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Α
ν κάποιος έχει καθαρό νου, μπορεί πίσω από
τις δημοσκοπήσεις να βγάλει χρήσιμα συμ-
περάσματα για το πώς νιώθει η πλειονότητα
του ελληνικού λαού μετά τη φριχτή τραγω-

δία στα Τέμπη. Σίγουρα διαμορφώνεται ένα νέο και δια-
φορετικό πολιτικό σκηνικό, ειδικά για την πρώτη κάλπη.

Η ατζέντα άλλαξε, όπως και οι αστάθμητοι παράγον-
τες. Τα κομματικά επιτελεία ακόμα ψάχνουν να βρουν
τι είναι αυτό που θα καθορίσει την ψήφο των πολιτών,
αν και αυτή η αναλυτική σκέψη κινείται σε λάθος κα-
τεύθυνση. Προφανώς ο θυμός είναι το θεματικό κέν-
τρο. Το μέγα στοίχημα είναι ποια κόμματα θα καταφέ-
ρουν να αποκωδικοποιήσουν εγκαίρως το μήνυμα που
στέλνει η κοινωνία προς το status quo και τη λεγόμενη
ελίτ εξουσίας.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη
καταγραφούν μια μαθηματική πραγματικότητα της στιγ-
μής η οποία είναι παντελώς άχρηστη για την περίοδο

που διανύουμε και με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να
στηθούν κάλπες το προσεχές διάστημα.

Αφήστε, δε, το γεγονός ότι κάνεις Έλληνας αυτή τη
στιγμή δεν ενδιαφέρεται να μάθει αν προηγείται η Νέα
Δημοκρατία, αν χάνει η Νέα Δημοκρατία, αν κερδίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ.

Ο κίνδυνος να παρασυρθούν τα κομματικά επιτελεία
σε λάθος συμπέρασμα, να δουν το δέντρο και να χάσουν
το δάσος είναι τεράστιος.

Το ερώτημα το οποίο όμως κανείς δεν μπορεί να
απαντήσει προσώρας είναι αν η μέχρι τώρα παγιωμένη
εικόνα της οργής και του θυμού μπορεί να αλλάξει στο
συνταγματικό όριο των επικείμενων εκλογών. Μπορεί
αυτό το τραγικό συμβάν που ταρακούνησε και σόκαρε
την ελληνική κοινωνία να αλλάξει πλήρως την εκλογική
συμπεριφορά των Ελλήνων;

Οι όποιες απαντήσεις είναι παρακινδυνευμένες. Έγ-
κριτοι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι όλα θα εξαρτη-
θούν από την ταχύτητα αντίδρασης της κυβέρνησης και

της Δικαιοσύνης όχι μόνο στην απονομή των ευθυνών
αλλά και στην επιβολή της τιμωρίας. Οι πολίτες δεν πε-
ριμένουν μόνο ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Είναι πεν-
τακάθαρο ότι απαιτούν τιμωρία και κάθαρση. Δείγματα
ότι θα σπάσει το απόστημα της ατιμωρησίας. Αυτά θα
καθορίσουν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Η πραγματική αποτίμηση των δημοσκοπήσεων δεν
μπορεί να γίνει σε πρώτο χρόνο και εν θερμώ. Θα γίνει
σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, όταν η κοινωνία θα μπορέ-
σει να διαχειριστεί τον θρήνο. Είναι πολύ νωρίς για βα-
ρύγδουπα συμπεράσματα και τετελεσμένα. Οι ατάκες
του τύπου «η οργή του κόσμου δείχνει πολιτική ανατρο-
πή» είναι παντελώς πρόχειρες και σε λάθος κατεύθυν-
ση. Εδώ απαιτούνται κάθαρση και τιμωρία. «Εν οργή
μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν», έλεγε ο Πυθαγόρας.
Όταν είμαστε οργισμένοι να μη λέμε ούτε να κάνουμε
τίποτα, και σε αυτό συμφωνεί και ο Χίλων ο Λακεδαιμό-
νιος, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.
«Θυμού κράτει», έλεγε. «P»
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Η πραγματική
αποτίμηση των
δημοσκοπήσεων
δεν μπορεί 
να γίνει σε πρώτο
χρόνο και εν
θερμώ. Θα γίνει
σε δεύτερο 
και τρίτο χρόνο,
όταν η κοινωνία
θα μπορέσει 
να διαχειριστεί
τον θρήνο
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Στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ο
πρωθυπουργός έδωσε το «σύνθημα»
στους υπουργούς του να αξιοποιήσουν τον
επιπλέον χρόνο, που εκ των πραγμάτων
προκύπτει, έως τη διάλυση της Βουλής,
ώστε να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο
που έχει ήδη εγκριθεί και βρίσκεται σε
αναμονή, προαναγγέλλοντας δέκα νομο-
σχέδια. Παράλληλα, εντός της εβδομάδας

ολοκληρώνεται η διαδικασία για την αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, που όλα δεί-
χνουν ότι θα λάβει το «πράσινο φως» σε-
μνά, χωρίς τυμπανοκρουσίες και πανηγυ-
ρισμούς, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η
Απριλίου. Η Βουλή, σε κάθε περίπτωση, θα
κλείσει για τις διακοπές του Πάσχα στις 7
Απριλίου, ενώ μετά τις εορτές αναμένεται
να επανέλθει με περισσότερη ένταση η

προεκλογική συζήτηση, καθώς η αντίστρο-
φη μέτρηση για τις εκλογές θα έχει ήδη αρ-
χίσει. Τα διλήμματα που διατυπώνοντας
έως σήμερα, «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «η
χώρα θα πάει μπροστά ή πίσω», αναμένεται
να επανέλθουν, έχοντας πλέον ένα διαφο-
ρετικό περιεχόμενο, ίσως και διαφορετική
έκφραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέ-
σως μετά την τραγωδία και μιλώντας για

παραλείψεις και λάθη, που πρέπει να διορ-
θωθούν, είπε χαρακτηριστικά «Τώρα ή πο-
τέ», ενώ δεν θα πρέπει να περάσει απαρα-
τήρητη η δήλωσή του, όταν απευθυνόμενος
στους πολίτες, που παρακολουθούν με θυ-
μό, οργή και πόνο τις τελευταίες εξελίξεις,
τόνιζε ότι «σε αυτήν τη μάχη είμαι εγώ κι
εσείς μαζί», αφήνοντας στο περιθώριο
κομματικές και ιδεολογικές ταμπέλες.

Έρχεται η αύξηση στον κατώτατο μισθό

Μ
ε τη σκιά της τραγωδίας στα Τέμπη να σκε-
πάζει τη χώρα, αλλά και το πολιτικό σκηνικό,
η κυβέρνηση επιχειρεί να διατυπώσει έναν
ξεκάθαρο λόγο για την επόμενη ημέρα, δια-

τηρώντας σε πρώτο πλάνο τη διερεύνηση των αιτιών που
οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, την
απόδοση των ευθυνών σε κάθε επίπεδο, αλλά και τη δέ-

σμευση για ριζικές αλλαγές, που εξαιτίας
των συνθηκών θέτουν σε προτεραιότητα
τους σιδηροδρόμους, δεν περιορίζονται,
όμως, μόνο εκεί.

Για μία ακόμη φορά, χθες, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δήλωσε δημοσίως ότι ανα-
λαμβάνει την ευθύνη εκ μέρους του πολιτι-
κού συστήματος, όπως είπε χαρακτηριστι-
κά, για την τραγωδία. Την ίδια ώρα, ωστόσο,

έδωσε το στίγμα των προθέσεών του, λέγοντας με σαφή-
νεια, «θα είμαι πρώτος στη μάχη για να ξεριζωθεί κάθε νη-
σίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους». Αυτό ακριβώς
είναι το «στοίχημα» που θέτει από εδώ και στο εξής η κυ-
βέρνηση, με ορίζοντα όχι μόνο τον χρόνο που της απομένει
έως τις εκλογές, αλλά και την επόμενη τετραετία, προσθέ-
τοντας με αυτό τον τρόπο ένα ακόμη διακύβευμα στην
επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. 

Η επικρατέστερη ημερομηνία
Με την 21η Μαΐου να εμφανίζεται αυτή την ώρα ως η επι-

κρατέστερη ημερομηνία για τις εκλογές της απλής αναλο-
γικής και την 28η Μαΐου να μπαίνει στο «κάδρο» ως η δεύ-
τερη επιλογή, το Μέγαρο Μαξίμου επαναπροσδιορίζει τη
στρατηγική του, βάζοντας στον πυρήνα του προγραμματι-
κού του λόγου και τα όσα αναδείχθηκαν ως παθογένειες
και αδυναμίες του κράτους και του δημόσιου τομέα μετά
το τραγικό δυστύχημα.

«Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και άλλα αντίστοιχα
περιστατικά στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν αποδει-
κνύουν τις δομικές παθογένειες στο κράτος μας», τόνισε
χαρακτηριστικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου. 

Η ανάγκη ριζικών μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του
κράτους, η αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων μπαί-
νουν πλέον στην προεκλογική συζήτηση, στον απόηχο των
αποκαλύψεων με στοιχεία και ηχογραφημένους διαλό-

γους που προκαλούν σοκ. «Θα ανοίξει πόλεμος με το σκο-
τεινό παρακράτος του αναχρονισμού», ήταν τα λόγια που
χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός στο τελευταίο υπουργι-
κό συμβούλιο, περιγράφοντας εν ολίγοις το νέο κυβερνη-
τικό αφήγημα που διαμορφώνεται, αλλάζοντας την ατζέν-
τα όχι μόνο έως τις εκλογές, αλλά και την επόμενη ημέρα.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπενθυμίσει στην
ίδια συνεδρίαση ότι ο ίδιος έχει σταθεί απέναντι από το σύ-
στημα αυτό, από την πρώτη στιγμή που εξελέγη βουλευ-
τής, αλλά και ως υπουργός, σημειώνοντας ότι αυτό θα
πράξει και τώρα. 

Η αιχμή του δόρατος
Στον προγραμματικό λόγο που η κυβέρνηση και η Νέα

Δημοκρατία θα διατυπώσουν στο εξής, η ανάγκη σύγ-
κρουσης με παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές, που
κρατούν τη χώρα πίσω, θα αποτελέσει αιχμή του δόρατος,
σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, υπογραμμίζοντας ότι
το θέμα θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα και της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, με δεδομένο, μάλιστα, ότι στον αντί-
ποδα η αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο δεν αποδέχεται
κανένα μερίδιο ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα τάσσεται υπέρ
της διατήρησης ενός συστήματος που κρατά τη χώρα στο
παρελθόν. «Αυτό το συμβάν κατέδειξε και τις μεγάλες
προκλήσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε στον
πραγματικό εκσυγχρονισμό του κράτους», είπε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, διατυπώνοντας ουσιαστικά ένα ακόμη δί-
λημμα προς τους πολίτες για το «πώς» και «ποιος» μπορεί
να υλοποιήσει αυτό τον εκσυγχρονισμό.

Ξεριζώνει το αναχρονιστικό κράτος

Το διακύβευμα που προστέθηκε 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως βασικός

πυλώνας στο πρόγραμμα της νέας
διακυβέρνησης της «γαλάζιας» παράταξης

του Κώστα 
Τσιτούνα 

kostastsitounas@gmail.com
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Δ
ίπλα στον πατέρα της Ελπίδας, της 28χρονης
φοιτήτριας που σκοτώθηκε στη σύγκρουση
των τρένων στα Τέμπη, στάθηκε με ανάρτησή
του στο Facebook ένας φίλος του, απαντώντας

στην κριτική που ασκήθηκε στον Χρήστο Χούπα. Ο άτυχος
πατέρας τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκε με θετικά λό-
για στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις οικο-
γένειες των θυμάτων και τους τραυματίες του σιδηροδρο-
μικού δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς και άρχισε να δέ-
χεται σφοδρή κριτική(!) στο διαδίκτυο για τα όσα είπε. Τα…
κοράκια του διαδικτύου έφτασαν στο σημείο να χαρακτη-

ρίσουν τον κ. Χούπα ως «πα-τέρα», ενώ
πολλά ήταν και τα τρολ τα οποία προσπάθη-
σαν να εκμεταλλευτούν το ανθρώπινο δρά-
μα και τον πόνο του, μετά τα ξεσπάσματα
που είχε.

Η ειλικρινής αλήθεια ήρθε από τον Παύλο
Νιαβή, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις
με τον πατέρα της αδικοχαμένης Ελπίδας.
«Αλήθεια, βρε θλιβεροί ιεροεξεταστές,

ανάλγητοι καλλιεργητές του μίσους, πόσο νομίζετε πως
απέχετε από τον μέγα ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφσκι,
των αδερφών Καραμάζοφ, που πρόκρινε ως λύση το κάψι-
μο στην πυρά του Ιησού Χριστού, όταν κατάλαβε πως ο Υιός
του Θεού του ήταν εμπόδιο στα σχέδιά του!», είπε αρχικά ο
φίλος του πατέρα της Ελπίδας. Περιέγραψε ακόμη πως ο
άτυχος πατέρας, ο οποίος είναι σήμερα συνταξιούχος,
«έκανε και θα κάνει δέκα δουλειές του ποδαριού και όχι
μόνο για να μπορεί να σπουδάζει τα τρία παιδιά του στη
Θεσσαλονίκη».

«Εδώ και μέρες, όσες/οι έχουμε διάδραση εδώ

στο FB ξέρετε πως απέχω των αναρτήσεων και των σχο-

λίων γιατί αυτός ήταν ο δικός μου τρόπος να αντιμετωπίσω

τον θάνατο των 57 ανθρώπων αλλά κυρίως να συμπαρα-

σταθώ στο πένθος του παλιού και αδερφικού φίλου μου,

του Χρήστου Χούπα από την Αταλάντη. Από χτες όμως οι

κομματικές ύαινες και οι “ευαίσθητοι” της ιδεολογικής μο-

νομέρειας έβαλαν στον στόχο τον Χρήστο!», επισήμανε

απαντώντας στους επικριτές του αγαπημένου του φίλου.
Συνέχισε ακόμη γράφοντας στην ανάρτησή του: «Τον χα-

ροκαμένο Χρήστο που μες στον πόνο του μπορεί να κραυ-
γάζει, να κλαίει, να παραλογίζεται, να λέει ό,τι θέλει και να
παλεύει να δαμάσει τον αβάστακτο πόνο του αφανισμού
του κοριτσιού του, της Ελπίδας του, χωρίς να υποτάσσει,
φαντάζομαι τα συναισθήματά του στη βάσανο πολιτικής ή
κομματικής γραμμής, γιατί προφανώς για τον νοήμονα άν-
θρωπο ο πόνος και το δράμα του είναι ισχυρότεροι από τις
κομματικές και ιδεολογικές επιταγές όσων είδαν τον θά-
νατο τόσων ανθρώπων ως ευκαιρία ενόψει των επικείμε-
νων εκλογών. Ο Χρήστος λοιπόν χτες μες στο βαρύ πένθος
του δήλωσε κάπου πως τα κυβερνητικά μέτρα είναι βάλ-
σαμο γι’ αυτόν και πιθανόν και για άλλους γονιούς παιδιών
και συμπλήρωσε πως “την κόρη μου όμως δεν πρόκειται
να τη φέρει πίσω ούτε όλο το χρυσάφι του κόσμου”».

Εν συνεχεία έκανε λόγο για τους «ευαίσθητους υπηρε-
σίας», για τους οποίους είπε πως «βγήκαν στο μεϊντάνι και
με εκφράσεις υπάνθρωπων και κυνανθρώπων ξεκίνησαν
επίθεση καταγγελίας του για απόκλιση του επιτρεπόμενου
πένθους του Χρήστου από τις κομματικές νόρμες και υβρί-
ζοντας πολλές και πολλοί τον Χρήστο που τόλμησε να ξε-
στομίσει κάτι θετικό για τα ενοχικά βοηθήματα ενός κρά-
τους που είτε καταλαβαίνει πως τα σκ…σε στέλνοντας στον

θάνατο τόσους ανθρώπους ή γιατί έτσι τους ορμήνεψαν οι
ειδικοί της επικοινωνίας. Αλήθεια, βρε θλιβεροί ιεροξετα-
στές, ανάλγητοι καλλιεργητές του μίσους, πόσο νομίζετε
πως απέχετε από τον μέγα ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφ-
σκι, των αδερφών Καραμάζοφ, που πρόκρινε ως λύση το

κάψιμο στην πυρά του Ιησού Χριστού, όταν κατάλαβε πως ο
Υιός του Θεού του ήταν εμπόδιο στα σχέδιά του!».

Στάθηκε ακόμη και στους χαρακτηρισμούς που άκουσε
ο άτυχος άνδρας: «Κι έρχεται το ένοχο κράτος και δίνει ένα
βοήθημα σε αυτούς τους ανθρώπους και ο φίλος μου, αν
και ενταγμένος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, για αυτό φαντάζομαι επέλεξε και ο κ. Τσίπρας μαζί με
τον βουλευτή του νομού, τον κ. Σαρακιώτη, την παρουσία
τους στην κηδεία της Ελπίδας, να τον τιμήσει, είχε την παρ-
ρησία να δηλώσει πως το βοήθημα είναι ένα κάποιο βάλ-
σαμο! Και αναλογιστείτε όλες/οι εσείς οι χολερικές/οι ει-
σαγγελείς του διαδικτύου με το χαμογελαστό σας πένθος
ποιον άνθρωπο, ποιον πατέρα αποκαλείτε ελαφρά τη καρ-
δία “πατέρα τέρας”! Βρε άντε να κόψετε τη γλώσσα σας και
τα δάκτυλά σας πριν απερίσκεπτα βγάλετε την καταδικα-
στική σας απόφαση την επόμενη φορά, λεχρίτες».

Κομματικά «κοράκια»
και «ύαινες» σκότωσαν
ξανά την Ελπίδα…

Συγκλονιστική ανάρτηση στο Facebook
υπέρ του χαροκαμένου πατέρα της
28χρονης από την Αταλάντη που «έσβησε»
στα Τέμπη - Έγινε βορά στα κομματόσκυλα
επειδή μίλησε θετικά για τα κυβερνητικά
μέτρα ανακούφισης των θυμάτων 

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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H
παθογένεια μιας ολόκληρης χώρας
αποτυπώνεται από τον βίο και την πο-
λιτεία ορισμένων κομματικών στελε-
χών που με ευκολία καταλαμβάνουν

όχι μόνο κομματικές θέσεις αλλά και ξεκούρα-
στες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και στο συνδι-
καλιστικό στερέωμα, ενώ στη συνέχεια εμφανί-
ζονται με πύρινο λόγο να καταγγέλλουν το ίδιο το
σύστημα που τόσα χρόνια τούς διασφάλιζε τα
προς το ζην...

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Politi-
cal» για τις αποσπάσεις στελεχών της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Σιδηροδρόμων στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμ-
μα αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόσπαση
της κυρίας Κωνσταντίνας-Ολυμπίας (κατά κόσμο
Τάνια) Καραγιάννη από τη Ρυθμιστική Αρχή Σι-
δηροδρόμων, αλλά η πορεία του συγκεκριμένου
προσώπου αποτυπώνει την παθογένεια μιας
ολόκληρης χώρας.

Βέβαια, η κυρία Καραγιάννη εμφανίζεται ιδι-
αίτερα αγωνίστρια δηλώνοντας από τη σελίδα της
στο Facebook «προσωπικά θα συνεχίσω, απ’
όπου κι αν βρίσκομαι, να λέω μόνο και πάντα αυ-
τό που πιστεύω», έχοντας προηγουμένως «στο-
λίσει» την κυβέρνηση ως «εξόφθαλμα επικίνδυ-
νους για την κοινωνία και τα παιδιά της». Δεν
γνωρίζουμε αν αυτή είναι δήλωση μιας υπαλλή-
λου της ΡΑΣ ή εκπροσώπου κόμματος.

Στην κυρία Καραγιάννη απάντησε βεβαίως η
ΝΔ: «Η κ. Καραγιάννη ήταν αποσπασμένη από τη
ΡΑΣ στον ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε το τραγικό δυστύχη-
μα. Λίγες μέρες μετά τη συγκεκριμένη αποκάλυ-
ψη, υπό το βάρος της κατακραυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ
αναγκάστηκε να άρει την απόσπασή της. Η κ. Κα-
ραγιάννη, ως στέλεχος μιας ανεξάρτητης αρχής,
κάνει μια ανάρτηση που ξεχειλίζει από φανατι-
σμό και επιθετικότητα, χαρακτηρίζοντας μεταξύ
άλλων την κυβέρνηση ως “κυβέρνηση αδίστα-
κτων” και προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να λέει
ακριβώς τα ίδια. Ένα στέλεχος ανεξάρτητης αρ-
χής που εκφράζεται δημόσια με τέτοιο φανατι-
σμό δείχνει ότι κάθε άλλο παρά διακρίνεται για
την ανεξαρτησία με την οποία μπορεί να ασκήσει
τα καθήκοντά της, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη
συγκυρία. Η ιστορία της κ. Καραγιάννη αποτελεί
μια μικρογραφία των χρόνιων παθογενειών του
Δημοσίου. Μέλος “υποστελεχωμένης”, κατά τα

λεγόμενα της προέδρου της, ανεξάρτητης αρχής,
αποσπασμένη σε κομματικά γραφεία, που επι-
στρέφει κατόπιν της τραγωδίας στην οργανική
της θέση συνεχίζοντας να λειτουργεί σαν εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζοντας κομματικό
φανατισμό που δεν συνάδει με τα χαρακτηριστι-
κά, την αντικειμενικότητα της κρίσης και την ανε-
ξαρτησία του ρόλου που υπηρετεί».

Ο διορισμός
Μόνο που η ιστορία της κυρίας αναπληρώ-

τριας εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν στα-

ματά εδώ. Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος

Νίκος Καρούτζος στο bankingnews, η Τάνια Κα-

ραγιάννη ξεκίνησε από την εφημερίδα «Κέρδος»

και στη συνέχεια έγινε δημόσιος υπάλληλος. Ού-

σα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το 2005 διορίστηκε

υπάλληλος του ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ. Η Τάνια Καρα-

γιάννη ασχολήθηκε με τον συνδικαλισμό και μά-

λιστα τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στα φόρτε του στις

συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Έφτασε λοιπόν το 2009 να εκλεγεί στην Εκτε-

λεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ως εκπρόσωπος
των εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οργανωτική
γραμματέας… Από το 2013 έως το 2019 συμμε-
τείχε, όπως η ίδια αναφέρει στο βιογραφικό της,
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος (ΔΕΕ). Αγωνίστρια του συν-

δικαλισμού δηλαδή. Το πώς βρέθηκε από το ΠΑ-
ΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μυστήριο. Το μυστή-
ριο είναι πώς βρέθηκε από το ΙΚΑ στη ΡΑΣ, αλλά,
όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κυρία Καραγιάν-
νη απασχολήθηκε στη ΡΑΣ από τη μέρα του διο-
ρισμού της, αλλά πάντως εμφανιζόταν ως προ-
ϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και ελάμβανε και υπερωρίες.
Οι υπερωρίες συνεχίστηκαν να πληρώνονται από
τη ΡΑΣ (υπάρχουν σχετικές αποφάσεις στη Διαύ-
γεια έως και τον Αύγουστο του 2021). Η απόφαση
για την τοποθέτησή της στη θέση της προϊσταμέ-
νης ελήφθη τον Ιανουάριο του 2019.

Στο ψηφοδέλτιο
Λίγους μήνες μετά κατήλθε υποψήφια με τον

ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 στον
Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Στα τέλη του 2020

αποσπάστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ανέλαβε πρό-
σφατα αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου. Αξίζει
να σημειωθεί, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του
bankingnews.gr, ότι η κυρία Καραγιάννη προφα-
νώς ως έχουσα ειδίκευση ορίστηκε τον Μάιο του
2018 μέλος της τριμελούς επιτροπής που θα εξέ-
ταζε και θα πιστοποιούσε την εκπαιδευτική
επάρκεια εκπαιδευτών μηχανοδηγών! Η Επιτρο-
πή είχε ως αντικείμενο:

α) Να ελέγξουν και να αποφανθούν για την
πληρότητα και συμβατότητα της αίτησης και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι.

β) Να ελέγξουν και να επαληθεύσουν, βάσει
των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέν-
τα στην αίτηση του υποψηφίου.

γ) Να συντάξουν σχετική εισήγηση προς την
Ολομέλεια της ΡΑΣ για περαιτέρω επεξεργασία
και απόφαση ή μη πιστοποίησης εκπαιδευτικής
επάρκειας εκπαιδευτών μηχανοδηγών!

Οικονόμου για Καραγιάννη και ΣΥΡΙΖΑ: 

«Καπηλεύονται τον πόνο»
Κρίσιμη είναι και η παρέμβαση του κυβερνητικού εκ-

προσώπου Γιάννη Οικονόμου με αποκλειστική δήλωσή
του στην «Political». Οι δηλώσεις της κυρίας Καραγιάν-
νη έχουν προκαλέσει την οργή της κυβέρνησης, που
κάνει λόγο για εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου:

«Κάθε ανθρώπινη τραγωδία, πόσω μάλλον ένα δυ-
στύχημα όπως αυτό των Τεμπών, δεν πρέπει να αποτελεί
αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Κάτι τέτοιο
συνιστά ευτέλεια, καπηλεία και ηθική εξαχρείωση. Η
κυρία Καραγιάννη δεν είναι η μόνη που αποπειράται κά-
τι τέτοιο, οπότε το ζήτημα είναι ευρύτερο και σπουδαι-
ότερο. Από την πρώτη σχεδόν στιγμή τόσο ο στενός επί-
σημος ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο ευρύτερος έχουν ξεκινήσει μια

εκστρατεία στυγνής εκμετάλλευσης του πόνου, σπεκουλά-
ροντας πάνω στη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση της
ελληνικής κοινωνίας. Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι δομικά
φαρισαϊκή: όλοι οι άλλοι φταίνε, όχι όμως αυτοί, παρότι κυ-
βέρνησαν 4,5 χρόνια, στα οποία μάλιστα τα έργα εκσυγχρο-
νισμού και ασφάλειας των σιδηροδρόμων έπεσαν κυριολε-
κτικά σε τέλμα. Με ποταπά μέσα και με ψέματα δεν γίνεται
πια πολιτική. Η αλήθεια σώζει, και το πολιτικό προσωπικό
και την κοινωνία μας. Οι πολίτες έχουν κρίση και αποτιμούν
ορθά και δίκαια τη στάση προσώπων και κομμάτων όταν έρ-
χεται η ώρα. Η Ελλάδα δεν θα ξαναπεράσει την περίοδο τής
άνω και κάτω πλατείας και των διχασμών», αναφέρει ο κ. Οι-
κονόμου στην αποκλειστική του δήλωση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «P»

Από το ΙΚΑ 
στη ΡΑΣ
και από το ΠΑΣΟΚ
στον ΣΥΡΙΖΑ

ΤA ΝΙΑ ΚΑ ΡΑΓΙA ΝΝΗ

Το who is who της...
επαναστατημένης
συνδικαλίστριας 
που επιστρέφει
στην οργανική της
θέση συνεχίζοντας 
να λειτουργεί σαν
εκπρόσωπος της
Κουμουνδούρου



οι «παλιοί» που την κοπανάνε νωρίτερα από τη βάρ-
δια τους και οι υπουργοί που δεν φταίνε ποτέ αλλά
φταίνε πάντα οι προηγούμενοι, αποτελούν χαρακτη-
ριστικά αυτής της… Ελλάδας που άρχισε να δημι-
ουργείται από τη δεκαετία του ’80. 

Σταθμάρχες που δεν ακούν τι τους λέει ο μηχανο-
δηγός της μοιραίας αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήδη πά-
ει… τρένο για τον θάνατο, είτε γιατί ο ένας σταθμάρ-
χης έχει… πήξει είτε γιατί ο άλλος την… έχει κάνει.
Και όταν γίνεται η… στραβή, υπάρχει και ο διαθέσι-
μος γιατρός (κομματικό φιλαράκι που βοηθάει στα…
δύσκολα) για να βγάλει το χαρτί της αναρρωτικής. 

Μιλάμε, δηλαδή, για τον ορισμό του χαμαιτυπείου.
Η συνδιοίκηση δεκαετιών μεταξύ κυβερνήσεων και
κομματικών εγκαθέτων στον ΟΣΕ και άλλους κρατι-
κούς οργανισμούς και υπηρεσίες, το αλαλούμ σε
σχέση με την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας,
οι χρόνιες προσφυγές εταιρειών κατά άλλων εται-
ρειών σχετικά με διαγωνισμούς στον σιδηρόδρομο,
η κλοπή υλικού, οι (δολιο)φθορές στο δίκτυο και
πολλά ακόμη συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα. 

Μπίζνες με Ρομά
Τόσο απογοητευτικό που δεν θα ήταν υπερβολή να

πούμε ότι μόνο από θέμα τύχης ζούμε όσοι μπαίναμε
τόσα χρόνια στον ΟΣΕ. Για πρόσωπα που κατείχαν δι-
ευθυντικές θέσεις μέσα στον ΟΣΕ και συνεργάζον-
ταν με Ρομά μεταπωλώντας υλικό από τον ΟΣΕ έκανε
λόγο ο πρώην συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ Σταύρος
Μπαλάσκας. 

Ο αστυνομικός αναλυτής, τίτλος με τον οποίο συμ-
μετέχει σε πρωινή εκπομπή του Alpha, ανέφερε πως
από το 2000 και έπειτα η ζημία από τις δολιοφθορές
στο σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται σε 25 δισ. ευ-
ρώ τα οποία «φαγώθηκαν. Δεν υπάρχει κοκαλάκι
από αυτά» και αφορούν επίσημο υλικό του ΟΣΕ όπως
καλώδια, τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λπ. Παράλλη-
λα αναφέρθηκε και σε κύκλωμα που είχε εντοπιστεί
παλιότερα από την Ασφάλεια Λαμίας, όπου είχαν
συλληφθεί διευθυντές του ΟΣΕ και Ρομά για κλοπές
καλωδίων του συστήματος. Μάλιστα είπε πως, επει-
δή ο τότε υπουργός Χρήστος Βερελής δεν μπορούσε
να «βρει άκρη» με την Αστυνομία, ανατέθηκε η όλη
έρευνα στην ΕΥΠ. «Ήταν ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ.
Τιμωρήθηκαν με 6-8 μήνες ο καθένας και μετά έμει-
ναν ελεύθεροι», είπε.

