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Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ

Πολυτέλεια η αβεβαιότητα

Λιγότερα συνθήματα

Φυγή πριν τη «συνήθεια»

«Αυτή είναι
η αλήθεια για
την τραγωδία»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ 
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΣΒΗΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΞΗΣΗ 9,4% ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑ  ΤΟ... 
ΑΤΥΧΗΜΑ

Μέτρα-ανάσα
για τέλη Ι.Χ.
και ΦΠΑ

ΣΤΑ 780 ΕΥΡΩ
ο κατώτατος μισθός

�Σελ. 4� Σελ. 26 � Σελ. 16

� Σελ. 26

AΡΘΡΑ - ΓΡΑΦΟΥΝ:
Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Κοντονής, 
Γ. Τσούκαλης, Δ. Ζαννίδης, 

Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη

� Σελ. 22-23
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Η αξία της συγγνώμης
� Σελ. 27

Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη

στη στρατηγική τους
κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση

Τι υποστηρίζει για τη «σύμβαση
717», το σύστημα τηλεδιοίκησης-
φωτοσήμανσης και 
τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Δυναμικές και
κυρίαρχες
σε στεριά και θάλασσα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΠΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛHΣ

� Σελ. 28-29

ΑΝΑΣΥΝΤAΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΞIΜΟΥ - ΒΓΑIΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤA Ο ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ Η «ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ» ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ

Βιαιοπραγίες
κατά πολιτικών

Τι κρύβεται πίσω από 
την (προσωρινή;) 
«ηπιότητα» 
του Τσίπρα 

Γιατί είναι «βούτυρο στο ψωμί»
των αντισυστημικών

ΕΡΕΥΝΑ «Π»

� Σελ. 24-25

ΤΙ «ΕΙΔΕ»
στην Ελλάδα
η Ρωσίδα 
κατάσκοπος
Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ 
οι επαφές και τα ταξίδια 
της «Μαρίας Τσάλλα»

Πρωτοπορούν στο επιχειρείν, διαχειρίζονται δισ. δολάρια, διοικούν πολυεθνικές

Κ. Χατζηδάκης: «Μαζί με τα δώρα και σε 12μηνη βάση, στην ουσία είναι 910 €»
500.000 οι ευνοημένοι από
τo πολυνομοσχέδιο

Οι ισορροπίες 
και το «αφήγημα
συνεργασίας» 
του Ανδρουλάκη

� Σελ.  5-8, 10



Ούτε (ξανά) capital
controls ούτε
«κούρεμα»
καταθέσεων

Ηκρίση του 2008 ήταν για τη χώρα
μας μια αντιστροφή της θεωρίας
του χάους. Η καταιγίδα στην άλλη

πλευρά του Ατλαντικού διέλυσε την ελ-
ληνική οικονομία, τα «φτερά» της οποίας
αποδείχθηκαν τόσο εύθραυστα.
Τότε υπήρξαν βεβαιώσεις πως η οικονο-
μία μας είναι επαρκώς θωρακισμένη για
να απορροφήσει τις επιπτώσεις της αμε-
ρικανικής κρίσης, αλλά αποδείχθηκε αρ-
γότερα πως ήταν έωλες. Ανάλογες δια-
βεβαιώσεις δόθηκαν και προ ημερών
από τον επικεφαλής του Eurogroup σε
ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία στο
σύνολό της.
Αν όμως ακόμη και μια τράπεζα στην Ελ-
βετία, στο «θησαυροφυλάκιο του κό-
σμου», αποδεικνύεται γίγαντας με πήλι-
να πόδια, τότε μπορεί βάσιμα να υποθέ-
σει κανείς πως το πρόβλημα είναι βαθιά
συστημικό. Ο πλούτος που δημιουργεί-
ται, με πιο απλά λόγια, δεν είναι μόνο άυ-
λος. Είναι και πιο σκοτεινός απ’ ό,τι ενδε-
χομένως θα έπρεπε.
Έτσι, η πραγματική οικονομία, οι πολιτι-
κές ηγεσίες και οι οικονομικές αρχές βρί-
σκονται σήμερα αντιμέτωπες με έναν
γόρδιο δεσμό: Τι γίνεται με μια τράπεζα
που είναι πολύ μεγάλη, και για να καταρ-
ρεύσει αλλά και για να σωθεί; Ποιες θα
είναι οι εξελίξεις στο παγκόσμιο τραπεζι-
κό σκηνικό με τη σοβαρότατη κρίση που
αντιμετωπίζει η Credit Suisse (και μετά
την κατάρρευση της Silicon Valley
Bank); Θα υπάρξουν επιπτώσεις στο ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα; Το μέγεθος
είναι τέτοιο, που η απάντηση δεν εξαρτά-
ται μόνο από τους Ελβετούς. Πολύ περισ-
σότερο, δεν εξαρτάται ούτε η θωράκιση.
Ελπίζει μόνο κανείς η Ευρώπη να έχει
πάρει στο μεταξύ το μάθημά της.
Εδώ, στην Αθήνα, η κυβέρνηση βεβαι-
ώνει πως δεν πρόκειται να υπάρξουν ξα-
νά capital controls και φόβοι για «κούρε-
μα» καταθέσεων. Ειδικά σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο οικονομι-
κός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέ-
ξης Πατέλης, «τα πράγματα στην οικονο-
μία δεν είναι καθόλου όπως πριν».
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ΠΡΟ ημερών, κάποιοι ΓΝΩΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΟΙ μιας
μυκονιάτικης ΜΑΦΙΑΣ παρακολούθησαν στην Αθήνα έναν
αρχαιολόγο της Μυκόνου και προέβησαν στον άγριο
ξυλοδαρμό του.
Όστις με συντριπτικά κατάγματα βρέθηκε στον
«Ευαγγελισμό»!
Ωστόσο, οι δράστες του ξυλοδαρμού ΔΕΝ βρέθηκαν ακόμη.
«Αλήθεια, ΠΟΤΕ θα τους βρείτε;» ρώτησα έναν ντεντέκτιβ.
«Αυτό ψάχνουμε και εμείς», είπε.
Και με ρώτησε ΑΝ ξέρω κάποιο καλό ΜΕΝΤΙΟΥΜ!
ΚΑΠΟΤΕ η Μύκονος ήταν ένα ευάερο, ευήλιο και ιδιαίτερα
γραφικό νησί των Κυκλάδων, απέναντι από τη Δήλο. Με
τους Μυκονιάτες να χτίζουν μικρά αλλά όμορφα σπίτια,
που το καλοκαίρι νοίκιαζαν δωμάτιά τους σε ημεδαπούς και
αλλοδαπούς τουρίστες. Με γραφικές εκκλησίες. Το άγαλμα
της ηρωίδας Μαντώς Μαυρογένους.
Και πάνινους ανεμόμυλους.
Με τον περίφημο και πιο πολυφωτογραφημένο πελεκάνο
στον κόσμο, τον διάσημο Πέτρο.
Με τους ποιητές μας Σεφέρη και Ελύτη και τη νεαρή πλην
διεθνώς διάσημη συγγραφέα Φρανσουά Σαγκάν να
επισκέπτονται τακτικά το νησί.
Ένα νησί που είχαν για θερινή
κατοικία μεγάλοι καλλιτέχνες της
κλασικής μουσικής, όπου «έκοβε»
και «έραβε» το διεθνές «τζετ-σετ» ο
μόδιστρος Γιάννης Γαλάτης, όπου
είχαν σπίτι ο Ζάχος Χατζηφωτίου
και μια ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ Κυρία.
Η εκδότρια Ελένη ΒΛΑΧΟΥ…
ΚΑΙ εδώ άραζαν αρόδου τα κότερα
πλουσίων, που έβγαιναν στη στεριά
με «κρις-κραφτ», έπιναν στου
«Pierro’s» και έτρωγαν κοσμίως στα
δυο-τρία εστιατόρια.
Ή χόρευαν ασυστόλως στα
παραθαλάσσια «ξενυχτάδικα» έως
το ΠΡΩΙ. Που πήγαιναν για ΥΠΝΟ…
ΑΥΤΗ ήταν η ΧΘΕΣΙΝΗ Μύκονος,
που ανήκε βεβαίως στους
Μυκονιάτες. Τώρα έχουν
καταπλεύσει πλείστοι-όσοι

