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«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός
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παράταξης»
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βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

«Μοχλοί αλλαγής 
ο θυμός και η απογοήτευση»
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• Στα 780 ευρώ ο βασικός μισθός  
• ΝIΚΟΣ ΤΣAΚΟΣ 
Ο πανίσχυρος εφοπλιστής που δεν
συμπαθεί την κοσμική ζωή 
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ΗΥπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
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Ο στρατηγικός ρόλος της Ιταλίας 
στη Μεσόγειο και η συνεργασία
με την Ελλάδα

Να μη βάλουμε σε κίνδυνο όσα
κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια

E-Justice: 
Δίκη χωρίς χαρτί

XΡΙΣΤΟΣ Χ. ΛΙΑΠΗΣ
«Έχουμε ήδη πάρει 
το φάρμακο»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Ο βίος και 
η πολιτεία 
του Χρήστου
Σπίρτζη
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ΕΚΤ: Στα ίδια 
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«Mόνο η ΝΔ  μπορεί 
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• Πλήρης επιβεβαίωση 
της «P»: Τσίπρας 

και Πολάκης 
το ίδιο πρόσωπο 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Το «συμβόλαιο αλήθειας»,  
η γκρίζα ζώνη και η αυτοδυναμία ΣΕΛ. 4
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Νεκρή βρέθηκε 
η «βασίλισσα» 
του καρναβαλιού
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Τιπ πολιτικής
επικοινωνίας
Aπό τον Θανάση Παπαμιχαήλ 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗΕμείς οι γυναίκες, 
οι πρωταγωνίστριες 
της επόμενης ημέρας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Επόμενος στόχος 
η μείωση 
του εμπορικού ελλείμματος
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ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 36
με τον Γιάννη Αντύπα

Ανοιξιάτικες 
εκλογές και 

όνειρα θερινής 
νυκτός

IΩΝ ΠΑΠΑΔAΚΗΣ
Δεν χάσατε την ψήφο μου,αλλά τον σεβασμό μου…

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Κιλκίς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

«Οι πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στις κραυγές και τις ανέξοδες υποσχέσεις»

ΤΣIΠΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛAΚΗΣτο ίδιο πρόσωπο 

Γιατί δεν πρόκειται να διώξει ποτέ τον «αψύ» Κρητικό

ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ • Τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν σχηματίσουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25 • Ορατός ο κίνδυνος να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω η χώρα μας

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ -  ΜΠΛΙΝΚΕΝ
Σφραγίδα των ΗΠΑ

στον αναβαθμισμένο 
ρόλο της Ελλάδας

ΣΕΛ. 4, 14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εγκλωβισμένη 
στις επιλογές
του Παύλου ΜυλωνάΣΕΛ. 26
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ΤΣΙΡΚΟ MEDRANO
O ΣΥΡΙΖΑ
• Ο πολλά βαρύς Σφακιανός

που έγινε κότα λειράτη:
«Πρόεδρε, συγγνώμη»



Α
πό εδώ το πάει, από εκεί το φέρνει, θέλει
να το ξεστομίσει, αλλά δεν τολμάει. Το
κρύβει βαθιά μέσα του, αλλά όλοι γνωρί-
ζουν ότι θέλει να βροντοφωνάξει «εγώ

κάνω για πρωθυπουργός».
Ο λόγος για τον ευρωβουλευτή και πρόεδρο του

ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τελευταία έχει
βρει ένα καινούργιο αφήγημα περί «σωστής κυβέρ-
νησης». Βεβαίως, ο πρόεδρος Νίκος αποφεύγει να
μας εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι πρέπει να προ-
κύψει μια «σωστή κυβέρνηση» και ταυτόχρονα μας
διαβεβαιώνει ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
Αντί να ξεδιαλύνει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ, το μπερ-
δεύει όλο και περισσότερο. Οι παροικούντες την Ιε-
ρουσαλήμ ή, καλύτερα, τη Χαριλάου Τρικούπη λένε -
off the record- ότι τον Νίκο αυτήν τη στιγμή τον εν-
διαφέρει μόνο το θέμα της φορολογίας των ευρω-
βουλευτών. Κακές γλώσσες...

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να πιέζεται από
εσωτερικές κρίσεις πολιτικής ταυτότητας. Θέλει να
βγει να αυτοπροταθεί για πρωθυπουργός, αλλά δεν
ξέρει πώς να το κάνει για να μην μπει αυτομάτως στη
σφαίρα των γραφικών πολιτικών. Για αυτό και προς
το παρόν κάνει ασκήσεις θάρρους. Το περιγράφει
«φωτογραφικά». Ότι δεν θέλει τον Μητσοτάκη ή τον
Τσίπρα για πρωθυπουργό, αλλά το κόμμα του με μο-
νοψήφιο ποσοστό θα αποφασίσει ποιος θα κυβερνή-
σει τη χώρα... Το τραγικό της ιστορίας είναι ότι τα πο-
σοστά του αντί να ανεβαίνουν, πέφτουν συνεχώς, πα-
ρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν κουβαλάει κάποιο
«προπατορικό αμάρτημα» διακυβέρνησης.

Προφανώς, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έχει
καταλάβει ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να τα
αποφύγει. Είτε συνεργαστεί με τη ΝΔ είτε με το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κάποιοι θα τον κατηγορήσουν ως τσιράκι. Έτσι
γίνεται στην πολιτική. Είτε τώρα είτε μετά τις εκλογές

θα αναγκαστεί να διαλέξει στρατόπεδο. Εκτός και αν
έχει αποφασίσει να παραμείνει ένα κόμμα αντίδρα-
σης και επαναπαυτεί στις... δάφνες του 5%. Το κρυφό
του όνειρο περί πρωθυπουργίας είναι πολύ μακρινό,
για να μην πούμε... απατηλό. Ο κ. Ανδρουλάκης και οι
νεαροί του σύμβουλοι δεν έχουν καταλάβει ότι για να
πάρεις καθαρές απαντήσεις από τον λαό πρέπει να
στέλνεις καθαρά διλήμματα. Με τα «μπορεί»,
«ίσως», «δεν ξέρω», «θα δούμε» δεν έκανε κανείς
προκοπή.

ΥΥΓ.: Το «ψηφίζουμε σωστά» που... εφηύρε τελευ-
ταίως ο πρόεδρος Νίκος ο κραταιός είναι παλιό.
Το έλεγαν στο παρελθόν τα στελέχη του ΚΚΕ όταν
έδιναν χέρι με χέρι τα ψηφοδέλτια στους ψηφο-
φόρους λέγοντας «κοίτα να ψηφίσεις σωστά».
Μόνο που το ΚΚΕ είχε καθαρές θέσεις, είτε δια-
φωνούσες είτε όχι. 
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Ο Νίκος κάνει ακόμη ασκήσεις... θάρρους

Θέλει να βγει 
να αυτοπροταθεί 

για πρωθυπουργός,
αλλά δεν ξέρει 
πώς να το κάνει 
για να μην μπει 

αυτομάτως 
στη σφαίρα 

των γραφικών 
πολιτικών

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. & Συνεργάτες
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Μ
ε την πολιτική ρευστότητα να κυ-

ριαρχεί σχεδόν τρεις εβδομάδες με-

τά την τραγωδία της κοιλάδας των

Τεμπών και με μεγάλο άγνωστο «χ»

στην εξίσωση τον χρόνο που θα... τρέξουν οι εξελί-

ξεις γύρω από την κάλπη της απλής αναλογικής, το

κυβερνητικό οικοσύστημα πραγματοποιεί τα πρώτα

και, συνάμα, μικρά βήματα επι-

στροφής στην κανονικότητα.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις για

τη νέα αύξηση στον κατώτατο μι-

σθό (την τρίτη μέσα σε μια τετρα-

ετία) έρχονται σε συνέχεια των

σχετικών δεσμεύσεων που είχαν

αναλάβει η Ηρώδου Αττικού 19

και ο πρωθυπουργός όσον αφορά

τη δίκαιη και σε όλους κατανομή του μερίσματος της

ανάπτυξης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγμα-

τοποιεί σήμερα την πρώτη (μετά το σιδηροδρομικό

δυστύχημα) επαφή με τους πολίτες, στο πλαίσιο της

επίσκεψής του στο Μαρούσι.

Η κινητοποίηση των «γαλάζιων» σε μια περιοχή-

κομμάτι των βορείων προαστίων της Αθήνας, που

αποτελούν προπύργιο για τη Νέα Δημοκρατία, είναι

μεγάλη, ενώ με έντονο ενδιαφέρον αναμένεται και

η τοποθέτηση του πρωθυπουργού, με το όλο μοτίβο

των αφηγημάτων να εμπεριέχει πλέον, πέραν της

σταθερότητας που έχει ανάγκη η χώρα σε μια πε-

ρίοδο παγκόσμιας ρευστότητας, και το δίλημμα

ποια παράταξη μπορεί να αλλάξει το κράτος, να πα-

τάξει αναχρονισμούς και παθογένειες του παρελ-

θόντος και να οδηγήσει την Ελλάδα στην επόμενη

μέρα της.

Οι στόχοι…
Όσο η κυβέρνηση κινείται σε ένα διττό πλαίσιο

(από τη μία η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της

τραγωδίας και από την άλλη η ασφαλής και ταχεία

επανεκκίνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών), η

οπτική των «γαλάζιων», όπως είναι αναμενόμενο,

στρέφεται και στην εικόνα του νέου κύματος δημο-

σκοπήσεων, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας το

τελευταίο εικοσιτετράωρο. Όπως προκύπτει από τις

απαντήσεις των πολιτών, η Νέα Δημοκρατία κατα-

γράφει μεν απώλειες στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν καρπώ-

νονται αυτήν τη φθορά της κυβερνητικής παράτα-

ξης. Η οδός Πειραιώς λοιπόν διατηρεί μικρότερο

αλλά σαφές προβάδισμα έναντι της Κουμουνδού-

ρου, με την οπτική να είναι εστιασμένη πλέον στην

αποκαλούμενη και «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσι-

στων, η οποία... διογκώνεται, επιτείνοντας το σκηνι-

κό της κινούμενης άμμου στο πολιτικό πεδίο. Και εί-

ναι ακριβώς αυτή η κατηγορία των πολιτών που τί-

θεται στο... μικροσκόπιο του «γαλάζιου» οικοσυστή-

ματος και των κυβερνητικών και κομματικών στελε-

χών, καθώς η προσέλκυση ενός σημαντικού κομμα-

τιού από αυτή την... γκρίζα ζώνη φαίνεται ότι κρατάει

και το κλειδί της τελικής εικόνας και των «θέλω» της

οδού Πειραιώς στον δρόμο προς την κάλπη.

«Το γεγονός ότι ο κόσμος μετακινείται κυρίως

προς μια ζώνη που φαίνεται ότι δεν έχει αποφασί-

σει τι θα ψηφίσει, επιβεβαιώνει ότι από εμάς είχε

μεγαλύτερες προσδοκίες και μεγαλύτερες απαιτή-

σεις... Στο χέρι μας είναι να κερδίσουμε ξανά την

εμπιστοσύνη τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση

θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα», ήταν η σχετι-

κή αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο

οποίος έδωσε μια... πρώτη πολιτική γεύση της

στρατηγικής που θα ακολουθήσουν οι «γαλάζιοι».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων, η δυσαρέ-

σκεια οδηγεί ορισμένους ψηφοφόρους σε μικρό-

τερα κόμματα και στη δεξαμενή των αναποφάσι-

στων. «Η μείωση της “ψαλίδας” οφείλεται στην πτώ-

ση της Νέας Δημοκρατίας στη μέτρηση της πρόθε-

σης ψήφου, όχι σε βελτίωση των ποσοστών της

αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία επιχειρεί μεν

να καλλιεργήσει κλίμα ότι η διαφορά ανάμεσα στα

δύο κόμματα έχει περιοριστεί στο πλαίσιο του στα-

τιστικού λάθους, όμως παραβλέπει το γεγονός ότι

ουδεμία δημοσκόπηση του αποδίδει πολιτικά κέρ-

δη, πόσω μάλλον το προβάδισμα. Δεν υπάρχει δη-

λαδή η “αλλαγή σκηνικού” που επιθυμεί διακαώς η

Κουμουνδούρου», είναι το σχόλιό τους, τη στιγμή

που άπαντες αναμένουν όχι μόνο τις επόμενες κι-

νήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και το συνο-

λικό πλαίσιο της στρατηγικής της οδού Πειραιώς,

με ευθεία αντανάκλαση στην επικείμενη εκλογική

αναμέτρηση.

Όπως γίνεται κατανοητό, η... πολιτική μάχη των

επόμενων κρίσιμων εβδομάδων θα δοθεί ακριβώς

με τα... ραντάρ στραμμένα στη ζώνη των αναποφάσι-

στων. Και κάπου εδώ η... βεντάλια που σχετίζεται με

τα επόμενα «γαλάζια» βήματα ανοίγει, όπως και το

πεδίο των στόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του

Μεγάρου Μαξίμου.

του Γιώργου Μητροφάνη

O
σοι σπεύδουν να τα βάψουν… μαύρα για την απώλεια αυ-

τοδυναμίας, όπως αυτή τουλάχιστον τείνει να προκύψει

από τα έως τώρα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων,

ίσως χρειαστεί να κάνουν δεύτερες σκέψεις.

Αλλά και όσοι πίστευαν ή περίμεναν πως δεν θα είχε φθορά η

κυβέρνηση από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, ξεκάθαρα

πια έχουν πεισθεί πως η δημοσκοπική πτώση των τριών-τεσσά-

ρων μονάδων μπορεί να αποτελέσει και το «κρυφό όπλο» της Νέ-

ας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές.

Δικαίως λοιπόν έχουν πανικοβληθεί στον ΣΥΡΙΖΑ…

Δεν είναι πια λίγοι όσοι με βεβαιότητα μιλούν για την ανα-

γκαιότητα χάραξης μιας στρατηγικής από το Μέγαρο Μαξίμου

και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα κληθεί στο διάστημα

που απομένει έως τις εκλογές να καλύψει όλο το χαμένο έδαφος

σε επίπεδο «ρητορικής», ζητώντας από τους πολίτες να «συνυ-

πογράψουν» ένα «συμβόλαιο αλήθειας».

Ένα «συμβόλαιο αλήθειας» μέσα στο οποίο ο πρωθυπουργός

θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις τολμηρές και γενναίες απο-

φάσεις που πρέπει να πάρει, εφόσον του εμπιστευτούν οι ψηφο-

φόροι ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, ώστε να μπορέσει πια,

χωρίς αστερίσκους και αγκυλώσεις, να κάνει πράξη τη δική του

δέσμευση για να αλλάξει την «κακιά τη χώρα».

Οι πολίτες είναι «μουδιασμένοι», οι ψηφοφόροι της Νέας Δη-

μοκρατίας είναι και προβληματισμένοι και το εκφράζουν ξεκά-

θαρα στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι

μετακομίζει από τη ΝΔ στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ή

εκείνων που δεν απαντούν ή σκέφτονται να μην ψηφίσουν επιβε-

βαιώνει ακριβώς αυτό που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει

κατ’ επανάληψη μετά την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη.

Πως επιβάλλεται να μπει -επιτέλους- ένα τέλος στο αναχρονι-

στικό κράτος, να ξεριζωθεί η νοοτροπία του ρουσφετιού απ’ όπου

και αν πηγάζει και να προταθούν συγκεκριμένες και σίγουρα ρι-

ζοσπαστικές παρεμβάσεις προς πάσα κατεύθυνση, που θα επα-

ναφέρουν στις τάξεις των πολιτών -όχι εύκολα και όχι γρήγορα-

το αίσθημα της εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και στην

προκειμένη περίπτωση προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό και την

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν η Νέα Δημοκρατία

και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την αποφασιστικότητα του πρω-

θυπουργού να σπάσει… αυγά θα κριθεί η επιστροφή των Νεοδη-

μοκρατών στη βάση τους. Στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

κρατά την υπόθεση της αυτοδυναμίας και αυτό που σίγουρα έχει

ανάγκη τώρα αυτή «η κακιά η χώρα» δεν είναι οι παροχές αλλά οι

βαθιές «τομές». Αν ο πρωθυπουργός χτυπήσει τη γροθιά στο μα-

χαίρι, όπως απαιτούν πια οι πολίτες (ανεξαρτήτως κομματικής

προτίμησης), για να αρχίσει να μπαίνει ένα τέλος στα χρόνια προ-

βλήματα, τότε μπορεί και να εκπλαγεί με τον τρόπο που θα προ-

κύψει η επιστροφή της εμπιστοσύνης προς τον ίδιο και τη ΝΔ,

άρα και η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης για μια νέα τετραετία.

Το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εί-

ναι ξεκάθαρο και να αφορά μόνο το τι σκοπεύει να κάνει εφεξής

και όχι τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι ή τι δεν πρόλαβε να κάνει η

ίδια στην πρώτη 4ετία.

Από τη -με πράξεις- αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού θα

κριθούν τα πάντα στις επερχόμενες εκλογές. Ακόμη και η επίτευ-

ξη της πολυπόθητης αυτοδυναμίας, που σήμερα με τις συνθήκες

που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία μοιάζει με όνειρο θερι-

νής νυκτός.

«Συμβόλαιο αλήθειας» και γκρίζα ζώνη κρίνουν την αυτοδυναμία

του Δημήτρη

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Από τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, προπύργιο της ΝΔ, 
ξεκινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επιστροφή στη «δράση» 

Ξανά δίπλα
στους πολίτες
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Γνωρίζατε ότι οι αιτήσεις
συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ
υποβάλλονται πλέον μόνο

ηλεκτρονικά και ότι μπορείτε να
παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής
σας από το σπίτι σας, χωρίς να χρειάζεται
επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα;
Γνωρίζατε επίσης ότι μπορείτε να
επικοινωνείτε απευθείας με τον υπάλληλο
που χειρίζεται τον συνταξιοδοτικό σας
φάκελο μέσα από το Ψηφιακό Δωμάτιο
Επικοινωνίας ή να κάνετε βιντεοκλήση με
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω της
υπηρεσίας myEFKAlive; 

Το 1555, ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης
Πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, σας ενημερώνει για τις
νέες δυνατότητες που αναβαθμίζουν ριζικά
την ποιότητα της εξυπηρέτησης των ασφαλι-
σμένων και των συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ.

Μέχρι πρότινος, η υποβολή αίτησης συντα-
ξιοδότησης, αλλά και η διεκπεραίωση συναλ-
λαγών που αφορούν τους συνταξιούχους,
σήμαιναν χρονοβόρες επισκέψεις σε φυσικά
καταστήματα, ταλαιπωρία και εκνευρισμό,
εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας με τις
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σήμερα, με περισσότερες από 18 ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες για συνταξιούχους και με τη
λειτουργία του 1555, του Ενιαίου Αριθμού
Εξυπηρέτησης Πολιτών του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα προ-
βλήματα αυτά αντιμετωπίζονται οριστικά. 

Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά
αίτηση συνταξιοδότησης; 

Πλέον μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή
σας ηλεκτρονικά, από το σπίτι ή την εργασία
σας, χωρίς να απαιτείται καμία μετακίνηση
και αναμονή σε ουρές. Συγκεκριμένα, μέσω
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτη-
σης Συνταξιοδότησης και με χρήση των προ-
σωπικών σας κωδικών TAXISNET, μπορείτε
να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις για απο-
νομή κύριας και επικουρικής σύνταξης γήρα-
τος, αναπηρίας ή χηρείας. 

Η ηλεκτρονική αίτηση έχει σχεδιαστεί ώστε
να είναι προσιτή και εύχρηστη για όλους τους
ασφαλισμένους, ενώ στην ιστοσελίδα περι-
λαμβάνονται και οδηγίες χρήσης, που περι-
γράφουν αναλυτικά όλες τις κινήσεις, σε όλα
τα πεδία της αίτησης. Με την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης, ο χρόνος έκδοσης μιας
σύνταξης μειώνεται δραστικά και ελαχιστο-
ποιούνται οι πιθανότητες απώλειας δικαιολο-
γητικών και πληροφοριών που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας απονομής. 

Τι γίνεται μετά την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλε-

κτρονικής αίτησης, ενημερώνεστε στο e-mail
σας για την οριστική υποβολή του αιτήματός
σας και λαμβάνετε τον ηλεκτρονικό αριθμό
και την ημερομηνία πρωτοκόλλου. Στη συνέ-
χεια, μπορείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά
για την πορεία της αίτησής σας, επιλέγοντας
την υπηρεσία Παρακολούθηση Πορείας Αίτη-
σης Συνταξιοδότησης και χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς σας. 

Εφόσον η απόφαση συνταξιοδότησης εκ-
δοθεί, θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω
e-mail. Με τον τρόπο αυτόν η διαδικασία γί-
νεται ευκολότερη για τον πολίτη, ενώ μειώνε-
ται και η πιθανότητα λαθών, γεγονός που
βοηθά ώστε να επιταχυνθούν η διαχείριση
της αίτησης και η έκδοση της σχετικής από-
φασης. 

Τι είναι το Ψηφιακό Δωμάτιο
Επικοινωνίας; 

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας είναι
μία σύγχρονη εφαρμογή, που αφορά κάθε
ασφαλισμένο, ο οποίος έχει υποβάλει το συν-
ταξιοδοτικό του αίτημα. Μέσω της εφαρμο-
γής αυτής: 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμό-
διο υπάλληλο του ΕΦΚΑ, να ενημερωθείτε
για την πορεία του αιτήματός σας και να κα-
ταθέσετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά για την απονομή σύνταξής σας.

Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ μπορεί να επικοι-
νωνήσει μαζί σας και να ζητήσει σε ηλεκτρο-
νική μορφή δικαιολογητικά που τυχόν
εκκρεμούν, για να συνεχίσει τη διαδικασία
απονομής. Πρόκειται για μια καινοτόμο ψη-
φιακή υπηρεσία που κατήργησε στην πράξη

το έλλειμμα επικοινωνίας που υπήρχε για
χρόνια μεταξύ του εν αναμονή συνταξιούχου
και του υπαλλήλου που έχει αναλάβει τη συν-
ταξιοδοτική του υπόθεση. 

Πόσο πρέπει να περιμένω μέχρι 
να εκδοθεί η σύνταξή μου; 

Σήμερα, ο μέσος χρόνος έκδοσης των
νέων συντάξεων είναι 60 ημέρες, ενώ το
2019 υπολογιζόταν σε 18 μήνες. 

Έχει, παράλληλα, εκκαθαριστεί το σύνολο
των εκκρεμών συντάξεων που είχαν συσσω-
ρευθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθυμίζε-
ται πως το καλοκαίρι του 2019 οι εκκρεμείς
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές υποθέσεις
ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο, ενώ οι οφει-
λές της Πολιτείας σε καθυστερούμενες συν-
τάξεις άγγιζαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Πλέον, ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει έναν νέο ολο-
κληρωμένο μηχανισμό απονομής κύριων συν-
τάξεων, που του επιτρέπει να εκδίδει πάνω
από 1.250 συντάξεις την ημέρα, εξαλείφον-
τας το σύνολο σχεδόν των εκκρεμών συντά-
ξεων του παρελθόντος. Η προσπάθεια
συνεχίζεται, με στόχο την εκκαθάριση και των
ληξιπρόθεσμων επικουρικών και εφάπαξ. 

Είμαι ήδη συνταξιούχος. Ποιες
υπηρεσίες μου παρέχονται ψηφιακά
από τον ΕΦΚΑ; 

Η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων αναβαθ-
μίζεται, επιπλέον, μέσα από μια σειρά ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο ΕΦΚΑ,
όπως είναι η Ηλεκτρονική Αίτηση Προκατα-
βολής Κύριας Σύνταξης, η δυνατότητα εκτύ-
πωσης μηνιαίου και ετήσιου ενημερωτικού
σημειώματος, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πλη-
ρωμής Εξόδων Κηδείας, η χορήγηση ασφα-
λιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους κ.ά., με
τη σχετική λίστα να εμπλουτίζεται συνεχώς.
Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ
https://www.efka.gov.gr/el, μπορείτε να
δείτε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. 

Τι είναι το myEFKAlive;

Με την υπηρεσία myEFKAlive –η οποία κα-
λύπτει το σύνολο της επικράτειας εκτός της
Περιφέρειας Αττικής– μπορείτε να εξυπηρε-
τείστε από τον ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης,
χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε φυσικά
υποκαταστήματα.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με τη
χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet
και να κλείσετε το ραντεβού σας, σε ημέρα και
ώρα που σας εξυπηρετεί. Την ημέρα του ραν-
τεβού, συνδέεστε μέσω βιντεοκλήσης με έναν
υπάλληλο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να υποβά-
λετε αιτήσεις για ενημερωτικά σημειώματα, πι-
στοποιητικά κ.λπ. ή για να ενημερωθείτε για
το συνταξιοδοτικό σας αίτημα. 

Εάν έχετε περισσότερες απορίες,
μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο 1555,

είτε τηλεφωνικά καλώντας 
στον τετραψήφιο αριθμό, είτε διαδικτυακά

στο 1555.gov.gr.

Το 1555 σας ενημερώνει

Νέες δυνατότητες 
και αναβαθμισμένες
ψηφιακές υπηρεσίες 
για συνταξιούχους 
από τον e-ΕΦΚΑ 
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Σ
υναγερμός έχει σημάνει εκ νέ-
ου στην Κουμουνδούρου, αυτή
τη φορά για τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-

νειας τη Δευτέρα στη Βουλή, στην οποία
θα καταθέσει ο παραιτηθείς υπουργός
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η μια σύσκε-
ψη τελειώνει και η άλλη αρχίζει, προκει-
μένου να προετοιμαστούν για τη στάση
που θα κρατήσουν. Τη «γραμμή» την
έδωσε βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας με τη
συνέντευξή του στο MEGA μετά τη δε-
καήμερη αποχή από τις δημόσιες εμφα-
νίσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει με κάθε
τρόπο να αποκρούσει τα περί «ανθρώπι-
νου λάθους» και να «χρεώσει» το πολύ-
νεκρο δυστύχημα στα Τέμπη στην ολιγω-
ρία -όπως λένε- που έδειξε η κυβέρνηση
για την κατάσταση του σιδηροδρομικού
δικτύου στα τέσσερα χρόνια της διακυ-
βέρνησής της, ενώ παράλληλα έχουν
αποφασίσει να μην αρνούνται οποιαδή-
ποτε ευθύνη των δικών τους κυβερνήσε-
ων, αλλά να περιορίζουν τη σημασία τους,
όπως έκανε ο πρόεδρος του κόμματος.
Λέγοντας, δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρ-
νησε μόλις τα 4,5 από τα 49 χρόνια της
Μεταπολίτευσης και ως εκ τούτου αυτή
είναι και η… αναλογία της ευθύνης του.

Της συνεδρίασης της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας θα προηγηθούν οι
εσωκομματικές συνεδριάσεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδρίασε
το απόγευμα της Παρασκευής με θέμα τη
στάση του κόμματος στην υπόθεση των
Τεμπών από εδώ και πέρα, ενώ για σήμε-
ρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρία-
ση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμ-
ματος.

O «αψύς Σφακιανός»
Τα μέλη του οργάνου περίμεναν τη συ-

νεδρίαση πριν ακόμα από τα Τέμπη, όταν
αυτή θα αφορούσε την επικύρωση της
απόφασης αποπομπής από τα ψηφοδέλτια
του Παύλου Πολάκη. Το απόγευμα της
Πέμπτης έλαβαν στα κινητά τους το μήνυ-
μα για τη συνεδρίαση το Σάββατο, η οποία
όμως δεν θα αφορά τον «αψύ Σφακιανό»
αλλά τα Τέμπη.

Σε κάθε περίπτωση ο Παύλος Πολάκης
έχει ήδη κάνει την κυβίστησή του και έχει
ζητήσει συγγνώμη από τον πρόεδρο, όν-
τας έτοιμος να επιστρέψει εντός γραμμής.

Μια επιστολή αρκεί για να πάνε και οι δυο
στο «περασμένα ξεχασμένα».

Ήδη άλλωστε η «αγρανάπαυση» που
είχε σημάνει στο προφίλ του, από το
«άδειασμα» Τσίπρα και για λίγες ημέρες,
έχει τελειώσει και ο Κρητικός έχει επι-
στρέψει δριμύτερος με «πύρινα» ποστα-
ρίσματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχί-
ζει να επιτίθεται στην κυβέρνηση για τα
Τέμπη ενόψει της συνεδρίασης της Θε-
σμών και Διαφάνειας, ενώ ιδιαίτερη ση-
μασία δίνεται στο πόρισμα της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Σιδηροδρόμων που, όπως
ανέφερε και η Πόπη Τσαπανίδου σε δή-
λωσή της, «εντείνει το γενικευμένο αί-
σθημα ανασφάλειας της κοινωνίας, κα-
θώς ανακαλεί όλους τους σταθμάρχες
που η ΝΔ προσέλαβε με μπλοκάκι κρί-
νοντας ότι έχουν ανεπαρκή εκπαίδευση
και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια
ασφάλεια. Με τον πιο δραματικό τρόπο
διαπιστώνουμε ότι η αριστεία και το επι-
τελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη είναι τα
ρουσφέτια και η αδιαφορία για την ασφά-
λεια των πολιτών».

Πυρετώδεις προετοιμασίες 
για τη Θεσμών και Διαφάνειας

Συναγερμός 
στην Κουμουνδούρου ενόψει
της εμφάνισης του πρώην
υπουργού Μεταφορών Κώστα
Αχ. Καραμανλή στη Βουλή

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Πατώντας σε δύο «βάρκες» 
Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να εμφανιστεί θεσμικός στην πρόσφατη συνέν-
τευξή του στο MEGA. Κράτησε τους τόνους σχετικά χαμηλά, ενώ δεν έσπευσε να
«αγκαλιάσει» την «αντισυστημικότητα» που βγάζουν οι κινητοποιήσεις για τα
Τέμπη. Αυτή η αντισυστημικότητα άλλωστε είναι που πλήττει και τον ίδιο, όπως
φαίνεται στις μετρήσεις, στις οποίες εκτός από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας
καταγράφεται είτε στασιμότητα είτε ακόμα και… πτώση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το γεγονός αυτό αλλά και οι… ιδεολογικές ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως έχουν
οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να «χαϊδεύει τα αυτιά των
κουκουλοφόρων» που βρήκαν αφορμή στις πρόσφατες διαδηλώσεις να εξαπο-
λύσουν την αντικοινωνική τους δράση.
Δεν τους σταματά, μάλιστα, ακόμα και το γεγονός πως θύμα της αντικοινωνικής
αυτής δράσης, της βίας δηλαδή κατά πάντων, έπεσαν όχι μόνοι οι αστυνομικοί,
αλλά και ο συνοδός της Όλγας Γεροβασίλη που είχε την ατυχία να βρεθεί στον
δρόμο τους, ο Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος βρισκόταν σε κινητοποίηση για τα Τέμ-
πη στο Ίλιον, αλλά και ο πρώην σύντροφός τους Γιάνης Βαρουφάκης, που ξυλο-
κοπήθηκε στα Εξάρχεια.



Επιβεβαίωση της «P» για τον κατώτατο 
Σας είχα ενημερώσει έγκαιρα ότι ο πρωθυπουργός θα έχει
τον τελευταίο λόγο για τον κατώτατο μισθό και κάποιοι δεν
με πίστεψαν. Αντιθέτως πίστεψαν αυτούς που έλεγαν ότι
το ύψος θα κυμανθεί στα 760. Τώρα θα μου πείτε για 20 ευ-
ρώ κάνεις έτσι; Ναι. Διότι η εισήγηση του Κ. Χατζηδάκη
ήταν γύρω στα 760-770 και ο πρωθυπουργός θέλησε να το
μεγαλώσει όσο πιο κοντά στα 800 ευρώ. Εν πάση περι-
πτώσει, τα 780 ευρώ επί 14 μισθούς ή σε 12μηνη κλίμακα
910 ευρώ είναι ο μεγαλύτερος κατώτατος που είχε η Ελ-
λάδα. Ακόμα και προ μνημονίου ο μισθός ήταν 750. 
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Κωστής Χατζηδάκης είπε στη συνέντευξη Τύπου για τον κατώτατο μισθό μία
λέξη-κλειδί. Τριετίες. Και μάλιστα τόνισε ότι οι τριετίες θα ξεκλειδώσουν
όταν η ανεργία κατέβει κάτω από το 10%. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν
έχουμε ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα. Άρα, τριετίες = αυξημένος μι-

σθός = πολιτική σταθερότητα = αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Στο Μαξίμου έχουν αντι-
ληφθεί ότι ο κόσμος καθησυχάστηκε ότι έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα και ότι δεν υπάρ-
χει περίπτωση να γυρίσουμε σε οικονομική κρίση. Το διεθνές περιβάλλον, βέβαια, είναι
ομιχλώδες μετά τη διάσωση της Credit Suisse. Για αυτό το επόμενο διάστημα η στρατη-
γική θα είναι ότι μόνο η πολιτική σταθερότητα μπορεί να εγγυηθεί ανάπτυξη, επενδύ-
σεις και αυξημένα εισοδήματα. 

Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
υποσχεθεί μέχρι τον χειμώνα του
2022 κατώτατο μισθό στα 800 ευ-
ρώ. Όταν κατάλαβε ότι επίκειται
μεγάλη αύξηση από την κυβέρνη-
ση, υποσχέθηκε μισθό 880 ευρώ.
Θυμίζω μόνο ότι η ΓΣΕΕ πρότεινε
κατώτατο μισθό στο 823 ευρώ,
οπότε ο Αλέξης Τσίπρας εμφανί-
στηκε εργατικότερος και από τους
εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ… Είμαι
σίγουρος ότι εάν η κυβέρνηση
έφερνε πρόταση για 850 ευρώ, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε 950 ευρώ και πά-
ει λέγοντας…

Θα ανασύρουν το χαρτί 
της πολιτικής σταθερότητας

Τα έχωσε ο Άδωνις
στους απόντες
υπουργούς 

Μια χαρά τα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
για τους εξαφανισμένους υπουργούς και λί-
γα είπε. Διότι αν θυμάστε καλά ο πρωθυ-
πουργός στο τελευταίο υπουργικό συμβού-
λιο έκανε αξιοσημείωτη παραίνεση στους
υπουργούς του να βγαίνουν και να υπερα-
σπίζονται όχι μόνο τις κυβερνητικές πρωτο-
βουλίες σχετικά με το δυστύχημα (αποζη-
μιώσεις, επιτροπές, ευθύνες κ.λπ.) αλλά και
το κυβερνητικό έργο, προκειμένου να μην
επισκιαστεί από το θλιβερό περιστατικό. Σι-
γά σιγά άρχισαν να βγαίνουν κάποιοι. Όλοι
εκτός από έναν, ο οποίος είναι φανερά απών
και όπως μαθαίνω ετοιμάζει και ταξίδι στην
Αμερική το επόμενο διάστημα… 

ΑΞΙΖΕΙ… 
Να μην ξεχάσουμε να αναφέ-
ρουμε ότι η Ρωσίδα πράκτο-
ρας ονόματι Μαρία Τσάλλα ή
Ιρίνα Αλεξάντροβα Σμίροβα
έφτασε στην Ελλάδα και
έφτιαξε ελληνικό διαβατήριο
επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, τό-
τε που η θάλασσα δεν είχε σύ-
νορα και οι λαθρομετανάστες
περνούσαν από τον Έβρο μέρα
μεσημέρι… Όσο για την ετοι-
μότητα της ΕΥΠ τότε, κοιτούσε
μόνο με ποιους μιλούσαν οι
Σαγιάς, Πιτσιόρλας και Κου-
τσούμπας… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Με λάδι και κρασί του Δήμα 
Με κορινθιακό ελαιόλαδο

και κρασί Νεμέας υποδέχθη-
καν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο
Χρίστος Δήμας τον Ισραηλινό
υπουργό Καινοτομίας, Επιστη-
μών και Τεχνολογίας Οφίρ
Ακουνίς στην οδό Νίκης. Υπάρ-
χει ήδη μια διακρατική συμφω-
νία των δύο χωρών για επιστη-
μονική και τεχνολογική συνερ-

γασία και υπάρχει και η πρόθε-
ση για συνεργασία σε τομείς
αιχμής όπως η κυβερνοασφά-
λεια, η άμυνα, η αγροδιατροφή,
η ενέργεια, κλάδοι όπου το Ισ-
ραήλ είναι πρωτοπόρο. Ασφα-
λώς, τα καλούδια που δόθηκαν
στον Ισραηλινό αξιωματούχο
ήταν χορηγία του Κορίνθιου
Χρίστου Δήμα. 

Κότα λειράτη 
και σφακιανή

Μπορεί ο Παύλος Πολάκης να κατηγορού-
σε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι είναι
κότες, ωστόσο πλέον από χθες απέδειξε ότι ο
ίδιος είναι όχι μόνο κότα, αλλά κότα λειράτη!
Αφού δημιούργησε τόσο ντόρο γύρω από το
όνομά του με νταηλίκια ότι δεν κάνει πίσω και
δεν υπακούει σε κανέναν, με μια επιστολή
ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε τα λάθη
του… Κο κο κο… στο κοτέτσι τώρα.