Την ανάγκη να ξεριζωθεί κάθε νησίδα του παλιού,
αναχρονιστικού κράτους υπογράμμισε ξανά ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το
δυστύχημα στα Τέμπη, στις κοινές δηλώσεις του με
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, μετά τη συνάντηση που είχαν χθες στο
Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα είναι
πρώτος στη μάχη αυτή, υπογραμμίζοντας ότι «πρέ-
πει να την κερδίσουμε».
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Το «μαύρο κουτί» του παρακράτους 
Το απόστημα που οφείλει 
να σπάσει άμεσα ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης Η

τραγωδία των Τεμπών ανέδειξε όχι μόνο
τις πολιτικές ή ποινικές ευθύνες των
φυσικών αυτουργών, αλλά ένα ολόκλη-
ρο παρακράτος που ζει και λειτουργεί

παρασιτικά εδώ και δεκαετίες. Ένα απόστημα το
οποίο κανείς δεν τόλμησε να σπάσει και το οποίο δεν
έχει χρώμα. Άλλες φορές είναι μπλε, άλλες κόκκινο
κι άλλες πράσινο. Κομματικοί στρατοί που αλλάζουν
χρώμα ανάλογα με το ποιος κυβερνά… Σε αυτούς
αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης και στο υπουργικό της περασμένης εβδομάδας,
υπενθυμίζοντας ότι και ο ίδιος τους βρήκε μπροστά
του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης όταν προσπάθησε να
κάνει την αξιολόγηση στο Δημόσιο. 

Προσόν το ρουσφέτι
Παρακολουθώντας τους ανατριχιαστικούς διαλό-

γους μεταξύ των σταθμαρχών, ακούγονται να μιλούν
για σουβλάκια, γυναίκες αλλά και τις σεξουαλικές
τους επιδόσεις, λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα
στα Τέμπη με τη σύγκρουση των δύο τρένων. Διάλο-
γοι που δείχνουν πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο αν-
θρώπων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις-κλειδιά,
προφανώς με μοναδικό προσόν το κομματικό ρου-
σφέτι. Οι σταθμάρχες χρησιμοποιούν τη συχνότητα
από το υπηρεσιακό τηλεφωνικό δίκτυο, αντί να συ-
νεννοηθούν για τη δουλειά τους, για σουβλάκια, γυ-
ναίκες και χοντροκομμένα αστεία. Κανένας επαγ-
γελματισμός και καμία ευσυνειδησία. 

Μανδύας συνδικαλισμού
Ο τύπος που είχαν τοποθετήσει για σταθμάρχη δεν

ήξερε ούτε το τηλέφωνο της αστυνομίας. Μιλάμε για
αδιανόητες καταστάσεις που δυστυχώς δεν είναι με-
μονωμένα περιστατικά. Περιγράφουν ένα θλιβερό
και επικίνδυνο παρακράτος που ζούσε με την ανοχή
όλων των κυβερνήσεων και όλων των υπουργών επί
σειρά δεκαετιών. Ένα βαθύ κράτος αδιάφορων κρα-
τικών οντοτήτων που σε αγαστή συνεργασία διοικη-
τικών αξιωματούχων, πολιτικών προϊσταμένων και
εργολάβων έτρωγαν με δέκα κουτάλες και δεν τους
ένοιαζε τίποτα άλλο παρά να πέφτει ο μισθός στο τέ-
λος του μήνα! Ανεπαρκείς υπάλληλοι χωρίς ούτε καν
τη στοιχειώδη εκπαίδευση, αποψίλωση υπηρεσιών
για να στέλνονται υπάλληλοι σε κομματικά γραφεία,
γιατροί που υπέγραφαν άδειες από τη σημαία και
συντεχνίες που κάλυπταν όλη αυτή τη σήψη με τον
μανδύα του συνδικαλισμού.

Κομματικό φιλαράκι
Η τραγωδία των Τεμπών συμπυκνώνει όλες τις πα-

θογένειες της Μεταπολίτευσης. Ο… νέος σταθμάρ-
χης που μπήκε για πέντε μέρες σε μια θέση όπου δεν
είχε ξαναδουλέψει για να κάνει τα ρεπό των άλλων,

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



ΥΥποψήφιος βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ 
σε εκδήλωση της ΝΔ  

Δεν ξέρω ή
δεν θυμάμαι αν
ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Νίκος
Ανδρουλάκης
έχει δώσει εν-
τολή οι υποψή-
φιοι βουλευτές
του Κινήματος
να πηγαίνουν
σε εκδηλώσεις των τοπικών οργανώσεων
της Νέας Δημοκρατίας. Αν το έχει κάνει, αγ-
γίζει τα όρια της πολιτικής αυτοχειρίας… Ο
υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομό
Ηλείας Κωνσταντίνος Τσεριώνης, τον οποίο
«προπονεί» ο πρώην βουλευτής Γ. Κουτσού-
κος, πήγε σε εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ Πηνειού
της ΝΔ και βρέθηκε μπροστά στους βουλευ-
τές και τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΔ
Νικολακόπουλο, Αυγερινοπούλου, Καλάκο,
Βαρουξή και «γαλάζια» στελέχη της Αυτοδι-
οίκησης, προκαλώντας έκπληξη αλλά και
σχόλια στο κοινό. Ή ο κ. Τσεριώνης ψαρεύει
σε θολά νερά ή δεν έχει αίσθηση του χρίσμα-
τος που του δόθηκε… Σε κάθε περίπτωση, ας
τον μαζέψουν… 

Γκάφα κάθε τρίμηνο 
για τον Στέλιο  

Ο Στέλιος Πέτσας μία φορά το τρίμηνο θα κά-
νει τη μεγάλη γκάφα, δεν μπορεί αλλιώς, κα-
θώς είναι άπειρος και βιαστικός… Πήγε και
δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότι
δεν «πρέπει να γίνει τσουβάλιασμα των ευθυ-
νών για τα Τέμπη», δίνοντας την εντύπωση ότι
είναι εκτός γραμμής Μητσοτάκη. Επανήλθε
μετά για να διευκρινίσει το θέμα, αλλά ήταν αρ-
γά. Τα τρολ είχαν κάνει τη δουλειά τους. Θα πε-
ριμέναμε κάποιος εμπειρότερος να του διδά-
ξει ότι δεν λέμε ποτέ «συμφωνώ με τον Αλέξη
Τσίπρα» προεκλογικά και για κανέναν λόγο,
διότι τα χιλιάδες τρολ θα κάνουν ζημιά… Την
προηγούμενη φορά δήλωνε ότι όποιο νοικο-
κυριό δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, προκα-
λώντας εγκεφαλικά στο Μαξίμου. Ας είναι πιο
προσεκτικός…
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Πληροφορίες από καλά ενημε-

ρωμένες πηγές λένε ότι η Κρινιώ

Κανελλοπούλου τα έχει βρει σε

όλα με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι

υποψήφια στον νομό Ηλείας. Θα

είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά

τον Βαγγέλη Αντώναρο. Ο Διονύ-

σης Καλαματιανός, βέβαια, δεν

φαίνεται να ανησυχεί από αυτή

την εξέλιξη… 

Την Παρασκευή ο κατώτατος 
από το Μαξίμου

Το κατάφερε 
και αυτό ο Γιάνης   

Συνεργάτες του πρωθυπουργού προσπα-
θούσαν να αποκωδικοποιήσουν το μέγεθος
της αντισυστημικής ψήφου. Μάλιστα, κάποι-
ος τόνισε ότι από τη στιγμή που δεν τη γλίτω-
σε ούτε ο Γιάνης Βαρουφάκης, τότε τα πράγ-
ματα είναι άγρια. Τώρα, όσον αφορά τον γε-
νικέ γραμματέα του ΜέΡΑ25, το συμπέρα-
σμα που έβγαλαν είναι ότι ναι μεν ο ξυλο-
δαρμός ενός πολιτικού είναι πολύ σημαντικό
θέμα, αλλά ο Βαρουφάκης με τη συμπεριφο-
ρά του και όλα αυτά περί μπράβων κατάφερε
να το ευτελίσει και αυτό. 

Περιμένουν καρφάκι
Τσίπρα σε Πολάκη  

Μου λένε πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο
Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που θα
δώσει σήμερα στο MEGA, μεταξύ άλλων, θα
είναι κατηγορηματικός απέναντι στον Παύ-
λο Πολάκη. Δεν έχει χωνέψει ότι ο αψύς
Κρητικός τον αμφισβήτησε και έχει απο-
φασίσει να εμμείνει στη γραμμή ότι δεν
πρέπει να είναι στη Βουλή. Βέβαια, αυτό
που πρέπει να προβληματίσει τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει καθόλου από την αντι-
συστημική ψήφο. Περιμένουμε να ερωτη-
θεί και για αυτό από το δίδυμο Τζίμα - Πρε-
τεντέρη. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Επιβεβαίωση της «P» 
για τον Κοντογιαννόπουλο

Λ
οιπόν, όσον αφορά τον νέο κατώτατο μισθό, έχω να σας πω τα
εξής: Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα συναν-
τηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρα-
σκευή, κατά πάσα πιθανότητα. Όχι πριν από την Πέμπτη, κα-

θώς την Πέμπτη είναι η 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η εισήγηση του
υπουργού είναι ο μισθός να μην ξεπεράσει την αύξηση που δόθηκε στις
συντάξεις (7,75%), άρα να κυμανθεί γύρω στα 770 ευρώ. Δεν θα μπει άρα
το 8 μπροστά από τον κατώτατο μισθό. Το παραδέχτηκε τελικά ο αρμόδιος
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι θα είναι λιγό-
τερος διότι δεν αντέχει η οικονομία να πάει στα 800. Όμως, επειδή και
φέτος όπως και πέρυσι ο πρωθυπουργός είχε τον τελευταίο λόγο, ας
κρατήσουμε μια επιφύλαξη για τα νούμερα, διότι μπορεί ο κ. Μητσοτά-
κης να ανεβάσει ακόμα παραπάνω τον τελικό κατώτατο μισθό. Οι ανακοι-
νώσεις, πάντως, θα γίνουν από το Μαξίμου την Παρασκευή. 

Είδατε που έπεσα μέσα στην αποχώρηση

του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου από τα ψη-

φοδέλτια στην Ηλεία. Ασφαλώς, ο λόγος δεν

είναι το δυστύχημα στα Τέμπη, όπως είπε

δημοσίως «πονηρά», αλλά διότι του ανακοι-

νώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος ο Δημήτρης

Αβραμόπουλος στην περιοχή, που σημαίνει

ότι δεν θα μπορούσε να βγει. Έτσι, βρήκε τη

δικαιολογία να κρύψει την οργή του για την

Πειραιώς, ότι δεν μπορεί να κατέβει βου-

λευτής με τη ΝΔ μετά το δυστύχημα στα

Τέμπη. Άλλωστε, τι τα ήθελε τώρα τα βου-

λευτιλίκια 82 ετών άνθρωπος. Τα έχει ζήσει

πολλά χρόνια… 



Η
Διάσκεψη των Προέδρων χθες δρο-

μολόγησε τη συνεδρίαση για την Τε-

τάρτη, ωστόσο δεν βρέθηκε κοινός

τόπος στο αίτημα της αντιπολίτευ-

σης για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Δια-

φάνειας, καθώς υπήρξε ένας μακροσκελής κατά-

λογος προσώπων προς ακρόαση που πρακτικά

οδήγησε στο να μην υπάρξει οριστική απόφαση.

Ενδεικτικά, το ΜέΡΑ25 ζήτησε να κληθούν έξι

πρώην πρωθυπουργοί. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε η συζήτηση να γίνει στην

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν

τόσο ο παραιτηθείς υπουργός Κώστας Καραμαν-

λής όσο και ο πρώην υπουργός Υποδομών Κ. Χα-

τζηδάκης που υπέγραψε τη σύμβαση για την τη-

λεματική το 2014. Η ΝΔ ανταπάντησε προτείνον-

τας να κληθεί ο Χρ. Σπίρτζης στην Επιτροπή Πα-

ραγωγής και Εμπορίου, με τον Γ. Κατρούγκαλο να

υποστηρίζει ότι «ο κ. Σπίρτζης είναι στη διάθεση

της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως εί-

χαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα».
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Εγώ σας είχα προειδοποιήσει. Ο συνδικαλι-
σμός στην Ελλάδα θα είναι πάντα βαθύ ΠΑ-
ΣΟΚ! Πρώτη δύναμη, ενισχυμένη κατά δύο
έδρες, αναδείχτηκε η ΠΑΣΚΕ στις αρχαιρε-
σίες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ολο-
κλήρωση του 38ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ για
την εκλογή του 45μελούς Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Ακολουθεί η ΔΑΣ, που πρόσκειται
στο ΠΑΜΕ, ενώ οι διασπάσεις των άλλων
συνδικαλιστικών παρατάξεων τους στέρη-
σαν έδρες. Ειδικότερα, η ΠΑΣΚΕ εξασφάλι-
σε 19 έδρες από 17 που είχε στην προηγού-
μενη διοίκηση. Ενισχυμένη βγήκε και η
ΔΑΣ, που κατέλαβε 11 έδρες από 9, ενώ η
ΔΑΚΕ έχασε 2 έδρες και πήρε 9 από 11. Η
παράταξη ΕΜΕΙΣ - ΑΡΚΙ (Νίκος Φωτόπου-
λος) έλαβε 3 έδρες, όσες είχε στο προηγού-
μενο συμβούλιο. Το ίδιο και η ΕΑΚ (Θάνος
Βασιλόπουλος), κατέλαβε 2 έδρες, όσες εί-
χε και στο προηγούμενο συμβούλιο. Τέλος,
μία έδρα εξασφάλισε η Ενότητα (Τάσος
Γκιάτης) από 2 που είχε στο προηγούμενο
συμβούλιο. Αυτός ο τόπος δεν αλλάζει με
τίποτα, ξεχάστε το… 

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου έκανε το λά-
θος να ρωτήσει τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο
Σκουρλέτη αν θα συνεχιστούν οι διαδικασίες
για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων με την επίθεσή του κατά
δικαστών, δημοσιογράφων, τραπεζικών στελε-
χών και της διοίκησης της ΑΑΔΕ. «Είναι εκτός
θέματος», σχολίασε ο Πάνος Σκουρλέτης και
πρόσθεσε: «Μου λέτε στο τελευταίο δευτερόλε-
πτο να τοποθετηθώ για αυτό. Έχουν υπάρξει δη-
μόσιες τοποθετήσεις, εγώ έχω μιλήσει στην
ΕΡΤ την πρώτη μέρα. (...) Ειλικρινά σχετίζεται
με όσα συζητάμε για τα Τέμπη, είναι μες στο θέ-
μα, to the point», σχολίασε με ειρωνικό τρόπο ο
Πάνος Σκουρλέτης. Ακούγοντας αυτό το σχόλιο,
παρενέβη ο παρουσιαστής Κώστας Παπαχλι-
μίντζος. «Αν θέλατε να κάνετε αρχισυνταξία, θα
ήσασταν καλός», είπε στον Πάνο Σκουρλέτη.

«Ας γίνει κυβέρνηση και
από την πρώτη Κυριακή»
Πολλοί «γαλάζιοι» βουλευ-
τές έχουν αρχίσει και
ψελλίζουν ότι πρέπει
να σχηματιστεί κυ-
βέρνηση μεταξύ ΝΔ
και ΠΑΣΟΚ από την
πρώτη Κυριακή των
εκλογών. Άκουγα τον
Νικήτα Κακλαμάνη να το
λέει στο ραδιόφωνο ως προ-
σωπική του άποψη βεβαίως... 

Ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Μάρδας διατύπωσε τις δικές
του... ενστάσεις σχετικά με τον ξυλοδαρμό

του Γιάνη Βαρουφάκη, άλλοτε
υπουργού Οικονομικών του

ΣΥΡΙΖΑ στο περίφημο
εξάμηνο της «περήφα-
νης διαπραγμάτευ-
σης». Στην αρχή άφη-
σε υπαινιγμούς, ενώ

σε σχόλια ανάρτησής
του το είπε και καθαρά, ότι

ο γραμματέας του ΜέΡΑ25
ίσως... επιδίωξε να φάει ξύλο στα Εξάρχεια
ώστε να έρθει στην επικαιρότητα. Ούτε από
τους πρώην συντρόφους του δεν μπορεί να
βρει αλληλεγγύη ο Γιάνης Βαρουφάκης. Το
ΜέΡΑ25 ζήτησε την απόσυρση Μάρδα από τα
ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην Κουμουν-
δούρου δεν ίδρωσε το αυτί τους. Αυτοί κατά-
πιαν Πολάκη, θα διυλίσουν τώρα τον Μάρδα;

«Πρώην σύντροφοι»,
σου λέει μετά

Μια ζωή... ΠΑΣΟΚ
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Φτάνουν στα αυτιά μου πολλές εισηγήσεις προς τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες
να υπάρξει «σκούπα» σε όλους τους οργανισμούς που
έχουν σχέση με τις μεταφορές. Γκρέμισμα και χτίσιμο
από την αρχή...

Βουλή: Τι ειπώθηκε
στη Διάσκεψη 
των Προέδρων;

O Σκουρλέτης...
αρχισυντάκτης



Τι σχέση έχει 
ο Καλογρίτσας 
με τον Σπίρτζη 
και τον Χρυσοχοΐδη…

Πρώην γείτονας του πρώην υπουργού
Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη μάς ανέφερε ότι
κατά την περίοδο που ήταν υπουργός ο «γί-
γαντας» Χ. Σπίρτζης, σε τακτά χρονικά δια-
στήματα είχε επισκέψεις από τον φίλο του
εργολάβο Χρήστο Καλογρίτσα στο σπίτι του
στα Μελίσσια… Μας είπε επίσης ότι του είχε
κάνει εντύπωση ότι ερχόταν κυρίως Σάββατα
και Κυριακές απογεύματα, αυτός ο κύριος με
το μούσι… με τη γενειάδα και την παλιά πεν-
τακοσάρα Mercedes. Μάλιστα, ήταν τέτοια η
περιέργεια του γείτονα που μπήκε στον πει-
ρασμό και απαθανάτισε με τον φωτογραφικό
του φακό τον κ. Καλογρίτσα όταν έμπαινε στο
σπίτι του κ. Σπίρτζη. Μέχρι εδώ, δεν υπάρχει
κάτι περίεργο. Προφανώς οι δυο άντρες δια-
τηρούσαν ισχυρή φιλία από παλιά… Όταν ο
Σπίρτζης με τον έτερο «γίγαντα» της πολιτι-
κής Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο γραφείο του
εργολάβου Χ. Καλογρίτσα, σχεδίαζαν να δη-
μιουργήσουν νέο πολιτικό φορέα (τι έχασε η
πατρίδα!). Το αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη
μαρτυρία του γείτονα, ο κύριος με τη γενει-
άδα, τις περισσότερες φορές, δεν πήγαινε με
άδεια χέρια…
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Μ
πορεί θεωρητικά
να τον έβαλε στον
πάγο η ηγεσία -
τουλάχιστον για

τις πρώτες μέρες μετά το δυ-
στύχημα- για το θέμα των Τεμ-
πών, όμως δεν είναι μόνο αυτό.
Για την περίπτωση του Χρή-
στου Σπίρτζη υπάρχει εδώ και
καιρό έντονο εσωκομματικό
παρασκήνιο. Στο γραφείο του
Τσίπρα έχουν φτάσει πολλά
παράπονα αλλά και εσωκομ-
ματικές «καταγγελίες» ότι ο κ.
Σπίρτζης κάνει «προσωπικά
παιχνίδια» με υποψηφίους
που προορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κ.
Σπίρτζης, παρότι με εντολή
Τσίπρα έχει αναλάβει τη συγ-
κεκριμένη «διαδικασία» επι-
λογής αυτοδιοικητικών στελε-
χών που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ
για υποψήφιους περιφερειάρ-
χες και δημάρχους, φαίνεται
(όπως σημειώνουν καλά πλη-
ροφορημένες πηγές στην
Κουμουνδούρου) ότι θέτει δι-
κά του κριτήρια. «Επιλέγει
υποψηφίους που βρίσκονται
κοντά σε αυτόν και προέρχον-
ται κυρίως από τον χώρο του
ΠΑΣΟΚ», λένε πολλά στελέχη
της Κουμουνδούρου που γνω-
ρίζουν πρόσωπα και πράγμα-
τα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυ-
τοί που λένε ότι την έχει δει
«Λαλιώτης» και αναζητά έναν
ρόλο σαν αυτό του είχε παλιά ο
Κώστας στη Χαριλάου Τρικού-
πη. Να μπορεί δηλαδή να επη-
ρεάζει και παρασκηνιακά τις
εξελίξεις στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ.

Σκυλακάκης για
πλειστηριασμούς 

Την πεποίθησή του ότι και στο
μέλλον δεν θα υπάρξουν μαζικές
εξώσεις και μαζική απώλεια κατοι-
κιών επειδή υπάρχουν τα διαθέσι-
μα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών
εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης. Απαντώντας στη Βουλή σε
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο κ.
Σκυλακάκης επεσήμανε ότι συνι-
στά θετική εξέλιξη ο μεγάλος αριθ-
μός των ρυθμίσεων που, όπως εί-
πε, προτιμά να προηγούνται του
εξωδικαστικού ή του πτωχευτικού.
Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός
σημείωσε πως «ό,τι και να κάνουμε
εμείς, οι άνθρωποι που πιέζονται
θα είναι πολύ λιγότεροι, αν υπάρχει
καλύτερη λειτουργία της οικονο-
μίας και αν ανακάμψει το τραπεζι-
κό σύστημα».

Η πληρωμένη απάντηση 
της Βούλτεψη σε Κατρούγκαλο
Πληρωμένη απάντηση στον Γιώργο Κα-
τρούγκαλο, ο οποίος επιτέθηκε κατά του
πρώην υπουργού Μεταφορών Κ. Καρα-
μανλή ότι σχεδίαζε να μεταφέρει τις αρ-
μοδιότητες του ΟΣΕ στον ιδιωτικό τομέα,
αλλά και κατά της κυβέρνησης της ΝΔ ότι
δήθεν δεν θέλει ισχυρές δημόσιες υπη-
ρεσίες, έδωσε η υπουργός Μετανάστευ-
σης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη. «Έχετε

πουλήσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την έχετε απαλ-
λάξει από φόρους μετά την ιδιωτικοποί-
ηση και σας φταίει ο καπιταλισμός;», ήταν
η αποστροφή της υπουργού, για να προ-
καλέσει την αμηχανία του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «ήταν
μνημονιακή δέσμευση Σαμαρά», πιστός
και ο ίδιος στη λογική ΣΥΡΙΖΑ ότι για όλα
φταίνε οι άλλοι.

Ο Σπίρτζης που ήθελε 
να γίνει... Λαλιώτης
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Σχολιάζοντας την αποποίηση ευθυνών εκ μέρους κυβερ-

νητικών στελεχών με το επιχείρημα περί διαχρονικών παθο-

γενειών, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «όταν πετάς την

μπάλα στην εξέδρα με τον ισχυρισμό “όλοι φταίνε” και υπάρ-

χει αίσθημα ατιμωρησίας, τότε κατασκευαστές και πολιτικοί

θα λένε “έλα, εντάξει και μια στραβή να γίνει στη βάρδια μου,

δεν τρέχει τίποτα”. Όχι! Δεν είναι στραβή στη βάρδια πάνω

από 100 νεκροί στο Μάτι ή οι 57 νεκροί στα Τέμπη και κανείς

να μην απολογείται σε αυτόν τον λαό». Αναφερόμενος στην

παρατυπία της χορήγησης αναρρωτικής άδειας δύο μέρες

μετά το δυστύχημα στα Τέμπη από ιατρό και υποψήφιο με το

ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε άτεγκτος: «Καμία ανοχή σε ηθικά ζη-

τήματα είτε είναι μικρά είτε μεγάλα δεν υπάρχει στη νέα

εποχή του ΠΑΣΟΚ». Μάλιστα επέκρινε τους πολιτικούς του

αντιπάλους για τη στάση τους σε αντίστοιχα θέματα: «Όταν

όμως οι πολιτικοί μου αντίπαλοι δεν σέβονται τα Ειδικά Δι-

καστήρια και αντί να τους στέλνουν σπίτι τους, τους επιβρα-

βεύουν με υποψηφιότητες ή λένε “έχεις πολιτική ευθύνη αλ-

λά θα σε ξανακατεβάσω”, δυστυχώς, αυτά αποτελούν περι-

φρόνηση στο νέο πολιτικό ήθος που έχει ανάγκη ο τόπος

μας».

Αναφορικά, δε, με τη διαχρονικότητα των ευθυνών για την

εικόνα που παρουσιάζει το σιδηροδρομικό μας δίκτυο και το

μερίδιο ευθύνης του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στοχο-

ποίησε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ: «Η ευκολότερη διαδρομή των πολιτι-

κών για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους είναι να τις δια-

χέουν στο μακρινό παρελθόν. Η σύμβαση έγινε το 2014. Ας

μείνουμε, λοιπόν, στα στοιχεία και όχι στις θεωρίες και στις

“συγγνώμες” κατόπιν πολλών ημερών από την τραγωδία. Και

ας έχουμε και ενσυναίσθηση. Η σύμβαση έγινε το 2014.

Προέβλεπε, σε δύο χρόνια, να έχει ολοκληρωθεί ένα έργο 41

εκατ., ώστε να έχουμε τηλεδιοίκηση πρώτου βαθμού, όταν η

Ευρώπη πάει ήδη στον δεύτερο βαθμό τηλεδιοίκησης. Το

έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε το 2016. Δεν υλοποιήθηκε καν

το 2017. Πήρε επτά συνεχόμενες παρατάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ και

Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τηλεδι-

οίκηση και σε έναν σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των σιδηρο-

δρόμων να μην μπορεί να αποφευχθεί το ανθρώπινο λάθος

και να θρηνήσουμε μια τραγωδία».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη

βρέθηκε στη 2η ΕΜΑΚ, που σήκωσε στις πλάτες της το βά-

ρος των διασώσεων αλλά και του τραγικού καθήκοντος του

εντοπισμού των νεκρών επιβατών του σιδηροδρομικού δυ-

στυχήματος στα Τέμπη και τους ευχαρίστησε για την προ-

σφορά τους.

«Δεν είναι… στραβή οι 100 νεκροί στο Μάτι και οι 57 στα Τέμπη»

E
να «κλικ» πιο κοντά στο να υπάρξουν

οι προϋποθέσεις για την επίτευξη με-

τεκλογικών συνεργασιών διακρίνουν

στο ΠΑΣΟΚ. Το τραγικό γεγονός στα

Τέμπη έχει αλλάξει άρδην τις ισορροπίες στο πο-

λιτικό σκηνικό και σε μια πρώτη ανάγνωση των

προθέσεων της κοινής γνώμης, ο θυμός που επι-

κρατεί ερμηνεύεται είτε ως τιμωρητική ψήφος

και για τα τρία κόμματα είτε ως αποχή. Στο πλαί-

σιο αυτό, η αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα

φαντάζει κάτι παραπάνω από ένα φιλόδοξο εγ-

χείρημα. Με γνώμονα αυτή τη λογική επιχειρούν

να είναι στο κάδρο των πρωταγωνιστών της επό-

μενης μέρας.

«Η χώρα θα έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές,

το θέμα είναι να έχει τη σωστή κυβέρνηση, ας

αφήσει ο κ. Μητσοτάκης τα περί ακυβερνησίας»,

είπε με έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας χθες

στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. 

«Η αλαζονεία των ισχυρών» 

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «τι σημαίνει κυβέρνη-

ση συνεργασίας; Σημαίνει κάθονται τρεις άνθρω-

ποι σε ένα τραπέζι και μοιράζουν υπουργεία

στους εκλεκτούς και στους φίλους τους; Όχι!», εί-

πε χαρακτηριστικά επιχειρώντας να περιγράψει

το μοντέλο συνεργασιών που έχει στο μυαλό του

και το οποίο πηγάζει από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

«Οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι εμπόδιο στην

αλαζονεία των ισχυρών. Υπάρχουν αντίβαρα και

δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να κάνει ό,τι θέ-

λει με τους κολλητούς του. Η χώρα για να αλλάξει

χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στους θε-

σμούς. Σεβασμό στη Δικαιοσύνη, σεβασμό στους

θεσμούς και πάνω από όλα σεβασμό στον άνθρω-

πο και στον πολίτη. Εκπροσωπώ μια αλλαγή, που

έχει τον άνθρωπο και τον πολίτη στο επίκεντρο». 

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να απαντήσει εάν προτί-

θεται στην πορεία να κάνει βήματα προς τα πίσω,

επέμεινε στη διμέτωπη κριτική και ισχυρίστηκε:

«Δεν πρόκειται να βάλω νερό στο κρασί μου, γιατί

το κρασί μου δεν είναι ξινό όπως είναι των δύο

που έχουν κριθεί, τεσσεράμισι χρόνια ο ένας και

τέσσερα χρόνια ο άλλος. Έχει ξινίσει το κρασί

τους. Είναι το κρασί που οδηγεί μια χώρα να είναι

βουτηγμένη στο χθες και στην ανυποληψία, ενώ

μπορεί να γίνει μια χώρα ισχυρή, όπου ο λαός της

θα ζει με ευημερία, αξιοπρέπεια και προοπτική».

«Φτωχοποίηση του λαού»

Σε μια προσπάθεια, δε, να αιτιολογήσει τις αι-

τίες της κριτικής του προς τα δύο μεγάλα κόμματα

υποστήριξε: «Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί

στη χώρα είναι να έχουμε δυστυχώς κυβερνών-

τες, οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν τη χώρα.

Δεν θέλουν να φτιάξουν ένα κράτος αξιοκρατίας

και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, διότι πολύ

απλά δεν θέλουν να αλλάξουν νοοτροπία και αντί-

ληψη για την πολιτική». Και πρόσθεσε: «Αν θεω-

ρήσουμε ότι το χθες είναι η αναξιοκρατία, το ρου-

σφέτι και η ατιμωρησία, τι από όλα αυτά δεν αντι-

μετωπίζει σήμερα ο πολίτης; Ο πολίτης, δυστυ-

χώς, βλέπει ότι μετά το μνημόνιο που οδήγησε χι-

λιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και επέφερε

τεράστιες ανισότητες, χαμένες ευκαιρίες και

φτωχοποίηση μεγάλου τμήματος του ελληνικού

λαού, κάποιοι συνεχίζουν τις ίδιες πρακτικές που

μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Τραβήχτηκε η

κουρτίνα από το λεγόμενο “επιτελικό κράτος” και

αποδείχθηκε ότι είναι μια από τα ίδια». Με αφορ-

μή τη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυ-

χήματος υποστήριξε ότι έχει αποτύχει αυτή η

ιδιωτικοποίηση και ζήτησε την ακύρωση της συμ-

φωνίας με τους Ιταλούς. «Τι έκανε η Ρυθμιστή

Αρχή Σιδηροδρόμων; Έχει αποτύχει παταγωδώς.

Πρέπει να ζητηθούν ευθύνες. Και στους Ιταλούς.

Πρέπει να φύγει και να μπει στρατηγικός επενδυ-

τής που θα αξιολογείται για την επένδυση», είπε

χαρακτηριστικά. 

