποκαλύπτονται μετά την πολύνε-
κρη τραγωδία στα Τέμπη. Ένα από τα πλέον χαρακτηρι-

στικά σημεία είναι στον Άγιο Στέφανο, όπου σε φυλασ-
σόμενη διάβαση οι μπάρες ανεβοκατεβαίνουν κάθε φο-
ρά που περνάει κάποιο τρένο ή συρμός του προαστια-
κού με χειροκίνητο σύστημα ασφαλείας. Παρόμοιο
σκηνικό και στην περιοχή του Ταύρου -εντός του αστι-
κού ιστού-, ενώ στον Αυλώνα, σύμφωνα με καταγγελία,

«υπάρχει ένα απαρχαιωμένο σύστημα που ειδοποιεί τον
υπάλληλο της εταιρείας ότι πλησιάζει τρένο στη σιδηρο-
δρομική διάβαση με το άναμμα ενός λαμπτήρα πυρα-
κτώσεως». Αυτά και μόνο αρκούν για να καταλάβει κα-
νείς το μέγεθος του κινδύνου για επιβάτες αμαξοστοι-
χιών, οδηγούς και πεζούς!
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Ν
έες αποκαλύψεις έρχονται
στο φως της δημοσιότητας για
το μοιραίο βράδυ της Τρίτης
28 Φεβρουαρίου, όταν έγινε η

αλλαγή βάρδιας των σταθμαρχών και ανέ-
λαβε ο 59χρονος πριν από την τραγωδία με
τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή
«TLive» με την Τατιάνα Στεφανίδου, ο
59χρονος σταθμάρχης, που κατηγορείται
μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από
αμέλεια, κατέθεσε πως η ώρα της παράδο-
σης - παραλαβής που καταγράφεται σε ένα
βιβλίο άλλαξε μετά το συμβάν στα Τέμπη
και αυτό που έγραψαν οι δύο συνάδελφοι
αρχικά σβήστηκε με διορθωτικό.

Από τις πρώτες στιγμές μετά την τραγω-
δία στα Τέμπη υπάρχουν αναπάντητα ερω-
τήματα για τις ευθύνες των εμπειρότερων
σταθμαρχών που δεν βρίσκονταν μαζί με
τον κατηγορούμενο 59χρονο την ώρα της
βάρδιας, καθώς είχε πιάσει δουλειά λίγο
καιρό και ήταν ακόμη άπειρος.

Ο κατηγορούμενος σταθμάρχης είχε τη
βάρδια από τις 22.00 έως τις 7 το πρωί και ο
συνάδελφός του είχε την προηγούμενη
βάρδια από τις 14.00 έως τις 23.00, που ση-
μαίνει ότι για τουλάχιστον 1 ώρα θα έπρεπε
να δουλεύουν μαζί.

Όμως, ο κατηγορούμενος κατέθεσε πως
δεν πρόλαβε να ενημερώσει τον προϊστά-
μενό του πως ο παλιός σταθμάρχης είχε
αποχωρήσει από τις 22.15 με 22.20 και ο
νεότερος είχε αποχωρήσει λίγο νωρίτερα,
από τις 22.05 έως και τις 22.10.

«Διαπίστωσα από την κατάθεση του προ-
ϊσταμένου μου αυτός είχε δώσει εντολή
στους σταθμάρχες της απογευματινής
βάρδιας να καθίσουν μέχρι τις 23.00 μέχρι
να περάσει και η αμαξοστοιχία 62», κατέ-
θεσε ο 59χρονος, σύμφωνα με το «TLive».

«Ο κάθε σταθμάρχης μετά τη βάρδιά του
παραδίδει και παραλαμβάνει ο νέος και αυτή
η παράδοση - παραλαβή καταγράφεται εγ-
γράφως στο βιβλίο, όπου σε αυτό αναγράφε-
ται η ώρα έναρξης και λήξης της προηγού-
μενης βάρδιας. Μετά το συμβάν η ώρα πα-

ράδοσης - παραλαβής είχε αλλάξει με διορ-
θωτικό στο βιβλίο», ανέφερε ο 59χρονος.

«Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ώρα που
έγραψαν ότι ανέλαβα. Το συγκεκριμένο βι-
βλίο βρίσκεται στο γραφείο του σταθμάρ-
χη, τοποθετημένο σε ένα ράφι και διαπί-
στωσα μετά το συμβάν ότι ήταν διορθωμέ-
νη η ώρα. Η πραγματική ώρα αναχώρησης
του παλιού σταθμάρχη είναι γύρω στις
22.20 και του νέου γύρω στις 22.10», κατέ-
θεσε μεταξύ άλλων ο 59χρονος.

Δεν τον εμπιστεύονταν
Ο 59χρονος σταθμάρχης είχε τεθεί εκτός

βαρδιών στο σταθμαρχείο Λάρισας για τον
Μάρτιο, καθώς από έγγραφο προκύπτει ότι
το όνομά του δεν υπάρχει σε καμία βάρδια
για αυτό τον μήνα και τον έβαλαν να κάνει
βάρδια τη μοιραία νύχτα προφανώς για να
κάνουν ρεπό λόγω τριημέρου της Καθαράς
Δευτέρας κάποιοι παλαιότεροί του.

Το πρόγραμμα που περιελάμβανε τις
βάρδιες του μήνα Μαρτίου βγήκε από τους
υπεύθυνους στις 25 Φεβρουαρίου και φαί-
νεται ότι δεν ήταν μέσα σε αυτές, με το πι-
θανότερο σενάριο να είναι γιατί οι συνάδελ-
φοί του δεν τον εμπιστεύονταν, σύμφωνα
με τον ΣΚΑΪ. Το συγκεκριμένο έγγραφο μά-
λιστα βρίσκεται τα χέρια της ανακρίτριας.

Ο 59χρονος επρόκειτο να κάνει υπηρε-
σίες μέσα στον Μάρτιο σε πολύ μικρότερα
σταθμαρχεία, όπως των Νέων Πόρων και
της Καλαμπάκας, απ’ όπου περνούν πολύ
λιγότερα τρένα.

Ο προφυλακισμένος 59χρονος «καίει» τους δύο 
έμπειρους συναδέλφους του που τον άφησαν μόνο 

λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση των τρένων

Κατάθεση για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ της 28ης
Φεβρουαρίου, όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, με απο-
τέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, έδωσε στην
ανακρίτρια ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που είχε βγάλει τις
βάρδιες των σταθμαρχών και τοποθέτησε τον προφυλακι-
σμένο Β.Σ. μόνο του στη νυχτερινή βάρδια για το τριήμερο
της Καθαράς Δευτέρας.

Ο επιθεωρητής, αμέσως μετά το συμβάν και ενώ οι δια-
σώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες,
ταξίδεψε στον Βόλο και εκεί επισκέφτηκε το νοσοκομείο
προκειμένου να ζητήσει αναρρωτική άδεια για έναν μήνα,
καθώς είχε… πρόβλημα με τη μέση του. «Στις 23.44 στις

28/2/2023 πληροφορήθηκα από τον ρυθμιστή κυκλοφο-
ρίας για το ατύχημα. Πήρα τηλέφωνο τον Σ., που ήξερα ότι
είχε βάρδια μόνος του εκείνη την ώρα, και στη συνέχεια
μίλησα με τον Π., που ήξερα ότι είχε βάρδια μέχρι τις
23.00. Ο Π. μού απάντησε ότι παρέδωσε κανονικά. Να ση-
μειώσω ότι με βάση το πρόγραμμα της συγκεκριμένης
ημέρας ο Π. είχε πρωινή βάρδια, αλλά άλλαξε τη βάρδιά
του και έπρεπε να εργαστεί από τις 14.00 έως 23.00. Όταν
στη 1.15 συνάντησα τον Σ., τον ρώτησα γιατί έμεινε μόνος
του ενώ υπήρχε σταθμάρχης, μου απάντησε ότι ο Π. παρέ-
δωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 21.45-21.50», ανέφερε
χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ανακρίτρια, σε περίπτωση
που ο αρχαιότερος των σταθμαρχών δεν είχε εγκαταλείψει
το πόστο του πριν τελειώσει η βάρδιά του, θα μπορούσε να
έχει προλάβει τις τραγικές εξελίξεις.

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον μηχανοδηγό της
αμαξοστοιχίας, καθώς είπε ότι «ο μηχανοδηγός σίγουρα
αντιλήφθηκε ότι ήρθε στη γραμμή καθόδου και θα έπρεπε
να αναρωτηθεί γιατί δεν πήρε το υπόδειγμα 1001. Ο συγκε-
κριμένος οδηγός το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν εργα-
ζόταν στην γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και επανήλθε
πρόσφατα».

Μίλτος Σακελλάρης

Ο επιθεωρητής ρίχνει τις ευθύνες στους δύο σταθμάρχες και τον μηχανοδηγό

Έπεσε... μπλάνκο
στις βάρδιες

μετά το δυστύχημα
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Παρά τον βελτιωμένο καιρό, οι ιώσεις εξακολου-

θούν να μας ταλαιπωρούν. Κάτι που αποτυπώνεται

και στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ που αφορά

την εβδομάδα 27/2-5/3. Παρατηρούμε λοιπόν μια

αύξηση στις γριπώδεις συνδρομές (ανεξάρτητα

από το παθογόνο που τις προκάλεσε), ειδικά στις

ηλικίες 15-64 ετών και στους άνω των 65. Αυτό ση-

μαίνει ότι έφηβοι και ενήλικες εξακολουθούν να

επισκέπτονται τον γιατρό με συμπτώματα που μοιάζουν

με εκείνα της γρίπης. Ωστόσο, η θετικότητα για τη γρίπη

παρουσιάζει πτώση στην κοινότητα. Έτσι, την τελευταία

εβδομάδα δεν καταγράφηκε κανένα σοβαρό

κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και κανένας νέος

θάνατος. Η πλειονότητα των θετικών κρουσμά-

των γρίπης αφορά τον τύπο Α και λιγότερο τον Β,

ενώ το 93% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

αφορά το στέλεχος ΑΗ3Ν2 και μόλις το 7% το

στέλεχος ΑΗ1Ν1. 

Σε σχέση με την πανδημία η νόσος Covid-19

εξακολουθεί να υπάρχει με μια σταθερή πορεία σε σχέ-

ση με τη θετικότητα που μοιάζει με αυτή της προηγού-

μενης εβδομάδας. Ο αριθμός των εισαγωγών παρου-

σίασε μικρή πτώση, ενώ ο αριθμός των νέων διασωλη-

νώσεων μικρή αύξηση. Αυτήν τη στιγμή νοσηλεύονται

διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ 95 άνθρωποι, ενώ καταγρά-

φονται 89 θάνατοι (ηλικίες 61-96 έτη). Η υποπαραλλαγή

ΒΑ.5 είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη παραλλαγή

της Όμικρον, ενώ η υποπαραλλαγή BQ.1.1 είναι η συχνό-

τερη υποπαραλλαγή της ΒΑ.5. Η πιο συχνά εμφανιζόμε-

νη παραλλαγή της ΒΑ.2 είναι η Κένταυρος με ποσοστό

43%. Μεγαλύτερη αύξηση του ιού στα λύματα παρατη-

ρείται στη Λάρισα και στην Ξάνθη με +32%. Ο αναπνευ-

στικός ιός RSV είναι σε πτώση. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 

Ο πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος κατέθεσε 
για έβδομη μέρα, καταλήγοντας ότι τα 104 θύματα 

της φονικής πυρκαγιάς θα είχαν σωθεί αν είχαν ειδοποιηθεί 
εγκαίρως από τον... παράλυτο κρατικό μηχανισμό

«Δέχτηκα απειλές και πιέσεις
για να αλλάξω το πόρισμα»!

Σε έξαρση οι ιώσεις, σε πτώση η γρίπη, σταθερή η Covid-19 

Τ
α θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο
Μάτι κάηκαν γιατί δεν είχαν ειδοποι-
ηθεί εγκαίρως να φύγουν από τα σπίτια
τους. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε

ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης
Λιότσιος, ο οποίος έχει δεχτεί απειλές και πιέ-
σεις, όπως έχει πει, κατά τη σύνταξη του πορί-
σματός του αλλά και προτού το παραδώσει στις
εισαγγελικές αρχές, καταθέτοντας για έβδομη
μέρα στο δικαστήριο για όσα δεν λειτούργησαν
τότε, με αποτέλεσμα να χαθούν 104 ανθρώπινες
ζωές. Και ήταν πολλά εκείνα που δεν λειτούργη-
σαν τότε από μια κρατική μηχανή που ήταν σε...
παραλυσία. 

Οι κάτοικοι στο Μάτι εγκατέλειψαν τα σπίτια
τους, μόνοι τους, χωρίς να τους έχει δοθεί οδη-
γία για αυτό, μόλις είδαν στις αυλές τους τις
φλόγες. Ήταν όμως αργά... Θα μπορούσαν να εί-
χαν σωθεί αν είχε γίνει έγκαιρα και οργανωμένα
η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τον μάρτυρα,
από τη στιγμή μάλιστα που το Ενιαίο Συντονιστι-
κό Κέντρο (ΕΣΚΕ) γνώριζε τον κίνδυνο που
υπήρχε από τις 17.30 το απόγευμα της 23ης Ιου-
λίου 2018.

Καθοριστική, όπως φαίνεται εξάλλου, ήταν η
μη λειτουργία τότε της τηλεφωνικής γραμμής
έκτακτης ανάγκης, του γνωστού 112. «104 άν-
θρωποι έγιναν θυσία για να λειτουργήσει το 112
και να σωθούν τα δικά σας παιδιά», ήταν το σχό-
λιο κατοίκου της περιοχής στο ακροατήριο.

«Αν είχαν ενημερωθεί»
Ο μάρτυρας ήταν κατηγορηματικός κατά

την κατάθεσή του πως οι άνθρωποι θα σώζον-
ταν, αν είχαν ενημερωθεί καθώς θα προλά-
βαιναν να φτάσουν στη θάλασσα προτού

απειληθούν οι ίδιοι από τις φλόγες.
«Το ΕΣΚΕ έχει τη γνώση, την πληροφόρηση,

τη διαθεσιμότητα των επίγειων, τη διαθεσιμότη-
τα των εναέριων. Γνωρίζουν τα πάντα», τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Λιότσιος απαντώντας σε
ερώτηση δικηγόρου συγγενούς θύματος που
έχασε στη φωτιά τη μητέρα του, την αδερφή του
και τις δίδυμες ανιψιές του. « Ένας μέσος άν-
θρωπος με βηματισμό 80 μέτρα το λεπτό θα
μπορούσε να διανύσει την απόσταση μέχρι τη
θάλασσα, με βηματισμό υπερήλικα μέσα σε εί-
κοσι με είκοσι πέντε λεπτά. Το έκανα και υπάρ-
χει σχετικό βίντεο. Την έκανα την απόσταση αυ-
τή», είπε ο μάρτυρας.