ΥΥποψήφιος βουλευτήςτου 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 οργανώσεωντης Νέας Δημοκρατίας. Αν το έχει κάνει, αγ-γίζει τα όρια της πολιτικής αυτοχειρίας… Ουποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομόΗλείας Κωνσταντίνος Τσεριώνης, τον οποίο«προπονεί» ο πρώην βουλευτής Γ. Κουτσού-κος, πήγε σε εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ Πηνειούτης ΝΔ και βρέθηκε μπροστά στους βουλευ-τές και τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΔΝικολακόπουλο, Αυγερινοπούλου, Καλάκο,Βαρουξή και «γαλάζια» στελέχη της Αυτοδι-οίκησης, προκαλώντας έκπληξη αλλά καισχόλια στο κοινό. Ή ο κ. Τσεριώνης ψαρεύεισε θολά νερά ή δεν έχει αίσθηση του χρίσμα-τος που του δόθηκε… Σε κάθε περίπτωση, αςτον 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 καιδήλωσε ότι συμφωνεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότιδεν «πρέπει να γίνει τσουβάλιασμα των ευθυ-νών για τα Τέμπη», δίνοντας την εντύπωση ότιείναι εκτός γραμμής Μητσοτάκη. Επανήλθεμετά 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 ΑλέξηΤσίπρα» προεκλογικά και για κανέναν λόγο,διότι τα χιλιάδες τρολ θα κάνουν ζημιά… Τηνπροηγούμενη φορά δήλωνε ότι όποιο νοικο-κυριό δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, προκα-λώντας εγκεφαλικά στο Μαξίμου. Ας είναι πιοπροσεκτικός…
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Πληροφορίες από καλά ενημε-ρωμένες πηγές λένε ότι η ΚρινιώΚανελλοπούλου τα έχει βρει σεόλα με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναιυποψήφια στον νομό Ηλείας. Θαείναι η δεύτερη μεταγραφή μετάτον Βαγγέλη Αντώναρο. Ο Διονύ-σης Καλαματιανός, βέβαια, δενφαίνεται να ανησυχεί από αυτήτην εξέλιξη… 

Την Παρασκευή ο κατώτατος από το Μαξίμου

Το κατάφερε 
και αυτό ο Γιάνης   

Συνεργάτες του πρωθυπουργού προσπα-θούσαν να αποκωδικοποιήσουν το μέγεθοςτης 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 σημαντικόθέμα, αλλά ο Βαρουφάκης με τη συμπεριφο-ρά του και όλα αυτά περί μπράβων κατάφερενα το ευτελίσει και αυτό. 

Περιμένουν καρφάκιΤσίπρα σε Πολάκη  
Μου λένε πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι οΑλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που θαδώσει σήμερα στο MEGA, μεταξύ άλλων, θαείναι κατηγορηματικός απέναντι στον Παύ-λο Πολάκη. Δεν έχει χωνέψει ότι ο αψύςΚρητικός τον αμφισβήτησε και έχει απο-φασίσει να εμμείνει στη γραμμή ότι δενπρέπει να είναι στη Βουλή. Βέβαια, αυτόπου πρέπει να προβληματίσει τον αρχηγότης αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι οΣΥΡΙΖΑ 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 ττον Κοντογιαννόπουλο

Λ οιπόν, όσον αφορά τον νέο κατώτατο μισθό, έχω να σας πω ταεξής: 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 αποχώρησητου Βασίλη Κοντογιαννόπουλου από τα ψη-φοδέλτια στην Ηλεία. Ασφαλώς, ο λόγος δενείναι το δυστύχημα στα Τέμπη, όπως είπεδημοσίως «πονηρά», αλλά διότι του ανακοι-νώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος ο ΔημήτρηςΑβραμόπουλος στην περιοχή, που σημαίνει

ότι δεν θα μπορούσε να βγει. Έτσι, βρήκε τηδικαιολογία να κρύψει την οργή του για τηνΠειραιώς, ότι δεν μπορεί να κατέβει βου-λευτής με τη ΝΔ μετά το δυστύχημα σταΤέμπη. Άλλωστε, τι τα ήθελε τώρα τα βου-λευτιλίκια 82 ετών άνθρωπος. Τα έχει ζήσειπολλά χρόνια… 

Στο Παγκράτι 
ο Πιερρακάκης 

Συνεχίζει κανονικά την εκλογική
μάχη, παρόλο που τον ταλαιπώρησε
μια δυνατή ίωση. Ο λόγος για τον Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος -να ση-
μειώσουμε εδώ ότι βγήκε από τους
πρώτους στα κανάλια να υπερασπι-
στεί τον πρωθυπουργό- το Σαββατο-
κύριακο θα βρεθεί στις γειτονιές του
Παγκρατίου για να μιλήσει με φίλους
και ψηφοφόρους του. Θα βρεθεί συγ-
κεκριμένα στο καφέ Passagio. Σημει-
ωτέον, την Κυριακή το κέντρο της
Αθήνας θα είναι κλειστό, καθώς θα
έχει τον ημιμαραθώνιο. Αυτό δεν πτο-
εί το επιτελείο του υπουργού που ανα-
μένει αρκετό κόσμο στο Παγκράτι.



Μ
ια εκδήλωση που θύμισε ΠΑΣΟΚ
από άλλη εποχή. Πάνω από 800
άτομα παρευρέθηκαν στην πολιτική
εκδήλωση του Κώστα Σκανδαλίδη

που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση
του βιβλίου του «Το ΠΑΣΟΚ meta». Το «παρών»
έδωσε το όλον ΠΑΣΟΚ, που άκουσε προσεκτικά
την πρόταση του πολυ-
γραφότατου Σκανδαλί-
δη για την επόμενη μέ-
ρα του Κινήματος. 

Μεταξύ άλλων πήρε
το μάτι μας τον γραμμα-
τέα του Κινήματος Αν-
δρέα Σπυρόπουλο, τον
επικεφαλής της ΚΟ Μι-
χάλη Κατρίνη, τον αντι-
πρόεδρο της Βουλής
Οδυσσέα Κωνσταντινό-
πουλο, τη γραμματέα
της ΚΟ Ευαγγελία Λιακούλη, τους βουλευτές
Μπιάγκη, Πουλά, Μουλκιώτη, Κωνσταντόπουλο,
Αντωνίου, Γιαννακοπούλου, Γκόγκα, Πάνα.

Παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος και ο γραμ-
ματέας του Δικηγορικού Συλλόγου, Δημήτρης
Βερβεσός και Μιχάλης Καλαντζόπουλος, ο Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου και ο Γιώργος Καββαθάς
από τα Επιμελητήρια, ενώ ξεχωρίσαμε και τα στε-
λέχη του Κινήματος Στέφανο Ξεκαλάκη, Δημήτρη
Μάντζο, Παύλο Χρηστίδη, Βαγγέλη Αργύρη, Γιάν-
νη Κουτσούκο, Κώστα Λαλιώτη, Μιλτιάδη Παπαϊ-
ωάννου, Λεωνίδα Γρηγοράκο, Μιχάλη Καρχιμά-
κη, Θόδωρο Μαργαρίτη, Ανδρέα Παπαδόπουλο,
Μάρα Κουκουδάκη, Παναγιώτη Δουδωνή, Νίκο
Σηφουνάκη, Χρήστο Πρωτόπαππα, Γιάννη Κου-
ράκη, Δημήτρη Διαμαντίδη, Θανάση Κατερινό-
πουλο. Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή του πα-
ρευρέθηκε και ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπα-
δόπουλος.
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Και πάλι 
στα χαρακώματα 
στην Κουμουνδούρου
Με το που πάνε λίγο να συσπειρωθούν στον
ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά κάτι προκύπτει και η ενότη-
τα πάει… περίπατο. Αυτή τη φορά αφορμή ένα
κείμενο-συμβολή στο πρόγραμμα του κόμμα-
τος από την ομάδα των 53 που «σηκώθηκε»
στην ιστοσελίδα της τάσης. Πρόκειται για κεί-
μενο το οποίο υπογράφει μεταξύ άλλων και ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος και το οποίο στο
«προοίμιό» του αμφισβητεί ευθέως ότι το
πρόγραμμα του κόμματος μπορεί να αποτελεί
«αποκλειστική υπόθεση εμπειρογνωμόνων ή
επιτελείων». Πού στοχεύουν τα βέλη; Καταρ-
χάς στο think tank που έχει μαζέψει γύρω του
ο Αλέξης Τσίπρας και έπειτα στον υπεύθυνο
κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος
Δημήτρη Τζανακόπουλο.

Μεγάλη συγκέντρωση
στο Μαρούσι 

Το κείμενο της ομάδας του Ευκλείδη Τσακα-
λώτου δεν πέρασε απαρατήρητο από αυτούς
στους οποίους αναφερόταν εμμέσως πλην
σαφώς. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, φέρεται
να επιτέθηκαν σφοδρότατα στο πλαίσιο συ-
νεδρίασης οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ στον άλλοτε
υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Τσί-
πρα και άτυπου επικεφαλής των 53, καλών-
τας τον «να μαζέψει το κείμενο», γιατί σύμ-
φωνα με εκείνους «θα μπορούσε να αξιο-
ποιηθεί από τους αντιπάλους στην κρίσιμη
αυτή στιγμή». Άλλοι πάντως, προεδρικοί
και οι ίδιοι, έσπευσαν να «ηρεμήσουν» τους
ωρυόμενους συντρόφους τους, εξηγώντας
τους πως μια ενδεχόμενη απόσυρση του
κειμένου θα δημιουργούσε περισσότερα
ζητήματα από όσα θα έλυνε.

Μαθαίνω ότι όλα τα στελέχη του Βόρειου Τομέα
προετοιμάζονται για την πρώτη έξοδο του πρω-
θυπουργού που θα γίνει σήμερα, Σάββατο, στο
Μαρούσι, στην πλατεία Κασταλίας στην ομώνυ-
μη καφετέρια. Μάλιστα, έχουν στείλει αμέτρη-
τα email σε στελέχη και ψηφοφόρους να έρ-
θουν στην πλατεία. Με άλλα λόγια, έχουν κινη-
τοποιήσει όλο τον μηχανισμό. Η μεγάλη συμμε-
τοχή θα στείλει μήνυμα ενότητας στους κόλ-
πους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και επανα-
συσπείρωσης μέσα στην Κεντροδεξιά.

Το όλον ΠΑΣΟΚ
στο πλευρό 
του Σκανδαλίδη
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Το πόρισμα της ΡΑΣ 
Διόλου τυχαία στον ΣΥΡΙΖΑ σηκώνουν το καθυστερημέ-
νο πόρισμα της «εξαφανισμένης» για χρόνια Ρυθμιστι-
κής Αρχής Σιδηροδρόμων και μας λένε ότι είναι σοκαρι-
σμένοι! Θυμήθηκε η ΡΑΣ
να βγάλει πόρισμα δυο
βδομάδες μετά το πολύ-
νεκρο δυστύχημα και
δεν ντρέπονται στην
Κουμουνδούρου να το
χρησιμοποιούν αντιπο-
λιτευτικά; Δύο βδομάδες μετά, ποια είναι ακριβώς η ση-
μασία ενός τέτοιου ετεροχρονισμένου πορίσματος; 

Έξαλλοι με 
τη «συμβολή» των 53

Θέλει μεγάλη προσοχή…

Σε κανέναν συνταξιούχο δεν αρέσει να προ-
κύπτουν «ανωμαλίες» ως προς την πληρωμή
των συντάξεων και η αναστάτωση που προκλή-
θηκε από την καταβολή επιπλέον χρημάτων σε
572.000 δικαιούχους είναι μεγάλη. Κυρίως
γιατί τα λάθη που γίνονται προς τα πάνω, όπως
αυτό της καταβολής 26 επιπλέον ευρώ -κατά
μέσο όρο-, γίνονται αντιληπτά μεν, αλλά προ-
καλούν πάντα χαρά, μέχρι να εντοπιστεί το λά-
θος. Και όταν πρέπει να επιστραφούν, προκύ-
πτει η δυσφορία. Και μόνο το γεγονός ότι πλη-
ρώθηκαν κατά λάθος συνολικά 15,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ δημιουργεί μέγα ζήτημα, για αυτό και
αμέσως ο Κωστής Χατζηδάκης ενεργοποίησε
τη ρήτρα αποζημίωσης κατά της αναδόχου
εταιρείας και ζήτησε από τη διοίκηση του ΕΦ-
ΚΑ να δρομολογήσει τις διαδικασίες για τον
πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλων του Οργανι-
σμού που προφανέστατα θα έπρεπε να έχουν
αποτρέψει τέτοιο λάθος. Στο διά ταύτα της επι-
στροφής των χρημάτων από τους παραπάνω
συνταξιούχους, θα γίνει ο συμψηφισμός με την
καταβολή της τελευταίας σύνταξης του 2023,
τον Δεκέμβριο…



ΌΌλα για την ψήφο!

Παρά τον διακηρυγμένο πόνο και
τη θλίψη του για τους 57 συμπολίτες
μας που χάθηκαν στα Τέμπη, ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας καίγεται μόνο για τις
εκλογές και μην έχετε καμία αμφιβο-
λία περί τούτου. Από πηγές της Κου-
μουνδούρου μαθαίνω ότι ξορκίζουν
το ενδεχόμενο μετάθεσης του πρώ-
του γύρου των εθνικών εκλογών εν-
τός του καλοκαιριού, με δεδομένο ότι
οι μαζικές απώλειες ψηφοφόρων
από τη νεολαία και τα εποχιακά επαγ-
γέλματα (τουρισμός κ.λπ.) είναι ακό-
μη νωπές στην αξιωματική αντιπολί-
τευση από την καλοκαιρινή εκλογική
αναμέτρηση του Ιουλίου του 2019.

Βαριές κουβέντες
Βελόπουλου 
για Κουρτάκη

Δεν ξέρω τι έπαθε ο κ. Κυριάκος
Βελόπουλος, αλλά από το βήμα της
Βουλής απασφάλισε εναντίον του εκ-
δότη κ. Γιάννη Κουρτάκη. Είπε πολλά
και βαριά: «Κάνατε τον Κουρτάκη εκ-
δότη, ρε παιδιά. Ποιον, τον Γιαννάκη
τον Κουρτάκη, που τον είχαμε στο
Κολωνάκι και χαιρετούσε τον κόσμο
που περνούσε…». Πω πω, μέλι στά-
ζει το στόμα του Κυριάκου…
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Ο άνθρωπος της νύχτας…
Μου έλεγαν για έναν υπουργό του Αλέξη Τσίπρα ότι είναι «άνθρωπος

της νύχτας». Παλιός συνεργάτης του μου το έλεγε. Όταν άκουσα «άνθρω-
πος της νύχτας», ρώτησα με απορία: «Τι εννοείς, ρε σύντροφε;». «Μην πάει ο
νους σου στο κακό», μου απάντησε ο πρώην συνεργάτης του υπουργού, «απλά,
πριν γίνει υπουργός, πήγαινε στο γραφείο του στις 10.00 το βράδυ και έφευγε
κατά τις 3.00 τα ξημερώματα… Του άρεσε να δουλεύει νύχτα, σκοτεινός τύπος
δηλαδή. Τη μέρα δεν τον βλέπαμε ποτέ»… 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
ε τα επεισόδια οπαδικής βίας να παρουσιάζουν έξαρση το τελευταίο χρονικό
διάστημα και καθώς το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική ευ-
θεία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συγκάλεσε σύσκεψη με τους εκπρο-
σώπους των έξι ΠΑΕ που συμμετέχουν στα πλέι οφ και τον υφυπουργό Αθλη-

τισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι απαιτείται η εφαρμογή
όλων των θεσμοθετημένων μέτρων ασφαλείας για την τήρηση της τάξης και την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου της βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ο υπουργός έθεσε τους εκπρο-
σώπους των ΠΑΕ προ των ευθυνών τους, τονίζοντας ότι «είναι κοινή πρόκληση και ευθύνη
η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος των τελευταίων
ετών». Επί τάπητος τέθηκαν ζητήματα όπως η ασφαλής μεταφορά των ομάδων στα γήπε-
δα, η αύξηση των προελέγχων για να μην περνούν στους χώρους των γηπέδων επικίνδυνα
αντικείμενα, οι έλεγχοι στους χώρους του γηπέδου πριν από κάθε αγώνα και οι μετακινή-
σεις των οπαδών.

Μετράνε τα likes 
του Τσίπρα, αφού 
στις δημοσκοπήσεις
πάνε κουβά…

Οι άνθρωποι του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ βρίσκονται προφανώς σε πανικό,
αφού οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν
στάσιμο παρά τις κορόνες της πόλω-
σης. Μη έχοντας κάτι άλλο να παρου-
σιάσουν, μετρούν το feedback στα so-
cial media και δίνουν έτοιμα παραπο-
λιτικά σχόλια ότι η συνέντευξη του
Αλέξη Τσίπρα στο MEGA σάρωσε! Την
παρακολούθησαν, λένε, online από το
κανάλι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο
YouTube 113.000 χρήστες, ενώ άλλοι
100.000 χρήστες έκαναν το ίδιο μέσω
της σελίδας του στο Facebook. Πω πω,
κάνει κυβέρνηση από το facebook ο
μπρό-εδρος!

Υποψηφιότητα με 
τους ήχους της Ρίτας

Αν μη τι άλλο, ευρηματικό. Η υποψή-
φια βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Βίκυ Τσε-
κούρα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά
της υπό τους ήχους της Ρίτας Σακελλα-
ρίου. Στο βιντεάκι που ανήρτησε ακού-

γεται η μεγάλη λα-
τρεία του Ανδρέα

Παπανδρέου, η
Ρίτα Σακελλα-
ρίου, να ερ-
μηνεύει το
άσμα «Μια

γυναίκα μπο-
ρεί», με την

υποψήφια βου-
λευτή να στέλνει το

μήνυμα ότι μια γυναίκα όλα τα μπορεί
και μάλιστα αποτελεσματικά. Συνο-
δεύει κιόλας το βίντεο με ανάρτηση
στην οποία κυριαρχεί το σύνθημα «Πο-
τέ μην υποτιμάτε μία γυναίκα, θα τη
βρείτε μπροστά σας». Πού είσαι, Αν-
δρέα, για να δεις τα παιδιά της Αλλαγής!

Η Μιλένα 
και η πράκτορας… 
Με την υπόθεση της Ρωσίδας
πρακτόρισσας, η οποία έμενε στο
Παγκράτι, είδε φως και η υποψή-
φια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστο-
λάκη, η οποία βγήκε χθες σε σα-
ράντα κανάλια να μας πει ότι έμε-
ναν στην ίδια πολυκατοικία! Τύχη
βουνό για τη Μιλένα και τζάμπα
διαφήμιση… 

Τι ζήτησε ο Θεοδωρικάκος 
από τις ΠΑΕ των πλέι οφ



ΝOΤΗΣ 
ΜΗΤΑΡAΚΗΣ
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
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«
Η Νέα Δημοκρατία αναζητά 
μία καθαρή και ισχυρή εντολή 
για να μπορέσει απρόσκοπτα 
να συνεχίσει το έργο της 
και να αντιμετωπίσει με επιτυχία 
τις όποιες κρίσεις προκύψουν, όπως
έκανε επιτυχημένα τα προηγούμενα
τέσσερα χρόνια

Ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νό-
της Μηταράκης μιλά στην «Political» για
συγκεκριμένες ευθύνες του δυστυχήματος
στα Τέμπη αλλά και για τις διαχρονικές πα-

θογένειες που, όπως ισχυρίζεται, μόνο η Νέα Δημο-
κρατία μπορεί να αναμετρηθεί μαζί τους. Τονίζει ξεκά-
θαρα ότι οι αντισυστημικές λύσεις δεν έδωσαν ποτέ λύ-
ση στη χώρα και υπογραμμίζει ότι ο στόχος της ΝΔ εί-
ναι η αυτοδυναμία. Παράλληλα, μιλά για τον Κώστα Κα-
ραμανλή, για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και
Ασύλου που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για
τον φράκτη στον Έβρο αλλά και για τη Χίο που όπως και
τα άλλα νησιά έβαλε πλάτη στη μεταναστευτική κρίση.

Δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη,
έχοντας ακούσει όλες τις απόψεις, εσείς προσω-
πικά ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται; Ο ακραίος

συνδικαλισμός, το πολιτικό σύστημα ή ήταν ένα
τεράστιο λάθος του σταθμάρχη;

Από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας για το συγκεκριμένο περιστατικό, υπάρχουν ευθύ-
νες του σταθμάρχη και πιθανόν και άλλων προσώπων
στον δημόσιο ΟΣΕ. Αυτά τα διερευνά η δικαιοσύνη. Βέ-
βαια, υπάρχουν και συστημικά ζητήματα που αφορούν
τη διαχρονική λειτουργία των σιδηροδρόμων. Η κυβέρ-
νηση είναι αποφασισμένη να φτάσει η διερεύνηση μέ-
χρι τέλους. Τις επόμενες εβδομάδες θα βγει το πόρισμα
της ανεξάρτητης επιτροπής, το οποίο θα λειτουργήσει
επικουρικά στην έρευνα της δικαιοσύνης, έτσι ώστε

όλοι οι Έλληνες να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ζή-
σαμε αυτή την τραγωδία. Την ίδια ώρα, ο κ. Γεραπετρί-
της κατέθεσε στη Βουλή αδιάψευστα στοιχεία και έγ-
γραφα που βάζουν τέλος στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ περί
παράδοσης του 68% του έργου και αποδεικνύουν ότι το
2016 παραδόθηκε το 32,69%, εκ του οποίου το 15% χρει-
άστηκε να φτιαχτεί ξανά μετά το 2019. Παράλληλα,
όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, την κρίσιμη νύχτα πέρα
από το γεγονός ότι είχαν προβλεφθεί οι δύο σταθμάρχες
που, δυστυχώς, δεν βρίσκονταν στη θέση τους, το κέν-
τρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύ-
τως. Αυτό το οποίο, δυστυχώς, συνέβη, ήταν ότι ο συγ-
κεκριμένος σταθμάρχης επέλεξε, αντί να κάνει την αυ-
τόματη χάραξη που, προφανώς, θα είχε προλάβει το κα-
κό, να κάνει χειροκίνητη δρομολόγηση. Και εκεί συνέ-
βη μια αλληλουχία από τραγικά γεγονότα, τα οποία σω-
ρευτικά οδήγησαν στο να έχουμε το δυστύχημα.

στον Σωτήρη Πίκουλα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

«Mόνο ηΝΔ  μπορεί να αντιμετωπίσει 
τις παθογένειες του παρελθόντος»



Σύμφωνα με τις πρόσφατες δημο-
σκοπήσεις, το δυστύχημα στα Τέμ-
πη αύξησε τις ακραίες και αντισυ-
στημικές φωνές αλλά και την απο-
χή. Πιστεύετε ότι μπορεί σε αυτό το
διάστημα μέχρι τις εκλογές η ΝΔ
να αντιστρέψει την κατάσταση;

Δεν προσφέρουν λύσεις οι αντισυστη-
μικές φωνές. Το ζήσαμε αυτό και στο
παρελθόν. Πάντως, όπως έχει διαμηνύ-
σει και ο πρωθυπουργός, είναι πολύ
νωρίς για να μπούμε σε μια πολιτική
αποτίμηση. Αυτό που μπορούμε να
πούμε είναι πως βλέπουμε ήδη προ-
γραμματισμένες δημοσκοπήσεις οι
οποίες αποτυπώνουν το κοινό αίσθημα
αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη
στη χώρα που μπορεί να αναμετρηθεί
με τις παθογένειες του παρελθόντος, να
τις αλλάξει και, φυσικά, όπως ήδη κά-
ναμε, να αναλάβουμε την ευθύνη για
όσα δεν έγιναν με την ταχύτητα που θα
θέλαμε.

Η αυτοδυναμία πριν από λίγο καιρό
φάνταζε εφικτή, ωστόσο με το δυ-
στύχημα υπάρχει μια αμφιβολία.
Θα πρέπει η ΝΔ να ψάξει για συ-
νεργασίες με άλλα κόμματα όπως,
πχ, το ΠΑΣΟΚ;

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό
το ενδεχόμενο, κύριε Πίκουλα, προς
τους ψηφοφόρους μας. Η Νέα Δημο-
κρατία αναζητά μια καθαρή και ισχυρή
εντολή για να μπορέσει απρόσκοπτα να
συνεχίσει το έργο της και να μπορεί να
αντιμετωπίσει με επιτυχία τις όποιες

κρίσεις προκύψουν, όπως έκανε επιτυ-
χημένα τα προηγούμενα τέσσερα χρό-
νια. Με δεδομένο ότι, όπως φαίνεται,
θα πάμε σε δύο εκλογικές αναμετρή-
σεις, αφού με την απλή αναλογική που
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να προ-
κύπτει κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη,
η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτο-
δυναμία στις δεύτερες εκλογές που θα
γίνουν με το σύστημα της ενισχυμένης
αναλογικής. Ο πρωθυπουργός, ωστό-
σο, έχει ξεκαθαρίσει το αυτονόητο, πως
ο ελληνικός λαός είναι αυτός που απο-
φασίζει, ποιος, ποιοι και πώς θέλουν να
τον κυβερνήσουν και εμείς θα σεβα-
στούμε τη λαϊκή εντολή.

Θα πρέπει να κατέβει ο Κώστας
Καραμανλής για βουλευτής ή και
εσείς συντάσσεστε με συναδέλ-
φους σας που λένε καλύτερα να
μείνει εκτός; 

Ο κ. Καραμανλής ανέλαβε αμέσως, με
έντιμο τρόπο, την αντικειμενική πολιτι-
κή ευθύνη. Σπάνια στο παρελθόν πολι-
τικοί αντέδρασαν με αυτόν το τρόπο,
διατηρούσαν κυβερνητικές θέσεις και
μετά ήταν υποψήφιοι στις εκλογές.
Σχετική δήλωση έκανε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, αρμό-
διος για τα ψηφοδέλτια του κόμματος
είναι ο πρωθυπουργός. Και σίγουρα
δεν θα μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποιους θα επι-
λέξουμε ως υποψηφίους.

Πριν από μέρες ήσασταν στις Βρυ-
ξέλλες για το Συμβούλιο των
Υπουργών Μετανάστευσης και ζη-
τήσατε την αλλαγή του Συμφώνου

για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
Σε τι πνεύμα κινείται η ΕΕ στο θέμα
αυτό; Είναι εφικτό; 

Η Ευρώπη έχει πλέον φτάσει σε ένα κρί-
σιμο σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά τη μετα-
νάστευση. Πρέπει να αποφασίσει ποιου
είδους μετανάστευση θέλει και ανάλογα
να θεσπίσει την πολιτική που θα ακολου-
θήσει. Η Ελλάδα έχει εκφράσει τις θέ-
σεις της και είναι πολύ ξεκάθαρες. Άλ-
λωστε και στο πρόσφατο Borders Con-
ference που έγινε στην Αθήνα, οι θέσεις
μας έτυχαν ευρείας αποδοχής. Οι «φω-
νές» που τάσσονται υπέρ της δημιουρ-
γίας τεχνητών εμποδίων στα σύνορα
ολοένα αυξάνονται. Όπως και εκείνες οι
οποίες συμφωνούν με τη δημιουργία νό-
μιμων μεταναστευτικών διαδρόμων. Κα-
νείς δεν είναι κατά της μετανάστευσης,
όταν αυτή συμβαίνει με νόμους, όρια και
προϋποθέσεις. Αισιοδοξώ πως στο μέλ-
λον θα δούμε την Ευρώπη να αλλάζει
προσέγγιση και πολιτική στο Μετανα-
στευτικό, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη.

Το αίτημα της ελληνικής κυβέρνη-
σης για τη χρηματοδότηση του φρά-
κτη στον Έβρο είναι σε καλό δρόμο; 

Κοιτάξτε, ο φράκτης στον Έβρο θα
προχωρούσε είτε η Ευρώπη συμφω-
νούσε είτε όχι. Είναι εθνικό έργο και
από τη στιγμή που το ΚΥΣΕΑ έκρινε
πως για λόγους εθνικής ασφάλειας θα
πρέπει ο φράκτης να επεκταθεί σε όλο
το συνοριακό μήκος, αυτό θα συνέβαι-
νε. Η τακτική των φρακτών στα σύνορα,
όπως σας είπα, βρίσκει ολοένα και πε-
ρισσότερες χώρες σύμφωνες, καθώς
έχει αποδειχτεί πως είναι ο λιγότερο

βίαιος τρόπος να προστατεύσεις τα σύ-
νορά σου. Ξέρετε, τα χρήματα τα διαθέ-
τει η ελληνική Πολιτεία για το έργο, το
αίτημά μας έγκειται στο ότι η ευρωπαϊ-
κή χρηματοδότηση θα αποτελέσει μή-
νυμα ενότητας και συνολικής διαχείρι-
σης του Μεταναστευτικού από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Ένα μήνυμα που θα
λέει ότι οι χώρες που βρίσκονται στα
σύνορα δεν αντιμετωπίζουν μόνες τους
όλο το βάρος του Μεταναστευτικού. 

Η Χίος, το νησί όπου εκλέγεστε,
ταλαιπωρήθηκε από την παράνομη
μετανάστευση. Σε τι κατάσταση
βρίσκεται τώρα και ποια η κατά-
σταση και των υπόλοιπων νησιών; 

Η μείωση των ροών και η αποσυμφόρη-
ση των τοπικών κοινωνιών ήταν ο στό-
χος μας και τα αποτελέσματα είναι πλέ-
ον μετρήσιμα. Και στα νησιά μας και
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη Χίο βρί-
σκονται σήμερα λιγότεροι από 400 αι-
τούντες άσυλο στη δομή που διαθέτου-
με, ενώ προγραμματίζουμε και την κα-
τασκευή της νέας Κλειστής Ελεγχόμε-
νης Δομής, στα πρότυπα αυτών σε Λέ-
σβο, Σάμο, Κω και Λέρο. Οι νησιώτες
έβαλαν πλάτη στο Μεταναστευτικό, αλ-
λά δέχθηκαν και μεγάλη πίεση. Υποχρέ-
ωση της Πολιτείας να στηρίξουμε τα νη-
σιά, κάτι που δείξαμε έμπρακτα τα προ-
ηγούμενα τρία χρόνια με κονδύλια που
δόθηκαν για την κατασκευή έργων στις
τοπικές κοινωνίες μέσω του Ταμείου
Αλληλεγγύης. Έχουμε σχέδιο και απο-
φασιστικότητα, ώστε να συνεχίσουμε το
έργο μας, έτσι ώστε η χώρα μας να μην
είναι ποτέ ξανά απροετοίμαστη.
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Ο κ. Καραμανλής ανέλαβε
αμέσως, με έντιμο τρόπο,
την αντικειμενική πολιτική

ευθύνη. Αρμόδιος 
για τα ψηφοδέλτια 
του κόμματος είναι 
ο πρωθυπουργός. 

Και σίγουρα δεν θα μας πει 
ο ΣΥΡΙΖΑ ποιους 

θα επιλέξουμε 
ως υποψηφίους

Νότης Μηταράκης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Δ
ύο εβδομάδες μετά το τραγικό δυ-
στύχημα στα Τέμπη, οι δημοσκο-
πήσεις που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας εξακολουθούν να

αποτυπώνουν ένα πολιτικό σκηνικό συνεχώς
μεταβαλλόμενο. Η οργή των πολιτών, ο πόνος
που προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία ο φρι-

κτός θάνατος 57 ανθρώπων,
«αντανακλούν» και στη γνώμη
που διατυπώνουν για τα κόμ-
ματα εξουσίας. Ως εκ τούτου, η
κυβέρνηση μετρά απώλειες, η
αξιωματική αντιπολίτευση πα-
ραμένει στάσιμη, η τρίτη εκλο-
γική δύναμη του πολιτικού
σκηνικού, επίσης, καταγράφει

φθορά. Κοινός παρονομαστής και των τριών
κομμάτων, ότι έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Εί-
ναι προφανές ότι οι πολίτες μπορεί να επιρρί-
πτουν στην κυβέρνηση το μεγαλύτερο μερίδιο
ευθύνης για την τραγωδία, δεν αφήνουν, ωστό-
σο, εκτός σκηνικού ευθυνών όλους όσοι δια-
χειρίστηκαν τις τύχες της χώρας, δείχνοντας
επί της ουσίας ότι οι παθογένειες που συνέβα-
λαν στην τραγική εξέλιξη είναι διαχρονικές.

Η εικόνα που μεταφέρουν όλες οι δημοσκο-
πήσεις είναι κοινή: η Νέα Δημοκρατία μετρά
απώλειες της τάξεως των 3-4 ποσοστιαίων μο-
νάδων, παραμένει, όμως, στην πρώτη θέση,
ακόμη και αν η «ψαλίδα» έχει περιοριστεί, ο
ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί σταθερά τα ποσοστά του, χω-
ρίς να καρπώνεται τη φθορά της κυβέρνησης,
μείωση των ποσοστών του καταγράφει και το
ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα, τα κόμματα της ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση,
ΜέΡΑ25, καταγράφουν αυξημένα ποσοστά.
Αυξημένα ποσοστά εμφανίζει και το Κόμμα
Κασιδιάρη, που όμως δεν θα κατέλθει στις
εκλογές μετά τη νομοθετική ρύθμιση που πέ-
ρασε από τη Βουλή.

Κερδισμένη η «γκρίζα ζώνη»
Πραγματικός «κερδισμένος», ωστόσο,

από τις κυβερνητικές απώλειες είναι η λεγό-
μενη «γκρίζα ζώνη». 

Οι πολίτες που φεύγουν από τη Νέα Δη-
μοκρατία είτε επιλέγουν ένα μικρότερο κόμ-
μα, ως ψήφο διαμαρτυρίας, είτε -στην πλει-
οψηφία τους- κατευθύνονται στους αναπο-
φάσιστους, σε όσους δηλώνουν ότι θα ψη-
φίσουν άκυρο ή λευκό, και στην αποχή. Σχε-
δόν δύο μήνες πριν από την εκτιμώμενη
ημερομηνία των εκλογών, ένα μεγάλο ποσο-
στό των ψηφοφόρων, που κυμαίνεται γύρω

στο 17%, εντάσσεται σε αυτή την «γκρίζα ζώ-
νη». Από τις δημοσκοπήσεις και την εκλογι-
κή δύναμη όλων των κομμάτων, κυρίως
εκείνων που διεκδικούν τη διακυβέρνηση
της χώρας ή τη συμμετοχή τους σε μια νέα
κυβέρνηση, είναι σαφής η κρίση εμπιστοσύ-
νης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, που
ακολουθεί την οργή και την απογοήτευση
ενός μεγάλου μέρους των πολιτών, στη σκιά
της τραγωδίας των Τεμπών, σε συνδυασμό
με το αίτημα, μιας μεγάλης μερίδας της κοι-
νής γνώμης, για αλλαγή. 

Για πολλούς αναλυτές, αυτό θα είναι σε

έναν βαθμό και το διακύβευμα της επερχό-
μενης εκλογικής αναμέτρησης.

Στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν όλα
τα νέα δεδομένα, επιχειρώντας να απαντή-
σουν πειστικά στα ζητήματα που ανέδειξε η
τραγωδία και θέτουν οι πολίτες. 

Η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήμα-
τος, η δρομολόγηση της ολοκλήρωσης του
έργου της τηλεδιοίκησης στους σιδηροδρό-
μους, είναι τα πρώτα βήματα. 

Το πιο σημαντικό είναι η βαθιά και ριζική
αλλαγή του κράτους, για την οποία δεσμεύ-
τηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Και αυτό αναμένεται να είναι ένα από τα μεί-
ζονα ζητήματα που η Νέα Δημοκρατία και ο
πρωθυπουργός θα θέσουν με σαφήνεια στον
προεκλογικό τους λόγο, κάνοντας εκ νέου τη
σύγκριση με την αξιωματική αντιπολίτευση,
που απέχει πολύ από τις απόψεις αυτές.

Μελετούν προσεκτικά στο Μέγαρο Μαξίμου τα δημοσκοπικά
ευρήματα και ετοιμάζονται να απαντήσουν διεξοδικά στα ζητήματα

που θέτουν σε μεγάλο προβληματισμό την ελληνική κοινωνία

Επιχείρηση «αντιστροφή κλίματος»

Καθώς έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο εβδομάδες από το
μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών, η κυβέρνηση, έχοντας κάνει
τα πρώτα βήματα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομι-
κού δικτύου με ασφάλεια, επανέρχεται και στην προώθηση
του υπόλοιπου κυβερνητικού έργου. Η ανακοίνωση της αύξη-
σης του κατώτατου μισθού, που αναμενόταν εδώ και πολλές
ημέρες, ήρθε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει στο
προσκήνιο την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, η
αύξηση κατά 9,4% -ποσοστό υψηλότερο από όσο διέρρεαν
όλες οι αρμόδιες πηγές- εδράζεται και στα θετικά δεδομένα
της οικονομίας, όπως ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης.
Το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι «η αύξηση αυτή δηλώνει
την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τους μισθούς,
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ότι η
εθνική οικονομία παραμένει σε μια ισχυρή αναπτυξιακή δυ-

ναμική, η ανεργία υποχωρεί σταθερά, οι φόροι εξακολου-
θούν να μειώνονται και τώρα είναι η ώρα να στηριχθούν οι ερ-
γαζόμενοι», δείχνει τις κυβερνητικές προθέσεις. «Το μέρισμα
της ανάπτυξης πρέπει να το καρπώνονται δίκαια όλοι», είπε
χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, μετά από μια σειρά δημό-
σιων τοποθετήσεων, επανέρχεται και στις συναντήσεις με
τους πολίτες, αρχής γενομένης από σήμερα, οπότε θα βρεθεί
στο Μαρούσι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στα τέλη
Μαρτίου προγραμματίζονται οι επισκέψεις του σε Λαμία και
Ιωάννινα.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι επόμενες δύο
εβδομάδες είναι κρίσιμες και οι μετρήσεις που θα ακολουθή-
σουν θα αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια τις προθέσεις
του εκλογικού σώματος, καθώς θα υπάρχει και η χρονική από-

σταση από τη στιγμή της τραγωδίας. Το μεγάλο στοίχημα από
εδώ και στο εξής για την κυβερνητική παράταξη είναι να απευ-
θυνθεί σε όσους αίρουν την εμπιστοσύνη τους από τη Νέα Δη-
μοκρατία αυτή την ώρα, διατυπώνοντας πειστικές απαντήσεις
για τα ερωτήματα των ευθυνών και την επόμενη ημέρα. 

Σημείο καμπής θεωρείται το Πάσχα, καθώς αμέσως μετά η
χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέ-
τρηση, κυρίως αν αυτή διεξαχθεί στις 21 Μαΐου, με τα διλήμ-
ματα της κάλπης να επανέρχονται και το βασικό διακύβευμα
να παραμένει το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση. Τότε,
εκτιμούν τα κυβερνητικά στελέχη, τα μείζονα ζητήματα για
την πορεία της χώρας, την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
που απαιτούνται, την αξιοπιστία του αρχηγού κάθε πολιτικής
δύναμης, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας θα τε-
θούν στην κρίση των πολιτών.