Ώρα «συγκυβέρνησης»

Στροφή 180 μοιρών από τον Νίκο Ανδρουλάκη - Τι λέει 
για Μητσοτάκη και Τσίπρα και ποιο μοντέλο προκρίνει 

για τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τις εκλογές

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Το μυστήριο της 3ης κάλπης
Η ξαφνική αλλαγή στρατηγικής του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση συνεργα-

σίας ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως, αφού ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης όλο το προηγούμενο
διάστημα πολιτεύθηκε με τη σημαία της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ και την άρνησή του να
συμμετάσχει σε κάποια συγκυβέρνηση είτε με τη ΝΔ είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τις τελευταίες
ώρες και με βάση τα πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα που δυσκολεύουν την καθαρή
αυτοδυναμία της ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης αλλάζει ρότα, ξαναβγαίνει μπροστά και δείχνει
πρόθυμος για συνεργασίες, οι οποίες όπως λέει θα φέρουν τη σωστή κυβέρνηση χωρίς
να διευκρινίζει τι σημαίνει σωστή κυβέρνηση. «Η χώρα θα έχει κυβέρνηση μετά τις
εκλογές, το θέμα είναι να έχει τη σωστή κυβέρνηση», κάτι που από πολλούς ερμηνεύε-
ται ότι θα μπορούσε να συμπορευθεί με τη ΝΔ αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρω-
θυπουργό. Το παραπάνω σενάριο βολεύει αρκετούς, πολύ δε περισσότερο αυτούς που
επιθυμούν η χώρα να συρθεί ακόμα και σε τρίτη κάλπη, προκειμένου να καταρρεύσουν
τα πάντα και να «σερβιριστεί» ως μοναδική λύση μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού.

Κ.Τ.
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Ε
βδομάδα επιστροφής του Αλέξη
Τσίπρα σε πρώτο πλάνο θα είναι
αυτή που ξεκίνησε χθες για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος

της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει σιγήσει
από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και
έπειτα δείχνοντας να κατεβάζει τους τόνους
σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα.

Παράλληλα με τον σεβασμό στο πένθος
των συγγενών των θυμάτων όμως, στην
Κουμουνδούρου αντιλαμβάνονταν πως η
τραγωδία στα Τέμπη έχει δημιουργήσει ορ-
γή -φαίνεται από τις ογκώδεις διαδηλώσεις-
που αποτελεί και την τελευταία τους ελπίδα
για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Στην
κατεύθυνση αυτή το επιτελείο του προέδρου
συζητούσε τον τρόπο με τον οποίο θα πα-
ρέμβουν το κόμμα και ο πρόεδρος στον δη-
μόσιο διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από
το θέμα των σιδηροδρόμων αλλά και γενικό-
τερα των μεταφορών.

Όλοι οι αρμόδιοι τομείς του κόμματος (Δια-
φάνειας, Μεταφορών και Υποδομών και Προ-
στασίας του Πολίτη) με τους αντίστοιχους επι-
κεφαλής τους Γιάννη Ραγκούση, Νίκο Παππά
και Χρήστο Σπίρτζη δουλεύουν νυχθημερόν
για την προετοιμασία του προέδρου σε δύο
«μέτωπα». Αφενός για το πώς θα αποκρου-
στεί αυτό που στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν
«προσπάθεια διάχυσης ευθυνών» εκ μέρους
της κυβέρνησης, την απάντηση δηλαδή στο
«όλοι φταίμε» του πρωθυπουργού στο
υπουργικό συμβούλιο.

Πρώτο μέλημα η ασφάλεια
Αφετέρου για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για

τους σιδηροδρόμους με κύριο το ζήτημα της
επιστροφής του αισθήματος ασφάλειας
στους πολίτες. Τη «δουλειά» που έκαναν οι
συγκεκριμένες επιτροπές θα «ξεδιπλώσει» ο
Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη κεντρική δημό-
σια εμφάνιση μετά το δυστύχημα απόψε το
βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Mega. Από
εκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να
ρίξει το σύνθημα της «ολομέτωπης επίθεσης»
κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη.

Μάλιστα, αντί της συνέντευξης που τελικά
θα παραχωρήσει ο πρόεδρος του κόμματος,
είχε εξεταστεί και το ενδεχόμενο διοργάνω-
σης συνέντευξης Τύπου του Αλέξη Τσίπρα για
το θέμα, σκέψη που δεν προκρίθηκε, καθώς
θεωρήθηκε πως δεν θα έχει την απήχηση που
η Κουμουνδούρου θα προσδοκούσε.

Το περίγραμμα της «γραμμής» του ΣΥΡΙΖΑ

σχετικά με τα Τέμπη έχει δοθεί από τις ανα-
κοινώσεις του κόμματος και την παρουσία
των στελεχών του στα τηλεοπτικά πάνελ. Το
τρίπτυχο της στρατηγικής συμπυκνώνεται
στην «απόρριψη της διάχυσης ευθυνών από

την πλευρά της κυβέρνησης με το “φταίμε
όλοι”, που καταλήγει στο “δεν φταίει κανείς”».
Στο να μην υπάρξει η αίσθηση «όλοι ίδιοι εί-
ναι» ή, όπως το εξέφρασε η Όλγα Γεροβασίλη,
στη μετατροπή της οργής σε «θετική πολιτική

δράση» και, τρίτον, στην «επιμονή της συζή-
τησης γύρω από την υποψηφιότητα του
πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή στις Σέρρες».

Ο χρόνος της κάλπης
Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως αναμένεται να

τοποθετηθεί στη συνέντευξή του και για τον
χρόνο των εκλογών, τον οποίο ο πρωθυ-
πουργός δεν ανακοινώνει. Στην Κουμουν-
δούρου μετά τη διαγραφή της 9ης Απριλίου
ως ημερομηνία της πρώτης κάλπης ακούν τα
σενάρια που θέλουν τον πρωθυπουργό να
στέλνει τις εκλογές της απλής αναλογικής
στην 21η Μαΐου, θεωρούν σχεδόν βέβαιο
όμως πως η απόφασή του είναι να τις κάνει...
ντάλα καλοκαίρι.

Άλλωστε, μπορεί να αντέδρασαν σφο-
δρότατα στην πρώτη δημοσιοποίηση δημο-
σκόπησης μετά την πολύνεκρη τραγωδία,
αυτή όμως δεν τους δυσαρέστησε καθόλου.
Αντίθετα, θεωρούν ότι πλέον έχουν μπει δυ-
νατά στη διεκδίκηση της πρωτιάς και ανη-
συχούν έντονα για το πότε θα στηθούν οι
κάλπες. Φαίνεται μάλιστα πως είναι πεπει-
σμένοι πως ο πρωθυπουργός σχεδιάζει
εκλογές για το καλοκαίρι, ενδεχόμενο που
φοβίζει την Κουμουνδούρου για τη... διαθε-
σιμότητα των νέων, που είναι και η μοναδική
ηλικιακή ομάδα στην οποία φαίνεται να
προηγούνται. 

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για αντεπίθεση θα έχει ο τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη και πρώην υπουργός Μεταφορών του Αλέξη Τσίπρα καθ’ όλη
τη διάρκεια των 4,5 χρόνων της διακυβέρνησής του Χρήστος Σπίρτζης. Ο πρώην
υπουργός Μεταφορών θεωρούνταν «κρυβόμενος» για αρκετές μέρες μετά την τρα-
γωδία, καθώς απέφυγε κάθε εμφάνιση σε τηλεοπτικό πάνελ για περίπου δέκα μέρες.
Εμφανίστηκε ξανά όμως την Παρασκευή και μάλιστα στον ΣΚΑΪ κρατώντας έναν...

πάκο χαρτιά που επέδιδε εν είδει «υπομνήματος»
στους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν.

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να πυ-
κνώσει τις επόμενες μέρες
τις εμφανίσεις του για να δια-
λύσει τη σχετική φημολογία

που τον ήθελε να αποφεύγει τα τηλεοπτικά πάνελ για να μην
αναγκαστεί να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις για την κατά-
σταση των σιδηροδρόμων επί των ημερών του. Είναι πάντως
αμφίβολο το κατά πόσο κατάφερε ο Χρήστος Σπίρτζης να κερδί-
σει τις εντυπώσεις με την αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης
για τον ίδιο ή για τον ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεοπτική του εμφάνιση.

Με φόντο τις εκλογές ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά
αντεπίθεση διαρκείας με την παρουσίαση του σχεδίου 

της Κουμουνδούρου για τους σιδηροδρόμους

Δυνατό «μπάσιμο» Τσίπρα 

Μετά τις φήμες
ξαναεμφάνισαν
τον Σπίρτζη

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Β’ Πειραιά
με τη Νέα Δημοκρατία
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«
Οι κυβερνήσεις οφείλουν 
να κερδίζουν ή να χάνουν 

τις εκλογικές αναμετρήσεις 
για το σύνολο του έργου τους. 

Όχι για ένα μόνο μέρος. 
Ο κόσμος θα μας κρίνει λοιπόν 

για όλα. Και για τα κακά αλλά 
και για τα πολλά καλά που έγιναν. 

Για λάθη και παραλείψεις αλλά 
και για επιτυχίες που υπήρξαν

«Δεν έχουν το δικαίωμα να μας κουνούν
το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Σπίρτζης» 

Ο
βουλευτής Β’ Πειραιά με τη Νέα Δημο-
κρατία Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλάει
στην «Political» για το δυστύχημα στα
Τέμπη, για τη γενναία συγγνώμη του

πρωθυπουργού αλλά και για τις παθογένειες με τις
οποίες η κυβέρνηση όφειλε να συγκρουστεί πιο δυ-
ναμικά. Παράλληλα, επικρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον
«εξαφανισμένο» για δέκα μέρες Χρήστο Σπίρτζη
αλλά και τη ΡΑΣ που απέσπασε στον ΣΥΡΙΖΑ δύο

στελέχη της την ώρα που υπήρχε έλλειψη προσωπι-
κού. Επίσης, μιλάει για τους τηλεπαρουσιαστές και
τηλεδιασκεδαστές που «παίζουν» με τη δικαιολο-
γημένη οργή του κόσμου για να κάνουν νούμερα τη-

λεθέασης, ενώ θυμίζει και ένα παλιό περιστατικό,
όταν γνωστός τηλεδιασκεδαστής των μνημονίων εί-
χε επέμβει στον εκδότη της εφημερίδας που εργα-
ζόταν για να κατέβει άρθρο που είχε γράψει. Όσον
αφορά την αυτοδυναμία, πιστεύει ότι η ΝΔ δεν έχει
πει την τελευταία της λέξη, ενώ για την ώρα των
εκλογών θεωρεί ότι θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο η
οικονομία, οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας
και η μείωση των φόρων. 

στον Σωτήρη Πίκουλα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Η κυρίαρχη άποψη για το δυστύχημα
είναι ότι το κομματικό κράτος επέ-
βαλε τους δικούς του όρους σε βά-
ρος της ασφάλειας των επιβατών του
τρένου. Είναι διατεθειμένη η κυβέρ-
νηση να σπάσει εδώ και τώρα αυγά
σε αυτά τα φαινόμενα συνδικαλιστι-
κών αγκυλώσεων;

Η ΝΔ απολογείται για πράξεις ή παραλεί-
ψεις που την αφορούν. Στο υψηλότερο
επίπεδο -αυτό του πρωθυπουργού-
υπήρξε η έκφραση μιας γενναίας συγ-
γνώμης. Υπήρξαν λάθη από την πλευρά
μας, καθώς οφείλαμε να συγκρουστούμε
πιο δυναμικά με παθογένειες ετών. Ο
θρήνος μας είναι μεγάλος. Παράλληλα,
δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τον
παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, κάτι
που βολικά η αντιπολίτευση επιδιώκει να
αποσιωπήσει. Όμως, δεν έχει το δικαίω-
μα να μας κουνάει το δάχτυλο ο εξαφανι-
σμένος για δέκα μέρες πρώην υπουργός
Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σπίρ-
τζης ή το κόμμα του, το οποίο, ενώ η Ρυθ-
μιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αγωνιωδώς
αναζητούσε πρόσθετο προσωπικό για να
κάνει τη δουλειά της, απέσπασε δύο ση-
μαντικά στελέχη της στην Κουμουνδού-
ρου. Ταυτόχρονα, έχει έρθει η ώρα και της
αυτοκριτικής εκ μέρους των συνδικαλι-
στών που σε κάθε μορφή αξιολόγησης
στο ευρύ κράτος αρνούνται πεισματικά.
Να το πω απλά, κύριε Πίκουλα: Η κρίση
αυτή αφορά σαφώς τη ΝΔ ως κυβέρνηση
αλλά αφορά και το σύνολο του πολιτικού
και συνδικαλιστικού κόσμου.

Πώς θα εμπιστευτεί ο κόσμος ξανά τα
τρένα; Τι θα λέγατε αν υπήρχε πρότα-
ση να σταματήσουν τα δρομολόγια
στα τρένα μέχρι να υπάρχει 100% τη-
λεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δί-
κτυο;

Εδώ που φτάσαμε, εύκολες λύσεις δεν
υπάρχουν. Κατανοώ τον φόβο και τις αντι-
δράσεις. Από την άλλη, το όλο θέμα είναι
πολυπαραγοντικό. Ήδη έχει εξαγγελθεί
μια γενναία δέσμη μέτρων από τον αρμό-
διο υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη με στό-
χο την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων
με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Χρέος τι-
μής της κυβέρνησής μας λοιπόν είναι να
ξεκινήσουν ξανά οι συρμοί, οι πολίτες με
ασφάλεια να μετακινούνται και φυσικά να
φωτιστεί αυτή η σύνθετη υπόθεση απολύ-
τως και δίχως αστερίσκους. Αυτό το οφεί-
λουμε στους νεκρούς και τις οικογένειές
τους. Αν δεν φωτιστεί η όλη υπόθεση, η τι-
μή του πολιτικού συστήματος της χώρας
θα υποστεί μεγάλη ζημιά.

Είδαμε μια σκληρή κριτική από σατι-
ρικές κατά βάση εκπομπές απέναντι
στην κυβέρνηση και απέναντι σε
ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Σας
βρίσκει σύμφωνους;

Η κριτική, από όπου και αν προέρχεται,
είναι καλοδεχούμενη. Κατανοώ ακόμη
και την οργή. Οποιοσδήποτε πολίτης μπο-
ρεί και έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Η
όποια όμως ρητορική οφείλει να μην είναι
τυφλή και ισοπεδωτική. Να μην οδηγεί
στο χάος και την απαξίωση. Να εμπεριέ-
χει και το στοιχείο της πρότασης. Να μην
εξυπηρετεί σκοπιμότητες για την τηλεθέ-
αση. Ξέρετε, η οργή είναι εύκολος τρόπος
να κερδίσεις νούμερα στην AGB. Ως
πρώην δημοσιογράφος θα πω επίσης πως
έχει σημασία και το ποιος την ασκεί αυτή
την κριτική. Τo να γίνονται τιμητές τηλεο-
πτικά πρόσωπα που ποτέ δεν ανέδειξαν
στην πορεία τους κοινωνικά προβλήματα
και παθογένειες και περιορίζονται στην
ανάλυση του «ποια τραγουδίστρια φιλάει
στην πίστα ποιον ηθοποιό» ή των οποίων
οι στενότεροι συνεργάτες βρέθηκαν σε
δυσώδεις υποθέσεις και οι ίδιοι ωσάν να
μη γνώριζαν τίποτα απώθησαν βολικά τις
ενδεχόμενες ευθύνες ή την ογκώδη
άγνοιά τους, είναι ένα θέμα.

Το να εγκαλούν με τρόπο απολίτικο και
-επαναλαμβάνω- ισοπεδωτικό ανθρώ-
πους με διαδρομές και ευαισθησίες εκεί-
νοι που υπηρέτησαν ένα
χυδαίο lifestyle που κοίμιζε και κοιμίζει
την κοινωνία και που τη δημοσιογραφική
έρευνα ουδέποτε την άσκησαν δεν με
βρίσκει σύμφωνο. Τη δήθεν σάτιρα που
υπηρετούσε άλλους σκοπούς και επιδιώ-
ξεις και η οποία οδήγησε στις «κρεμάλες»

των αγανακτισμένων προ ετών ή στο να
αποκαλεί η μισή Ελλάδα την άλλη μισή
«γερμανοτσολιάδες» και «προσκυνημέ-
νους», την πλήρωσαν η δημοκρατία και ο
κοινοβουλευτισμός. Ναι λοιπόν στην κρι-
τική, όχι όμως στην ισοπέδωση. Θα θυμη-
θώ μάλιστα ένα άγνωστο περιστατικό από
τη δημοσιογραφική μου πορεία. Πολύ
γνωστός σατιρικός ηθοποιός της εποχής
των μνημονίων (ο γνωστότερος ίσως), σε
παλιότερο σατιρικό μου άρθρο το οποίο
στηλίτευε τη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ
είχε ενοχληθεί και είχε πιέσει τον τότε εκ-
δότη μου Θέμο Αναστασιάδη να το αποσύ-
ρει. Βλέπετε, καμιά φορά όταν κάνεις σά-
τιρα για τους άλλους, είναι δύσκολο να τη
δεχτείς εσύ με τη σειρά σου. Ο συγκεκρι-
μένος λοιπόν σατιρικός ηθοποιός είχε
απαιτήσει τη λογοκρισία μου.

Πέρα από το δυστύχημα, πού πι-
στεύετε ότι θα κριθεί η εκλογική ανα-
μέτρηση που έρχεται;

Οι εκλογές οφείλουν να μην είναι μονοθε-
ματικές. Όχι μόνο οι επερχόμενες αλλά
και οι επόμενες. Οι κυβερνήσεις οφεί-
λουν να κερδίζουν ή να χάνουν τις εκλογι-
κές αναμετρήσεις για το σύνολο του έρ-
γου τους. Όχι για ένα μόνο μέρος. Προφα-
νώς και αντιλαμβάνομαι τη στενοχώρια
και τη θλίψη για την τραγωδία των Τεμ-
πών. Τα λάθη και τις παραλείψεις. Όμως, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να επιδείξει
πολυεπίπεδο έργο στην οικονομία, στην
πάταξη της ανεργίας η οποία μειώθηκε
κατά 6,5%, στην προσέλκυση των επενδύ-
σεων, σε εθνικά και αμυντικά θέματα, στη
μείωση δεκάδων φόρων. Στο ψηφιακό
κράτος. Στην ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο κόσμος θα μας κρίνει λοιπόν για όλα.
Και για τα κακά αλλά και για τα πολλά κα-
λά που έγιναν. Για λάθη και παραλείψεις
αλλά και για επιτυχίες που υπήρξαν.

Υπάρχει μια τάση που λέει ότι το δυ-
στύχημα στα Τέμπη θα αυξήσει ή τις
ακραίες και αντισυστημικές φωνές ή
την αποχή. Το σχόλιό σας…

Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε. Για τον
λόγο αυτόν οφείλουμε να κινηθούμε ως
κυβέρνηση με έργο και όχι με λόγια. Με
παρεμβάσεις και δράσεις και όχι με ευ-
χές. Και φυσικά η κοινωνία οφείλει με
σκληρό μεν αλλά δίκαιο τρόπο να μας κρί-
νει. Να κάνει τον τελικό της λογαριασμό,
όχι υπό το βάρος των λαϊκιστικών κραυ-
γών αλλά με υπευθυνότητα και ωριμότητα.

Η αυτοδυναμία υπό τις παρούσες
συνθήκες θεωρείτε ότι είναι εφικτή ή
θα πρέπει η ΝΔ να ψάξει για συνερ-
γασίες με άλλα κόμματα, όπως πχ το
ΠΑΣΟΚ;

Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Ο
αγώνας μας για μια καλύτερη Ελλάδα συ-
νεχίζεται. Θα ξανασηκωθούμε και θα
κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη του
-πληγωμένου ομολογώ- Έλληνα πολίτη.

Η Β’ Πειραιά είναι μια λαϊκή περιφέ-
ρεια. Τι σας λέει ο κόσμος σχετικά με
το δυστύχημα;

Ομολογώ πως υπάρχει μεγάλη στενοχώ-
ρια. Προσωπικά είμαι συγκλονισμένος.
Από αυτήν τη δοκιμασία όμως για τις λαϊ-
κές οικογένειες που έχασαν τα δικά τους
παιδιά πρέπει να σταθούμε όρθιοι. Και θα
το κάνουμε.
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Η κριτική, απ’ όπου 
και αν προέρχεται,

είναι καλοδεχούμενη.
Κατανοώ ακόμη 

και την οργή.
Οποιοσδήποτε 

πολίτης μπορεί και 
έχει δικαίωμα 

να πει ό,τι θέλει. 
Η όποια όμως 

ρητορική οφείλει 
να μην είναι τυφλή 

και ισοπεδωτική 

Δημήτρης Μαρκόπουλος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Δ
ύο εβδομάδες από το σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα στην κοι-
λάδα των Τεμπών και με την
κοινωνία ακόμα σε σοκ, η κυ-

βέρνηση ορίζει το πλαίσιο των επόμενων
κινήσεών της, με στόχο την ανάκτηση της
πολιτικής πρωτοβουλίας. 

Μετά τα πρωθυπουργικά σήματα στη
διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού
συμβουλίου της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης προχώρησε σε ακόμα μία δημό-
σια τοποθέτηση, που συμπυκνώνει τις «γα-
λάζιες» προθέσεις στον απόηχο της εθνι-
κής τραγωδίας. «Όσο λυπημένοι και θυμω-
μένοι νιώθουμε, τόσο αποφασισμένοι είμα-
στε να αλλάξουμε όλα όσα μας πόνεσαν.
Κενά δεκαετιών στις υποδομές, αλλά και
απαράδεκτες συμπεριφορές κρατικών
υπαλλήλων που επίσης, δυστυχώς, έρχον-
ται από το χθες. 

Αναλαμβάνοντας μάλιστα πλήρως την ευ-
θύνη εκ μέρους του πολιτικού συστήματος,
ένα δήλωσα και δηλώνω: ότι θα είμαι πρώ-
τος στη μάχη για να ξεριζωθεί από τη χώρα
κάθε “νησίδα” του παλιού αναχρονιστικού
κράτους. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη, την
οποία πρέπει να κερδίσουμε», τόνισε στη
διάρκεια των κοινών δηλώσεων στο Μέγα-

ρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε κάθε περίπτωση και με το βλέμμα
εστιασμένο στο κρίσιμο πολιτικά επόμενο
διάστημα, ο σχεδιασμός στο κυβερνητικό
οικοσύστημα εδράζεται σε δύο πεδία. Το
πρώτο σχετίζεται με την επιχειρησιακή και
πολιτική διαχείριση στον απόηχο του δυ-
στυχήματος στα Τέμπη. Το δεύτερο σχετίζε-
ται με τη σταδιακή επιστροφή στην κυβερ-
νητική και κομματική καθημερινότητα, αλ-
λά και με την προώθηση μιας ατζέντας η
οποία έχει ευθεία αναφορά στην κοινωνία.
Όλα αυτά, τη στιγμή που το χρονικό πλαίσιο
μέχρι την πρώτη κάλπη της απλής αναλογι-
κής επεκτείνεται, με επικρατούσα ημερο-
μηνία των εθνικών εκλογών την 21η Μαΐου
και με νέα διλήμματα να κάνουν την εμφά-
νισή τους στο πολιτικό σκηνικό, εκπεφρα-
σμένα, μάλιστα, διά στόματος Κυριάκου
Μητσοτάκη.

Απόλυτη διαφάνεια
Όπως έγινε εμφανές και στη χθεσινή

ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον

κ. Οικονόμου, αυτό που προτάσσεται από
την κυβέρνηση είναι ότι η έρευνα για την
τραγωδία των Τεμπών θα γίνει με απόλυ-
τη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή τα-
χύτητα. 

«Η ελληνική κοινωνία απαιτεί πλήρη δια-
λεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν το
τραγικό δυστύχημα, αλλά και έμπρακτες
εγγυήσεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ κάτι ανά-
λογο ή αντίστοιχο», ανέφερε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος.

Στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής
ατζέντας βρίσκονται δύο δεσμεύσεις:
• Η απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα και η
αμέριστη συνδρομή στις δικαστικές Αρχές,
«ώστε να εντοπιστούν τα αίτια και να κρι-
θούν δίκαια όσοι εμπλέκονται».
•Η δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλιών
για τη βελτίωση της χρόνιας προβληματικής
κατάστασης στον σιδηρόδρομό μας.

Στο μέτωπο της επανεκκίνησης των σιδη-
ροδρόμων με ασφάλεια, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ήδη έχει επικοινωνήσει με τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της Alstom, έτσι ώστε
να έχουμε ολοκλήρωση του έργου της τη-
λεδιοίκησης το συντομότερο δυνατόν. 

Παράλληλα, για το επόμενο διάστημα θα
έχουμε δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια
και, εάν χρειαστεί, θα περιοριστεί βραχυ-
πρόθεσμα το μεταφορικό έργο.

Επίσης, δρομολογούνται άμεσα οι ήδη
προγραμματισμένες και εγκεκριμένες
προσλήψεις του προσωπικού, ενώ αυστη-
ροποιείται το νομικό πλαίσιο που αφορά τις
καταστροφές και τις κλοπές στο δίκτυο.
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Δεδομένη η αποφασιστικότητα
της κυβέρνησης 

να προχωρήσει προς πάσα
κατεύθυνση η έρευνα 

για τα αίτια που οδήγησαν 
στην τραγωδία των Τεμπών

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Δέκα νομοσχέδια
πριν τη διακοπή  
του Πάσχα

Πέραν των πολλαπλών θεμάτων
που σχετίζονται με το σιδηροδρομι-
κό δυστύχημα και με το βλέμμα
εστιασμένο στις δημοσκοπήσεις των
επόμενων ημερών, οι οποίες θα
αποτυπώσουν τις τάσεις στην κοινή
γνώμη με μια μεγαλύτερη χρονικά
απόσταση από την τραγωδία στα
Τέμπη, η προώθηση της κυβερνητι-
κής ατζέντας μετατρέπεται σε ένα
ακόμα πολιτικό στοίχημα για το Μέ-
γαρο Μαξίμου.

Με βάση τον συγκεκριμένο «γαλά-
ζιο» βηματισμό, μέσα στα επόμενα
εικοσιτετράωρα θα έρθουν στο προ-
σκήνιο οι «γαλάζιες» ανακοινώσεις
για τη νέα αύξηση στον κατώτατο μι-
σθό. Αυτές δεν θα γίνουν, πάντως, στο
πλαίσιο μιας νέας συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου. Ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
αναμένεται να επισκεφθεί τον πρω-
θυπουργό στην Ηρώδου Αττικού 19
και, αμέσως μετά, θα δημοσιοποιηθεί
η σχετική ανακοίνωση για τη νέα αύ-
ξηση στον κατώτατο μισθό, η οποία
θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Πα-
ράλληλα, στο μέτωπο της καθημερι-
νότητας και της κοινωνικής διάστα-
σης της κυβερνητικής πολιτικής:

• Περί τα δέκα νομοσχέδια αναμέ-
νεται να πάρουν σειρά προς ψήφιση
στη Βουλή, μέχρι τη διακοπή των ερ-
γασιών για την εορταστική περίοδο
του Πάσχα.

• Αύριο πρόκειται να καταβληθεί η
προκαταβολή για επικουρικές συν-
τάξεις, η έκδοση των οποίων καθυ-
στερεί. Θα είναι ίση με 100 ευρώ για
κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδο-
σης για επικουρικές συντάξεις γήρα-
τος και 50 ευρώ για επικουρικές συν-
τάξεις λόγω αναπηρίας.

•  Μέσα στον Μάρτιο μπαίνουν σε
εφαρμογή δύο πολύ βασικές δράσεις
του προγράμματος «Σπίτι μου» για
την παροχή προσιτής και ποιοτικής
στέγης στους νέους ανθρώπους. Εί-
ναι το πρόγραμμα χαμηλότοκων στε-
γαστικών δανείων για νέους ηλικίας
25-39 ετών. Και το πρόγραμμα «Κά-
λυψη» για τη δωρεάν στέγαση ευά-
λωτων νέων, ηλικίας 25-39 ετών, που
είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος, σε ιδιωτικές
κατοικίες, με την καταβολή του ενοι-
κίου να γίνεται από το Δημόσιο.

Όλα στο φως… 



Τ
η διεξαγωγή κοινού υπουργικού
συμβούλιου Ελλάδας - Κύπρου ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός μετά τη
συνάντησή του με τον Πρόεδρο της

Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Άλλωστε η ση-
μειολογία της πραγματοποίησης της πρώτης
επίσκεψης του εκάστοτε Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι εξαι-
ρετικά σημαντική και στέλνει ένα ξεκάθαρο
μήνυμα για το επίπεδο των σχέσεων και των
αδελφικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Αθήνα και Λευκωσία πέτυχαν τα τελευταία
χρόνια να διευρύνουν τη διπλωματική επιρροή
του εθνικού μετώπου σε όλα τα πεδία. Από την
καταδίκη της επιθετικότητας έως την υιοθέτη-
ση ευρωπαϊκών πολιτικών για το Μεταναστευ-
τικό. «Μαζί αγωνιστήκαμε και συμβάλαμε στη
δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Μαζί κα-
ταφέραμε και πετύχαμε Ελλάδα και Κύπρος,
Κύπρος και Ελλάδα, να γίνουν πρωταγωνιστές
ενός νέου ενεργειακού χάρτη που τώρα δια-
μορφώνεται», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις

σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας λέγοντας ότι, έπει-

τα από μια μακρά περίοδο απαράδεκτων προ-

κλήσεων και επιθετικής συμπεριφοράς, βιώ-

νουμε σήμερα, σε συνέχεια των φονικών σει-

σμών που ανθρώπινα έφεραν τους δύο λαούς

πιο κοντά, μια αποκλιμάκωση και πιο θετική

συμπεριφορά.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν ξανά στο Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο με τη θέση ότι θα συνεχί-

σουν να υποστηρίζουν από κοινού τις θέσεις

τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέ-

ροντα των κρατών-μελών της πρώτης γραμμής,

όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Πρωταρχική ση-

μασία σε αυτή την προσπάθεια έχει η προστασία

των συνόρων, που είναι και εξωτερικά σύνορα

της ΕΕ, με σεβασμό πάντα στο διεθνές δίκαιο

και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρ-

κίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ανταπο-

κριθήκαμε και θα ανταποκρινόμαστε πάντα σε

ό,τι αποσκοπεί στη μείωση της έντασης και

στον διάλογο και ότι μια τέτοια βελτίωση μπο-

ρεί να έχει αντίκτυπο και στο Κυπριακό.
«Άλλωστε, η διεθνής νομιμότητα δεν μπορεί

να ανέχεται, στον 21ο αιώνα, ούτε κατοχικό
στρατό στην Κύπρο ούτε το ξεπερασμένο σύ-
στημα εγγυήσεων και δικαιώματα επέμβασης

τρίτων στις υποθέσεις της. Αντίθετα, είναι και-
ρός πλέον το ευρωπαϊκό κεκτημένο να απλω-
θεί σε όλο το νησί. Στο πλαίσιο μιας επανενω-
μένης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας
στην οποία συμφωνούμε», επισήμανε ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός.