Απόλυτα βέβαιος ήταν ο κ. Λιότσιος και όταν
τον ρώτησε άλλος συνήγορος που εκπροσωπεί
εγκαυματία.

Συνήγορος: Η εντολέας μου έκανε περίπου
πέντε λεπτά για να φτάσει από το σπίτι της στη
θάλασσα. Μια γυναίκα υγιέστατη, σε καλή φυσι-
κή κατάσταση έκανε περίπου πέντε λεπτά να
διασχίσει τα 80 μέτρα προς τη θάλασσα και σε
αυτήν τη διαδρομή κάηκε. Πιστεύετε βάσιμα ότι
θα είχαν αποφευχθεί οι σωματικές βλάβες αν
είχε εγκαίρως ενημερωθεί;

Μάρτυρας: Βεβαίως. Το λέω με βεβαιότητα
γιατί το έχω κάνει στην πράξη.

Η υπεράσπιση του τότε αρχηγού της Πυρο-
σβεστικής Σωτήρη Τερζούδη υπέβαλε στο δικα-
στήριο αίτημα για τη διενέργεια αυτοψίας στην
περιοχή προκειμένου να διαπιστωθεί στην πρά-
ξη αν θα ήταν πράγματι υλοποιήσιμο το σχέδιο
της απομάκρυνσης των πολιτών. «Άλλο να βλέ-
πουμε χάρτες και άλλο η επιτόπια εικόνα», είπε
η συνήγορός του, με το δικαστήριο να επιφυ-
λάσσεται να αποφασίσει επί του αιτήματος.



Α
κούγεται απίστευτο, όμως είναι
αληθινό. Πολυμελές κύκλωμα
διακίνησης μεταναστών που
μετέφερε παράνομα αλλοδα-

πούς από τον Έβρο στην ενδοχώρα συντό-
νιζε τις ενέργειες και τη δράση του από
ένα... ποιμνιοστάσιο σε περιοχή ανάμεσα
στους νομούς της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Έναν χρόνο μετά την εξάρθρωση της
υπόθεσης έπειτα από εκτεταμένες πολύ-
μηνες έρευνες και συνδρομή της Europol,
όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν ενώ-
πιον των δικαστικών αρχών. Το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης
επέβαλε ποινές κάθειρξης που φτάνουν τα
284 (!) χρόνια (με εκτιτέα τα 20).

Σύρος «εγκέφαλος»
Σε δίκη παραπέμφθηκαν συνολικά 13 άτομα

που κατηγορούνται για την υπόθεση. Ανάμεσα
στους συλληφθέντες ήταν και ένας 48χρονος
από τη Συρία, ο οποίος, βάσει των όσων ανα-
φέρουν στη δικογραφία οι έμπειροι αστυνομι-
κοί που ασχολήθηκαν με την πολύκροτη υπό-
θεση, διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση
και κανόνιζε τις μεταφορές. Ανάμεσα στα μέ-
λη της συμμορίας ήταν ο «ταμίας», ο οποίος
εισέπραττε τις «ταρίφες» από τον κάθε μετα-
νάστη που ήθελε να περάσει στην Ελλάδα
από την Τουρκία, οδηγοί που έκαναν τις πα-

ράνομες μεταφορές και κάποιοι που τους
«στρατολογούσαν». Τα προαναφερθέντα
αποδεικνύουν, σύμφωνα με τους αστυνομι-
κούς που ασχολήθηκαν με την πολύκροτη
υπόθεση, ότι η οργάνωση ήταν αρκετά καλά
δομημένη, έχοντας αρχή, μέση και τέλος.

Τα δρομολόγια
Το ποιμνιοστάσιο φαίνεται πως λει-

τουργούσε ως «στρατηγείο» του κυκλώ-
ματος, καθώς από εκεί γίνονταν οι επα-
φές και συνεννοήσεις μεταξύ των μελών,
ενώ υπήρξε το σημείο αφετηρίας των πα-
ράνομων δρομολογίων. Στη δικογραφία
περιγράφονται τουλάχιστον επτά περι-
πτώσεις στις οποίες το κύκλωμα μετέφε-
ρε τους μετανάστες, ενώ ο αριθμός των
διακινούμενων προσέγγιζε τους πενήντα.

Πληρώνοντας αδρά, οι διακινούμενοι εί-
χαν ως προορισμό την ελληνική ενδοχώ-
ρα, ενώ ένα από τα δρομολόγια είχε προ-
ορισμό τα βόρεια σύνορα. Το δικαστήριο
επέβαλε την ανώτερη ποινή, αυτή των 284
χρόνων κάθειρξης (διαμορφώθηκε από
το άθροισμα των διακινούμενων προσώ-
πων), στον 48χρονο, ο οποίος κατηγορεί-
ται ως ο εγκέφαλος της εγκληματικής ορ-
γάνωσης που έδινε τις εντολές στα υπό-
λοιπα μέλη της συμμορίας.

«Ήμουν κτηνοτρόφος»
Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με

πηγές που μίλησαν στην «Political», ενώ
κατά το παρελθόν είχε εκτίσει ποινή για αν-
τίστοιχα αδικήματα, στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση φέρεται να υποστήριξε πως «δεν
έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο κύ-
κλωμα».

«Βρισκόμουν στην Ξάνθη, όπου δούλευα
στον τομέα της κτηνοτροφίας», είπε, ενώ
ερωτηθείς για συνομιλίες που καταγράφη-
καν από την Αστυνομία και φαίνεται πως
αφορούσαν τις μεταφορές, ισχυρίστηκε ότι
ήταν προϊόν «μεταφράσεων». Με αυτό τον
τρόπο προσπάθησε ανεπιτυχώς να δικαιο-
λογήσει τα αδικαιολόγητα.

Και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι κρά-
τησαν αντίστοιχη στάση, τονίζοντας πως
δεν είχαν εμπλοκή στην υπόθεση. Στους
έτερους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν
ποινές κάθειρξης από 5 έως 73 έτη και με-
τά τις καταδίκες τους όλοι οι εμπλεκόμενοι
επέστρεψαν στα κελιά τους στα σωφρονι-
στικά καταστήματα που κρατούνται. 
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Με ποινές κάθειρξης που φτάνουν και τα 284 χρόνια 
καταδικάστηκαν τα 13 μέλη της συμμορίας 

δουλεμπόρων που διακινούσαν ψυχές 
στον Έβρο έχοντας ως στρατηγείο μια στάνη

Αυστηρό μήνυμα Θεοδωρικάκου 
«Τα σύνορά μας στον Έβρο με την Τουρκία, τα οποία είναι και σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, είναι αδιαπέραστα, είναι
απροσπέλαστα», υπογράμμισε στις αρχές του έτους ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ο ίδιος τόνισε ότι η κατασκευή του φράκτη στον Έβρο αποτελεί από-
φαση εθνικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι καθημερινά η ΕΛΑΣ δίνει
σκληρό αγώνα για να αποτρέψει την είσοδο παράνομων μεταναστών.
Επιπλέον, αποκάλυψε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει συλλάβει μόνο

τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2023 24 διακινητές και πως περίπου 400 μετανάστες επι-
χειρούν καθημερινά να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα.
Σχετικά με την επέκταση του φράκτη στον Έβρο, σημείωσε ότι συνολικά θα κατασκευα-
στούν ακόμη 140 χλμ., που ουσιαστικά θα καλύπτουν όλο το μήκος του ποταμού Έβρου.
Παράλληλα, σημείωσε ότι στη φύλαξη των συνόρων προστέθηκαν 400 συνοριοφύλα-
κες, 250 από τους οποίους ξεκίνησαν να εργάζονται στην περιοχή από τον Φεβρουάριο.

Βαριές καμπάνες σε...
τσοπάνηδες μεταναστών
Βαριές καμπάνες σε...
τσοπάνηδες μεταναστών
Βαριές καμπάνες σε...
τσοπάνηδες μεταναστών

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Η
εξάρθρωση ενός ακόμη κυκλώματος διακίνη-
σης κοκαΐνης (σ.σ.: πέντε συλλήψεις σε αστυνο-
μική επιχείρηση την Τρίτη 7/3 σε Ταύρο και Πει-
ραιά) στην Αττική ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό

που περιέγραφε και η έκθεση της Europol για το 2022: τα
καρτέλ της Λατινικής Αμερικής έχουν αυξήσει την παρου-
σία τους στην Ευρώπη, με την Ελλάδα -εξαιτίας της αλβα-
νικής μαφίας- να διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο. 

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση-απολογισμό της
Europol για το 2022, η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις χώ-
ρες όπου διαπιστωμένα τα λατινοαμερικανικά καρτέλ κά-

νουν «χρυσές δουλειές», τόσο επειδή
υπάρχει μεγάλο πελατολόγιο όσο και ως
διαμετακομιστικός κόμβος. Όπως επιση-
μαίνεται στη συγκεκριμένη έκθεση (σ.σ.:
δημοσιεύτηκε στα τέλη Δεκεμβρίου
2022) ο νέος ισχυρός «παίκτης» είναι τα
καρτέλ από το Μεξικό, που πλέον έχουν
μεταφέρει σε κυκλώματα εντός της ΕΕ
τεχνογνωσία για την παραγωγή υδρο-
χλωρικής κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης.

«Τα εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη έχουν όλο και πιο
πολυεθνικό χαρακτήρα, με το 65% των ομάδων του οργα-
νωμένου εγκλήματος να έχει μέλη από διάφορες χώρες.
Η αυξημένη παρουσία των Μεξικανών σε εγκληματικές
ομάδες που εμπλέκονται με τα ναρκωτικά, αποτελεί μέ-
ρος αυτής της τάσης», αναφέρει σε ελεύθερη απόδοση η
έκθεση της Europol. 

Το 2022 ολοκληρώθηκε με την ΕΛΑΣ να χειρίζεται συνο-
λικά 11.563 υποθέσεις ναρκωτικών και να συλλαμβάνει
συνολικά 13.648 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 629 κιλά και
200 γραμμάρια κοκαΐνης (σ.σ.: το κύριο εξαγώγιμο προϊόν
των καρτέλ της Λατινικής Αμερικής), καθώς επίσης και 35
κιλά και 362 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο απαρατήρητο δεν έχει πε-
ράσει το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίζεται και κατά-

σχεται είναι όλο και μεγαλύτερης καθαρότητας (σ.σ.: άρα
και πιο ακριβή), ενώ οι «βράχοι» που φτάνουν στη χώρα
μας έχουν πάνω τους σχηματισμένα σύμβολα από τα καρ-
τέλ, ως… ένδειξη ποιότητας του προϊόντος. 

Συμπέθεροι από τα Τίρανα 
Στις απόρρητες εκθέσεις της ΕΛΑΣ γίνεται ιδιαίτερη

αναφορά στους δεσμούς που έχει αναπτύξει η αλβανική
μαφία με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής, εισάγοντας

στη χώρα μας μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης. Η αλβανική
μαφία, που τα τελευταία χρόνια έχει εκμεταλλευτεί το «με-
γάλο ξεκαθάρισμα» της επονομαζόμενης Greek Mafia,
κερδίζει συνεχώς έδαφος στις έκνομες δραστηριότητες
και ιδιαίτερα στη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο
ότι το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί και τα «συμβό-
λαια θανάτου» για Αλβανούς κακοποιούς, που με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται ως dealers σε αυτό το παρά-
νομο αλισβερίσι εκατομμυρίων. «Τα τελευταία χρόνια η
αλβανική μαφία, εκτός από την κάνναβη, έχει διευρύνει τις
δραστηριότητές της και στην κοκαΐνη. Αυτό οφείλεται
στους δεσμούς που έχει αναπτύξει με καρτέλ στην Κολομ-
βία, στο Εκουαδόρ, στο Μεξικό κ.ά. χώρες της Λατινικής
Αμερικής. Δεσμοί οι οποίοι ενισχύονται ακόμη και με γά-
μους, που σηματοδοτούν ότι πλέον δεν είναι απλώς συνερ-
γάτες αλλά “οικογένεια”», εξηγεί στην «Political» πολύπει-
ρος αξιωματικός της Ασφάλειας. 

Μαζί με… μπανάνες
Στη χώρα μας, η κοκαΐνη φτάνει κυρίως κρυμμένη σε

κοντέινερ που μεταφέρουν προϊόντα (σ.σ.: όπως καφέ ή
μπανάνες) από τη Λατινική Αμερική. Είναι χαρακτηριστικό
πως ετησίως φτάνουν στην Ελλάδα περισσότερα από
20.000 εμπορευματοκιβώτια από χώρες όπως το Εκουα-
δόρ και καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία να ελεγχθούν
ένα προς ένα. «Ακόμη κι έτσι, χάρη στο πληροφοριακό δί-
κτυο που έχει αναπτύξει η αμερικανική δίωξη ναρκωτι-
κών, η DEA, οι Αρχές στη χώρα μας κατάσχουν σημαντικές
ποσότητες ναρκωτικών πριν αυτά διαχυθούν στην αγορά»,
επισημαίνει η ίδια αστυνομική πηγή. Άλλοι τρόποι μετα-
φοράς κοκαΐνης στη χώρα μας είναι με ιστιοπλοϊκά σκά-
φη, με φορτηγά μέσω του λιμανιού Πάτρας, αλλά και ταχυ-
δρομικά (σ.σ.: με δέματα), ενώ αισθητά έχουν μειωθεί οι
απόπειρες εισόδου ναρκωτικών στη χώρα με τη μέθοδο
της κατάποσης «αυγών» με κοκαΐνη, μετά τις διαδοχικές
συλλήψεις στο «Ελ. Βενιζέλος». 

Η Ελλάδα «χιονίζει» την Ευρώπη…

Κόμβος διακίνησης κοκαΐνης 
στη Γηραιά Ήπειρο, με καρτέλ 

από τη Λατινική Αμερική, το Μεξικό
και την αλβανική μαφία να κάνουν

χρυσές δουλειές 
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Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com



Τι θα κάνει ο Φωτόπουλος;
Οι εκλογές στον συγκεκριμένο υποβαθμισμένο

δήμο αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
εκτός από τον νυν δήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη ακό-
μη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο πρώην δήμαρ-
χος Μίμης Φωτόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι ο μέ-
χρι πρότινος στενός συνεργάτης του Κωνσταντί-
νου Ζέρβα στον Δ. Θεσσαλονίκης «παραιτήθηκε»
από τη θέση του γενικού γραμματέα πριν από με-
ρικούς μήνες. 

ΣΣτην Α’ ο Βασίλης Ανδρεάδης;  
Το όνομα του Βασίλη Ανδρεάδη (έχει ανακοινώ-

σει παράταξη) ακούγεται πως θα συμπεριληφθεί
στους υποψήφιους βουλευτές της ΝΔ για την Α’
Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη λίστα δεν ήταν, όμως
παραμένει ανοιχτή, αφού οι εθνικές εκλογές πη-
γαίνουν πιο πίσω εξαιτίας του δυστυχήματος των
Τεμπών. Τέλος, δεδομένο θεωρείται πως υποψή-
φιος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» θα κατέβει ο Θα-
νάσης Κοκονάς.