Ξανά στο προσκήνιο η πορεία της ελληνικής οικονομίας

του Κώστα 
Τσιτούνα 

kostastsitounas@gmail.com



«Ο
Αλέξης Τσίπρας είναι πρό-
εδρος με βαθιά δημοκρατι-
κή αντίληψη και διαχειριστι-
κή ικανότητα που συνο-

δεύεται από ευαισθησία και αίσθημα δικαιο-
σύνης», δηλώνει στην «Ρ» ο Γιώργος Καρα-
μέρος. Παράλληλα, κρίνει πως «το πρόγραμ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εφικτό, κοστολογη-
μένο και δίκαιο, που στοχεύει να διορθώσει
τις ανισότητες που δημιούργησε η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη». Ο κ. Καραμέρος θέτει υπο-
ψηφιότητα βουλευτή, καθώς θεωρεί πως
«μπορώ να συμβάλω στην ανανέωση του πο-
λιτικού προσωπικού με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ερ-
χόμαστε για να δημιουργήσουμε και να συ-
νεργαστούμε χωρίς εμμονές και χωρίς ιδεο-
ληψίες για όλους».

Από τη δημοσιογραφία στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και τώρα διεκδικείτε έδρα στη
Βουλή. Τι θα θέλατε να αλλάξετε με την εί-
σοδό σας στο εθνικό Κοινοβούλιο και γε-
νικά στην κεντρική πολιτική σκηνή;

Εργάζομαι από 18 ετών παράλληλα με τις σπου-
δές μου και συμπληρώνω 10 χρόνια σε θέσεις
διοίκησης ή αντιπολίτευσης στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό,
διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της ζωής μου.
Θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλω στην ανανέωση
του πολιτικού προσωπικού, έχοντας διοικητική
εμπειρία και όχι μόνο τηλεοπτική αναγνωρισι-
μότητα.
Έζησα τα μαθητικά μου χρόνια στην Ανατολική
Αττική στις Αχαρνές και τώρα που τα δύο παιδιά
μου είναι  στην εφηβεία βλέπω να υπάρχουν
περίπου τα ίδια προβλήματα, με μικρή πρόοδο
να έχει σημειωθεί σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι
υποδομές, ο χωρικός σχεδιασμός, οι συγκοι-
νωνίες, η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια
σε σχέση με την εγκληματικότητα. Κάποιος
πρέπει να εργαστεί και να παλέψει για αυτά και
όχι να αντιμετωπίζεται μία από τις πιο δυναμι-
κές περιφέρειες της Αττικής ως επαρχία και
άγονη γραμμή.

Ως υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττι-
κή με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πι-
στεύω ότι σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση
πρέπει να εκπονήσουμε ένα δεκαετές σχέδιο
αναβάθμισης της Ανατολικής Αττικής με προ-
στασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη,
σοβαρές νέες υποδομές και ανθεκτικότητα
στην κλιματική κρίση.

Γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Είμαι εγγονός κομμουνιστών και παιδί κεν-
τρώας οικογένειας, μπήκα στα κινήματα της
ριζοσπαστικής οικολογίας από τα φοιτητικά
μου χρόνια στην Αγγλία και πιστεύω στη σύμ-
πραξη των προοδευτικών δυνάμεων, κάτι που
έκανα πράξη στην Αυτοδιοίκηση εδώ και μία
δεκαετία.
Εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο κορμός
όλης της προοδευτικής παράταξης με την
οποία αισθάνομαι άρρηκτα συνδεδεμένος
και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πρόεδρος
με βαθιά δημοκρατική αντίληψη, ανεκτικό-
τητα και διαχειριστική ικανότητα που συνο-
δεύεται από ευαισθησία και αίσθημα δι-
καιοσύνης. Θα ήθελα να σας απαντήσω
όμως στο «γιατί τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;».
Νομίζω ότι με την είσοδο πολλών νέων αν-
θρώπων, επιστημόνων και τεχνοκρατών
στις οργανώσεις τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία
δύο χρόνια έχει διαμορφωθεί μια πιο ώρι-
μη πρόταση που αξίζει να στηριχθεί από
όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας,
ακόμη και από πιο συντηρητικούς ψηφο-
φόρους που απαιτούν δικαιοσύνη και πιο
ανθρωποκεντρική πολιτική, ακόμη και αν
δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας.

Κρίνετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να
κυβερνήσει με στελέχη και πρόγραμμα
εφικτό; Έχει κάνει την αυτοκριτική του
για την προηγούμενη διακυβέρνηση;

Όχι απλώς αυτοκριτική, αυτομαστίγωμα έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρότι ήταν η μόνη κυβέρνηση στη
Μεταπολίτευση που παρέλαβε χάος και παρέδω-
σε κράτος σεβόμενος τις θυσίες των πολιτών.
Δεν θέλω όμως να μιλήσω για το παρελθόν, με
ενδιαφέρει το αύριο τόσο της Ανατολικής Αττικής
όσο και της Ελλάδας, στην οποία θέλω να μεί-
νουν τα παιδιά μου και να δημιουργήσουν. Το
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εφικτό και κο-
στολογημένο. Κυρίως όμως είναι δίκαιο και θέ-
λει να διορθώσει τις ανισότητες που δημιούργη-
σε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. Ερχόμαστε για να δημιουργή-
σουμε και να συνεργαστούμε χωρίς εμμονές και
χωρίς ιδεοληψίες για όλους. Για ένα νέο «εμείς»
που θα αφορά όλη την ελληνική κοινωνία μακριά
από το «εγώ και οι φίλοι μου» του Μητοστάκη.

Γιατί οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ πάντα δεύτερο και με διακριτή
διαφορά από τη ΝΔ;

Εγώ σέβομαι την επιστήμη των δημοσκόπων
και γνωρίζω από τους ίδιους ότι δυσκολεύονται
στα δείγματα που εξετάζουν να σταθμίσουν
σωστά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που συστηματικά εδώ
και μία δεκαετία υποεκπροσωπείται στις δημο-
σκοπήσεις. Για να το πω απλά, τουλάχιστον ένα
3% όσων ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βρε-
θεί στα δείγματα που εξετάζονται γιατί δεν μπο-
ρούν να εντοπιστούν στα σταθερά τηλέφωνα.
Τώρα, από κει και πέρα, η κυβέρνηση Μητσοτά-

κη, μολονότι ήταν η πρώτη μεταμνημονιακή κυ-
βέρνηση που της δόθηκαν πολλές ευκαιρίες
και μεγάλες δυνατότητες, δυστυχώς λειτούρ-
γησε με όρους πελατειακού κράτους ακόμη και
με μοιραία αποτελέσματα, όπως είδαμε πρό-
σφατα στα Τέμπη, πρακτικές αδιαφάνειας και
διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, ενώ ας
μην υποτιμούμε την υποχώρηση του κράτους
δικαίου που συνδέεται με την οικονομία και τις
ανισότητες. Μην ξεχνάμε το σκάνδαλο των
υποκλοπών που συνδέεται με τη ροή του χρή-
ματος που προσπαθούσε να ελέγξει το επιτελι-
κό κράτος του κ. Μητσοτάκη, το οποίο εκτρο-
χιάστηκε από την αλαζονεία του.

Ποια κόμματα θεωρείτε δυνάμει κυβερ-
νητικούς εταίρους σε μια προοδευτική
διακυβέρνηση. Είναι δυνατόν να λειαν-
θούν οι όποιες αντιπαλότητες;

Η μόνη περίπτωση να έχει σταθερότητα η χώρα
όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση είναι να
είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο κ. Μητσοτά-
κης είναι μέρος του προβλήματος και όχι της
λύσης, αυτό είναι βέβαιο. Εμείς δεν μιλήσαμε
ποτέ με αλαζονεία για αυτοδυναμία και απόλυ-
τη κυριαρχία. Έχουμε κουλτούρα συνεργασιών
και συνεννόησης μέσα στο πλαίσιο μιας προ-
γραμματικής συμφωνίας προοδευτικών και
υγιών δυνάμεων. Οι πολίτες πρέπει όχι απλώς
να τιμωρήσουν και να γυρίσουν την πλάτη στον
κ. Μητσοτάκη αλλά να ψηφίσουν με γνώμονα
τη σταθερότητα με δικαιοσύνη για τη χώρα. Με
ωριμότητα και ειλικρίνεια θα σεβαστούμε και
θα αξιοποιήσουμε την εντολή τους. 

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr
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Υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ο κορμός όλης
της προοδευτικής 
παράταξης»
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Ο
ι ρητορικές ακροβασίες γύρω
από το θέμα των μετεκλογικών
συνεργασιών στις οποίες επιδί-
δεται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ο

κλειστός πυρήνας που την περιβάλλει μπο-
ρεί να μη μας κάνουν σο-
φότερους, αν μη τι άλλο
όμως δείχνουν μια ευρύτη-
τα πνεύματος και ικανότη-
τας στην τέχνη της πολιτι-
κής των ισορροπιών. Ωστό-
σο, είναι γνωστό ότι αυτές
οι τεχνικές δεν μπορούν να
εφαρμοστούν για μεγάλα

χρονικά διαστήματα, διότι ελλοχεύει ο κίν-
δυνος απλώς να μη σε λαμβάνουν υπόψη.

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης που αρχίζει
και «ξαναζεσταίνεται» και αφορά την επό-
μενη μέρα των εκλογών και τη διερεύνηση
δυνατοτήτων σχηματισμού κυβέρνησης μέ-
σω συνεργασιών, μόνο απαρατήρητη δεν
έχει περάσει η αποστροφή στον λόγο του κ.
Ανδρουλάκη περί «σωστής κυβέρνησης».
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής του στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της
εβδομάδας, μιλώντας στο ομώνυμο ραδιό-
φωνο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε
πως «η χώρα θα έχει κυβέρνηση μετά τις
εκλογές, το θέμα είναι να έχει τη σωστή κυ-
βέρνηση, ας αφήσει ο κ. Μητσοτάκης τα περί
ακυβερνησίας».

«Αιωρούμενοι ψηφοφόροι»
Στα κομματικά επιτελεία των πολιτικών

του αντιπάλων μάταια επιχείρησαν να βγά-
λουν κάποιο συμπέρασμα... και αυτό δεν εί-
ναι απαραίτητα κακό. Το θέμα όμως είναι ότι
δεν είναι στην ίδια μοίρα και το εκλογικό
κοινό στο οποίο απευθύνεται, ειδικά οι «αι-
ωρούμενοι ψηφοφόροι» μεταξύ Κέντρου
και αποχής. Τη μια στιγμή κλείνει το μάτι σε
μια συνεργασία, από την άλλη όμως κλείνει

και στους δύο πιθανούς εταίρους την... πόρ-
τα κατάμουτρα και με θόρυβο. «Δεν πρόκει-
ται να βάλω νερό στο κρασί μου, γιατί το νερό
τους είναι ξινό! Έχει ξινίσει το νερό τους, κυ-
βερνούσαν και κυβερνούν τέσσερα χρόνια
και είδαμε πώς λειτουργεί το κράτος», είπε
στην ίδια συνέντευξη.

Πορευόμενος λοιπόν σε μια λογική απόρ-
ριψης των «Μητσοτάκη - Τσίπρα», αλλά με
ανοιχτή διάθεση μετεκλογικής συνεργασίας
με ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με έμπειρους πο-
λιτικούς παρατηρητές, ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ επιδιώκει να ενισχύσει το ηγετικό του
προφίλ. Απαξιώνει πολιτικά τους δύο ισχυ-
ρούς αντιπάλους του, νυν και πρώην πρωθυ-

πουργό, εμφανίζοντας εμμέσως πλην σα-
φώς τον εαυτό του ως το άφθαρτο πολιτικό
πρόσωπο που έχει τις προτάσεις και κυρίως
το «ευρωπαϊκό knowhow» για μια καλύτερη
επόμενη μέρα για τη χώρα και τους πολίτες.
Βέβαια, τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑ-
ΣΟΚ δεν επιτρέπουν μεγάλες εξάρσεις, κα-
θώς η αλαζονεία είναι σύμπτωμα που γοη-
τεύει τους πολιτικούς αλλά απωθεί τους ψη-
φοφόρους.

Τακτική διλημμάτων
Ο κ. Ανδρουλάκης -πλην απροόπτου- δεν

φαίνεται να αλλάζει στρατηγική σε αυτό το
πεδίο. Πλέον υιοθετεί και την τακτική των δι-

λημμάτων, όπως χαρακτηριστικά έκανε το
βράδυ της Πέμπτης μιλώντας στο Ηράκλειο
της Κρήτης όπου πραγματοποιεί περιοδεία:
«Το δίλημμα λοιπόν των εθνικών εκλογών
που έρχονται δεν είναι “Τσίπρας ή Μητσοτά-
κης”. Δεν είναι “Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ”.
Το πραγματικό δίλημμα είναι “ή ένα κράτος-
λάφυρο των εκάστοτε κυβερνώντων για να
το αξιοποιούν με μόνο στόχο το πελατειακό
κράτος και την ενίσχυση της εξουσίας τους ή
ένα κράτος-εγγυητή του δημόσιου συμφέ-
ροντος που θα δώσει προοπτική σε όλες τις
Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες”». Συ-
νεχίζοντας στο ίδιο ύφος, κλιμάκωσε την
κριτική του εμμένοντας σε μια διμέτωπη αν-
τιπαράθεση: «Έχουν μόνο μια αρχή: Είναι
ικανοί να κάνουν τα πάντα μόνο για τη θέση
της εξουσίας. Εργαλειοποιούν τις καταστά-
σεις. Ο ένας έλεγε ότι θα αλλάξει την Ελλάδα
και θα φέρει ισχυρούς θεσμούς και ο άλλος
έλεγε ότι θα φέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Τα
αποτελέσματα τα βιώνετε στο πετσί σας». 

Στο πλαίσιο της προεκλογικής τους στρατηγικής, στη
Χαριλάου Τρικούπη αρχίζουν να αξιοποιούν το χαρτί της
ανανέωσης, στοχεύοντας στους νέους ηλικιακά ψηφο-
φόρους. Οι αναφορές όπως και οι πρωτοβουλίες που
αφορούν τους νέους θα πυκνώσουν το επόμενο διάστη-
μα, ενώ ενδεικτικά είναι όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης από
την Κρήτη: «Έχουμε χρέος να αγκαλιάσουμε τους νέους
ανθρώπους που βλέπουν πελατειακά συστήματα εξου-
σίας να έχουν μόνο ένα ενδιαφέρον: πώς θα κρατήσουν
την καρέκλα της εξουσίας».

Στο μεταξύ, μόνο τυχαία δεν ήταν η χθεσινή κοινοβου-
λευτική παρέμβαση του αντιπροέδρου της Βουλής και

ενός εκ των στενών συνεργατών του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αναφορικά με την
απόφαση του ΣτΕ να μη φορολογούνται οι αποδοχές των
ευρωβουλευτών και να μην πληρώνουν εισφορά αλλη-
λεγγύης. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος κατέθεσε και σχετική
ερώτηση στη Βουλή. Όπως είναι φυσικό, με δεδομένη
την εμπειρία και προφανώς την πληροφόρηση που θα
υπάρχει, στο ΠΑΣΟΚ «περιμένουν στη γωνία»... «Μάλι-
στα, αν κάποιος πλήρωσε, θα πρέπει το Δημόσιο να του τα
επιστρέψει. Δυστυχώς η κυβέρνηση, ενώ γνώριζε την
προσφυγή ευρωβουλευτή στο ΣτΕ (για την απόφαση της
ΑΑΔΕ) ώστε να μην πληρώνουν ή να τους επιστραφούν τα

χρήματα, δεν προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση», επι-
σημαίνει σε γραπτή δήλωση του ο κ. Κωνσταντινόπουλος
και προσθέτει με νόημα πως «είναι πρόκληση απέναντι
στον συνεπή Έλληνα φορολογούμενο να μη φορολο-
γούνται οι ευρωβουλευτές και να τους επιστραφούν τα
χρήματα. Είναι ευθύνη των κομμάτων να ζητούν από τους
ευρωβουλευτές τους να φορολογηθούν και να πληρώ-
νουν την εισφορά αλληλεγγύης και όσοι πλήρωσαν να
μην τους επιστραφούν τα ποσά που με βάση τα δημοσι-
εύματα των ειδικών υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευ-
ρώ. Είναι μη νόμιμη και μη ηθική ενέργεια που πλήττει το
κύρος όλου του πολιτικού κόσμου».

Αξιοποιούν το χαρτί της ανανέωσης στη Χαριλάου Τρικούπη

Οι ρητορικές ακροβασίες του Νίκου Ανδρουλάκη 
για τις μετεκλογικές συνεργασίες και η απίθανη τέχνη

ισορροπιών που παίζει στα... δάχτυλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Το μυστήριο της «σωστής κυβέρνησης» 

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 



Ο
Θανάσης Γλαβίνας, διευθυντής της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υπο-
ψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, με
ψύχραιμο λόγο και χωρίς ανούσιες αντιπολι-

τευτικές εξάρσεις εκφράζει τη θλίψη και την οργή του για
την τραγωδία των Τεμπών και λέει ότι οφείλουμε στη
μνήμη των θυμάτων να γυρίσει τώρα η χώρα σελίδα στις
χρόνιες παθογένειες. «Δεν αξίζει τόσο της νέας γενιάς
όσο και κανενός πολίτη, καμιάς Ελληνίδας και κανενός
Έλληνα, αυτή η εικόνα παρακμής», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Για τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας θεωρεί ότι
«είναι νωρίς για να αποτυπωθούν», αλλά διαπιστώνει
«μια βουβή απογοήτευση και έναν συσσωρευμένο θυμό»
και εκτιμά ότι οι πολιτικές συνεργασίες «αποτελούν ανά-
χωμα σε συμπεριφορές αλαζονείας και διαφθοράς με
τον αυξημένο έλεγχο που εγγυώνται», προσθέτοντας σε
ό,τι αφορά το κόμμα του πως η «από κοινού επίλυση των
προβλημάτων της χώρας είναι ο σκοπός και όχι ο διαμοι-
ρασμός αξιωμάτων».

Είστε ένας νέος άνθρωπος που κάνετε τα πρώτα σας

βήματα στα βαθιά νερά της πολιτικής και ενδεχομένως

ένας από αυτούς που έκαναν αυτά τα «δρομολόγια του

τρόμου». Πώς νιώθετε σήμερα και πώς απαντάτε στους

πολίτες όταν σας ρωτούν για τα διαχρονικά αίτια που

οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών;
Τα συναισθήματα του θυμού και της οργής κυριαρχούν στο
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η εθνική αυτή τραγωδία
άφησε ένα βαθύ τραύμα σε όλους μας, ιδίως όταν πάρα
πολλά από τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι, αλλά, στη μνήμη
τους, νιώθω ότι τώρα παρά ποτέ πρέπει να γυρίσουμε σελί-
δα στις χρόνιες παθογένειες της χώρας. Δεν αξίζει τόσο
της νέας γενιάς όσο και κανενός πολίτη, καμιάς Ελληνίδας
και κανενός Έλληνα, αυτή η εικόνα παρακμής. Παρακμή
που αποτυπώθηκε σε όλη της την έκταση στην τραγωδία
των Τεμπών, φτάνοντας από τον ακατάλληλο σταθμάρχη
στην κορυφή μιας δήθεν «επιτελικής» κυβέρνησης, και
στον βαθμό που οι πολίτες μας το επιτρέψουν, θα αγωνι-
στούμε να την ανατρέψουμε.

Θεωρείτε ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν

να εργαλειοποιήσουν αυτή την τραγική συγκυρία; 
Αυτό, δυστυχώς, γινόταν πάντα κατά τη γνώμη μου, μόνο
που όσοι εξακολουθούν να λειτουργούν με αυτόν τον νο-
σηρό τρόπο δεν έχουν μάλλον συνειδητοποιήσει ότι οι πο-
λίτες στέκονται με μεγαλύτερη ωριμότητα απέναντι στα
προβλήματα σε σχέση με ένα μέρος του πολιτικού μας συ-
στήματος. Και οι πολίτες ζητούν να μπει «εδώ και τώρα»
ένας φραγμός στα κακώς κείμενα της χώρας. Εμείς στο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν
κρυφτήκαμε πίσω από τις ευθύνες μας, αλλά προχωρήσα-
με σε γενναία αυτοκριτική, η οποία σε ορισμένες στιγμές
υπήρξε και βαθιά επώδυνη. Για τον λόγο αυτό, με αίσθημα
ευθύνης στους πολίτες, είμαστε και θα είμαστε εδώ, για να
καταθέσουμε προτάσεις για ουσιαστικές λύσεις και όχι πυ-
ροτεχνήματα και κορόνες, που θα διαιωνίζουν την ανα-
σφάλεια και την απογοήτευση των Ελλήνων απέναντι στο
κράτος και τις λειτουργίες του. 

Ποιες κατά τη γνώμη σας θα είναι οι συνέπειες αυτού

του συγκλονιστικού γεγονότος σε πολιτικό επίπεδο και

δη ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης; 
Οι συνέπειες είναι νωρίς για να αποτυπωθούν, αλλά διαπι-
στώνω στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες και
στον περίγυρό μου, επαγγελματικό και κοινωνικό, πως
υπάρχoυν μια βουβή απογοήτευση και ένας συσσωρευμέ-
νος θυμός. Αυτά τα συναισθήματα, απολύτως κατανοητά,
πρέπει να τα μετατρέψουμε σε μοχλούς αλλαγής. Να μην
παραιτηθούμε μέσα στην απογοήτευσή μας, αλλά να παλέ-
ψουμε με περισσότερη ορμή και τόλμη για να αλλάξουμε το
τοπίο και ό,τι μας πληγώνει να αλλάξει εκ βάθρων. 

Θεωρείτε ότι τα νέα δεδομένα που έχουν μπει στο πολι-

τικό σκηνικό μάς οδηγούν αναγκαστικά σε πολιτικές

συνεργασίες; 
Οι πολίτες με την ψήφο τους θα καθορίσουν τι είδους κυ-
βερνήσεις επιθυμούν και ποιο πλαίσιο συνεργασιών τούς
εκφράζει. Ευρύτερα, ωστόσο, οι πολιτικές συνεργασίες και
οι συναινέσεις στα μεγάλα ζητήματα της χώρας είναι η
απάντηση σε όσους ονειρεύονται «παντοδυναμίες» και
«εκλογικούς περιπάτους». Και είναι πιθανώς αναγκαίες,
όχι γιατί αυτό βολεύει σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,
αλλά γιατί μια μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος αντι-
λαμβάνεται ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, λόγω της
αναγκαστικής συνύπαρξης των κομμάτων, προσφέρουν

κάποια εχέγγυα σοβαρότητας, αποτελεσματικότητας και
αξιοπιστίας σε επίπεδο λύσεων αλλά ταυτόχρονα αποτε-
λούν ανάχωμα σε συμπεριφορές αλαζονείας και διαφθο-
ράς με τον αυξημένο έλεγχο που εγγυώνται. Η από κοινού
επίλυση των προβλημάτων της χώρας είναι ο σκοπός και
όχι ο διαμοιρασμός αξιωμάτων. 

Οι νέοι, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαί-

νεται πως είναι ένα κομμάτι που εκφράζει εύγλωττα τη

δυσφορία του και την αποστροφή του προς το σύνολο

του πολιτικού κόσμου. Εσείς ως νέος άνθρωπος αλλά

και το κόμμα σας, στο πλαίσιο της ανασύστασης που

επιχειρείται, πώς θα τους προσεγγίσετε πολιτικά;
Με όρους αλήθειας και αξιοπρέπειας: αυτή είναι η «συντα-
γή» του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αλλά και η προσέγγι-
ση που με εκφράζει προσωπικά, απέναντι στη νέα γενιά.
Αυτή τη γενιά εκπροσωπώ ηλικιακά αλλά και πολιτικά σε
μεγάλο βαθμό και δεν θα με ενδιέφερε η εμπλοκή μου
στην πολιτική, αν οι νέοι άνθρωποι δεν νιώθουν ότι κοντά
μας έχουν μια ευκαιρία να διεκδικήσουν τεκμηριωμένα,
σοβαρά και με μια σύγχρονη οπτική ένα καλύτερο αύριο.
Είμαστε το κόμμα της δημόσιας δωρεάν παιδείας σε κάθε
βαθμίδα της, του ΑΣΕΠ και της Διαύγειας, της καλλιτεχνι-
κής και τεχνικής εκπαίδευσης. Τέτοιες πολιτικές αποτε-
λούν τη βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε μια νέα
Ελλάδα την επομένη των εκλογών.Θ
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aantonopoulos10@gmail.com

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο
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Γ
ια άλλη μια φορά το ρεπορτάζ
της «Political» επιβεβαιώνεται
πλήρως αφού, όπως είχαμε γρά-
ψει και στο πρωτοσέλιδο της

21ης Φεβρουαρίου, Τσίπρας και Πολάκης
είναι το ίδιο πρόσωπο.

Αίφνης αργά χθες το απόγευμα ο Παύ-
λος Πολάκης, με επιστολή του προς την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζει τα λάθη
του και ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε πρόθεση
να αμφισβητήσει δημοσίως τον Αλέξη Τσί-
πρα αλλά και την αρμοδιότητα των συλλο-
γικών οργάνων του κόμματος να λαμβά-
νουν αποφάσεις. Έστειλε λοιπόν μια επι-
στολή συγγνώμης ενόψει της συνεδρίασης
της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος
που συνεδριάζει σήμερα Σάββατο. Σε αυ-
τήν, όπως δηλώνει, αναλαμβάνει πλήρως
την ευθύνη που του αναλογεί για τις ενέρ-
γειες που οδήγησαν στην παραπομπή του
στην Επιτροπή Δεοντολογίας έπειτα από
απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την ανάγνωση της επιστολής προκύ-
πτει ότι στόχος του Παύλου Πολάκη φαίνε-
ται να είναι να κατευνάσει την ένταση εντός
του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου ο ίδιος να μην τε-
θεί εκτός ψηφοδελτίων του κόμματος, κάτι
που μέχρι πρότινος φάνταζε ως ένα υπαρ-
κτό σενάριο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παύλος
Πολάκης επικαλείται την ανάγκη για συλ-
λογικό αγώνα, ενώ απευθύνεται, όπως χα-
ρακτηριστικά γράφει, σε «κάθε σύντροφο»
προκειμένου να επισημάνει ότι «στον κοινό
αγώνα αναγνωρίζει ότι ο όποιος λάθος χει-
ρισμός δεν πηγάζει από τίποτε άλλο παρά
μόνο από την αγωνία μου να απαλλαγεί όσο
το δυνατόν γρηγορότερα ο τόπος από μια
κυβέρνηση η οποία κάθε μέρα που περνά
μας γυρίζει δεκαετίες πίσω».

Το alter ego του Aλέξη
Τώρα λοιπόν ούτε γάτα ούτε ζημιά, όπως

ήταν αναμενόμενο. Άλλωστε, όπως σας
έχουμε πολλές φορές επισημάνει, ο Παύ-
λος Πολάκης ήταν και παραμένει το alter
ego του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα μπορούσε
ποτέ να σπάσει ο κρίκος που τους συνδέει.
Είναι πασιφανές ότι όχι μόνο δεν διαγρα-
φεί από το κόμμα, αλλά το πιθανότερο είναι
να είναι ξανά υποψήφιος εν χορδαίς κι ορ-
γάνω. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι
ενώ αρχικά διέρρεαν από την Κουμουν-
δούρου ότι θα τον διαγράψουν, τελικά τον
έστειλαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας μό-
νο με το ερώτημα αποπομπής από τα ψη-
φοδέλτια, που και αυτό είναι πιθανό να κα-

ταπέσει και ο Παύλος Πολάκης να επιστρέ-
ψει στο μαντρί. Άλλωστε, το τελευταίο διά-
στημα, όπως σας είχαμε αποκαλύψει, η
Κουμουνδούρου είχε αρχίσει να τον με-
τράει στις κρυφές δημοσκοπήσεις, όπου
και διαπιστώθηκε ότι πάει... τρένο σε σχέ-
ση με τους υπόλοιπους στον ΣΥΡΙΖΑ. Αφή-
στε δε που ο φόβος μιας ενδεχόμενης απο-
χώρησής του τρόμαζε τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την
έννοια της απώλειας της αντισυστημικής
ψήφου, την οποία φαίνεται μέχρι τώρα να
εκπροσωπεί εντός του κόμματος ο Παύλος
Πολάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου
το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ επικύ-
ρωσε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για
να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων του κόμματος
ο μέχρι τότε υποψήφιος στα Χανιά Παύλος

Πολάκης και να παραπεμφθεί στην Επιτρο-
πή Δεοντολογίας του κόμματος.

Αφορμή αποτέλεσε η δημόσια απαίτησή
του να περιληφθεί στα ψηφοδέλτια του νο-
μού ο συνεργάτης του Μιχάλης Χαιρετά-
κης, συνοδευόμενη από την «απειλή» της
αποχώρησής του. Επιπλέον, με μια εμπρη-
στική ανάρτησή του έβαλε κατά συγκεκρι-
μένων δημοσιογράφων και δικαστικών
λειτουργών, παραθέτοντας προτάσεις
εκτός του πλαισίου των προγραμματικών
διακηρύξεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το «πρόεδρε, συγγνώμη» γίνεται
σαφές ότι το όποιο μέτωπο δημιουργήθηκε
κλείνει και οι δύο πολιτικοί θα πορευτούν
χέρι χέρι μέχρι την επόμενη γκάφα του
Κρητικού. 

Συμπερασματικά, το ρεπορτάζ της «Po-

litical» επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις
και δείχνει ξεκάθαρα ότι η κρίση ήταν
προσχηματική και υπό το βάρος της δημό-
σιας κατακραυγής. Δεν υπήρξε ποτέ κα-
μία ουσιαστική διαφωνία του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ ούτε για το ύφος ούτε για το
ήθος του συνοδοιπόρου και αδερφικού
του φίλου Παύλου Πολάκη. Ισχύει αυτό
που λένε αρκετά στελέχη της Κουμουν-
δούρου στις δημόσιες τοποθετήσεις τους,
«ο Παύλος φωνάζει αυτά που δεν μπο-
ρούμε να πούμε εμείς…».

Με μια επιστολή ο... αψύς Σφακιανός ζητάει συγγνώμη 
από τον πρόεδρό του και επανέρχεται εντός γραμμής

Tσίπρας 
και Πολάκης... 
ζάχαρη 

Tσίπρας 
και Πολάκης... 
ζάχαρη 

ΕΒΡΟΣ

Νεκρή βρέθηκε 
η «βασίλισσα» 
του καρναβαλιού

ΣΕΛ. 15-16

Τιπ πολιτικής
επικοινωνίας
Aπό τον Θανάση Παπαμιχαήλ 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ
Εμείς οι γυναίκες, 
οι πρωταγωνίστριες 
της επόμενης ημέρας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Επόμενος στόχος 
η μείωση 
του εμπορικού ελλείμματος

Γράφουν

ΣΕΛ. 20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΨΗΦΙΑΚΗ ΠΠΟΛΙΤΙΚΗ && ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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EDITORIAL

Διώχνεις 
το πίτμπουλ 

από την αυλή;
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 36με τον Γιάννη Αντύπα

Ανοιξιάτικες 
εκλογές και 

όνειρα θερινής 
νυκτός

IΩΝ ΠΑΠΑΔAΚΗΣ
Δεν χάσατε την ψήφο μου,
αλλά τον σεβασμό μου…

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Κιλκίς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

«Οι πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους 
στις κραυγές και τις ανέξοδες υποσχέσεις»

ΤΣIΠΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛAΚΗΣ
το ίδιο πρόσωπο 

Γιατί δεν πρόκειται να διώξει ποτέ τον «αψύ» Κρητικό

ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ 
• Τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν σχηματίσουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25 

• Ορατός ο κίνδυνος να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω η χώρα μας

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ -  ΜΠΛΙΝΚΕΝ

Σφραγίδα των ΗΠΑ
στον αναβαθμισμένο 

ρόλο της Ελλάδας
ΣΕΛ. 4, 14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εγκλωβισμένη 
στις επιλογές
του Παύλου Μυλωνά
ΣΕΛ. 26
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kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Τι «γυρεύει» ο Μεβλούτ στο Κάιρο;
Η

χειραψία του Αλ Σίσι με τον Ταγίπ
Ερντογάν στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου στο Κατάρ
φαίνεται τελικά ότι δεν ήταν καθό-

λου τυχαία. Διότι ήταν η αρχή ανάπτυξης σχέ-
σεων Τουρκίας – Αιγύπτου,
με αφετηρία τις αρχές του
2022, όταν ένας εκπρόσωπος
του Ερντογάν δήλωσε στο
Bloomberg News ότι η Άγ-
κυρα επιδιώκει να διορθώσει

τις σχέσεις με τον αραβικό
κόσμο, έπειτα από χρόνια

αμοιβαίας καχυποψίας, κυρίως για την υπο-
στήριξη της Τουρκίας προς τη Μουσουλμανι-
κή Αδελφότητα. Ακολούθησε η επίσκεψη του
υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ
Σούκρι στη σεισμόπληκτη Τουρκία.
Ο κ. Τσαβούσογλου είχε, μάλιστα, κάνει λόγο
τότε για το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις
τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις. Σήμερα ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου ανταποδίδει με επίσκε-
ψη στο Κάιρο, την πρώτη έπειτα από 11 χρόνια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου
ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη του επικεφαλής
της τουρκικής διπλωματίας γίνεται στο πλαί-
σιο της βελτίωσης των διμερών σχέσεων. Οι
σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου επιδει-
νώθηκαν το 2013, όταν ο Σίσι ανέτρεψε μια
κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Αδελφότητας
και του Μοχάμεντ Μόρσι. Μέχρι το τέλος του
έτους, ο Σίσι είχε εκδιώξει τον Τούρκο πρέ-

σβη και ο Ερντογάν είχε κηρύξει τον Αιγύπτιο
πρεσβευτή persona non grata. Ο Τούρκος
ηγέτης δεν σταματούσε να χαρακτηρίζει τον
Σίσι παράνομο τύραννο, ενώ ορκιζόταν να μη
μιλήσει ποτέ μαζί του.

Τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμη περισσό-
τερο όταν η Τουρκία παρενέβη στον εμφύλιο
πόλεμο στη Λιβύη, μια χώρα που η Αίγυπτος
θεωρεί ότι μπορεί να την ελέγχει. Με τη σειρά
του, ο Σίσι βοήθησε στη δημιουργία του Οργα-
νισμού Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσο-
γείου, μιας συμμαχίας με έδρα το Κάιρο για την
προώθηση της συνεργασίας στην εξόρυξη φυ-
σικού αερίου από ύδατα στα οποία η Τουρκία
διεκδικεί μερίδιο. Μόνο που η Άγκυρα δεν
προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Παρ’ όλα αυτά, καθ’ όλη τη διάρκεια της αν-
τιπαράθεσής τους και οι δύο ηγέτες φρόντι-
σαν να μην αφήσουν την εχθρότητά τους να
συμπαρασύρει το εμπόριο. Η Τουρκία ήταν ο
έκτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της

Αιγύπτου το 2021: το διμερές εμπόριο αυξή-
θηκε σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, από 4,7
δισεκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο νωρίτε-
ρα. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τις σχέσεις
μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ: οι οικονομικοί
δεσμοί παρέμειναν ισχυροί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του παγώματος των διπλωματικών τους
σχέσεων, το οποίο έληξε αυτό το καλοκαίρι.

Η Αθήνα δεν δείχνει να ενοχλείται από την
επαναπροσέγγιση του Τσαβούσογλου με τον
Σούκρι, διότι οι σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου
έχουν εδραιωθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια και η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ εί-
ναι ένα σημαντικό διπλωματικό και νομικό
όπλο έναντι των τουρκικών αιτιάσεων. Και
μπορεί ο Σάχεχ Σούκρι να μην επισκέφτηκε
τελικά την Αθήνα τον Ιανουάριο όπως προ-
γραμματιζόταν, όμως από το υπουργείο Εξω-
τερικών διαβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις είναι
άριστες και δεν θα επηρεαστούν από την επα-
ναπροσέγγιση Τουρκίας - Αιγύπτου.
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Διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εκδόθη-
κε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα
εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στην
Ουκρανία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
εξέδωσε την Παρασκευή το ένταλμα σύλλη-
ψης, κατηγορώντας τον Πούτιν ότι είναι υπεύ-
θυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται
να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Συγκεκρι-
μένα, κατηγορείται ο Ρώσος πρόεδρος ως
ύποπτος για παράνομη απέλαση παιδιών και
μεταφορά τους από το έδαφος της Ουκρανίας
στα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μάλι-
στα, με την ίδια κατηγορία εκδόθηκαν εντάλ-
ματα σύλληψης για τη Μαρία Λβόβα-Μπέλο-
βα, η οποία έχει τον τίτλο της Επιτρόπου της
Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου, από την έναρξη του
πολέμου 6.000 παιδιά από την Ουκρανία
υποχρεώθηκαν να μεταφερθούν σε ρωσικές
κατασκηνώσεις, όπου κρατήθηκαν για εβδο-

μάδες ή ακόμα και μήνες, προκειμένου να
εκπαιδευτούν και να μετατραπούν σε γενί-
τσαρους. Παράλληλα, αρκετά παιδιά φέρον-
ται να προωθήθηκαν σε ανάδοχες οικογένει-
ες μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, κάτι που
επίσης εμπίπτει στην κατηγορία της συμμε-
τοχής σε εγκλήματα πολέμου. Από την πλευ-
ρά της, πάντως, η Μόσχα αρνείται επίμονα ότι
έχει την παραμικρή συμμετοχή στις φρικαλε-
ότητες που έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας στα εδάφη της Ουκρανίας.  Στο μεταξύ,
αίσθηση προκαλεί η δημόσια τοποθέτηση
του διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, ο
οποίος ανέφερε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν πι-
στεύει ότι θα κερδίσει σε έναν πόλεμο φθο-
ράς απέναντι στην Ουκρανία. «Ο Πούτιν, κατά
τη γνώμη μου, νομίζει σήμερα ότι δεν μπορεί
να κερδίσει αμέσως, αλλά δεν έχει την πολυ-
τέλεια να χάσει», δήλωσε ο διευθυντής της
CIA σε συνέντευξη που παραχώρησε πρό-
σφατα στο αμερικανικό ειδησεογραφικό τη-
λεοπτικό δίκτυο CBS.