ημεδαποί και αλλοδαποί «μάνατζερ» και ποικίλες εταιρείες
που θέλουν τους Μυκονιάτες υπαλλήλους τους! Οίτινες
μάνατζερ αδιαφορούν για τη Πολεοδομία του νησιού,
χτίζουν τεράστιους όγκους ξενοδοχείων και επαύλεων,
καταστρέφουν τα Αρχαία.
«Αυτές τις αρχαίες στήλες γιατί τις γκρεμίσατε;» ρώτησα
έναν τύπο με αξίνα.
«Τι θα πει ΓΙΑΤΙ;» έδειξε ν’ απορεί. «Γιατί εμπόδιζαν 
τη θέα».
«ΠΟΙΑ θέα;»
«Προς το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ μου».
Και μου έδειξε ένα βουνό με παράθυρα και βεράντες
ΜΕΣΑ στη θάλασσα!
«Έτσι και εκεί που το χτίσατε», παρατήρησα, «ο κόσμος
ΠΟΥ θα κάνει μπάνιο;».
Εκείνος χαμογέλασε:
«Μην ανησυχείτε», είπε, «στο ξενοδοχείο μου υπάρχει
ΠΙΣΙΝΑ…».
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ αντέδρασα. Ενθυμούμενος τον πρόσφατο
ξυλοδαρμό αρχαιολόγου και τον παλαιότερο του
αντιδημάρχου Μυκόνου…

Μύκονος χθες και σήμερα...
Δημήτρης Ζαννίδης
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Με ντοκουμέντα, έγγραφα,
υπουργικές αποφάσεις και
πρωτόκολλα παράδοσης-

παραλαβής θα εμφανιστεί τη Δευτέρα
στη Βουλή (στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας) ο πρ. υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής,
προκειμένου να ενισχύσει τα όσα
υποστηρίζει για τα όσα έγιναν και δεν
έγιναν επί κυβερνήσεως ΝΔ και της
δικής του θητείας στο υπουργείο, όσον
αφορά τον εκσυγχρονισμό των
ελληνικών σιδηροδρόμων. 

Ο κ. Καραμανλής θα αναγνωρίσει ότι ναι
μεν σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση του έργου τηλεδιοίκησης-
φωτοσήμανσης, επεξηγώντας παράλληλα

τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι κα-
θυστερήσεις, αλλά θα υπερασπιστεί τις κυ-
βερνητικές πρωτοβουλίες για «συνολική
αναβάθμιση όλων των φωτοσήμων σε 52
σταθμούς και τηλεδιοίκηση και ανάταξη
σταθμών». Θα απορρίψει δε τη θέση του
ΣΥΡΙΖΑ περί, δήθεν, παράδοσης το 2019
μεγάλου μέρους του έργου. 

Η σύμβαση 717

Κατά τους ισχυρισμούς του κ. Καραμαν-
λή, όπως μάλιστα αυτοί έχουν διατυπωθεί
και σε ανακοίνωση της ΝΔ: Είχε υπάρξει
παράδοση του 32% του παραδοτέου, στο
οποίο, δυστυχώς όμως, «υπήρχαν σοβαρό-
τατα σφάλματα, κατ’ αποτέλεσμα ένα πο-
σοστό όχι πάνω από 18% ήταν αυτό που
ήταν γνήσια λειτουργικό τα δύο αυτά χρό-

νια. Το 2017, κατά τους ισχυρισμούς του κ.
Καραμανλή, σταμάτησε στην πραγματικό-
τητα η εφαρμογή της σύμβασης, γιατί προ-
έκυψαν σοβαρότατα λάθη. Το περίφημο
68%, στο οποίο αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
αφορά σε ποσοστά απορρόφησης των χρη-
ματοδοτήσεων και όχι σε λειτουργικά τμή-
ματα τα οποία παραδόθηκαν. Επί θητείας
ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκαν 17 σταθμοί, σε σύ-
νολο 52, εκ των οποίων οι μισοί ανακατα-
σκευάστηκαν επί κυβέρνησης ΝΔ και κατα-
σκευάστηκαν 19 επιπλέον. Σχετικά με το
ETCS, μέχρι το 2020 είχαν παραδοθεί μη-
δέν (0) σταθμοί, ενώ μεταξύ 2020 και
2023 παραδόθηκαν 21 σταθμοί για χρήση
στον ΟΣΕ, ήτοι το 40% του έργου. 

«Θα γλίτωνε το κακό»

Για την κρίσιμη νύχτα της 28ης Φε-
βρουαρίου, ο κ. Καραμανλής υποστηρί-
ζει, μεταξύ άλλων, ότι τη νύχτα που συνέ-
βη το δυστύχημα το κέντρο τηλεδιοίκη-
σης στον σταθμό της Λάρισας λειτουργού-
σε πλήρως. Και λειτουργούσε πλήρως
από τον Νοέμβριο του 2022. Και όλη

εκείνη την ημέρα, όλες οι δρομολογήσεις
τρένων έγιναν μέσω του συστήματος τη-
λεδιοίκησης. Είχαν προβλεφθεί δύο επι-
πλέον σταθμάρχες, που όμως δεν βρί-
σκονταν την ώρα εκείνη στη θέση τους.
Σε άλλα σημεία της σιδηροδρομικής
γραμμής, ναι μεν υπήρξε καθυστέρηση
στην εγκατάσταση συστήματος φωτοσή-
μανσης, αναγνωρίζει ο κ. Καραμανλής,
αλλά «εμείς εργαστήκαμε πάνω σ’ αυτό
σοβαρά και η φωτοσήμανση προβλέπεται
να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, με ένα
μεγάλο μέρος εντός του Μαρτίου». 