Μ
ήνυση σε βάρος του χειρουργού που το-
ποθέτησε γαστρικό δακτύλιο στη 14χρο-
νη κόρη του, με συνέπεια να χάσει τη ζωή
της από επιπλοκές τον Ιούνιο του 2021,

κατέθεσε ο ιερέας πατέρας της ανήλικης. Τον κατη-
γορεί ότι στη διάρκεια της αστικής δικαστικής διαδι-
κασίας κατέθεσε ότι η 14χρονη ήταν αυτή που υπέ-
γραψε το έγγραφο συγκατάθεσης για την επέμβαση.

Ο πατέρας Βησσαρίων ανέφερε στη μήνυσή του
πως τόσο ο ίδιος ο γιατρός όσο και οι μάρτυρες στην
αστική διαδικασία ανέφεραν ότι η ανήλικη ενημερώ-
θηκε για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της το-
ποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Βέβαια, ήδη ο ει-
σαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη για πλαστογραφία και
υπεξαγωγή εγγράφου σε βάρος του γιατρού ακριβώς

για αυτό, καθώς η γραφολογική έκθεση έδειξε ότι η
υπογραφή δεν είναι της 14χρονης.

Στο μεταξύ, στο επόμενο διάστημα αναμένεται ο
ανακριτής να καλέσει για απολογία τον χειρουργό, ο
οποίος κατηγορείται για έκθεση σε κίνδυνο σε βαθμό
κακουργήματος για τον θάνατο της 14χρονης.

Σήμερα επίσης αναβλήθηκε η δίκη του ίδιου για-
τρού, σε δεύτερο βαθμό, για τον θάνατο 24χρονου τον
Μάιο του 2017, πάλι ύστερα από τοποθέτηση γαστρι-
κού δακτυλίου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυ-
λάκιση 4 ετών, προς 5 ευρώ τη μέρα. Ο χειρουργός
έχει επίσης ακόμη μια καταδίκη το 2012, σε φυλάκιση
3 χρόνων, για τον θάνατο 41χρονης ασθενούς πάλι
από επιπλοκές που προκλήθηκαν από την τοποθέτη-
ση γαστρικού δακτυλίου. 

Μεταξύ... τυρού και αχλαδίου θα τα πουν τη Δευτέρα 13
Μαρτίου ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Δρόσος Τσα-
βλής και οι δημοσιογράφοι. Ο κ. Τσαβλής θα κάνει το τραπέζι

στους εκπροσώπους του Τύπου στα Λαδάδικα και εκεί θα
απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις τους για την απόφασή του να
διεκδικήσει τον κεντρικό δήμο στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Η πρώτη συνάντηση του Δ. Τσαβλή με τους δημοσιογράφους

Σε αναμονή ο Σακισλόγλου 

Ερώτημα αποτελεί και η περίπτωση του δημοσιο-
γράφου Άκη Σακισλόγλου, ο οποίος επίσης τηρεί
στάση αναμονής. Θεωρείται σίγουρο ότι στις
εκλογές του Οκτωβρίου υποψήφιο θα κατεβά-
σουν οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση», «Η Πό-
λη Ανάποδα - Δύναμη Ανατροπής», «Μένουμε
Θεσσαλονίκη» και «Οικολογία Αλληλεγγύη».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεν αποφάσισε
ακόμη τη στάση του
ο Βασίλης Γάκης
Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τι
στάση θα κρατήσει ο έμπειρος αυ-
τοδιοικητικός και με χρόνια πα-
ρουσίας στα δημοτικά έδρανα Βα-
σίλης Γάκης. Κάποια στιγμή είχε
διοχετευτεί η φημολογία περί με-
τακόμισής του στην περιφέρεια,
κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε
ούτε από τον ίδιο ούτε και από την
πλευρά του επικεφαλής περιφε-
ρειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. 

Από την περιφέρεια 
στον Δήμο Δέλτα
η Μπισμπινά
Υποψήφια δήμαρχος Δέλτα
θα είναι η Γερακίνα Μπισμπι-
νά, επιβεβαιώνοντας την έν-
τονη φημολογία για τη μετακί-
νησή της από την περιφέρεια.
Η πρόεδρος της Μητροπολιτι-
κής Επιτροπής Θεσσαλονίκης
αποφάσισε να διεκδικήσει
τον δημαρχιακό θώκο στον
Δήμο Δέλτα στις δημοτικές
εκλογές του ερχόμενου
Οκτωβρίου και απομένει μόνη
η επίσημη ανακοίνωση εκ μέ-
ρους της. 

Παραιτήθηκε ο Ζυγάς 
λόγω των Τεμπών 

Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος Κορδελι-
ού - Ευόσμου ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμα-
χία Πολιτών» Νίκος Ζυγάς, εκφράζοντας με τον τρό-
πο αυτό το θυμό και την οργή του για το σιδηροδρο-
μικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο κ. Ζυγάς ζητά η απο-
ζημίωση που είναι να λάβει από τον δήμο να μοιρα-
στεί στους Συλλόγους Γονέων του 1ου Γυμνασίου
Κορδελιού και του 11ου - 21ου Δημοτικού Σχολείου
Ευόσμου ως ελάχιστος φόρος τιμής στους μαθητές
που έφυγαν από τη ζωή και για την υποστήριξη δρά-
σεων ώστε η θυσία των παιδιών να μην ξεχαστεί.
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Ενώνουν δυνάμεις
Χαλιαμπάλιας
και Ορφανός

Σε συμμαχία προχώρησαν ο Γιώργος Ορ-
φανός και ο Σάββας Χαλιαμπάλιας ενόψει
των δημοτικών εκλογών. Οι επικεφαλής
των παρατάξεων «Η Θεσσαλονίκη είναι το
Μέλλον» και «Γίνεται, μπορούμε» ενώνουν
τις δυνάμεις τους, με τον κ. Χαλιαμπάλια να
συμμετέχει ως υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού
του κ. Ορφανού. Και οι δύο δηλώνουν πως
ο «γάμος» προέκυψε με στόχο να αντιμε-
τωπίσουν τα χρόνια προβλήματα της Θεσ-
σαλονίκης και να προσφέρουν υπηρεσίες
και την ποιότητα ζωής που αξίζουν οι δη-
μότες και οι επισκέπτες της πόλης.

Νέα μήνυση σε χειρουργό για τον θάνατο
της 14χρονης με γαστρικό δακτύλιο
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Τα είπαν Παπαδογιάννης
- Κουράκης

Σύσκεψη εργασίας με τον πρόεδρο
της ΠΕΔ Κρήτης Γ. Κουράκη είχε ο
διευθύνων σύμβουλος του Οργανι-
σμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Πα-
παδογιάννης, όπου συζητήθηκαν ζη-
τήματα που αφορούν την Αυτοδιοί-
κηση αλλά και τα εν εξελίξει αναπτυ-
ξιακά έργα που εκτελούνται ή δρο-
μολογούνται αυτή την περίοδο στην
Κρήτη, με τη συνεργασία του ΟΑΚ
και των δήμων του νησιού.

Περιφέρεια Αττικής
Δράση με κοινωνικό
πρόσημο

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης παρέδωσε χιλιάδες καπάκια
από πλαστικά μπουκάλια για την προ-
μήθεια αναπηρικού αμαξιδίου στον
αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Παραπληγικών και επικεφα-
λής της Κίνησης Πολιτών «Η Δύναμη
είμαστε όλοι εμείς» Β. Ξυδέα στο
πλαίσιο της δράσης «Μην ξεχνάς το
καπάκι να κρατάς». «Αποδεικνύουμε
στην πράξη πως οι “πράσινες” πολιτι-
κές είναι οι ανθρώπινες πολιτικές»,
σχολίασε ο περιφερειάρχης.

Δήμος Αργυρούπολης

Ενίσχυση… προστασίας
Με δύο επιπλέον ψηφιακές οθό-

νες του Συνδέσμου Προστασίας και
Ανάπτυξης του Υμηττού από το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ενισχύε-
ται η Αργυρούπολη με στόχο την κα-
θημερινή ενημέρωση του κοινού για
την προστασία του βουνού και την
επικοινωνία του ημερήσιου χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κα-
τά την επόμενη αντιπυρική περίοδο.

Δήμος Ν. Σμύρνης: Περιστατικό
παρενόχλησης σε παιδικό σταθμό

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σε
δημοτικό παιδικό σταθμό του Δή-
μου Νέας Σμύρνης ήρθε στο φως,
μετά την καταγγελία της μητέρας
ενός τρίχρονου αγοριού. Το συμ-
βάν έλαβε χώρα στην τραπεζαρία
από υπάλληλο γενικών καθηκόν-
των, που φέρεται να άφησε υπονοούμενα σεξουαλικού περιεχομένου
στο παιδί, κατεβάζοντας το παντελόνι του. Ο καταγγελλόμενος απομα-
κρύνθηκε, ωστόσο αρκετοί γονείς θορυβήθηκαν, στέλνοντας εξώδικο
στη διοίκηση του σταθμού και στον δήμο ζητώντας ενημέρωση. Με
εντολή του δημάρχου Στ. Τζουλάκη βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοι-
κητική εξέταση, ενώ το Τμήμα Ανηλίκων ερευνά την υπόθεση.

Αποκατάσταση του
μνημείου της Μαρφίν

Στην άμεση αποκατάσταση του
μνημείου των θυμάτων της Μαρφίν,
το οποίο βανδάλισαν κουκουλοφό-
ροι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων
στο κέντρο της Αθήνας -και ενώ βρι-
σκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη διαδή-
λωση για το τραγικό δυστύχημα των
Τεμπών- θα προχωρήσει για ακόμα
μία φορά ο Δήμος Αθηναίων.

Δήμος Κ. Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων:
Συνεργασία με τον
Δήμο Αγίων Σαράντα

Η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων Μ. Υδραίου
συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του
Δήμου Αγίων Σαράντα της Αλβανίας,
με βασικό θέμα συζήτησης τους το-
μείς του πολιτισμού και του τουρι-
σμού. Αμφότερες οι πλευρές συμ-
φώνησαν να εντείνουν τις κοινές
τους δράσεις πάνω στους δυο τομείς,
ενισχύοντας τη συνεργασία τους.

Δήμος Κορίνθου: Οργή Νανόπουλου 
«Έχετε την ευθύνη της ψήφου σας», τόνισε ο δήμαρχος Κοριν-

θίων Β. Νανόπουλος στις παρατάξεις της μειοψηφίας και ορισμέ-
νων ανεξάρτητων συμβούλων που καταψήφισαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο τις συμβάσεις μίσθωσης μηχανημάτων έργου για πα-
ρέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις και φαινόμενα, για τις δημοτι-
κές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Κορινθίων, Σαρωνικού, Τενέας και

Σολυγείας. Στάση που
προκάλεσε αγανάκτηση
και στους τοπικούς
προέδρους που ήταν
παρόντες. «Η Δημοτική
Αρχή δεν σκοπεύει να
μετατρέψει το δημοτικό
συμβούλιο σε προεκλο-
γικό μπαλκόνι», ανέφε-
ρε ο δήμαρχος.

Η
κατασκευή της νέας γέ-
φυρας στον Ευρώτα,
στην περιοχή της Σκάλας
Λακωνίας, μπαίνει επί-

σημα σε φάση υλοποίησης και ανα-
μένεται να αντικαταστήσει την υφι-
στάμενη, χαρακτηρισμένη εδώ και
είκοσι χρόνια ως ακατάλληλη λόγω
φθοράς. Ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Π. Νίκας υπέγραψε στο δι-
οικητήριο της ΠΕ Λακωνίας το σχετικό συμφωνητικό με τον ανάδοχο του έργου με προ-
ϋπολογισμό 4.465.000 ευρώ. «Είναι ένα έργο που η τοπική κοινωνία, η Λακωνία ολόκλη-
ρη, περίμενε για δεκαετίες, έργο πολλές φορές -και από πολλούς- υπεσχημένο, το οποίο
γίνεται πράξη πλέον, με σκοπό να συμβάλει και αυτό στην ανάπτυξη της περιοχής», τόνισε
ο κ. Νίκας, γνωστοποιώντας ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ σε περίπου δύο
εβδομάδες προγραμματίζεται η τελετή θεμελίωσης της νέας γέφυρας στη Σκάλα.

Οριστικά τέλος στην καθυστέρηση υλοποίησης του έρ-
γου αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Φιλα-
δέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο
της χώρας που έκρινε απολύτως νόμιμους και ανάλογους
του αντικειμένου της σύμβασής τους τους όρους και τα
κριτήρια επιλογής του αναδόχου της διακήρυξης.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, «η επένδυση αυτή θα
υλοποιηθεί χωρίς να φορτωθεί ο Δήμος με δάνεια, τό-
κους και χρέη, και θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονό-
μηση ενέργειας και οικονομικών πόρων». Από την πλευ-
ρά του ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδό-
νας Γ. Βούρος ανέφερε: «Υλοποιούμε, μετά από μια πολύ-
μηνη και χρονοβόρα διαδικασία και πλήθος προσφυγών
από μέρος της αντιπολίτευσης του δήμου, μία ακόμη βα-
σική δέσμευσή μας προς τους πολίτες», τονίζοντας με
νόημα ότι τα «επιχειρήματα» κάποιων «κατέρρευσαν σαν
χάρτινοι πύργοι».

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δικαστική δικαίωση 
για τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας

Ποια παραίτηση αντι-
δημάρχου με θέση-

κλειδί στον θεσσαλικό
κάμπο προκάλεσε αίσθηση και
απορίες; Άραγε να συνδέεται
με δικαστικές εκκρεμότητες; 

Προς υλοποίηση η κατασκευή 
της νέας γέφυρας του Ευρώτα
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κτεταμένους ηλεκτρονικούς
ελέγχους των τριγωνικών συ-
ναλλαγών σε αφορολόγητες
χρηματικές γονικές παροχές

έχει ξεκινήσει η Εφορία προκειμένου να
αποκαλυφθούν περιπτώσεις καταστρα-
τήγησης του ορίου των 800.000 ευρώ. 

Περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών
Έτσι, στο στόχαστρο μπαίνουν οι περι-

πτώσεις των διαδοχικών δωρεών, δηλαδή,
π.χ., το τέκνο μεταφέρει λεφτά στη μητέρα
του και στη συνέχεια αυτή μεταφέρει το
ποσό σε άλλο παιδί. Τέτοιου είδους «πε-
ρίεργες» μεταφορές χρημάτων μεταξύ
φορολογούμενων που έχουν α’ βαθμού
συγγένεια αποτελούν από τις... αγαπημέ-
νες περιπτώσεις ελέγχου για την Εφορία,
καθώς μπορεί να αποτελούν δυνάμει πη-
γές πρόσθετων φορολογικών εσόδων. Ση-
μειώνεται ότι μια τέτοιου είδους... αδι-
καιολόγητη μεταφορά χρημάτων ισοδυ-
ναμεί με την καταβολή φόρου 20% από το
πρώτο ευρώ. Δηλαδή, αν μια τριγωνική
συναλλαγή ύψους 100.000 ευρώ δεν εμπί-
πτει στις διατάξεις του νόμου για τις αφο-
ρολόγητες χρηματικές δωρεές, τότε ο φό-
ρος ανέρχεται σε 20.000 ευρώ! 