Πώς διαβάζει η Αθήνα τη βελτίωση των σχέσεων 
της Τουρκίας με την Αίγυπτο

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα  σύλληψης για τον Πούτιν
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O
Χρήστος Σπίρτζης δεν είναι μια συνηθισμένη περί-
πτωση πολιτικού ανδρός. Όσοι τον γνωρίζουν από το
ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον περιγράφουν
ως ευέλικτο, υπό την έννοια ότι πάντα καταφέρνει να

ελίσσεται με βάση το προσωπικό του συμφέρον και να επιβιώνει
σε θέσεις-κλειδιά. Στην πολιτική πιάτσα υπάρχει η γενική πε-
ποίθηση ότι ο Χρήστος μπορεί να σε «πουλήσει» σε χρόνο dt. Το
πρωί να είναι στο ΠΑΣΟΚ και το βράδυ στον ΣΥΡΙΖΑ υπουργός.

Ως χαρακτήρας, περιγράφεται δυσπρόσιτος και οξύθυμος με
τους συνεργάτες του, ενώ είναι γλυκύτατος με τα αφεντικά του
και τους πολιτικούς του προϊσταμένους. Από την εποχή που ανέ-
λαβε πρόεδρος στο ΤΕΕ και πετούσε τασάκια υβρίζοντας με χυ-
δαίο τρόπο τους υφισταμένους του, μέχρι σήμερα που στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ διεκδικεί ρόλο «ομαδάρχη» φτιάχνοντας μικρές φράξιες
με παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους υπό-
σχεται τα πάντα και τους χρησιμοποιεί κυρίως για τη δική του
ανέλιξη στο κόμμα.

Ο βίος και η πολιτεία του είναι μακριά από την εποχή που,
όπως λένε οι παλιοί μηχανικοί, βρέθηκε από σπόντα στο προ-
εδρείο του ΤΕΕ ως «μπροστινός» άλλων, πιο παλιών συνδικαλι-
στικών στελεχών. Με την ευελιξία που τον διακρίνει, ο Σπίρτζης
κατάφερε να αποκτήσει πολύ νωρίς την εύνοια του εκσυγχρονι-
στικού μπλοκ. Είχε μάθει να ανεβαίνει σκαλιά χάρη σε ισχυρές
πλάτες. Χάρη στην ΠΑΣΚΕ έφθασε στην ηγεσία του ΤΕΕ. Ως πρό-
εδρος, βέβαια, σύμφωνα με τα όσα του καταμαρτυρούν, δεν ήταν

ό,τι το καλύτερο. Ο έλεγχος της ΤτΕ και του εποπτικού μηχανι-
σμού της ΕΚΤ στην Τράπεζα Αττικής για τις διαδοχικές ανακε-
φαλαιοποιήσεις -όταν ο Σπίρτζης ήλεγχε το Ταμείο των Μηχανι-
κών και επένδυε στην Αττικής, με αποτέλεσμα να εξαερωθούν
800 εκατ. ευρώ αποθεματικά του Ταμείου- τον αφήνει πάντα έκ-
θετο στα μάτια των μηχανικών. Στο γραφείο του στο ΤΕΕ εθεάθη-
σαν κατά καιρούς ο Μιχάλης Νεονάκης (πρωτοπαλίκαρο του
Κώστα Σημίτη) και βεβαίως ο Πάνος Μπεγλίτης (στενός συνερ-
γάτης του ΓΑΠ). Αργότερα βέβαια ο κ. Σπίρτζης δήλωνε ακραιφ-
νής παπανδρεϊκός…

Δεν είναι λίγοι εντός της Κουμουνδούρου που έχουν ανα-
ρωτηθεί πώς ο Χρήστος Σπίρτζης είχε αυτή την ανέλιξη και
από μικρομεσαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έφτασε να έχει άμεση
πρόσβαση στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός
Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια από πολύ νωρίς έμαθε στο ΠΑ-
ΣΟΚ τα… κόλπα τα… σωστά και κατάφερε ακόμη και την επο-
χή που στήριζε τον Γιώργο Παπανδρέου να έχει ανοιχτούς δι-
αύλους επικοινωνίας και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού έτσι κι αλλιώς
γνώριζε την πιάτσα των εργολάβων απέξω κι ανακατωτά. Για
αυτό καιγόταν να έχει τον προεδρικό θώκο του ΤΕΕ, ο οποίος
λειτουργούσε για τον Χρήστο σαν πολιτικό διαβατήριο. Έτσι,
όλα αυτά τα χρόνια έχτισε μια στοργική σχέση με τον Αλέκο
Φλαμπουράρη, αλλά και με τον Χρήστο Καλογρίτσα.

Τη δύσκολη περίοδο μετά τη μεγάλη κόντρα Παπανδρέου -
Βενιζέλου και συγκεκριμένα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015,

τρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών, ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης οργάνωσε μια από τις τελευταίες προ-
εκλογικές συγκεντρώσεις του, σε έναν κλειστό κύκλο προσώ-
πων που είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να τον συνδρά-
μουν. Ανάμεσά τους ο Χρήστος Σπίρτζης, η παρουσία του οποί-
ου υποδήλωνε όχι μόνο τις πολιτικές του προτιμήσεις, αλλά
και το ενδιαφέρον του να στηρίξει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την
επομένη των εκλογών, καθώς όλοι ανέμεναν ότι το ΠΑΣΟΚ του
Ευάγγελου Βενιζέλου θα είχε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα,
καθώς είχαν επέλθει η αποχώρηση του Παπανδρέου και η
ίδρυση του ΚΙΔΗΣΟ.

Οι μετέχοντες χάρηκαν που ο Χρ. Σπίρτζης προστέθηκε στην
ομάδα, αφού πέραν του ότι ήταν πρόεδρος του ΤΕΕ είχε διορι-
στεί από τον Γ. Παπανδρέου τον Φεβρουάριο του 2010 στην πεν-
ταμελή γραμματεία της Περιφερειακής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
Μαζί του ήταν ο Νίκος Φωτόπουλος (ο γνωστός της ΓΕΝΟΠ), ο
Νίκος Μαδεμλής, η Ζέφη Δημαδάμα, η Ειρήνη Σενετάκη και άλ-
λα στελέχη. Και ενώ όλοι τον υπολόγιζαν στην ομάδα του Χρυσο-
χοΐδη, στις 27 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε ως εξωκοινοβουλευ-
τικός υπουργός της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα. Και πήρε μάλι-
στα το υπουργείο Μεταφορών που είχε προηγουμένως ο Χρυσο-
χοΐδης! Η πρώτη εξήγηση που δόθηκε από παριστάμενο στη σύ-
ναξη του Χρυσοχοΐδη ήταν ότι «ο Σπίρτζης σκέφθηκε: “καλύτε-
ρα στον ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνουν στελέχη παρά στο ΠΑΣΟΚ που
πρέπει να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του”».

Ο βίος και 
η πολιτεία 
του Χρήστου
Σπίρτζη
Στην πολιτική πιάτσα υπάρχει η γενική
πεποίθηση ότι ο Χρήστος μπορεί 
να σε «πουλήσει» σε χρόνο dt. 
Το πρωί να είναι στο ΠΑΣΟΚ
και το βράδυ στον ΣΥΡΙΖΑ υπουργός
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Οι απόψεις διίστανται για το ποιος έκλεισε το προξε-
νιό στον Σπίρτζη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι λέ-
νε ότι ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης και κάποιοι άλλοι
ότι το συνοικέσιο το έκλεισε ένα μηχανικός από τη Νά-
ξο κουμπάρος του Αλέξη Τσίπρα και φίλος του Σπίρτζη.
Πάντως το πασαπόρτι για να πάρει υπουργείο ο Σπίρ-
τζης ήταν μια έκθεση που ετοίμασε ο πρώην πρόεδρος
του ΤΕΕ κατά της επένδυσης στο Ελληνικό. Με αυτή την
έκθεση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιεπενδυτικό αφήγημα για να
μη γίνουν τα έργα στην περιοχή και ο Χρήστος απέκτη-
σε μια υπουργική καρέκλα που τόσο ποθούσε.

Βεβαίως «πούλησε» και άλλα πράγματα στον Τσίπρα,
μεταξύ των οποίων την κίνηση ΡΑΣΚ (Ριζοσπαστική
Αριστερή Σοσιαλιστική Κίνηση) που είχε ιδρύσει στο
ΠΑΣΟΚ το 2014 με διαφόρους συνδικαλιστές, μεταξύ
των οποίων ο Σπύρος Παπασπύρος της ΑΔΕΔΥ, ο Γιώρ-
γος Καββαθάς της ΓΣΕΒΕΕ κ.ά. Ισχυρίστηκε, δηλαδή,
ότι θα φτιάξει το συνδικαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα
φέρει μαζί του κόσμο και ψηφαλάκια, κάτι το οποίο
όμως δεν έγινε ποτέ.

Η κόντρα με Πιτσιόρλα
και η υπόθεση με τα βοσκοτόπια

Για τις σχέσεις του με τους εργολάβους έχουν ειπω-
θεί και έχουν γραφτεί πολλά, ειδικά με τον Χρήστο Κα-
λογρίτσα. Όπως, για παράδειγμα, στην υπόθεση των τη-
λεοπτικών αδειών με την προώθηση του Χρήστου Κα-
λογρίτσα, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε «στεγνός» πα-
ρά το γεγονός ότι είχε την αμέριστη συμπαράσταση της
Attica Bank, της οποίας βασικός μέτοχος ήταν το ΤΕΕ
με εγγύηση τα βοσκοτόπια της Ιθάκης! Του καταλογί-
ζονται επίσης και επιλεκτικές αναθέσεις έργων στην
εταιρεία του Καλογρίτσα. Ειδικά στο τμήμα της ΕΟ Πα-
τρών-Πύργου, όπου προχώρησε σε κατάτμηση του έρ-
γου για να βοηθήσει τον επιχειρηματία, ο οποίος όμως
τράπηκε σε φυγή λόγω οικονομικών προβλημάτων, με
συνέπεια το έργο να καθυστερήσει τουλάχιστον τρία
χρόνια. Άλλη μία… αλησμόνητη στιγμή ήταν το κλάμα
που έριξε -τελικά υπέγραψε- για την παραχώρηση της
δημόσιας περιουσίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον
τσακωμό Σπίρτζη - Πιτσιόρλα, όταν ο τελευταίος ήταν
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ; Στην υπόθεση του Ελληνικού ο

πολυπράγμων Σπίρτζης ήταν αντίθετος, λέγοντας ότι
«το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα κακής ποιότητας δημοπρατήριο».
Ο Στέργιος Πιτσιόρλας τον κάρφωσε λέγοντας: «Εκτός
από διαφορετικές απόψεις με τον κ. Σπίρτζη έχουμε τε-
λείως διαφορετική διαδρομή και διαφορετική κλίμακα
αξιών».

Οι σχέσεις με την αδερφή του Αλέξη
και η στήριξη σε Ανδρουλάκη

Μετά τη μεταγραφή του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος
φρόντισε να αποκτήσει στενές σχέσεις με το περιβάλ-
λον του Αλέξη Τσίπρα και ιδιαίτερα με την αδερφή του
πρώην πρωθυπουργού Ζανέτ Τσίπρα, επίσης πολιτικό
μηχανικό με ιδιαίτερα ερείσματα στην Ανατολική Αττι-
κή, όπου ο Χρήστος έχτισε την πολιτική του καριέρα και
την πολιτική του δεξαμενή μετά την τραγωδία στο Μάτι.
Θυμίζουμε ότι ήταν ο μοναδικός που βγήκε μπροστά
εκείνη την περίοδο και υπερασπίστηκε μετά μανίας τα

λάθη του κρατικού μηχανισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να βγουν όλοι οι άλλοι από το κάδρο! Είναι χαρα-
κτηριστικό, όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι στις
εσωτερικές εκλογές του Κινήματος ο Σπίρτζης έστελνε
μαζικά Συριζαίους ψηφοφόρους του από την Ανατολι-
κή Αττική στο Κουκάκι να ψηφίζουν Νίκο Ανδρουλάκη,
καθώς είχε υποσχεθεί στον Αλέξη Τσίπρα να είναι ο άν-
θρωπος-γέφυρα για την πολιτική σύμπραξη ΠΑΣΟΚ με
ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο βεβαίως κάνει και τώρα ως υπεύθυνος
για τα ψηφοδέλτια της Κουμουνδούρου στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, όπου υπόσχεται στους πάντες ότι θα εί-
ναι υποψήφιοι και στο τέλος αποφασίζει μόνος του,
ανάλογα με το ποιος είναι στην ομάδα του… και όχι με
βάση τη δημοτικότητα και τη δημοφιλία των δυνάμει
υποψηφίων. Ακριβώς την ίδια τακτική ακολούθησε και
το 2010, όταν πάλι στο ΠΑΣΟΚ τον είχαν χρίσει υπεύ-
θυνο για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση. Στο εσωτε-
ρικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό ότι έχει δημιουργή-
σει μεγάλες εντάσεις και οι «γηγενείς» τον
κατηγορούν ότι θέλει

να γίνει «ο Λαλιώτης του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ συμπληρώνουν
ότι «έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, σε σημείο
που ελπίζει ότι την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ θα μπο-
ρέσει να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο».

Δεν τον θέλουν ούτε στην αυλή του Τσίπρα
Ο Σπίρτζης, λένε καλά πληροφορημένες πηγές, δεν

χαίρει καμίας εκτίμησης στο στενό περιβάλλον των
τακτικών συνομιλητών του Αλέξη Τσίπρα και για αυτό
το 2019 είχε επιδοθεί μετά μανίας στη στήριξη νεο-
λαίου Συριζαίου στον Νότιο Τομέα, ο οποίος διατηρεί
οικογενειακές σχέσεις με τη φαμίλια του Αλέξη Τσί-
πρα. Προφανώς για να δείξει ότι σκίζεται για την οι-
κογένεια…

Στη μεγάλη ανάγκη του να δείξει ότι είναι πιστός
στον Αλέξη Τσίπρα, ο Χρήστος Σπίρτζης ως υπουργός
Μεταφορών έφτασε στο σημείο να διώξει την εται-
ρεία Uber από την Ελλάδα για να πετύχει το προξενιό
του προέδρου των ταξιτζήδων Θύμιου Λυμπερόπου-
λου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σπίρτζης, λοιπόν, έδιωξε την
πολυεθνική εταιρεία και στη συνέχεια ο Θύμιος δή-
λωνε πως «τα ταξί έχουν μετατραπεί σε εκλογικά
κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ!». Μια από τις μεγάλες αποτυχίες
του ενόσω βρίσκεται στην Κουμουνδούρου είναι η
υπόσχεση που έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα κανο-
νίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τις εκλογές στο ΤΕΕ. Βεβαίως
η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβη και πρόεδρος εξε-
λέγη πανηγυρικά ο δεξιός Γιώργος Στασινός. Το φυ-
σάει και δεν κρυώνει ο Χρήστος, ο οποίος όμως πα-
ραμένει ευέλικτος και ευπροσάρμοστος. Όπως τα
διαφορετικά είδη χαμαιλέοντα που είναι σε θέση να
διαφοροποιούν το χρώμα και το
μοτίβο τους μέσω συνδυα-
σμών ροζ, μπλε, κόκκινου,
πορτοκαλί, πράσινου,
μαύρου, καφέ, γαλάζι-
ου, κίτρινου, τιρ-
κουάζ και μοβ.

Πώς πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ; 
Ποιος του έκανε το προξενιό;
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H επίσκεψη Α/ΓΕΕΘΑ στην Ιταλία
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επι-

σκέπτεται την Ιταλία ύστερα από επίσημο κάλεσμα του ομολό-
γου του, ναυάρχου Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε. Θυμίζουμε ότι η
Ιταλία είναι μια συμμαχική χώρα με δυναμική παρουσία στη Με-
σόγειο και δίνει το «παρών» κάθε χρόνο στις μεγάλες εθνικές
ασκήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ο «Ηνίο-
χος» και η «Ευνομία». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αρχη-
γοί συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Με-

σόγειο, για τις συνέπειες του αναθεωρητισμού στην ευρύτερη
περιοχή, για το μεταναστευτικό ζήτημα και για την ενίσχυση των
στρατιωτικών σχέσεων Ελλάδας - Ιταλίας. Αμέσως μετά επισκέ-
φτηκαν το Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχεί-
ρηση «Ειρήνη», που εδρεύει στη Ρώμη, στην οποία ο εν πλω δι-
οικητής είναι Έλληνας αρχιπλοίαρχος. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέ-
φρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για την πρόσφατη απώλεια
δύο πιλότων της ιταλικής αεροπορίας εν ώρα καθήκοντος.

Ω
ς επιστέγασμα του Κοινού Σχέδιου
Δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ για
το έτος 2023, που υπεγράφη μεταξύ
των Γενικών Επιτελείων των δύο χω-

ρών στο Τελ Αβίβ την Τετάρτη 15 Μαρτίου, ξεκίνη-
σε στην Ανατολική Μεσόγειο η συμμαχική αερο-
ναυτική άσκηση με την επωνυμία «NOBLE DINA
2023», μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλά-
δας, του Ισραήλ, της Κύπρου και των ΗΠΑ.

Φέτος, εκτός από το σχήμα 3+1 υπάρχει στη
«NOBLE DINA 2023» συμμετοχή δυνάμεων από
τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και προσωπικού
από τη Γερμανία. Η «NOBLE DINA 2023» είναι
άσκηση τύπου LIVEX, διεξάγεται σε ετήσια βάση

και εντάσσεται στον ευρύτερο
σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ σε ό,τι
αφορά τις διεθνείς συνεργα-
σίες των Ενόπλων Δυνάμεων,
οι οποίες παγίως υποστηρί-
ζουν και αναδεικνύουν τον

σταθεροποιητικό ρόλο της Ελ-
λάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Σκοπός της άσκησης είναι η εκπαίδευση των
συμμετεχουσών δυνάμεων σε σύνθετα επιχει-
ρησιακά σενάρια και σε περιβάλλον πολλαπλών
απειλών με έμφαση στον ανθυποβρυχιακό πό-
λεμο και τον πόλεμο επιφανείας. Θα γίνει χρήση
αντιαεροπορικών συστημάτων με τη συμμετοχή
ισραηλινών και ελληνικών μαχητικών, επιχειρή-
σεις έρευνας και διάσωσης για την επαύξηση
της διαλειτουργικότητας και την ενίσχυση της
αποτρεπτικής ικανότητάς τους, το οποίο θα συν-
τονιστεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης
Κύπρου, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για
τα ελληνικά συμφέροντα στο σημείο όπου ενώ-
νονται τα FIR Αθήνας και Λευκωσίας. Στη «NO-
BLE DINA 2023» η Ελλάδα συμμετέχει με 1 φρε-
γάτα, 1 ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλη-
μάτων, 1 υποβρύχιο, 2 μαχητικά αεροσκάφη F-
16 και 1 αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-
3 Orion. Πρόκειται για το Ρ-3 της ενδιάμεσης λύ-

σης, το οποίο -αν και δεν διαθέτει τα εξελιγμένα
συστήματα των καινούργιων- συμμετέχει σε
ασκήσεις και επιχειρησιακές δραστηριότητες
του Πολεμικού Ναυτικού.

Από τις συμμαχικές δυνάμεις η Γαλλία συμμε-
τέχει με 1 φρεγάτα τύπου Fremm, όπως και η Ιτα-
λία, ενώ η Γερμανία συμμετέχει ως παρατηρητής.
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι «η συμμετοχή
φέτος της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας
αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση των ελ-
ληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή
και του σπουδαίου ρόλου που έχει η Ελλάδα ως
εγγυητής ασφάλειας στη περιοχή».

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ασκούνται συ-
νεχώς με συμμαχικές χώρες διατηρώντας σε
υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή τους ετοιμότη-
τα. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε στην ευρύ-
τερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης
συνεκπαίδευση ADEX μεταξύ 2 μαχητικών αερο-
σκαφών F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας με τη
γαλλική φρεγάτα FS Languedoc της Μόνιμης
Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης 2. Κατά τη διάρ-
κεια της ADEX εκτελέστηκαν αντικείμενα αντιαε-
ροπορικής άμυνας και αεροπορικής προσβολής
από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση εντάσσεται στο
πλαίσιο υλοποίησης των «Κατευθυντήριων Οδη-
γιών για την Αναβάθμιση της Ελληνογαλλικής
Στρατιωτικής Συνεργασίας» που υπεγράφησαν
από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο
Φλώρο, και τον αρχηγό του Επιτελείου Άμυνας
της Γαλλίας, στρατηγό Τιερί Μπουργκάρντ, κατά
την επίσημη επίσκεψή του στο ΓΕΕΘΑ στις 21 Ια-
νουαρίου 2022.

Τι περιλαμβάνει
το Κοινό Σχέδιο Δράσης

Το Κοινό Σχέδιο Δράσης του σχήματος
3+1 για το 2023 περιλαμβάνει:

• Συμμετοχή μέσων και προσωπικού 

σε κοινές και εθνικές ασκήσεις.
• Συνεργασία στον τομέα 

της κυβερνοάμυνας.
• Συνεργασία στον τομέα 

της Στρατιωτικής Αστυνομίας.

• Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων -
Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

• Συνεκπαιδεύσεις σε Έρευνα 
και Διάσωση.

• Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες

σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Προβολή ισχύος σε κάθε σημείο
της Ανατολικής Μεσογείου

Συνεχείς ασκήσεις 
από την Κρήτη 
μέχρι τη Χάιφα 

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη
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Α
ν πρέπει η χώρα μας να είναι ιδιαίτερα περήφανη
για κάτι, αυτό είναι ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός. Έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια, τέθηκαν

συγκεκριμένοι στόχοι που όχι μόνο εκπληρώθηκαν αλλά
και ξεπεράστηκαν. Σήμερα έχουμε μια ανεπανάληπτη ευ-
καιρία, να υλοποιήσουμε τη μετάβασή μας στην παγκό-
σμια ψηφιακή επανάσταση. Το digital transformation εί-
ναι έννοια ταυτόσημη με την ταχύτητα και την αποτελε-
σματικότητα και πρόκειται αναμφίβολα για ένα σπουδαίο
βήμα που μπορεί να εντοπιστεί σε νευραλγικούς τομείς
της λειτουργίας του κράτους, ειδικότερα βέβαια στο σύ-
στημα απονομής της δικαιοσύνης που μπορεί να αναβαθ-
μιστεί σε αποφασιστικό βαθμό.

Το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή της δικαιοσύνης
του μέλλοντος αποτελεί πάγια ανάγκη της νομικής κοι-
νότητας, των Ελλήνων δικηγόρων αλλά και της σύγχρο-
νης Κοινωνίας των Πολιτών. Η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη
ή e-Justice, όπως είναι διεθνώς γνωστός ο όρος, αποτέ-
λεσε και για εμένα προσωπικά, όταν είχα τη σχετική αρ-
μοδιότητα ως υφυπουργός, την απόλυτη προτεραιότητα.
Και ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε με την αμέριστη συμ-
παράσταση και συνδρομή τού τότε γενικού γραμματέα
του υπουργείου Νικόλα Κανελλόπουλου, καθώς και
εξειδικευμένων συνεργατών. Η προσπάθειά μας αυτή
έλαβε το 2012 τη μορφή μιας οργανωμένης δέσμης μέ-
τρων, που μάλιστα έλαβε και την ονομασία «Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη». Με ανα-
λυτικούς προϋπολογισμούς και ρεαλιστικά χρονοδια-
γράμματα που δεν υπερέβαιναν τότε το τέλος του 2015,

το Σχέδιο προέβλεπε κάθε αναγκαίο βήμα για να μπορέ-
σει επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη να μπει στην κα-
τεύθυνση της προόδου. Με την εφαρμογή του σχεδια-
σμού αυτού, η Πολιτεία μπόρεσε να προχωρήσει σε μια
σειρά από μακροπρόθεσμα έργα όπως τα ολοκληρωμέ-
να Συστήματα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων σε
όλο το φάσμα της δικαιοσύνης (Πολιτικής, Ποινι-
κής και Διοικητικής Διαδικασίας - ΟΣΔΔΥ), τα
οποία ψηφιοποιούν τη ροή των υποθέσεων και
επιμέρους λειτουργίες, το Σύστημα Ψηφιακής
Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης των
Πρακτικών των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων,
πολιτικών και ποινικών, το οποίο αναβαθμίζει
την απονομή της δικαιοσύνης, η ψηφιοποίηση
και διασύνδεση των καταστημάτων κράτησης,
που κατατείνει στον εκσυγχρονισμό του σωφρο-
νιστικού μας συστήματος, και το Εθνικό Ποινικό
Μητρώο, το οποίο λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια
με αξιοπιστία και αμεσότητα.

Και ο κατάλογος δεν σταματά εδώ. Η ηλεκτρο-
νική κατάθεση δικογράφων, η ηλεκτρονική υπο-
βολή μηνύσεων και σχετικών εγγράφων, οι ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες επανένταξης των αποφυλακιζόμε-
νων και η εισαγωγή της τηλε-εικονοδιάσκεψης στην ελ-
ληνική δικαιοσύνη επικαιροποιούν τις προκλήσεις. Η συ-
νολική μας αυτή προσπάθεια για την ψηφιοποίηση της δι-
καιοσύνης δυστυχώς είχε πολλές καθυστερήσεις και
προσκόμματα. Ειδικά, η υλοποίηση του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ενώ
θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2015, όπως

προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση, προχώρησε μόνο
η πρώτη φάση του έργου τον Φλεβάρη του 2019. Και
οφείλω να απονείμω τα εύσημα στη νυν ηγεσία του
υπουργείου που επανεκκίνησε το εμβληματικό αυτό έρ-
γο. Η τεχνική εξέλιξη πρέπει να αποτελέσει κτήμα της δι-
καιοσύνης και των λειτουργών της, διότι μόνο μέσα από

τη βέλτιστη αξιοποίηση και χρήση των νέων,
ευέλικτων, φιλικών προς τον πολίτη διαδικα-
σιών θα δούμε πραγματική μεταρρύθμιση.
Και χρωστάμε στους λειτουργούς της δικαιο-
σύνης αλλά και στην ίδια την κοινωνία να δού-
με αυτήν τη μεγάλη αλλαγή να ολοκληρώνε-
ται. Χωρίς υποσημειώσεις και επιφυλάξεις.
Άλλωστε, η «ολοκλήρωση» μιας μεταρρύθμι-
σης δεν έρχεται με το τέλος των σχετικών έρ-
γων αλλά με την εξασφάλιση της απρόσκο-
πτης και ωφέλιμης για όλη την κοινωνία
εφαρμογής στην πράξη, να γίνει η Ηλεκτρονι-
κή Δικαιοσύνη «κτήμα» της νομικής κοινότη-
τας και της Κοινωνίας Ολόκληρης.

Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να ατενίσει
το μέλλον της με αισιοδοξία μόνο μέσα από

την ολιστική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήμα-
τος e-justice σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, που στα-
διακά θα οδηγήσει στη δίκη χωρίς χαρτί (paperless co-
urt). Αυτός είναι ο οραματικός στόχος για το αύριο της δι-
καιοσύνης και, ως εκ τούτου, οφείλουν όλοι -δικαστές,
δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι αλλά κυρίως η Πολι-
τεία- να στρατευτούν προς αυτή την κατεύθυνση.

E-Justice: Δίκη χωρίς χαρτί

Π
ριν από την τραγωδία στα Τέμπη μιλούσαμε και γράφα-
με για την ανάπτυξη που έχει σημειώσει η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια, για τις επενδύσεις που έγι-

ναν και για αυτές που θα ’ρθουν, για τις εξαγωγές, τον
τουρισμό ή την επενδυτική βαθμίδα που έρχεται μέσα
στη χρονιά. Μιλούσαμε και γράφαμε ακόμη για την
ακρίβεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της, για τα
μέτρα στήριξης στην κοινωνία και τους ευάλωτους,
που έχει λάβει η κυβέρνηση, για την ανάγκη μείωσης
των φόρων και την αύξηση μισθών και συντάξεων.

Όλα αυτά πέρασαν πια σε δεύτερη μοίρα -τουλάχι-
στον επί του παρόντος- γιατί η εθνική ενσυναίσθηση
(δικαιολογημένα) επέβαλε πένθος και οργή για όλους
όσοι άφησαν να συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός. Όμως, μηδενι-
στικές θεωρίες, που αναλύθηκαν από διάφορες πλευρές αυτές
τις μέρες και απόψεις, που αναπτύχθηκαν και που οδηγούν σε
αποσταθεροποίηση του πολιτικού μας συστήματος (το οποίο
διαχρονικά βαρύνεται βεβαίως με λάθη και παραλείψεις) προ-
φανώς και δεν είναι η λύση. Για την τραγωδία στα Τέμπη όλοι λέ-
με «ναι, να αποδοθούν ευθύνες, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι
και να ληφθούν επιτέλους μέτρα εκσυγχρονισμού του κρά-
τους». Αλλά μέχρις εκεί.

Η χώρα και οι πολίτες πρέπει κάποια στιγμή να βρουν τα βή-
ματά τους και η Πολιτεία να συνεχίσει με ταχύτερους ρυθμούς
την πορεία του εκσυγχρονισμού και των μεταρρυθμίσεων προ-

τού μπούμε σε περιδίνηση που θα μας γυρίσει πίσω και θα μας
βάλει σε περιπέτειες ανάλογες της περιόδου 2010-2020. Δεν

έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε το μέλλον όλων
μας σε αποφάσεις και ενέργειες που πηγάζουν μόνο
από το δικαιολογημένο οργισμένο θυμικό αυτών των
δύσκολων και επώδυνων ημερών.

Ο πόνος και η ντροπή που νιώθουμε όλοι για το
«βαθύ κράτος» που αντιστέκεται σε κάθε έννοια εκ-
συγχρονισμού, τα «συμφέροντα» που εν πολλοίς
αποφασίζουν στην πραγματικότητα αν ένα έργο θα
υλοποιηθεί ή όχι, πρέπει να δώσουν τη θέση τους
στην απαίτηση όλα αυτά να κοπούν μαχαίρι. Οι εργα-
τοπατέρες που ζουν σε μια άλλη εποχή αλλά συνεχί-

ζουν να φρενάρουν κάθε μορφή εκσυγχρονισμού, αξιολόγησης
και αλλαγών στις δομές του κράτους πρέπει επιτέλους να απα-
ξιωθούν.

Η αξιοκρατία και η διαρκής επιμόρφωση και αξιολόγηση σε

όλες τις δημόσιες θέσεις δεν πρέπει να είναι το ζητούμενο αλλά
το αυτονόητο. Οι νέοι μας, που είναι και το μέλλον αυτής της χώ-
ρας, πρέπει επιτέλους να νιώσουν πως δεν χρειάζονται βύσματα
και μπάρμπα στην Κορώνη για να διεκδικήσουν μια θέση ώστε
να προσφέρουν όλα αυτά για τα οποία μόχθησαν σπουδάζοντας.

Να νιώσουν την ασφάλεια από ένα κράτος που δεν κάνει δια-
κρίσεις στους πολίτες του ανάλογα με το χρώμα της ψήφου
τους. Οι νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό και έριξαν πέτρα πίσω
τους στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων και της χρεοκοπίας να
δουν πως άλλαξαν τα πράγματα και η Ελλάδα είναι πλέον μια άλ-
λη χώρα όπου μπορούν να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να δη-
μιουργήσουν.

Τώρα που σιγά σιγά καταλαγιάζουν ο πόνος και ο θυμός πρέ-
πει να αποφασίσουμε, αφού τους ακούσουμε όλους, ποιος μπο-
ρεί να εγγυηθεί αυτή την άλλη Ελλάδα που όλοι θα θέλαμε. Και
δεν μπορούμε να απαξιώσουμε συλλήβδην το πολιτικό μας
προσωπικό και να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοκρατία μας μόνο
για τιμωρητικούς λόγους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει τι μας
περιμένει αν με την ενδεχόμενη αποχή μας και την «αντισυστη-
μική» μας συμπεριφορά (και την ψήφο μας αύριο) δημιουργή-
σουμε ένα πολιτικό χάος.

Και αυτά που κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί με πο-
λύ μόχθο και αγώνα ως κοινωνία και ως πολίτες δεν μπορούμε
να τα παίξουμε στα ζάρια με λαϊκιστές και μάγους που έχουν δή-
θεν λύση για τα πάντα!

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

του
Κώστα 
Καραγκούνη
πρώην υφυπουργός
Δικαιοσύνης, 
βουλευτής 
Αιτωλοακαρνανίας
με τη ΝΔ

Να μη βάλουμε σε κίνδυνο όσα κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια

Αυτά που κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια 
όλοι μαζί με πολύ μόχθο και αγώνα 

ως κοινωνία και ως πολίτες, δεν μπορούμε 
να τα παίξουμε στα ζάρια με λαϊκιστές 

και μάγους που έχουν δήθεν λύση για τα πάντα
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Ε
ίναι φυσικό η Ιταλία, λόγω της γεωγραφικής της
θέσης, να διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στο
μεσογειακό γεωπολιτικό σκηνικό. Αυτή η άπο-

ψη ενισχύεται εάν υπολογίσουμε το οικονομικό, πολιτι-
κό και στρατιωτικό βάρος της. Επιπροσθέτως, η Ιταλία
είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αλλά και των σημαντι-
κότερων φόρουμ όλου του κόσμου, και φυσικά του G7.
Ωστόσο, σήμερα αυτός ο ηγετικός ρόλος στη λεκάνη της
Μεσογείου φαίνεται να βρίσκεται ήδη στα χέρια άλλων
δυνάμεων όπως η Γαλλία. Παρ’ όλα αυτά, η Ιταλία παρα-
μένει μια σημαντική μεσογειακή δύναμη, 

Εκτός της στρατιωτικής σφαίρας, οι ιταλικές φιλοδο-
ξίες διαφαίνονται επίσης και στον οικονομικό τομέα: Το
10% περίπου των συνολικών εξαγωγών της
Ιταλίας πηγαίνει στις χώρες της Μέσης Ανα-
τολής και Βόρειας Αφρικής, με σημαντικά
οφέλη στις οικονομίες των κρατών αυτών.
Αυτό καταδεικνύεται από τις οικονομικές
σχέσεις με τον Λίβανο, του οποίου το 8,5% των
εισαγωγών προέρχεται από την Ιταλία. Ακόμα
μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά εξαγωγών στην
Τυνησία (15%) και στην Αλγερία (9,5%). Επομέ-
νως ασκεί και μια επιρροή στις χώρες αυτές.

Επιπλέον, μία από τις μεγαλύτερες ιταλι-
κές εταιρείες ενέργειας, η ΕΝΙ, δραστηριο-
ποιείται ιδιαίτερα στην περιοχή, καταδει-
κνύοντας την ιταλική οικονομική δύναμη. Η
σημασία αυτής της εταιρείας για τη χώρα εί-
ναι σημαντική και η ENI παραμένει ιδιαίτερα
δραστήρια στην περιοχή, ιδίως στη Λιβύη και
την Αίγυπτο, κατέχοντας και άδειες εκμετάλ-
λευσης σε περιοχές της Ανατολικής Μεσό-
γειου (και την Κύπρο).

Σε γενικές γραμμές, οι Ιταλοί θέλουν να διατηρήσουν
την ειρήνη και να προωθήσουν τη σταθερότητα στην πε-
ριοχή της Μεσογείου, αυτό ακριβώς που επιθυμεί και η
χώρα μας και έχει αναπτύξει πολύ καλές διπλωματικές
σχέσεις και συνεργασίες με την Ιταλία. Τελευταία υπε-
γράφη και η συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας, κάτι που εξυπηρετεί και τα δικά μας
συμφέροντα. 

Η σημερινή εικόνα θέλει την Ιταλία να τηρεί τη θέση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λιβύη, δηλαδή, εκλογές
και σταθεροποίηση της Λιβύης και εργάζεται με στόχο
μια διαμεσολάβηση ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο, σε
ό,τι αφορά την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. 

Τελευταία έχει αναπτύξει έντονη δράση για να πετύχει
μια ευρύτερη συμφωνία των χωρών της Μεσογείου, η
οποία να μπορέσει να οδηγήσει σε σταθεροποίηση της
Λιβύης και να προωθήσει τον διάλογο της Τρίπολης με
τη Βεγγάζη. Μόνο με μια τέτοια λύση θα μπορέσουν να
μειωθούν και τα μεταναστευτικά ρεύματα που ξεκινούν
από τη Λιβύη, οι οποίοι κατά πλειοψηφία αποβιβάζονται
στην Κάτω Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη.

Επίσης, η Ιταλία επενδύει στη μεσογειακή διάσταση
και εκτιμάται από τη χώρα μας ότι μπορεί να παίξει κεν-
τρικό ρόλο σε μια σειρά θεμάτων, όπως την επίλυση των
προβλημάτων και της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

που δημιουργούν η Τουρκία και το ενεργειακό πεδίο. Η
συμμαχία της Ιταλίας με τις μεσογειακές χώρες, ιδίως
της Ευρώπης, είναι βασικής σημασίας, ενώ υπάρχουν
πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σε ό,τι αφορά τον τομέα
της άμυνας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συνεργασία
Ιταλίας - Τουρκίας στον τομέα αυτό. Η χώρα μας έχει μια
εξαιρετική συνεργασία, η οποία πρέπει να συνεχιστεί
προς όφελος και των δύο χωρών. Άλλωστε το ενδιαφέ-
ρον της χώρας μας για αγορά μεταφορικών αεροσκα-
φών νεότερης και πιο σύγχρονης έκδοσης C-130J από
την Ιταλία για αντικατάσταση των παλαιοτέρων είναι στο
πλαίσιο αυτό. 

Η Ιταλία αποτελεί, θα λέγαμε, τον πρώτο οικονομικό

στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας και τον πρώτο προορι-

σμό της ελληνικής εξωστρέφειας. Είναι ένας

εταίρος με ιδιαίτερο βάθος. Είναι ο πρώτος

εξωστρεφής προορισμός για την Ελλάδα και

ο δεύτερος προμηθευτής της χώρας μας μετά

τη Γερμανία.

Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο χώρες που

φέρουν το βάρος μιας κατεξοχήν στρατηγι-

κής σχέσης που ασκεί έναν κομβικό ρόλο

στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δύο χώρες

με συνεκτικά στοιχεία την οικονομία, που

εστιάζουν στο πολιτικό, το οικονομικό, το

τουριστικό και το πολιτιστικό στοιχείο και ως

εκ τούτου οι άριστες διμερείς σχέσεις των

δύο χωρών λόγω και της γεωγραφικής εγ-

γύτητας είναι επιβεβλημένες. Επίσης υπάρ-

χει και μια γεωστρατηγική διάσταση των

ενεργειακών οδεύσεων που συνδέουν Ελ-

λάδα και Ιταλία.

Η ελληνοϊταλική ενεργειακή συνεργασία ήδη ανα-

πτύσσεται αρμονικά λόγω της λειτουργίας του αγωγού

TAP, μέσω του οποίου η Ευρώπη προμηθεύεται φυσικό

αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει, ωστόσο, περιθώ-

ριο για περισσότερα. Το ιταλικό μοντέλο αποθήκευσης

είναι χρήσιμο όχι μόνο για πιθανή κάλυψη έκτακτης ελ-

ληνικής ανάγκης στο άμεσο μέλλον, αλλά και ως τρόπος

επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μακροπρόθεσμα.

Τέλος, η Ελλάδα μπορεί να διερευνήσει καλύτερο

συντονισμό με την Ιταλία σε θέματα Αιγύπτου και Λι-

βύης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προτείνει

την ιδέα ενός πολυμερούς διαλόγου για το μέλλον της

Ανατολικής Μεσογείου. Πάνω από όλα, χρειάζεται να

εκμεταλλευθεί την προ καιρού συζήτηση στην ιταλική

Βουλή, προσπαθώντας να επηρεάσει την πρωθυπουργό

Τζόρτζια Μελόνι υπέρ του EastMed.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί κάποι-

ες ευρωπαϊκές χώρες, που εισάγουν διάφορες μορφές

ενέργειας από τη Ρωσία, να εξετάζουν εναλλακτικές. Μία

από αυτές είναι και η Ιταλία, όπως και η χώρα μας.

Αν ο EastMed υλοποιηθεί, τα οφέλη θα είναι πολλα-
πλά, καθώς, μεταξύ άλλων, θα ενισχυθούν η παρουσία
της Ελλάδας και της Ιταλίας στη Μεσόγειο και η ενερ-
γειακή τους θέση σε περίπτωση νέων περιφερειακών
κρίσεων.

«Έχουμε ήδη πάρει το φάρμακο»
Η κατάρρευση της Credit Suisse και το νέο 2008 

«E
χουμε ήδη πάρει το φάρμακο», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο
πρόεδρος της Credit Suisse, Axel Lehmann. Την ίδια Τετάρτη
που οι μετοχές της τράπεζας κατακρημνίστηκαν μονομιάς, χά-

νοντας το 30% της αξίας τους, καθώς ο κύριος μέτοχος του ελβετικού τραπε-
ζικού γίγαντα, η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SNB), απέκλεισε
την προσφορά επιπλέον αραβικών κεφαλαίων στήριξης στην Credit Suisse,
επικαλούμενος νομικές παραμέτρους που επιβάλλουν πλαφόν της τάξεως
του 10% στο ποσοστό συμμετοχής των μεριδίων, το οποίο ήδη έχει αγγίξει η
SNB, κατέχοντας το 9,9% της Credit Swiss. Είναι ένα πλαφόν με το οποίο εί-
δαμε να ασχολείται -υπό το κύμα φόβου για κατάρρευση της ελβετικής τρά-
πεζας που δύναται να συμπαρασύρει όλο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό
σύστημα- σημαντική μερίδα και του εγχώριου Τύπου, παρότι αποτελεί μια οι-
κονομοτεχνική λεπτομέρεια. 

Όταν μία άλλη ημέρα, όχι Τετάρτη, αλλά μία Πέμπτη του Ιανουαρίου του
2015, ένα άλλο ελβετικό πλαφόν, αυτό που κλείδωνε την ισοτιμία του κατρακυ-

λούντος από την κρίση ευρώ με το ελβετικό φράγκο
στο 1,2 καταργείτο εν μια νυκτί, κάνοντας 65.000 Έλλη-
νες δανειολήπτες να βλέπουν τα δάνειά τους που είχαν
συναφθεί στο ελβετικό νόμισμα να εκτοξεύονται κατά
20% μέσα σε μία στιγμή, το ενδιαφέρον του Τύπου και
της κοινής γνώμης δεν υπήρξε ανάλογα μαζικό. Ίσως
γιατί σε ελβετικό είχαν δανειστεί «μόνον» 65.000 Έλ-
ληνες, δηλαδή, μια πόλη σημαντικά μικρότερη -για πα-
ράδειγμα- από τα Τρίκαλα, ενώ από μια πιθανή κατάρ-
ρευση της Swiss Bank, που αποτελεί σημαντικό δανει-
οδότη των παγκόσμιων αγορών, κινδυνεύουμε όλοι οι
Έλληνες και οι Ευρωπαίοι να ξαναζήσουμε τις ημέρες
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Ημέρες που,
από ό,τι φαίνεται, θα τις γλιτώσουμε, τουλάχιστον για
την ώρα, καθώς η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB)
ανακοίνωσε την άμεση ενίσχυση της Credit Swiss με
50 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Το κύμα πανικού κατέλαβε για δεύτερη φορά, μέσα
στην εβδομάδα που διανύουμε, την παγκόσμια αγορά

τραπεζικών μετοχών, ακολουθώντας την κατάρρευση της αμερικανικής Sili-
con Valley Bank (SVB), μολονότι τα αίτια κατάρρευσης της τελευταίας διαφέ-
ρουν από αυτά που οδήγησαν την Credit Suisse σε επικίνδυνους χρηματοπι-
στωτικούς μετεωρισμούς. Τα προβλήματα της SVB, η οποία χρηματοδοτούσε
κυρίως νεοφυείς επιχειρήσεις που επένδυαν στην υψηλή τεχνολογία, έχουν
να κάνουν με την αύξηση των επιτοκίων και τη συνακόλουθη μείωση της
αξίας των ομολόγων, σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού -λόγω ενερ-
γειακής κρίσης-, αυξημένου κόστους δανεισμού και μεταπανδημικής επι-
βράδυνσης της ζήτησης στους τομείς των ηλεκτρονικών συσκευών και των
δικτύων, οι οποίοι, στους καιρούς της παγκόσμιας καραντίνας, εμφάνισαν
ραγδαία ανάπτυξη η οποία είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο να διατηρηθεί. 

Αντίθετα, η Credit Suisse αναγκάστηκε να προσφύγει στην Εθνική Τράπε-
ζα της Ελβετίας και στις ελβετικές ρυθμιστικές αρχές (FINMA) λόγω μιας σω-
ρείας σκανδάλων ξεπλύματος μαύρου χρήματος -ακόμη και μελών της
βουλγαρικής μαφίας, φορολογικών παραβάσεων, εταιρικής κατασκοπείας,
επενδυτικής απάτης (όπως, για παράδειγμα, το σκάνδαλο των λεγόμενων
«ομολόγων τόνου» για τα δάνεια της Μοζαμβίκης), εμπλοκής στην κατάρ-
ρευση χρηματοοικονομικών σχημάτων όπως η Greensill Capital και η Arch-
egos Capital και εξυπηρέτησης πελατών που ενέχονταν σε περιστατικά βα-
σανισμού, διακίνησης ναρκωτικών και διαφθοράς. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί του χρηματοπιστωτικού συστήματος μας
καθησυχάζουν, υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι
τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν περισσότερο το συναίσθημα των επεν-
δυτών παρά την αληθινή ισχύ των ισολογισμών»…

Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Τώρα, όμως, καταλαβαίνουμε πως, είτε δανει-
στήκαμε σε ευρώ είτε σε ελβετικό φράγκο, είμαστε όλοι στο ίδιο τρένο. Πράγ-
ματι, «έχουμε ήδη πάρει το φάρμακο»…
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Ο στρατηγικός ρόλος της Ιταλίας 
στη Μεσόγειο και η συνεργασία με την Ελλάδα



Σ
το συμπέρασμα ότι πρόκειται για
σύγκρουση και απόρριψη καυσί-
μου, χωρίς να επιβεβαιώνεται αν
επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια

του πιλότου και αν υπήρχε πρόθεση να
χτυπηθεί το Reaper, κατέληξαν οι Αμερι-
κανοί αξιωματούχοι. «Υπάρχει ένα μοτίβο
συμπεριφοράς τελευταία, όπου παρατη-
ρούνται λίγο πιο επιθετικές ενέργειες από
τους Ρώσους», σημείωσε ο στρατηγός
Μαρκ Μίλεϊ (φωτό πάνω), αρχηγός Γενι-
κού Επιτελείου των ΗΠΑ.

Σκόπιμη παρενόχληση
Σύμφωνα με τον Μίλεϊ, είναι σαφές πως η

αναχαίτιση και η παρενόχληση του drone
από τα ρωσικά μαχητικά ήταν σκόπιμες,
ωστόσο άγνωστο παραμένει αν οι Ρώσοι πι-
λότοι είχαν πρόθεση να το χτυπήσουν, κα-
θώς η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να θέσει
και εκείνους σε κίνδυνο.

Πάντως η Μόσχα έσπευσε να τιμήσει
τους πιλότους των Σουχόι που ενεπλάκη-
σαν στο περιστατικό.

Παράσημα στους πιλότους
Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτο-

ρείο ειδήσεων RIA Novosti, ο ίδιος ο
υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας Σεργκέι Σοϊγκού (φωτό κάτω) παρα-
σημοφόρησε τους δύο Ρώσους πιλότους
με την αιτιολόγηση ότι απέτρεψαν την εί-

σοδο στον ρωσικό εναέριο χώρο -στην πε-
ριοχή πάνω από τη ρωσοκρατούμενη ου-
κρανική χερσόνησο της Κριμαίας που θε-
ωρούν δική τους- ενός αμερικανικού
μη επανδρωμένου αεροσκάφους. 

Η Ρωσία επιμένει ότι το αμερι-
κανικό MQ-9 Reaper μπήκε με
κλειστούς αναμεταδότες στον
εναέριο χώρο που η Ρωσία έχει
αυθαιρέτως περιορίσει για πτήσεις
εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.
Κατά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας,
τα Σουχόι που σηκώθηκαν να το
αναχαιτίσουν δεν ήρθαν σε επα-
φή με το MQ-9, δεν χρησιμοποί-
ησαν αερομεταφερόμενα όπλα
και επέστρεψαν με ασφάλεια στο
αεροδρόμιο. Ωστόσο, βίντεο που δό-
θηκε από την Ουάσιγκτον στη δημοσιότη-
τα, την Πέμπτη, αποδεικνύει ότι ένα ρωσι-
κό μαχητικό σκοπίμως άδειασε καύσιμα

πάνω στο αμερικανικό drone. Σύμφωνα με
τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι

Λαβρόφ, η Ουάσιγκτον δεν λαμβάνει
υπόψη το γεγονός ότι μετά την

έναρξη της ρωσικής επιχεί-
ρησης στην Ουκρανία
υπάρχουν περιορισμοί
στις πτήσεις στις παρά-
κτιες περιοχές της Μαύ-

ρης Θάλασσας. Επισήμανε
ακόμη ότι τέτοιες ενέργειες

των ΗΠΑ μοιάζουν με πρό-
κληση, με στόχο την αύξη-
ση της έντασης. Για τον
Ρώσο υπουργό, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες δηλώνουν

συνεχώς ότι είναι μια υπεύ-
θυνη δύναμη που ενδιαφέρε-

ται για τη στρατηγική σταθερότη-
τα, αλλά οι δηλώσεις τους έρχονται σε αντί-
θεση με την πραγματικότητα.

ΎΎποπτη 
ασθένεια 
στην Τανζανία

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους μέχρι τώρα στην Τανζανία
από μια μυστηριώδη ασθένεια. Το
περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέ-
χεια ενός επιδημικού επεισοδίου
του ιού Έμπολα στην Ουγκάντα, που
διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες
και προκάλεσε τον θάνατο 55 αν-
θρώπων. Η Ουγκάντα κήρυξε το τέ-
λος της επιδημίας τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με ιατρικούς εμπειρογνώ-
μονες, η ασθένεια αυτή στην Τανζα-
νία εντοπίστηκε σε επτά ανθρώπους
με συμπτώματα όπως πυρετός, έμε-
τος, αιμορραγίες και νεφρική ανε-
πάρκεια, ανέφερε το υπουργείο
Υγείας της χώρας σε ανακοίνωσή
του. Γιατροί εστάλησαν στην περιο-
χή της Καγκέρα, στο βορειοδυτικό
τμήμα της χώρας, που συνορεύει με
την Ουγκάντα, για να ερευνήσουν
αυτή τη μεταδοτική ασθένεια. «Ελή-
φθησαν δείγματα από τους ασθενείς
και τους νεκρούς για να εντοπιστούν
η προέλευση και το είδος της ασθέ-
νειας», σημείωσε η εκπρόσωπος
του υπουργείου Υγείας Τουμάινι
Νάγκου, καλώντας τον πληθυσμό να
διατηρήσει την ψυχραιμία του. Σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρακτορεία, πέ-
ρυσι η Τανζανία εντόπισε ξέσπασμα
λεπτοσπείρωσης, που είναι γνωστή
και ως «νόσος των ποντικών», από
την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις
άνθρωποι στην περιοχή Λίντι, στο
νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.
Αυτή η βακτηριακή ασθένεια, η
οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο
από κάποια θηλαστικά, μπορεί να
υπάρχει στο νερό ή την τροφή που
έχουν μολυνθεί από τα ούρα ζώων
που προσβλήθηκαν.
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Αντιμέτωποι με πρόταση μομφής είναι ο πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ
Μπορν και ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν σε μεγάλες πό-
λεις της Γαλλίας, όπως οι Ρεν, Ναντ, Αμιέν, Λιλ, Γκρε-
νόμπλ. Η προσφυγή έγινε βάσει του άρθρου 49.3 του
Συντάγματος για την υιοθέτηση χωρίς ψηφοφορία της
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος και θε-
ωρείται ήττα για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πόνταρε
το πολιτικό του κύρος σε αυτήν τη μεταρρύθμιση-κλειδί
της δεύτερης θητείας του.

Η ψηφοφορία επί των προτάσεων θα γίνει τουλάχιστον
48 ώρες μετά την κατάθεσή τους, το πιθανότερο τη Δευ-

τέρα. Για να ανατρέψουν την κυβέρνηση, θα πρέπει να
εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία στη γαλλική
Βουλή. Αυτό μοιάζει δύσκολα εφικτό, αφού ο προεδρι-
κός συνασπισμός διαθέτει σχετική πλειοψηφία, ενώ το
κόμμα Les Républicains (LR) της παραδοσιακής γαλλι-
κής Δεξιάς, που παίζει ρόλο-κλειδί, έχει διαβεβαιώσει
ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει καμία από τις προτά-
σεις. Ωστόσο, ορισμένοι βουλευτές των LR μπορεί να μην
ακολουθήσουν την κομματική γραμμή.

Την ίδια ώρα, τα συνδικάτα καλούν σε συγκεντρώσεις
και συνεχιζόμενες απεργίες στους τομείς της ενέργει-
ας, στα λιμάνια και στην αποκομιδή των απορριμμάτων

και έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Στο Παρίσι
ορισμένες περιοχές είναι βυθισμένες σε τόνους σκου-
πιδιών και οι Αρχές ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε
επιστράτευση προσωπικού για την αποκομιδή. Οι δυνά-
μεις ασφαλείας επενέβησαν μάλιστα για να εκκενώ-
σουν την Πλας ντε λα Κονκόρντ, όπου είχαν συγκεντρω-
θεί χιλιάδες διαδηλωτές. Περισσότεροι από 200 άνθρω-
ποι προσήχθησαν. Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν
δήλωσε, από την πλευρά της, «πολύ σοκαρισμένη» με τη
στάση ορισμένων βουλευτών της αντιπολίτευσης. «Θέ-
λουν χάος στην Εθνοσυνέλευση και στους δρόμους»,
προειδοποίησε.

Χάος στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό και πρόταση μομφής κατά Μακρόν, Μπορν
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Τι συμπέρασμα έβγαλαν οι Αμερικανοί 
και γιατί κατηγορούν τους Ρώσους

Η αλήθεια 
για το drone 
που κατέπεσε 
στη Μαύρη Θάλασσα
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Ε
ύλογα ερωτήματα προκαλεί η
ανακοίνωση της Ρυθμιστικής
Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ),
που διαπιστώνει ότι δεν εκτελέ-

στηκε σωστά ο κύκλος εκπαίδευσης του
59χρονου προφυλακισμένου σταθμάρχη
και άλλου προσωπικού του ΟΣΕ που έχει
κομβικό ρόλο στο δίκτυο (σταθμάρχες -
κλειδούχους). Μάλιστα, ζητά -εκ των
υστέρων- τη λήψη έκτακτων προσωρινών
μέτρων, συγκεκριμένα «να μην απασχολεί
σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων το σύνο-
λο των υποψήφιων σταθμαρχών οι οποίοι
μετείχαν στο διερευνούμενο κύκλο εκπαί-
δευσης». Το πρώτο εύλογο ερώτημα που
γεννάται είναι για ποιον λόγο καθυστέρη-
σε τόσο πολύ η ΡΑΣ να εντοπίσει τα προ-
βλήματα και τα κενά που υπήρχαν στην
εκπαίδευσή τους. Γιατί χρειάστηκε ένα
πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα για
να ελέγξει αν όλοι κάνουν σωστά τη δου-
λειά τους, παρόλο που αυτός είναι ο ρόλος
της ως Αρχής; Να ελέγχει δηλαδή αν τη-
ρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να
εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και να ενη-
μερώνει τις αρμόδιες Αρχές.

«Ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος
εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής
της Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ) σε
προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα
καθήκοντα (σταθμάρχες - κλειδούχους)
υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρ-
κής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοί-
νωση της ΡΑΣ και προσθέτει πως «η Ρυθ-
μιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με σειρά
ελέγχων διερεύνησε τον κύκλο της εκπαί-
δευσης του Προσωπικού Κλάδου Κυκλο-
φορίας στον οποίο συμμετείχε ο σταθμάρ-
χης που εμπλέκεται στο δυστύχημα της
28ης Φεβρουαρίου 2022 και διαπίστωσε
ότι δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολο-
κληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκ-
παίδευση των εκπαιδευόμενων του συγ-
κεκριμένου κύκλου μαθητείας, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον
Οδηγό Σπουδών».

Κατηγορεί και απειλεί 
με πρόστιμο τον ΟΣΕ

Με απλά λόγια, η Ρυθμιστική Αρχή Σι-
δηροδρόμων καταδεικνύει ως υπεύθυνο
για την ελλιπή εκπαίδευση του 59χρονου
προφυλακισμένου σταθμάρχη τον διαχει-
ριστή υποδομής, δηλαδή τον Οργανισμό
Σιδηροδρόμων Ελλάδος, και τον καλεί εν-
τός πέντε εργάσιμων ημερών να παρου-
σιάσει έγγραφες εξηγήσεις, καθώς και
μέτρα αποκατάστασης. Διαφορετικά,
όπως αναφέρει, «απειλεί τον διαχειριστή
της σιδηροδρομικής υποδομής με την
επωνυμία “Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία” και τον δια-
κριτικό τίτλο “ΟΣΕ ΑΕ” με την επιβολή
προστίμου ποσού 100.000 ευρώ για κάθε
μέρα μη συμμόρφωσης με το διατακτικό
της παρούσας».

Ένα ακόμη ερώτημα που γεννάται από την
ανακοίνωση της ΡΑΣ είναι πως, αν και ανα-
φέρει ότι «η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρό-

μων εγκρίνει στην αρχή κάθε έτους το ετή-
σιο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο κα-
ταρτίζεται από τον ΟΣΕ», αποποιείται κάθε

ευθύνης σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός
«οργανώνει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης» και
ότι «η κατάρτιση του προσωπικού του δια-
χειριστή υποδομής και των σιδηροδρομικών
επιχειρήσεων που εκτελεί κρίσιμα καθή-
κοντα ασφάλειας, παρέχεται από τον ΟΣΕ».
Πώς όμως είναι δυνατόν η ΡΑΣ να εγκρίνει
ένα πρόγραμμα χωρίς να το ελέγχει πρώτα;

Η ανακοίνωση καταλήγει δε με την επισή-
μανση πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δια-
χειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής
(ΟΣΕ) δεν εξασφάλισε, ως όφειλε, πρόγραμ-
μα κατάρτισης του προσωπικού και των συ-
στημάτων, τα οποία διασφαλίζουν ότι διατη-
ρείται η επάρκεια προσόντων του προσωπι-
κού και εκτελούνται αναλόγως τα σχετικά
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων ρυθμί-
σεων σχετικά με την καλή φυσική και ψυχο-
λογική κατάσταση».

Νέα προθεσμία για να απολογηθούν 
στις 24/3 πήραν οι δύο σταθμάρχες

Την πόρτα του ειδικού εφέτη ανακριτή Λάρισας Σωτήρη Μπακαΐμη πέρασαν στις 13.00
το μεσημέρι της Παρασκευής οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας την 28η Φε-
βρουαρίου 2023. Όπως έγινε γνωστό, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τελικά την
Παρασκευή 24 Μαρτίου, οπότε αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή για το τι
ακριβώς συνέβη το βράδυ του δυστυχήματος στην κοιλάδα των Τεμπών. Στόχος του ειδι-
κού εφέτη ανακριτή είναι να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστι-
κές Αρχές για τα αίτια και τις ευθύνες που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία. Ο κ. Μπα-
καΐμης έχει στα χέρια του μια ογκώδη δικογραφία, την οποία μελετά, διαπιστώνοντας ότι
πρόκειται για μια υπόθεση πολύπλοκη και με πολλές παραμέτρους τόσο για τα αίτια του
δυστυχήματος όσο και για την εμπλοκή προσώπων. 

Για ελλιπή διερεύνηση κατηγορεί τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ο
ΟΣΕ καθώς, όπως ανακοίνωσε, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο εν μέσω μιας
πολύ δύσκολης και οδυνηρής συγκυρίας να μην τεκμηριώνονται ενδελε-
χώς όσα ανακοινώνονται, τη στιγμή που έχει συμμετά-
σχει και η Αρχή σε όσα αποφαίνεται με τις σχετικές
ανακοινώσεις. Και εξηγεί πως «στις 28 Ιουλίου του
2022 με έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε και στη ΡΑΣ
εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση η υλοποίηση της
Βασικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Κυκλοφορίας
Σταθμαρχών. Στο έγγραφο περιγράφονται η διαδικασία
και το αντικείμενο εκπαίδευσης, τα οποία είναι απολύ-
τως συμβατά με τον Οδηγό Σπουδών και η ΡΑΣ ενέκρινε
το σχετικό έγγραφο ακριβώς την επόμενη μέρα».

«Ακολούθησε δεύτερο έγγραφο», ενημερώνει ο ΟΣΕ, «με το οποίο
αναφέρεται ο τρόπος υλοποίησης του δεύτερου κύκλου της εκπαίδευσης,
προσκομίζοντας τα φύλλα παρουσίας - πρακτικής μαθητείας ανά μήνα

από όλες τις Επιθεωρήσεις του Οργανισμού (Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα, Λει-
ανοκλάδι, Θεσσαλονίκη). Καθώς επίσης ΚΑΙ τη διδακτέα ύλη της θεωρητι-
κής εκπαίδευσης».

«Ουδέποτε ζητήθηκαν», αναφέρει ο Οργανισμός,
«ούτε κατά τον επιτόπιο έλεγχο ούτε με έγγραφο για
την αυτεπάγγελτη έρευνα βεβαιώσεις για την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας. Οι βεβαιώσεις ολοκλή-
ρωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιστοποι-
ούνται με εσωτερική αλληλογραφία των εμπλεκόμε-
νων Διευθύνσεων και είναι στη διάθεση κάθε αρμό-
διου φορέα».

Ο ΟΣΕ αναφέρει πως θα απαντήσει με απόλυτη
ακρίβεια, λεπτομέρεια και τεκμηρίωση σε όλα όσα η Αρχή ισχυρίζεται.
«Καλό είναι να εκφράζονται δημοσίως μόνο οριστικά και τεκμηριωμένα
συμπεράσματα, καθώς είναι ώρες ευθύνης για όλους και όχι ώρες διά-
χυσης ευθυνών», καταλήγει ο ΟΣΕ.

Η απάντηση του ΟΣΕ: «Ώρες ευθύνης και όχι διάχυσης ευθυνών»

Το καθυστερημένο
πόρισμα της ΡΑΣ

Δεκαεπτά μέρες μετά το τραγικό
δυστύχημα στα Τέμπη θυμήθηκε

να ανακοινώσει ότι υπήρχαν 
κενά στην εκπαίδευση των

σταθμαρχών;



ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 25 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Aυτή είναι η μαύρη λίστα 
των νεκρών στα Τέμπη
Ε

ίναι μια τραγωδία που δεν πρέπει να ξεχα-
στεί. Όχι γιατί είχαμε 57 νεκρούς, οι περισ-
σότεροι εκ των οποίων νέοι άνθρωποι, αλλά
επειδή πρόκειται για ένα έγκλημα που έχει

υπευθύνους. Και δεν είναι μόνον εκείνοι που δεν άλ-
λαξαν το κλειδί ή δεν πάτησαν το φρένο, αλλά και
όσοι διαχρονικά άφησαν τον ελλη-
νικό σιδηρόδρομο στην εποχή
του... Χαρίλαου Τρικούπη, με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύει κάθε στιγμή
η ζωή των επιβατών.

Αυτό το «πάμε κι όπου βγει» θα
στοιχειώνει την Ελλάδα για πολλά
χρόνια. Οι σκηνές από το δυστύχη-
μα στα Τέμπη, οι εικόνες αρχαίας
τραγωδίας έξω από τα νοσοκο-
μεία, με τους συγγενείς να περιμέ-
νουν την ταυτοποίηση των δικών τους ανθρώπων.

Οι μικρές και μεγαλύτερες ιστορίες των θυμάτων
του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πρέπει να παρα-
μείνουν ζωντανές, ως υπενθύμιση σε όλους ότι ένα
τέτοιο δυστύχημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξανα-

γίνει. Και ότι αν δεν υπάρξουν πραγματική δικαιοσύ-
νη και ουσιαστική αλλαγή του κράτους, η Ελλάδα θα
συνεχίσει να σκοτώνει τα παιδιά της.

Έπειτα από 18 μέρες από την τραγωδία, η κοινωνία
παραμένει ακόμη παγωμένη και οργισμένη. Αλλά
δεν ξεχνά. Και πρέπει να θυμάται και τα ονόματα των

νεκρών. Το larissanet παρουσία-
σε τη λίστα με τους άτυχους επι-
βάτες των δύο τρένων.

Νέα παιδιά -από 15 ετών-, φοι-
τητές, άνθρωποι που άνοιγαν τα
φτερά τους στη ζωή, εργαζόμενοι
του μεροκάματου και συνταξιού-
χοι είναι οι νεκροί. Ο τελευταίος
επιβάτης που ταυτοποιήθηκε, ο
56ος, ήταν ένας μετανάστης από
τη Συρία.

Ας μην τους ξεχάσουμε. Σύμφωνα με την τελευ-
ταία ανακοίνωση της Αστυνομίας, έπειτα από αναλύ-
σεις δειγμάτων DNA στη Διεύθυνση Εγκληματολογι-
κών Ερευνών συνολικά ταυτοποιήθηκαν 56 θύματα
σε σύνολο 57.

ΤΑ ΘYΜΑΤΑ ΚΑΤA ΣΕΙΡA ΗΛΙΚIΑΣ
• Παναγιώτης Μπουρνάζης του Ευαγγέλου, ..............15 ετών, Θεσσαλονίκη

• Αναστασία Παπαγγελή του Ηλία,..................................... 19 ετών, Μαρούσι

• Μαρία-Θωμαή Ψαροπούλου του Αντωνίου, .............20 ετών, Θεσσαλονίκη

• Χρυσή Πλακιά του Νικολάου, ...........................................20 ετών, Τρίκαλα

• Θωμαή Πλακιά του Νικολάου, ..........................................20 ετών, Τρίκαλα

• Αναστασία-Μαρία Πλακιά του Δημητρίου, .......................20 ετών, Τρίκαλα

• Φραντσέσκα Μπέζα του Δημητρίου, ....................... 20 ετών, Θεσσαλονίκη

• Κλαούντια Λάτα του Έντουαρ, ...........................................21 ετών, Λάρισα

• Ελένη Τσίντζα του Δημητρίου, .................................21 ετών, Θεσσαλονίκη

• Αναστάσιος Κουτσόπουλος του Δημητρίου, ..................21 ετών, Καρδίτσα

• Ιορδάνης Αδαμάκης του Αδάμ, .........................................23 ετών, Καβάλα

• Κυπριανός Παπαϊωάννου του Χριστόδουλου, ...................23 ετών, Κύπρος

• Ιφιγένεια Μήτσκα του Σωτηρίου, ...................................23 ετών, Γιαννιτσά

• Ντένις Ρούτσι του Πάνο, .....................................................23 ετών, Αθήνα

• Αγάπη Τσακλίδου του Γεωργίου, .............................23 ετών, Θεσσαλονίκη

• Αφροδίτη Τσιωμά του Ευαγγέλου, ...........................23 ετών, Θεσσαλονίκη

• Γεώργιος Παπάζογλου του Λυσσιμάχου,................. 23 ετών, Θεσσαλονίκη

• Νικήτας Καραθεοδώρου του Αθανασίου,.................24 ετών, Θεσσαλονίκη

• Άγγελος Τηλκερίδης του Χρήστου, ..................................24 ετών, Νάουσα

• Καλλιόπη Πορφυρίδου του Λαζάρου, ......................24 ετών, Θεσσαλονίκη

• Αναστασία Αδαμίδη του Στέλιου, ...................................... 25 ετών, Κύπρος

• Δήμητρα-Ευαγγελία Καπετάνιου του Κλεάνθη, ......25 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ελισάβετ Χατζηβασιλείου του Νικολάου, ................27 ετών, Θεσσαλονίκη

• Δημήτριος Ασλανίδης του Παύλου, .........................27 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ιωάννης Καρασάββας του Αντωνίου, .......................28 ετών, Θεσσαλονίκη

• Σωτήριος Καραγεωργίου του Δημητρίου, ...............28 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ελπίδα Χούπα του Χρήστου, ................................................29 ετών, Αθήνα

• Δημήτριος Οίκου του Ευθυμίου, ....................... 29 ετών, Αλεξανδρούπολη

• Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους του Βασιλείου, ................29 ετών, Αττική

• Νικόλαος Ναλμπάντης του Δημητρίου, ...................29 ετών, Θεσσαλονίκη

• Δημήτριος Μασσαλής του Άγγελου, ...............................30 ετών, Μαρούσι

• Σοφία-Ειρήνη Ταχμαζίδου του Αναστασίου, ...........32 ετών, Θεσσαλονίκη

• Βάιος Βλάχος του Χρήστου, ........................................... 34 ετών, Καρδίτσα

• Mia Mohammad Edris του Sahed Mia, ....................34 ετών, Μπαγκλαντές

• Αθηνά Κατσάρα του Αθανασίου, .........................................35 ετών, Αθήνα

• Culea Ionel του Petrica, .................................................35 ετών, Ρουμανία

• Έλενα Δουρμίκα του Αντωνίου, ......................................35 ετών, Γερμανία

• Σπυρίδων Βούλγαρης του Παναγιώτη, ............................35 ετών, Μαρούσι

• Βάια Μπλέκα του Αναστασίου, ...........................................43 ετών, Λάρισα

• Ανδρέας Παυλίδης του Προδρόμου, ........................49 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ιωάννης Βουτσινάς του Παναγιώτη, ...............................49 ετών, Πειραιάς

• Μαρία Μουρτζάκη του Γεωργίου, ..................................52 ετών, Ηράκλειο

• Βασίλειος-Κυριάκος Κώττας του Ανδρέα, .............. 52 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ευάγγελος Μπουρνάζης του Δημητρίου, ................ 54 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ιωάννης Τζοβάρας του Κωνσταντίνου, ................................55 ετών, Λαμία

• Χρυσή Κουκαριώτου του Ιπποκράτη, ..................................56 ετών, Δράμα

• Βασιλική Χλωρού του Παναγιώτη, .....................................56 ετών, Λάρισα

• Μαρία Εγούτ του Δημητρίου, ...................................56 ετών, Θεσσαλονίκη

• Μαρία Μιάρη του Σπυρίδωνα,......................................... 56 ετών, Κέρκυρα

• Γεώργιος Φωτόπουλος του Ηλία, ......................................57 ετών, Ελβετία

• Γεώργιος Κουτσούμπας του Ιωάννη, ............................. 59 ετών, Αμαλιάδα

• Bozo Pavlini του Sokrat, ..................................................62 ετών, Αλβανία

• Ευαγγελία Ντος Σάντος Σίλβα του Ιπποκράτη, ....................63 ετών, Δράμα

• Ιωάννης Καριώτης του Στυλιανού, ......................................63 ετών, Αττική

• Γεώργιος Κυριακίδης του Δημητρίου, .......................... 67 ετών, Τασκένδη

Νέοι άνθρωποι -κυρίως 
φοιτητές και εργαζόμενοι-

αλλά και συνταξιούχοι 
οι 56 που χάθηκαν 

στη μοιραία σύγκρουση 
των τρένων
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Ο
ι μυστικές υπηρεσίες γνωρί-
ζουν περισσότερα από όσα λέ-
νε ή όντως τώρα επιχειρούν να
συλλέξουν στοιχεία για την εν

Ελλάδι διαδρομή της «Μαρίας Τσάλλα»;
Αυτό είναι το βασικό ερώτημα γύρω από τη
Ρωσίδα κατάσκοπο, τα ίχνη της οποίας χά-
νονται τον Ιανουάριο του 2023, με τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν ότι έχει διαφύγει
στην πατρίδα της, όπως και άλλοι «illegals»
που είχαν απλωθεί στην Ευρώπη…

Η ανακοίνωση της ΕΥΠ (σ.σ.: πρώτη επί-
σημη στα χρονικά της Υπηρεσίας) μπορεί
να μας έδωσε κάποιες βασικές πληροφο-
ρίες για την «Irina A.S.», ωστόσο, προκάλε-
σε και αρκετές απορίες. Για παράδειγμα,
ποιος ήταν ο ρόλος της στη χώρα μας;
Υπήρχε κάποιος σύνδεσμος τον οποίο ενη-
μέρωνε; 

Είχε αποκτήσει πρόσβαση σε διαβαθμι-
σμένη πληροφόρηση; Αυτά είναι ορισμένα
μόνο από τα ερωτήματα που μέχρι στιγμής
δεν έχουν απαντηθεί και ίσως αυτό να μη
γίνει ποτέ για… ευνόητους λόγους. Στο μι-
κροσκόπιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών βρίσκονται όλα (σ.σ.: δεν είναι και
πολλά) όσα άφησε πίσω της η «Μαρία
Τσάλλα» πριν από την αναχώρησή της από
τη χώρα μας, με το βάρος της έρευνας να
πέφτει στα ίχνη, τις επαφές και τις διαδρο-
μές της. Το γεγονός, όμως, ότι φέρεται να
είχε εκπαιδευτεί στο περιβόητο πρόγραμ-
μα «Illegals» είναι ένα στοιχείο που δείχνει
ότι ξέρει να «καθαρίζει» πριν εξαφανιστεί
από κάπου. 

Ερευνούν τα ταξίδια της
Για αυτό και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

που βρέθηκε παρατημένος στο διαμέρισμα
που νοίκιαζε στην οδό Αρριανού στο Παγ-
κράτι -λίγα μέτρα μακριά από το κατάστη-
μα με είδη πλεκτικής που είχε δημιουργή-
σει ως κάλυψη- πιθανότατα δεν θα εισφέ-
ρει και πολλά στις έρευνες. 

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η
ΕΥΠ, μέσω της συνεργασίας που έχει ανα-
πτυχθεί με άλλες μυστικές υπηρεσίες του
δυτικού κόσμου, είναι ότι η «Μαρία Τσάλ-
λα» ήταν ένα γρανάζι ενός μεγάλου μηχα-
νισμού κατασκοπείας που είχε απλωθεί
στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις
πριν από περίπου δύο μήνες συνελήφθη
στη Σλοβενία ένας άνδρας με την κατηγο-
ρία της κατασκοπείας, με τη χρονική πε-
ρίοδο να συμπίπτει με την αναχώρηση της
«Irina A.S.» από τη χώρα μας. Τυχαίο; Μάλ-

λον όχι, εκτιμούν οι Αρχές που έχουν βάλει
στο μικροσκόπιο τα τρία ταξίδια που πραγ-
ματοποίησε στο εξωτερικό η Ρωσίδα κατά-

σκοπος, κάνοντας χρήση της ελληνικής
(σ.σ.: άρα ευρωπαϊκής) ταυτότητας που εί-
χε αποκτήσει το 2018 με ληξιαρχική πράξη

γέννησης ενός βρέφους που είχε αποβιώ-
σει το 1991. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι σε
ληξιαρχείο των βορείων προαστίων της Ατ-
τικής υπήρξε ανακολουθία ανάμεσα στο
έγχαρτο και στο ηλεκτρονικό αρχείο (σ.σ.:
είχαν κοπεί σελίδες και είχαν αντικαταστα-
θεί από άλλες). 

Μία σειρά από στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέ-
χη της ΕΥΠ οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η «Μαρία Τσάλλα»
είναι ένα δημιούργημα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.
Ένα… προϊόν του προγράμματος «Illegals», το οποίο μεταμορ-
φώνει ανθρώπους της… διπλανής πόρτας σε κατασκόπους, μέ-
σα από πολυετή και ιδιαίτερα δαπανηρή εκπαίδευση. Για αυτό
και η αξιοποίησή τους δεν αφορά ένα μικρό χρονικό διάστημα,
αλλά το «φύτεμα» σε ξένη χώρα-στόχο μπορεί να ξεπεράσει
ακόμη και τις δύο δεκαετίες. Μάλιστα, εκτός από την εκπαίδευ-
ση, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φροντίζουν/πληρώνουν:
την εγκατάσταση στη χώρα ενδιαφέροντος, τα έξοδα διαμονής,
τις δαπάνες επένδυσης για «χτίσιμο» επαγγελματικού προφίλ,
τα ποσά που δίνονται σε «πηγές» για την έκδοση ταυτότητας και
άλλων «διευκολύνσεων», αλλά και τη διαβίωση του «illegal».