Αυτό που συνέβη στα Τέμπη, όπως είπε
και ο κ. Γεραπετρίτης και υποστηρίζει και ο
κ. Καραμανλής, είναι ότι ο συγκεκριμένος
σταθμάρχης, αντί να κάνει την αυτόματη
δρομολόγηση, έκανε χειροκίνητη. Αυτό δρο-
μολόγησε σωρευτικά λάθη, που οδήγησαν
στο δυστύχημα. Ο σταθμάρχης θεώρησε ότι
τα κλειδιά ήταν στη σωστή θέση και δεν έκα-
νε επιτόπιο έλεγχο για να δει ότι ήταν στη λά-
θος. Έδωσε εντολή στο τρένο να περάσει με
κόκκινο σηματοδότη και δεν ήταν πάνω από
τον πίνακα ελέγχου για να δει ότι το τρένο κι-
νούνταν σε λάθος γραμμή. Άρα, δεν έγινε
αυτόματη χάραξη, θεώρησε ότι τα κλειδιά
ήταν στη γραμμή ανόδου, έδωσε εντολή να
περάσει με κόκκινο, είδε τον πίνακα, ενώ
δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Κι όμως ήταν
υποχρέωση του σταθμάρχη και των άλλων
δύο σταθμαρχών, που απουσίαζαν, να δουν
τον πίνακα και να αποφασίσουν. Αν ο σταθ-
μάρχης προχωρούσε σε αυτόματη χάραξη
μέσω του τοπικού συστήματος τηλεδιοίκη-
σης που διέθετε ο σταθμός και ήταν εν λει-
τουργία, «θα γλίτωνε το κακό».

Φ.Σ.

Βασικός μισθός: Αύξηση 9,4% και εκτίναξη στα 780 € 
Γενναία αύξηση του βασικού μισθού στα επίπεδα του μέσου πληθωρισμού, δη-
λαδή 9,4%, ανακοίνωσε τελικά η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την εκτίναξή του
στα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου, έναντι 751 ευρώ, που ίσχυε μέχρι πριν από
την εφαρμογή του μνημονίου.  Συνολικά, από το 2019, ο βασικός μισθός θα εί-
ναι υψηλότερος κατά 130 ευρώ (ήταν 650 ευρώ), ενώ πέρυσι είχε αυξηθεί στα
713 ευρώ. Το μέτρο αφορά άμεσα 600.000 εργαζομένους, ενώ ανεβάζει και
το ποσό των τριετιών, για όσους είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια
προϋπηρεσίας έως το 2012. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει
και άλλα 18 επιδόματα. Ειδικά, το επίδομα ανεργίας, από τα 437,79 ευρώ, αυ-
ξάνεται στα 479 ευρώ, ενώ το επίδομα μητρότητας αυξάνεται και αυτό στα επί-
πεδα των 780 ευρώ. 
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, εξειδι-
κεύοντας το μέτρο, επεσήμανε ότι η ενεργοποίηση των τριετιών είναι θέμα χρό-
νου, αρκεί να υπάρχουν πολιτική σταθερότητα και συνέχιση της θετικής πορεί-
ας της οικονομίας, ώστε ο δείκτης της ανεργίας να υποχωρήσει κάτω από το
10%. Aν λογαριάσουμε τον κατώτατο σε 12μηνη βάση και βάλουμε μέσα και τα
δώρα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ο μισθός είναι 910 ευρώ.

Την κρίσιμη νύχτα της 28ης
Φεβρουαρίου, το κέντρο

τηλεδιοίκησης στον σταθμό
της Λάρισας λειτουργούσε

πλήρως… και λειτουργούσε
πλήρως από 

τον Νοέμβριο του 2022 

Όλη η αλήθεια 
για την τραγωδία

Όλα όσα θα πει
ο Κώστας 

Καραμανλής 
στην Επιτροπή Θεσμών 

και Διαφάνειας



Σε διαδικασία ανασύνταξης μπαίνει
το Μέγαρο Μαξίμου μετά την
προσεκτική –σε πρώτη φάση–

διαχείριση της τραγωδίας στα Τέμπη. Ο
πρωθυπουργός βγήκε μπροστά, ανέλαβε
τις ευθύνες, δεν έθεσε τα Τέμπη σε
αντιπαράθεση με την αξιωματική
αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι ο «εχθρός
είναι το βαθύ κράτος». 

Παράλληλα, καταλυτική ήταν η παρουσία
του Γιώργου Γεραπετρίτη ως νέου υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών, καθώς
έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή
επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, δε-
σμεύτηκε για την πλήρη εφαρμογή της τη-
λεδιοίκησης στα τρένα και ξεδιάλυνε την
πραγματική εικόνα για τις ευθύνες του
σταθμάρχη και συνολικά της Πολιτείας.

Αλλαγή ατζέντας 

Το κυβερνητικό επιτελείο έχει αποφασί-
σει, πλέον, να αλλάξει την ατζέντα της κα-
θημερινότητας, θέτοντας στο προσκήνιο θε-
τικά μέτρα όπως ο κατώτατος μισθός, ο
οποίος ανακοινώθηκε χθες και αποτελεί
μία σημαντική εξέλιξη στην αύξηση του δια-
θέσιμου εισοδήματος για τον Έλληνα πολί-
τη. Παράλληλα, έχει δοθεί η εντολή να γίνε-
ται προσεκτική διαχείριση του θέματος στα
πάνελ και στον δημόσιο λόγο –το λεγόμενο
damage control–, καθώς υπάρχει μία γενι-
κή δυσαρέσκεια η οποία μπορεί να πυροδο-
τηθεί από μία άστοχη δήλωση ή συμπεριφο-
ρά κάποιου κυβερνητικού στελέχους. 