Εφάπαξ το αφορολόγητο
Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν

τον σχετικό νόμο, το αφορολόγητο δίνεται
εφάπαξ και μέχρι να συμπληρωθεί το
όριο των 800.000 ευρώ αρκεί οι δωρεές
να έχουν γίνει από την 1η Οκτωβρίου 2021
μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό
σημαίνει ότι οι γονείς ή οι... παππούδες
και οι γιαγιάδες δεν μπορούν να μεταβι-
βάσουν χρηματικά ποσά τα οποία βρί-

σκονταν κάτω από το... στρώμα και εμφα-
νίστηκαν... ξαφνικά. Σημειώνεται ότι οι
συναλλαγές εκτός τραπεζικού συστήμα-
τος φορολογούνται από το πρώτο ευρώ
με συντελεστή 10%, καθώς δεν ισχύει το
αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η παροχή χρηματικής
δωρεάς μέσω τραπεζικού λογαριασμού
σε συγγενή α’ βαθμού καλύπτει αγορές
ακινήτων, οχημάτων, ίδρυση εταιρειών
κ.λπ. έως το προαναφερόμενο όριο. 

Πώς αποδεικνύεται
Η απόδειξη της εγκυρότητας της δωρε-

άς γίνεται μέσω του αποδεικτικού που

εκδίδει η τράπεζα και δείχνει τη μεταφο-
ρά του ποσού από τον έναν στον άλλον
τραπεζικό λογαριασμό. Όταν δεν επισυ-
νάπτεται το σχετικό δικαιολογητικό μετα-
φοράς χρημάτων, τότε καλείται από την
Εφορία ο φορολογούμενος αναλαμβά-
νοντας την υποχρέωση προσκόμισής του
εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αν περάσει η
προθεσμία αυτή και δεν προσκομιστεί,
τότε η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το σύστημα
υπολογισμού του φόρου. 

Προθεσμίες
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθε-

σία, όταν δεν συντάσσεται συμβολαι-

ογραφικό έγγραφο για τη γονική παροχή
και δωρεά, τότε η προθεσμία υποβολής
της δήλωσης είναι εξάμηνη και αρχίζει
από την παράδοση των χρημάτων, δηλα-
δή από τη μεταφορά τους μεταξύ τραπε-
ζικών λογαριασμών. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας
γονιός μπορεί να μεταφέρει από τον δικό
του λογαριασμό στον λογαριασμό ενός
κατασκευαστή το ποσό αγοράς ακινήτου
για λογαριασμού του παιδιού του χωρίς
κανένα πρόβλημα. Μεταφορά χρημάτων
δικαιολογείται από έναν ατομικό λογα-
ριασμό του γονέα προς άλλον λογαρια-
σμό, όπου είναι ταυτόχρονα δικαιούχος
και συνδικαιούχος ο δωρεοδόχος. Τέ-
λος, υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά χρη-
μάτων ισχύει για ποσά που διακινούνται
από τράπεζα της Ελλάδας σε άλλη τρά-
πεζα του εξωτερικού χωρίς να απαιτείται
μετάφραση. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εκατό τουριστικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν
2.500 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επι-
πέδων εξειδίκευσης στις «Ημέρες Καριέρας στον Του-
ρισμό», που πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο, με
πρωτοβουλία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση και γνωριμία ανέρ-
γων με επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου θα διεξαχ-
θεί στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo, στη Λεωφόρο Κηφι-
σίας 39 στο Μαρούσι, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το από-
γευμα και τις δύο μέρες. Η ΔΥΠΑ, ανταποκρινόμενη στις
αυξημένες ανάγκες του κλάδου για την κάλυψη των
προσφερόμενων θέσεων, παρέχει τη δυνατότητα σε
όσους αναζητούν εργασία να έρθουν σε απευθείας επα-
φή και να συνομιλήσουν, χωρίς προκαθορισμένο ραντε-

βού, με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που ανα-
ζητούν προσωπικό.

Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν περιλαμβά-
νονται ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία,
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις
εστίασης, επιχειρήσεις εξυπηρέτησης αεροδρομίων
κ.ά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εξειδικευμένοι
εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν
εργαστήρια (workshops) συμβουλευτικής για τη δημι-
ουργία αποτελεσματικού βιογραφικού και για την προ-
ετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης. Η συμμετοχή
στα εργαστήρια είναι ελεύθερη κατόπιν επιτόπιας εγ-
γραφής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιπλέον διοργανώνεται παρουσίαση με θέμα «Ευ-

καιρίες Σταδιοδρομίας στον Τουρισμό», με τη συμμετο-
χή στελεχών ανθρώπινου δυναμικού (HR) και εκπρο-
σώπων μεγάλων επιχειρήσεων, την οποία θα ακολου-
θήσει συζήτηση με το κοινό. 

Σε ειδικό χώρο (info corner) στελέχη της Μονάδας
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων
(ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με το βιο-
γραφικό σημείωμα και πληροφορίες για τις συμμετέ-
χουσες επιχειρήσεις, όπως επίσης για τις δράσεις και τα
προγράμματα της ΔΥΠΑ. Η είσοδος στην εκδήλωση εί-
ναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος
συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-
athina-tourismos-2023.

ΔΥΠΑ: Ημέρες Καριέρας για 2.500 θέσεις εργασίας στον Τουρισμό

Οι έλεγχοι γίνονται προκειμένου να αποκαλυφθούν 
περιπτώσεις καταστρατήγησης του ορίου 

των 800.000 ευρώ

Στο στόχαστρο της Εφορίας
χρηματικές γονικές παροχές 
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εγονός είναι πλέον η δυναμική
είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά
ενέργειας της γειτονικής Ρου-
μανίας και, κατά συνέπεια, στην

ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων μετά τον
«λευκό καπνό» στις διαπραγματεύσεις της
ελληνικής εταιρείας με την Enel για την
εξαγορά των ρουμανικών δραστηριοτήτων
των Ιταλών. Το τίμημα της συναλλαγής, που
δύο μήνες μετά την έναρξη των συζητήσε-
ων είχε ευτυχή κατάληξη, ανέρχεται στο
1,26 δισ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένε-
ται να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2023, εφόσον εγκριθεί από τις
αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού, και η χρη-
ματοδότηση θα γίνει μέσω δανείου ύψους
800 εκατ. ευρώ και ιδίων κεφαλαίων 460
εκατ. ευρώ.

«Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνε-
πής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμ-
βριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού
σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διε-
θνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης και συνεπώς οι
δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία
αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από
γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική
άποψη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσ-
σης. Πρόσθεσε ακόμη πως «πρόκειται για
μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε
μια καθετοποιημένη εταιρεία, ενέργεια με
ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη
μετατροπή της ΔΕΗ σε κορυφαία εταιρεία
καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη».

Σε μια εθνικής σημασίας κίνηση, αφού
εισέρχεται στην πλέον ανεπτυγμένη αγορά
των Βαλκανίων, η ΔΕΗ μεγεθύνεται ση-
μαντικά καθώς: 
�Αγοράζει πάνω από 130.000 χλμ. δικτύου
διανομής.
�Διπλασιάζει την ισχύ της σε ΑΠΕ.
�Αποκτά επιπλέον 3,2 εκατ. νέους πελάτες.

Ταυτόχρονα, γίνεται στρατηγικός ενερ-
γειακός παίκτης στην περιοχή και αποκτά
πρόσβαση σε έναν πολύ σημαντικό ενερ-
γειακό διάδρομο. Αυτόν που ξεκινά από τη
Ρουμανία, διασχίζει τη Βουλγαρία και κα-
ταλήγει στην Ελλάδα. Καθώς η ευρωπαϊκή
αγορά έχει απελευθερωθεί, οι περιορισμοί
στις διασυνδέσεις έχουν αρθεί και οι εθνι-
κές αγορές είναι συνδεδεμένες (coupling),
επομένως το ρεύμα πωλείται ελεύθερα
μεταξύ των χωρών.

Το συνολικό τίμημα της Enel στη Ρουμα-
νία έχει αποτιμηθεί στο 1,9 δισ. ευρώ και το
ποσό που θα καταβάλει η ΔΕΗ περιλαμβά-
νει έναν μηχανισμό κερδών στο πλαίσιο
μιας πιθανής επιπρόσθετης πληρωμής με
βάση μια μελλοντική αύξηση της αξίας των
δραστηριοτήτων της εμπορίας.

Στην ουσία, πρόκειται για μια μοναδική
ευκαιρία να αποκτήσει η ΔΕΗ μια καθετο-
ποιημένη εταιρεία σε τίμημα πολύ χαμη-
λότερο έναντι αντίστοιχων στην Ελλάδα.

Τι εξαγοράζει
Στο διά ταύτα, η εξαγορά του 100% της

Enel Romania, την οποία γνωρίζει καλά ο
επικεφαλής της ΔΕΗ Γ. Στάσσης από τη μα-
κρά του θητεία στη ρουμανική θυγατρική
της ιταλικής εταιρείας, αφορά τους τρεις
παρακάτω τομείς: 

Δίκτυο
Η ΔΕΗ εξαγοράζει τις τρεις από τις συ-

νολικά οκτώ εταιρείες διανομής της χώ-
ρας.
� E-Distribute Muntenia Sud, που ηλε-

κτροδοτεί την περιοχή Muntenia, συμπε-
ριλαμβανομένου και του Βουκουρεστίου.
� E- Distribute Banat με δίκτυα διανομής
στην ομώνυμη περιοχή όπου βρίσκεται η
βιομηχανική ζώνη της χώρας. 
� E- Distribute Dobrogea, που διανέμει
ρεύμα στην ομώνυμη τουριστική περιοχή. 

Συνολικά αποκτά τη διαχείριση ενός δι-
κτύου διανομής πάνω από 130.000 χλμ.,
που διανέμει περίπου 16 TWh.

ΑΠΕ
� 534MW ΑΠΕ εν λειτουργία: 8 αιολικά
πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499MW και
4 φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης
ισχύος 36 MW. 
� 5,4GW έργα σε ανάπτυξη: αποκτά και
μια δεξαμενή έργων περίπου 5,4 GW σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, εκ των
οποίων 2,3 GW αφορούν αιολικά και 3,1
GW φωτοβολταϊκά.

Εμπορία-Προμήθεια
� Τις δύο εταιρείες προμήθειας Enel En-
ergie Muntenia και Enel Energie με 3,2

εκατ. πελάτες και πωλήσεις 11 TWh.
�Την Enel-X, εταιρεία υπηρεσιών προστι-
θέμενης αξίας, όπως η ανάπτυξη δικτύου
ηλεκτροκίνησης, υπηρεσίες συντήρησης
και επισκευών και ενεργειακές λύσεις, με
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η εξαγορά δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ
να διεισδύσει σε μια μεγάλη και ταχέως
αναπτυσσόμενη αγορά συνδεδεμένη με
την Ελλάδα. Η Enel Romania είναι η μεγα-
λύτερη εταιρεία ΑΠΕ και η δεύτερη στην
παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
στη χώρα. Ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγι-
κή της ΔΕΗ και την κατατάσσει σε ηγέτιδα
δύναμη στην περιοχή.

Στρατηγική επένδυση
Στο ενημερωτικό σημείωμα η επιχεί-

ρηση επισημαίνει ότι η είσοδος στη Ρου-
μανία είναι στρατηγικής σημασίας τόσο
για την ίδια όσο και για τη χώρα. Και θυμί-
ζει ότι οι επενδύσεις των ελληνικών τρα-
πεζών στα Βαλκάνια, στην περίοδο που
προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, όχι
μόνο δεν είχαν άδοξο τέλος αλλά αποτέ-
λεσαν το πρώτο ισχυρό στήριγμα για τα
εγχώρια ιδρύματα. Τα έσοδα από την πώ-
λησή τους ήταν ένα πρώτο ανάχωμα στις
επιπτώσεις από την αλματώδη αύξηση
των NPL’s και από το κούρεμα των ελλη-
νικών ομολόγων.

Έπειτα από μια δεκαετία, κατά την οποία
οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν
να αποεπενδύσουν από σημαντικά και
κερδοφόρα assets τους προκειμένου να
επιβιώσουν στην Ελλάδα εν μέσω οικονο-
μικής κρίσης, η ΔΕΗ είναι η πρώτη επιχεί-
ρηση που ανοίγει ξανά τον δρόμο για τη
δυναμική είσοδο στη ΝΑ Ευρώπη. Η δύ-
ναμη της ΔΕΗ γίνεται δύναμη για τη χώρα.

Στη ΔΕΗ αντί
1,26 δισ. ευρώ

η Enel Ρουμανίας
Ποια assets αποκτά ο ελληνικός όμιλος 
σε ένα deal με μεγάλη εθνική σημασία

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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A
ναψε το πράσινο φως και
ξεκινά άμεσα η κατα-
σκευή ενός έργου πνοής
για το κοσμοπολίτικο νησί

του Αργοσαρωνικού, την Ύδρα. Πρό-
κειται για την υλοποίηση της εγκατά-
στασης και επεξεργασίας καθαρισμού
λυμάτων, δίνοντας έτσι λύση σε ένα
πάγιο αίτημα δεκαετιών για τους
Υδραίους.

Στην Περιφέρεια Αττικής υπεγράφη
η σχετική σύμβαση για τον βιολογικό
καθαρισμό του νησιού, με προϋπολο-
γισμό 9.964.350 ευρώ. 

Το αναπτυξιακό έργο, με χρηματο-
δότηση από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2014-2020», στόχο έχει την αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής ντόπιων και
επισκεπτών, με έμφαση στην προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Η δημοπράτηση της δεύτερης φά-
σης του έργου, του εργοστασίου επε-
ξεργασίας λυμάτων δηλαδή, είχε ολο-
κληρωθεί στις 28 Μαρτίου 2022.

Υπογραφή σύμβασης
«Με την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης δρομολογείται η υλοποί-
ηση ενός πολύ σημαντικού έργου που
αφορά το πανέμορφο νησί της Αττικής
μας, την Ύδρα. Πρόκειται για ένα έργο
που αποτελούσε αίτημα δεκαετιών και
σήμερα είμαστε εδώ, έχοντας εξα-
σφαλισμένη τη χρηματοδότησή του με
ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ,
για να υπογράψουμε τη σύμβαση με

τον ανάδοχο ο οποίος θα υλοποιήσει
το έργο το γρηγορότερο δυνατό», δή-
λωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης με αφορμή την υπογρα-
φή της σύμβασης.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα
αναβαθμιστεί περαιτέρω η τουριστική
υποδομή του νησιού. 