Καλά ενημερωμένες πηγές εξηγούν ότι οι πράκτορες του

προγράμματος εκπαιδεύονται ανά ομάδες και όταν είναι έτοι-
μοι, ξεκινά η διασπορά τους σε πολλές και διαφορετικές χώρες.
Για την ΕΥΠ μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η «Μαρία Τσάλ-
λα» εγκαταστάθηκε στη γειτονιά του Παγκρατίου, που είναι πο-
λυσύχναστη, πυκνοκατοικημένη και «θορυβώδης» για να χαθεί
ένας «καινούργιος» κάτοικος, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυ-
νατότητα εξέλιξης κοινωνικών επαφών. Υπάρχει, όμως, και κάτι
ακόμα: η οδός Αρριανού που είχε επιλέξει η «Irina A.S.» δεν
απέχει παρά λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου,
το Προεδρικό Μέγαρο και άλλα κτίρια πιθανού ενδιαφέροντος.
Όντας λοιπόν άτομο που διαμένει και έχει την επιχείρησή του
στην περιοχή, η πρόσβασή της σε τέτοια σημεία ήταν άμεση και
ανύποπτη, χωρίς να απασχολεί τους «αόρατους» της Αντιτρο-
μοκρατικής και της Κρατικής Ασφάλειας που επιτηρούν τα ση-
μεία αυτά.

«Illegals»: Το προφίλ των… φυτευτών

Τι ψάχνει η ΕΥΠ δύο μήνες μετά τη διαφυγή 
της «Μαρίας Τσάλλα» - Στο μικροσκόπιο τα ίχνη και οι επαφές της 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η ΡΩΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ… ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Από το πλέξιμο
στο… μπλέξιμο
σε μυστικές διαδρομές
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Η διέλευση παντός τύπου οχημάτων απαγορεύτηκε τελικά
από το βράδυ της Πέμπτης από τη Γέφυρα Σερβίων με απόφαση
του περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη λόγω του αυξη-
μένου κινδύνου.

Η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε σε αυτή την από-
φαση έπειτα από εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων που
διαπίστωσαν ότι υπάρχει συνεχής διεύρυνση των ρωγ-
ματώσεων στους τένοντες της γέφυρας με κίνδυνο την
κατάρρευση μέρους του οδοστρώματος. Σύμφωνα με
όσα ανακοινώθηκαν με τη βοήθεια της Τροχαίας Κοζά-
νης, η ρύθμιση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων γί-
νεται από τη Γέφυρα Ρυμνίου, ενώ η κίνηση για τα ΙΧ
φορτηγά γίνεται μέσω της Εγνατίας οδού είτε προς Θεσσαλονί-
κη είτε προς Μέτσοβο - Καλαμπάκα.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος περιφερειάρχης ανέφερε σε
δηλώσεις του ότι «εργαζόμαστε ασταμάτητα για την όσο το δυνα-

τόν μικρότερη ταλαιπωρία των συμπολιτών μας και την ελαχιστο-
ποίηση των οικονομικών συνεπειών για την περιοχή».

Από το πρωί της Πέμπτης η εισαγγελέας Πρωτοδικών
Κοζάνης με εντολή της προς στην Αστυνομική Διεύθυν-
ση Κοζάνης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέ-
ταση, στην οποία τονίζει την ανάγκη «να ληφθούν μέτρα
παντελούς απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη γέφυρα,
αν διαπιστωθεί η παραμικρή πιθανότητα κινδύνου κα-
τάρρευσής της». Σημειώνεται ότι η υψηλή Γέφυρα Σερ-
βίων είναι μία από τις μακρύτερες γέφυρες στην Ελλάδα,
μήκους 1.372 μέτρων, αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού
Κοζάνης - Λάρισας και συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με

την Κεντρική και Νότια Ελλάδα.
Χθες ο δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης Χρήστος Ελευθερίου

τόνισε στο ThessToday.gr την απουσία συντήρησης της Υψη-
λής Γέφυρας Σερβίων θίγοντας τις τεράστιες συνέπειες στους

δήμους και την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών μετά το ολικό
κλείσιμό της από το βράδυ της 16ης Μαρτίου. «Οι μικρές καθι-
ζήσεις και οι ρωγμές στη Γέφυρα Σερβίων, μία από τις μακρύ-
τερες γέφυρες στην Ελλάδα, που αποτελεί τμήμα της εθνικής
οδού Κοζάνης - Λάρισας και συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με
τη Θεσσαλία, ήταν εμφανείς με γυμνό μάτι και οι κωλυσιεργίες
δεκαετιών την έφεραν στην κατάσταση που είναι σήμερα», εί-
πε ο κ. Ελευθερίου.

«Έγιναν οι μελέτες πριν από περίπου τρία χρόνια, εγκαταστά-
θηκε ένα συνεργείο, το οποίο έπρεπε να λύσει το πρόβλημα, και
ανακάλυψε ότι τα προβλήματα στους τένοντες της γέφυρας ήταν
μεγαλύτερα, οπότε και έπρεπε να κλείσει. Έγιναν οι μετρήσεις με
ρωγμόμετρο και έδειξαν την επιτάχυνση του φαινομένου με κίν-
δυνο την κατάρρευση μέρους του οδοστρώματος, άρα η γέφυρα
έπρεπε να κλείσει οριστικά μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργα-
σίες στους προβόλους της», εξήγησε ο δήμαρχος Σερβίων.

Τι τρόμαξε τους επιστήμονες και έκλεισε η Γέφυρα Σερβίων 

Π
ριν αλέκτορα φωνήσαι, η επισήμανση
της εφημερίδας «Karfitsa» επιβεβαι-
ώθηκε πλήρως. Στον δρόμο Ολυμπιά-
δας - Στρατωνίου στις 14/3/2023 και

περί τις 8 το πρωί άνοιξε η πόρτα της καρότσας
φορτηγού που μετέφερε συμπύκνωμα χρυσοφό-
ρου αρσενοπυρίτη στο Λιμάνι του Στρατωνίου και
έπεσε στο οδόστρωμα. Κατά την Ελληνικός Χρυ-
σός, το ατύχημα συνέβη λόγω «αστοχίας» -φοβε-
ρή διατύπωση- στη θύρα φόρτωσης του οχήμα-
τος. Όπως επισημαίνει η «Karfitsa», το ασυντή-
ρητο οδικό δίκτυο είναι η βασική αιτία του συμ-
βάντος, για το οποίο είχε προειδοποιήσει «προ-
φητικά» πριν από μία εβδομάδα ότι χρήζει απο-
κατάστασης από την εταιρεία, σύμφωνα με τις
συμβατικές υποχρεώσεις της που απορρέουν
από την ΚΥΑ 26/7/2011.

Είναι δε άξια σχολιασμού η προτελευταία πα-
ράγραφος της ενημέρωσης που έδωσε η Ελληνι-
κός Χρυσός για το συμβάν: «Αξίζει να σημειωθεί
ότι το σημείο καθαρίστηκε άμεσα και δεν δημι-
ουργήθηκε καμία επίπτωση στη δημόσια υγεία
και στο περιβάλλον». Δηλαδή, αν δεν καθαριζό-
ταν άμεσα, θα είχαμε επίπτωση στη δημόσια
υγεία και στο περιβάλλον; Άρα, το φερόμενο υλι-
κό ήταν τοξικό;

Και επειδή η εφημερίδα υποσχέθηκε συνέχεια
επί της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της

Ελληνικός Χρυσός, η «Karfitsa» επισημαίνει τα
εξής: «Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους της ΚΥΑ 26/7/2011, δ1.4, “ο κύριος του έρ-
γου οφείλει από τις πιστώσεις για την κατασκευή
και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζει κατά
προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα
έργα προστασίας του περιβάλλοντος”. Το πρώτο
ερώτημα της εφημερίδας “Karfitsa” προς τον
Χρήστο Μπαλάσκα, αντιπρόεδρο και γενικό διευ-
θυντή Ελλάδας της Eldorado Gold, είναι: Υπάρ-
χουν τα ανάλογα κονδύλια για τα έργα προστα-
σίας του περιβάλλοντος και, αν ναι, ποια και πόσα
είναι αυτά;

Επίσης, σύμφωνα με τον όρο δ1.39 της ΚΥΑ

26/7/2011, “για την παρακολούθηση της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων του έργου, καθώς και
την αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσε-
ων, με κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕΚΑ και
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, να συσταθεί εντός έτους από την
υπογραφή της παρούσας Επιστημονική Επιτροπή
Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, η
οποία να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης διοικήσεως
Μακεδονίας - Θράκης, έναν εκπρόσωπο των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αριστοτέλη,
τρεις ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένου κύρους,

έναν εκπρόσωπο του κύριου του έργου και γραμ-
ματική και διοικητική υποστήριξη”. 

Η δεύτερη ερώτηση από την εφημερίδα “Karfi-
tsa” στον αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή Ελ-
λάδας της Eldorado Gold: Είναι στελεχωμένη αυ-
τή η επιτροπή καθ’ ολοκληρίαν και, αν ναι, από
ποιους αποτελείται; Και κυρίως, η επιτροπή του
δ1.39 της ΚΥΑ 26/7/2011 με τους εμπλεκομένους
στη σύνθεσή της έχει διερευνήσει άμεσα τα αίτια
της διαφυγής του χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη στο
ατύχημα της 14/3/23 στον δρόμο Ολυμπιάδος -
Στρατωνίου; “Κάθε επεξήγηση ευπρόσδεκτη”,
επισημαίνει η “Karfitsa”. Προτού συμβεί -ο μη γέ-
νοιτο- κάποιο άλλο ατύχημα»…

Μόλις πριν από μία εβδομάδα 
η εφημερίδα «Karfitsa» 

προειδοποίησε 
για το ασυντήρητο οδικό δίκτυο

στον συγκεκριμένο δρόμο
Στρατωνίου - Ολυμπιάδος 

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Το «ατύχημα»
της Ελληνικός Χρυσός
και δύο ερωτήματα 
στον κ. Μπαλάσκα
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Προκαταρκτική εξέταση
για τον οδηγό γερανού
της ΕΛΑΣ που παρέσυρε 
κάδο και διαδηλωτή...

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλε-
σε η εικόνα του γερανού της Αστυνομίας να
κινείται με ταχύτητα στην οδό Ακαδημίας
την ώρα που διαλυόταν η πορεία των διαδη-
λωτών για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος πα-
ρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν
έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από τον
αστυνομικό που οδηγούσε τον γερανό. Με-
ταξύ των αδικημάτων που θα ερευνηθούν
είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγ-
κοινωνιών και η απόπειρα ή και η τετελε-
σμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη, στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε
τραυματισμός διαδηλωτών.

Το βίντεο δείχνει ρυμουλκό της ΕΛΑΣ να
γκαζώνει, παρασύροντας κάδο σκουπιδιών
που με τη σειρά του χτύπησε έναν διαδηλω-
τή που έπεσε στο οδόστρωμα. Αστυνομικές
πηγές ανέφεραν ότι ο οδηγός υποστηρίζει
πως υποχρεώθηκε να κάνει ελιγμό, καθώς
εγκλωβίστηκε στο σημείο και απειλήθηκε η
σωματική του ακεραιότητα.

Ελεύθερος ο 19χρονος
που κατηγορήθηκε για
επίθεση στον Βαρουφάκη

Ελεύθερος έφυγε από το γραφείο της
ανακρίτριας ο 19χρονος ο οποίος, σύμφω-
να με τις Αρχές, είναι μέλος της ομάδας
που επιτέθηκε σε βάρος του Γιάνη Βαρου-
φάκη στα Εξάρχεια. Του επιβλήθηκε ο πε-
ριοριστικός όρος της εμφάνισης μία φορά
τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής του. Είχε προηγηθεί η κατάθεση του
γενικού γραμματέα του ΜέΡΑ25, ο οποίος
φέρεται να μην αναγνώρισε στα πρόσωπα
των συλληφθέντων τους ανθρώπους που
τον γρονθοκόπησαν. Μάλιστα, ο κ. Βαρου-
φάκης σημείωσε πως είναι σε θέση να ανα-
γνωρίσει μόνο τον άνθρωπο που τον χτύπη-
σε, τον οποίο περιέγραψε ως σωματώδη,
ηλικίας περίπου 25 ετών.

Την ώρα που η 34χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου επέστρεφε στις φυ-
λακές Κορυδαλλού, από την αίθουσα του δικαστηρίου όπου λογο-
δοτεί κατηγορούμενη ότι σκότωσε την πρωτότοκη κόρη της Τζωρ-
τζίνα μάθαινε πως ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή
της σε δίκη για τον θάνατο και των άλλων δύο παιδιών της.
Με την πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμ-
βούλιο που θα πάρει την τελική απόφαση, ο εισαγγε-
λέας «δείχνει» το εδώλιο στην 34χρονη για το αδίκη-
μα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχι-
κή κατάσταση σχετικά με τον θάνατο των μικρότερων
παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίρι-
δας. Νωρίτερα η Ρούλα Πισπιρίγκου άκουγε κατά τη διάρ-
κεια της δίκης της τη νοσηλεύτρια του Καραμανδάνειου Ελευθερία
Πετσάβα να μιλά για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβα-
λαν οι γιατροί επί 55 ολόκληρα λεπτά για να επαναφέρουν στη ζωή

την 9χρονη Τζωρτζίνα, μετά την ανακοπή που υπέστη τον Απρίλιο
του 2021. «Το παιδί ήταν εντελώς νεκρό», κατέθεσε η νοσηλεύτρια,
η οποία είχε σπεύσει στο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, όταν χτύπησε

το κουδούνι στο γραφείο των νοσηλευτών, και, όπως είπε, πα-
νικοβλήθηκε από την εικόνα του. «Το παιδί ήταν νεκρό για

πενήντα λεπτά, είχε αρχίσει να φαίνεται και στη όψη,
ήταν λευκό, πανιασμένο. Το μόνιτορ έδειχνε παύλες.
Κάναμε ΚΑΡΠΑ και έπειτα από περίπου 50-55 λεπτά
άρχισε να δείχνει το μόνιτορ έναν ελαφρύ σφυγμό».

Η νοσηλεύτρια, αφού σημείωσε πως «το κουδούνι το
χτυπούν συνήθως για απλά πράγματα, αν είναι κάτι σοβα-

ρό βγαίνουν στο διάδρομο και φωνάζουν», υποστήριξε πως
θυμάται με σιγουριά ότι το παιδί «δεν φορούσε το ρινικό οξυγόνο»,
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν βγαλμένη η συσκευή, όχι μόνο
το κομμάτι που συνδέεται με το σώμα του παιδιού». 

Ο εισαγγελέας στέλνειτη Ρούλα στο εδώλιο 
και για τις ανθρωποκτονίες  Μαλένας και Ίριδας

Π
ροκαταρκτική εξέταση βρίσκε-
ται από χθες σε εξέλιξη για τη
διαπίστωση τυχόν τέλεσης του
αδικήματος διακίνησης υλικού

παιδικής πορνογραφίας από πλευράς μα-
θητών γυμνασίου της ζώνης ευθύνης της

Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με όσα ανέφε-
ρε χθες το σάιτ dimokrati-
ki.gr, το αδίκημα φέρεται
να τελέστηκε την 8η Μαρτί-
ου και η παραγγελία δόθη-
κε δύο μέρες μετά από την
εισαγγελέα Πλημμελειοδι-

κών Ρόδου, που φέρεται να ενημερώθηκε
αρμοδίως από το σχολείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας μαθητής του
γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών, φέρεται να είχε
σχέση με μια συμμαθήτρια και συνομήλική
του και να έχει καταγράψει στο κινητό του
τηλέφωνο προσωπικές τους στιγμές, οι
οποίες κοινοποιήθηκαν σε τρίτους μαθητές
του ίδιου σχολείου, καθώς και καθηγητές.
Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά έως
τώρα στην υπόθεση, φέρεται να έχει εμ-
πλοκή και έτερη μαθήτρια.

Το θύμα της υπόθεσης φέρεται, σύμφω-
να με πληροφορίες, να έχει ενημερώσει
τους γονείς της και εκείνοι τη διεύθυνση
του σχολείου, με αποτέλεσμα να υπάρξει
παρέμβαση της Εισαγγελίας και να έχει κι-
νηθεί η διαδικασία κατάσχεσης κινητών τη-
λεφώνων και ελέγχου αυτών από τη Διεύ-
θυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ξεκίνησαν οι καταθέσεις
εμπλεκομένων και μαρτύρων

Ήδη ένας παιδοψυχίατρος-πραγματο-
γνώμονας που έχει οριστεί λαμβάνει κατα-
θέσεις από όλους τους ανηλίκους που εμ-
πλέκονται στην υπόθεση, ενώ αναμένεται
να καταθέσουν στο πλαίσιο της ίδιας έρευ-
νας και καθηγητές. Προχθές κλήθηκε στην
Ασφάλεια για να καταθέσει ένας εκ των φε-
ρόμενων ως εμπλεκόμενων στην υπόθεση
και τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλη-
θεί εκ νέου για εξηγήσεις.

Εφόσον διαπιστωθούν οι παράνομες
πράξεις αναμένεται να κινηθεί η νομική
διαδικασία, ενώ ποινικές ευθύνες φέρεται
να έχουν και οι γονείς. «Είναι μία εξαιρετι-
κά σοβαρή υπόθεση που ερευνάται. Είναι

ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα, το οποίο αγγί-
ζει παιδιά και πρέπει να το χειριστούμε με
πολύ μεγάλη προσοχή. Θεωρούμε πως
υπάρχει εμπλοκή παιδιών. Λαμβάνουμε
όλες τις καταθέσεις για να διαπιστώσουμε
τι ακριβώς έχει συμβεί», έλεγε χθες στην
«Political» αρμόδια πηγή που έχει γνώση
των ερευνών.

Τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελί-
ξεις για την υπόθεση προκειμένου να δια-
πιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλες οι
απαραίτητες διαδικασίες για το συμβάν διε-
νεργούνται από τις αρχές Ασφαλείας αλλά
και από τον ειδικό παιδιοψυχίατρο-πραγ-
ματογνώμονα που έχει οριστεί και έχει ήδη
αρχίσει να λαμβάνει καταθέσεις από τους
ανήλικους.

Κατηγορείται 13χρονος
για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο ανήλικος από τη Ρόδο
«μοίρασε» σε φίλους και καθηγητές του προσωπικές στιγμές

με συμμαθήτριά του που είχε καταγράψει με το κινητό του 
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Γ
ενναία αύξηση στα επίπε-
δα του μέσου πληθωρι-
σμού του 2022, δηλαδή
9,4%, αποφάσισε η κυ-

βέρνηση για τον βασικό μισθό, ο
οποίος από 1ης Απριλίου αυξάνεται
στα 780 ευρώ μεικτά.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαν-
τική αύξηση μέσα σε έναν χρόνο,
καθώς είχε προηγηθεί η αντίστοιχη
από τα 650 ευρώ το 2019 στα 663

ευρώ την 1η/1/2022 και στη συνέ-
χεια στα 713 ευρώ από 1ης Μαΐου
του ίδιου έτους. Συνεπώς, από το
2019 ο βασικός μισθός αυξάνεται
κατά 130 ευρώ ή 1.840 ευρώ ετη-
σίως (για 14 μισθούς), αν ληφθούν
υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων και
Πάσχα και το επίδομα αδείας, τα
οποία είναι λίγο πιο «τσιμπημένα»
σε σχέση με την απόλυτη αύξηση.

Από την αύξηση στα 780, έναντι 713
ευρώ που ισχύει σήμερα, προκύ-
πτει μεικτό μηνιαίο όφελος 67 ευ-
ρώ, δηλαδή 950 ευρώ ετησίως. Με
βάση τον νέο υψηλότερο βασικό μι-
σθό, το κατώτατο ημερομίσθιο δια-
μορφώνεται στα 34,84 ευρώ, ενώ
σε 12μηνη βάση, με την ενσωμάτω-
ση δώρων και επιδόματος αδείας, ο
ακαθάριστος μηνιαίος μισθός δια-
μορφώνεται στα 910 ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη, «η αύξηση
κατά 9,4% είναι σημαντική αλλά και
δίκαιη. Συνδυάζει την ανάπτυξη με
την κοινωνική συνοχή. Λαμβάνει
υπόψη το χρέος στήριξης των εργα-
ζόμενων σε συνθήκες αυξημένου
εισαγόμενου πληθωρισμού αλλά
και τις ανάγκες των ελληνικών επι-

χειρήσεων». Η νέα αύξηση του κα-
τώτατου μισθού ισοδυναμεί με κα-
θαρές μηνιαίες αποδοχές 667 ευρώ
στην... τσέπη και αφορά 585.000
εργαζομένους, οι οποίοι αμείβονται
με βάση αυτόν, ενώ ο αριθμός τους
πριν ήταν 600.000. «Δεν πανηγυρί-
ζουμε, αλλά απαντάμε στο αίτημα
της κοινωνίας για στήριξη του λαϊ-
κού εισοδήματος, χωρίς να αδιαφο-
ρούμε για τις ανάγκες των επιχει-
ρήσεων. Φτάσαμε εδώ γιατί αντέχει
η οικονομία, γιατί μειώθηκαν φόροι
και εισφορές, απλουστεύτηκε το
επενδυτικό περιβάλλον και έχει
σταλεί ένα μήνυμα σταθερότητας
στο εξωτερικό», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εργασίας επισήμανε
ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι

ήδη μειωμένες κατά 4,4% και, σύμ-
φωνα με τη δέσμευση του πρωθυ-
πουργού, συνολικά η μείωση θα
φτάσει τις 5 εκατοστιαίες μονάδες.
«Έχουμε μια ασφαλή μέθοδο να το
πετύχουμε, τη γενική εφαρμογή της
ψηφιακής κάρτας εργασίας που θα
ελέγξουμε την παραβατικότητα και
αυτό θα μας επιτρέψει να προχω-
ρήσουμε με πολύ πιο δομημένο
τρόπο στη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών», σημείωσε ο
υπουργός Εργασίας.

Εξάλλου, εκτός από τον βασικό
μισθό πρέπει να υπολογιστεί και η
αύξηση του μέσου, η οποία διαμορ-
φώνεται στο 12,4%. Το σκεπτικό της
αύξησης του βασικού μισθού εδρά-
ζεται στο γεγονός ότι η ανεργία πα-
ρουσιάζει σημαντική μείωση από το
17,5% το καλοκαίρι του 2019 στο
10,9% τον περασμένο Ιανουάριο,
ενώ η ανταγωνιστικότητα της ελλη-
νικής οικονομίας έχει βελτιωθεί τα
τελευταία χρόνια και συνδυάζεται
με αύξηση των επενδύσεων και των
εξαγωγών. 

Νίκος Τσάκος 
Ο πανίσχυρος
εφοπλιστής που
δεν συμπαθεί
την κοσμική ζωή 

Εθνική Τράπεζα
Πέτυχε 

το δέκα το καλό
το 2022
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Αύξηση 9,4% από 1ης Απριλίου - Πρόκειται 
για τη δεύτερη σημαντική αύξηση 

μέσα σε έναν χρόνο

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα 780 ευρώ ο βασικός μισθός 
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τόμινο αυξήσεων σε 19
επιδόματα επιφέρει η αύ-
ξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 780 ευρώ μεικτά,

ενώ την ίδια στιγμή το ξεπάγωμα των
τριετιών των νέων εργαζομένων θα
ξεκινήσει εφόσον διατηρηθούν η πο-
λιτική σταθερότητα και το θετικό κλίμα
στην οικονομία, ώστε να εκπληρωθεί
η προϋπόθεση της υποχώρησης της
ανεργίας κάτω από το 10%. 

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης, το καθε-
στώς των τριετιών θα αλλάξει για
όσους δεν είχαν συμπληρώσει τριετία
το 2012 και θα γίνεται αυτομάτως σε
ετήσια βάση, εάν και εφόσον ο δείκτης
της ανεργίας γίνει μονοψήφιος. Ση-
μειώνεται ότι για φέτος ο δείκτης της
ανεργίας εκτιμάται ότι θα διαμορφω-
θεί στο 11%, κάτι που σημαίνει ότι όσοι
προσλήφθηκαν για πρώτη φορά μετά
το 2012 θα αμείβονται με τον βασικό
μισθό και εφόσον η ανεργία υποχω-
ρήσει κάτω από το 10% το 2024, τότε θα
δουν την αναπροσαρμογή του με βάση
τις τριετίες. 

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η
διαδικασία αυτή εξαρτάται από την
πορεία της χώρας, την πολιτική σταθε-
ρότητα και την αποτελεσματική διακυ-
βέρνηση, στέλνοντας εμμέσως πλην
σαφώς το μήνυμα ότι, εφόσον η κάλπη
βγάλει ένα αποτέλεσμα που θα οδηγεί
σε… περιπέτεια, τότε τα πάντα θα είναι
στον αέρα. 

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμε-
νοι που αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό και είχαν συμπληρωμένες 3
τριετίες το 2012, θα δουν αύξηση στις
αποδοχές τους κατά 30%, καθώς ο μι-
σθός τους θα αυξηθεί στα 1.183 ευρώ
μηνιαίως. Επιπλέον, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η αύξηση του βασικού μι-
σθού αυξάνει και το ποσό που λαμ-
βάνει ο εργαζόμενος εφόσον είναι
έγγαμος και παίρνει το επίδομα γά-
μου 10%. 

Εξάλλου, σημειώνεται ότι μετά τη
νέα ονομαστική αύξηση του βασικού
μισθού στα 780 ευρώ η Ελλάδα κατα-
τάσσεται στη 10η θέση, από τη 13η που
είναι σήμερα, στις χώρες με τους υψη-
λότερους μισθούς, ενώ με όρους αγο-
ραστικής δύναμης μεταξύ των 22 χω-

ρών που έχουν υιοθετήσει τον βασικό
μισθό, θα ανέβει στη 13η θέση από τη
18η που βρίσκεται σήμερα. 

Η ντουζίνα των επιδομάτων
που παίρνουν τα… πάνω τους

Η αύξηση του βασικού μισθού συμ-
παρασύρει σχεδόν όλα τα επιδόματα
που δίνονται από τη Δημόσια Υπηρε-
σία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), αλ-
λά και από τον ΟΠΕΚΑ. 

Συγκεκριμένα:

1Το επίδομα ανεργίας, το οποίο αν-
τιστοιχεί στο 55% του βασικού μι-

σθού, αυξάνεται από τα 437,79 ευρώ
σήμερα στα 479 ευρώ από την 1η
Απριλίου. Η αύξηση αυτή μεταφράζε-
ται σε επιπλέον ετήσια αύξηση 580
ευρώ με βάση τα δώρα και το επίδομα
αδείας. Έτσι, οι αποδοχές για 12 μήνες
από τα 6.135 ευρώ ανέρχονται σε 6.715
ευρώ. Αντιστοίχως, το ημερήσιο επί-
δομα της ΔΥΠΑ από τα 17,51 ευρώ μη-
νιαίως αυξάνεται στα 19,17 ευρώ. 

2 Το επίδομα μητρότητας, η χορή-
γηση του οποίου επεκτάθηκε

πρόσφατα από τους 6 στους 9 μήνες,
διαμορφώνεται ακριβώς στο ύψος του

κατώτατου μισθού, δηλαδή στα 780
ευρώ μεικτά. 

3 Το ειδικό επίδομα λήξης ανεργίας
από τα 227,65 ευρώ ανέρχεται σε

249,27 ευρώ μηνιαίως. Δικαιούχοι του
επιδόματος είναι όσοι παρέμειναν εγ-
γεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί
έναν μήνα μετά τη λήξη του τακτικού
επιδόματος ανεργίας και δεν ανήκουν
στους εποχικούς ανέργους (οικοδό-
μοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί,
τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουρι-
στικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
κ.λπ.).

4 Το ειδικό εποχικό επίδομα που δί-
νεται στους οικοδόμους και αντι-

στοιχεί στο 70% του 37πλάσιου του
ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευ-
του εργάτη αυξάνεται από τα 824,63
ευρώ στα 903 ευρώ.

5 Το ειδικό εποχικό επίδομα στους
επαγγελματίες της τέχνης και της

ψυχαγωγίας (μουσικοί, τραγουδιστές,
ηθοποιοί κλπ.) αυξάνεται στα 610 ευ-
ρώ από τα 557,22 ευρώ. Το συγκεκρι-
μένο επίδομα συνδέεται με το 70% του
25πλάσιου του εκάστοτε ημερομισθί-
ου ανειδίκευτου εργάτη. 

6 Το βοήθημα τρίμηνης παραμο-
νής στα μητρώα ανέργων από τα

262,67 ευρώ αυξάνεται στα 287,60
ευρώ.

7 Στα 287,60 ευρώ από τα 262,67
ευρώ αυξάνεται και το ειδικό

βοήθημα για όσους εξέτισαν ποινή
στις φυλακές. 

8 Το βοήθημα επίσχεσης εργασίας
ή διακοπής εργασιών, το οποίο

αντιστοιχεί σε 20 ημερήσια επιδόμα-
τα ανεργίας, αυξάνεται από τα 350,23
ευρώ στα 383,00 ευρώ.

9 Η αποζημίωση για ανεξόφλητες
οφειλές από εργοδότες αυξάνε-

ται στα 2.342 ευρώ από 2.139 ευρώ
σήμερα, καθώς αντιστοιχεί σε 3 μηνι-
αίους μισθούς. 

10 Το ημερομίσθιο για μαθητεία
και πρακτική άσκηση δια-

μορφώνεται στα 26,00 ευρώ έναντι
23,88 ευρώ σήμερα (αντιστοιχεί στο
75% του ημερομισθίου του ανειδί-
κευτου εργάτη). 

11Κατά 9,4% αυξάνονται οι αποζη-
μιώσεις για όσους συμμετέ-

χουν σε προγράμματα εργασιακής εμ-
πειρίας, κατάρτισης, προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα κ.λπ. 

12 Τέλος, διατηρείται σταθερό το
επίδομα μακροχρόνιας εργα-

σίας στα 200 ευρώ.

Τι θα ισχύσει με τις τριετίες, 
πόσο αυξάνονται τα επιδόματα

Το «στοίχημα» της μονοψήφιας ανεργίας , 
με το επίδομα να ανεβαίνει στα 479 ευρώ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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πανίσχυρος εφοπλιστής Νίκος Τσάκος γεννή-
θηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι το πρώτο
παιδί του θρυλικού καπετάν Τσάκου από τα
Καρδάμυλα της Χίου. Είναι παντρεμένος με τη

διάσημη σχεδιάστρια μόδας Σήλια Κριθαριώτη, με την
οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Παναγιώτη και τις
δίδυμες Ειρήνη και Ελισάβετ.

Όσοι τον ξέρουν μιλούν για έναν δυναμικό και συγκρο-
τημένο άνδρα, ο οποίος κληρονόμησε το δαιμόνιο επιχει-
ρηματικό πνεύμα του πατέρα του. Δεν συμπαθεί ιδιαίτερα
την κοσμική ζωή και είναι σεμνός.

Από το 1993 είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation Ltd, μιας από
τις πρώτες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στα χρηματι-
στήρια του Όσλο και της Νέας Υόρκης. Ο στόλος του είναι
τεράστιος και τον κατατάσσει στο λόμπι των ισχυρών εφο-
πλιστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η οικογένεια Τσάκου
Ο Παναγιώτης Τσάκος, πατέρας του Νίκου Τσάκου,

γεννήθηκε το 1936 στη Χίο. Τα πρώτα του ερεθίσματα
ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τη θάλασσα, αφού μεγάλω-
σε στο ναυτικό περιβάλλον των Καρδαμύλων, που ήδη
από το 1850 είχε δημιουργήσει τους πρώτους κα-
ραβοκύρηδες. Σαν παιδί ανατράφηκε μέσα σε
μια οικογένεια που από το 1880 ήταν σημαντική
ανάμεσα σε αυτούς και αργότερα συνδεδεμένη
με συγγένεια με την οικογένεια των Λιβανών
(Λιβανούδων όπως τους λένε στα Καρδάμυλα).

Κατά τη διάρκεια των εγκύκλιων σπουδών του
είχε την πρώτη θαλασσινή εμπειρία ως μέλος
πληρώματος πλοίου σε ηλικία 16 ετών. Αποφοίτη-
σε από το Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο Καρδαμύ-
λων και από το 1954 ξεκίνησε το ναυτικό επάγ-
γελμα σαν δόκιμος πλοίαρχος. Έκτοτε και μέχρι
το 1965 υπηρέτησε συνεχώς σε διάφορα πλοία
σαν δόκιμος, ανθυποπλοίαρχος, υποπλοίαρχος
και πλοίαρχος.

Κατά τα έτη 1965 έως 1970 πρόσφερε τις υπηρε-
σίες του σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία της εποχής ως αρχι-
πλοίαρχος και operation manager.

Τον Δεκέμβριο ο 2010, ο Παναγιώτης Τσάκος δέχτηκε ένα
από τα μεγαλύτερα χτυπήματα της μοίρας, όταν του ανακοι-
νώθηκε από τον γιο του, Νίκο, ότι η κόρη του Μαρία έφυγε

από τη ζωή σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης από καρδιακή
προσβολή.

Tsakos Energy: 20 χρόνια στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης

Η Tsakos Energy συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια

της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με μεγάλα
κέρδη-ρεκόρ. Τα συνεχιζόμενα γεωπολιτικά γεγονότα
διατήρησαν μια ισχυρή αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του
2022 και είχαν ως αποτέλεσμα ο στόλος της Tsakos
Energy Navigation (TEN) να αποφέρει έσοδα από ταξί-
δια 860 εκατομμυρίων δολαρίων, επισημαίνει η εται-
ρεία και προσθέτει ότι το καθαρό εισόδημα ανήλθε στα
204,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε περί-
που 396 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα να αυξη-
θεί κατά 240% σε σύγκριση με τα 115 εκατομμύρια δολά-
ρια που ήταν το 2021.

Μετά την πώληση οκτώ πλοίων, μέσης ηλικίας 17 ετών,
η εταιρεία ανανεώνει τον στόλο της, με ένα ενεργό πρό-
γραμμα νεότευκτων πλοίων στα ναυπηγεία της Νότιας
Κορέας, με τέσσερα aframaxes διπλού καυσίμου LNG,
δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς DP2 και δύο suezma-
xes. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι παραδόσεις
αναμένεται να ξεκινήσουν από το τρίτο τρίμηνο του
2023. Η TEN πούλησε επίσης το πρώτο τρίμηνο του 2023
έξι δεξαμενόπλοια MR κατασκευής 2005 και δύο δεξα-

μενόπλοια Handysize του 2007 σε en-bloc που
απέφεραν έσοδα 117 εκατομμύρια δολάρια με-
τρητά μετά την εξόφληση του σχετικού χρέους.
Το κέρδος από αυτές τις πωλήσεις ανήλθε στα
80,4 εκατομμύρια δολάρια και θα καταγραφεί
το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ναυπηγικό πρόγραμμα 
αξίας 1,2 δισ. δολαρίων

Ο Όμιλος Τσάκου έχει σε εξέλιξη ναυπηγι-
κό πρόγραμμα αξίας 1,2 δισ. δολαρίων. Ναυ-
πηγεί συνολικά 20 πλοία. Από αυτά 12 είναι
containerships, 6 aframax δεξαμενόπλοια
dual fuel, ένα capesize φορτηγό και ένα 
shuttle tanker. Από τα 102 πλοία του στόλου
που είναι στο νερό, τα 71 είναι δεξαμενόπλοια,

τέσσερα shuttle tankers DP2, τρία LNG, συνολικής
χωρητικότητας 8,09 εκατ. τόνων, 12 φορτηγά χωρητι-
κότητας 1,5 εκατ. τόνων και 12 πλοία μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων μεταφορικής ικανότητας
506.365 teus.

Ο πανίσχυρος
εφοπλιστής που

δεν συμπαθεί
την κοσμική ζωή

Από το 1993 είναι ιδρυτής, πρόεδρος 
και διευθύνων  σύμβουλος της Tsakos
Energy Navigation Ltd - Ο γάμος του 
με τη Σήλια Κριθαριώτη 
και τα τρία τους παιδιά

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΝIΚΟΣ ΤΣAΚΟΣ
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Η
αναζήτηση επενδυτικών
ευκαιριών εντός και εκτός
συνόρων με εφαλτήριο την
ισχυρή κεφαλαιακή βάση

αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της
διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας φέ-
τος, αλλά και τα προσεχή χρόνια. 

Παρά το γεγονός ότι έχει επανέλθει
δυναμικά η αβεβαιότητα στις αγορές,
λόγω των χρεοκοπιών περιφερειακών
τραπεζών στις ΗΠΑ, αλλά και του
«βραχνά» της Credit Suisse στην Ευ-
ρώπη, η διοίκηση της τράπεζας έστειλε
το μήνυμα προς τις αγορές ότι μετά από
12 δύσκολα χρόνια εσωστρέφειας
και… συμμαζέματος του ισολογισμού
είναι πλέον σε θέση να βγει δυναμικά
μπροστά. Η ενίσχυση της κερδοφορίας
στο 1,12 δισ. ευρώ το 2022, με αύξηση
20% σε σχέση με το 2021, δεν ήρθε τυ-
χαία. Οι επιδόσεις της τράπεζας ήταν
ισχυρές λόγω των αυξημένων συναλ-
λαγών αλλά και των νέων δανείων που
χορήγησε, ενώ ταυτόχρονα συγκρατή-
θηκε το κόστος λειτουργίας σε μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, έχοντας

όμως ως μεγάλο στήριγμα τον ηλε-
κτρονικό μετασχηματισμό του ομίλου.
Επιπλέον, βοήθησε καθοριστικά η πώ-
ληση του 51% των μετοχών της NBG
Pay. Η τράπεζα στηρίχθηκε στα ψηφια-
κά κανάλια και τη συνεχή προσπάθεια
για τη βελτίωση της λειτουργικής απο-
δοτικότητας, μέσω του εξορθολογι-
σμού και της αυτοματοποίησης των
διαδικασιών, καθώς και της εφαρμο-
γής νέων τεχνολογιών.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της διοί-
κησης στους αναλυτές, στόχος είναι η
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να ξε-
περάσει το 12% μέσα στο 2025, κάτι που
είναι απολύτως εφικτό με βάση την
αναπτυξιακή τροχιά στην οποία βρί-
σκεται η οικονομία, απορροφώντας
ταυτόχρονα τους κραδασμούς του
υψηλού πληθωρισμού και με εφαλτή-
ριο την κατανάλωση, τις εξαγωγές και
τον τουρισμό. «Σε αυτήν τη θετική οι-
κονομική συγκυρία, η Εθνική απέδειξε
τη δυναμική της, καταγράφοντας ισχυ-
ρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς
δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το βελ-
τιωμένο μοντέλο λειτουργίας που δια-

μορφώθηκε κατά την τετραετή πορεία
του επιτυχημένου Προγράμματος Με-
τασχηματισμού της τράπεζας», τονίζει
η τράπεζα.