Οι δημοσκοπήσεις 

Στην κυβέρνηση διαβάζουν προσεκτικά
τις δημοσκοπήσεις που βγήκαν λίγες μέ-
ρες μετά το δυστύχημα. Αυτό που κρίνεται
σημαντικό είναι να δουν την πραγματική ει-
κόνα του εκλογικού σώματος, και αυτό θα
αποτυπωθεί σε 10-15 μέρες όπου ο θυμός
του κόσμου θα έχει μετριαστεί. Ένα πρώτο
συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ελεύθε-
ρη πτώση της κυβέρνησης. Οι ψηφοφόροι
μπαίνουν στο φάσμα των αναποφάσιστων
και της αποχής, ωστόσο δεν πηγαίνουν σε
κάποιο άλλο μεγάλο κόμμα εξουσίας, θεω-
ρώντας τους πολιτικούς αρχηγούς τους
αναξιόπιστες λύσεις. Αυτό το κύμα η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να το ξανακερδίσει,
είτε με μία θετική ατζέντα που θα ξετυλιχ-
θεί μέσα από την ψήφιση νομοσχεδίων στη
Βουλή, είτε με την έλευση του Πάσχα. 

Οι μέρες του Πάσχα 

Εκτιμάται ότι το Πάσχα ο κόσμος απο-
φορτίζεται στα χωριά του και αρχίζει να

λειτουργεί με άλλα κριτήρια, πιο ρεαλιστι-
κά, όπως για παράδειγμα το εισόδημά του.
Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αναλυτές που πι-
στεύουν ότι το Πάσχα στις μετρήσεις θα
δούμε μία διαφορετική πολιτική συμπερι-
φορά από το εκλογικό σώμα. Μέχρι τότε,
βέβαια, θα έχει ξετυλιχθεί και ένας νέος
προγραμματισμός περιοδειών του πρωθυ-
πουργού σε Θεσσαλονίκη και Λαμία, ενώ
σήμερα αναμένεται να κάνει την πρώτη του
έξοδο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη και να
επισκεφτεί το Μαρούσι, και συγκεκριμένα
την πλατεία Κασταλίας, για να μιλήσει με
τον κόσμο και με στελέχη.

Κρίση και Σύνοδος

Εξάλλου, μοιραία η ατζέντα θα αλλάξει
και από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο τραπε-
ζικό περιβάλλον. Η κατάρρευση αμερικανι-
κών τραπεζών και η κρατική βοήθεια στον
κολοσσό της Credit Suisse δημιουργούν
φόβους στην Ευρωζώνη. Στο πρόγραμμα
υπάρχει και μία κρίσιμη Σύνοδος στις 23-
24 Μαρτίου, η οποία θα εξετάσει και δύο
πολύ σημαντικά ζητήματα: Το ζήτημα του
χρέους με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας

και Ανάπτυξης, αλλά και το ζήτημα της στή-
ριξης των πράσινων επενδύσεων με κρατι-
κές επιδοτήσεις, ώστε να μη βρεθούν σε
μειονεκτική θέση οι ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις μετά το τεράστιο πακέτο ενισχύσεων,
ύψους 369 δισ. δολαρίων, που έχουν ψη-
φίσει οι ΗΠΑ. 

Ειδικά το πρώτο ζήτημα είναι κορυφαίο
και μάς αφορά, καθώς στα τέλη του 2023
θα πρέπει να καταρτίσουμε προϋπολογι-

σμό με πρόβλεψη για πρωτογενή πλεονά-
σματα, το ύψος των οποίων θα αποφασι-
στεί το επόμενο διάστημα. 

Το 2024 θα πάψει να υπάρχει η ρήτρα
διαφυγής και θα αρχίσει μία πιο στενή δη-
μοσιονομική πολιτική, η οποία θα προετοι-
μαστεί από τώρα. Παράλληλα, ακόμα δεν
γνωρίζουμε –παρά τις διαβεβαιώσεις–
ποιοι θα είναι οι κλυδωνισμοί στο τραπεζι-
κό σύστημα από τη νέα παγκόσμια κρίση
που φαίνεται να ξεκινάει. 

Νέο τοπίο

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα νέο
πολιτικό και οικονομικό σκηνικό, το οποίο
αναγκαστικά θα αλλάξει την ατζέντα. 

Ο κόσμος, επειδή δεν θέλει να ξαναδο-
κιμάσει αποτυχημένες συνταγές, θα σκε-
φτεί έστω και την ύστατη στιγμή με το
κριτήριο της σταθερότητας και την ανά-
πτυξης. Την ίδια ώρα, στις δημοσκοπή-
σεις –ακόμα και σε αυτές ακριβώς μετά
τα Τέμπη– βλέπουμε ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ
όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν συνιστούν μια
εναλλακτική πολιτική πρόταση για να
τραβήξουν κόσμο. 

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com
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Το κυβερνητικό επιτελείο έχει
αποφασίσει, πλέον, να

αλλάξει την ατζέντα της
καθημερινότητας, θέτοντας

στο προσκήνιο θετικά μέτρα
αλλά και σωστή διαχείριση

της κοινωνίας, καθώς και της
νέα πιστωτικής κρίσης που

επηρεάζει την Ευρώπη 

Σε διαδικασία ανασύνταξης 
μπαίνει το Μέγαρο Μαξίμου



Ηπολύνεκρη σιδηροδρομική
τραγωδία ήταν αναμενόμενο ότι
θα οδηγούσε την πολιτική

σκηνή σε μια νέα αφετηρία καθ’ οδόν
προς τις εκλογές. Η επίδραση της
τραγωδίας των Τεμπών στο πολιτικό
τοπίο έχει τεθεί τώρα υπό επεξεργασία
από τα επιτελεία όλων των κομμάτων,
που «μετρούν» ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα των πρώτων, μετά την
εφιαλτική νύχτα της 28ης
Φεβρουαρίου, δημοσκοπήσεων για την
αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους. 

Μια στρατηγική που χαράσσεται από το
μηδέν, με την κυβέρνηση (αλλά και εν μέ-
ρει το ΠΑΣΟΚ) να επιχειρεί προφίλ συνεν-
νόησης, ενώ από την αντιπολίτευση και
δη την αξιωματική επιχειρείται η ενίσχυση
της τακτικής της άρνησης και της σκλη-
ρής πόλωσης (παρότι ο Τσίπρας εμφανί-
ζεται σχετικά ήπιος τελευταίως).

Tα προεκλογικά διλήμματα που έμπαι-
ναν μέχρι χθες μοιάζουν πια σε μεγάλο
βαθμό ξεπερασμένα: Το προεκλογικό
αφήγημα της ΝΔ για τη μεταρρύθμιση του
κράτους επί των ημερών της, με έμφαση
στο επιτελικό κράτος και την ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών, εμφανίζεται τώρα «χλω-
μό», μπροστά σε μια τραγωδία που θα
μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν πράγ-
ματι είχε προχωρήσει πιο νωρίς και είχε
ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός σε βασι-
κές υποδομές, όπως οι σιδηροδρομικές
συγκοινωνίες. Το ίδιο και το δίλημμα της
αυτοδυναμίας, που δείχνει να αδυνατίζει
μέσα από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός.