«Ουσιαστική σημασία»
Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλί-

δης είπε ότι η πρώτη του επίσκεψη ως Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελ-
λάδα δεν είναι απλά συμβολικής σημασίας.
«Έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία, λαμβά-
νοντας υπόψη τις κοινές προκλήσεις που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθώς και τις
κοινές μας επιδιώξεις τόσο σε διμερές και
περιφερειακό επίπεδο όσο και εντός της κοι-
νής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και όλα αυ-
τά αντανακλώνται και από τη σημερινή, πολύ
εποικοδομητική συζήτησή μας.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως τα δεδο-
μένα δεν είναι εύκολα, γνωρίζουμε τις δυ-
σκολίες, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε την έν-
τονη πεποίθηση πως η παρούσα κατάσταση
πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση
του Κυπριακού. Δεν μπορεί η Κύπρος να πα-
ραμένει μοιρασμένη και υπό κατοχή.

Τα περιφερειακά ζητήματα και ειδικότερα
οι εξελίξεις στη γειτονιά μας ήταν επίσης ένα
σημαντικό μέρος των σημερινών συζητήσεών
μας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στην πε-
ριοχή μας αλλά παράλληλα και πολλές ευκαι-
ρίες. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην κατάλλη-
λη διαχείριση των προκλήσεων όσο και στη
βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που
υπάρχουν».
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Αθήνα - Λευκωσία σε κοινή γραμμή

Γράφει η 

Αλεξία Τασούλη

Η διεύρυνση 
του εθνικού
μετώπου σε όλα 
τα επίπεδα
επιβεβαιώθηκε
και στην πρώτη
επίσημη 
συνάντηση
Μητσοτάκη -
Χριστοδουλίδη
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Στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χω-
ρών, η ισραηλινή αεροπορία ετοιμάζεται να στείλει τον
Μάιο στο FIR Αθηνών ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφο-
διασμού τύπου KC 135 για κοινή άσκηση με την ελληνική
Πολεμική Αεροπορία. Για την άσκηση «Αir refueling» η
Αθήνα θα δεσμεύσει το επόμενο διάστημα την περιοχή
του Πεδίου Βολής «Καράβια» στο Μυρτώο πέλαγος, το
οποίο εκτείνεται από ανατολικά της Πελοποννήσου μέχρι
βορειοδυτικά της Κρήτης.

Αντίστοιχες ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού γίνον-
ται μία φορά κάθε έξι μήνες και συμμετέχει μεγάλος
αριθμός μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής αεροπο-
ρίας από όλες τις Πολεμικές Μοίρες. Πρόκειται για μια
πολύ σημαντική άσκηση για τους Έλληνες χειριστές, κα-
θώς η Ελλάδα δεν διαθέτει ιπτάμενο τάνκερ για να κάνουν
«συντήρηση» στον εναέριο ανεφοδιασμό. Με αυτό τον
τρόπο, λοιπόν, τα πληρώματα των μαχητικών αεροσκα-
φών της Πολεμικής Αεροπορίας εκπαιδεύονται, ώστε να

δείχνουν και να κρατούν διαθεσιμότητα σε ασκήσεις ή σε
αποστολές του ΝΑΤΟ. Στα σενάρια της άσκησης περιλαμ-
βάνονται αποστολές αέρος-αέρος και προσβολές επίγει-
ων στόχων.

Σημειώνεται ότι η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ βασί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό στο δίδυμο Ελλάδα - Κύπρος και
εκτιμά τη δυνατότητα που δίνουν οι δύο αυτές χώρες στο
Ισραήλ να εκπαιδεύει τις ένοπλες δυνάμεις του σε απο-
στάσεις που βρίσκονται οι φυσικοί του αντίπαλοι.

Και κοινή αεροπορική άσκηση στο FIR Αθηνών 

• Συμμετοχή σε διακλαδικές ασκήσεις, όπως
και σε αντίστοιχες των κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων.

• Συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επι-
χειρήσεων.

• Συμμετοχή εκπαιδευομένων σε εθνικές-
διακλαδικές σχολές και πολυεθνικά σχολεία,
καθώς και σε σεμινάρια.

• Ανταλλαγή εκπαιδευτών.
• Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες επί

θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
• Δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο

του «Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας - Κύ-
πρου - Ισραήλ» έτους 2023.

1. Ισραηλινή εταιρεία ανέλαβε τη λειτουργία του
Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα
για 22 χρόνια.

2. Αγορά και εγκατάσταση αντι-UAV συστήματος
στο Αιγαίο από το Ισραήλ.

3. Χρήση μέσω leasing ισραηλινών UAVs Heron
από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ενδιαφέρον
αγοράς οπλισμένων μη επανδρωμένων UCAV.

4. Προχωρά η αγορά των κατευθυνόμενων πυραύ-
λων μεγάλου βεληνεκούς Spike NLOS.

Το αποτύπωμα 
των ισχυρών σχέσεων 
Αθήνας - Ιερουσαλήμ

Ο
ι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ
όλο και ενισχύονται, επιβεβαιώνοντας το υψηλό
επίπεδο της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο
χωρών. Αύριο Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν

«Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας» για το έτος 2023. 
Στρατιωτική πηγή αναφέρει στην «Political»: «Η Ελλάδα

πάντα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη σταθερό-
τητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσό-
γειο και σφυρηλατεί συμμαχίες με το Ισραήλ
και άλλες χώρες στην περιοχή που έχουν κοι-
νό όραμα και ασπάζονται το Διεθνές Δίκαιο,
τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων και την αρχή των σχέσεων
καλής γειτονίας».

Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα o
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον

νέο Ισραηλινό ομόλογό του, αντιστράτηγο Ερζί Χαλέβι, με τον
οποίο είχαν συναντηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, στο περι-
θώριο του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Καινοτο-
μίας, που είχε διοργανώσει ο απερχόμενος αρχηγός Ενό-
πλων Δυνάμεων του Ισραήλ, στρατηγός Αβίβ Κοχάβι. Η συζή-
τηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργα-
σίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών μέσω
ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων, που έχουν προγραμματι-
στεί από τα επιτελεία των δύο χωρών για το 2023 επί ελληνι-
κού και ισραηλινού εδάφους.

Ελλάδα και Ισραήλ 
ενισχύουν 
τη συμμαχία τους!

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Το πρόγραμμα του 2023

Συνεχής η βελτίωση των αμυντικών
δεσμών των δύο χωρών και
με την υπογραφή του «Προγράμματος
Στρατιωτικής Συνεργασίας» για το 2023



TΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ17

Η
γνωστή σε όλους κλασική φράση-απάντηση
«γιατί κατεβαίνω στην πολιτική» είναι λάθος,
όπως αναφέρεται και στο No9 tip της πολιτι-

κής επικοινωνίας, που διαβάζετε κάθε Τρίτη από την
ψηφιακή εφημερίδα «Political». Το σωστό είναι «για-
τί κατεβαίνω στον εκλογικό στίβο». Σε ένα εκλογικό
αγώνισμα όπου όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπί-
ζονται με τον ίδιο απαξιωτικό λόγο: «Όλοι το ίδιο εί-
ναι»! Αυτή είναι μια επιεικής έκφραση και συμπλη-
ρώνεται με το «λαμόγια», «κλέφτες», «απατεώνες»
και άλλα παρεμφερή κλισέ. Και αυτά είναι μόνο τα λι-
γότερα που θα αντιμετωπίσετε εσείς που έχετε ήδη
συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια ακόμη και για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές σε λίγους μήνες.

Όλες και όλοι εσείς που θα μπείτε στο... βάσανο της
ψήφου με στόχο να αλλάξετε νοοτροπίες του προ-
ηγούμενου αιώνα και να προχωρήσετε σε τομές του
κράτους ή των δήμων θα πρέπει να είστε πάντα έτοι-
μοι να δίνετε έξυπνες, πρωτότυπες απαντήσεις στις
ερωτήσεις των εχόντων (πένες, τηλεοπτικές κάμερες
και μικρόφωνα). Απαραίτητο συμπλήρωμά σας είναι
ο Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» με 333+1 tips, γεύση των οποίων «παίρνετε»
εδώ.

1. Όταν σας πιάσουν με τη «γίδα στην πλάτη», είναι
ένα τραγικό λάθος σας. Όταν όμως επιμένετε ότι δεν

είστε εσείς με τη γίδα στην πλάτη, είναι σαν να προ-
σπαθείτε να βγάλετε «τρελούς» τους άλλους. Κάνατε
την πατάτα, μην κάνετε και την πάπια!

2. Πολιτική ρηχότητα και αστειάκια δεν επιτρέπον-
ται σε τηλεοπτικές μονομαχίες. Την ίδια στιγμή γίνον-
ται βασικό σημείο της αντιπαράθεσης στα social me-
dia και δεν συμφέρει.

3. Όλα είναι θεμιτά όταν αρχίζει η προεκλογική πε-
ρίοδος. Κανένα κόμμα δεν δηλώνει ότι θα χάσει ψη-
φοφόρους και θα έρθει πίσω ή πολύ πίσω από την
πρώτη θέση. «Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει,
στρατιώτη μου, για πόλεμο δεν κάνει», λέει ένα τρα-
γούδι.

4. Η διαφορά μεταξύ των ημών και των Ευρωπαίων
είναι ότι οι εμείς στις εκλογές ψηφίζουμε αναζητών-
τας «σωτήρες», ενώ οι άλλοι έχουν μάθει να συνερ-
γάζονται και να συμβιβάζονται. Εκεί η απλή αναλογι-
κή δουλεύει... ρολόι!

5. Ο μόνος τρόπος να ικανοποιηθούν όλα τα προ-
βλήματα όλων των κοινωνικών ομάδων είναι να βρί-
σκεται η χώρα σε παρατεταμένη προεκλογική περίο-
δο. Ο κίνδυνος του «μαυρίσματος» στην κάλπη «πλη-
ρώνει» όλα τα συνδικαλιστικά αιτήματα.

6. Προεκλογικά οι κυβερνήσεις πληρώνουν τους
πολίτες με «μετρητά», ενώ οι αντιπολιτεύσεις με με-

ταχρονολογημένες «επιταγές» λήξεως πολύ μετά τις
εκλογές!

7. Το κάθε ψηφοδέλτιο πολιτικού κόμματος ή αυ-
τοδιοικητικού συνδυασμού περιλαμβάνει ονόματα
προσώπων με κύρος, αξιοπιστία, καταξίωση και υγιή
πολιτική διαδρομή. Για να γίνει όμως και ψηφοδέλτιο
νίκης χρειάζεται να αποπνέει και άρωμα ρεύματος
νίκης. Και αυτό το δίνει ο επικεφαλής.

8. Πολλές φορές μια κυβέρνηση «μετεωρίζεται» σε
δύο πράγματα, δείχνοντας ότι έχει πραγματικό vertigo.
Με το γνωστό «και τούτο ποιείν κακείνο μη αφίεναι»!

9. Το κατεβαίνω στην πολιτική είναι λάθος. Το σω-
στό είναι κατεβαίνω στον εκλογικό στίβο.

10. Από το μάθημα των μνημονίων οι μόνοι που
έχουν καταλάβει είναι οι πολίτες. Οι πολιτικοί δίνουν,
δίνουν, δίνουν και χρεώνουν τις επόμενες γενιές με
νέα μνημόνια. 

11. Αρκετές φορές στις εκλογές δίνεται από τους πο-
λίτες ψήφος ανοχής και όχι εμπιστοσύνης. Για να έχουν
το κεφάλι τους ήσυχο, αν δεν υπάρχει κάτι καλύτερο!

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips. Για πα-
ραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινω-
νήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή
στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως η διαδι-
κασία αμφίδρομης ανταλλαγής πληροφο-
ριών, μηνυμάτων, σκέψεων, ιδεών, κρίσε-

ων, αντιλήψεων, συναισθημάτων και συμπεριφο-
ρών μεταξύ δυο ή περισσότερων προσώπων με τη
χρήση λεκτικών (προφορικό και γραπτό λόγο) και
μη λεκτικών συμβόλων (χειρονομίες, εκφράσεις,
στάσεις σώματος) με στόχο την αλληλοκατανόηση
και την ανάπτυξη σχέσεων, αποσκοπώντας σε
αποτελεσματικές συνεργασίες προς όφελος των
ατόμων και των επιχειρήσεων/οργανισμών.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν ανάγκη την
επικοινωνία και τα στελέχη/managers παίζουν
σημαίνοντα ρόλο σε αυτή την προσπάθεια επικοι-
νωνίας, μιας και μέσω αυτών θα μεταβιβαστούν
πληροφορίες, ιδέες και σκέψεις με στόχο να προ-
καλέσουν στους δέκτες των μηνυμάτων αντίστοι-
χα ιδέες, πράξεις, συμπεριφορές και συναισθή-
ματα. Και η διαδικασία της επικοινωνίας είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με τις ανθρώπινες σχέσεις
και επηρεάζει την όλη συμπεριφορά των μελών
μιας ομάδας. Οπότε η ικανότητα των διαπροσωπι-

κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των στελε-
χών είναι βαρύνουσας σημασίας για τις επιχειρή-
σεις ειδικά σε περιόδους κρίσεων και έντονων
αλλαγών.

Οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότη-
τες περιλαμβάνουν την ικανότητα να ακούμε προ-
σεκτικά και να παρατηρούμε προκειμένου να κα-
τανοούμε πραγματικά, να συζητάμε, να μεταφέ-
ρουμε αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες
μας προφορικά ή γραπτά, να συσχετίζουμε και να
εκφράζουμε ιδέες με ξεκάθαρο και αποτελεσμα-
τικό τρόπο, να αξιοποιούμε στρατηγικές και δε-
ξιότητες για να συνεργαστούμε με τους άλλους,
να πείσουμε ή να επηρεάσουμε, να ενθαρρύνου-
με για συμμετοχή, να πείθουμε, να διαπραγμα-
τευόμαστε, να δίνουμε και να παίρνουμε.

Η επικοινωνία και οι καλές διαπροσωπικές
σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας σε όλο το φάσμα
των επιχειρήσεων, όχι μόνο για λόγους παρακίνη-
σης του προσωπικού ή πειθούς αλλά και για να
επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι ενός ορ-
γανισμού. Για να μπορέσει το προσωπικό να κάνει

τη δουλειά του σωστά, αποτελεσματικά και με
ακρίβεια χρειάζεται να αντιλαμβάνεται σωστά τό-
σο τον δικό του ρόλο όσο και των άλλων, όπως
επίσης και να μπορεί να συνεργάζεται αποτελε-
σματικά και να λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας.
Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της καλής επικοι-
νωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι
αναγκαίο η προφορική και η οπτική επικοινωνία
να είναι σε επίπεδα τέτοια που να βοηθούν όχι μό-
νο στη μεταφορά μηνυμάτων και στη συνεννόηση
αλλά και στη βελτίωση της κατανόησης και της
συνεργασίας μέσα σε μια επιχείρηση/οργανισμό.

Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητα soft skills
στον εργασιακό χώρο αλλά και σχεδόν σε κάθε
πτυχή της καθημερινής ζωής. Το να διαθέτεις κα-
λές επικοινωνιακές δεξιότητες σου επιτρέπει να
δημιουργείς και να διατηρείς σχέσεις, οι οποίες
είναι πάντα σημαντικές όταν εργάζεσαι μαζί με
άλλα άτομα και μάλιστα πολλοί εργοδότες δίνουν
μεγάλη έμφαση στην κατοχή αυτών των δεξιοτή-
των, μιας και ταιριάζουν σε ένα μεγάλο φάσμα θέ-
σεων εργασίας και κλάδων.

Η σημασία των διαπροσωπικών 
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

του
Μιχάλη 
Μάρκου 
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Ο
ι ελληνικές εξαγωγές σπάνε το ένα ιστορικό ρεκόρ
μετά το άλλο, αφού το 2022 έφτασαν τα 55 δισ. ευρώ
και βάζουν νέο φιλόδοξο στόχο τα 70 δισ. ευρώ. Σύμ-

φωνα μάλιστα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο του 2023 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό αυξήθηκαν κατά 30,2%
από 3,43 στα 4,46 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στο πεδίο του «εξαγω-
γικού ανταγωνισμού» δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυ-
χασμού και της συνέχισης των μέχρι σήμερα δοκιμασμένων
πρακτικών, αλλά προβάλλει αδήριτη η αναγκαιότητα καλ-
λιέργειας μιας νέας κουλτούρας ικανής να προσδώσει δυ-
ναμική, ώστε να ανοίξει τη «βεντάλια» των εξαγώγιμων
προϊόντων. Η καλλιέργεια, λοιπόν, αυτής της νέας κουλτού-
ρας πρέπει να είναι το επίκεντρο δράσεων που πρέπει να
αναπτύξει άμεσα η επιμελητηριακή κοινότητα αξιοποιώντας
τη συσσωρευμένη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των εξαγωγικών επιχειρήσεων που έχει υπό την ομπρέλα
της, προτάσσοντας τα θετικά στοιχεία, αλλά και αναδει-
κνύοντας άλλα στοιχεία, που μπορεί να οδηγήσουν σε συ-
νέργειες εξαγωγικού χαρακτήρα μεταξύ επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, και όχι μόνο.

ΤΤα Επιμελητήρια οφείλουν και μπορούν να απαλείψουν τα
«φοβικά σύνδρομα» τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν και
λειτουργούν ανασχετικά στη διάθεση συνερ-
γασίας, κυρίως με «ξένες», εκτός Ελλάδας,
επιχειρήσεις, για την από κοινού ανάπτυξη
εξαγωγικών δράσεων. Ένα καλό ελληνικό
προϊόν μπορεί να «κουμπώσει» με ένα άλλο
προϊόν και να δημιουργηθεί μια νέα υπερα-
ξία. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε «μονοδιά-
στατα» στις εξαγωγές. Γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι η πρόσβαση σε διεθνείς σύγχρονες πρα-
κτικές διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεών μας και οφείλουμε να επεκταθού-
με σε ξένες αγορές και να σφυρηλατήσουμε
νέες εμπορικές σχέσεις. Η πραγματοποίηση
αυτού του στόχου αποτελεί μονόδρομο ανάπτυξης και απαι-
τεί συντονισμένες προσπάθειες, υπομονή, επιμονή, συνέ-
πεια και, κυρίως, καλή γνώση του μεταβαλλόμενου οικονο-
μικού περιβάλλοντος, τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές
άλλες χώρες. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλλει
στην επιχειρηματική κουλτούρα να ενυπάρχουν εξαγωγικές
δραστηριότητες. Τα ελληνικά προϊόντα δεν στερούνται ποι-
οτικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με ομοειδή «ανταγω-
νιστικά» τους ενώ, σε πολλές των περιπτώσεων, είναι και
υπέρτερα.

Ωστόσο, η εξαγωγική κουλτούρα, για μία σειρά λόγους που
σχετίζονται με το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, δεν
καλλιεργήθηκε όσο θα έπρεπε. Ούτε εμπεδώθηκαν στις διε-
θνείς αγορές τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών
προϊόντων, ώστε να αυξηθεί η ζήτηση και αντίστοιχα η παρα-
γωγή τους. Σήμερα, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η και-
νοτομία και η υψηλή ποιότητα είναι στοιχεία που πρέπει να
χαρακτηρίζουν οριζόντια το σύνολο της εξωστρεφούς ελλη-
νικής οικονομίας. Εξωστρέφεια, ποιότητα και καινοτομία εί-
ναι τα «όπλα στη μάχη» της μείωσης του εμπορικού ελλείμ-
ματος, που κυρίως λόγω των «ακριβών εισαγωγών» 93 δισ.
ευρώ κατέγραψε ρεκόρ 14 ετών. Η διεύρυνση του εμπορικού
ελλείμματος το 2022 στα 38,4 δισ. ευρώ με ρυθμούς 50,7%

αποτελεί αιτία προβληματισμού με στόχο τη μείωσή του. Πα-
ρά ταύτα, οι ελληνικές εξαγωγές διατήρησαν το θετικό τους
πρόσημο και αυτή η δύναμη των αριθμών είναι εκείνη που
πρέπει να μας σπρώξει σε μια νέα δυναμική εξαγωγική πολι-
τική υπό την προϋπόθεση ενός σταθερού πολιτικού και οικο-
νομικού περιβάλλοντος, που απαιτείται, ώστε οι ελληνικές
εξαγωγές να μπορέσουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη
σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2023
δείχνουν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μείωση
του μηνιαίου εμπορικού ελλείμματος κατά 20,9% στα -2,36
δισ. ευρώ.

Πρόσφατα, γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας που έχει
επενδύσει στον υπό αναζωογόνηση ναυπηγικό τομέα της
χώρας, αναφερόμενος στις συνέργειες, τόνισε χαρακτηρι-
στικά ότι «ένα και ένα δεν κάνουν δύο, αλλά τρία», καθιστών-
τας έτσι σαφή τον στόχο της ανάπτυξης των συνεργειών,
ώστε να είναι κερδοφόρα και αποδοτική η όποια προσπά-
θεια. Τονίζω, λοιπόν, τη σημασία της επαναλειτουργίας των
μεγάλων ελληνικών ναυπηγείων που αποτελούν έναν νέο
εξαγωγικό προορισμό. Τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να

αυξήσουν τον πρώτο χρόνο επαναλειτουργίας τους κα-
τά 1,35 δισ. ευρώ τις ελληνικές εξαγωγές σε εξοπλισμό
πλοίων. Η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου μέχρι το
2030 απαιτεί επενδύσεις άνω των 4,5 δισ. ευρώ και με-
γάλο μέρος αυτών των επενδύσεων πρέπει να γίνουν
σε ελληνικά ναυπηγεία. Με απλά λόγια, η ελληνική
ναυπηγική βιομηχανία με την παγκόσμια εμβέλεια που
διαθέτει μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνου-
με «εξαγωγές στην αυλή μας».

Το ΕΒΕΠ έχει προτάξει στην πολιτική ενίσχυσης των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων τα στοιχεία της ποιότη-

τας αλλά και της καινοτομίας, της με την καλή έννοια
του όρου «πατέντας», αλλά και των συνεργειών που
μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ επιχειρήσεων. Εδώ

έρχεται και η εξωστρέφεια την οποία, επίσης, το Επιμελητή-
ριο έχει προτάξει ως πολιτική, καθώς υποστηρίζει ότι η αντα-
γωνιστικότητα αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας σε ό,τι
αφορά τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για τις επιχει-
ρήσεις που θέλουν να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους. Η
εξωστρέφεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πιστεύω
ότι θα πρέπει να καλλιεργηθεί περισσότερο, με τους νέους
επιχειρηματίες να είναι «μπροστάρηδες» σε μια προσπάθεια
τόσο εκπαίδευσης για τους νέους στο επιχειρείν όσο και με-
τεκπαίδευσης για τους παλαιότερους επιχειρηματίες.

Στην καλλιέργεια της εξαγωγικής κουλτούρας θα πρέπει
επίσης να ενυπάρχει και το ψηφιακό στοιχείο. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα πρέπει να κατα-
στήσουν ορατή την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τις ψη-
φιακές πλατφόρμες. Να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους,
αλλά και τα προϊόντα τους, μη φοβούμενες να «εκτεθούν» σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ψηφιοποί-
ηση είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» του εξαγωγικού πυλώνα
στον οποίο θα πρέπει να στηριχθεί η ελληνική επιχείρηση. Η
επιμελητηριακή κοινότητα έχει την εμπειρία να δώσει έναν
νέο βηματισμό στις εξαγωγές. Και αυτή η εμπειρία είναι πο-
λύτιμη, εάν βεβαίως αξιοποιηθεί σωστά και άμεσα.
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Σ
ε μια δύσκολη στιγμή, οι άνθρωποι τείνουν πολ-
λές φορές να περιμένουν έναν σωτήρα. Κάποιον
που αργά ή γρήγορα θα τους βοηθήσει σε αυτή τη

ζωή ή ακόμη και στη μετά θάνατον ζωή. Ο σωτήρας αυ-
τός μπορεί να είναι ένας πολιτικός, ένας επαναστάτης,
ένας γκουρού, ο Θεός, ή ένας άνθρωπος του περιβάλ-
λοντός τους. 

Συνήθως αισθάνονται ανίσχυροι να επιφέρουν οποι-
αδήποτε αλλαγή στη ζωή τους και ως εκ τούτου δεν κά-
νουν καμία προσπάθεια, αλλά ούτε και αναλαμβάνουν

την ευθύνη για τις συνθήκες στις
οποίες ζουν. Απλώς περιμένουν
μια εξωτερική δύναμη, είτε
πραγματική είτε φανταστική, να
έρθει να τους σώσει, στην οποία
και ρίχνουν όλη τους την ευθύνη. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το άτομο ή η
δύναμη δεν τους σώσει, οι άν-
θρωποι τον κατηγορούν. 

Στην περίπτωση που εκπλη-
ρωθεί η επιθυμία αυτή και κά-
ποιο άλλος ή κάτι άλλο έρθει με
το πρόσωπο του σωτήρα και σώ-
σει μια κατάσταση, η ανακούφιση
βεβαίως και είναι μεγάλη. Όταν
όμως αυτό γίνεται αποκλειστικά,

τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μη μάθουν οι άνθρωποι να
αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και κατά
συνέπεια πώς να επιβιώνουν. 

Αυτή η πεποίθηση ότι μόνο κάποιος άλλος μπορεί να
τους σώσει υποδηλώνει μια αίσθηση κατωτερότητας.
Ακόμα και αν δεν έχουν συνειδητή επίγνωση αυτού,
μπορεί να εμφανιστεί στον τρόπο που συμπεριφέρονται
στους γύρω τους. Για παράδειγμα, ίσως αναλάβουν
έναν πιο παθητικό και εξαρτημένο ρόλο από τους άλ-
λους.

Θέλουν ο σύντροφός τους «να τους κάνει» να νιώ-
θουν ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Είναι σημαντικό να
κατανοεί κανείς τις ανασφάλειές του και από πού προ-
έρχονται, για να βρει τρόπους να τις ξεπεράσει και να
διαχειριστεί τη συναισθηματική του ανάγκη.

Γιατί αναζητούν «συναισθηματικούς φροντιστές»;
Μήπως μια δυσλειτουργική παιδική ηλικία δημιούργη-
σε αυτές τις ανάγκες; 

Είτε μας αρέσει είτε όχι, η αλήθεια είναι ότι κανείς
δεν μπορεί να μας σώσει, εκτός από εμάς τους ίδιους.
Μόνο εμείς, ατομικά και συλλογικά, έχουμε τη δύναμη
να αλλάξουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Αλλά για να
το κάνουμε αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε
την ευθύνη στα χέρια μας, καθώς και να αναλαμβάνου-
με συγκεκριμένη δράση.

Αν μέχρι τώρα περιμένατε έναν σωτήρα, σταματήστε
να περιμένετε και ξεκινήστε τη δράση.

Ποιον περιμένεις 
να έρθει να σε σώσει;

του
Βασίλη 
Κορκίδη 

Πρόεδρος 
ΕΒΕΠ

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Η ενδυνάμωση των εξαγωγών 
μέσω των ελληνικών ναυπηγείων
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Κ
άτι πολύ διαφορετικό έλαβε χώρα στην Άτρακτο,
στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη 23/2. Δύο νέ-
οι άνθρωποι, διακεκριμένοι ο καθένας στον χώ-
ρο του, συζήτησαν ανοιχτά και χωρίς προσυμ-

φωνημένη ατζέντα για θέματα που όλους μας απασχολούν,
μπροστά σε ένα δυναμικό κοινό, πλέον των 120 επιχειρημα-
τιών, κορυφαίων στελεχών της αγοράς, νέων ανθρώπων
που γέμισαν την αίθουσα. Ενέργεια, oικονομία, επιχειρημα-
τικότητα και πολιτική βρέθηκαν στο επίπεδο της συζήτησης
του Ορέστη Ομράν, διεθνούς δικηγόρου, εταίρου της DLA
Piper και επικεφαλής του διεθνούς βραχίονα της Ελληνικής
Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ International), με τον Παύ-
λο Ευθυμίου, γενικό διευθυντή της Ένωσης, επιχειρηματία
και εταίρο του Fortune στην Ελλάδα.

Νέες ιδέες, καινοτόμες λύσεις, μέσα από την αγορά, και
έξω από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις,
οι δύο συνομιλητές μίλησαν με ειλικρίνεια, σαφήνεια και
ρεαλισμό, για τα διακυβεύματα του σήμερα στην ελληνική
κοινωνία και οικονομία, αξιοποιώντας τις διεθνείς τους
προσλαμβάνουσες. Κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις
και στοιχεία, σκιαγραφώντας μια ολιστική πρόταση για το
μέλλον της χώρας, στο οποίο οι νέοι άνθρωποι θα κληθούν
να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κεντρικούς άξονες του διαλόγου αποτέλεσαν η μετριοπά-
θεια, τα πρακτικά -διεθνή και εθνικά- παραδείγματα, η σύγ-
χρονη αντίληψη των πραγμάτων και η ανάγκη για αλλαγές
σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε ο ρόλος-κλει-
δί της διεθνοποίησης της ελληνικής οικονομίας, με όρους
ανταγωνιστικής εξωστρέφειας, η κρισιμότητα του scale-up
των ελληνικών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της παρα-
γωγής, η ανάγκη προώθησης συνεργειών, καθώς και η αλ-
λαγή κουλτούρας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο.

«Απαραίτητες πολιτικές προστασίας
των ευάλωτων καταναλωτών»

Η ουσιαστική συζήτηση και η μεγάλη συμμετοχή του κό-
σμου κατέδειξαν την αναγκαιότητα της συμμετοχής των νέ-
ων σε όλα τα καίρια που απασχολούν την Ελλάδα σήμερα, η
οποία μόνο να κερδίσει έχει από την ανανέωση του επιχει-
ρηματικού και πολιτικού της δυναμικού.

Εστιάζοντας στο ενεργειακό κόστος ο κ. Ομράν αναφέρ-
θηκε στους λόγους που παρατηρούνται αυξημένες μέσες τι-
μές από τον περασμένο Μάρτιο στην Ελλάδα τονίζοντας ότι
μπορούν να αποδοθούν σε μια σειρά λόγους όπως η υπερε-
ξάρτηση από τις εισαγωγές, ο μεγάλος διεθνής ανταγωνι-
σμός για την εξασφάλιση φορτίων από εναλλακτικούς πα-
ρόχους, οι υψηλοί φόροι και τα τέλη που προστίθενται στα
τιμολόγια των καταναλωτών κ.ά. Σημείωσε ωστόσο ότι ενώ
το κόστος της ενέργειας μειώνεται, λόγω των μέτρων που
λαμβάνονται όπως οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια του ηλε-
κτρικού ρεύματος, το κόστος των τροφίμων παραμένει υψη-
λό. «Έχουμε μια αύξηση της τάξεως του 16% μεσοσταθμικά
των βασικών καταναλωτικών προϊόντων που χρειάζεται μια
οικογένεια ενώ την ίδια στιγμή το κόστος της ενέργειας πα-
ραμένει σχετικώς χαμηλό. Αυτό πρέπει να διορθωθεί γιατί
καταλήγουμε σε αδικίες και κοινωνικές εντάσεις», υπο-
γράμμισε.

Τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητες πολιτικές που θα
προστατεύουν τους ευάλωτους καταναλωτές, θα προβλέ-
πουν ενεργειακή ευελιξία για τις επιχειρήσεις, θα εξασφα-
λίζουν τη συνδεσιμότητα με το σύστημα των μεγάλων έργων
ΑΠΕ και θα ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της χώρας στη μετα-

φορά ενέργειας προς όφελος των πολιτών. Αναφερόμενος
στην επόμενη μέρα της ενέργειας στη χώρα, σημείωσε ότι η
γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ στο μείγμα του ενεργειακού
εφοδιασμού θα φέρει σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, αναγκαία
προϋπόθεση είναι να ξεκαθαρίσει το ρυθμιστικό τοπίο και
να διευκολυνθεί η σύνδεση στο σύστημα των έργων ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Ευθυμίου επεσήμανε

ότι επιβαρύνεται από το κόστος της ενέργειας και «τρέ-
χει» με υψηλό πληθωρισμό, τα επιτόκια ανεβαίνουν και οι
ειδικοί προβλέπουν ότι τα επόμενα δύο χρόνια δεν θα εί-
ναι εύκολα. 

«Η ελληνική οικονομία  πρέπει να διεθνοποιηθεί»
Από την πλευρά, του ο κ. Ομράν συμφώνησε ότι ο πληθω-

ρισμός είναι υψηλός, ωστόσο, εκτίμησε ότι το 2023 θα
υπάρξουν πιέσεις προς τα κάτω. Στο δύσκολο αυτό περιβάλ-
λον οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους ομιλητές, βρίσκονται
μπροστά σε αυξημένα κόστη και καλούνται να αντιμετωπί-
σουν νέες προκλήσεις όπως η εύρεση εργατικού δυναμικού
με εξειδικευμένες δεξιότητες. Παράλληλα, καλούνται να
ενισχύσουν περαιτέρω την εξωστρέφειά τους. «Η ελληνική
οικονομία πρέπει να διεθνοποιηθεί και αυτό θα ξεκινήσει
από τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε ο κ. Ομράν.

Αξιοσημείωτη είναι η δυναμική που επιδεικνύει το οικο-
σύστημα των νεοφυών (startups) επιχειρήσεων στην Ελλά-
δα, όπως ανέφερε ο κ. Ευθυμίου, με εγχώριους και διεθνείς
επενδυτές να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα,
όπως είπε, «μέσα σε δώδεκα χρόνια έχει κάνει ένα μικρό
θαύμα η Ελλάδα. Το 2010 υπήρχαν ελάχιστες startups στη
χώρα και σήμερα ξεπερνούν τις 2.500». Πρόσθεσε μάλιστα
ότι οι ελληνικές startups το 2021 έσπασαν ρεκόρ αντλώντας
4,5 δισ. δολ.

Ενεργειακή κρίση 
και επιχειρηματικότητα

Παύλος Ευθυμίου και Ορέστης Ομράν, 
δυο νέοι άνθρωποι, συζητούν 

για τα διακυβεύματα του σήμερα 
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

Δ
εν είναι εύκολη υπόθεση η επι-
στροφή των Μαρμάρων του
Παρθενώνα και η Ελλάδα θα
χρειαστεί να συνεχίσει και άλλο

τις προσπάθειές της μετά τις χθεσινές δη-
λώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού. Διότι
ο Ρίσι Σούνακ απέκλεισε το ενδεχόμενο να
αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει στο Βρε-
τανικό Μουσείο να επιστρέψει τα γλυπτά
μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο Σούνακ δήλωσε πως δεν υπάρχουν
σχέδια να τροποποιηθεί η νομοθεσία, σύμ-
φωνα με την οποία το μουσείο μπορεί να
διαθέτει αντικείμενα των συλλογών του μό-
νο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο φροντίζει εδώ και
γενιές τα Μάρμαρα του Έλγιν. Οι πινακοθή-
κες και τα μουσεία μας χρηματοδοτούνται
από τους φορολογουμένους επειδή είναι
ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για αυτή
τη χώρα», δήλωσε ο Σούνακ μιλώντας στους
δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το
οποίο μεταβαίνει στις ΗΠΑ.

«Μοιραζόμαστε αυτούς τους θησαυρούς
με τον κόσμο και ο κόσμος έρχεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο για να τους δει. Η συλ-
λογή του Βρετανικού Μουσείου προστα-
τεύεται διά νόμου και δεν σχεδιάζουμε να
το αλλάξουμε αυτό», πρόσθεσε ο Βρετανός
πρωθυπουργός.

Τα λόγια του Όσμπορν
Αίσθηση πάντως προκαλεί αυτή η δήλω-

ση, καθώς πριν από λίγους μήνες ο πρώην
υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν
και νυν πρόεδρος του Βρετανικού Μουσεί-
ου είχε πει ότι εργάζεται πάνω σε μια νέα
ρύθμιση με την Ελλάδα μέσω της οποίας θα
μπορεί κάποιος να δει τα γλυπτά τόσο στο
Λονδίνο όσο και στην Αθήνα.

Σε σημείωμά του στη στήλη «Ημερολό-
για» του βρετανικού περιοδικού «Specta-
tor» είχε αναφέρει ότι «τα Ελγίνεια Μάρμα-
ρα ήταν πάντα ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.
Ορισμένοι, όπως ο σπουδαίος ρομαντικός

ποιητής Λόρδος Βύρων, πίστευαν ότι δεν θα
έπρεπε ποτέ να φύγουν από την Ελλάδα·
ωστόσο, στο Βρετανικό Μουσείο έχουν κα-
ταστεί αντικείμενο θαυμασμού από δεκά-
δες εκατομμύρια ανθρώπους και, εκτιμώ,
έχουν διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην
αφήγηση της κοινής ανθρώπινης ιστορίας
μας». Και είχε προσθέσει: «Εμείς, τα μέλη
του ΔΣ, μελετούμε από κοινού με τους Έλ-
ληνες εάν υπάρχει τρόπος να επιλυθεί αυτή
η 200 ετών διαμάχη, προκειμένου τα γλυ-
πτά να εκτίθενται και στο Λονδίνο και στην
Αθήνα, ενώ νέα κοινά εδώ θα μπορούν να
θαυμάσουν τους θησαυρούς που είναι τώ-

ρα στην Ελλάδα. Μπορεί να επιτύχουμε,
μπορεί και όχι, αλλά αξίζει να προσπαθή-
σουμε».

Υπάρχει ελπίδα
Πάντως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα

Μενδώνη είχε δηλώσει ότι η επίτευξη μιας
συμφωνίας για την οριστική επιστροφή εί-
ναι δύσκολη αλλά όχι αδύνατη και ότι απαι-
τείται καθορισμός αρχών και πλαισίου, επί-
γνωση της κόκκινης γραμμής και προσή-
λωση στον εθνικό στόχο. 

Αρωγός στην προσπάθεια της Ελλάδας
στο κρίσιμο αυτό εθνικό και πολιτιστικό θέ-

μα είναι το Parthenon Project, το οποίο
υποστηρίζεται από Βρετανούς πολιτικούς
διάφορων πολιτικών κομμάτων για τη διευ-
θέτηση του ζητήματος. 

Η κοινή γνώμη στη Βρετανία φαίνεται να
ευθυγραμμίζεται με αυτή στην Ελλάδα. Δη-
μοσκόπηση του YouGov είχε διαπιστώσει
ότι σχεδόν το 60% των Βρετανών πίστευε ότι
τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τους αρ-
χαιολογικούς θησαυρούς απέσπασε από
την οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα ο λόρδος
Έλγιν στις αρχές του 1800 και μετέπειτα
πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση, που
τους παραχώρησε στο Βρετανικό Μουσείο. 

Αντιμέτωπη με συνεχείς επιθέσεις των Ρώσων βρίσκε-
ται η πόλη Μπαχμούτ στην επαρχία Ντονέτσκ της Ανατολι-
κής Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να έχουν υποστεί ση-
μαντικές απώλειες. Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι ου-
κρανικές δυνάμεις ελέγχουν το δυτικό Μπαχμούτ, ενώ η
Wagner το ανατολικό μέρος, με τον ποταμό Μπαχμούτκα
να αποτελεί τη γραμμή του μετώπου. Ο Ουκρανός πρό-
εδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι περισσότεροι από
1.100 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Μπαχμούτ τις
τελευταίες ημέρες και ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν
1.500 «απώλειες για λόγους υγείας», δηλαδή στρατιώτες
που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και δεν μπορούν πλέον να
πολεμήσουν.

Η κατάσταση στη σχεδόν έρημη πόλη είναι δύσκολη, δή-
λωσε χθες ο συνταγματάρχης Ολεξάντρ Σίρσκι, επικεφα-

λής του στρατού ξηράς της Ουκρανίας, όμως πρόσθεσε ότι
οι δυνάμεις του απωθούν όλες τις επιθέσεις των Ρώσων.
«Όλες οι προσπάθειες του εχθρού να καταλάβουν την πό-
λη απωθούνται με το πυροβολικό, άρματα μάχης και άλλα
μέσα», επεσήμανε ο Σίρσκι. Ο συνταγματάρχης πρόσθεσε
ότι η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner «επιτίθεται
από διάφορες πλευρές προσπαθώντας να σπάσει την άμυ-
να των δυνάμεών μας και να προχωρήσει προς τις κεντρι-
κές συνοικίες της πόλης». Ο ιδρυτής της Wagner Γεβγκένι
Πριγκόζιν παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στην πόλη είναι
«δύσκολη, πολύ δύσκολη».

Αύριο πάντως αναμένεται να διεξαχθεί στη Μόσχα η τε-
τραμερής σύνοδος αναπληρωτών υπουργών Εξωτερικών
της Ρωσίας, της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράν με αντι-
κείμενο τον πόλεμο στη Συρία. Όπως μετέδωσε το κρατικό

τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας TRT, στη σύνοδο θα συμ-
μετάσχουν ο κ. Μπογκντάνοφ, ο Τούρκος αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο Αλί Ασγκάρ
Χατζί, σύμβουλος Πολιτικών Υποθέσεων του υπουργού
Εξωτερικών του Ιράν, και ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών Εϊμέν Σουσάν, που θα εκπροσωπήσει τη Συρία.

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του πρώην Αμερικανού
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν είχε διαπραγματευθεί
συμφωνία, δεν θα είχε γίνει πόλεμος. «Μην ξεχνάτε, με
τον Μπους η Ρωσία κατέλαβε τη Γεωργία, με τον Ομπάμα
την Κριμαία και με τον Μπάιντεν καταλαμβάνουν τα πάν-
τα», είπε ο τέως πρόεδρος στην εκπομπή του σχολιαστή
και οπαδού του Τραμπ, Σον Χάνιτι. Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ
ισχυρίστηκε πως θα έκανε «συμφωνία με τη Ρωσία του
Πούτιν και ο πόλεμος θα τελείωνε σε 24 ώρες».

Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στην ουκρανική πόλη Μπαχμούτ

Το ξέκοψε ο Σούνακ
για τα Μάρμαρα 
του Παρθενώνα

Καμία διάθεση 
επιστροφής τους 
στην Αθήνα 
από τον Βρετανό 
πρωθυπουργό



Σ
το «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου μπαίνουν πλέον όλα τα
σιδηροδρομικά δυστυχήματα της τε-
λευταίας 15ετίας στη χώρα, έπειτα από

σχετική παραγγελία του Ισίδωρου Ντογιάκου.
Αναλυτικά, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας

του Αρείου Πάγου ζήτησε από τον διοικητή του
ΟΣΕ να του αποστείλει τους φακέλους για τα σι-
δηροδρομικά δυστυχήματα στα οποία απειλή-
θηκαν ή χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και σημει-
ώθηκαν σε όλο το δίκτυο, κατά τη διάρκεια των
15 τελευταίων ετών. Σκοπός της κίνησης αυτής
είναι να διαπιστωθεί όχι μόνο ποιος ή τι έφταιξε
για αυτά, αλλά και η κατάληξη που είχε η πορεία
της έρευνας για τους υπαιτίους, καθώς τα ενδε-
χόμενα ποινικά αδικήματα δεν έχουν υποπέσει
σε παραγραφή, εφόσον μάλιστα πρόκειται για
κακουργήματα. Από την αξιολόγηση των φακέ-
λων θα κριθεί αν οι δικογραφίες αυτές θα πρέπει
να ανοίξουν εκ νέου και να επανεξεταστούν,
προκειμένου να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες
οι οποίες δεν ερευνήθηκαν τότε. Για τον λόγο αυ-
τό, θα ελεγχθεί εάν η διερεύνηση που είχε γίνει
ήταν προς πάσα κατεύθυνση και αν υπάρχουν
πρόσωπα που ουδέποτε διώχθηκαν ποινικά ή
καταδικάστηκαν.

Ήδη, ο Ισίδωρος Ντογιάκος έχει ζητήσει να
μελετήσει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυ-
στυχήματος στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης που
σημειώθηκε το 2017 με τέσσερις νεκρούς, για το
οποίο δικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέ-
λεια ο ένας από τους μηχανοδηγούς που επέζη-
σε του τραγικού δυστυχήματος και αθωώθηκε.

Στον ανακριτή η δικογραφία 
Ο ογκωδέστατος φάκελος για το πολύνε-

κρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

βρίσκεται πλέον στα χέρια του εφέτη ανακρι-
τή Σωτήρη Μπακαΐμη, με την έρευνα πλέον να
αναβαθμίζεται καθημερινά. Μάλιστα, ξεπερ-
νά κατά πολύ τις ευθύνες του ήδη προφυλακι-
σμένου 59χρονου σταθμάρχη, καθώς συνε-

χώς προκύπτουν νέα στοιχεία για λάθη και
παραλείψεις και άλλων προσώπων. 

Σε αυτό το στάδιο, ο εφέτης ανακριτής θα με-
λετήσει σε βάθος το σύνολο της ογκωδέστατης
δικογραφίας, ενώ αμέσως μετά θα περάσουν
ξανά από το γραφείο του και οι τρεις άλλοι κατη-
γορούμενοι (σ.σ.: ο επιθεωρητής του ΟΣΕ στη
Λάρισα και δύο σταθμάρχες της απογευματινής
βάρδιας). Αυτό προκειμένου να αποκτήσει ίδια
άποψη για την εμπλοκή τους στην υπόθεση που
συγκλόνισε το πανελλήνιο, να λάβει όσες επι-
πλέον πληροφορίες χρειάζεται, να κατανοήσει
πλήρως τι συνέβη το μοιραίο βράδυ της 28ης
Φεβρουαρίου και να καθοδηγήσει την έρευνα
για τον καταλογισμό ευθυνών όπου αλλού υπάρ-
χουν. Υπενθυμίζεται πως και στους τρεις κατη-
γορούμενους ασκήθηκε δίωξη για τα ίδια, κα-
κουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτή-
ρα, αδικήματα όπως στον 59χρονο σταθμάρχη,
που μετά την πολύωρη απολογία του πριν από
μία εβδομάδα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος
στις φυλακές Λάρισας.

ΈΈρχονται 
και νέες διώξεις

Πηγές με γνώση της έρευνας
σημείωναν στην «Political» ότι
ενδεχομένως να μην έχουμε
ακόμη τελειώσει με τις ποινικές
διώξεις και ο εφέτης ανακριτής
να επιλέξει ότι πρέπει και άλλα
πρόσωπα να μπουν στο μικρο-
σκόπιο. Κομβικής σημασίας θε-
ωρείται η έκθεση των πραγματο-
γνωμόνων που έχουν οριστεί
από τον προϊστάμενο της Εισαγ-
γελίας Λάρισας, καθώς πρόκει-
ται για εξειδικευμένο πόρισμα
που θα δώσει σημαντικά στοι-
χεία στις Αρχές. Αναλυτικά, ο
εφέτης ανακριτής θα εξετάσει,
μεταξύ άλλων, τις τυχόν ευθύνες
στελεχών του σιδηροδρομικού
δικτύου για πιθανές παραλεί-
ψεις κ.ά. 

Τέλος, σε δηλώσεις του έξω
από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρι-
σας ο δικηγόρος Όθωνας Παπα-
δόπουλος, που εκπροσωπεί δύο
οικογένειες θυμάτων, τόνισε
πως «το ζήτημα δεν είναι πολιτι-
κό, είναι ηθικό. Θα κάνουμε
φύλλο και φτερό τη δικογραφία,
θα ενεργήσουμε όλες τις ενέρ-
γειες που προβλέπονται από τον
νόμο ούτως ώστε να φωτιστούν
όλες οι πτυχές της υπόθεσης και
να αποδοθεί δικαιοσύνη». 

Εισαγγελική έρευνα
για σιδηροδρομικά

δυστυχήματα
σε βάθος 15ετίας

O Ισίδωρος Ντογιάκος 
ζήτησε από τον μεταβατικό 

διοικητή του ΟΣΕ την αποστολή
όλων  των φακέλων 

με ατυχήματα σε συρμούς
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Π
ώς και γιατί φτάσαμε σε αυτή
την τραγική κατάσταση και το
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώ-
ρας παραμένει κλειστό; Πώς εί-

ναι δυνατόν δύο τρένα να κινούνται στην
ίδια γραμμή ανάποδα και να μην το αντι-
λαμβάνεται κανείς; Πού πήγαν τα... έργα
που προκηρύχθηκαν; Και κυρίως πού βρί-
σκονται τα εκατομμύρια που δόθηκαν από
τις αιώνιες συμβάσεις ή τις ευρωπαϊκές
χρηματοδοτήσεις;

Ας ρίξουμε μια ματιά σε όσα έγιναν για το
έργο της τηλεδιοίκησης και τη σύμβαση
717. Το 2013 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
για την τηλεδιοίκηση. 

Ειδικότερα, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενι-
ζέλου, έχοντας τότε ως υπουργό Υποδομών
τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκήρυξε τον
διαγωνισμό για την ανάταξη του συστήματος
σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του σι-
δηροδρομικού δικτύου. Από τότε ξε-
κίνησε η... πορεία της σύμβασης 717,
με συνολικά 5 δισ. ευρώ να δίνονται
στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όμως,
τότε ξεκίνησαν και οι δολιοφθορές
και οι κλοπές καλωδίων που οδήγη-
σαν τελικά στη σταδιακή κατάρρευση
των συστημάτων σηματοδότησης και
τηλεδιοίκησης που λειτουργούσαν.
Εκείνη την περίοδο κρίθηκε πως πρέπει να
αναβαθμιστεί περαιτέρω ο σιδηρόδρομος
και προϋπολογίστηκε έργο 41 εκατ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 υπογράφεται η
σύμβαση 717 με ανάδοχο την κοινοπραξία
Alstom - ΤΟΜΗ και με χρονοδιάγραμμα πα-
ράδοσης τα δύο χρόνια. Σε αυτό το έργο εί-
δαμε τη σύμπραξη της γαλλικής εταιρείας,
που διέθετε μεγάλη τεχνογνωσία σε συστή-
ματα ασφαλείας σιδηροδρόμων, και της ΤΟ-
ΜΗ, θυγατρικής της Άκτωρ, που διατηρούσε
σταθερά μεγάλη παράδοση στις εργολαβίες
του σιδηροδρόμου.

 Παρέμβαση της Κομισιόν στον πόλεμο
συμφερόντων στις εργολαβίες

Τότε η σύμβαση προέβλεπε την καθολι-
κή αναβάθμιση της σηματοδότησης αλλά
και την κανονική λειτουργία της τηλεδιοί-
κησης προκειμένου σε πραγματικό χρόνο
να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τα δρο-
μολόγια. Σε περίπτωση που ολοκληρώνον-

ταν τα προαναφερθέντα, θα έτρεχαν
και οι άλλες συμβάσεις για την εγ-
κατάσταση του ETCS (European
Train Control System), γεγονός που
θα οδηγούσε στην ενίσχυση της
ασφάλειας στις επιβατικές και εμ-
πορικές μεταφορές. Ο κατεστραμ-
μένος εξοπλισμός που καταγράφη-
κε ήταν τελικά περισσότερος από

αυτόν που είχε υπολογιστεί σε πρώτη φά-
ση, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του
κόστους του έργου.

Το 2015-2016, με την αλλαγή της κυβέρ-
νησης και την ανάληψη της ηγεσίας του
υπουργείου Μεταφορών από τον Χρήστο

Σπίρτζη, είχαμε τη σύναψη ενός ιδιωτικού
συμφωνητικού που θα δρομολογούσε τη
σύμβαση και θα καθόριζε τις ευθύνες των
δύο αναδόχων εταιρειών. Τότε η εταιρεία Al-
stom ανέλαβε την αναβάθμιση του βόρειου
τομέα του σιδηροδρόμου, στον οποίο προ-
ϋπήρχε δικός της εξοπλισμός, ενώ η ΤΟΜΗ
ανέλαβε το τμήμα του Σιδηροδρομικού Κέν-
τρου Αθηνών έως το Πλατύ Ημαθίας, τομέα
δράσης της γαλλικής Bombardier.

Όμως, εκείνη την περίοδο άρχισε να ρα-
γίζει το γυαλί μεταξύ των δύο εταιρειών
που θα προχωρούσαν στον εκσυγχρονισμό
του σιδηροδρόμου. Το 2017-2018 ο μεγά-
λος πόλεμος συμφερόντων στις εργολα-
βίες της σηματοδότησης και οι μεγάλες
βραδυπορίες της σύμβασης προκάλεσαν
τον έλεγχο της Κομισιόν το 2017 και ακο-
λούθως το 2018 της Επιτροπής Δημοσιονο-
μικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Εκείνο το διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση
είχε αναρωτηθεί γιατί υπήρχε η καθυστέρη-
ση της ολοκλήρωσης της σύμβασης που εί-

χε λάβει δύο παρατάσεις χωρίς να υλοποι-
ηθεί. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
εντόπισε τότε προβλήματα στο νότιο κομμά-
τι της 717, το οποίο κατασκευαζόταν από την
ΤΟΜΗ και ζήτησε την ανάκτηση των 2,4
εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε μεγά-
λο πρόβλημα για την πορεία της σύμβασης.

Η διάσπαση της κοινοπραξίας
και το «πάγωμα» από τη νέα ΕΡΓΟΣΕ

Επί των ημέρων του Κώστα Καραμανλή
είχαμε τη διάσπαση της κοινοπραξίας και
την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.
Ειδικότερα, στις 26 Ιανουαρίου 2021 ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Άκτωρ Αλέξαν-
δρος Εξάρχου υπογράφει το ιδιωτικό συμ-
φωνητικό παραχώρησης του έργου της
ΤΟΜΗ στην Alstom. Μια συμφωνία που εί-
χε δρομολογηθεί αλλά επισπεύστηκε λόγω
της αλλαγής των μετοχικών και διοικητι-
κών ισορροπιών στον όμιλο.

Έπειτα από λίγους μήνες υπεγράφη η
συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ ΕΡΓΟ-
ΣΕ και αναδόχου, ύψους 13,3 εκατ., για τη
συνέχιση του έργου. Η συγκεκριμένη σύμ-
βαση όμως «πάγωσε» από τη νέα διοίκηση
της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία ζήτησε νέα έγκριση
από το Ελεγκτικό. Τελικά, οι υπογραφές
έπεσαν τον Μάιο του 2021 με μεγάλη καθυ-
στέρηση. Σήμερα, όπως επισημαίνουν κυ-
βερνητικές πηγές, έχει παραδοθεί το 70%
της σύμβασης, με τις εκτιμήσεις να αναφέ-
ρουν πως εντός του 2023 θα έχει ολοκλη-
ρωθεί το υπόλοιπο τμήμα της σύμβασης. 

Το παρασκήνιο
«εκτροχιασμού»

της σύμβασης 717

Η αμαρτωλή ιστορία του έργου της τηλεδιοίκησης 
που υπογράφηκε το 2014 και αν λειτουργούσε κανονικά, 

ενδεχομένως θα απέτρεπε τη σύγκρουση των δύο τρένων 

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Γ
ενική επιθεώρηση του δικτύου
πραγματοποίησε μες στο Σαββατο-
κύριακο ο νέος πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο συγ-

κοινωνιολόγος Παναγιώτης Τερεζάκης. Το
πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ
της Κυριακής, όταν και επέστρεψε στην Αθήνα,
περιελάμβανε συναντήσεις και επιθεωρήσεις
σε κομβικά σημεία της υποδομής προκειμένου
να καταγραφεί λεπτομερώς η ισχύουσα κατά-
σταση.

Κύριο μέλημα είναι η άμεση επαναλειτουρ-
γία του σιδηροδρόμου, με τις πληροφορίες μας
να λένε πως αρχικά αναμένεται να εκκινήσει το
κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και ακο-
λούθως το προαστιακό δίκτυο, καθώς εκεί το
σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργεί πλήρως.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορευματικά τρένα, για τα
οποία καταγράφεται μεγάλο πρόβλημα στα σύ-
νορα της χώρας, καθώς και των γειτονικών χω-
ρών, τα κοντέινερ παραμένουν ακινητοποιημέ-
να και ο κίνδυνος επιβολής ρητρών διαφαίνε-
ται μεγάλος.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προ-
βλήματος, αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς πως
σε εβδομαδιαία βάση εκτελούνταν σχεδόν έξι
δρομολόγια, εισάγοντας και εξάγοντας αντι-
στοίχως εμπορεύματα. Όταν ένα τρένο μπορεί
να μεταφέρει περίπου 35 κοντέινερ, τότε αντί-
στοιχα μιλάμε για 200 και πλέον κοντέινερ που

διακινούνται ανά εβδομάδα, δραστηριότητα
που έχει πάψει αυτήν τη στιγμή.

Στόχος να ξανακερδηθεί
η εμπιστοσύνη στο μέσο

Η Πολιτεία γνωρίζει το μέγεθος του προβλή-
ματος και στον σχεδιασμό της είναι η άμεση
επίλυση του ζητήματος και η ομαλοποίηση της
κατάστασης. Γρήγορα προχωρούν και οι εργα-
σίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στο
σημείο της φονικής σύγκρουσης. Πριν από το
τέλος της εβδομάδας οι εργασίες θα έχουν
ολοκληρωθεί και το δίκτυο θα έχει πλήρως
ηλεκτροδοτηθεί και στις δύο γραμμές.

Ο αμέσως επόμενος στόχος θα είναι να τεθεί
σε λειτουργία το δίκτυο του προαστιακού, κα-
θώς καθημερινά εξυπηρετεί τεράστιο αριθμό

επιβατών σε όλο το μήκος της γραμμής, από το
Κιάτο έως και το αεροδρόμιο, και αρκετοί είναι
αυτοί που διαμαρτύρονται.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνέντευ-
ξή του την περασμένη Τετάρτη, τα έργα θα
«τρέξουν» γρήγορα και μέχρι τον Σεπτέμβριο
θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα τηλεδιοίκη-
σης στη διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή,
χρονική στιγμή κατά την οποία θα ξεκινήσει να
εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο που αφορά τον
εκσυγχρονισμό και την ανάταξη των συστημά-
των στον σιδηρόδρομο.

Η αλήθεια είναι ότι βασική στόχευση της Πο-
λιτείας είναι να επαναφέρει την εμπιστοσύνη
του κόσμου στο μέσο, καθώς αναμενόμενο
ήταν να έχει πληγεί από την τραγωδία και ακο-

λούθως από τα όσα ήρθαν στο φως της δημο-
σιότητας. Άλλωστε, η εντολή είναι σαφής και
από τα πλέον επίσημα χείλη για διερεύνηση σε
βάθος με διαφάνεια και ταχύτητα. Αναμενόμε-
νο είναι να διερευνηθεί και η περιβόητη σύμ-
βαση 717 του 2014, η οποία αφορούσε την ανά-
ταξη των συστημάτων ασφαλείας και εξαιτίας
της οποίας σημειώθηκαν καθυστερήσεις, κω-
λυσιεργίες και πολλαπλά προβλήματα στην
υλοποίησή της.

Μείωση ταχύτητα και συχνότητας των
δρομολογίων Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Το ενδεχόμενο να αναμένει η Πολιτεία την
πλήρη εφαρμογή της τηλεδιοίκησης στο τέλος
του καλοκαιριού για την επαναλειτουργία του
σιδηρόδρομου θεωρείται αβέβαιο, καθώς το
γεγονός αυτό πιθανότατα να απαξιώσει περαι-
τέρω το τρένο. Υπό συζήτηση βρίσκονται το θέ-
μα του κανονισμού της ενδοεπικοινωνίας με-
ταξύ των σταθμαρχείων και των μηχανοδηγών,
καθώς δεν χρησιμοποιείται το σύστημα GSMR,
και παράλληλα η θέσπιση πιο αυστηρών κανό-
νων στις συνομιλίες κατά την αναχώρηση και
την άφιξη των τρένων.

Επίσης, αναμενόμενη θα είναι και η μείωση
της συχνότητας των δρομολογίων στο τμήμα
Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ίσως και κατά το ήμισυ,
αλλά και οι υποχρεωτικές βραδυπορίες των
αμαξοστοιχιών στα τμήματα που δεν έχει ακό-
μη εφαρμοστεί η τηλεδιοίκηση. Παράλληλα,
πέραν της ύπαρξης δύο σταθμαρχών, οι εργα-
ζόμενοι ζητούν ενίσχυση των βαρδιών και
στους κλειδούχους, όπου δεν υπάρχουν αυτό-
ματα συστήματα και Ενιαίο Κέντρο Παρακο-
λούθησης Κυκλοφορίας με την ευθύνη του
ΟΣΕ, αλλά και επαναφορά του προϊσταμένου
των αμαξοστοιχιών.

Αλλάζουν τα πάντα στον ΟΣΕ

Πώς και πότε θα γίνει η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου - 
Το πρόβλημα με τα ακινητοποιημένα εμπορευματικά 

τρένα που μπλόκαραν την εφοδιαστική αλυσίδα 
και η αποκατάσταση του προαστιακού

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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«Μίλησαν» τα βίντεο:
Θέμα χρόνου και νέες
συλλήψεις για το ξύλο
στον Βαρουφάκη

Στην Ασφάλεια κρατείται και θα
απολογηθεί σήμερα σε ανακριτή
ανηλίκων ο 17χρονος ο οποίος φέρε-
ται να εμπλέκεται στην επίθεση και
τον τραυματισμό του γενικού γραμ-
ματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη
στα Εξάρχεια. Σε βάρος του 17χρο-
νου, που εμφανίζεται να κατέγραφε
την επίθεση με το κινητό του, έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κα-
κουργήματος για βαριά σκοπούμενη
σωματική βλάβη και συμμορία, αλλά
και για παράνομη βία και παράνομη
οπλοφορία, σε βαθμό πλημμελήμα-
τος. Η δίωξη στρέφεται και κατά παν-
τός άλλου υπευθύνου, ενώ θεωρείται
θέμα χρόνου η σύλληψη και άλλων
προσώπων καθώς έχουν ταυτοποι-
ηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι στην επί-
θεση, οι οποίοι είναι από 20 έως 22
ετών και παλιοί γνώριμοι της αστυνο-
μίας. Τα βίντεο που έχουν στα χέρια
τους οι Αρχές «μίλησαν», αποκαλύ-
πτοντας τα πρόσωπα που επιτέθηκαν
και ξυλοκόπησαν τον Γιάνη Βαρου-
φάκη και κρύβονταν πίσω από κου-
κούλες και μάσκες.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος
αναρρώνει από τα άγρια χτυπήματα
που δέχτηκε, έχει δηλώσει πως είδε
ποιος τον τραυμάτισε κάνοντας λόγο
για «μπράβους». Μάλιστα, με τη μαρ-
τυρία του στον αρμόδιο ανακριτή θα
κληθεί να ρίξει φως στις συνθήκες
κάτω από τις οποίες δέχτηκε την επί-
θεση έξω από μαγαζί στα Εξάρχεια.