Ισχυρά μεγέθη
Η Εθνική Τράπεζα υλοποίησε με με-

γάλη επιτυχία το νέο μοντέλο οικονομι-
κής και αναπτυξιακής διαχείρισης, το
οποίο βασίστηκε κατά γράμμα στο επι-
χειρησιακό πλάνο που υλοποιείται. Ει-
δικότερα, τα σημεία-κλειδιά που οδή-
γησαν στις σημαντικές επιδόσεις της
τράπεζας ήταν τα εξής:

1. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξή-
θηκαν κατά 2,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας
τη φερεγγυότητα του πελατολογίου της
τράπεζας, ενώ συνολικά οι χορηγήσεις
ανήλθαν στα 27,7 δισ. ευρώ. 

2. Η μείωση των «κόκκινων» δανεί-
ων κατά 500 εκατ. ευρώ συνέβαλε
ακόμη περισσότερο στη μείωση του
δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων
στο 5,1%.

3. Οι χορηγήσεις νέων δανείων
έφτασαν στα 6,7 δισ. ευρώ, αποδει-
κνύοντας την ισχυρή δυναμική της οι-

κονομίας, αλλά και της τράπεζας.
4. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής

επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16,8%,
αποτυπώνοντας την ισχυρή χρηματοοι-
κονομική θέση της τράπεζας.

5. Η οργανική κερδοφορία έφτασε
στα 700 εκατ., υπερβαίνοντας τον αρχι-
κό στόχο των 500 εκατ. ευρώ που είχε
τεθεί για την περυσινή χρονιά.

6. Τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά
13% ενίσχυσαν σημαντικά τα μεγέθη
της περυσινής χρονιάς.

7. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες
αυξήθηκαν κατά 21%, λόγω της σημαντι-
κής αύξησης του όγκου των συναλλαγών. 

8. Οι λειτουργικές δαπάνες συγκρα-
τήθηκαν, παρουσιάζοντας ρυθμό αύξη-
σης 3%, παρά τον υψηλό πληθωρισμό
και τις αυξημένες αποσβέσεις, λόγω
των στρατηγικών επενδύσεων της τρά-
πεζας στον τομέα της πληροφορικής. 

9. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου
παρέμεινε στις 70 μονάδες βάση καθ’
όλη τη διάρκεια του 2022, σύμφωνα με
τον στόχο που είχε θέσει η διοίκηση
από το 2022. 

10. Η σημαντική αύξηση των οργανι-
κών εσόδων κατά 15%, σε συνδυασμό
με τη συγκράτηση των δαπανών και
των προβλέψεων για επισφαλείς απαι-
τήσεις, οδήγησε τα οργανικά κέρδη
57% υψηλότερα και συγκεκριμένα στα
695 εκατ. ευρώ.

Στο… κυνήγι των επενδυτικών ευκαιριών η τράπεζα - 
Στόχος της διοίκησης είναι η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων να ξεπεράσει το 12% μέσα στο 2025

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Πέτυχε το δέκα το καλό το 2022
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΜΑΛIΑ ΚAΤΖΟΥ

Σ
ε ένα κομβικό σημείο βρί-
σκεται το ελληνικό χρημα-
τιστήριο. Oι στηρίξεις στην
περιοχή των 1.025 - 1.030

μονάδων κρατήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της διόρθωσης και τώρα το ΧΑ
προσπαθεί να αξιολογήσει τα νέα δε-
δομένα που έχουν προκύψει. Η προ-
σοχή της εγχώριας χρηματιστηριακής
αγοράς θα παραμείνει επικεντρωμέ-
νη αφενός στις διεθνείς εξελίξεις,
αφετέρου στο τοπίο που θα διαμορ-
φωθεί στην πολιτική ζωή του τόπου.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει
ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο
αναιρείται με επιστροφή υψηλότερα
των 1.094 μονάδων. Οι επόμενες στη-
ρίξεις στις 1.025, 1.013, 1.002, 966 -
950 και 943 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ

200 ημερών). Ημερήσιο σήμα εξόδου
έδωσε και ο δείκτης υψηλής κεφα-
λαιοποίησης, που ακυρώνεται με επι-
στροφή υψηλότερα των 2.670 μονά-

δων. Οι επόμενες στηρίξεις στις
2.482, 2.445 - 2.440, 2.390, 2.378,
2.366, 2.342 - 2.332 και 2.287 μονά-
δες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Inform Π. Λύκος:
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση
με την Austriacard

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διασυνο-
ριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως
της Inform Holdings από τη μητρική Austri-
acard Holdings, με την καταχώρισή της στο
Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών του Εμπορο-
δικείου της Βιέννης (Firmenbuch des Han-
delsgerichts Wien), μετά την έγκριση του
Εμποροδικείου της Βιέννης (Handels-
gericht Wien) και την καταχώριση αυτής
στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών, όπως
ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ευτ. Βασιλάκης: «Ιδιαίτερα
ενθαρρυντικές οι προοπτικές
του 2023»

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές χαρακτήρισε
τις προοπτικές του 2023 ο πρόεδρος της
Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, σημειώνον-
τας ότι το φετινό πτητικό πρόγραμμα της
εταιρείας θα είναι το «μεγαλύτερο πρό-
γραμμα ελληνικής αεροπορικής». Ανα-
φερθείς στη χρηματοδότηση των νέων
επενδύσεων, ο κ. Βασιλάκης σημείωσε
ότι οι επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δα-
πάνες για φέτος και το 2024 κυμαίνονται
από 100 έως 120 εκατ. ευρώ ετησίως μέ-
σω και της απόκτησης περισσότερων
ιδιόκτητων αεροσκαφών. Σημειώνεται ότι
ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για το
σύνολο του 2022, ανήλθε σε 1,34 δισ. ευ-
ρώ, αυξημένος κατά 98% σε σχέση με το
2021 και 2% υψηλότερος από το 2019.

Συνεργασία Δωδώνης 
- MGD Energy για
φωτοβολταϊκό σταθμό

Η Δωδώνη ΑΕ κάνει στροφή προς την
πράσινη ενέργεια, υποστηρίζοντας τη μα-
κρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξή της με τη βοή-
θεια της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας
της MGD Energy. Η MGD Energy ολοκλή-
ρωσε την εγκατάσταση του νέου φωτοβολ-
ταϊκού σταθμού στο εργοστάσιο της εται-
ρείας Δωδώνη ΑΕ στα Ιωάννινα, ο οποίος
έχει ισχύ 2,15 MW και θα παράγει περίπου
3.150 MWh ενέργεια ετησίως. 

H εταιρεία Πράσινο Λάδι, θυγατρική του Ομί-
λου Motor Oil, πρωτοπορεί στον τομέα των ανα-
νεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων, καθώς
και της κυκλικής οικονομίας μέσω της αξιοποί-
ησης βιολογικών προϊόντων, αποβλήτων και
προϊόντων προς απόρριψη για την παραγωγή
ενέργειας και νέων καυσίμων, φιλικότερων
προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Πράσινο Λά-
δι ενώνει τις δυνάμεις της με την Avin & Coral -
πρατήρια με το σήμα Shell- φέρνοντας όλους
τους πολίτες πιο κοντά με την έννοια της κυκλι-
κής οικονομίας και την ανακύκλωση. Συγκεκρι-

μένα, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου μαγειρικού τους λαδιού
εύκολα και γρήγορα και με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Από 30 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου θα διαρ-
κέσει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων
προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Attica Bank, ενώ στις 28 Απριλίου θα
ξεκινήσει η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων
μετοχών, όπως προκύπτει από ενημερωτικό
δελτίο που θέτει από σήμερα στη διάθεση του
κοινού η τράπεζα. Μετά την ολοκλήρωση της αύ-
ξησης και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί
πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα
ανέρχεται σε €2.251.696,05 και θα διαιρείται σε
45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονο-
μαστικής αξίας €0,05 η καθεμία.

Η Deutsche Bank πλήρωσε τον διευθύνοντα
σύμβουλό της Κρίστιαν Σούινγκ 8,9 εκατ. ευρώ το
2022, ποσό ελαφρώς αυξημένο από τα 8,8 εκατ.
έναν χρόνο νωρίτερα, επιβραβεύοντάς τον για την
τρίτη συνεχόμενη χρονιά κερδοφορίας και τα επι-
τυχημένα βήματα αναδιάρθρωσής της. Παράλλη-
λα, όπως μεταδίδει το Reuters, το σύνολο των μπό-
νους που έδωσε πέρυσι η μεγαλύτερη γερμανική
τράπεζα παρέμεινε σταθερό σε σχέση με έναν
χρόνο νωρίτερα, στα 2,1 δισ. ευρώ. Υπό την ηγεσία
του Σούινγκ η Deutsche Bank πέρασε σε κερδοφο-
ρία έπειτα από σειρά ζημιογόνων χρήσεων μέσω
ενός σχεδίου 9 δισ. ευρώ.

Αξιολογεί τα δεδομένα το χρηματιστήριο

Motor Oil: Πράσινο Λάδι στα πρατήρια Avin & Shell

Deutsche Bank: Στα 8,9
εκατ. η αμοιβή του CEO

Το χρονοδιάγραμμα 
της ΑΜΚ της Attica Bank



ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL MultiMEDIA34
Μ

ΙΚ
Ρ

Α
...

 Μ
ΙΚ

Ρ
Α

...
 

� H πολυσυζητημένη εκπομπή της Ελίνας
Παπίλα βγαίνει στον αέρα. Μάλιστα, έχει

και ένα ρεκόρ: ανάμεσα στην ανακοίνωση
του καναλιού και την πρεμιέρα μεσολαβούν
μόνο πέντε μέρες. Η εκπομπή «Είμαστε Μα-
ζί» ξεκινά το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 17.00
στον ΑΝΤ1 και δίπλα στην παρουσιάστρια θα
βρίσκονται ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώρ-
γος Λάγιος και η Νεφέλη Meg. Στην εκπομ-
πή θα υπάρχει και κοινό στο πλατό, ενώ δια-
δραστικό ρόλο θα έχουν και οι τηλεθεατές.

� Η μυθοπλασία του ALPHA
γοητεύει, αγαπιέται και…

καθηλώνει, όπως δείχνουν και οι
μετρήσεις της Nielsen.  Σε ένα το-
πίο ανταγωνιστικό, με τηλεοπτικά
προϊόντα διαφορετικού είδους και
δυναμικής, οι σειρές του ALPHA
κυριαρχούν με ποσοστά που ξε-
περνούν το 30% και σε επιμέρους
κατηγορίες κοινού και το 40%!

� Μια κωμωδία εξετάζει η ΕΡΤ να εντάξει
στο πρόγραμμά της, με τίτλο «Στα σύρ-

ματα» και πρωταγωνιστές δύο φυλακισμέ-
νους, τους οποίους θα υποδύονται ο Τάσος
Νούσιας και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. 
Αν καταφέρει η σειρά να πάρει την έγκριση
από το ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης, θα εί-
ναι η δεύτερη κωμική σειρά που κάνει τον
τελευταίο καιρό η ΕΡΤ, μετά την «Τούρτα της
Μαμάς».

�Ο Σπύρος Ζαβιτσάνος, επί 30
χρόνια υπεύθυνος για τη μέτρη-

ση της τηλεθέασης σε Ελλάδα και Κύ-
προ της Nielsen, αποχώρησε και φέρε-
ται να δείχνει ενδιαφέρον για τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ,
που παραμένει κενή. Ο Σπύρος Ζαβι-
τσάνος έχει μεγάλη εμπειρία στην απή-
χηση του μεταδιδόμενου τηλεοπτικού
προγράμματος.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η
στρατηγική ένταξης στο δυναμικό του μεγάλων ονομάτων της
ψυχαγωγίας, που ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης άνοι-
ξης, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από τον ΣΚΑΪ. Αυτό προκα-
λεί ένα ντόμινο αλλαγών στα κανάλια, ενώ κάποιες απρόσμενες

κινήσεις φέρνουν και μερικές ανατροπές. Μάρκος Σεφερλής, Νίκος Μου-
τσινάς, Χρήστος Φερεντίνος, Ζέτα Μακρυπούλια και Γρηγόρης Αρναούτο-
γλου κινούνται αυτή τη στιγμή σε νέα μονοπάτια πάνω στην τηλεοπτική
σκακιέρα και όλοι αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική τους θέση.

Η «βόμβα» του ΣΚΑΪ με Σεφερλή 
Οι συζητήσεις που έκανε ο Μάρκος Σεφερλής με τον ΣΚΑΪ τις τελευταίες

εβδομάδες φαίνεται πως τους είχαν φέρει πάρα πολύ κοντά, πολύ περισ-
σότερο από όσο φανταζόταν ο ΑΝΤ1. Έτσι, ενώ το κανάλι του Αμαρουσίου
διαπραγματευόταν με τον παρουσιαστή μέχρι τις 6.00 το απόγευμα της Τρί-
της, λίγη ώρα αργότερα έσκασε σαν βόμβα η ανακοίνωση από τον ΣΚΑΪ
που έγραφε: «Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά στο δυναμικό του τον
Μάρκο Σεφερλή. Ο Μάρκος Σεφερλής, ένας από τους πιο χαρισματικούς
ηθοποιούς της γενιάς του, σκηνοθέτης, σεναριογράφος αλλά και παραγω-
γός, με θριαμβευτική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έρχεται στον
ΣΚΑΪ για να μας χαρίσει απλόχερα το ταλέντο του. Ετοιμαστείτε για μια συ-
νεργασία γεμάτη χαρά, θετική ενέργεια και πολλές εκπλήξεις!».

Και κάπως έτσι ο ΑΝΤ1 έμαθε ότι ο παρουσιαστής που συνεχίζει στη συ-
χνότητά του μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν φεύγει δίχως να προλά-
βουν καν να τον ευχαριστήσουν με μια σχετική ανακοίνωση.

H ενημέρωση του Μουτσινά από… αέρος 
Λίγες ώρες νωρίτερα, βέβαια, είχε προηγηθεί άλλη μια έκπληξη… Αυτή

που είχε κάνει ο Νίκος Μουτσινάς στον ΣΚΑΪ, ο οποίος μέσα από τον αέρα
της εκπομπής του ενημέρωσε και το κανάλι πως δεν έχει σκοπό να συνεχί-
σει του χρόνου με δική του εκπομπή.

«Είναι ανάγκη να βγω να μιλήσω. Έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση
αρχικά και κάπως έχει ακουστεί ότι με διώχνουν από τον ΣΚΑΪ, εκτός
και αν δεν μου το έχουν πει και κάνω τον βλάκα αυτή τη στιγμή. Συνή-
θως δεν μιλάω, αλλά τώρα θα μιλήσω. Δεν ισχύει καθόλου. Είναι μια δι-
κή μου απόφαση να μην κάνω δική μου εκπομπή του χρόνου. Σας έχω
όλους τακτοποιημένους, σας έχω γράψει από ένα εξοχικό να καθίσετε
και να περάσετε τη ζωή σας σαν άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά ο Νί-
κος Μουτσινάς και πάγωσαν οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ, οι οποίοι περίμεναν
την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση με τον παρουσιαστή, ώστε να συ-
ζητήσουν για το τι θα κάνουν την επόμενη σεζόν. Φυσικά, ύστερα από
αυτή την εξέλιξη, ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών δεν πρόκειται να

γίνει και πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συνεργασία τους θα ολο-
κληρωθεί το καλοκαίρι.

Η αναμονή Φερεντίνου 
Στο ενδιάμεσο αυτών των εξελίξεων βρίσκεται και ο Χρήστος Φερεντί-

νος σε αναμονή για τη νέα του συνεργασία. Το ρεπορτάζ μας λέει πως ο πα-
ρουσιαστής αποχαιρέτησε τον Alpha και το κανάλι, μάλιστα, του ευχήθηκε
καλή συνέχεια στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Παρ’ όλα αυτά,
υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο: ένα συμβόλαιο που τον δεσμεύει στον Alpha
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ο σταθμός δεν δείχνει για την ώρα διά-
θεση να επισπεύσει τη λήξη αυτής της συνεργασίας. Αυτός είναι και ο λό-
γος που δεν έχει γίνει ακόμα κάποια ανακοίνωση από τον ΣΚΑΪ.

Τι θα κάνει ο Alpha;
Η πρόταση που έχει κάνει το κανάλι του Φαλήρου στον Χρήστο Φερεντί-

νο είναι πολύ δελεαστική και συμπεριλαμβάνει τηλεπαιχνίδι και μουσική
εκπομπή. Βέβαια, η άφιξη στον ΣΚΑΪ και του Μάρκου Σεφερλή, ο οποίος
θα κάνει επίσης δύο πρότζεκτ, παιχνίδι και κάτι βραδινό, προκαλεί έναν
νέο γρίφο που θα πρέπει να λυθεί και έχει να κάνει με το πώς θα τοποθετη-
θούν στο πρόγραμμα της νέας σεζόν οι δύο άνδρες.

Πίσω στον Alpha, ωστόσο, διατηρούν τα δικαιώματα του «Deal» για τα επό-
μενα δύο χρόνια και η ιδέα αντικατάστασης με νέο πρόσωπο δεν έχει εγκατα-
λειφθεί. Επιπλέον, εξετάζουν δύο αγαπημένα τηλεπαιχνίδια και ένα από αυτά
είναι το «Μεγάλο Παζάρι», ώστε να εμπλουτίσουν το πρόγραμμά τους.

Πώς θα καλύψει ο ΑΝΤ1 το κενό;
Όλες οι παραπάνω αλλαγές επηρεάζουν, φυσικά, και τον ΑΝΤ1. Αρχικά,

η Ζέτα Μακρυπούλια, το τρίτο πρόσωπο που προσέγγισε ο ΣΚΑΪ το προ-
ηγούμενο διάστημα, παραμένει τελικά στο Μαρούσι και μάλιστα με αρκετά
υποψήφια πρότζεκτ. Τα γυρίσματα για την επόμενη σεζόν του «Rouk Zo-
uk» αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, αν όλα
πάνε καλά, η Ζέτα θα παρουσιάσει και το ριάλιτι με τους celebrities «The
Traitors». Για τους πρώτους μήνες του 2024, όμως, η παρουσιάστρια συζη-
τά να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά του καναλιού και δεν
πρόκειται για τις «Ψυχοκόρες».

Όσον αφορά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν θα είναι αυτός που θα κα-
λύψει το κενό που άφησε φεύγοντας ο Μάρκος Σεφερλής. Παρότι υπάρχει
επιθυμία από τον ΑΝΤ1 να συνεχίσει το «5Χ5» με άλλο παρουσιαστή, δεν
θα είναι σε καμία περίπτωση ο Γρηγόρης αυτός. Τις επόμενες ημέρες
μπαίνει ξανά σε γυρίσματα για τον «Εκατομμυριούχο», το παιχνίδι που θα
επιστρέψει μετά το Πάσχα στη γνωστή του ώρα.

Καραμπόλες παρουσιαστών φέρνουν 
μεγάλες αλλαγές την επόμενη σεζόν
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ΒΒΒ App: Η πρώτη
ολοκληρωμένη
δημοτική εφαρμογή 

Πρωτοπόρος και «high tech» ο Δήμος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, προχώ-
ρησε σε ένα καθοριστικό βήμα εκσυγχρο-
νισμού των δημοτικών υπηρεσιών λανσά-
ροντας το νέο BBB App, το πρώτο ολοκλη-
ρωμένο City App της χώρας. Μια δωρεάν
υπηρεσία με γνώμονα την άμεση εξυπηρέ-
τηση του δημότη και του επισκέπτη του και
τη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας
μεταξύ δήμου και πολιτών.

Αυτοδιοικητικοί
κλυδωνισμοί 

Η παραίτηση του περιφερειακού συμ-
βούλου Γ. Ζώγα από τη νομαρχιακή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ τάραξε τα... αυτοδιοικητικά νερά στη
Μαγνησία. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του να
κατέβει υποψήφιος δήμαρχος Αλμυρού
αλλά με τη στήριξη της Κουμουνδούρου
φέρνει αναταράξεις, καθώς το κόμμα στις
τελευταίες εκλογές στήριξε τον νυν δή-
μαρχο Ε. Χατζηκυριάκο. Στις τάξεις της
παράταξης πάντως θέλουν να αποφευχθεί
η όποια διάσπαση, γιατί θα ευνοηθεί υπο-
ψήφιος της ΝΔ Δ. Εσερίδης, ο οποίος θα
διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο. 

Τα είπαν Αμπατζόγλου -
Ζαφειρόπουλος

Συνάντηση με τον ειδικό γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρ.
Ζαφειρόπουλο είχε ο δήμαρχος Αμαρου-
σίου Θ. Αμπατζόγλου. Επί τάπητος τέθη-
καν ζητήματα γραφειοκρατίας και επί-
σπευσης διαδικασιών προκειμένου ο δή-
μος να είναι περισσότερο αποτελεσματι-
κός στις υπηρεσίες του προς τους δημό-
τες. Αμφότεροι συμφώνησαν σε επαναλη-
πτική συνάντηση εργασίας.

Στο Μαρούσι ο πρωθυπουργός
Τον Βόρειο Τομέα και συγκεκριμένα το «γαλάζιο» Μα-

ρούσι θα επισκεφτεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στην πλατεία Κασταλίας. Το ραντεβού του με

τους πολίτες είναι προ-
γραμματισμένο για τις
11, ενώ αμέσως μετά ο
πρωθυπουργός θα περ-
πατήσει στην τοπική
αγορά και θα συνομιλή-
σει με τους πολίτες.
Αναμένεται να δώσουν
το «παρών» πολλοί

βουλευτές αλλά και αυτοδιοικητικοί, καθώς είναι αδια-
πραγμάτευτη η δυναμική της ΝΔ στα... βόρεια. 

Κοσμίδη για
δήμαρχος Αχαρνών;

Έτοιμη να θέσει υποψηφιότητα και
να διεκδικήσει τον Δήμο Αχαρνών είναι
η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβου-
λος με αρμοδιότητες σε θέματα των δι-
ευθύνσεων τεχνικών έργων Ε. Κοσμί-
δη. Η δραστήρια περιφερειακή σύμ-
βουλος φαίνεται ότι σχεδιάζει τα επό-
μενα αυτοδιοικητικά της βήματα στον
πρώτο βαθμό και, όπως όλα δείχνουν,
δεν θα είναι υποψήφια στην Περιφέ-
ρεια Αττικής με τον Γιώργο Πατούλη. 

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Προτεραιότητα 
η ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας 

Η δημοτική Αρχή του Δήμου Πα-
πάγου - Χολαργού κατάφερε να εξα-
σφαλίσει ποσό άνω των 2.000.000
ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας για έργα βελτίω-
σης της οδικής ασφάλειας, της μεί-
ωσης των ατυχημάτων, καθώς και
της βελτίωση της γενικότερης προ-
σβασιμότητας.

Δήμος Αλίμου

Έπιασε κομπρεσέρ
ο δήμαρχος

Απίστευτες εικόνες διαδραματί-
ζονται καθημερινά στον Δήμο Αλίμου,
με την κόντρα του δημάρχου Α. Καν-
δύλη και επιχειρηματία που εκμεταλ-
λεύεται γνωστό κατάστημα στην πα-
ραλιακή να μην έχει τελειωμό. Ο δή-
μαρχος «πέταξε» μέχρι και τη γραβά-
τα πιάνοντας κομπρεσέρ και αρχίζον-
τας το ξήλωμα του μαγαζιού, ενώ στην
υπόθεση συνήγορος του επιχειρημα-
τία έχει οριστεί ο Αλ. Κούγιας. Κοινώς
η κόντρα μόλις ξεκίνησε...

Δήμος Αθηναίων

Διεθνές βραβείο στην αντιμετώπιση
των εξαρτήσεων

Το διεθνές βραβείο για τις
πολιτικές της Αθήνας στον το-
μέα της Δημόσιας Υγείας, συγ-
κεκριμένα για τις δράσεις της
στην πρόληψη υπερδοσολο-
γίας σε χρήστες οπιοειδών ου-
σιών, παρέλαβε ο δήμαρχος Κ.
Μπακογιάννης κατά τη διάρκεια της 1ης Συνόδου Κορυφής του δι-
κτύου υγιών πόλεων που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η τιμη-
τική βράβευση που κέρδισε η ελληνική πρωτεύουσα για τη στρα-
τηγική και τις δράσεις της συνοδευόταν από χρηματική χορηγία
ύψους 150.000 δολαρίων, ποσό που θα αξιοποιηθεί για να συνεχι-
στούν αυτές οι δράσεις.

Σ
κληρή ανακοίνωση εξέδω-
σε η Περιφερειακή Αρχή
του Γιώργου Πατούλη, που

κάνει λόγο για «φτηνό λαϊκισμό»,
απαντώντας στην παράταξη της Ρ.
Δούρου για τα ψηφίσματα που έφε-
ρε η «Δύναμη Ζωής» στο ΠΕΣΥ και
αναφέρονταν στην ιδιωτικοποίηση
του νερού και την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Για «διαδικα-
σίες που ευτελίζουν τον θεσμό του
Περιφερειακού Συμβουλίου» έκανε λόγο η διοικούσα αρχή, εξηγώντας ότι δεν θα έπρεπε
να τεθεί ψήφισμα με αυτήν τη θεματολογία. Αφενός ως προς το ζήτημα ιδιωτικοποίησης
του νερού ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας ήταν ξεκάθαρος, ενώ ως
προς το δεύτερο ψήφισμα η κυβέρνηση ψήφισε τροπολογία με «ένα ισχυρό δίχτυ προστα-
σίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας και την περιουσία τους». Η ανακοίνωση καταλή-
γει: «Αν πιστεύουν ότι με κενά περιεχομένου ψηφίσματα θα καταφέρουν να αποκτήσουν
εσωκομματικό πλεονέκτημα στην κούρσα της βουλευτικής εκλογής, θα διαψευστούν».

Βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια της Δημοτικής Αρχής
Σπάτων - Αρτέμιδος αποτελεί η άσκηση ποινικής δίωξης
από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά του
δημάρχου Δ. Μάρκου για κακουργηματική απιστία σε
βάρος του δήμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας «Polis». Το καλοκαίρι του 2021 η επικεφαλής της
παράταξης «ΑΝΑΣΣΑ» Ά. Ραφτοπούλου κατέθεσε ενώ-
πιον του εισαγγελέα μηνυτήρια αναφορά κατά του δη-
μάρχου για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας
που στρέφεται κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, με τη ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συ-
νολικά το ποσό των 120.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας διέταξε

τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και μετά το πέρας αυτής ασκήθηκε ποινική
δίωξη κατά του νυν δημάρχου. Ο κ. Μάρκου, ως πρώτη αντίδραση, με ανακοίνωσή του
μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είδα μια επιδρομή λάσπης που αναφέρεται σε εμένα ως
“υποδίκου”, χωρίς να έχει ξεκινήσει καν η ανακριτική διαδικασία που θα αποφασίσει
αν θα γίνει δίκη και με ποιους υπόδικους».

Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

Ποινική δίωξη κατά του δημάρχου

Τι είδους κόντρα έχει
ξεσπάσει καταμεσής

του θεσσαλικού κάμπου
μεταξύ προβεβλημένου δη-
μάρχου της περιοχής και
πρώην κατόχου του τρίτου ανώ-
τερου πολιτειακού αξιώματος
της χώρας με έντονη παρουσία
στα δημόσια πράγματα;

Περιφερειακή Αρχή σε Δούρου:
«Κενά ψηφίσματα και φτηνός λαϊκισμός»
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Μ
ετά τη συγχώνευσή τους τον Αύγου-
στο του 2022, η εταιρεία Information
Resources, Inc. (IRI) και η The NPD
Group (NPD) στο εξής θα εμφανίζον-

ται υπό την κοινή επωνυμία Circana.
Η Circana™ είναι η κορυ-

φαία συμβουλευτική εται-
ρεία που αναλύει την πολυ-
πλοκότητα της συμπεριφο-
ράς των καταναλωτών. Μέ-
σω της προηγμένης τεχνο-
λογίας,  των αναλυτικών
στοιχείων, των διακλαδικών
δεδομένων και της βαθιάς τεχνογνωσίας, η Cir-
cana παρέχει τη σαφήνεια που χρειάζονται οι πε-
λάτες για να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχ-
θούν επιχειρηματικά.

«Είμαστε περήφανοι που ξεκινάμε μαζί αυτό το
νέο κεφάλαιο ως Circana, ένα όνομα που εμπε-
ριέχει την πλήρη κατανόηση του καταναλωτή και

της αγοράς και τη μοναδική μας ικανότητα να πα-
ρέχουμε στους πελάτες μια ολοκληρωμένη άπο-
ψη για τον καταναλωτή, το κατάστημα και το πορ-
τοφόλι», δήλωσε ο Kirk Perry, πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Circana (πρώην IRI®

και NPD®).
Αξιοποιώντας τα τεράστια

δεδομένα και την τεχνογνωσία
της, η Circana παρακολουθεί
εκατομμύρια προϊόντα που κα-
λύπτουν 2.000+ κατηγορίες σε
500.000+ καταστήματα σε 20
χώρες, με πληροφορίες που

υποστηρίζονται από την πιο προηγμένη τεχνολο-
γική πλατφόρμα του κλάδου, τη Liquid Data®. Σή-
μερα η Circana συμβουλεύει σχεδόν 7.000 brands
και εμπόρους λιανικής σε όλο τον κόσμο.

Να σημειωθεί πως η επωνυμία Circana δημι-
ουργήθηκε σε συνεργασία με την παγκόσμια εται-
ρεία συμβούλων επωνυμίας Landor & Fitch. 

Το Publicis Groupe Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης (CEE)
εγκαινίασε κατά την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας Πρωτοβου-
λία για την Ισότητα των Φύλων.
Καθοδηγούμενη από μια απο-
στολή με τρεις βασικές δράσεις
που την υποστηρίζουν, η ετήσια
πρωτοβουλία θα ξεκινήσει στα
γραφεία του Publicis Groupe σε

όλη την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Η πρωτοβουλία του
Publicis Groupe CEE θα υποστη-
ριχθεί από τρεις βασικές δρά-
σεις. Συνειδητοποίηση (Δικαιο-
σύνη vs Ισότητας): Για να επιβε-
βαιώσει ότι η κοινότητα του Pub-
licis Groupe CEE κατανοεί τη
διαφορά μεταξύ δικαιοσύνης και
ισότητας. Εκπαίδευση: Για να

αξιοποιήσει τα ερευνητικά προ-
γράμματα «Lean in» της IWD
ώστε να ενδυναμώσει όλες τις
ομάδες με τη γνώση και την τε-
χνογνωσία να δημιουργήσουν
κουλτούρα στο χώρο εργασίας.
Ανάλυση & Δράση: Για να γίνει
μια εσωτερική ανάλυση του χά-
σματος αμοιβών μεταξύ των δύο
φύλων του Publicis Groupe CEE.

Την αλληλεγγύη και τη φροντίδα της έδειξε εμπράκτως για ακόμη μια
χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος, προσφέροντας το ποσό των 40.000 ευρώ
που συγκεντρώθηκε από την πώληση των «Δώρων Αγάπης» στα κατα-
στήματά της, στο «Μαζί για το Παιδί», το οποίο στηρίζει περισσότερα από
30.000 παιδιά. Τα Χριστούγεννα, από 185 φυσικά καταστήματα και το AB
e-shop, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ένα
«κουτί αγάπης» γεμάτο με βασικά είδη διατροφής, συνεισφέροντας έτσι
σε έναν ξεχωριστό σκοπό. Το «Δώρο Αγάπης» μπορούσαν είτε να το χα-
ρίσουν σε αυτούς που επιθυμούσαν ή να το τοποθετήσουν στο ειδικό κα-
λάθι συγκέντρωσης τροφίμων ώστε να φτάσει μέσω της ΑΒ στα χέρια
εκείνων που το χρειάζονται. 

Πρωτοβουλία
για την ισότητα

των φύλων από
το Publicis Groupe 

� Με στόχο να απαντήσει στις σύγχρονες απαιτήσεις του digital
marketing για ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο για διαφο-

ρετικές επικοινωνιακές ανάγκες, η Baas Digital παρουσιάζει μια
νέα τεχνολογική δυνατότητα που ονομάζεται Creative Automation
& Dynamic Creative Optimization. Η νέα υπηρεσία είναι ήδη διαθέ-
σιμη από την Baas Digital.

� Στην Κάτια Σταθάκη αναθέτει η Vodafone Ελλάδας από την 1η
Απριλίου τη θέση της εμπορικής διευθύντριας Καταναλωτών. Η

Κάτια Σταθάκη εντάχθηκε για πρώτη φορά στη Vodafone Ελλάδας το
2002 σε εμπορικούς ρόλους, ενώ το 2016 έγινε διευθύντρια Εταιρικών
Πελατών και το 2021 και ανέλαβε Διευθύνουσα Σύμβουλος στη Voda-
fone Αλβανίας. 

� Ο Δήμος Φυλής κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγω-
νισμό για την παροχή υπηρεσιών «Δράσεις διοικητικής/διαχει-

ριστικής υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του
προϋπολογισμού “Υπερδέσμευσης” και την υλοποίηση στοχευμέ-
νων δράσεων διάχυσης-δημοσιότητας έτους 2022» στον οικονομι-
κό φορέα Innoland ΕΠΕ. Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι προ-
σφερόμενου ποσού 168.640 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

«Δώρο Αγάπης» από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια:Ορέστης Κατσαρέας

IRI και NPD δημιουργούν την Circana

H Coca Cola δίνει «ζωή» σε διάσημα έργα τέχνης 
στο πλαίσιο της καμπάνιας «Masterpiece»

Η φαντασία ενός νεαρού καλλιτέχνη «παίρνει σάρκα και οστά» στην τελευ-
ταία παγκόσμια διαφήμιση της Coca Cola με τίτλο «Masterpiece», η οποία εν-
τάσσεται στην πλατφόρμα «Real Magic». Στην ταινία το κοινό παρακολουθεί
τον καλλιτέχνη να κάθεται, χαμένος στις σκέψεις του, σε ένα μουσείο, περιτρι-
γυρισμένος από κλασικά έργα τέχνης. Καθώς κοιτά τον καμβά του, χωρίς έμ-
πνευση, η κάμερα μετατοπίζεται και εστιάζει στο έργο του Andy Warhol, το
οποίο απεικονίζει σε μαύρο και
λευκό ένα μπουκάλι Coca Cola.
Το μπουκάλι βγαίνει μέσα από
τον πίνακα και μεταπηδά από έρ-
γο σε έργο, περνώντας από την
«Κραυγή» του Μουνχ, το «Υπνο-
δωμάτιο στην Αρλ» του Βαν
Γκογκ προτού καταλήξει στα χέρια του «Κοριτσιού με το μαργαριταρένιο
σκουλαρίκι» του Βερμέερ, το οποίο ανοίγει το μπουκάλι, το δίνει στον νεαρό
και του κλείνει το μάτι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνδεόμαστε με την Co-
ca Cola για να παρουσιάσουμε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του Andy
Warhol μαζί με μερικά από τα πιο αγαπημένα αριστουργήματα παγκοσμίως»,
δήλωσε ο Michael Dayton Hermann, Director of Licensing, Marketing & Sa-
les στο The Andy Warhol Foundation for the Visual. Στο σποτ αξιοποιήθηκε
ένα μείγμα τεχνικών illustration και animation. Agency της καμπάνιας είναι η
Heads Up Production και Creative agency η Blitz Works. (Πηγή: The Drum) 

Στην AdΟps έργο καμπάνιας του ΣΕΒ
προϋπολογισμού 744.000 ευρώ

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος κατακύρωσε το έργο «Διεθνής
Καμπάνια Γνωστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυ-
ξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξω-
στρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας», στην εταιρεία
AdΟps Mον. Η ανάθεση υλοποιείται με συνολικό προϋπολογισμό
744.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Συνελήφθη ο επιτήδειος έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Θήβας
έπειτα από επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», ήδη έχει οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς εκκρεμούσαν εις βάρος του
ήδη δύο εντάλματα σύλληψης!

Ο εν λόγω επιτήδειος έμπορος αναρτούσε στις ιστοσελίδες με αγγελίες αυτο-
κινήτων οχήματα σχετικά καινούργια σε άκρως δελεαστικές τιμές ώστε να μπο-

ρέσει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανυποψίαστους κατανα-
λωτές. Στη συνέχεια απαιτούσε από τους υποψήφιους αγοραστές μια υψηλή
προκαταβολή ώστε να «κλείσουν» το αυτοκίνητο και να ξεκινήσουν οι διαδικα-
σίες εισαγωγής του από το εξωτερικό.