Από την άλλη μεριά, και τα αφηγήματα
των κομμάτων της αντιπολίτευσης φαίνε-
ται να ανήκουν πια στο παρελθόν. Το «δη-
μοκρατία ή εκτροπή», π.χ., του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης –βασι-
σμένο στην υπόθεση των παρακολουθή-
σεων– ή το «Δικαιοσύνη παντού» ακού-
γονται πια εκτός επικαιρότητας, ιδιαίτερα
μάλιστα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο πρώην
υπουργούς του (Παππά, Παπαγγελόπου-
λο) αμετάκλητα καταδικασθέντες από Ει-
δικά Δικαστήρια και τον έναν εξ αυτών
(Παππά) υποψήφιο βουλευτή και αρμόδιο
για την άσκηση αντιπολίτευσης στο ζήτη-
μα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. 

Στοχευμένες αντιδράσεις

Το πρωθυπουργικό επιτελείο, σύμφωνα
με πηγές του Μαξίμου, μέσα στο νέο πολι-
τικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, απο-

φάσισε να αξιοποι-
ήσει στο μέγιστο και
με στοχευμένες αντι-
δράσεις (απαντήσεις για
τον σιδηρόδρομο, λήψη άμεσων
μέτρων για εκσυγχρονισμό των σιδηρο-
δρόμων, συνέχεια στις κοινοβουλευτικές
ψηφοφορίες κ.λπ.) όλο τον πολιτικό χρό-
νο μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Αυτός
προσδιορίζεται πλέον σε 60 ημέρες, εφό-
σον επιβεβαιωθεί το επικρατέστερο σενά-
ριο της 21ης Μαΐου για την πρώτη κάλπη
και της 2ας Ιουλίου για τη δεύτερη, με δε-
δομένη σε κάθε περίπτωση τη διάλυση
της Βουλής μετά το Πάσχα, από τη στιγμή
που εγκαταλείφθηκε οριστικά η 9η Απριλί-
ου. Στόχος του Μαξίμου, αν όχι επιτακτική
ανάγκη για την προοπτική ανάκτησης χα-
μένου εδάφους, είναι οι χειροπιαστές
απαντήσεις, χωρίς ολισθήματα, «με ειλι-
κρίνεια», κατά την οδηγία Μητσοτάκη. 

Έχοντας όμως προεξοφλήσει τις δημο-
σκοπικές απώλειες, ιδίως στις αμφιλεγό-
μενες πρώτες έρευνες, οι οποίες διενερ-
γήθηκαν ουσιαστικά εν θερμώ και σε σύν-
τομη χρονική απόσταση από το δυστύχη-
μα, η προσοχή του κυβερνητικού επιτε-
λείου στρέφεται τώρα σε εκείνες που θα
ακολουθήσουν και ειδικότερα σε κάποια

συγκεκριμένα στοιχεία: 
� αν θα διαμορφωθεί

μία εικόνα πολιτικής ρευ-
στότητας,

�αν θα παγιωθούν οι απώλειες της
κυβέρνησης προς την «γκρίζα ζώνη»
(αναποφάσιστοι κ.ά.), δεδομένου ότι
δεν διαφαίνεται τάση ενίσχυσης του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και 

�αν θα υπάρξει ευκαιρία δημοσκοπικής
ανάκαμψης, όπως συνέβη και στο πα-
ρελθόν (κακοκαιρία «Ελπίδα», πυρκα-
γιές κ.ά.), η οποία θα καθιστά ρεαλιστι-
κή τη στρατηγική και την προσδοκία
της αυτοδυναμίας. 
Υπό αυτό το πρίσμα, το διάστημα των

επομένων εβδομάδων είναι καθοριστικό
για τις πολιτικές αποφάσεις, τους νέους
σχεδιασμούς και τις αναπροσαρμογές
της στρατηγικής. Πάντως η κυβέρνηση
εκτιμά ότι οι επόμενες εβδομάδες, σε
πρώτη φάση μέχρι τις 7 Απριλίου, όταν
αναμένεται να κλείσει η Βουλή για το Πά-
σχα, και έπειτα μέχρι το τέλος Απριλίου,
θα αποτελέσουν ικανή απόσταση ώστε
να δοθούν οι δίκαιες απαντήσεις που
απαιτεί η κοινωνία αλλά και να εκπέμψει
πειστικά το μήνυμα της αξιοπιστίας των
νέων δεσμεύσεών της.

Οι πολίτες, είπε στο «Π» κυβερνητικός
παράγων, πρώτα απ’ όλα περιμένουν ου-
σιαστικές απαντήσεις που θα βασίζονται
σε πραγματική έρευνα και θα λένε τεκ-
μηριωμένα την αλήθεια για τους υπεύ-
θυνους αυτής της τραγωδίας, οι οποίοι
και θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτή-
σουν για τις ευθύνες τους. Κομματικές
σκοπιμότητες και προσπάθειες πολιτι-
κής εκμετάλλευσης της τραγωδίας, στις
οποίες καταφεύγει η αξιωματική αντιπο-
λίτευση, θα βρουν, κατά τους κυβερνητι-
κούς παράγοντες, αντίθετη τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία. «Εμείς από εδώ και πέ-
ρα θα κινηθούμε σε συγκεκριμένους
άξονες, για να επανακτήσουμε την εμπι-
στοσύνη των πολιτών», επισημαίνουν κυ-
βερνητικοί παράγοντες.

Μεταρρύθμιση - ανατροπές

Ποιοι όμως είναι άξονες πάνω στους
οποίους κινείται τώρα, την επομένη της
τραγωδίας, το Μέγαρο Μαξίμου; Η πλή-
ρης διαλεύκανση του σιδηροδρομικού δυ-
στυχήματος στα Τέμπη με απόδοση δι-
καιοσύνης, η ταχεία βελτίωση και η ολο-
κλήρωση του εκσυγχρονισμού όλων των
υποδομών του σιδηροδρόμου είναι κατ’
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Η επίδραση
της τραγωδίας των

Τεμπών στο πολιτικό
τοπίο έχει τεθεί υπό

επεξεργασία από 
τα επιτελεία όλων 

των κομμάτων 

του Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr

Τι αλλάζουν στη στρατηγική τους   
ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΕΟ 
χρονοδιαγραμμα ΤΗΣ ΝΔ



αρχήν οι άμεσοι στόχοι, πάνω στους οποί-
ους κινείται η κυβέρνηση. Και φαίνεται πως
η μεταρρύθμιση κι ο εκσυγχρονισμός θα εί-
ναι πάλι το βασικό διακύβευμα των επερχό-
μενων εκλογών. Θεωρητικά, το πεδίο αυτό
θα ήταν προνομιακό για την παρούσα κυ-
βέρνηση και δη για το πρωθυπουργικό επι-
τελείο. Αυτό ήταν το προϊόν, μαζί με την
αποτελεσματικότητα που με επιτυχία έως