Ο βιολογικός καθαρισμός της
Ύδρας αποτέλεσε ένα ακανθώδες
πρόβλημα το οποίο χρόνιζε μεταξύ
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και
καθυστερήσεων.

«Ιστορική μέρα»
«Είναι μια ιστορική μέρα και την πε-

ριμέναμε εδώ και πολλές δεκαετίες.
Πρόκειται για ένα έργο που θα ανα-
βαθμίσει ακόμα περισσότερο την του-
ριστική υποδομή του νησιού μας και

θα ανεβάσει και το επίπεδο της ζωής
των κατοίκων εκεί που πραγματικά
έπρεπε να είναι εδώ και πολλά χρό-
νια», τόνισε ο δήμαρχος Ύδρας Γιώρ-
γος Κουκουδάκης.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμ-
βάνει την κατασκευή μονάδας επε-
ξεργασίας και διαχείρισης αποβλή-
των, η οποία αποτελείται από τις επι-
μέρους μονάδες προεπεξεργασίας
σύμμεικτων ΑΣΑ, επεξεργασίας βιοα-
ποβλήτων, δεματοποίησης και προ-
σωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσι-
μων υλικών, την κατασκευή του Χώ-
ρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμά-
των (ΧΥΤΥ), την κατασκευή της εγκα-
τάστασης επεξεργασίας στραγγισμά-
των και την αποκατάσταση του όμορου
ΧΑΔΑ της Ύδρας, μέχρι την περάτωση
των εγκαταστάσεων της Ολοκληρω-
μένης Εγκατάστασης Διαχείρισης
Αστικών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ). 

Η κατασκευή του έργου θα ξεκινή-
σει τις επόμενες εβδομάδες.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου για
τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό (HAP-
CO & DES) είναι γεγονός. Στις 16 και 17 Μαρτίου, στο
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», θα τεθούν οι στό-
χοι για την ανάδειξη της εθνικής βιομηχανίας συνε-
δρίων και εκδηλώσεων (MICE).

Μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να λάβει τη
θέση που του αξίζει ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης
του τουρισμού και αντίστοιχα της εθνικής οικονο-
μίας, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές χώρες.

Η βιομηχανία MICE μέχρι σήμερα δεν συμπερι-
λαμβάνεται στις εθνικές καμπάνιες τουριστικής

προβολής της Πολιτείας, παρόλο που συμβάλλει
στην οικονομία, ενισχύει την απασχόληση, δίνει τη
λύση στην εποχικότητα και διαφημίζει τη χώρα διε-
θνώς σε κοινό υψηλού επιπέδου.

Ο συνεδριακός τουρισμός έχει τη δυνατότητα να
εκτοξεύσει την Ελλάδα σε υψηλή θέση στον διεθνή
τουριστικό και συνεδριακό χάρτη.

Το συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο γεγονός του
Συνδέσμου, αλλά και του κλάδου γενικότερα. Τελεί
υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών του χώρου των
συνεδρίων και εκδηλώσεων, όπως η IAPCO & ICCA,
αλλά και υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού,

καθώς και άλλων εθνικών φορέων. Ο Σύνδεσμος
έχει πλέον την ισχύ να «αλλάξει τους κανόνες του
παιχνιδιού» μετά την ένταξή του στον HAPCO & DES,
εδώ και δύο χρόνια. 

Τα δεδομένα άλλαξαν και με τη συμμετοχή του
στην Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας των Εθνικών Ενώ-
σεων PCO του διεθνούς φορέα IAPCO, αλλά και τη
δημιουργία του Greek Meetings Alliance, της εθνι-
κής συνέργειας με το This is Athens Convention &
Visitors Bureau και το Thessaloniki Convention Bu-
reau για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της εθνικής
Βιομηχανίας Συνεδρίων και Εκδηλώσεων.

Ο συνεδριακός τουρισμός μπαίνει σε πρώτο πλάνο

Έργο πνοής ύψους €10 εκατ. 
για το κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού

Παίρνει μπρος ο βιολογικός
καθαρισμός της Ύδρας



Κ
ατά 30% εκτινάσσεται το
κόστος των μεταφορών
λόγω της διακοπής των
σιδηροδρομικών συγκοι-

νωνιών και της υποκατάστασης από
τις οδικές, ενώ το λιμάνι του Πειραιά
είναι αποκομμένο από την Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη, ως προς τις
εμπορευματικές μεταφορές. 

Όπως δηλώνει στην «Political» ο
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραι-
ώς Βασίλης Κορκίδης, «η διακοπή
λειτουργίας του σιδηροδρομικού
δικτύου της χώρας μέχρι να κατα-
στεί απόλυτα ασφαλές είναι απόλυ-
τα σωστή, καθώς προέχει η ασφά-
λεια», αλλά «όσο η γραμμή παρα-
μένει κλειστή -σωστά υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες- το λιμάνι του
Πειραιά και η Ελλάδα χάνουν τον
κομβικό τους ρόλο ως hub προς
την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλ-
κάνια, ενώ επηρεάζεται και η εφο-
διαστική αλυσίδα της Ελλάδας».

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η τιμή της
μεταφοράς της παλέτας από το λι-
μάνι του Πειραιά στη Θεσσαλονίκη
οδικώς και σιδηροδρομικώς έχει
50 και 40 ευρώ, γεγονός που ισο-
δυναμεί με αύξηση τουλάχιστον
κατά 25%-30% στο κόστος, δημι-
ουργώντας πρόβλημα στη λειτουρ-
γία του δεύτερου μεγαλύτερου λι-
μένος στη Μεσόγειο και του πέμ-
πτου μεγαλύτερου στην Ευρώπη. 

Παράκαμψη της Λάρισας
Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, σε

πρώτη φάση υπάρχουν σκέψεις
αφενός να γίνει παράκαμψη της
Λάρισας με φορτηγά προς τη Βό-
ρεια Ελλάδα και αφετέρου να φεύ-
γουν τα κοντέινερ από τον Πειραιά
με μικρότερης χωρητικότητας con-
tainer vessels προς το Κόπερ της
Κροατίας. Ωστόσο από την όλη κα-
τάσταση η Cosco και η ΣΕΠ ΑΕ δέ-
χονται και τη μεγαλύτερη πίεση για

συμφωνίες όπου υπάρχουν ρήτρες
για τη διακίνηση εμπορευμάτων
μέσω σιδηροδρόμου που φθάνουν
στο λιμάνι του Πειραιά από την
Ασία. Το λιμάνι του Πειραιά έχει
αποκοπεί από τη Βόρεια Ελλάδα, τα
Βαλκάνια και την Κεντρική και Ανα-
τολική Ευρώπη προς Τσεχία, Σλο-
βακία, Ουγγαρία, Αυστρία μέσω
Σερβίας αλλά και μέσω Βουλγαρίας
και Ρουμανίας, όπου έστελνε αλλά
και παραλάμβανε εμπορευματοκι-
βώτια και εμπορεύματα.

Στις γραμμές του ΟΣΕ διακινείται
κατά μέσο όρο ημερησίως φορτίο
που αναλογεί σε 30 φορτηγά στο τμή-
μα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και άλλα 30
φορτηγά στην αντίστροφη διαδρομή
Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Αναφορικά με
τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων,
πέρσι σημειώθηκε αύξηση κατά
2,2%, από 461.000 σε 471.000 κοντέι-
νερ το 2022, εκ των οποίων 8.000 με-
ταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς μετα-
ξύ Θεσσαλονίκης και Σόφιας. Κατά
την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμ-
βατικού φορτίου που διακινήθηκαν
από τον ΟΛΘ στη Βουλγαρία αυξήθη-
καν σημαντικά κατά 13,3%, από
3.741.000 τόνους σε 4.236.000 τό-
νους αντίστοιχα (αύξηση λόγω της
διακίνησης νικελίου και κάρβουνου). 

ΣΣτις 15 Μαρτίου 
η προκαταβολή
των επικουρικών

Την προσεχή Τετάρτη 15 Μαρτίου θα λά-
βουν την προκαταβολή της επικουρικής
σύνταξης περίπου 43.000 δικαιούχοι, ενώ ο
ΕΦΚΑ μέσα σε 60 ημέρες εκκαθάρισε πά-
νω από το 50% των εκκρεμών υποθέσεων. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κω-
στή Χατζηδάκη, τον Ιανουάριο, οι υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ προχώρησαν σε οριστική
έκδοση 17.000 επικουρικών συντάξεων,
με την πλειονότητα των δικαιούχων να
πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου τόσο
την επικουρική τους σύνταξη όσο και τα
αναλογούντα αναδρομικά. Τον Φεβρουά-
ριο εκδόθηκαν 26.000 επικουρικές συν-
τάξεις και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα αντί-
στοιχα ποσά στα τέλη Μαρτίου. Συνολικά
μέσα σε δύο μήνες εκδόθηκαν 43.000 επι-
κουρικές συντάξεις, δηλαδή, εκκαθαρί-
στηκε πάνω από το 50% του στοκ ληξιπρό-
θεσμων επικουρικών με προηγούμενη
έκδοση κύριας σύνταξης που είχε συσ-
σωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Η σημαντική αυτή μείωση των εκκρε-
μοτήτων είναι το αποτέλεσμα του διπλα-
σιασμού του ρυθμού απονομής σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυ-
σι, γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά
δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ (ει-
σαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών
και ψηφιακών εργαλείων, μαζική ανάλη-
ψη φακέλων ληξιπρόθεσμων επικουρι-
κών συντάξεων από τους εισηγητές που
μέχρι πρότινος εξέδιδαν κύριες συντά-
ξεις, θέση σε λειτουργία ειδικού Πύργου
Ελέγχου και για τις επικουρικές συντά-
ξεις κ.ά.). 

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την προ-
καταβολή επικουρικής σύνταξης στις 15
Μαρτίου δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι
για τους οποίους έχει εκδοθεί η κύρια
σύνταξη και θα πρέπει να έχουν συμπλη-
ρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη ή 4.500 ημέ-
ρες επικουρικής ασφάλισης και να έχουν
υποβάλει αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου
2022. Μάλιστα, με νομοθετική πρωτοβου-
λία του υπουργείου Εργασίας, διευρύνε-
ται το πλήθος των δικαιούχων, καθώς δρο-
μολογείται αμέσως η επέκταση του κατα-
ληκτικού χρονικού ορίου της αίτησης από
την 1η Ιουλίου 2022, που ισχύει σήμερα,
στην 31η Δεκεμβρίου 2022. 
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Στο 30% το μεταφορικό κόστος
λόγω«μπλακάουτ»στατρένα

«Αποκομμένος 
ο Πειραιάς 

από την Ευρώπη», λέει 
ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ

Βασίλης Κορκίδης

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Πωλήσεις στα επίπεδα του 1,1 δισ. ευρώ αναμένει για το
σύνολο του 2023 η διοίκηση της Jumbo, επίδοση που είναι
15% αυξημένη σε σχέση με το 2022. Αιμοδότης του τζίρου
της ελληνικής εισηγμένης αναμένεται να είναι η αγορά της
Ρουμανίας, όπου η Jumbo πρόκειται να ανοίξει ένα ακόμα
υπερκατάστημα, αλλά και να θέσει σε λειτουργία το ηλε-
κτρονικό της κατάστημα. Ήδη η αγορά της Ρουμανίας ση-
μειώνει στο δίμηνο 2023 αύξηση τζίρου 36%, ποσοστό εξαι-
ρετικά υψηλό δεδομένου ότι η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ
της χώρας για το σύνολο του 2023 εκτιμάται στο 2,5%. Η επέ-
κταση της λιανεμπορικής αλυσίδας στην αγορά του real es-
tate στη Ρουμανία έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην
αρωγή που παρείχε στον Τόλη Βακάκη της Jumbo η Blue-
house Capital του Βίκτορ Πιζάντε.
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O
πολιτικός παράγοντας
επηρεάζει την πορεία του
ελληνικού χρηματιστηρί-
ου, το οποίο πλέον καλεί-

ται να διαχειριστεί νέα δεδομένα
αναφορικά με το timing των εκλο-
γών, την αντίδραση των οίκων αξιο-
λόγησης αλλά και τις αυξημένες πι-
θανότητες να μην υπάρξει αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση. Το τελευταίο είναι
που μετρά η αγορά, καθώς μετά τις
εξελίξεις λόγω του δυστυχήματος
στα Τέμπη πολιτικοί αναλυτές βλέ-
πουν δύσκολη την επίτευξη αυτοδυ-
ναμίας. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό
σήμα, το οποίο αναιρείται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 966 μονά-
δων. Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα
διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφα-

λαιοποίησης, που ακυρώνεται με
επιστροφή χαμηλότερα των 2.342
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψη-
λότερα των 2.342 και ακόμα καλύτε-
ρα υψηλότερα των 2.600, δεν μπορεί

να αποκλειστεί κίνηση προς τις 2.780
μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των
2.342 μπορεί να πιέσει προς τις
2.332 και 2.270 μονάδες (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών).

ΕΥΔΑΠ: Ωριμάζει 
ο διαγωνισμός 
για το «μέτωπο» 
των δήμων Σαρωνικού

Προς οριστική λύση οδηγείται το πρό-
βλημα αποχέτευσης σε περιοχές των Δή-
μων Σαρωνικού και Κρωπίας, καθώς η ΕΥ-
ΔΑΠ προχωρά στην προκήρυξη του διαγω-
νισμού για την επιλογή αναδόχου που θα
εκπονήσει τις «Οριστικές Μελέτες Έργων
Συλλογής και
Μ ε τ α φ ο ρ ά ς
Α κ α θ ά ρ τ ω ν
του Δήμου Σα-
ρωνικού και
Αγίας Μαρίνας
- Αγίου Δημη-
τρίου του Δήμου Κρωπίας», προϋπολογι-
σμού 3,2 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ. Οι μελέτες
αυτές θα οδηγήσουν στον μεγάλο διαγωνι-
σμό εκτιμώμενου ύψους 200 εκατ. ευρώ
(με ΦΠΑ, απρόβλεπτα κ.ά.). Τα παραπάνω
έργα θα συμβάλουν δραστικά στην περι-
βαλλοντική αναβάθμιση των συγκεκριμέ-
νων περιοχών που πέραν του σταθερού
πληθυσμού (στη διακήρυξη γίνεται αναφο-
ρά για Σύνολο Ισοδύναμου Πληθυσμού
άνω των 101 χιλ.) «φιλοξενούν» και χιλιά-
δες άτομα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Cenergy: Ρεκόρ
λειτουργικής 
κερδοφορίας το 2022

Ισχυρή κερδοφορία με αιχμή τον κλά-
δο των καλωδίων και την ανάκαμψη στον
κλάδο σωλήνων χάλυβα παρουσίασε για
το 2022 η Cenergy, με τον τζίρο της να
σημειώνει άλμα 35% και το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο των παραγγελιών της να ξε-
περνά το φράγμα των 2 δισ. ευρώ. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, το ΔΣ πρότεινε τη διανομή
μερίσματος
0,05 ευρώ
ανά μετοχή.
Οι πωλήσεις
ανήλθαν σε
1,43 δισ. ευ-
ρώ (35% αύ-
ξηση σε ετή-
σια βάση). Η λειτουργική κερδοφορία
φτάνει σε ιστορικά υψηλά, με το ανα-
προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται
στα 137 εκατ. ευρώ (31% αύξηση σε ετή-
σια βάση) ως αποτέλεσμα τόσο της ισχυ-
ρής δυναμικής στον κλάδο των καλω-
δίων όσο και της ανάκαμψης στον κλάδο
σωλήνων χάλυβα. Βασικός μοχλός κερ-
δοφορίας παραμένει η αποτελεσματική
υλοποίηση των ενεργειακών έργων.