Α
πό τη… Δανία ενημερώθηκε το
Λιμενικό για τη φονική πυρκα-
γιά στο Μάτι, προκειμένου να
συνδράμει το έργο της διάσω-

σης των κατοίκων που είχαν πέσει στη θά-
λασσα για να σωθούν από την πύρινη λαί-
λαπα. Η αποκάλυψη αυτή στο δικαστήριο
από τον δικαστικό πραγματογνώμονα Δημ.
Λιότσιο, που συνέχισε χθες για όγδοη
ημέρα την κατάθεσή του, καταδεικνύει το
μέγεθος της ασυνεννοησίας που επικρα-
τούσε στις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέ-
λεσμα να χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές.

Απαντώντας σε ερώτηση συνηγόρου θύμα-
τος ο κ. Λιότσιος τόνισε πως «το Κέντρο
Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού πληρο-
φορήθηκε ότι βρίσκον-
ται άνθρωποι στη θά-
λασσα από την αντί-
στοιχη υπηρεσία στη
Δανία, γιατί υπήρχαν 12
Δανοί στη θάλασσα».

Ο μάρτυρας μίλησε
για τον «αιφνιδιασμό
του κρατικού μηχανισμού», ο οποίος, όπως
φαίνεται, πιάστηκε κυριολεκτικά στον…
ύπνο. «Δεν επιτρέπεται να αιφνιδιάζεται η
Πυροσβεστική Υπηρεσία… Ο αιφνιδιασμός
ήταν αδικαιολόγητος… Ο κρατικός μηχανι-
σμός δεν έπρεπε να αιφνιδιαστεί», υπο-
γράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ο
πραγματογνώμονας.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, τότε
αρχηγού της Πυροσβεστικής εστίασε στις
κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση
της πυρκαγιάς με τα εναέρια μέσα.

Συνήγορος: Τα εναέρια μπορούσαν να
επιχειρήσουν στο κυρίως μέτωπο;

Μάρτυρας: Από τη στιγμή που η φωτιά
μπήκε στη χαράδρα ήταν πιο δύσκολη η
κατάσταση, αλλά μέχρι τις 18.10 η πυρκαγιά
έκαιγε παλιά καμένα.

Δικηγόρος: Ρωτάω αν μπορούσαν να ει-
σφέρουν ουσιαστικά…

Μάρτυρας: Από τη στιγμή που η φωτιά
μπήκε στη χαράδρα έβγαλε όλα τα φαινό-
μενά της. Σε εκείνο το σημείο ήταν δύσκο-
λα… Το νερό εξατμίζεται μέχρι να φτάσει
στη χαράδρα. Ό,τι ήταν να γίνει, έπρεπε να
γίνει πριν πάει στη χαράδρα. Θα μπορούσε
να γίνει πολύ πιο καλή δουλειά και να επι-
χειρήσουν πιο άνετα τα εναέρια. Αν επιχει-
ρούσαν βέβαια…

Το θερμόμετρο ανέβηκε κατά τη διάρ-
κεια της ακροαματι-
κής διαδικασίας,
όταν μια κάτοικος της
περιοχής από το
ακροατήριο μεγαλό-
φωνα είπε: «Ο μάρ-
τυρας σας λέει ότι και
ο αρχηγός και ο

υπαρχηγός (σ.σ.: του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος) ήταν άχρηστοι», με τον συνήγορο
υποστήριξης της κατηγορίας να εξηγεί:
«Εμείς θέλουμε να μάθουμε ποιος έβαλε ή
δεν έβαλε το χέρι του για να καούν τόσοι
άνθρωποι».

«Όλοι αυτό ψάχνουμε…», είπε με νόη-
μα παρεμβαίνοντας η πρόεδρος του δικα-
στηρίου, αφού άκουσε για άλλη μία φορά
τον κ. Λιότσιο να καταθέτει πως η πρώτη
αναφορά για νεκρούς στον Νέο Βουτζά
υπήρχε από τις 18.36 της 23ης Ιουλίου
2018. «Όλα ήταν γνωστά σε όλους», τόνισε
ο μάρτυρας. 

Μέσω… Δανίας έμαθε
για την πυρκαγιά

στο Μάτι το Λιμενικό

Νέα αποκάλυψη 
από  τον δικαστικό 

πραγματογνώμονα
Δημήτρη Λιότσιο

Κολωνός: Πώς έπεσε
ανήλικη μαθήτρια 
στην παγίδα 54χρονου 

Ενώπιον του 29ου τακτικού ανακριτή
θα βρεθεί την Τετάρτη (15/3) ο 54χρονος
που συνελήφθη και κατηγορείται για τον
βιασμό μιας 15χρονης μαθήτριας από την
Αθήνα, την οποία προσέγγισε μέσω δια-
δικτυακής εφαρμογής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΧ από τα
πρώτα στάδια της γνωριμίας τους επιχεί-
ρησε δύο πράγματα: να κερδίσει την εμ-
πιστοσύνη της 15χρονης και ταυτόχρονα
να γίνει όσο πιο χειριστικός μπορούσε
μαζί της. Από τις 7 Νοεμβρίου 2022, όταν
η ανήλικη μαθήτρια αποδέχτηκε το αίτη-
μα φιλίας του, διατηρούσαν καθημερινά
επαφή, με τον 54χρονο να πηγαίνει αρ-
κετά συχνά τη συζήτηση στο σεξουαλικό
κομμάτι, ενώ ταυτόχρονα ασκούσε συ-
ναισθηματική πίεση με φράσεις όπως
«θα μ’ αγαπάς για μια ζωή, λατρεία μου». 

Αφού πέρασε περίπου ένα δίμηνο δια-
δικτυακών επαφών, ο 54χρονος -τον Ια-
νουάριο του 2023- άρχισε να ζητά από τη
15χρονη να συναντηθούν από κοντά στην
Αθήνα, κάτι που τελικά έγινε το μεσημέρι
της Παρασκευής 3 Μαρτίου 2023, αφό-
του η ανήλικη τελείωσε τα μαθήματά της
στο σχολείο του Κολωνού που πήγαινε. Ο
54χρονος της είχε υποσχεθεί για τη συ-
νάντησή τους ότι θα της έφερνε δώρο μια
προπληρωμένη κάρτα και τσιγάρα -κάτι
που έκανε- για να την πείσει να βρεθούν.
Όταν η μικρή έκανε το λάθος και μπήκε
στο ΙΧ αυτοκίνητό του, αυτός οδήγησε
προς τα Σεπόλια και συγκεκριμένα σε
ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα που είχε μι-
σθώσει βραχυχρόνια, προκειμένου να
ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέ-
σεις του. Παρά την αντίσταση της 15χρο-
νης, αυτός -σύμφωνα με την καταγγελία-
τη βίασε και τελικά την άφησε να φύγει,
ωστόσο, συνέχισε να την εκβιάζει συναι-
σθηματικά για να διατηρήσουν επαφή.
Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να εμπλέξει
ακόμη δύο άτομα (σ.σ.: πιθανότατα φί-
λους του), οι οποίοι έλεγαν στην ανήλικη
ότι έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και
ότι αυτή θα είναι υπεύθυνη για το εάν πά-
θει κάτι. 

Κώστας Παπαδόπουλος



Φέιγ βολάν ο Μηταράκης
«Σημαία» έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

τη δήλωση του Νότη Μηταράκη ότι το μετρό «is up
and running». Τον τόνο έδωσε ο γραμματέας Ευρ.
Ελευθεριάδης, ο οποίος μίλησε για οράματα του
υπουργού. «Οι πολίτες εμπαίζονται συνεχίζοντας
τον δρόμο που χάραξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
που εγκαινίασε το μετρό που δεν υπάρχει το
2018», σημείωσε μεταξύ άλλων ο γραμματέας του
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης. 

ΈΈγινε... μόνιμη η Μενδώνη  
Δύο φορές σε μόλις τέσσερις μέρες επισκέφτη-

κε τη Θεσσαλονίκη η Λίνα Μενδώνη. Η υπουργός
Πολιτισμού και Τουρισμού αυτήν τη φορά ήρθε
στην πόλη μας με αφορμή τα εγκαίνια της Έκθε-
σης Προσφυγικών Κειμηλίων της Ιεράς Μητροπό-
λεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με τον εύ-

γλωττο τίτλο «Μικρά Ασία, Χαίρε! Κιβωτός Μνή-
μης». Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερωνύμου, ενώ κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν οι
κυρίες Χάρις Αλεξίου και Μιμή Ντενίση για τη σχέ-

ση και τη συμβολή τους στην ανάδειξη της Ιστορίας
και της παράδοσης του Μικρασιατικού Ελληνι-
σμού μέσα από το καλλιτεχνικό τους έργο.

Μ
ε καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ συνεχί-
στηκε για 13η μέρα στο Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγο-
ρουμένων για τη δολοφονική επίθεση σε βά-

ρος του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό
των δύο φίλων του τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου
2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Εξετάστηκαν ως μάρτυ-
ρες τέσσερις διασώστες, μέλη πληρωμάτων του ΕΚΑΒ που
μετέβησαν στο σημείο του φονικού επεισοδίου. Δύο εξ αυ-
τών παρέλαβαν τον Άλκη όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός
του, ενώ άλλοι δύο κατέθεσαν για τον τραυματία φίλο του.

Για τη δεύτερη περίπτωση του φίλου του, οι μάρτυρες
ανέφεραν ότι έφερε βαθύ τραύμα από αιχμηρό αντικείμε-
νο στον γλουτό, που προσδιορίστηκε στα 10-15 εκατοστά.
«Περιποιηθήκαμε το τραύμα του και προσπαθήσαμε να
τον ηρεμήσουμε. Βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Μας
είπε ότι εκεί που καθόταν με τους φίλους του ήρθαν από
το πουθενά κάποιοι και τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε;”»,

ανέφερε στο δικαστήριο ένας από τους διασώστες, προ-
σθέτοντας ότι ο νεαρός είχε «δέσει» από μόνος του με μια
μπλούζα το τραύμα, κάτι που βοήθησε να σταματήσει η
αιμορραγία.

Σχολιάζοντας το χτύπημα στον γλουτό, συνάδελφός του
διασώστης διατύπωσε την άποψη ότι επρόκειτο για «χτύ-
πημα με συμβολισμό». «Ήταν ένα τραύμα για να δείξει ότι
“σ’ έχω”. “Να σε μαρκάρω, για να με θυμάσαι”. Είναι σημά-
δι της φυλακής. Περιλαμβάνει συμβολισμό. Είναι προσω-
πική κρίση. Αυτός που το έκανε δεν ήθελε να σκοτώσει»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δίκη διακόπηκε και θα συνε-
χιστεί αύριο με την εξέταση νέων μαρτύρων.

Στο μεταξύ, τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να γίνει στο
σημείο δολοφονίας η τελετή μετονομασίας της οδού Θ. Γα-
ζή σε οδό Αλκιβιάδη Καμπανού. Η απόφαση μετονομα-
σίας ελήφθη πρόσφατα από την Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Μακεδονίας - Θράκης, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα
για να τιμηθεί η μνήμη του άτυχου φοιτητή.

Μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσουν τα όργανα
της ΝΔ ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι προτεραι-
ότητες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Ας μην ξεχνάμε
ότι σε εκκρεμότητα παραμένει η επίσκεψη του πρω-

θυπουργού στη Θεσσαλονίκη λόγω της τραγωδίας,
ενώ, όπως μαθαίνουμε, θα υπάρξει εκ νέου σχεδια-
σμός των περιοδειών, αρχής γενομένης πριν από την
25η Μαρτίου.

Εκκρεμεί η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Στην Α’ η Φεβρωνία Τύρη
Έτοιμα είναι τα ψηφοδέλ-
τια της Νέας Δημοκρατίας
στη Θεσσαλονίκη, με ελά-
χιστες εκκρεμότητες να
παραμένουν. Μάλιστα, δυ-
ναμική είσοδο στα «γαλά-
ζια» ψηφοδέλτια θα κά-
νουν και οι κάτω των 40
ετών που μπαίνουν δυναμικά στη μάχη του σταυ-
ρού για πρώτη φορά. Μια τέτοια περίπτωση είναι
αυτή της Φεβρωνίας Τύρη, απόφοιτης ΕΚΠΑ, το
όνομα της οποίας θα το δούμε στη λίστα της Α’
Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από τα δυτικά. Κρα-
τήστε το όνομά της γιατί θα επανέλθουμε…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το Πάσχα
ανακοινώνει ο Τσαβλής
τους συμβούλους του
Μετά το Πάσχα και τη συμπλήρω-
ση των 40 ημερών από το σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα
μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς ο
Δρόσος Τσαβλής. Τότε θα παρου-
σιάσει και τους πρώτους 30 υπο-
ψήφιους δημοτικούς του συμβού-
λους. Ο κ. Τσαβλής, υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βρίσκε-
ται σε πένθος, καθώς στο μοιραίο
τρένο επέβαινε η βαφτισιμιά του, η
οποία έχασε τη ζωή της σε ηλικία
μόλις 20 ετών. 

Αποφεύγουν
τις δημόσιες
εκδηλώσεις
Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά
το τραγικό δυστύχημα στα
Τέμπη και το κλίμα παραμένει
παγωμένο στους βουλευτές
και τα στελέχη της πόλης. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι απο-
φεύγουν και τις δημόσιες εκ-
δηλώσεις. Παράδειγμα η λι-
τανεία την Κυριακή της Μη-
τρόπολης Θεσσαλονίκης για
την εορτή του Αγίου Γρηγορί-
ου του Παλαμά. Μόνο ο Κού-
βελας έδωσε το παρών. Οι
υπόλοιποι προτίμησαν να πά-
νε στο τρισάγιο του ΑΠΘ στη
Μονή Βλατάδων. Σε κλειστό,
προστατευμένο χώρο. 

Αλλάζουν τα σχέδια
των υποψήφιων δημάρχων 

Η μετάθεση της ημερομηνίας των βουλευτικών
εκλογών αλλάζει τα σχέδια και για τους υποψήφιους
δημάρχους. Και αυτό γιατί υπολόγιζαν πως θα αρχί-
σουν να ανεβάζουν ρυθμούς από τις αρχές του καλο-
καιριού και μετά. Τώρα όμως με τα νέα δεδομένα
τούς μένει ελάχιστος χρόνος για συζητήσεις με τους
δημότες, στην περίπτωση που υπάρξει εκλογική
αναμέτρηση ακόμη και μέσα στον Ιούλιο και με δε-
δομένο ότι ο Αύγουστος είναι μήνας των διακοπών.
Έτσι, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τώρα όσο πε-
ρισσότερο έδαφος γίνεται…
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Η ΕΜΑΚ αποτελεί
πρότυπο για
τον Ανδρουλάκη

«Μας έχετε κάνει περήφανους με την
παρουσία σας στην Τουρκία και στα Τέμ-
πη». Τάδε έφη Νίκος Ανδρουλάκης από τη
Θεσσαλονίκη επισκεπτόμενος τη 2η ΕΜΑΚ.
«Είστε πρότυπο για εμάς αλλά και για τις
νεότερες γενιές», πρόσθεσε με νόημα. Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην πόλη
χθες και πέρα από διασώστες είχε μια συ-
νάντηση με τοπικά στελέχη στη Νέα Μηχα-
νιώνα. Αυτό το διάστημα στη Χαριλάου Τρι-
κούπη αποφεύγουν τις δημόσιες ανοιχτές
ομιλίες. 

Δίκη Άλκη: «Χτύπημα με συμβολισμό»
το τραύμα στον γλουτό του φίλου του
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Ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου 
στην 1η Γιορτή Μανταρινιού

Στην 1η Γιορτή Μανταρινιού στην
πλατεία Δρεπάνου, στην Αργολίδα,
βρέθηκε ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας. «Στη-
ρίζουμε έμπρακτα όλες τις εκδηλώ-
σεις που έχουν αγροδιατροφικό χα-
ρακτήρα, σε κάθε νομό, γιατί αναδει-
κνύουν και προβάλλουν τα ποιοτικά
προϊόντα που παράγει η ευλογημένη
πελοποννησιακή γη», ανέφερε ο πε-
ριφερειάρχης παρουσία του δημάρ-
χου Δ. Κωστούρου. 

Τέλος στην άναρχη
μετακίνηση των κάδων

Μετά την εγκατάσταση νέων πλα-
στικών και σιδερένιων κάδων στις
γειτονιές, η διεύθυνση καθαριότητας
και ανακύκλωσης του Δήμου Αθη-
ναίων ξεκίνησε την τοποθέτηση ειδι-
κών πλαισίων με κίτρινη σηματοδό-
τηση, σε περισσότερα από 4.000 ση-
μεία της Αθήνας. «Με τέτοιες παρεμ-
βάσεις κάνουμε την αποκομιδή στην
πόλη ταχύτερη και τη δουλειά των
εργαζομένων μας πιο αποτελεσματι-
κή», δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος Ν. Αβραμίδης.

Ψήφισμα κατά 
της ανέγερσης ξενοδοχείου
στη Φαλάσαρνα

Ενάντια στην τουριστική επένδυση
στη Φαλάσαρνα τάχθηκε με σχετικό
ψήφισμα, το οποίο απεστάλη στον
περιφερειάρχη Κρήτης, στον αντιπε-
ριφερειάρχη Χανίων και τους βου-
λευτές του νομού, το δημοτικό συμ-
βούλιο του Δήμου Πλατανιά.

Δήμος Βύρωνα
Απορριμματοφόρα… ζωγραφιά

Με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα
α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς
(18/3), ο Δήμος Βύ-
ρωνα αποφάσισε να
μετατρέψει τα απορ-
ριμματοφόρα του
σε… φορείς αστικής
τέχνης και πομπούς

του μηνύματος της ανακύκλωσης! Έξι Έλληνες καλλιτέχνες
της street art και του graffiti φιλοτέχνησαν πέντε οχήματα με
κοινό παρονομαστή, την παρότρυνση για ανακύκλωση και την
οικολογική ευαισθησία.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

«Έφυγε» 
Χρ. Καλομπάτσιος

Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία της
Λάρισας αλλά και ολόκληρης της
Θεσσαλίας ο χαμός του πρώην αντι-
περιφερειάρχη Χρ. Καλομπάτσιου, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64
ετών. Τον Σεπτέμβριο του 2006 είχε
παραιτηθεί από την ΕΛΑΣ και εξελέγη
νομαρχιακός σύμβουλος, ενώ υπήρ-
ξε υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ.

Δήμος Κηφισιάς

«Ανθούν» 
οι συμφωνίες

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία
της Ανθοκομικής, με τον Χρήστο Λα-
χανά να δίνει τη θέση του στον Γ. Πα-
παδόπουλο. Αμφότεροι συνεργάζον-
ται για τρίτη χρονιά με τον συνδυα-
σμό του δημάρχου, καθώς η παράτα-
ξή τους είναι η «Επανεκκίνηση τώ-
ρα», της οποίας ιδρυτής είναι ο νέος
πρόεδρος της Ανθοκομικής.

Μήνυσε κάτοικο 
ο δήμαρχος Ραφήνας-
Πικερμίου

Μηνυτήρια αναφορά για συκοφαν-
τική δυσφήμηση διά πράξεων και
μέσων, διασπορά ψευδών ειδήσεων
και προσβολή της προσωπικότητας
και του θεσμού κατέθεσε ο δήμαρ-
χος Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρ-
νούς κατά κατοίκου της Βόρειας
Διώνης. Μάλιστα, το 2019 πριν από
τις εκλογές φέρεται να είχε ξαναδη-
μιουργηθεί θέμα με τη συγκεκριμέ-
νη κάτοικο. Τον λόγο έχει πλέον η Δι-
καιοσύνη. 

Κέρδισε το «στοίχημα» ο δήμαρχος
Δικαίωση για

τον δήμαρχο Άρ-
τας Χρ. Τσιρογιάν-
νη και τη Δημοτική
Αρχή που φιλοξέ-
νησε τη διοργάνω-
ση του Κυπέλλου
Ελλάδας βόλεϊ γυ-
ναικών, συνεχί-
ζοντας την προσπάθειά της να βάλει την πόλη στον αθλητικό χάρτη των
μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Δύο ημέρες με δράσεις και γεμάτο το
κλειστό Τ9 στους Κωστακιούς από παιδιά, οικογένειες αλλά και φιλά-
θλους των ομάδων αποτέλεσαν γιορτή για την πόλη. Το «στοίχημα» κερ-
δήθηκε ενώ ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι η Άρτα θα φιλοξε-
νήσει και την Εθνική γυναικών. 

Τ
ον υπό κατασκευή Σταθμό
Μεταμόρφωσης Απορριμ-
μάτων (ΣΜΑ) στον Ελαιώνα
επισκέφθηκε ο περιφερει-

άρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Το έργο,
αφού ξεκόλλησε από τις γραφειοκρα-
τικές καθυστερήσεις, πλέον προχωρά
με γοργούς ρυθμούς. Εντάσσεται στη
βασική υποδομή του περιφερειακού
σχεδίου διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων με προϋπολογισμό ύψους
13.440.366,39 ευρώ και αναμένεται
να συμβάλει στην ταχύτερη και αποτε-
λεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων σε Αθήνα και Αιγάλεω. «Ο Σταθμός Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων Ελαιώνα είναι ένα έργο κομβικής σημασίας, το οποίο θα συμ-
βάλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Αττική, με
βάση τις σύγχρονες νομοθετικές και κοινωνικές απαιτήσεις», τόνισε αμέσως μετά την επί-
βλεψή του στα έργα ο περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικού Τομέα Γ. Βλάχο και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και πρόεδρο του
ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλη.

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του σημαν-
τικού έργου της ανάπλασης της λεωφόρου Ηρα-
κλείου στα όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Προεδρικού
Διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται η τροποποί-
ηση του ρυμοτομικού σχεδίου της διαδρομής της
λεωφόρου. «Μετά 37 χρόνια αναμονής είμαστε
πιο κοντά από ποτέ να γίνει πράξη. Εμείς, ως δή-
μος, έχουμε ολοκληρώσει πλέον όλα όσα έπρεπε
να κάνουμε για να δρομολογηθεί η έναρξη των έρ-
γων. Τώρα πια η σκυτάλη περνά στην Περιφέρεια
Αττικής, ευθύνη της οποίας είναι να χρηματοδο-
τήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις», σχολίασε
για τη θετική κατάληξη των ενεργειών της Δημοτι-
κής Αρχής ο δήμαρχος Ν. Μπάμπαλος.

Δήμος Αρταίων 

Καθοριστικό βήμα για τη μεγάλη 
ανάπλαση της Λ. Ηρακλείου

Ποια Δημοτική Αρχή
στην Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου «πρωτοτύπη-
σε» συγκαλώντας συνεδρίαση
δημοτικού συμβουλίου και τε-
λικά απείχε από αυτήν, μιας και
δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη
του δημάρχου;

Επιθεώρηση Πατούλη 
στον ΣΜΑ Ελαιώνα
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ταχεία αύξηση των εξαγω-
γών και το carry over στην
ανάπτυξη λόγω των καλύ-
τερων επιδόσεων στο δ’

τρίμηνο του 2023 διαμορφώνουν μια
ισχυρή δυναμική για την ανάπτυξη το
α’ τρίμηνο του έτους, ενώ παρά τις πα-
ροχές τα δημοσιονομικά μεγέθη κι-
νούνται πάνω από τους στόχους της
κυβέρνησης.

Την προσεχή Τετάρτη το υπουργείο
Οικονομικών θα έχει στη διάθεσή του
τα προσωρινά στοιχεία εκτέ-
λεσης του προϋπολογι-
σμού του α’ διμήνου,
όπου θα καταγράφε-
ται η διατήρηση της
δυναμικής του πρω-
τογενούς πλεονάσμα-
τος παρά το κόστος των
παροχών που εφαρμόζει
η κυβέρνηση. Βασικοί πα-
ράγοντες είναι τα υψηλότερα φο-
ρολογικά έσοδα λόγω της διατήρησης
του θετικού αναπτυξιακού momen-
tum αλλά και οι θεαματικά μικρότερες
επιδοτήσεις προς νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις, τα οποία δημιουργούν πρό-
σθετο δημοσιονομικό χώρο. Μάλιστα,
δεν αποκλείεται να υπάρξουν και έξ-
τρα φιλολαϊκά μέτρα της τελευταίας
στιγμής, έως τη διάλυση της Βουλής
και την προκήρυξη εκλογών.

Το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε εκδή-
λωση στις Θερμοπύλες, αναφέρθηκε
στις θετικές προοπτικές της οικονομίας
και στη συνέχιση της δυναμικής της, πα-
ρά το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώ-
βριο είχαν αρχίσει να διατυπώνονται

εκτιμήσεις για ύφεση κατά το α’ τρίμηνο
με βάση την τότε εκτόξευση των τιμών
της ενέργειας. Η ραγδαία αποκλιμάκωση
της τιμής του φυσικού αερίου τον περα-
σμένο μήνα φέρνει ακόμη περισσότερα
έσοδα στον κρατικό κορβανά, ενώ την
ίδια ώρα είναι θετικές οι εξελίξεις στο
μέτωπο της πραγματικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή, τον Ιανουάριο ση-
μειώθηκε εντυπωσιακή ενίσχυση των
εξαγωγών κατά 4,463 δισ. ευρώ, με απο-

τέλεσμα να περιοριστεί το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου στα 2,365 δισ. ευ-
ρώ. Μάλιστα, προ ημερών οι εκπρόσω-
ποι του Συνδέσμου Εξαγωγέων και οι
φορείς των επιχειρήσεων εκτίμησαν ότι
φέτος αναμένεται να εκτιναχτούν οι εξα-
γωγές πάνω από τα 70 δισ. ευρώ, έναντι
54 δισ. ευρώ το 2022 και 40 δισ. ευρώ το
2021. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τη δυνα-
μική που αναπτύσσει η ελληνική οικονο-
μία μέσα σε τέσσερα χρόνια οι εξαγωγές
διπλασιάστηκαν. Μάλιστα, φέτος οι εξα-

γωγές αναμένεται να διαμορφωθούν σε
επίπεδα τουλάχιστον κατά 120% υψηλό-
τερα σε σχέση με το 2020, όταν είχαν
διαμορφωθεί στα 30,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομι-
κών, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
πόρων αλλά και των εργαλείων πολιτι-
κής μαζί με τη στενή συνεργασία των φο-
ρέων της οικονομίας συμβάλλει στην αλ-
λαγή του παραγωγικού μοντέλου και του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βελ-
τιώνοντας συνεχώς την ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας και καταπολεμών-
τας την «αναπτυξιακή παγίδα». Όπως
επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας, η αύξηση
της παραγωγικότητας και των εισοδημά-
των οδηγεί σταθερά σε μείωση των εισο-
δηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σημαντική παρακαταθήκη για την οικονομία αποτε-
λεί η πρώτη θέση της Ελλάδας στη βελτίωση του Δεί-
κτη Καινοτομίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την περίοδο 2015-2022.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Χρίστο Δήμα, η αύξηση της τιμής του δείκτη
καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό
κατά την τελευταία τετραετία. Πολύ μεγάλη βελτίωση
έχουν καταγράψει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ
που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινο-

τόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόν-
των, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών
διαδικασιών. Τα στατιστικά στοιχεία επικυρώνουν τις
πολιτικές της κυβέρνησης για την καλύτερη αξιοποί-
ηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται
στην Ελλάδα και την προώθηση της καινοτόμου επι-
χειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, «ο στόχος μας είναι να συ-
νεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό προκειμένου η Ελλάδα
να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την καινοτο-
μία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή

των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Ο υφυπουργός επισημαίνει ότι η κυβέρνηση συνε-

χίζει με αμείωτο ρυθμό προκειμένου η Ελλάδα να
αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις στην καινοτομία αποτε-
λούν πολύ σημαντική ένδειξη για την ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας, καθώς εξετάζεται πολύ αναλυτι-
κά από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επεν-
δύσουν σε μια χώρα.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρωτιά στη βελτίωση του δείκτη καινοτομίας

Βασικοί παράγοντες, τα υψηλότερα φορολογικά
έσοδα λόγω της διατήρησης του θετικού αναπτυξιακού

momentum για το ΑΕΠ - Άλμα στις εξαγωγές

Με το... δεξί μπήκε
η οικονομία στο 2023
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Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ)
ανακοινώνει την υλοποίηση
έρευνας με αντικείμενο τη νη-

σιωτική επιχειρηματικότητα και τίτλο «Βα-
ρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας»
προσκαλώντας τους νησιώτες επιχειρημα-
τίες να εκφράσουν την άποψή τους ακολου-
θώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: www.sur-
veymonkey.com/r/islandentre.

Η διάρκεια της έρευνας είναι από
15/2/2023 έως 28/3/2023 και δύναται να
παραταθεί ανάλογα με την πορεία υλοποί-
ησης και τη συμμετοχή ικανού και αντιπρο-
σωπευτικού δείγματος. Η έρευνα, που διε-
ξάγεται για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο,
στοχεύει να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο
καταγραφής, συστηματικής μελέτης και
παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής αν-
ταγωνιστικότητας με έμφαση στα χαρακτη-
ριστικά της νησιωτικής επιχειρηματικότη-
τας, του κόστους του νησιωτικού επιχειρείν
και άλλων κρίσιμων ζητημάτων που αποτε-
λούν πεδία ενδιαφέροντος των επιχειρή-
σεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούν-
ται στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Ομόφωνα αποδεκτή  η πρωτοβουλία
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Γενι-

κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής αποτελεί συνέχεια της εισήγη-

σης του γενικού γραμματέα Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτου-
λάκη, που συμπεριλήφθη στις προτάσεις
του «Συμφώνου της Μυτιλήνης» και έγινε
ομόφωνα αποδεκτή από τους εκπροσώ-
πους των νησιωτικών επιμελητηρίων και
του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης
Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), κατά την ει-
δική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην
έδρα της ΓΓΑΙΝΠ στις 5 Νοεμβρίου 2022.