έναν βαθμό είχε το Μέγα-
ρο Μαξίμου. Βέβαια, από ένα ση-
μείο και μετά, το εν λόγω αφήγημα άρχισε
να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, με
αποκορύφωμα τη σύγκρουση των τρένων.
Ο Μητσοτάκης ασφαλώς θα κάνει χρήση
του μεταρρυθμιστικού προφίλ του. Ο προ-
εκλογικός λόγος του, σύμφωνα με κυβερ-
νητική πηγή, θα επικεντρωθεί στις αντίστοι-

χες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της
τετραετίας και ο ίδιος θα αναδείξει τις οπι-
σθοδρομικές αδυναμίες του αντιπάλου του
και θα διακηρύξει νέες βαθιές τομές. Γνω-
ρίζοντας ότι αυτά δεν θα απαλύνουν μεν
τον πόνο, ούτε πρόκειται να σβήσουν την
οργή, θα αγωνιστεί ώστε οι ψηφοφόροι να
εκτιμήσουν, όπως πιστεύουν στο Μέγαρο
Μαξίμου, τις προθέσεις του, την ειλικρίνεια
και την αποφασιστικότητά του.

Το άλλο προεκλογικό επίδικο θα είναι η
διαχείριση της οργής και δη της νεολαιίστι-
κης οργής, η οποία μπορεί να ξέσπασε με
αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά
έχει βαθύτερα αίτια. Για να διορθωθούν αυ-
τά, λένε τα παιδιά, δεν αρκούν προεκλογι-
κές υποσχέσεις, αλλά απαιτείται δράση.
Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη

ο πρωθυπουργός, με στόχο να προ-
σελκύσει τους νέους, οι οποίοι

διαδηλώνουν, ζητώντας
«ανατροπές» και λήψη

άμεσων μέτρων. Στο τε-
λευταίο Υπουργικό,
υπήρξε μία φράση του
Κυριάκου Μητσοτάκη
που αποτυπώνει ένα
νέο στοιχείο που θα ει-

σαχθεί πλέον στον δη-
μόσιο διάλογο. Ο πρωθυ-

πουργός, σε μία αποστροφή
του λόγου του, είπε πως «θα

ανοίξει πόλεμος με το σκοτεινό παρα-
κράτος του αναχρονισμού», φράση που
κρύβει –σύμφωνα με πληροφορίες– το νέο
κυβερνητικό αφήγημα. Από τώρα ο Μητσο-
τάκης θέτει ουσιαστικά και διακύβευμα, αυ-
τό της «ανατροπής». Ο πρωθυπουργός ανέ-
φερε μάλιστα πως με αυτό το σύστημα ήταν
απέναντι από την πρώτη στιγμή που εξελέ-

γη βουλευτής και υπουργός, και αυτό θα
πράξει και τώρα. Όπως φάνηκε και από την
εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, η
κεντρική προεκλογική εξαγγελία πιθανότα-
τα θα είναι κάτι σαν νέα «επανίδρυση του
κράτους». «Είναι το προβληματικό κράτος
το οποίο σας ζητώ να ανατρέψουμε και θα
το ανατρέψουμε, σε όποιον τομέα και αν
αυτό εκδηλώνεται, όσα εμπόδια και αν συ-
ναντήσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι «μό-
νο έτσι το δραματικό αίτημα “ποτέ ξανά”,
που ακούστηκε στη Λάρισα, θα μετατραπεί
σε μία δυναμική απόφαση: “Τώρα ή ποτέ”».
Και στην πορεία προς τις εκλογές, το δίλημ-
μα αναμένεται ότι θα συμπληρωθεί από το
ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότε-
ρος να φέρει σε πέρας τη φιλόδοξη αυτή
αποστολή. Σύμφωνα δε με κυβερνητική πη-
γή, η προεκλογική περίοδος που είναι
μπροστά μας θα έχει πολύ ψηλά αυτό ως
θέμα, καθώς θεωρείται πηγή του κακού όχι
μόνο για το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά ορι-
ζοντίως για πολλές παθογένειες που κρατά-
νε την Ελλάδα πίσω.
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Ο χρόνος που απομένει
μέχρι τις εκλογές κρίνεται

επαρκής για να αναστραφεί
το σημερινό, εν μέρει

αρνητικό, κλίμα και μέσα σε
ένα πιο ψύχραιμο πολιτικά
πεδίο θα τεθούν εκ νέου 

τα κυρίαρχα διλήμματα 

Η κυβέρνηση –
αλλά και εν μέρει το

ΠΑΣΟΚ– προωθεί προφίλ
συνεννόησης, ενώ η

αξιωματική αντιπολίτευση
επιχειρεί να ενισχύσει

τη σκληρή πόλωση

  κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Οι επιπτώσεις –όσον αφορά την εκλογική συμπε-
ριφορά των πολιτών– από την τραγωδία των Τεμ-
πών θα «απορροφηθούν» μέχρι τις εκλογές του
Μαΐου; Το ερώτημα αυτό απασχολεί τα επιτελεία
όλων των κομμάτων, αλλά απάντηση δύσκολα να
δοθεί από τώρα και ενόσω μάλιστα διατηρούνται οι
αντιδράσεις «αντισυστημικών» δυνάμεων, που βρή-
καν ευκαιρία να διαμορφώσουν «μέτωπο κατά πάν-
των». Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η φθο-
ρά που καταγράφεται στις πρώτες μετά στην τραγω-
δία στα Τέμπη δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση
ήταν αναμενόμενη, μιας και είναι αυτή που εισπράτ-
τει, στη φάση αυτή, τη δυσαρέσκεια των πολιτών
μετά από ένα τραγικό γεγονός. 

Στέκονται, όμως, στο γεγονός ότι όσοι φαίνεται
να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από τη ΝΔ δεν
στρέφονται στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μετα-
κινούνται προς την αδιευκρίνιστη ψήφο (αναποφά-

σιστοι, αποχή, άκυρο, λευκό). Αυτό σημαίνει, σύμ-
φωνα με συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ότι, αν ανα-
πτυχθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες από την
πλευρά της κυβέρνησης, μπορεί να υπάρξει επανα-
συσπείρωση των ψηφοφόρων του κυβερνώντος
κόμματος. Μπορεί τα στοιχεία των πρώτων δημο-
σκοπήσεων μετά την τραγωδία να δείχνουν κάποιον
κλονισμό της υπεροχής της ΝΔ , υποστηρίζουν κυ-
βερνητικοί παράγοντες, αλλά «αυτή (η υπεροχή)
κλονίστηκε προσωρινά, δεν χάθηκε». Υπενθυμί-
ζουν δε το πρόσφατο γεγονός με τις πρώτες δημο-
σκοπήσεις αμέσως μετά το σκάνδαλο των παρακο-
λουθήσεων να δείχνουν απώλειες για τη ΝΔ 2-3 μο-
νάδες, «τις οποίες όμως επανάκτησε, σύμφωνα με
τις μετέπειτα δημοσκοπήσεις».