Την οριστική
διακοπή των απο-
κλειστικών δια-
πραγματεύσεων
με το σχήμα εται-
ρειών Wade
Adams Hellas SM-
SA και Adamas
Group Limited για
την πώληση του
συνόλου των μετο-
χών της θυγατρι-
κής της εταιρείας
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Η ανωτέρω
ενημέρωση έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς
(ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και του
Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Υπενθυ-
μίζεται ότι στα τέ-
λη Ιανουαρίου η
Ελλάκτωρ είχε
ανακοινώσει την
έναρξη αποκλει-
στικών διαπραγ-
ματεύσεων με το
σχήμα εταιρειών
Wade Adams Hel-

las SMSA και Adamas Group Limited για ενδεχό-
μενη πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγα-
τρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Στη δίνη του πολιτικού ρίσκου το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Jumbo και η Ρουμανία

«Ναυάγιο» στη συμφωνία με Wade Adams - Δ. Κούτρα για ΑΚΤΩΡ
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Credit Suisse: 
Θα καθυστερήσει 
να ανακοινώσει ετήσια μεγέθη

Η Credit Suisse ανακοίνωσε ότι θα καθυ-
στερήσει τη δημοσίευση του ετήσιου report
με τα οικονομικά μεγέθη του 2022 ύστερα
από μια κλήση της τελευταίας στιγμής από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Σε
δήλωσή της, η δοκιμαζόμενη ελβετική τρά-
πεζα ανέφερε ότι η συνομιλία αφορούσε τα
σχόλια της SEC σχετικά με την «τεχνική
αξιολόγηση των αναθεωρήσεων που είχαν
γνωστοποιηθεί προηγουμένως στις ενοποι-
ημένες καταστάσεις ταμειακών ροών κατά
τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020
και 2019, καθώς και με σχετικούς ελέγ-
χους». «Η διοίκηση πιστεύει ότι είναι συνε-
τό να καθυστερήσει για λίγο τη δημοσίευση
των αποτελεσμάτων της προκειμένου να κα-
τανοήσει καλύτερα τα σχόλια που έλαβε.
Επιβεβαιώνουμε ότι τα οικονομικά αποτε-
λέσματα του 2022, όπως είχαν δημοσιευτεί
προηγουμένως στις 9 Φεβρουαρίου 2023,
δεν επηρεάζονται από τα παραπάνω», ανέ-
φερε η τράπεζα.

Η ABO Wind πωλεί έργα
ανανεώσιμης ενέργειας 
250 MW στη Repsol

Η ABO Wind κατέληξε σε συμφωνία με τη
Repsol Renovables για την πώληση πέντε έρ-
γων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολι-
κής ισχύος 250 MW. Η συμφωνία περιλαμβά-
νει την περαιτέρω ωρίμανση των πέντε έργων
από την ABO Wind. Οι εταίροι συμφώνησαν να
μη γνωστοποιήσουν το ποσό και τη διάρθρω-
ση των ταμειακών ροών του τιμήματος πώλη-
σης. Τα έργα περιλαμβάνουν τρία αιολικά
πάρκα συνολικής ισχύος 150 MW και δύο φω-
τοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 100 MW.
Βρίσκονται στην επαρχία της Παλένθια στη
Βόρεια Ισπανία και θα μοιράζονται υποδομές
διασύνδεσης με άλλα έργα της Repsol.

Trastor: Απέκτησε
συγκρότημα αποθηκών
στον Ασπρόπυργο

Στην Dimand το έργο 
της κατασκευής 
των Δικαστηρίων Πειραιά

Στην Dimand
περνά το έργο για
το κτίριο που θα
στεγάσει τα δικα-
στήρια του Πει-
ραιά, καθώς σύμ-
φωνα με πληροφο-
ρίες απορρίφθηκε
από την επιτροπή
του Ταμείου Χρη-
ματοδοτήσεως Δι-
καστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) η ένσταση που είχε υπο-
βάλει η ανταγωνίστρια εταιρεία που πρότεινε το ακί-
νητο της Κεράνης. Η Dimand έχει προτείνει την ανέ-
γερση του νέου κτιρίου στο πρώην ακίνητο Δασκα-
λάκη, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Για τέταρτη χρονιά
φέτος η ασφαλιστική
εταιρεία Hellas Direct
κερδίζει μία θέση στη
λίστα FT 1.000 των «Fi-
nancial Times» με τις
1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην
Ευρώπη για το 2023. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, η Hellas Direct είχε συμπεριληφθεί στη λί-
στα άλλες τρεις φορές, το 2022, το 2021 και το
2019. Είναι η 7η χρονιά που οι «Financial Times»
συντάσσουν τη λίστα FT 1.000, με βάση στοιχεία
από τη Statista. Στη φετινή κατάταξη αξιολογήθη-
κε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων από το
2018 έως το 2021. Όπως σημειώνουν οι «FT», η
έρευνα δημοσιεύεται τη στιγμή που ο πόλεμος
στην Ουκρανία μπαίνει στον δεύτερο χρόνο του,
ωστόσο προφανής είναι ο αντίκτυπος του κορο-
νοϊού. Ουσιαστικά καταγράφεται πόσες επιχειρή-
σεις κατάφεραν ανοδική πορεία παρά την πανδη-
μία ή, σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω αυτής. Ανά-
μεσα στις χίλιες ταχύτερα αναπτυσσόμενες εται-
ρείες στην Ευρώπη βρίσκονται τέσσερις με έδρα
την Ελλάδα και τρεις με έδρα την Κύπρο. Στη φετι-
νή λίστα περιλαμβάνονται 356 εταιρείες που είχαν
συμπεριληφθεί και πέρσι, ενώ 125 εταιρείες -
ανάμεσά τους και η Hellas Direct- έχουν θέση στη
λίστα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H Βίκος στο 7o Dine Athens
Το Dine Athens από την
Alpha Bank σε συνεργα-
σία με τη Mastercard εί-
ναι η μεγαλύτερη γα-
στρονομική γιορτή της
Αθήνας. Η εταιρεία Βίκος
συμμετέχει για μία ακόμη
χρονιά στον θεσμό που στηρίζει την επαγγελματι-
κή εστίαση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η
φετινή συμμετοχή της Βίκος στο Dine Athens
συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων της
εταιρείας και τη δυναμική είσοδο που κάνει στην
αγορά HoReCa παρουσιάζοντας τις ολοκαίνου-
ριες γυάλινες και αλουμινένιες συσκευασίες των
φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών. Οι νέες συ-
σκευασίες χαρακτηρίζονται από τον σύγχρονο και
μοντέρνο σχεδιασμό, που αναδεικνύει την υψηλή
ποιότητα των φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών
της εταιρείας Βίκος.

H
Trastor AEEAΠ σε συνέχεια της από
12/11/2021 υπογραφής δεσμευτικού
προσυμφώνου για την απόκτηση του συ-
νόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας

με την επωνυμία «Πηλέας Κτηματική-Εμπορική
Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοινώνει την υπογραφή του
οριστικού συμφωνητικού απόκτησής τους. Η εν λό-
γω εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της αγροτεμάχιο
συνολικής επιφάνειας 44.991 τμ στον Ασπρόπυργο
Αττικής, επί του οποίου έχει ανεγερθεί νέο, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης συγκρότημα κέντρων απο-
θήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας
22.234 τμ. Το συγκρότημα αποθηκών πρόκειται να
λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το σύστημα LEED
και θα πρόκειται για το πρώτο κέντρο αποθήκευσης
και διανομής στην Ελλάδα με ανάλογα κατασκευα-
στικά πρότυπα περιβαλλοντικής αειφορίας. Το συ-
νολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της «Πη-
λέας Κτηματική-Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»
ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της
αποκτηθείσας εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, και ανήλθε σε 9,65 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες εταιρείες
στην Ευρώπη η Hellas Direct
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Τ
ο σκηνικό πριν από τον προχθε-
σινό αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΚ
ήταν μια μεταφορά της «Θείας
Κωμωδίας» του Δάντη στο ποδό-

σφαιρο. Από την κόλαση της αναβολής του
αγώνα πριν από έναν περίπου μήνα, επει-
δή τα δοκάρια ήταν πιο κοντά, στο καθαρ-
τήριο της αποκατάστασης του ύψους τους
και τον παράδεισο της νίκης 1-0 της Ένω-

σης. Ο διαιτητής Καραντώ-
νης, όπως είχε αποκαλύ-
ψει η «Political», ξαναμέ-
τρησε το ύψος των δοκα-
ριών πριν από την έναρξη
του ματς και έτσι άρχισε
τον αγώνα. 

Όπως είναι γνωστό, μετά
την άρνηση του διαιτητή

Μανούχου να σφυρίξει την έναρξη πριν
από έναν μήνα λόγω των δοκαριών -υπό-
θεση πιο γνωστή ως «μεζούραγκεϊτ»- το
θέμα έφτασε στα αθλητικά δικαιοδοτικά
όργανα. Ο Ατρόμητος δικαιώθηκε σε
πρώτο και δεύτερο βαθμό. Αν είχε δι-
καιωθεί η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα δεν θα τε-
λείωνε ποτέ, καθότι ο Ατρόμητος θα προ-
σέφευγε στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστή-

ριο της Λωζάνης και η απόφαση θα έβγαι-
νε σε τρεις μήνες το λιγότερο. Που σημαί-
νει ότι, με αυτή την εκκρεμότητα, η Super
League 1 δεν θα μπορούσε να επικυρώ-
σει τη βαθμολογία της κανονικής περιό-
δου που τελειώνει μεθαύριο, Κυριακή,
προκειμένου να αρχίσουν τα πλέι οφ.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ΑΕΚ έπαιξε
ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, κυρίως
στο πρώτο ημίχρονο και με γκολ του
Στέφεν Τσούμπερ πήρε τη νίκη που
την ξανάβαλε στην poll position της
βαθμολογίας με διαφορά ενός βαθ-
μού από τον Παναθηναϊκό. 

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

Ξαναμέτρησαν τα δοκάρια, 
τα βρήκαν εντάξει και η ΑΕΚ 
με το 1-0 επί του Ατρομήτου
πάτησε κορυφή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(25 αγ.)
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«Θεία Κωμωδία» στο Περιστέρι



Ο
πως ήταν αναμε-
νόμενο, ο εκρη-
κτικός το τελευ-
ταίο διάστημα

ΠΑΟΚ όχι μόνο νίκησε αλλά
συνέτριψε 5-1 τη Λαμία στην
πρωτεύουσα της Φθιώτι-
δας, στον πρώτο ημιτελικό
του Κυπέλλου. Νάρεϊ, Κων-
σταντέλιας, Ντόγκλας
Αουγκούστο, Ζίφκοβιτς και
Τόμας τα γκολ, ο Μαρτίνες
μείωσε για τη γηπεδούχο.
Με δεδομένο ότι στον τελι-
κό του Κυπέλλου θα προ-
κριθεί η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, το θέμα που εγείρεται
είναι «πού θα γίνει ο τελικός;». Η ΕΠΟ δεν έχει, ακόμα,
αποφασίσει, γιατί… εξετάζει προτάσεις που έρχονται
να γίνει στο εξωτερικό. Μίλησε με την Κρίσταλ Πάλας
και την ομοσπονδία της Αυστραλίας. Η «Political» απο-
καλύπτει ότι ο τελικός θα γίνει στο Πανθεσσαλικό του

Βόλου, όπως το 2017, όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της
ΑΕΚ μαχαιρώθηκαν στην αερογέφυρα δίπλα στο γήπε-
δο. Ουδεμία περίπτωση να γίνει στο εξωτερικό και ει-
δικά στην Αυστραλία, όπου τα κόστη είναι τεράστια και
σε αυτό το απαξιωμένο ποδόσφαιρο ουδείς μπορεί να
γίνει χορηγός.

Στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Μετά τον Μαρσέλο, 
θέλει και Χάμες

Μετά τον Μαρσέλο, η Φλουμινένσε… τσεκάρει
και την περίπτωση του Χάμες Ροντρίγκες, έχον-
τας μάλιστα τη διάθεση να του δώσει τρία εκα-
τομμύρια ετησίως! Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ
αμείβεται με λιγότερα στον Ολυμπιακό και το
συμβόλαιό του τελειώνει το προσεχές καλοκαίρι,
αλλά είναι άγνωστο αν θα μείνει. Η ΠΑΕ του Πει-
ραιά έχει δικαίωμα ανανέωσης, αλλά αυτό επί
της ουσίας δεν έχει καμία ισχύ, αν ο Χάμες απο-
φασίσει να φύγει.

Το φιλοσοφημένο τατουάζ
του Τσιμίκα

Φιλοσοφημένο
το νέο τατουάζ στο
αριστερό χέρι του
Κώστα Τσιμίκα της
Λίβερπουλ. Έγρα-
ψε: «Μην ξεχνάς,
κανείς δεν βλέπει
τον κόσμο όπως
εσύ, οπότε κανείς
δεν μπορεί τις ιστο-
ρίες που πρέπει να
πεις». Από το βι-
βλίο «Το Μπλε Κο-
ρίτσι» του Τσαρλς
ντε Λιντ. Παράλλη-
λα, διακρίνονται μια ζυγαριά, δύο άγγελοι και κι-
νεζικά ιδεογράμματα.

«Αν θέλεις Champions
League, ξέρεις»

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε από την
Μπάγερν στους «16» του Champions League και
η ισπανική εφημερίδα «Marca» έστειλε… πρό-
σκληση στον διεθνή Γάλλο σταρ Κιλιάν Μπαπέ:
«Αν θέλεις να κερδίσεις το Champions League,
ξέρεις ήδη… τι πρέπει να κάνεις». Να μεταγρα-
φεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, δηλαδή. Ο Μπαπέ δήλω-
σε ότι προέχει το πρωτάθλημα της χώρας του. Το
περασμένο καλοκαίρι ήταν να πάει στη Ρεάλ, αλ-
λά έμεινε με παρότρυνση του Γάλλου προέδρου
Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόεδρος με κωμική
διαδικασία

Ο Πέτρος Μαρτσούκος του Αστέρα Βλαχιώτη,

που υποστηρίχθηκε από την ΑΕΚ σε μια κωμική

διαδικασία, εξελέγη νέος πρόεδρος της Super

League 2. Ισοψήφησε με τον Αντώνη Ροκάκη με

12 ψήφους και τη λύση έδωσε ο εκπρόσωπος

της… ΕΠΟ. Ψήφισε τον Μαρτσούκο, ενώ σε όλες

τις εκλογές τηρούσε ουδέτερη στάση και έριχνε

λευκό! 