Η έρευνα για τη νησιωτικότητα εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για
την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον

Νησιωτικό Χώρο, που θεσμοθετήθηκε με
τον Ν. 4832/2021, εκεί όπου η νησιωτική
επιχειρηματικότητα έχει αναγνωριστεί και
μελετάται ως διακριτό πεδίο εφαρμογής πο-
λιτικών. Δεδομένου ότι το νησιωτικό επιχει-
ρείν εμπεριέχει σημαντικές διαφορές από
τη γενική επιχειρηματικότητα και πλήττεται
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιω-
τικότητας, όπως η γεωγραφική απομόνωση,
η ατέλεια των αγορών, η έλλειψη οικονο-
μιών κλίμακας, τα υψηλά κόστη μεταφορών
πρώτων υλών ή προϊόντων κ.λπ., μέσω της
εν λόγω έρευνας θα δοθεί η δυνατότητα για

άμεση παρακολούθηση και εποπτεία της
επιχειρηματικής και οικονομικής δραστη-
ριότητας των νησιωτικών περιοχών σε σχέ-
ση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ παράλληλα
θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες και στο-
χευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση και
την τόνωση της οικονομίας των νησιών. Η
κατάρτιση του ερωτηματολογίου πραγματο-
ποιήθηκε από στελέχη της ΓΓΑΙΝΠ με την επι-
στημονική συνδρομή ερευνητών από τα Πα-
νεπιστήμια Πειραιώς, Θεσσαλίας, Παντείου
και Αιγαίου και από το Κέντρο Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών και το Ινστι-
τούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Έρευνα για
το νησιωτικό
επιχειρείν

Έρευνα για
το νησιωτικό
επιχειρείν

Έρευνα για
το νησιωτικό
επιχειρείν
Στόχος το «Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» 

να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο καταγραφής, μελέτης 
και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής ανταγωνιστικότητας

Σε διερευνητικές κινήσεις προβαίνουν δύο εκ των με-
γαλύτερων ενεργειακών ομίλων στην εγχώρια αγορά
(ΔΕΗ και Motor Oil), εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουρ-
γίας μιας μονάδας ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πρά-
σινου υδρογόνου στην περιοχή της Δυτικής Μακε-
δονίας, μέσω του κοινού εταιρικού σχήματος της
Hellenic Hydrogen που έχουν συστήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», στε-
λέχη των δύο εταιρειών επισκέφτηκαν την περιο-
χή την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να
δουν εκ του σύνεγγυς την προοπτική μιας τέτοιας
επένδυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στο πλαί-
σιο του προγράμματος Δίκαιης Ενεργειακής Μετά-
βασης από το ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και
άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων από την ΕΕ για την
ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, υπάρχει ένα άκρως
ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση τέτοιων σχεδίων.

Επιπρόσθετα, ήδη στην περιοχή «τρέχει» το πρόγραμμα
Green Hippo με πλάνο συνολικής επένδυσης άνω των
780 εκατ. ευρώ, όπου προβλέπει τη δημιουργία βιομη-
χανίας κυψελών υδρογόνου από την Advent, στην Κοζά-

νη, αλλά και μια μονάδα «ντεπόζιτων» υδρογό-
νου στη Φλώρινα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το σχέ-
διο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς απέχουμε
ακόμη από οριστικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο των
συνολικότερων επενδυτικών σχεδίων για τη δημι-

ουργία Κοιλάδας Υδρογόνου (Hydrogen Valley)
στην περιοχή, οι δύο εταιρείες μελετούν τη δημι-
ουργία μιας μονάδας ηλεκτρόλυσης για την παρα-

γωγή πράσινου υδρογόνου με 3 βασικές χρήσεις. Συγκε-
κριμένα, το παραγόμενο υδρογόνο θα αξιοποιηθεί από την
πλευρά της ΔΕΗ για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης στην πε-
ριοχή, καθώς επίσης για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς

βαρέων οχημάτων και για έγχυση στον αγωγό Δυτικής
Μακεδονίας που κατασκευάζεται από τον ΔΕΣΦΑ και θα
είναι κατά 100% «hydrogen ready».

Ο ρόλος της Hellenic Hydrogen
Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil και η ΔΕΗ, δύο από τις με-

γαλύτερες εταιρείας στην εγχώρια ενεργειακή αγορά,
ανακοίνωσαν στις αρχές Φεβρουάριου τη σύσταση της
εταιρείας Hellenic Hydrogen. Με μερίδια μετοχικού κε-
φαλαίου 51% στη Motor Oil και 49% στη ΔΕΗ, η εταιρεία
εστιάζει στην ανάπτυξη έργων παραγωγής πράσινου
υδρογόνου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλους και
έμπειρους συμβουλευτικούς οίκους, επιδιώκοντας να
αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία,
την τεχνογνωσία και τη δυναμικότητα των μετόχων της
στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής και διάθε-
σης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Δυτική Μακεδονία: Σχέδια παραγωγής πράσινου υδρογόνου από ΔΕΗ και Motor Oil

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης



Π
ερίπου 1.500.000 κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότες ή μη, οι οποίοι
ασκούν αγροτική δρα-

στηριότητα, θα συνεχίσουν να λαμ-
βάνουν τις επιδοτήσεις από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εκτάσεις, εμβα-
δού 2,3 εκατομμυρίων στρεμμά-
των, που εκχερσώθηκαν πριν από
δεκαετίες και η νομοθεσία τις χα-
ρακτηρίζει ως δασικές.

Όπως δηλώνει στην «Political» ο
γενικός γραμματέας Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταν-
τίνος Αραβώσης, «με τη νέα διάτα-
ξη αφενός προστατεύουμε το περι-
βάλλον με βάση τεκμηριωμένη κοι-
νωνικοοικονομική μελέτη, αφετέ-
ρου δικαιώνουμε τους πολίτες που
όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργούσαν
εκτάσεις και θεωρούνταν ως δασι-
κές». Χθες η σχετική διάταξη του
πολυνομοσχεδίου συζητήθηκε
στην αρμόδια επιτροπή της Βου-
λής, ενώ μεθαύριο κατατίθεται το
πολυνομοσχέδιο προς συζήτηση,
στο οποίο περιλαμβάνονται σειρά
φορολογικών και άλλων θεμάτων.

Το θέμα των εκχερσωμένων εκτά-
σεων είχε δημιουργήσει τεράστιες
αντιδράσεις στους άμεσα εμπλεκό-
μενους, καθώς χαρακτηρίζονται ως

δασικές, οπότε θα αντιμετώπιζαν
σοβαρό πρόβλημα στης κοινοτικές
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από την
Ευρώπη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το
νέο πλαίσιο παρακάμπτεται το εμ-
πόδιο των αεροφωτογραφιών της
περιόδου 1945-1960, που αποτελεί
αφετηρία για τη σύνταξη των δασι-
κών χαρτών και δείχνει έως σήμερα
ποιες εκτάσεις μετατράπηκαν από
δάσος σε δενδρώδεις καλλιέργειες
ή βοσκοτόπια.

Ουσιαστική στήριξη των αγροτών
Με τη ρύθμιση-ανάσα του

υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κατοχυρώνονται οι κοι-
νοτικές επιδοτήσεις για τους αγρό-
τες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΥΠΕΝ, οι μεγαλύτερες εκτάσεις
βρίσκονται στον Νομό Χαλκιδικής
(156.127 στρέμματα) και ακολου-
θούν η Ηλεία (148.761 στρέμματα),
η Φθιώτιδα (141.426), η Αιτωλοα-
καρνανία (133.041), η Αττική
(112.356), η Λάρισα (106.711), ενώ
ακολουθούν οι νομοί Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Αχαΐας και Εύβοιας. Σε
αυτές τις περιοχές οι εκτάσεις δεν

χάνουν τον δασικό χαρακτήρα τους
και στους χάρτες θα αναφέρονται
ως ΔΑ (Δάσος αρχικά και Αγρός
στη συνέχεια).

Η παρέμβαση του ΥΠΕΝ συνιστά
ουσιαστική στήριξη των αγροτών
ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γε-
ωργική γη και να εξασφαλιστούν οι
καλλιέργειες στο μέλλον. Σημει-
ώνεται ότι για την κατοχύρωση των
δικαιωμάτων ιστορικών δικαιωμά-
των στις επιδοτήσεις λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος του 2000 για
τις αρόσιμες εκτάσεις και το 1999
για τις ελαιοκαλλιέργειες. 

Η νομοθετική τακτοποίηση του
θέματος λαμβάνει υπόψη το γεγο-
νός ότι κατά την τελευταία 20ετία
(το όριο της παραγραφής) το Δημό-
σιο γνώριζε τον χαρακτήρα αυτών
των εκτάσεων και για λόγους κοι-
νωνικούς, οικονομικούς και δημο-
σίου συμφέροντος δεν γίνεται να
υπάρξουν βίαιες ανατροπές, όπως
μπορεί να απορρέει από τη δασική
νομοθεσία. 

Τουλάχιστον το 50% των εκτάσε-
ων αφορά δενδρώδεις καλλιέργει-
ες και κυρίως ελαιόδενδρα. 

ΝΝέα μεγάλη πτώση
του πληθωρισμού
τον Φεβρουάριο

Κατά 50% έχει υποχωρήσει ο πληθω-
ρισμός τους τέσσερις τελευταίους μή-
νες, καθώς από το υψηλό επίπεδο των
τελευταίων 29 ετών τον περασμένο
Οκτώβριο (12,1%) «προσγειώθηκε» στο
6,1% τον Φεβρουάριο.

Σημαντική ήταν η αποκλιμάκωση σε
σχέση και με τον Ιανουάριο, οπότε είχε
διαμορφωθεί στο 7,2%, καθώς οι τιμές
του ρεύματος και του φυσικού αερίου
έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωσή
του, ενώ εξακολουθούν να «τρέχουν»
με διπλάσιο ρυθμό οι αυξήσεις στις τι-
μές των τροφίμων. Όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σημαντι-
κότερο γεγονός του προηγούμενου μη-
νός ήταν η μείωση της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος κατά 22,4% λόγω της
μεγάλης συμπίεσης των τιμών του φυ-
σικού αερίου, ενώ κατά 5,1% μειώθηκε
η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Ωστόσο, αν γίνει σύγκριση σε ετήσια
βάση (Μάρτιος 2022 - Φεβρουάριος
2023), η τιμή του φυσικού αερίου έχει
αυξηθεί κατά 37,1%, το οποίο εξακο-
λουθεί να παραμένει ακριβό, καθώς αν-
τιστοιχεί σε τιμή πετρελαίου 120 δολά-
ρια ανά βαρέλι. Η τιμή του υγραερίου
έχει ενισχυθεί σε ετήσια βάση κατά
15%, των στερεών καυσίμων κατά 25,3%,
βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης
κατά 2%.

Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να
αποτελεί ο τομέας των τροφίμων, κα-
θώς η αύξηση των τιμών τους αντιστοι-
χεί στο 50% του μηνιαίου τιμάριθμου. Σε
πολύ υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι
αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα
(25,2% σε σχέση με τον περσινό Φε-
βρουάριο) και ακολουθούν έλαια-λίπη
με 22,9%, κρέατα 20% και ψωμί-δημη-
τριακά κατά 16,8%. Οι τιμές σε καφέ-
κακάο-τσάι καταγράφουν αύξηση 13%
και τα λοιπά τρόφιμα 13,1%, ενώ η ζάχα-
ρη, οι σοκολάτες και τα παγωτά αυξή-
θηκαν 9,2%, τα λαχανικά 8,6%, το μεταλ-
λικό νερό και οι χυμοί 9%, τα αλκοολού-
χα ποτά 7,2% και τα ψάρια 2,6%. Τέλος,
αυξήθηκαν τα είδη νοικοκυριού 16,7%,
τα φαρμακευτικά προϊόντα 13,8%, η έν-
δυση-υπόδηση 7,1%, τα καινούργια αυ-
τοκίνητα 9,3%, τα μεταχειρισμένα και τα
μοτοποδήλατα 8,4%.
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Κων/νος Αραβώσης 
στην «Political»: 
«Τακτοποιείται
το πρόβλημα
των εκχερσωμένων
εκτάσεων προς όφελος
των πολιτών»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δίνει ανάσα
σε 1.500.000
ιδιοκτήτες
αγροτικής γης
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Ο
ι κρατικές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ
έκλεισαν τη Signature Bank με έδρα τη
Νέα Υόρκη την περασμένη Κυριακή.
Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη

αποτυχία στην τραπεζική ιστορία των ΗΠΑ, δύο μέ-
ρες αφότου οι Αρχές έκλεισαν τη Silicon Valley
Bank σε μια κατάρρευση που καθήλωσε δισεκατομ-
μύρια σε καταθέσεις. 

«Οι υπεύθυνοι για την πτώχευση της Silicon Val-
ley Bank και της Signature Bank θα λογοδοτήσουν»,
δεσμεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
«Δεσμεύομαι σθεναρά ότι οι υπεύθυνοι για αυτό το
χάλι θα λογοδοτήσουν πλήρως και ότι θα συνεχί-
σουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχυθούν η
εποπτεία και η ρύθμιση των μεγαλύτερων τραπεζών
ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτήν τη θέση», τόνι-
σε ο κ. Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποι-
ήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Ο αμερικανικός λαός
και οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν
εμπιστοσύνη ότι οι αποταμιεύσεις τους θα είναι εκεί
όταν τις χρειάζονται», διαβεβαίωσε εξάλλου ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα οι αμερικανικές Αρχές είχαν ανακοι-
νώσει ότι θα επιτρέψουν σε όλους τους πελάτες τής
υπό εκκαθάριση Silicon Valley Bank να ανακτήσουν
το σύνολο των καταθέσεών τους, καθησυχάζοντας
πολίτες και επιχειρήσεις. Το μέτρο ανακοινώθηκε
από την υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν από
κοινού με την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα
(Fed) και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγγύησης
των Καταθέσεων (FDIC), έπειτα από διαβούλευση με
τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στο μεταξύ, ο εποπτικός φορέας του χρηματοπι-
στωτικού τομέα στη Νέα Υόρκη (NYDFS) ανακοίνω-
σε ότι πήρε στην κατοχή του τη Signature Bank,
που εδρεύει στη μεγαλούπολη, και ότι διαχειριστής
της πτώχευσής της είναι η FDIC. Έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2022 στη Signature Bank ήταν αποταμιευμέ-
νο ποσό που αθροιστικά ανερχόταν σε 88,59 δισ.
δολάρια, όπως διευκρίνισε ο φορέας. Πρόκειται
για τη δεύτερη τράπεζα των ΗΠΑ που καταρρέει σε
μερικές μέρες.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαβεβαί-
ωσε σε ανακοίνωση Τύπου, που δημοσιοποίησε από
κοινού με τους δύο προαναφερθέντες εποπτικούς
φορείς, ότι όλοι οι καταθέτες της Signature Bank θα
λάβουν τα χρήματά τους στο ακέραιο και ότι «δεν θα
υποστεί καμία ζημία ο φορολογούμενος».

Η αποτυχία της Signature ακολούθησε το κλείσι-
μο της Silicon Valley Bank, το δεύτερο μεγαλύτερο
στην ιστορία των ΗΠΑ μετά της Washington Mutual,
η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της οικονομι-
κής κρίσης του 2008.

Οι επενδυτές ενοχλήθηκαν από την ταχύτητα με
την οποία η Silicon Valley Bank που εστιάζει στις
startups -ο 16ος μεγαλύτερος δανειστής στις ΗΠΑ-
ανατράπηκε από τις αναλήψεις πελατών. Το επει-
σόδιο την περασμένη εβδομάδα διέγραψε περισ-
σότερα από 100 δισ. δολάρια σε αγοραία αξία από
τις τράπεζες των ΗΠΑ, προκαλώντας ταχεία δράση
από κυβερνητικούς αξιωματούχους το περασμένο
Σαββατοκύριακο για να προσπαθήσουν να αποκα-
ταστήσουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα.

Η FDIC δημιούργησε μια τράπεζα (διάδοχο-γέ-
φυρα) την Κυριακή, η οποία θα επιτρέψει στους πε-
λάτες να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. «Οι

καταθέτες και οι δανειολήπτες της Signature Bank
θα γίνουν αυτόματα πελάτες της bridge bank», ανέ-
φερε η FDIC. Σε δήλωσή της η κυβερνήτης της Νέας
Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι ελπίζει πως οι
ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα παράσχουν
«αυξημένη εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του τρα-
πεζικού μας συστήματος».

Ο νόμος Dodd-Frank Act, που δημιουργήθηκε
στον απόηχο του χρηματοπιστωτικού κραχ του 2008,
προσπάθησε να βελτιώσει τη λογοδοσία και τη δια-
φάνεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα
με αυτό τον νόμο, οι τράπεζες με περιουσιακά στοι-
χεία άνω των 50 δισ. δολαρίων θεωρούνταν δυνητι-
κά «πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν» και, ως εκ
τούτου, υπόκεινται σε μια σειρά αυστηρών δοκιμών
και ρυθμίσεων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανέφερε

ότι παρακολουθεί τις πιθανές επιπτώσεις στη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την κατάρ-
ρευση της Silicon Valley Bank, δηλώνοντας βέ-
βαιο ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει τα κατάλληλα ρυθ-
μιστικά μέτρα. 

Η FDIC έχει κινητοποιηθεί για να καλύψει τις
απαιτήσεις των καταθετών και, σύμφωνα με πληρο-
φορίες που διέρρευσαν στα αμερικανικά ΜΜΕ, έχει
ρευστοποιήσει τα μισά από τα διαθέσιμα της Silicon
Valley Bank προκειμένου να επιστρέψει στους κα-
ταθέτες μέχρι 250.000 δολάρια (το ποσό μιας εγγυη-
μένης κατάθεσης) σήμερα και μέχρι το 50% του υπο-
λοίπου τους σε 1-2 μέρες.

Από την άλλη, στη Βρετανία παρατηρείται μεγα-
λύτερη κινητικότητα. Η Royal Group, μια επενδυτική
εταιρεία που ελέγχεται από έναν αξιωματούχο της
βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, εξετάζει
το ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία της θυγατρικής
εταιρείας της Silicon Valley στη Βρετανία. Σύμφωνα
με το Βloomberg, μάλιστα, οι συζητήσεις φαίνεται
να είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Αυτό που τρομάζει είναι ότι η Silicon Valley Bank
δεν είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αυτό
το πρόβλημα, όπως μεταδίδει το CNN. Οι αμερικανι-
κές τράπεζες είχαν απώλειες 620 δισ. δολαρίων σε
«μη πραγματοποιηθείσες ζημίες» (περιουσιακά
στοιχεία οι τιμές των οποίων έχουν μειωθεί αλλά δεν
έχουν πουληθεί ακόμη) στα τέλη του 2022, σύμφωνα
με την FDIC.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέν-
τεζ, μέλος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας,
δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει ενδεχόμενη προ-
σπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την οι-
κονομική διάσωση της τράπεζας Silicon Valley
Bank. «Δεν είμαι έτοιμος να τους προσφέρω μια οι-
κονομική διάσωση σε οποιαδήποτε διάσταση μπορώ
να φανταστώ», δήλωσε ο Μενέντεζ στην εκπομπή
«Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Μνήμες 2008 
φέρνει η πτώχευση 

των Signature
και Silicon Valley Bank

Δεν χάνουν τις αποταμιεύσεις
τους οι καταθέτες - 
Έκτακτα μέτρα για 
να αποφευχθεί μια νέα κρίση -
Αγωνία για τις startups
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΜΑΛIΑ ΚAΤΖΟΥ

Η Natech, ελληνική fintech εταιρεία με
έδρα τα Ιωάννινα που παρέχει υπηρεσίες τε-
χνολογίας και προϊόντα SaaS, άντλησε 10
εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ιδιωτικού μετα-
τρέψιμου ομολόγου. Η συγκεκριμένη χρημα-
τοδότηση θα υποστηρίξει, εκτός των άλλων,
την επέκταση σε διεθνείς αγορές, καθώς και
τη στρατηγική κοινοπραξία με την Τράπεζα
Πειραιώς για τη δημιουργία της ψηφιακής
τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε ήδη ανα-
κοινώσει από τον Απρίλιο του 2022 την έναρξη
μιας νέας αυτόνομης και αποκλειστικά ψη-
φιακής τράπεζας για πελάτες σε Ελλάδα και
Ευρώπη. Το εν λόγω εγχείρημα θα δώσει τη
δυνατότητα στη Natech να προσφέρει επι-
πλέον BaaS προϊόντα σε χρηματοοικονομικά
ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

H
διεθνής αναταραχή λόγω της
κατάρρευσης των Silicon Val-
ley Bank και Signature Bank

επιδρά αρνητικά στο ελληνικό χρηματι-
στήριο. Παράλληλα, το ΧΑ καλείται να
διαχειριστεί και την τρέχουσα κατάστα-
ση, κυρίως τη διάψευση των προσδο-
κιών για ανάκτηση επενδυτικής βαθμί-
δας εντός Μαρτίου, καθώς ο οίκος D-
BRS κράτησε την αξιολόγηση της ελλη-
νικής οικονομίας στη βαθμίδα BB
(high) με σταθερό outlook, ενώ ανέφε-
ρε πως η Ελλάδα παραμένει προσηλω-
μένη στη διασφάλιση της βιωσιμότητας
των δημοσιονομικών και του χρέους,
παρά το πιο δύσκολο μακροοικονομικό
περιβάλλον. Θυμίζουμε πως επόμενο
κρίσιμο ραντεβού για την ελληνική οι-
κονομία είναι στις 21 Απριλίου, όταν θα
«κριθεί» από τη Standard and Poor’s.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, μια πτώση-
διόρθωση έως τις 1.030 μονάδες δεν θα

αντέστρεφε το momentum που έχει
διαμορφωθεί στην αγορά. Σύμφωνα με
τους ίδιους, το κυρίαρχο ζητούμενο δεν
είναι ένα «stop» στις 1.030 μονάδες, αλ-
λά η διακράτηση του ψυχολογικού ορί-

ου των 1.000 μονάδων, το οποίο κατα-
κτήθηκε στα τέλη του περασμένου Ια-
νουαρίου, έπειτα από οκτώ χρόνια, και
αποτελεί έναν κομβικό για την ευρύτε-
ρη εικόνα της αγοράς «σταθμό».

Η Milbank σύμβουλος 
της ΔΕΗ στο deal με Enel

Η δικηγορική εταιρεία Milbank λειτούργη-

σε ως σύμβουλος της ΔΕΗ στο deal εξαγοράς

της Enel Ρουμανίας, συνολικής αξίας 1,26 δισ.

ευρώ. Το κλείσιμο της εξαγοράς αναμένεται

να ολοκληρωθεί έως το γ’ τρίμηνο του 2023

και θα υπόκειται σε συνήθεις προϋποθέσεις,

συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της έγ-

κρισης από τις αρμόδιες αντιμονοπωλιακές

αρχές. Όπως επισημαίνει η δικηγορική εται-

ρεία στην ανακοίνωσή της, η εξαγορά αντι-

προσωπεύει ένα «βήμα» στη διαδικασία μετα-

σχηματισμού για τη στρατηγική ανάπτυξης της

ΔΕΗ με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτο-

φυλακίου ΑΠΕ, κορυφαίων επιχειρήσεων

διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, καθώς και την πρώτη υλική επέκταση

της ΔΕΗ σε μια νέα γεωγραφική επικράτεια.

Προχωρά η digital Πειραιώς
Προχωρεί το νέο εγχείρημα της Τράπεζας

Πειραιώς, που αφορά τη δημιουργία μιας

αυτόνομης αμιγώς ψηφιακής τράπεζας

(digital bank) που θα απευθύνεται στις γε-

νιές των Millenials και της Generation Z.

Από τους 5 εκατομμύρια πελάτες της Πειραι-

ώς, το 1,5 εκατομμύριο αφορά τις γενιές αυ-

τές, τους πελάτες που σήμερα κάνουν τα

πάντα ψηφιακά. Στόχος είναι στη νέα digital

bank να μεταφερθούν τα 500 εκατ. ευρώ κα-

ταθέσεων που ήδη προέρχονται από τους

Millenials και τους Generation Z, ώστε με τη

σειρά τους να δημιουργήσουν την κεφαλαι-

ακή βάση για τη χορήγηση έξυπνων και και-

νοτόμων δανειακών προϊόντων. Η digital

bank αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες

της στο β’ τρίμηνο του 2023. Θα απευθύνεται

σε πρώτη φάση στην ελληνική αγορά και σε

δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να διευρύνει

τις εργασίες της στο εξωτερικό.

Στη Monterock International
το Kensho Psarou

Η Monterock International, η οποία συνδέ-

εται με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά

Εμιράτα, είναι η ιδιοκτήτρια του υπερπολυτε-

λούς ξενοδοχείου Kensho Psarou, το οποίο

και απέκτησε από τη Notion Ανάπτυξη Ακινή-

των. Το εν λόγω ξενοδοχείο κρατάει το τελευ-

ταίο δεκάμηνο το ρεκόρ υψηλότερης αποτίμη-

σης σε όρους κόστους εξαγοράς ανά δωμάτιο.

Το τίμημα αντιστοιχεί σε 600.000 ευρώ ανά

δωμάτιο. Παράλληλα, η Monterock Interna-

tional προχωρά ήδη σε δύο νέα projects στις

περιοχές Καλαφάτη και Καραμπέτη της Μυ-

κόνου, που αφορούν την ανάπτυξη των υπερ-

πολυτελών συγκροτημάτων One & Only και A-

man αντίστοιχα. 

Στο 5,04% διαμορφώνεται το ποσοστό της The Capi-
tal Group Companies, Inc. στα δικαιώματα ψήφου
της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η
Εθνική Τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα
με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εται-
ρεία The Capital Group Companies, Inc. στις
8/3/2023, η The Capital Group Companies, Inc. κατέ-
χει έμμεσα από τις 7/3/2023 δικαιώματα ψήφου, τα
οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστι-
κές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω
του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου της τράπεζας.

Σε σταυροδρόμι το χρηματιστήριο

Χρηματοδότηση 10 εκατ. εξασφάλισε η Νatech

ΕΤΕ: Με 5,04% στα δικαιώματα ψήφου η The Capital Group



Ο
Ολυμπιακός με την καρδιά του
πρωταθλητή και την οξυδέρκεια
του Μίτσελ υποχρέωσε την ΑΕΚ
στην πρώτη εντός έδρας ήττα της

3-1 στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» και
προσέδωσε περίσσεια αγωνίας για τη συνέ-
χεια στο πρωτάθλημα.

Ταυτόχρονα, ήταν η πρώτη
νίκη του Ολυμπιακού σε
ντέρμπι την τρέχουσα σεζόν,
ενώ διατηρήθηκε ένα σπάνιο
ρεκόρ, καθότι έχει να χάσει
πέντε χρόνια από την Ένωση
σε αγώνα πρωταθλήματος. Η
Ένωση έχασε τις ευκαιρίες
στο πρώτο μέρος, ενώ στο

δεύτερο ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την
κόντρα επίθεση.

Για πρώτη φορά από συστάσεως του ποδο-
σφαίρου -και όχι μόνο του επαγγελματικού-
οι τέσσερις μεγάλοι είναι μέσα στα πράγματα
για τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε «αέ-
ρας» από το Περιστέρι (2-0 τον Ατρόμητο με
δύο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη), είναι πλέον και
πρωταθλητής… άνοιξης, εκτός από πρωτα-
θλητής χειμώνα. 

Απέχει δύο βαθμούς από την Ένωση, πέντε
από τον Ολυμπιακό και επτά από τον ΠΑΟΚ,
νικητή 1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με
γκολ του Τόμας στη Super League 1.

Το γενικό συμπέρασμα; Όλοι μπορούν να
νικήσουν όλους, προς τέρψιν των υγιών... αρ-
ρώστων ποδοσφαιρόφιλων. 

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστι-
κής: Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα 3-1 (Νταρίντα 24’,

Μ. Γκαρσία 43’, Αμ. Καμαρά 58’ - Λιάσος 7’),
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3 (Τσούμπερ 82’ - Μου-
κουντί 50’ αυτ., Μπακαμπού 53’, Κανός 67’),
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-2 (Ιωαννίδης
49’, 63’ πέν.), Βόλος - ΠΑΟΚ 0-1 (Τόμας 30’),
Ιωνικός - Αστέρας Τρ. 1-0 (Μάντζης 7’), Λεβα-
δειακός - ΟΦΗ 2-0 (Διαμαντής 21’ αυτ., Νίκας
27’), Παναιτωλικός - Λαμία 1-1 (Καρέλης 51’ -
Ντε Βιτσέντι 71’).

TΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL SPORTS32

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

Πρώτος ο Παναθηναϊκός
μετά τη μεγάλη νίκη 
του Ολυμπιακού με 3-1
επί της ΑΕΚ. 
Όλοι μπορούν 
να νικήσουν όλους

«Πράσινη» κορυφή, «κόκκινη» ηδονή
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Μ
ε δύο μεγάλα ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ -

Παναθηναϊκός αρχίζουν τα πλέι οφ στο πρωτά-

θλημα της Super League 1 το προσεχές Σαββα-

τοκύριακο μετά την ηλεκτρονική κλήρωση. Ο Ολυμπια-

κός θα παίξει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Οι πρωτα-

θλητές είναι οι ευνοημένοι των δύο πρώτων αγωνιστι-

κών, καθότι μετά τον Βόλο θα υποδεχτούν τον Άρη στο

Φάληρο. Αντίθετα δεν είναι καλή η κλήρωση για την

ΑΕΚ, η οποία θα παίξει δύο κολλητά ντέρμπι, μια και μετά

τον Παναθηναϊκό θα πάει στην Τούμπα για να συναντήσει

τον ΠΑΟΚ. Τρία διαδοχικά ντέρμπι έχει και ο «δικέφαλος

του Βορρά», που μετά τον Άρη στο «Βικελίδης» θα υπο-

δεχτεί την ΑΕΚ και μετά θα κατέβει στο Φάληρο για να

παίξει με τον Ολυμπιακό. Τη δε τελευταία αγωνιστική, αν

δεν έχουν κριθεί τα εισιτήρια, ο ΠΑΟΚ θα

υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Φυ-

σικά στα πλέι oφ όλοι θα παίξουν με όλους

και οι ομάδες κουβαλούν τη βαθμολογία της

κανονικής περιόδου. Τα παιχνίδια της πρε-

μιέρας θα πραγματοποιηθούν το Σαββατο-

κύριακο (18-19/3), ενώ μετά θα υπάρξει

διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομά-

δων και τα πλέι οφ θα συνεχιστούν το διή-

μερο 1-2 Απριλίου.