Βέβαια, τα αυτοκίνητα ήταν ανύπαρκτα και το μόνο που είχε να δείξει ήταν φω-
τογραφίες που είχε κλέψει από εμπορίες αυτοκινήτων του εξωτερικού!
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Στη φυλακή επιτήδειος έμπορος μεταχειρισμένων ΙΧ

Η
ισχυρότερη ήπια υβριδική έκδοση
του νέου Nissan Qashqai συνδυάζε-
ται με ένα ιδιαίτερα ικανό αυτόματο
κιβώτιο τύπου CVT, το οποίο υπόσχε-

ται άνετες και ευχάριστες μετακινήσεις.
Με τιμή εκκίνησης τις 30.690 ευρώ στη χώρα

μας, για τη βασική έκδοση Elite και τον 1.300άρη
τούρμπο των 140 ίππων, δείχνει πανέτοιμο να τα
καταφέρει. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας αφο-
ρούσε το μοντέλο με τo CVT κιβώτιο, ονόματι X-
Tronic, το οποίο ξεκινά να διατίθεται από την επό-
μενη έκδοση Premium με τους 158 ίππους και τις
35.990 ευρώ.

Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, κυμαί-
νονται σε μόλις 99,40 ευρώ εξαιτίας των χαμηλών
εκπομπών CO2.

Σύγχρονη σχεδίαση
Η σχεδίαση του νέου Nissan Qashqai δεν διαφο-

ροποιήθηκε αισθητά, καθώς η επιτυχία του μοντέ-
λου βασίζεται και στην εμφάνισή του, οπότε οι σχε-
διαστές της ιαπωνικής μάρκας σε καμία περίπτωση
δεν ήθελαν να αλλάξουν κάτι που είναι επιτυχημένο.

Ωστόσο, η εμπρόσθια εμφάνιση του νέου X-Trail
παραπέμπει στο Ariya και η μεγάλη χρωμιωμένη
μάσκα V-Motion κυριαρχεί, πλαισιωμένη από τους
λεπτούς προβολείς και τα αιχμηρά LED ημέρας.

Από το πλάι ξεχωρίζουν οι έντονες ανάγλυφες
επιφάνειες, με τις τονισμένες ακμές να αγκαλιάζουν
τους μυώδεις πίσω ώμους, ενώ στο πίσω μέρος συ-
ναντάμε μια δυάδα τριγωνικών φαναριών που «εκ-
βάλλουν» σχεδόν μέχρι το μέσο των φτερών.

Hitech εσωτερικό
Στην καμπίνα επιβατών καταγράφονται πολύ με-

γάλες αλλαγές κυρίως στην ποιότητα, την οποία με
άνεση μπορεί κάποιος να αποκαλέσει premium! Τα
υλικά είναι εξαιρετικά, με το πάνω μέρος του ταμπλό
να είναι «αφρώδες» και το σκληρότερο μεσαίο τμή-
μα να περιβάλλεται από δέρμα.

Ο οδηγός θα βρει εύκολα τη θέση οδήγησης που
τον βολεύει, ενώ παράλληλα η ορατότητα περιμετρι-
κά δεν προβληματίζει και υποβοηθάται από τους με-
γάλους πλευρικούς καθρέφτες. Η λήψη πληροφο-
ρίας από τον οδηγό είναι μια εύκολη υπόθεση, με
την ευκρινέστατη οθόνη 7 ιντσών του υπολογιστή τα-
ξιδίου, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αναλογικά
όργανα, να παρουσιάζει πληθώρα στοιχείων μέσα
από ένα πολύ εύκολο και απλό μενού χρήσης. Το
ίδιο εύκολο και απλό στη χρήση είναι και το αναβαθ-
μισμένο σύστημα πολυμέσων με την έγχρωμη οθό-
νη αφής των 8 ιντσών, την αυξημένη συνδεσιμότητα
και τα φυσικά πλήκτρα για τις κύριες λειτουργίες.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο υπερτροφοδοτούμενος
βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1,3 λίτρου, ο
οποίος αποδίδει 158 ίππους με 270 Nm ροπής. Συν-
δυάζεται και αυτή με ένα ήπια υβριδικό σύστημα,
που στις χαμηλές ταχύτητες ειδικά βοηθά την ελα-
στικότητα. Η διαφορά της ιπποδύναμης γίνεται αι-
σθητή στην οδήγηση με επιλεγμένο το Sport πρό-
γραμμα λειτουργίας.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέ-
σω ενός αυτόματου κιβωτίου CVT, το οποίο διακρί-
νεται για την ομαλή λειτουργία του και την άνεσή του

αλλά και τον μικρό θόρυβο που παράγει ως CVT, ενώ
επίσης διαθέτει και 7 «εικονικές» σχέσεις που μπο-
ρούν να αλλάζουν μέσω paddles που βρίσκονται πί-
σω στο τιμόνι…

Στον τομέα της κατανάλωσης το ισχυρό Qashqai
με τους 158 ίππους τα κατάφερε εξαιρετικά, καθώς
χρειάστηκε μόλις 7,8 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Άνεση και πολυτέλεια
Ένα από τα βασικά ατού του Nissan Qashqai απο-

τελεί η κορυφαία αίσθηση κύλισης που προσδίδει.
Οι επιβάτες από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα θα αντι-
ληφθούν την άνεση, την πολυτέλεια, τη σταθερότητα
αλλά και τις επιδόσεις που διαθέτει το Nissan
Qashqai 1.3 DiG-T Hybrid X-Tronic με τους 158 ίπ-
πους.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το δυνατό Qashqai παρα-
μένει ευθύβολο και σταθερό ακόμη και όταν πνέουν
ισχυροί πλευρικοί άνεμοι και ο οδηγός κινείται με
υψηλές ταχύτητες.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
οι κλίσεις είναι υπαρκτές, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν θα προβληματίσουν τον οδηγό και δεν θα αλλοι-
ώσουν την πορεία του αυτοκινήτου.

Μέσα στην πόλη η λειτουργία της ανάρτησης κά-
νει εξαιρετική δουλειά απορροφώντας όλες τις κα-
κοτεχνίες του οδοστρώματος. Η ύπαρξη CVT κιβωτί-
ου κάνει πολύ εύκολη την οδήγηση στους ρυθμούς
και τα μποτιλιαρίσματα των πόλεων, ενώ η ύπαρξη
υβριδικού συστήματος μειώνει την κατανάλωση και
επιτρέπει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον
Δακτύλιο. 

37 Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Nissan Qashqai 1,3
Hybrid X-Tronic με 158 ίππους!



ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL SPORTS38

Κ
ι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ
του παντός, τα δύο ντέρμπι της
πρεμιέρας των πλέι οφ, ΑΕΚ -
Παναθηναϊκός στη θλιμμένη

(λόγω του θανάτου του αξεπέραστου Μίμη
Παπαϊωάννου) «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σο-
φιά» και αυτό στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, μπορεί
να καθορίσουν τη μοίρα και των δύο στην

υπόθεση «τίτλος» ή για το
δεύτερο εισιτήριο για έξο-
δο στο Champions League.
Και αυτό γιατί ο Ολυμπια-
κός, ο οποίος υπολείπεται
τριών βαθμών της 2ης ΑΕΚ
και πέντε του πρωτοπόρου
Παναθηναϊκού, αντιμετω-
πίζει τον Βόλο στο Πανθεσ-

σαλικό με 15.000 «δικούς του» στην κερκί-
δα και λογικά θα περάσει. Αλλά και ο ΠΑ-
ΟΚ, ο οποίος έχει τον καλύτερο συντελεστή
συγκομιδής βαθμών κόντρα στους «4», με
νίκη θα προκαλέσει συνωστισμό στην κο-
ρυφή, ανάλογα με το αποτέλεσμα στη Νέα
Φιλαδέλφεια. Κατά γενική παραδοχή, είναι
το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα των τελευ-
ταίων 20 χρόνων. Ο κυπελλούχος θα πάρει

εισιτήριο για το Europa League και ο 4ος
και 5ος της βαθμολογίας θα ενταχθεί στο
Conference League.

Στα πλέι άουτ ξεχωρίζει η αναμέτρηση
των «γειτόνων» Ατρόμητος - Ιωνικός, της
Λαμίας με τον ΠΑΣ Γιάννινα και του ΟΦΗ
με τον Λεβαδειακό. Δύο υποβιβάζονται κα-
τευθείαν στη Super League 2. Το πλήρες

πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο: Αστέρας Τρ.
- Παναιτωλικός (17.00, Nova), ΟΦΗ - Λεβα-
δειακός (17.30, Cosmote TV), Ατρόμητος -
Ιωνικός (19.30, Nova), Λαμία - ΠΑΣ Γιάννι-
να (21.00, Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή:
Βόλος - Ολυμπιακός (17.30, Cosmote TV),
Άρης - ΠΑΟΚ (19.00, Nova), ΑΕΚ - Παναθη-
ναϊκός (21.00, Cosmote TV).

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(26 αγ.)  (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

Πλέι οφ: Η αρχή, το ήμισυ του παντός

Αρχίζει αύριο το μίνι πρωτάθλημα 
με δύο σούπερ ντέρμπι 
(ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ),
στον Βόλο ο Ολυμπιακός
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Χάμες, Μαρινάκης, business

Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ του Ολυμπιακού
είναι επικεφαλής πολλών επιχειρήσεων,
οι οποίες θα τεθούν στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων με τον ιδιοκτήτη 
του Ολυμπιακού για την παραμονή του

Σ
το αγωνιώδες ερώτημα των φίλων του
Ολυμπιακού αν ο διεθνής Κολομβιανός
σούπερ σταρ και το πιο αναγνωρίσιμο
όνομα που παίζει μπάλα αυτήν τη στιγμή

στην Ελλάδα, ο Χάμες Ροντρίγκες, θα συνε-
χίσει και την προσεχή σεζόν στα μέρη μας,
η απάντηση είναι… «it depends of the busi-
ness». Εξαρτάται από τις business, δηλαδή.
Στο πακέτο των διαπραγματεύσεων με τον
ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρι-
νάκη θα τεθούν προς συζήτηση η μπάλα,
φυσικά, αλλά και ο καφές, το νερό, το real
estate, οι συνθετικοί χλοοτάπητες, η αλυσί-
δα εστιατορίων και τα τρόφιμα. 

Ο mister James, που ’χει το επιχειρείν στο αίμα
του, καθότι έχει σπουδάσει μάρκετινγκ, ηγείται
όλων των προαναφερόμενων μπίζνες, ενώ έγινε θέ-
μα στο περιοδικό των πλουσίων «Forbes» ως ένας
ποδοσφαιριστής-businessman με portfolio αξίας
75 εκατ. ευρώ. Αν ο Μαρινάκης τον βοηθήσει και στο
επιχειρηματικό κομμάτι, τότε μένει. Άλλωστε, ποιος

δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με το real estate αυτή την
εποχή, ειδικά στην ομορφότερη χώρα του κόσμου.
Αν όχι, θα αναζητήσει μεγαλύτερη πληθυσμιακά
αγορά για να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.

Ο Χάμες, 31 ετών, εκμεταλλευόμενος το
brand name που απέκτησε στο Μουντιάλ της
Βραζιλίας, όπου σκόραρε και εναντίον της Ελ-
λάδας, ίδρυσε την εταιρεία Functional Foods
και τη 10 Gold για τρόφιμα και ισοτονικά ποτά
και ανθρακούχο νερό, αντίστοιχα. Ακολούθη-
σε η σύσταση εταιρείας-αλυσίδα Dos Moli-
nos, που καλλιεργεί στην Κολομβία και πουλά
σε όλες τις μεγάλες πόλεις. «Τα επόμενα τρία
χρόνια θα κάνουμε άνοιγμα και στη διεθνή

αγορά», δήλωσε στο «Forbes».
Την πρώτη χρονιά, το 2017, πουλήθηκαν 1 εκατ.

καφέδες με έσοδα 2,4 εκατ. πέσος, ήτοι περίπου
470.000 ευρώ. Μετά έχασε το μέτρημα. Επίσης,
το portfolio του Ροντρίγκες περιλαμβάνει και
εστιατόρια, καθότι μέτοχος της αλυσίδας Salvaje
& Arrogante, που δραστηριοποιούνται σε χώρες

της Λατινικής Αμερικής, στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ.

Στο real estate ο Χάμες έχει κατοικίες προς πώ-
ληση στο Ενβιγκάδο και τη Σάντα Μάρτα της πατρί-
δας του, καθώς και στη Μαδρίτη, από την εποχή που
έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ποδόσφαιρο ο Χά-
μες Ροντρίγκες ίδρυσε την εταιρεία Top10, που κα-
τασκευάζει συνθετικούς χλοοτάπητες για γήπεδα
5x5. Σε όλες τις επιχειρήσεις του ο Χάμες απασχο-
λεί συγγενικά του πρόσωπα, κυρίως.

Στη μεγάλη συνέντευξη στο «Forbes» ο Χάμες
Ροντρίγκες καταλήγει ως εξής: «Θα ήθελα να συνε-
χίσω στο ποδόσφαιρο από διαφορετικό πόστο. Προ-
ετοιμάζομαι σε επίπεδο διοίκησης στο υψηλότερο
επίπεδο για να συνεισφέρω με τις γνώσεις μου και
την εμπειρία μου. Έχω master στην Αθλητική Διοί-
κηση και το General Management και θέλω να συ-
νεχίσω την εκπαίδευσή μου. Σε όλη τη ζωή μου είχα
πάθος για τη νίκη. Και στον επιχειρηματικό τομέα
θέλω το ίδιο. Να κάνω πράγματα όπως στον αθλητι-
σμό, με πειθαρχία, τάξη και ξεκάθαρους στόχους». 

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος
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Ο «χρυσός» αιώνας της Disney
Π αγκόσμια γιορτή για τον θρυλικό Μί-

κυ Μάους και την παρέα του με εκδη-
λώσεις, πάρτι, εκθέσεις και ψυχαγω-

γικές εμπειρίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη!
Η Disney έχει γενέθλια και κλείνει 100

χρόνια δημιουργίας διοργανώνοντας ένα ετή-
σιο λαμπερό happy birthday party all over the
world για να ευχαριστήσει τους μικρούς και
μεγάλους φανατικούς φίλους της που παρα-
μένουν πιστοί στο όνειρο και τη φαντασία.

Πρόσφατα ο διάσημος «ποντικός» φόρεσε
τα καλά του και με την ολοκαίνουργια πλατι-
νένια στολή υποδέχτηκε χιλιάδες θαυμαστές
στη φαντασμαγορική έκθεση «Disney 100:
The Exhibition», που φιλοξενείται στο «The
Franklin Institute» της Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, το Walt Disney Archives άνοι-
ξε το θησαυροφυλάκιό του παρουσιάζοντας

εκατοντάδες εξαιρετικά αντικείμενα, συμπε-
ριλαμβανομένων των «Crown Jewels» με πε-
ρισσότερα από 250 σπάνια πρωτότυπα έργα
τέχνης και αντικείμενα, κοστούμια και σκηνι-
κά και άλλα αναμνηστικά. 

Βινύλια, ντοκιμαντέρ 
και η σφαίρα χιονιού της Μαίρη Πόπινς

Δέκα θεματικές γκαλερί, γεμάτες συγκινη-
τικές ιστορίες και απίθανες διαδραστικές εγ-
καταστάσεις από τα 100 χρόνια της «Τhe Walt
Disney Company», φιλοξενούν πρωτότυπα
κοστούμια και σκηνικά από κλασικά έργα
όπως «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» και το
«Παράξενος Κόσμος» αλλά και τα νεότερα
Disney - Pixar, Star Wars, Marvel και Natio-
nal Geographic. Το Κινηματογραφικό Σύμπαν
της Marvel συγκέντρωσε μια συλλογή αντι-

κειμένων από τους ισχυρότερους ήρωες της
Γης με ήχους, καθώς οι επισκέπτες ανακαλύ-
πτουν τον βασικό ρόλο που παίζει η μουσική
στην αφήγηση της Disney.

Στις εκπλήξεις των εορτασμών συμπερι-
λαμβάνεται μια ακόμη φαντασμαγορική έκ-
θεση με πολύτιμα αντικείμενα από τις ταινίες
της Μαίρη Πόπινς, όπως ένα αυθεντικό άλογο
καρουζέλ (1964), καθώς και τη σφαίρα χιονι-
ού του καθεδρικού ναού του «Αγίου Παύλου»
(2018), που ζωντανεύουν με έναν εκθαμβωτι-
κό τρόπο.

Επίσης, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ένα
ντοκιμαντέρ με την ιστορία της Disney, μια
συλλογή βινυλίων που θα αναδεικνύει τις
μουσικές στιγμές της εταιρείας στον κινημα-
τογράφο, την τηλεόραση και τα πάρκα και
πολλά ακόμη που θα ανακοινωθούν!



Αντίο, ΑΝΤ1, καλημέρα, ΣΚΑΪ! Η πολλή γκρί-
νια λέγεται πως έφερε τη μεταγραφή του
Μάρκου Σεφερλή από το κανάλι του Αμαρου-
σίου στον σταθμό του Φαλήρου. Ο κωμικός
ηθοποιός ανακοίνωσε με χαρά το νέο του τη-
λεοπτικό βήμα, ποζάροντας στο Instagram τη
στιγμή των υπογραφών: «Θέλω να σας ευχα-
ριστήσω που ήσασταν κοντά μου όλα αυτά τα
χρόνια, βλέποντας τις εκπομπές μου, οι οποί-
ες ολοκληρώνονται τον Ιούλιο! Ανυπομονώ
για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, η οποία αναμέ-
νεται εντυπωσιακή και επιφυλάσσει πολλές
εκπλήξεις»!

Η αποκάλυψη

Το κρατούσε μυστικό, αλλά ο βήχας και ο έρω-
τας δεν κρύβονται! Νέα σύντροφος για τον
κούκλο τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο, ο
οποίος ζει ένα παθιασμένο ειδύλλιο με την εν-
τυπωσιακή καλλονή Ασημένια Καμτσή. Το μον-
τέλο και ο τραγουδιστής είναι σε σχέση τους
τελευταίους μήνες και η αποκάλυψη έγινε από
φωτογραφίες που ανάρτησε το ζευγάρι από το
ταξίδι του στο Παρίσι. Μάλιστα, η όμορφη σύν-
τροφός του πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ για
το νέο του τραγούδι «Πρέπει δεν πρέπει»!

Το ελληνικό προξενείο στη Νέα
Υόρκη τίμησε τον Χριστόφορο
Παπακαλιάτη για την επιτυχία
της διάσημης σειράς «Maestro»
που προβάλλεται στο Netflix και
αγαπήθηκε πολύ από τους τηλε-
θεατές της Ομογένειας. Η λαμ-
περή τελετή πραγματοποιήθηκε
στον Καθεδρικό Ναό της Αρχιε-
πισκοπής, παρουσία επιφανών
Ελληνοαμερικανών και θαυμα-
στών του πρωταγωνιστή και
σκηνοθέτη, ο οποίος παρέλαβε
το βραβείο φανερά συγκινημέ-
νος ευχαριστώντας τον κόσμο
για την ιδιαίτερη τιμή.

Αποθέωση 
στη Νέα Υόρκη

ΤΤα έκοψε
Άσ’ τα τα μαλλάκια σου, χωρίς τρέσες! Αλλαγή και νέο look για την
Κατερίνα Καινούργιου με φιλαριστό ανάλαφρο κούρεμα που ομο-
λογουμένως της πάει πολύ. Η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομ-
πής «Super Katerina» έκοψε αρκετά τα μακριά της μαλλιά και
αμέσως το ολοκαίνουργιο hair styling ανέδειξε το τέλειο πρόσω-
πο, ανανεώνοντας όχι μόνο την εικόνα αλλά και τη διάθεση της νε-
αρής παρουσιάστριας.

Ο τρίτος και μικρότερος αδελφός του Σάκη
Ρουβά -από τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα
του- ακολουθεί τα βήματα του ποπ σταρ! Ο Νί-
κος Ρουβάς είναι τελειόφοιτος μουσικού
σχολείου και ασχολείται ερασιτεχνικά με το
τραγούδι, διατηρώντας τη δική του μπάντα.
Κάνει εμφανίσεις σε μικρές μουσικές σκη-
νές και η χροιά της φωνής του είναι σχεδόν
ίδια με του διάσημου τραγουδιστή!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σοβαρό πρόβλημα υγείας

Κι άλλος Ρουβάς!

O
σα φέρνει η ώρα δεν φέρνει ο χρόνος όλος, λέει ο σο-
φός λαός. Πριν από λίγους μήνες η Βάνα Μπάρμπα ανα-
κοίνωσε πως θα είναι υποψήφια στις φετινές εκλογές,
για να το πάρει πίσω έπειτα από ένα σοβαρό πρόβλημα

που προέκυψε αιφνίδια με την υγεία της. Το άλλοτε sex symbol της
showbiz αποκάλυψε πως λόγω της ασθένειάς της δεν έχει το σθέ-
νος να «τρέξει» τον προεκλογικό της αγώνα. «Είχα πάει με την κόρη
μου στη Ρώμη και ήταν πολύ όμορφα. Πήγα για ιατρικούς λόγους,
πήρα τη γνώμη και άλλων ανθρώπων και ευτυχώς τα πράγματα πά-
νε καλά με την υγεία μου, αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο», εξομο-
λογήθηκε μπροστά στις κάμερες, εκφράζοντας την επιθυμία της να
επιστρέψει στην τηλεόραση.
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Έπεσαν οι τζίφρες



Κ
άθε μήνα, κατά την αρχή της περιό-
δου, κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει
ένα δώρο στον εαυτό της και να φρον-
τίσει για την ασφάλειά της με την αυ-

τοεξέταση μαστού. Η αυτοεξέταση βοηθά τη γυ-
ναίκα να γνωρίσει το στήθος της και να είναι σε
θέση να αντιληφθεί τυχόν αλλαγές. Οι γυναίκες
στην εγκυμοσύνη και όσες δεν έχουν πια περίοδο
μπορούν να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημέρα του
μήνα για να μην το αμελούν. Δυστυχώς, υπάρχει
σημαντικό έλλειμμα εκπαίδευσης στον τομέα αυ-
τό, καθώς πολλές γυναίκες είτε δεν αυτοεξετά-
ζονται είτε αυτοεξετάζονται λάθος. 

O ειδικός μαστολόγος-χειρουργός μαστού
Χρήστος Λούμπιας μάς δίνει χρήσιμες συμβου-
λές για τη σημασία της αυτοεξέτασης. Οι έρευ-
νες δείχνουν ότι οι περισσότερες γυναίκες βρί-
σκουν τον καρκίνο του μαστού μόνες τους. Η αυ-
τοεξέταση-αυτοψηλάφηση του μαστού είναι κά-
τι εξαιρετικά σημαντικό. «Αυτό που ζητούμε από
τις γυναίκες είναι να εξετάζουν τον μαστό τους
σε μηνιαία βάση έτσι ώστε να είναι σε θέση να
αντιληφθούν εάν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή
στον μαστό τους, να παρατηρήσουν κάτι και-
νούργιο και να μας ενημερώσουν αμέσως. Σκο-
πός είναι η έγκαιρη διάγνωση, γιατί μόνο έτσι
μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο του
μαστού αποτελεσματικά».

Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και οι ειδικοί
το τονίζουν: η πρόληψη σώζει και είναι πολύ ση-
μαντική όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού. Η
πρόληψη σώζει, γιατί με την πρόληψη έχουμε έγ-
καιρη διάγνωση, που σημαίνει αυξημένα ποσο-
στά ίασης. Οι προληπτικές εξετάσεις, δηλαδή η

ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα
μαστών, συστήνονται από την ηλικία των 40 ετών
και μετά σε ετήσια βάση. Η οδηγία αυτή μπορεί να
διαφοροποιηθεί με οδηγίες ιατρού ανάλογα με
την κάθε περίσταση. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρ-
κίνου του μαστού αυξάνεται με την ηλικία. Πα-
ρουσιάζει μια μικρή αύξηση στη δεκαετία των 40-
50 ετών, σημαντική αύξηση στη δεκαετία 50-60,
ενώ παρατηρείται κορύφωση στη δεκαετία των
60 ετών και κάμψη μετά τα 80 έτη. 

Οι Ελληνίδες εξετάζονται σε όλο και μεγαλύ-
τερο αριθμό, κυρίως στις ηλικίες κάτω των 50
ετών, και αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη ευαι-
σθητοποίηση, ενδεχομένως λόγω της καλύτε-
ρης πληροφόρησης που υπάρχει στις μέρες
μας. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι 1 στις 8 γυ-
ναίκες παγκοσμίως, που κάποια στιγμή στη ζωή
τους θα εκδηλώσουν καρκίνο του μαστού. Ο
ρυθμός είναι μεν αυξητικός, αλλά από την άλλη
πλευρά αυξάνουν και τα ποσοστά ίασης από
καρκίνο του μαστού. 
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Η αυτοεξέταση βοηθά τη γυναίκα 
να γνωρίσει το στήθος της και να είναι
σε θέση να αντιληφθεί τυχόν αλλαγές

Νέες τεχνολογίες 
Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας
όσον αφορά την απεικόνιση σε συνδυασμό
με την καλύτερη εξειδίκευση του ιατρικού
κόσμου και την καλύτερη και πληρέστερη
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυ-
ναικών αποτελούν πολύ δυνατά «όπλα»
στην έγκαιρη διάγνωση και κατ’ επέκταση
στην ίαση του καρκίνου του μαστού. Ψηφια-
κοί μαστογράφοι τελευταίας τεχνολογίας
3D με Τομοσύνθεση εξασφαλίζουν τη μέγι-
στη υποστήριξη στις γυναίκες είτε για προ-
ληπτικούς είτε για θεραπευτικούς λόγους.
Η γυναίκα 50-69 ετών έχει τη δυνατότητα
για δωρεάν προληπτικό έλεγχο στο πλαίσιο
της εθνικής εκστρατεία πρόληψης του καρ-
κίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά».

Χρήστος Λούμπιας, ειδικός 
μαστολόγος-χειρουργός μαστού

Η σημασία 
της αυτοεξέτασης μαστού



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 μετακίνηση της Αφροδίτης στον Ταύρο ση-
μαίνει για εσάς μια καλύτερη οικονομική πε-
ρίοδος. Ίσως σας βοηθήσουν αγαπημένα
σας πρόσωπα να προχωρήσετε σε κάποιες
πιο επιτυχημένες επενδύσεις ή αγορές. Ο
Ερμής επίσης περνά στο δικό σας ζώδιο και
σας κάνει αρκετά ανήσυχους και βιαστικούς. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται περισσό-
τερο καλά για εσάς των πρώτων ημερών,
όπου η Αφροδίτη θέλει να σας δώσει πρωτο-
βουλίες σε προσωπικό επίπεδο. Αρκετά
πράγματα από αυτό το διήμερο θα τα επε-
ξεργάζεστε περισσότερο και καλό είναι να
μην ανοίξετε ακόμη τα χαρτιά σας σε μια
προσωπική υπόθεση μέχρι να σιγουρευτείτε
απόλυτα.   

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ανοίγεται μια περίοδος που η προσωπική
σας ζωή περνά σε δεύτερο πλάνο, ενώ θα
πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη ενέργεια
στα σχέδιά σας αλλά και να ανοίξετε τους
ορίζοντές σας. Μην αφήσετε τις ευκαιρίες
να χαθούν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θετική περίοδος για την προσωπική σας ζωή
αλλά και για κάποιες αποφάσεις που αφο-
ρούν τα επαγγελματικά σας. Εσείς των πρώ-
των ημερών είστε και οι περισσότερο ενερ-
γοί σε γεγονότα αυτό Σαββατοκύριακο.

Λέων
(23/7-22/8)
Κάποια πράγματα έχουν αρχίσει και γίνον-
ται πιο ξεκάθαρα για εσάς κυρίως των πρώ-
των ημερών. Οικονομικά σχέδια θα υπάρ-
ξουν και σίγουρα θα μπορέσετε να φροντί-
σετε νομικές υποθέσεις που τώρα θα μπουν
σε νέα τροχιά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο
του Ταύρου ενεργοποιεί θετικά το δικό
σας ζώδιο, οπότε να περιμένετε καλά νέα
από συνεργασίες. Μεγαλύτερα άτομα
από εσάς αυτό το διήμερο θα σας φέρουν
τύχη. Επίσης, μια οικονομική υπόθεση
μάλλον θα πάει πολύ καλύτερα από πριν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με πολλές συζητήσεις ξεκινά αυτό το διή-
μερο και είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε
κοντά σε πρόσωπα που θα σας συμβουλεύ-
σουν με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως μάλιστα
φροντίσετε μια νομική υπόθεση ή θα βγά-
λετε κάποια παράπονα στο πρόσωπο που
σας ενδιαφέρει συναισθηματικά.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ξεκινά μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για
την προσωπική σας ζωή έως τις 11 Απριλίου.
Το πάθος θα σας κυριεύσει και πολύ πιθανόν
η περίοδος αυτή θα σας δώσει ρομαντικό
χρώμα. Για τους αδέσμευτους τα πράγματα
έχουν αρκετό ενδιαφέρον, μια και κάτι γεν-
νιέται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Κριού, όπου
σας δημιουργεί την αίσθηση ότι πολλά
πράγματα θα έχουν μια πιο εύκολη πορεία,
αν έχετε ενωτική διάθεση, κυρίως με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. Επίσης, θα σας
παρουσιαστεί μια επαγγελματική ευκαιρία
που δεν θα πρέπει να την αφήσετε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η νέα θέση της Αφροδίτης θα είναι για
εσάς μια ευκαιρία για τους προσωπικούς
σας στόχους αλλά και τα δημιουργικά σας
ταλέντα. Μια οικογενειακή υπόθεση αρχί-
ζει να τακτοποιείται όπως θα θέλατε εσείς.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Γλυκαίνουν πολλά θέματα που σας είχαν
ταλαιπωρήσει και το Σαββατοκύριακο αυτό
θα υπάρξουν καλά νέα που αφορούν τα οι-
κονομικά και τις πηγές εισοδήματός σας.
Πολύ πιθανόν να προγραμματίσετε ένα τα-
ξίδι ή μια πνευματική σας πορεία θα έχει
πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αυτή την περίοδο θα έχετε μια καλή
επαφή με τα άτομα που αποτελούν το
περιβάλλον σας, τα αδέλφια και συγγε-
νικά σας πρόσωπα. Από την άλλη, εσείς
των πρώτων ημερών υπάρχει η δυνα-
τότητα να κάνετε ένα πολύ ενδιαφέρον
ταξίδι ή να ζητήσετε τη γνώμη ενός έμ-
πειρου προσώπου για κάτι που σας
απασχολεί.
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Η Αφροδίτη από χθες έχει προχωρήσει στο ζώδιο
του Ταύρου και ενεργοποιεί τη σταθερότητα σε
σχέσεις και οικονομικές υποθέσεις έπειτα από
κάποιες ανατροπές που υπήρξαν το τελευταίο

διάστημα. Η μετακίνηση επίσης του Ερμή στο ζώδιο του
Κριού επιταχύνει τις αποφάσεις, ενθουσιάζεται με νέες
σκέψεις, αλλά λείπει η υπομονή σε κάθε περίπτωση.
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ΕΚΤ: Στα ίδια 
λάθη θεατές

Μ
ε «γερμανική αυστηρότητα» η ΕΚΤ ανακοίνω-
σε την Πέμπτη νέα αύξηση των επιτοκίων. Με
την ξεροκεφαλιά της αυθεντίας που αρνείται

να δει το τι συμβαίνει γύρω της, οι «σοφοί» της Φρανκ-
φούρτης επιμένουν να φορτώνουν στους συνεπείς δα-
νειολήπτες τις «αμαρτίες» του παγκόσμιου χρηματοπι-
στωτικού συστήματος. Επιμένουν να ρίχνουν τα βάρη
στη φωτεινή πλευρά του Φεγγαριού, δηλαδή στη νόμι-
μη κίνηση του χρήματος και όχι στην παραοικονομία.
Δίνουν έτσι με λάθος τρόπο την (αναγκαία) «μάχη» κα-
τά του πληθωρισμού.

Όταν τράπεζες ξεπλένουν μαύρο χρήμα είναι Τετάρ-
τη, ενώ όταν χιλιάδες δανειολήπτες «πνίγονται» από
τους τόκους -που καταβάλλονται και προκαταβολικά-
είναι «ένοχοι». Όταν τράπεζες «σκάνε», πέφτουν δισ.
για τη σωτηρία τους (και σωστά), αλλά τους δανειολή-
πτες τούς οδηγούν στο να αναπνέουν με το καλαμάκι!

Τα ίδια έκανε η ΕΚΤ και την περίοδο της ελληνικής
κρίσης στο όχι και τόσο μακρινό 2011. Δεν είναι ακρι-
βώς τα ίδια τα νούμερα (πχ, του πληθωρισμού) και οι

συνθήκες, αλλά λίγο πολύ και τηρουμέ-
νων των αναλογιών τα λάθη εκείνης της
περιόδου επαναλαμβάνονται. Η ΕΚΤ
επιμένει να αυξάνει τα επιτόκια αγνοών-
τας τις καταρρεύσεις τραπεζών που επι-
δεινώνουν το οικονομικό κλίμα. Κλείνει
τα μάτια στη διάχυτη ανασφάλεια που
προκαλούν οι αναταράξεις στις αγορές,
με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η οικο-
νομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Φαίνεται ότι το παν για κάποιους είναι
να βρεθεί ένας μουντζούρης. Κάποιος

που θα πληρώσει το μάρμαρο. Για μια ακόμη φορά η
Ευρώπη καλείται στο ταμείο για μια κρίση που ξεκίνη-
σε έξω από τα σύνορά της. Η απουσία ηγεσίας στη Γη-
ραιά Ήπειρο είναι εκκωφαντική.

Δείτε και τα γεγονότα στη Γαλλία. Ειλικρινά η στήλη
αδυνατεί να καταλάβει για ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι ηγέ-
τες επιλέγουν να βγάζουν τη γλώσσα στην κοινωνία.
Φόροι, τόκοι, λιτότητα, απολύσεις, αυξήσεις των ορίων
ηλικίας! Αυτό είναι το όραμά τους; Για αυτό εργάστηκαν
οι Πατέρες της Ένωσης;

Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζίτες κάνουν τη δου-
λειά τους όπως την αντιλαμβάνονται. Οι κυβερνή-
σεις τι κάνουν; Ο κίνδυνος απονομιμοποίησης είναι
κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Το «φωνάζει» χρόνια
τώρα η διαρκώς αυξανόμενη αποχή από τις εκλογι-

κές διαδικασίες στις δυτικές δημοκρατίες, το
«φωνάζει» η ενίσχυση του παραλογισμού
των άκρων.

Έχει έρθει η ώρα οι μεγάλες παρατάξεις
να ξαναπιάσουν το νήμα της λογικής που

έκοψαν βίαια η (ανορθολογική) πολιτική
ορθότητα των δικαιωματιστών και ο αν-

τικοινωνικός νεοφιλελευθερισμός.
Φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκρά-
τες πρέπει να ανέβουν ξανά στη
«σκηνή». 

Το αν υπάρχει meta για το ΠΑΣΟΚ θα
το ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες, στις
εκλογές. Θα το κρίνουν τα στελέχη του
που έχουν την ευθύνη να πείσουν τους
πολίτες. Να παρουσιάσουν τις προτά-
σεις τους για την Ελλάδα στον 21ο αι-
ώνα. Όμως, το σίγουρο είναι ότι αξίζει
να διαβαστεί το βιβλίο σας. Γιατί αγγί-
ζει όλα τα σύγχρονα θέματα: τις τεχνο-
λογίες επαυξημένης πραγματικότη-
τας, τον παγκόσμιο πολιτισμό των τε-
χνολογικών εφαρμογών, το σπιράλ των

κρίσεων και τις νέες κατανομές
ισχύος, τα διλήμματα της Ευρώπης και
τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από
τον Βορρά στη Μεσόγειο, την
ανάγκη θεσμικής ανασύνταξης
και την αλλαγή του κράτους. Και
συμφωνούμε μαζί σας, κύριε
Σκανδαλίδη: «Οι καιροί ου μενε-
τοί»! Η στήλη ελπίζει μόνο όλοι
οι πρωταγωνιστές -και στο
κόμμα σας- να το αντιλαμ-
βάνονται αυτό.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέ-
φτουν! Περί δημοσκοπήσεων ο λόγος, καθώς αυ-

τή την περίοδο πέφτουν βροχή. Μετά τα ευρήματα της
πρώτης περιόδου, που κατέγραφαν και αποτύπωναν την
οργή και την αγανάκτηση μετά την τραγωδία στα Τέμπη,
φαίνεται να παγιώνονται κάποιες τάσεις στην κοινή γνώ-
μη: η ΝΔ χάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει, το ΠΑΣΟΚ δεν
πέφτει, τα άκρα δεν πηγαίνουν «ταμείο» και οι τάξεις
των αναποφάσιστων πληθαίνουν. Απολύτως λογικές αν-
τιδράσεις.

••••••••••••

� Η ΝΔ χάνει γιατί έχει την ευθύνη της διακυβέρνη-
σης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει όχι μόνο γιατί έχει ευθύ-

νες, παρότι κοιμόταν ήσυχος την περίοδο 2015-2019,
αλλά γιατί δεν έχει πείσει ότι είναι δύναμη ανασυγκρό-
τησης του κράτους. Κάτι που η κοινή γνώμη πίστευε για
τη ΝΔ, πίστη που έχει κλονιστεί. Οπότε, η «μάχη» για τα

δύο κόμματα είναι ανοικτή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πρέπει να πιάσει ξανά το μεταρρυθμιστικό νήμα και ο
Αλέξης Τσίπρας να βρει την άκρη του, εφόσον επιθυμεί
να το ακολουθήσει. 

••••••••••••

� Οι πολίτες αναμένουν. Για αυτό και πληθαίνουν
οι αναποφάσιστοι. Οι ψηφοφόροι, όπως και οι

νέοι για τους οποίους γράφαμε χθες, δεν είναι ηλίθι-
οι. Δεν αποφασίζουν εν θερμώ. Το μέλλον είναι εξαι-
ρετικά σοβαρή υπόθεση και το γνωρίζουν. Δεν σπεύ-
δουν στα άκρα ζητώντας σωτηρία. Από ποιους, είναι
αλήθεια; Αναμένουν από τις πολιτικές παρατάξεις -τη
ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ κοκ-, τις θέσεις
τους για να γίνει πράξη το «ποτέ ξανά» και η Ελλάδα να
αποκτήσει σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες. Εί-
ναι ακόμη σε στάση αναμονής. Δεν θα πρέπει να απο-
γοητευτούν. 

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Βρέχει πάλι απόψε…

Καλημέρα σας, κύριε Σκανδαλίδη!