Η κυβέρνηση εκτιμά τώρα ότι η δημοσκοπική ει-
κόνα που αποτυπώθηκε στις πρώτες, μετά την τρα-
γωδία των Τεμπών, μετρήσεις θα βελτιωθεί σημαν-

τικά (για την ίδια), καθώς οι επόμενες εβδομάδες
–σε πρώτη φάση μέχρι τις 7 Απριλίου που αναμέ-
νεται να κλείσει η Βουλή για το Πάσχα και έπειτα
μέχρι το τέλος Απριλίου– θα αποτελέσουν ικανή
απόσταση ώστε να δοθούν οι δίκαιες απαντήσεις
που απαιτεί η κοινωνία, αλλά και να εκπέμψει πει-
στικά το μήνυμα της αξιοπιστίας των νέων δεσμεύ-
σεών της. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλο-
γές, λένε τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, κρίνεται
επαρκής για να αναστραφεί το σημερινό, εν μέρει
αρνητικό, κλίμα και μέσα σε ένα πιο ψύχραιμο πο-
λιτικά πεδίο να τεθούν εκ νέου τα κυρίαρχα διλήμ-
ματα που θα συμπεριλαμβάνουν με μεγαλύτερη έμ-
φαση την ανάγκη αναδιάρθρωσης του κράτους και
κεντρικό ερώτημα αν αυτό μπορεί να το πετύχει
μια κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη ή μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρω-
θυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.«Σ
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«Θεσμικότερος» του
αναμενομένου εμφανίστηκε ο
Αλέξης Τσίπρας στην

τηλεοπτική συνέντευξη, μετά από
περίπου δύο εβδομάδες «σίγασης»
εξαιτίας του πένθους για την πολύνεκρη
τραγωδία των Τεμπών. Αυτή ήταν
άλλωστε που μονοπώλησε το μεγαλύτερο
μέρος της συνέντευξής του στο Mega, με
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πιέζεται
αρκετά για να απαντήσει σχετικά με το
μερίδιο ευθυνών των δικών του
κυβερνήσεων για την κατάσταση του
σιδηροδρόμου. 

«Κυβερνήσαμε 4 από τα 49 χρόνια της
Μεταπολίτευσης. Τα πιο δύσκολα, με τα μνη-
μόνια και να θέλαμε να κάνουμε προσλήψεις
εμείς, δεν μπορούσαμε. Άρα, αυτό το κρά-
τος το αναξιοκρατικό, το πελατειακό, το
ρουσφετολογικό, το αναποτελεσματικό δεν
το φτιάξαμε εμείς». Αυτή ήταν η γραμμή
«άμυνας» του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «αντε-
πιτέθηκε» ρίχνοντας τις ευθύνες για την πε-
ριβόητη σύμβαση 717 στην κυβέρνηση των
Σαμαρά - Βενιζέλου που την υπέγραψε, κι
αυτό καθώς όπως ανέφερε: «Δεν λάμβανε
υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του έργου».

«Εξαναγκασμός»

Ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε «εξαναγ-
κασμό από την τρόικα» για την ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΣΕ, συμπληρώνοντας μάλιστα πως
η κυβέρνησή του «διαπραγματεύτηκε να πα-
ραμείνει ο ΟΣΕ, δηλαδή το δίκτυο και η λει-
τουργία και η συντήρηση του δικτύου, στο
Δημόσιο. Και ιδιωτικοποιήσαμε μονάχα τα
τρένα, δηλαδή το μεταφορικό έργο». Το επι-
χείρημα αυτό θα έκανε πολλούς «συντρό-
φους» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να «ανατρι-
χιάσουν», καθώς ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο
παραδέχτηκε, αλλά έδειξε να καυχιέται για
το γεγονός ότι ιδιωτικοποίησε το κερδοφό-
ρο κομμάτι (μεταφορικό έργο) και κράτησε
κρατικό το κοστοβόρο (δίκτυο και συντήρη-
ση). Ερωτώμενος σχετικά με το αν προτίθε-
ται να επανακρατικοποιήσει τους σιδηρο-
δρόμους, όπως έχει δεσμευτεί για τη ΔΕΗ,
απάντησε εμμέσως πλην σαφώς αρνητικά,
μιλώντας μονάχα για «επαναδιαπραγμάτευ-
ση της σύμβασης» ώστε να περιλαμβάνει δέ-
σμευση επενδύσεων από την πλευρά της
ιταλικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη ή όχι;

Σχετικά με το ποινικό σκέλος των ευθυ-
νών, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε εκ νέου την
εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, εξαιρών-
τας από αυτήν... την περίπτωση του Ισίδω-
ρου Ντογιάκου, τον οποίο –πάλι εμμέσως–
κάλεσε να παραιτηθεί, εξαιτίας της θέσης
μετακλητού που κατείχε ο γιος του στο πλευ-

ρό του Κώστα Καραμανλή, στο υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.

Χωρίς να δεσμευτεί για εξεταστική ή προ-
ανακριτική επιτροπή σχετικά με την υπόθεση
των Τεμπών, σημείωσε πως «αν έρθουν στη
Βουλή φάκελοι, δικογραφίες με ονόματα,
με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, η
Βουλή θα πρέπει να αποφασίσει επ’ αυτού.
Θα ήταν αδιανόητο να σας πω εγώ σήμερα,
όχι δεν θα προχωρήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι
χρειαστεί για όποιον χρειαστεί, όπου κι αν
αυτός βρίσκεται, όσο ψηλά και αν βρίσκεται,
για να μάθουμε την αλήθεια και να υπάρχει
δικαιοσύνη».

Οι ευθύνες των δύο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύτηκε
εμφανώς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά

με τη μεταχείριση του Νίκου Τόσκα από τον
ΣΥΡΙΖΑ μετά την τραγωδία στο Μάτι, σε σχέ-
ση με εκείνη του Κώστα Καραμανλή από τη
Νέα Δημοκρατία μετά τα Τέμπη. Αμφότεροι
παραιτήθηκαν μετά από τραγωδίες, των
οποίων ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη, και
αμφότεροι μπήκαν στα ψηφοδέλτια των
κομμάτων τους στη συνέχεια. «Στη μεν περί-
πτωση Τόσκα είχαμε την παραίτησή του
αφότου διαχειρίστηκε όλη –και επιχειρησια-
κά– την εξέλιξη και αφότου απολογήθηκε
με τον τρόπο που απολογήθηκε στον ελληνι-
κό λαό. Εδώ έχουμε την εξαφάνιση Καρα-
μανλή, δεν έχουμε την παραίτηση Καραμαν-
λή», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Πιο… δεκτικός!