Όπως είναι γνωστό, ο πρωταθλητής θα πάρει μέρος

στον 3ο προκριματικό γύρο και ο δευτεραθλητής στον 2ο

προκριματικό γύρο του Champions League. Ο 3ος στο

Europa League και ο 4ος και ο 5ος στο Conference

League. Για τελευταία σεζόν. Την προσεχή σεζόν από

την Ελλάδα θα αφαιρεθεί μία ομάδα από τα προκριματικά

του Champions League, θα παίζει στο Champions

League μόνο ο πρωταθλητής και άλλες τρεις ομάδες θα

πάρουν μέρος στο Conference League.

Στα πλέι άουτ δεν παίζουν όλοι μέσα - έξω, θα γίνουν

μόνο επτά αγωνιστικές και

θα υποβιβαστούν κατευθεί-

αν δύο ομάδες και αντίστοι-

χα ισάριθμες θα ανέβουν

από τη Super League 2.

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Πλέι οφ: Ευνοημένος 
ο Ολυμπιακός

1η αγωνιστική - 18, 19 Μαρτίου 
Άρης - ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Βόλος - Ολυμπιακός 

2η αγωνιστική - 1, 2 Απριλίου 
Ολυμπιακός - Άρης

Παναθηναϊκός - Βόλος
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

3η αγωνιστική - 5 Απριλίου 
Άρης - Παναθηναϊκός

Βόλος - ΑΕΚ
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική - 8, 9 Απριλίου 
ΑΕΚ - Άρης

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Βόλος

5η αγωνιστική - 22, 23 Απριλίου
Βόλος - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική - 26 Απριλίου 
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Άρης - Ολυμπιακός
Βόλος - Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική - 29, 30 Απριλίου 
Ολυμπιακός - Βόλος
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Άρης

8η αγωνιστική - 3 Μαΐου 
AΕΚ - Ολυμπιακός

Άρης - Βόλος
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

9η αγωνιστική - 6, 7 Μαΐου
Άρης - ΑΕΚ

Βόλος - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

10η αγωνιστική - 13, 14 Μαΐου 
ΑΕΚ - Βόλος

Παναθηναϊκός - Άρης
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Πλέι οφ Πλέι  άουτ
1η αγωνιστική - 18, 19 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Παναιτωλικός
Ατρόμητος - Ιωνικός
ΟΦΗ - Λεβαδειακός

Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα

2η αγωνιστική - 1, 2 Απριλίου 
Ιωνικός - Αστέρας Τρ.

Λεβαδειακός - Ατρόμητος
Παναιτωλικός - Λαμία
ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ

3η αγωνιστική - 8, 9 Απριλίου 
Αστέρας Τρ. - Λεβαδειακός
Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα

ΟΦΗ - Λαμία
Παναιτωλικός - Ιωνικός

4η αγωνιστική - 22, 23 Απριλίου 
Λεβαδειακός - Ιωνικός

ΟΦΗ - Αστέρας Τρ.
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός

Λαμία - Ατρόμητος

5η αγωνιστική - 29, 30 Απριλίου
Αστέρας Τρ. - Λαμία

Ατρόμητος - ΟΦΗ
Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

6η αγωνιστική - 6, 7 Μαΐου
Ατρόμητος - Παναιτωλικός

ΟΦΗ - Ιωνικός
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρ.

Λαμία - Λεβαδειακός

7η αγωνιστική - 13, 14 Μαΐου
Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος

Ιωνικός - Λαμία
Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός - ΟΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Πλέι οφ) 

Παναθηναϊκός ...........61
ΑΕΚ ............................59
Ολυμπιακός ...............56
ΠΑΟΚ .........................54
Άρης ...........................40
Βόλος .........................39

(Πλέι άουτ)
Παναιτωλικός ............29
Ατρόμητος ..................29
ΟΦΗ ...........................26
Αστέρας Τρ. ................25
ΠΑΣ Γιάννινα ..............23
Ιωνικός .......................18
Λαμία ..........................17
Λεβαδειακός .............. 17

Με ντέρμπι 
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
και Άρης - ΠΑΟΚ αρχίζει 
το μίνι πρωτάθλημα



ΤΡ
ΙΤ

Η
1

4
 Μ

Α
Ρ

Τ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

3

34

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

P
O

L
IT

IC
A

L
 Α

R
T

Θ
ρίαμβος για την κωμωδία «Τα πάντα
όλα» στην 95η χολιγουντιανή τελε-
τή των βραβείων Όσκαρ που πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ της Κυρια-

κής στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες! Η
ταινία για τις τρελές περιπέτειες μιας Κινέζας
μετανάστριας σάρωσε στις βασικές κατηγο-
ρίες μοιράζοντας χρυσά αγαλματίδια στους
πρωταγωνιστές Μισέλ Γιο (Α’ Γυναικείου Ρό-
λου), Τζέιμι Λι Κέρτις (Β’ Γυναικείου Ρόλου),
Κε Χούι Κουάν (Β’ Ανδρικού Ρόλου), βραβείο
Σκηνοθεσίας στους Ντάνιελ Σάινερτ και Ντά-
νιελ Κουάν και ένα ακόμη για το Καλύτερο
Μοντάζ. Όλοι τους κέρδισαν το πρώτο Όσκαρ
στην καριέρα τους και το γιόρτασαν με συγκι-
νητικές ομιλίες.

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου ο 54χρο-
νος Καναδοαμερικανός ηθοποιός Μπρένταν
Φρέιζερ αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής για
την εκπληκτική ερμηνεία του στην ταινία «Η
φάλαινα». Η αντιπολεμική ταινία «Ουδέν νεώ-
τερον από το δυτικό μέτωπο» έλαβε το Όσκαρ

Καλύτερης Ξένης Ταινίας, το «Ναβάλνι» το
βραβείο Καλύτερου Ξένου Ντοκιμαντέρ, ενώ
το «Naatu Naatu - RRR» το Όσκαρ Καλύτερου
Τραγουδιού.

Λάμψη και παραλειπόμενα
Η λαμπερή τελετή άνοιξε με ένα σχόλιο-

καρφί από τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για το
επικό χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ
στην περσινή διοργάνωση. «Αν κάποιος εδώ
μέσα διαπράξει μια πράξη βίας σε οποιοδή-
ποτε σημείο της παράστασης, θα του απονε-
μηθεί το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και θα του
επιτραπεί να εκφωνήσει λόγο διάρκειας 19
λεπτών», σχολίασε με νόημα!

Στην εμφάνιση της εντυπωσιακής Lady Ga-
ga στο κόκκινο χαλί έγινε πανζουρλισμός. Οι
φωτογράφοι στριμώχτηκαν για να απαθανατί-
σουν τη διάσημη ερμηνεύτρια, μέχρι που
ένας παπαράτσι έχασε την ισορροπία του και
έφαγε μια επική τούμπα. Η ηρωίδα σούπερ
σταρ έτρεξε κοντά του και τον βοήθησε να ση-

κωθεί, με το ενσταντανέ να κάνει τον γύρο του
κόσμου.  Η Κάρα Ντελεβίν αποθέωσε την
κομψότητα με φαντασμαγορική εμφάνιση!
Επέλεξε κατακόκκινο μακρύ φόρεμα του Οί-
κου Elie Saab και διαμάντια Bulgari, μοιάζον-
τας με πριγκίπισσα του παραμυθιού.

Η εγκυμονούσα ιέρεια της ποπ Ριάνα τρέ-
λανε κόσμο με το διάφανο μακρυμάνικο
κορμάκι ζιβάγκο και το δερμάτινο φόρεμα
Alaia με τα μεγάλα σκισίματα στο πλάι που
αγκάλιαζε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της,
αναδεικνύοντας τη φινέτσα και το απαρά-
μιλλο στιλ της.

Τα «μούτρα» της Άντζελα Μπάσετ προκά-
λεσαν πικρόχολα σχόλια στο Twitter. Η ηθο-
ποιός ήταν υποψήφια στην κατηγορία Β’ Γυ-
ναικείου Ρόλου και μάλλον περίμενε πως θα
κατακτούσε το βραβείο. Όταν ανακοινώθη-
καν τα αποτελέσματα με νικήτρια την Τζέιμι
Λι Κέρτις η «χαμένη» πρωταγωνίστρια δεν
μπήκε καν στον κόπο να χειροκροτήσει την...
αντίπαλό της.

Ξινά μούτρα, καρφιά και...
πρωτάρηδες με βραβείο!

95α ΟΣΚΑΡ

Μπρένταν Φρέιζερ Μισέλ Γιο

Κάρα Ντελεβίν Ριάνα Άντζελα Μπάσετ - Τζέιμι Λι Κέρτις



Δημόσια τρυφερή εξομολόγηση της Νίνας
Λοτσάρη στον αγαπημένο της Χρήστο Λεμονή
με αφορμή την επέτειο της σχέσης τους. Η
καλλίγραμμη performer και ο γοητευτικός
χρηματιστής γιόρτασαν δύο χρόνια κοινής
ζωής, με την τραγουδίστρια να λιώνει από
έρωτα: «Δύο χρόνια, ομορφάντρα μου, μαζί!
730 μέρες αντέξαμε, εκτός από 3 μέρες που
φάνηκαν αιωνιότητα, όταν έλειψες στην Κύ-
προ για δουλειά. Πάμε για τις επόμενες 730
μέρες δυνατά με χαρές και αυτά που θέλουμε
να τα κάνουμε πραγματικότητα!».

Η αγγελία της Μαλέσκου

Μετρά αντίστροφα για τον γάμο και τον ερχο-
μό της κορούλας της! Λίγο πριν από τα γεννη-
τούρια η εγκυμονούσα Ιωάννα Μαλέσκου θα
ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου
της Κωνσταντίνου Δανιά, με την τελετή να
πραγματοποιείται στην Αθήνα και όχι στην
Πρέβεζα, απ’ όπου κατάγεται η παρουσιά-
στρια. Η αναγγελία του γάμου δημοσιεύτηκε
σε καθημερινή εφημερίδα. «Ο Δανιάς Κων-
σταντίνος και η Μαλέσκου Ιωάννα πρόκειται
να παντρευτούν σε δήμο της Αττικής», απο-
φεύγοντας τόπο και χρόνο.

Το outsider Πέτρος Πολυχρονί-
δης γράφει ιστορία! O αθλητικο-
γράφος, ο οποίος ανέλαβε πριν
από οκτώ χρόνια το τιμόνι του
«Τροχού της τύχης» και κατάφε-
ρε να κατακτήσει τις καρδιές των
τηλεθεατών με το χιούμορ και
τον επαγγελματισμό του, γιόρτα-
σε την επιτυχημένη πορεία του
με μια φωτογραφία από την πρώ-
τη μέρα στα πλατό: «Σαν σήμερα
2015. Μπήκαμε studio για το
πρώτο γύρισμα του Τροχού»!

Έκανε 
την τύχη του

ΠΠαραμυθένιος γάμος
Στο ανθοστολισμένο παλάτι της Ιορδανίας παντρεύτηκαν την Κυ-
ριακή η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής Τζαμάλ
(Δημήτρης) Θερμιώτης σε μια λαμπερή τελετή που θύμιζε «Χί-
λιες και μια νύχτες»! Ο βασιλιάς Αμπντάλα και η απαστράπτουσα
βασίλισσα Ράνια υποδέχτηκαν τους περισσότερους από 2.000
καλεσμένους που κατέφθασαν από όλο τον κόσμο για τον πολυα-
ναμενόμενο γάμο της μεγαλύτερης κόρης του αριστοκρατικού
ζευγαριού με τον Ανδριώτη γαμπρό.
Για την πιο όμορφη μέρα της ζωής της η 26χρονη νύφη επέλεξε
ένα λευκό wedding dress του Οίκου Dior με λαιμόκοψη, μανσέ-
τες από πανάκριβη δαντέλα, μακρύ πέπλο κεντημένο με περίτε-
χνα λουλούδια και μοναδικά κοσμήματα, ένα ζευγάρι διαμαντέ-
νια σκουλαρίκια και την πλατινένια τιάρα που φορούσε η μητέρα
της Ράνια στον γάμο της με τον βασιλιά. Η νύφη κατέφτασε στον
χώρο της τελετής μέσω των καταπράσινων κήπων του παλατιού,
συνοδεία του αδελφού της.

Η 26χρονη κό-
ρη του Πανα-
γιώτη και της
Μάσας Φασού-
λα είναι μια
καλλονή! Η
αθλήτρια μπά-
σκετ με ύψος
1,95μ. πόζαρε
για πρώτη φο-
ρά εκτός γηπέ-
δων και μας
έκοψε την ανά-
σα με τη σέξι
εμφάνισή της.
Εντυπωσιακή
με μίνι φούστα,
crop top και φαρδύ μακρύ blazer, φωτογρα-
φήθηκε στον καθρέφτη του μπάνιου της πριν
από βραδινή έξοδο, με τους followers να της
χαρίζουν ατελείωτα κομπλιμέντα!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

And the winner is...

Η κουκλάρα
μπασκετμπολίστρια

Α
ρωμα γυναίκας στον τελικό του «The Voice». Η Μαρία
Σακελλάρη από το team του Πάνου Μουζουράκη ανα-
δείχτηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού μουσικού τά-
λεντ σόου, κατακτώντας το πολυπόθητο τρόπαιο και ένα

ετήσιο συμβόλαιο με γνωστή δισκογραφική εταιρεία. Η μαθήτρια
λυκείου αναμετρήθηκε στην τρίτη φάση με την Dodona από την ομά-
δα του Κωνσταντίνου Αργυρού αλλά με την ερμηνεία, την υπέροχη
φωνή και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της «μάγεψε» κοινό
και κριτική επιτροπή που της χάρισαν με την ψήφο τους την κορυφή!
Η 16χρονη παίκτρια από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο
stage του «The Voice» ξεχώρισε. Η ερμηνεία της στο «I ’d rather go
blind» ήταν μοναδική, κάνοντας και τους τέσσερις coaches να γυρί-
σουν τις καρέκλες τους και να τη διεκδικήσουν. Η ίδια επέλεξε την
ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και τον έβγαλε ασπροπρόσωπο!
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Έρωτά μου αγιάτρευτε



Ε
να πρόβλημα σε κάποιο μεσοσπονδύλιο
δίσκο είναι ενοχλητικό και επίπονο.
Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από μύθους
και παρεξηγήσεις που μπερδεύουν τον

ασθενή όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις για την
υγεία του. Η δισκοκήλη είναι μια διάγνωση γύρω
από την οποία συντηρούνται πολλοί μύθοι, οι
οποίοι απομακρύνουν τον ασθενή από τη σωστή
θεραπεία.

«Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι εξαιρετικά
σταθερά καθηλωμένος ανάμεσα από δύο σπον-
δύλους και συγκρατιέται στη θέση του από ισχυ-
ρούς συνδέσμους. Είναι πρακτικά αδύνατο να φύ-
γει από τη θέση του. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος
όμως μπορεί να παρουσιάσει φθορά και ένα κομ-

μάτι του (συνήθως ο πυρήνας του δίσκου) ενδέχε-
ται να προβάλει προς τα πίσω ή και να αποσπαστεί
(αυτό που συχνά ακούμε να αναφέρεται ως σπα-
σμένος δίσκος)», αναφέρει ο νευροχειρουργός
εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης Παντελής
Σταυρινού.

Παρόλο που η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
μπορεί να προκαλέσει πόνο στη μέση (οσφυαλ-
γία) ή στο πόδι (ισχιαλγία), δεν είναι καθόλου
σπάνιο να υπάρχει δισκοκήλη (ακόμη και μεγάλη
δισκοκήλη) χωρίς καθόλου συμπτώματα. «Ο πό-
νος στη μέση είναι από τα συχνότερα συμπτώμα-
τα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών θα νιώ-
σει πόνο στη μέση του σε κάποια στιγμή της ζωής
του. Ωστόσο, η δισκοκήλη δεν είναι η συχνότερη

αιτία του πόνου στη μέση. Τις περισσότερες φο-
ρές η διάγνωση είναι η “μη ειδικής αιτιολογίας
οσφυαλγία”, δηλαδή, με απλά λόγια, ο πόνος δεν
οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή σε
μια συγκεκριμένη βλάβη. Η μαγνητική τομογρα-
φία είναι μια εξαιρετική εξέταση, η οποία μπορεί
να δείξει με πολύ μεγάλη ευκρίνεια τις διάφορες
ανατομικές δομές. Με τη βοήθεια της μαγνητικής
μπορούμε πλέον να διακρίνουμε ακόμη και πολύ
μικρές αλλαγές στη δομή ενός δίσκου ή στην ανα-
τομία της σπονδυλικής στήλης. Όμως, ακόμη και
αν μια μαγνητική τομογραφία δείχνει κάποια δι-
σκοπάθεια, δεν σημαίνει ότι αυτή η δισκοπάθεια
είναι η αιτία του πόνου. Τα ευρήματα από τη μα-
γνητική τομογραφία πρέπει πάντα να μελετώνται
σε σχέση με το ιστορικό και την κλινική εξέταση
του ασθενούς», τονίζει ο γιατρός.

Παλαιότερα οι ασθενείς με πόνο στη μέση
άκουγαν τον γιατρό να τους λέει να μείνουν στο
κρεβάτι «ακίνητοι» για μέρες. Τώρα πλέον γνωρί-
ζουμε ότι αυτό όχι μόνο δεν βοηθά αλλά ίσως να
κάνει και κακό. Ο ασθενής με οσφυαλγία πρέπει
να κινητοποιείται όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
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Ο ασθενής με οσφυαλγία 
πρέπει να κινητοποιείται όσο 
πιο γρήγορα γίνεται

Πότε γίνεται χειρουργείο
Η πρώιμη έναρξη σωστής φυσικοθεραπείας σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή θα βοηθή-
σει στο να υποχωρήσει ο ερεθισμός των μυών και οι ασθενείς να νιώσουν πιο γρήγορα καλύτερα.
Η χειρουργική επέμβαση για δισκοκήλη (συνήθως είναι η λεγόμενη «μικροδισκεκτομή») είναι
μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος. Όμως, το ότι έχει κά-
ποιος δισκοκήλη και πονά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται χειρουργείο. Για την ακρίβεια,
το 80% των ασθενών με δισκοκήλη θα βρει λύση στο πρόβλημά του χωρίς να χειρουργηθεί. Ειδικά
με τις σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές τα ποσοστά επιτυχίας είναι άριστα. «Πολλοί
ασθενείς φοβούνται ότι αν διαγνωστούν με ένα τέτοιο πρόβλημα θα αναγκαστούν να αλλάξουν ρι-
ζικά τη ζωή τους, μένοντας μακριά από τη δουλειά, τα σπορ και τις κοινωνικές τους δραστηριότη-
τες γενικότερα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι με τη σωστή θεραπεία η πιθανότητα να επιστρέ-
ψει κανείς πλήρως στις δραστηριότητές του είναι πολύ μεγάλη», καταλήγει ο κ. Σταυρινού.

Δισκοκήλη και ποιότητα ζωής 

Παντελής Σταυρινού,
νευροχειρουργός εγκεφάλου

και σπονδυλικής στήλης 



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)
Η όψη αυτή θα σας φέρει αντιμέτωπους με

πολλούς κινδύνους, ιδίως αν ανήκετε στο

τρίτο δεκαήμερο. Προσοχή θα πρέπει να

δείξετε σε άτομα που θέλουν να σας εξαπα-

τήσουν ή σε συζητήσεις που σκοπό έχουν

να σας ανακατέψουν και να σας απομακρύ-

νουν από τους στόχους σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας θέλουν αρκετή προσοχή

αυτή την περίοδο, αλλά μην αφήσετε τους

φίλους σας να σας κάνουν να νιώσετε άβολα

για ένα προσωπικό σας θέμα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι επαγγελματικές σας κινήσεις σήμερα θα

πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, για-

τί η εικόνα των πραγμάτων δεν θα είναι ξε-

κάθαρη. Επιπλέον θα νιώσετε μια αδυναμία

να συγκεντρωθείτε και να φέρετε σε πέρας

κάποια πράγματα που σας αφορούν. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ένταση θα έχετε σήμερα, μπορεί να προέρ-

χεται από τον εργασιακό σας χώρο αλλά και

από καταστάσεις που αφορούν την υγεία

σας. Φροντίστε να μην μπλέξετε με παρα-

σκηνιακές καταστάσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Το παρελθόν σήμερα θα είναι αρκετά ενερ-

γό, κυρίως αν σας δημιουργεί κάποιες φο-

βίες και εμμονές. Είναι πιθανόν να σας

αποπροσανατολίσουν κάποιες οικονομικές

σας υποθέσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι συνεργασίες σας αλλά και οι σχέσεις

δεν θα έχουν και την καλύτερη πορεία

αυτήν τη μέρα. Πολύ πιθανόν να δημι-

ουργηθούν παρεξηγήσεις και εντάσεις

και να νιώσετε απογοητευμένοι και εξα-

πατημένοι. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα υπάρξουν πολλές ανακρίβειες
στον εργασιακό σας χώρο, όπως επίσης και
σε καθημερινά θέματα. Η ξεκούραση θα
βοηθήσει ώστε να είστε πιο ήρεμοι όταν
έχετε να αντιμετωπίσετε στρεσογόνες κα-
ταστάσεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καλό θα είναι να μην αφήσετε τους άλλους
να ελέγχουν τα οικονομικά σας. Είναι μια
αρκετά έντονη περίοδος κατά την οποία θα
παρουσιαστούν και προσωπικά θέματα, αν
δεν είστε και εσείς ξεκάθαροι με το τι θέλετε
από τους άλλους.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε αρκετά έντονοι σήμερα με τις σχέ-
σεις σας και μάλλον θα πρέπει να αφήσετε
για αργότερα τα ξεκαθαρίσματα με πρόσω-
πα που σας έχουν ταλαιπωρήσει. Προβλη-
ματισμένοι επίσης θα νιώσετε με οικογε-
νειακές υποθέσεις, μια και σας έχουν κου-
ράσει κάποιες συμπεριφορές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η ενέργειά σας σήμερα θα είναι σε χαμη-
λά επίπεδα, βάζοντας σε αναμονή πολλές
από τις δουλειές που είχατε βάλει στο
πρόγραμμά σας. Επίσης, μην μπλέξετε σε
κουβέντες με πρόσωπα που κατηγορούν
με μεγάλη ευκολία τους άλλους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται σε μια με-
γάλη αναστάτωση, ιδίως αν ανήκετε στο
τρίτο δεκαήμερο. Επίσης, μην αφήσετε τη
διαχείριση των οικονομικών σας στους άλ-
λους γιατί θα βρεθείτε μπροστά σε δυσά-
ρεστες εκπλήξεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν κά-
ποιες σκοτεινές πλευρές και δεν έχετε
όλη την αλήθεια μπροστά σας. Ίσως ένα
οικογενειακό θέμα έχει γίνει πολύ κου-
ραστικό για εσάς.

ΤΡΙΤΗ 14  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ37

Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες μέρες του
Μαρτίου, αφού ο Άρης και ο Ποσειδώνας
βρίσκονται σε συγκρουσιακή όψη. Η διάθεσή
μας αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν

δεν έχουν την καλύτερη πορεία για τα συμφέροντα 
και την ψυχική μας ηρεμία. 
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«Πολιτική» και «βία» 
δεν πάνε μαζί

Τ
ο να διαδηλώνουν οι πολίτες, να διαμαρτύ-
ρονται οι νέοι, να «τσακώνονται» οι πολιτικοί
και οι δημοσιογράφοι στα κανάλια, να «πλα-

κωνόμαστε» όλοι στις παρέες και τα καφενεία είναι
μέρος της δημοκρατίας. Το να δρουν «καταδρομι-
κά» trolls and haters είναι κομμάτι της εποχής μας.

Όμως, το να σηκώνει κανείς το χέρι είναι απλά
παράνομο. Πολιτική και βία δεν (πρέπει να) υπάρ-
χουν στην ίδια πρόταση. Είναι εκτός της δημοκρα-
τικής ύλης. Όπως, βεβαίως, οι στοχοποιήσεις, οι
προγραφές, οι απειλές, οι κατάρες, οι δολοφονίες
χαρακτήρων κοκ. 

Προφανώς και (πρέπει να) υπάρχουν συγκρουό-
μενες ιδεολογίες, προτάσεις, ιδέες. Όπως υπάρ-
χουν και συγκρουόμενες σκοπιμότητες και συμφέ-
ροντα. Έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι η πραγματικό-

τητα. Η στήλη δεν πέφτει από τα
σύννεφα. Αλλά δεν δικαιολο-
γούνται όλα. 

Η επίθεση στον Γιάνη Βαρου-
φάκη, ο προπηλακισμός του Δη-
μήτρη Βίτσα, τα τρικάκια στο σπίτι
του Κώστα Καραμανλή οφείλουν
να ενεργοποιήσουν τα δημοκρα-
τικά ανακλαστικά κάθε σκεπτό-
μενου πολίτη. Πριν τα καμπανά-
κια γίνουν καμπάνες. 

Όσοι θρέφουν το μίσος και τον διχασμό θα πρέπει
να αναθεωρήσουν τη στάση τους πριν να είναι αργά.
Όλοι ξέρουμε από την ιστορία μας, αλλά και από το
πρόσφατο παρελθόν, πού οδηγεί ο παραλογισμός. 

Ποιο είναι το διακύβευμα για το αύριο; Να χάσει
ο Μητσοτάκης; Να κερδίσει ο Μητσοτάκης; Να χά-
σει ο Τσίπρας; Να κερδίσει ο Τσίπρας; Να ενισχυ-
θούν Ανδρουλάκης, ο Βαρουφάκης, ο Βελόπου-
λος, το ΚΚΕ ή τα αντισυστημικά κόμματα; 

Να ενισχυθούν άλλοι παράγοντες; Συντεχνίες;
Επιχειρηματίες; Να αποδυναμωθούν ανταγωνι-
στές; Να αποδυναμωθεί το πολιτικό σύστημα; Είναι
απολύτως λογικό σε κάθε ερώτημα άλλοι να απαν-
τούν «ναι» και άλλοι «όχι». 

Ένα μόνο είναι απαράδεκτο: ο εκτροχιασμός της
Δημοκρατίας μας. Δεν (πρέπει να) υποτάσσονται τα
πάντα στα συμφέροντα και τις σκοπιμότητες. Υπάρ-
χουν θεμιτά και αθέμιτα μέσα. Νόμιμες και παρά-
νομες πράξεις.

Και η βία είναι παρανομία! Όπως παράνομη
πράξη είναι η συκοφαντία. Παράνομη πράξη εί-
ναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η υποδαύλι-
ση παθών, πολιτικού, θρησκευτικού, φυλετικού

μίσους κοκ. 
Στον στόχο να χάσει ή να κερδίσει το ένα

κόμμα ή το άλλο δεν (πρέπει να) υποτάσσον-
ται τα πάντα. Σίγουρα όχι η Δημοκρατία μας.
Γιατί μόνο αυτή (πρέπει να) υπερασπίζεται
το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα
του ατόμου. 

Κύριε  γενικέ γραμματέα, τα γεγονότα
-όπως και τα πρόσωπα- έχουν τη ση-
μασία τους. Το να τα αρνούμαστε, να
κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε, δεν συ-
νιστά καλή υπηρεσία. Γιατί δίνει λάθος
παράδειγμα. Ότι μπορούμε να λέμε
και να ισχυριζόμαστε τα πάντα. Χωρίς
ευθύνη. Χωρίς αγωνία για τις συνέπει-
ες. Ίσως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, τα
κλασικά ανέκδοτα «αγάπη μου, δεν
είναι αυτό που νομίζεις», «αγάπη μου,
δεν είμαι εγώ», αλλά στην πολιτική
δεν γελά κανείς με αυτού του τύπου

τις δικαιολογίες. Κύριε γενικέ γραμ-
ματέα, κάθε χτύπημα που δεχτήκατε
το ένιωσε στο σώμα του και την ψυχή
του κάθε δημοκράτης πολίτης αυτής
της χώρας. Είμαστε όλοι θύματα της
επίθεσης που δεχτήκατε. Χθες
ήσασταν εσείς. Αύριο μπορεί να
είναι ο καθένας μας. Το μόνο
«εμπόδιο» είναι η Δικαιοσύνη.
Το κράτος δικαίου. Και η μαρ-
τυρία του καθενός από εμάς εί-
ναι πολύ σημαντική για τη λει-
τουργία τους.

Καλημέρα σας, γενικέ γραμματέα! 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Η στήλη έγραφε προ ημερών ότι οι δημοσιογρά-
φοι δεν είμαστε το θέμα. Και επιμένει. Όμως, εί-

μαστε αυτόπτες μάρτυρες. Και όταν κάποιος δέχεται
επίθεση μπροστά στα μάτια μας, δεν έχουμε το δι-
καίωμα να γυρίσουμε πλάτη, να προσπεράσουμε για
να μη βρεθούμε μπλεγμένοι (σ.σ.: όπως είναι το κλι-
σέ στα τροχαία, με κριτική στη δική μας περίπτωση).
Άλλωστε, οι εξαιρέσεις είναι που επιβεβαιώνουν τον
κανόνα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μας μια προ-
σωπική «κατάθεση».

••••••••••••

� Την ημέρα της τραγωδίας, λίγα μέτρα από το αμφι-
θέατρο και τα ιατρεία όπου οι συγγενείς των αγνο-

ουμένων έδιναν δείγμα DNA, δημοσιογράφοι και συγ-
γενείς συνωστίζονταν σε ένα ταχυφαγείο για καφέ και
νερό, κάτι φαγώσιμο να στεριώσουν και πρίζες για να
φορτίσουν κινητά και υπολογιστές. 

••••••••••••

� Όταν μπήκα, λοιπόν, σε αυτό το καφέ, μια παρέα τεσ-
σάρων ανδρών καθόταν δίπλα στη μοναδική ελεύθε-

ρη πρίζα. Παρακάλεσα τον έναν από αυτούς να αλλάξει
θέση για να φορτίσω το κινητό μου. Το έκανε ευγενικά και
σιωπηλά. Πήγα και κάθισα δίπλα του. Ξαφνικά, σηκώνει
το κινητό του και καλεί τον τελευταίο αριθμό. Στην οθόνη
εμφανίζεται ένα όνομα: «Ελπίδα»! Δεν απαντά. Και τα μά-
τια του βουρκώνουν. Τότε κατάλαβα. Ήταν πατέρας! Ο
Χρήστος Χούπης είχε ακόμη την ελπίδα ότι θα βρει την
κόρη του, την Ελπίδα. Πως θα ακούσει τη φωνή της. 

••••••••••••

� Δεν θα αναφέρω τα όσα είπε. Για το πώς τη μεγά-
λωσε. Θα σταθώ μόνο στο ότι οι υπόλοιποι τρεις

της παρέας είχαν έρθει μαζί του από την Αταλάντη, για
να μην είναι μόνος. Αυτή είναι η φιλία στην Ελλάδα. Αυτό
είναι το φιλότιμο. Το οποίο, δυστυχώς, δεν έχουν διάφο-
ροι σχολιαστές. «Ευαίσθητοι υπηρεσίας» και «θλιβεροί
ιεροεξεταστές», όπως έγραψε ένας φίλος του. 

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Μάλλον χρειαζόμαστε ανοικτά και όχι κλειστά πανεπιστήμια…