Του στοίχισαν οι απουσίες
Ο Παναθηναϊκός, χτυπημένος από πολλές απουσίες (Νέιτ Γουόλτερς,
Δημήτρης Αγραβάνης, Αρτούρας Γκουντάιτις), ηττήθηκε 84-70 από
τη Μονακό στο πριγκιπάτο για τη EuroLeague. Έδειξε σημάδια αντί-
δρασης, έφερε το παιχνίδι σε ισοπαλία (51-51) στο 28ο λεπτό, αλλά τα
συνεχόμενα λάθη από εκεί και έπειτα τον οδήγησαν σε ακόμη μια ήτ-
τα. Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους» ο Πονίτκα με 11 πόντους, 10
σημείωσε ο Μπέικον.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε και πάλι από την Μπάγερν (2-0 με γκολ των Τσούπο Μότινγκ, Γκνάμπρι),
στο Μόναχο αυτή τη φορά, με το συνολικό 0-3 αποκλείστηκε στους «16» του Champions League και,
πλέον, ο Λιονέλ Μέσι, που αποχώρησε περίλυπος, ψάχνει για άλλες πολιτείες, αμερικάνικες. Στο τέλος
δέχτηκε και επίθεση από χουλιγκάνο ο Αργεντινός.
Στο άλλο ματς, η Μίλαν πήρε 0-0 από την Τότεναμ και πέρασε με το 1-0 του πρώτου αγώνα.

SPORTS
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Ο Μέσι 
για άλλες 
πολιτείες
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Η «Χρυσή Αφροδίτη» 
και η καλλονή «Χιώτισσα»
E

να έργο γλυπτικής που «ασκεί τη δική
του γοητεία με το απαράμιλλο κάλλος
της Αφροδίτης» παρουσιάστηκε στο
Μουσείο της Ακρόπολης, ανήμερα την

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Το απερίγραπτης ομορφιάς και εξαιρετικής ποι-

ότητας αγαλματίδιο που βρέθηκε το 1954 στη λε-
γόμενη έκτοτε «Οικία της Αφροδίτης» στην Πομ-
πηία προέρχεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Νάπολης και θα εκτίθεται έως και τις
28 Μαΐου στο ισόγειο, χώρος για τον οποίο δεν
απαιτείται αγορά εισιτηρίου.

Η λευκότητα του μαρμάρου που ακτινοβολεί
προς το φως (άλλωστε μαρμαίρω στα αρχαία ελ-
ληνικά, εξ ου και μάρμαρο, σημαίνει αντανακλώ το
φως) έρχεται σε αγαστή συμφωνία με τη χρυσή
διακόσμηση του σώματος -όπως αναφέρεται στην
περιγραφή- δημιουργώντας μια αίσθηση χιονά-

της, απαλής επιδερμίδας που σε προ(σ)καλεί να
την αγγίξεις!

Κάτω από τα πτερύγια της μύτης της θεάς, τα
σχετικώς μικρά χείλη έχουν μια εράσμια αυστη-
ρότητα που δίδει την εντύπωση ότι η θεά βρίσκε-
ται σε μια ουράνια σφαίρα, αντίθετη με αυτή που
προκαλούν η «ντυμένη» γυμνότητα και οι κυματι-
σμοί της λευκής σάρκας του σώματός της, κυρίως
στην εύπλαστη κοιλιακή χώρα, αλλά και ο ορθω-
μένος ερωτισμός του νεαρού Πρίαπου.

Το σύνολο μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στα
ουράνια και την πάνδημο ερωτική σφαίρα της
Αφροδίτης και η χρυσή διακόσμηση του σώματός
της παραπέμπει στη χρυσή Αφροδίτη του Ομήρου.

Η Κόρη από τη Χίο
Παρά το μικρό της μέγεθος, η «Χιώτισσα» είναι

μια από τις πιο εντυπωσιακές Κόρες της Ακρόπο-

λης με την τεχνοτροπία να παραπέμπει σε καλλι-
τέχνη από το νησί του Βόρειου Αιγαίου.

Η ενδυμασία, τα κοσμήματα και το περίτεχνο
χτένισμά της είχαν πλούσια ζωγραφιστή διακό-
σμηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χιτώ-
νας που ήταν γαλάζιος στο πάνω μέρος, ενώ σήμε-
ρα φαίνεται πράσινος λόγω της οξείδωσης του
χρώματος. Το κεφάλι της βρέθηκε το 1886 στα ανα-
τολικά του Παρθενώνα ενώ το σώμα το 1888 στα νό-
τια του ναού. Μεγάλο μέρος των άκρων έχει χαθεί.
Πιθανότατα στο δεξί χέρι κρατούσε μια προσφορά
για τη θεά Αθηνά και με το αριστερό τραβούσε το
ρούχο της στο πλάι για να διευκολύνει τον βηματι-
σμό της. Το έργο χρονολογείται γύρω στο 510 πΧ
και εκτίθεται στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης.

Μελέτη χρωμάτων: Δημήτριος Παντερμαλής,
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης. 3d model: Χαρά
Σφυρή.



Το καλύτερο δώρο επιφύλαξε η ιδρύτρια του
Εθνολογικού Μουσείου Θράκης Αγγέλα
Γιαννακίδου στον λαοφιλή τραγουδιστή
Γιώργο Μαζωνάκη. Η λαογράφος που γοή-
τευσε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Dior
και κοσμεί μέχρι και την Προεδρία της Δημο-
κρατίας, του χάρισε ένα σημαντικό αναμνη-
στικό, για τα… μάτια του μόνο. «Η κυρία Γιαν-
νακίδου μου κέντησε αυτό το μάτι πάνω σε
τάμα, ειδικά διαβασμένο για εμένα. Για να
σκορπάει το κακό και να ΜΑΖΩχτούμε οι
υπόλοιποι!», αποκάλυψε με ενθουσιασμό σε
ανάρτησή του.

Ώρες αγωνίας

Σε κρίσιμη κατάσταση και με βαριά εγκαύματα
νοσηλεύεται σε κλινική των Αθηνών η Ρένα
Κουμιώτη. Η τραγουδίστρια του Νέου Κύμα-
τος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατάφερε
να βγει ζωντανή από το φλεγόμενο διαμέρισμα
όπου διέμενε, έπειτα από πυρκαγιά που εκδη-
λώθηκε πιθανότατα από τσιγάρο. Το περιστατι-
κό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες και η οικο-
γένειά της λέγεται πως ελπίζει σε ένα θαύμα. Η
σπουδαία κυρία του πενταγράμμου πάσχει από
Αλτσχάιμερ, ενώ το περασμένο καλοκαίρι
«έχασε» τον γιο της από καρδιακό επεισόδιο.

Δημοφιλής, με χρυσά σουξέ και
περιζήτητος στις μεγάλες πί-
στες, ο Αντύπας παραμένει ένας
διαχρονικός καλλιτέχνης και
ιδιαίτερα αγαπητός στο νεανικό
κοινό. Ο λαϊκός τραγουδιστής
είχε γενέθλια, έκλεισε τα 68 και
τα γιόρτασε οικογενειακά, με
τις ευχές να πέφτουν βροχή στη
σελίδα του στο Instagram.
«Υγεία, ευλογία και δύναμη! Για
να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον
εμείς και τα παιδιά μας!», αν-
τευχήθηκε.

Είναι ανεβασμένος

ΝΝέα ημερομηνία για την Imany
H μουσική παράσταση της ιέρειας του παγκόσμιου πενταγράμμου
Imany μεταφέρθηκε για το φθινόπωρο λόγω του πανελλήνιου
πένθους για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με
επίσημη ανακοίνωση, η διοργανώτρια εταιρεία ενημέρωσε τους
θαυμαστές της: «Λόγω του κλίματος της περιόδου που διανύουμε,
αποφασίστηκε από κοινού με την καλλιτέχνιδα η παράσταση
“Voodoo Cello” να μεταφερθεί στις 25 Οκτωβρίου». 

Πρώτη επίσημη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζη-
γιάννη με την πολιτική του ιδιότητα. Ο δημο-
φιλής ερμηνευτής τίμησε με την παρουσία
του την τελετή ονοματοδοσίας του Μουσικού
Σχολείου Λάρνακας σε «Μίκης Θεοδωρά-
κης», προς τιμήν του σπουδαίου μουσικο-
συνθέτη: «Είμαι πολύ συγκινημένος, καθώς
το πρώτο μου επίσημο βήμα ως υφυπουργού
Πολιτισμού ήταν η παρουσία μου στη συναυ-
λία του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας, εις
μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Πάνε για το τρίτο;

Επίτιμος καλεσμένος

Ο
ρεξάτος για νέες οικογενειακές περιπέτειες εμφανίσθη-
κε ο Σάκης Τανιμανίδης! Ο παρουσιαστής αποκάλυψε
πως μετά τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών του Φιλίπ-
πας και Αριάνας καλοβλέπει την περίπτωση να μεγαλώ-

σει την οικογένειά του κατά ένα ακόμη μέλος. «Με τη σύζυγό μου το
βλέπουμε για κάνα παιδάκι ακόμα. Να βάλουμε μπρος! Είναι και
ευχάριστη διαδικασία!», δήλωσε στις κάμερες, διαψεύδοντας το
ενδεχόμενο να παρουσιάσει εκπομπή από κοινού με τη Χριστίνα
Μπόμπα: «Έχει ακουστεί πολλές φορές το όνομά μας και το σενάριο
να κάνουμε μαζί εκπομπή, αλλά δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ού-
τε στα σκαριά. Είναι λίγο μακριά γιατί δεν το έχουμε αποφασίσει».
Για το δικό του τηλεοπτικό μέλλον παραδέχτηκε πως έχουν γίνει
συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λε-
πτομέρειες για το επόμενο πρότζεκτ.
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Ο
ι ενδοκρινικές διαταραχές είναι μια
σημαντική αιτία σεξουαλικής δυσλει-
τουργίας. Μελέτες σε ανθρώπους και
ζώα έχουν δείξει ότι ο υπερθυρεοειδι-

σμός μπορεί να γίνει αιτία, για παράδειγμα, πρό-
ωρης εκσπερμάτισης στους άνδρες. 

Το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα τη σεξουα-
λική τους ζωή και υγεία και η σωστή αντιμετώπι-
ση του προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε μεί-
ωση του ποσοστού της. Οι ειδικοί προτείνουν να
διενεργούνται εξετάσεις για τον έλεγχο της λει-
τουργίας και του θυρεοειδούς αδένα, προτού
αποφανθούν για την αιτία της και δώσουν θερα-
πεία, αλλά και οδηγίες στους ασθενείς. 

«Το ενδοκρινολογικό σύστημα διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική υγεία. Ειδικά οι
ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα φαίνεται ότι
επηρεάζουν πολλές πλευρές της. Για παράδειγ-
μα, οι άνδρες με υπερθυρεοειδισμό παρουσιά-
ζουν συχνά στυτική δυσλειτουργία, διαταραχή
της υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας και πρό-
ωρη εκσπερμάτιση. Εκτός από τις ορμόνες του
αδένα αυτού, στην εύρυθμη λειτουργία συμβάλ-
λουν οι ορμόνες της υπόφυσης, των επινεφρι-
δίων, όπως επίσης των όρχεων στους άνδρες και
των ωοθηκών στις γυναίκες», μας εξηγεί ο χει-
ρουργός ανδρολόγος-ουρολόγος δρ Αναστά-
σιος Λιβάνιος. 

Η πρόωρη εκσπερμάτιση θεωρείται η πιο συ-
χνή σεξουαλική διαταραχή των ανδρών, δεδο-
μένου ότι περίπου το 30% παγκοσμίως πάσχει
από αυτήν. Ορισμένες ανασκοπήσεις δείχνουν
ότι το ποσοστό μπορεί να φτάνει και το 75%. Πρό-
κειται για μια κατάσταση που ο Παγκόσμιος Ορ-

γανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει ως την εμφάνιση
εκσπερμάτισης πριν ή λίγο μετά την έναρξη της
σεξουαλικής επαφής ή την αδυναμία καθυστέ-

ρησης της εκσπερμάτισης αρκετά, ώστε να απο-
λαύσει κανείς τον έρωτα, η οποία εκδηλώνεται
με εκσπερμάτιση που συμβαίνει ελλείψει επαρ-
κούς στύσης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής
επαφής. 

Για την εμφάνισή της μπορεί να ενοχοποιούν-
ται ψυχογενείς παράγοντες. Τέτοιοι είναι η κα-
τάθλιψη, το στρες, το άγχος για τη σεξουαλική
απόδοση, η κακή εικόνα του σώματος και η
πρώιμη σεξουαλική εμπειρία. Άλλοτε πάλι ευ-
θύνονται βιογενείς παράγοντες. Μελέτες έχουν
δείξει ότι η πρόωρη εκσπερμάτιση μπορεί να
προκαλείται από διάφορες σωματικές, γενετι-
κές και/ή νευροβιολογικές διαταραχές. Μερι-
κές είναι η χρόνια προστατίτιδα, η στυτική δυσ-
λειτουργία, το μεταβολικό σύνδρομο. Λόγω αυ-
τής της πολυπαραγοντικής φύσης προέλευσής
της, η αιτία είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

«Οι περισσότερες μελέτες εστιάζουν στους
ψυχολογικούς λόγους της πρόωρης εκσπερμά-
τισης. Όμως, τα ευρήματα πρόσφατων μελετών
υποστηρίζουν ότι οι ενδοκρινικές διαταραχές
αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες της.
Φέτος δημοσιεύθηκαν δύο ανασκοπήσεις, η
πρώτη στο “The World Journal of Men’s Health”
και η δεύτερη στο “Sexual Medical Reviews”,
που το βεβαιώνουν», επισημαίνει ο δρ Λιβάνιος.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η πρόωρη εκσπερμάτιση θεωρείται
η πιο συχνή σεξουαλική διαταραχή
των ανδρών

Δεν είναι θέμα ταμπού,
επισκέψου έναν ειδικό
Η πρόωρη εκσπερμάτιση έχει αρνητικό αν-
τίκτυπο στην ψυχολογία των ασθενών, κα-
θώς τους εμποδίζει να αναζητήσουν φυσιο-
λογικές ερωτικές σχέσεις ή σεξουαλικές
επαφές. «Για αυτό θα πρέπει να ξεπερνούν
κάθε αναστολή και να απευθύνονται για
βοήθεια στον ουρολόγο τους το συντομότε-
ρο, προκειμένου να γίνεται εξονυχιστικός
έλεγχος για τον εντοπισμό της αιτίας (περι-
λαμβανομένης της λειτουργίας του θυρε-
οειδούς, όπως άλλωστε και άλλων ορμο-
νών, δεδομένου ότι αυτές ρυθμίζουν σε με-
γάλο βαθμό το ανδρικό αναπαραγωγικό σύ-
στημα) και τη θεραπεία της. Έχει παρατη-
ρηθεί ότι όταν τα επίπεδα των θυρεοειδι-
κών ορμονών επανέρχονται στο φυσιολογι-
κό υποχωρεί η συγκεκριμένη σεξουαλική
δυσλειτουργία. Επομένως, η πρόωρη εκ-
σπερμάτιση που οφείλεται στην υπερλει-
τουργία του θυρεοειδούς μπορεί να θερα-
πευτεί είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με
χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση
του αδένα», καταλήγει ο κ. Λιβάνιος.

Δρ Αναστάσιος Λιβάνιος, 
χειρουργός ανδρολόγος

-ουρολόγος 

Θυρεοειδής 
και… σεξουαλική 
δυσλειτουργία

Θυρεοειδής 
και… σεξουαλική 
δυσλειτουργία



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, οι σχέσεις γίνονται

σήμερα περισσότερο ουσιαστικές, ενώ βρί-

σκεστε σε μια περίοδο καλών εξελίξεων σε

προσωπικά θέματα. Ακόμη και σε κάποια

απαιτητικά γεγονότα, η τύχη θα είναι με το

μέρος σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Για όσους ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, η

μέρα σας θα έχει αρκετές εξελίξεις στα

επαγγελματικά σας, αλλά θα πρέπει να

φροντίσετε κάποια θέματα υγείας που σας

ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η Σελήνη σε καλή γωνία με το δικό σας ζώ-

διο θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για

να μπορέσετε να φροντίσετε την προσωπική

σας ζωή, αλλά και να ασχοληθείτε με τα δη-

μιουργικά σας σχέδια.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Οικογενειακές υποθέσεις θα σας απασχο-

λήσουν σήμερα. Η Σελήνη στον τομέα που

αφορά το οικογενειακό σας περιβάλλον και

τις ρίζες σας ενεργοποιεί κάποια καλά γεγο-

νότα.

Λέων
(23/7-22/8)

Η επικοινωνία σας σήμερα θα είναι αρκετά

επιτυχής, βάζοντας μια επιθυμία σας σε

εγρήγορση. Πολύ πιθανόν να αναζητήσετε

τη συντροφιά αγαπημένων σας προσώπων.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Είναι πολύ καλή μέρα για τα επαγγελματι-

κά σας, αλλά και τα οικονομικά σας. Για

εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο,

θα είναι πιο έντονα τα εργασιακά θέματα,

καθώς βρίσκονται σε περίοδο αλλαγών.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είναι ένδειξη
μιας όμορφης συναισθηματικής μέρας,
ιδίως αν βρίσκεστε στο τρίτο δεκαήμερο.
Ανανεωθείτε με πνευματικές και προσωπι-
κές επιλογές.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Κάποια θέματα υγείας ίσως σας απασχολή-
σουν έντονα, ιδίως αν ανήκετε στο τρίτο δε-
καήμερο. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να
κλείσετε μια συμφωνία, αν μάλιστα εκκρε-
μεί αρκετό καιρό. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι αρκετά τα θέματα που σας απασχο-
λούν το τελευταίο διάστημα, αλλά σίγουρα
θα βρίσκετε μια λύση που θα σας ταιριάζει.
Μην ξεχνάτε ότι εσείς κυρίως του δεύτε-
ρου δεκαημέρου προστατεύεστε από τον
Δία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη ενεργοποιεί σήμερα την επαγ-
γελματική σας ζωή, όπου μέσα από κατάλ-
ληλες συνθήκες θα κλείσετε μια συμφω-
νία ή θα προχωρήσετε σε μια νέα επαγ-
γελματική συνθήκη. Βέβαια μία και μόνη
πλανητική όψη δεν προεξοφλεί ένα γεγο-
νός, αλλά δείχνει την τάση που υπάρχει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, είναι μια καλή
μέρα για τα προσωπικά σας, αλλά και τα
επικοινωνιακά σας ταλέντα, ιδίως αν ασχο-
λείστε επαγγελματικά με αυτά. Είναι αλή-
θεια ότι ένα αρκετά μεγάλο βάρος έχει φύ-
γει από πάνω σας με την αποχώρηση του
Κρόνου από το δικό σας ζώδιο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα σας θα έχει αρκετά καλές συν-
θήκες για να καλύψετε κάποια συναι-
σθηματικά σας κενά. Από την άλλη εί-
ναι σίγουρα μια αναστατωμένη περίο-
δος της ζωής σας, όπου ακόμη και να
μη σας επηρεάζουν άμεσα τα γεγονότα
που συμβαίνουν γύρω σας, έχετε μια
έντονη ταραχή, σε αναμονή κάποιων
συμβάντων που έρχονται.
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Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο τελευταίο
δεκαήμερο του Ζυγού, όπου η αντίθεση με την
Αφροδίτη και το τρίγωνο με τον Άρη
φροντίζουν τις σχέσεις, τις συνεργασίες και

οτιδήποτε απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια συλλογική
προσπάθεια.  
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O
σο περιμένουμε τις απαντήσεις της
δικαιοσύνης στα «γιατί» -και πα-
ράλληλα εξελίσσονται το έργο των

Αρχών και η δημοσιογραφική έρευνα που
προσθέτουν δεδομένα για τα όσα προηγή-
θηκαν και όσα συνέβησαν τη μοιραία νύ-
χτα- έχουμε υποχρέωση να δούμε και το
«ποτέ ξανά». Το οποίο απαιτεί παρεμβάσεις
ευρύτερες του συστήματος τηλεδιοίκησης
και των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Και μας
αφορά όλους: πολιτικούς, στελέχη οργανι-
σμών και εταιρειών, δημόσιους λειτουρ-
γούς, συνδικαλιστές, εργαζόμενους, δημο-
σιογράφους και πολίτες. Με κάθε ιδιότητα,
σε κάθε πιθανό συνδυασμό.

Κατήγοροι και κατηγορούμενοι δεν

υπάρχουν. Όλοι οφείλουμε να απολογη-

θούμε και να λογοδοτήσουμε. Όλοι οφεί-
λουμε να σκεφτούμε και να δράσουμε. Ας

ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Από το

περίφημο «σύστημα». Μέρος του οποίου

είμαστε «και εμείς». Άλλος σε μικρότερο

και άλλος σε μεγαλύτερο, είναι αλήθεια,

«βαθμό». Άλλωστε, έχει διάφορες μορφές:

σύστημα είναι το κράτος, σύστημα είναι οι

πολιτικοί, σύστημα είναι το οικονομικό κα-

τεστημένο, σύστημα είναι οι συντεχνίες

κοκ. Σε κάθε περίπτωση το «σύστημα»

οφείλει να υπηρετεί το Σύνταγμα, τον θεμέ-

λιο λίθο της Πολιτείας μας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Συντάγματος

(Ισότητα των Ελλήνων): 1. Οι Έλληνες είναι

ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι

Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υπο-

χρεώσεις. (…) 5. Οι Έλληνες πολίτες συνει-

σφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βά-

ρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Έχουμε

στα αλήθεια ίσα δικαιώματα και υποχρεώ-

σεις; Συνεισφέρουν όλοι στα δημόσια βάρη

ανάλογα με τις δυνάμεις τους; 

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι

«όχι». Η απάντηση σε αυτά τα «γιατί» είναι

γιατί έχουμε πολυνομία, γραφειοκρατία,

αμέτρητες εξαιρέσεις και παραθυράκια,

καβάτζες για βόλεμα, πελατειακές σχέσεις,

ατιμωρησία και άλλες παθογένειες που αν-

τιστρατεύονται και το πνεύμα και

το γράμμα της συνταγματικής διά-

ταξης.
Όλα αυτά τα προβλήματα σε κα-

μία περίπτωση δεν θα πρέπει να
οδηγήσουν κανέναν στο συμπέ-
ρασμα ότι η δημοκρατία στην Ελ-
λάδα δεν λειτουργεί. Μακριά από
τη στήλη κάθε λογική ισοπέδωσης
και απαξίωσης. Η δημοκρατία μας
είναι ισχυρή. (Και αποτελεί στόχο
εκείνων που ενισχύουν τα άκρα και την αμ-
φισβήτηση για τους δικούς τους λόγους.
Λόγοι οι οποίοι δεν είναι της παρούσης. Θα
τους δούμε σε επόμενα άρθρα.) Αλλά να
βλέπουμε τα πράγματα κατάματα.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε δημό-
σιους υπαλλήλους, ιδιώτες, ελεύθερους
επαγγελματίες κοκ. Το πρόβλημα είναι ότι
έχουμε πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις για
τον καθένα από αυτούς και αμέτρητες επι-
μέρους ρυθμίσεις για την καθεμία κατηγο-
ρία. Ρυθμίσεις που αντί να ενώνουν, διαχω-

ρίζουν.
Επειδή τα πολλά λόγια είναι

φτώχεια, η πρόταση της στή-
λης: Ενιαίο καθεστώς εργα-
σίας, ασφάλισης και φορολό-
γησης για όλους τους Έλληνες
-δημόσιους υπαλλήλους,
ιδιωτικούς υπαλλήλους και
ελεύθερους επαγγελματίες,
εργοδότες και εργαζόμενους,
υπαλλήλους και αυτοαπασχο-

λούμενους. Απλό.
Ένα παράδειγμα για το φορολογικό: έσο-

δα και έξοδα για όλους. Τελεία. Από χιλιά-
δες σελίδες φορολογικής νομοθεσίας, πέν-
τε λέξεις. Τελεία. Και επειδή συχνά ακούμε

«αυτό δεν γίνεται», η απάντηση είναι μία: εί-
δαμε πού φτάσαμε με αυτά που γίνονται.
Τελεία.

Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν.
«Ποτέ ξανά» στο «σύστημα» σημαίνει αλ-

λαγή στο κράτος, στον δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα. Σημαίνει συνεχή εκπαίδευση,
γνώση του αντικειμένου, αξιολόγηση ικα-
νοτήτων και συνέπειας, τεστ νοημοσύνης,
ψυχομετρικά, τήρηση των πρωτοκόλλων
και της δεοντολογίας, σεβασμό στους κανό-
νες της διαφάνειας και του ανταγωνισμού,
εφαρμογή των νόμων και του Συντάγματος.

«Ποτέ ξανά» σημαίνει ευθύνη. Όχι να
κοιτάμε πώς θα βγάλουμε την ουρά μας
απέξω. Να κάνουμε τα ρεπό μας και όποιον
πάρει ο Χάρος! 

«Ποτέ ξανά» σημαίνει συμμετοχή. Και όχι
μόνο αποσπασματική και επιλεκτική εμ-
πλοκή στις προκλήσεις της εποχής μας. Κυ-
ρίως μέσω των κινητών τηλεφώνων και των
λεγόμενων κοινωνικών δικτύων.

«Ποτέ ξανά» σημαίνει συνέπεια λόγων

και έργων. Όχι άλλα να λέμε και άλλα να
πράττουμε.

«Ποτέ ξανά» σημαίνει να μην κάνουμε
αυτά για τα οποία καταγγέλλουμε τους άλ-
λους. Δεν είναι δυνατόν υπάλληλοι για άλλη
δουλειά να προσλαμβάνονται και σε άλλη
να βρίσκονται.

Το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political»
είναι συγκλονιστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε
κριτική για υποστελέχωση της Ρυθμιστικής
Αρχής Σιδηροδρόμων, απέσπασε στα γρα-
φεία του δύο υπαλλήλους της! Αντί οι συγ-
κεκριμένοι υπάλληλοι να υπηρετούν στην
ασφάλεια των σιδηροδρόμων υπηρετούν το
κόμμα!

«Ποτέ ξανά» σημαίνει -αντί να κουνάμε
το δάχτυλο- να σκύβουμε το κεφάλι και να
στύβουμε το μυαλό! Για προτάσεις και λύ-
σεις. Για να χτίζουμε και όχι να διαλύουμε.

«Ποτέ ξανά» σημαίνει να νιώθουμε. Γιατί
είδαμε καλλιτέχνες να βγάζουν φωτογρα-
φίες στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας για
την τραγωδία στα Τέμπη και να κάνουν…
χαρούλες! Γιατί είδαμε να καταστρέφουν οι
περίφημοι γνωστοί-άγνωστοι -για μία ακό-
μη φορά- το μνημείο θυμάτων της Μαρφίν.

«Κάποιοι παριστάνουν ότι τιμούν τους νε-
κρούς των Τεμπών βανδαλίζοντας ένα μνη-
μείο για άλλους νεκρούς. Και να μην ξεχνά-
με ότι για αυτό το έγκλημα δεν τιμωρήθηκε
ποτέ κανείς. Ποιος ξέρει, ίσως το βανδάλι-
σαν οι ίδιοι οι δολοφόνοι που κυκλοφορούν
ακόμη ελεύθεροι», σημείωσε η δημοσιο-
γράφος Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Ποτέ ξανά» σημαίνει σεβασμό στην
άποψη του άλλου.

Γιατί είδαμε οπαδούς να ανεβάζουν υβρι-
στικά πανό για τον Άρη Πορτοσάλτε. Τους
απάντησε ο καλός φίλος και συνάδελφος
Ρενάτο Λέκκα: «Για το πανό στο ΣΕΦ για τον
@ArisPortosalte τι να πρωτοπεί κανείς; Η
απόλυτη ντροπή! * Ευθέως απειλητικό *
Ομοφοβικό * Σεξιστικό * Αναπαράγει την
κουλτούρα του βιασμού * Χυδαίο. Αυτονόη-
τη η καταδίκη. Βαδίζουμε σε δύσκολα μο-
νοπάτια».

«Δύσκολα μονοπάτια», λέει ο Ρενάτο και
έχει δίκιο.

Αγαπητοί αναγνώστες, ιδιαίτερα οι νέοι,
προσοχή! Κυκλοφορούν τηλεοπτικοί Ιαβέ-
ρηδες (χωρίς την πίστη στον νόμο του
«πραγματικού» ήρωα), Κλουζώ της πλάκας,
λύκοι με προβιά αρνιού, εκτελεστές του
διαδικτύου, κομματικά πιστόλια, χούλιγκαν
εκτός γηπέδων, μπαχαλάκηδες, έμποροι
του πόνου, μοιραίοι και άβουλοι διασκεδα-
στές με αλλότριες σκοπιμότητες, επενδυτές
του μίσους και του διχασμού, λαϊκιστές και
φασίστες.

Αν τους δείτε, λάβετε τα μέτρα σας. 
Το «ποτέ ξανά» πρέπει να έχει θετικό

πρόσημο.

«Ποτέ ξανά»
σημαίνει…

Αλήθεια τώρα;

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com