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε πιο «δεκτικός»
στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας, πρακτικά αποδεχόμενος
ότι το κόμμα του βρίσκεται πίσω στις μετρή-
σεις, αλλά «στα όρια του στατιστικού λά-
θους». Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε πως
«η εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι υγιει-
νός περίπατος» και πως ο στόχος της πρω-
τιάς του ΣΥΡΙΖΑ «είναι εφικτός».

Στην ερώτηση αν είναι έτοιμος να κινήσει
διαδικασίες διαδοχής του στον ΣΥΡΙΖΑ, σε
περίπτωση που ηττηθεί εκ νέου από τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά
απέφυγε να απαντήσει, ενώ στη συνέχεια το
απέκλεισε με μια... λεπτή ειρωνεία. «Αν το

κόμμα μου, που συλλογικά αποφασίζει, είχε
την άποψη ότι ο Τσίπρας είναι το πρόβλημα
της ήττας του 2019, θα είχα αποχωρήσει και
θα έγραφα βιβλία. Δεν το αισθάνθηκε συλ-
λογικά το κόμμα μου, εξελέγην σε μια ανοι-
χτή πλατιά δημοκρατική διαδικασία στην
οποία συμμετείχαν 150.000 μέλη».

«Στρίβειν» για Πολάκη!

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε
και για την περίπτωση του Παύλου Πολάκη,
υπόθεση η οποία μοιάζει να έχει... ξεχαστεί,
καθώς η τραγωδία των Τεμπών την άφησε
σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Ο Αλέξης Τσί-
πρας δεν είχε το μένος με το οποίο αντιμετώ-
πιζε τον «αψύ Σφακιανό» σε προηγούμενες
τοποθετήσεις του, αντίθετα παρέπεμψε και
αυτό το θέμα στις «συλλογικές διαδικασίες»,
αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο σε ερμηνείες
που θέλουν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι
στον βουλευτή Χανίων να κάμπτεται από την
αντίδραση της βάσης του κόμματος.

Θεσμικός, χωρίς
αντιπολιτευτικές κορόνες,

αλλά με «κωλοτούμπες» και
αποποίηση ευθυνών,

εμφανίστηκε στην τηλεοπτική
συνέντευξή του ο Αλ.

Τσίπρας, μετά από δύο
εβδομάδες «αφωνίας»

Επανεμφάνιση αλλά με 
«δεν φταίω εγώ... οι άλλοι»!

Όχι σε αναβολή
Ο αρχηγός του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης εμφανί-
στηκε βέβαιος ότι οι εκλογές θα
γίνουν τον Μάιο, λέγοντας πως
«κάποια στιγμή, ο πρωθυπουργός
οφείλει να μας πει ποια ημερομη-
νία μέσα στον Μάιο, ποια Κυριακή
μέσα στον Μάιο θα έχουμε εκλο-
γές». Παράλληλα, προανήγγειλε
ουσιαστικά τη σφοδρή αντίδραση
του ΣΥΡΙΖΑ σε ενδεχόμενο αναβο-
λής τους για αργότερα. 

του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com





«Δημιουργική ασάφεια είναι μια
τεχνική που εφαρμόζεται στις
διαπραγματεύσεις. Πρόκειται

για την αμφιλεγόμενη, ασαφή ή θολή
διατύπωση των όρων μιας συμφωνίας,
ιδιαίτερα αυτών που δεν γίνονται εύκολα
αποδεκτοί, έτσι ώστε κάθε πλευρά να
μπορεί να τους ερμηνεύσει όπως θέλει». 

«Στην ουσία, αυτό διευκολύνει τις δύο
πλευρές που εμπλέκονται σε μια συμφωνία
να την υπογράψουν. Η δημιουργική ασά-
φεια στην πολιτική βοηθάει κυρίως σε επι-
κοινωνιακό επίπεδο, καθώς ο καθένας μπο-
ρεί να ερμηνεύει όπως θέλει μια πολιτική
δήλωση ή κίνηση». 

Η έννοια αυτή έχει τις ρίζες της στην επο-
χή του Ψυχρού Πολέμου και η πατρότητά
της αποδίδεται στον πρώην Αμερικανό
υπουργό Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ. Στην
ελληνική πολιτική σκηνή, ο ΣΥΡΙΖΑ –και δη
ο Γιάνης Βαρουφάκης– μάς θύμισε αυτή
την έννοια στα χρόνια της κρίσης. 

Γύρω-γύρω…

Μια παραλλαγή αυτού του όρου βιώνουμε
εδώ και περίπου ένα εξάμηνο, με το ΠΑΣΟΚ
και τα ρητορικά σχήματα που χρησιμοποιούν
η ηγεσία και ο στενός πυρήνας της, γύρω
από το θέμα των μετεκλογικών συνεργα-
σιών. Θα ήταν τουλάχιστον αφέλεια να περι-
μέναμε να ανοίξουν τα χαρτιά τους πριν από
τις εκλογές. Άλλο όμως αυτό και άλλο να το
πηγαίνεις γύρω-γύρω «μέχρι να ζαλιστεί και
να πέσει από μόνο του». Στο διά ταύτα, η πο-
λύνεκρη τραγωδία των Τεμπών έχει αλλάξει
άρδην τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό
και, σε μια πρώτη ανάγνωση των προθέσε-
ων της κοινής γνώμης, ο θυμός που επικρα-
τεί ερμηνεύεται είτε ως τιμωρητική ψήφος
και για τα τρία κόμματα είτε ως αποχή. Στο
πλαίσιο αυτό, η αυτοδυναμία για το πρώτο
κόμμα φαντάζει κάτι παραπάνω από ένα ου-
τοπικό εγχείρημα. 

«Θα έχει κυβέρνηση»

Στο πολιτικό πόκερ, η τράπουλα ξαναμοι-
ράζεται αλλά η πορεία εξακολουθεί να είναι
σε έναν θολό ορίζοντα. «Η χώρα θα έχει κυ-
βέρνηση μετά τις εκλογές, το θέμα είναι να
έχει τη σωστή κυβέρνηση, ας αφήσει ο κ.
Μητσοτάκης τα περί ακυβερνησίας», είπε με
έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλο-
νίκη και όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται
«ποια είναι η σωστή κυβέρνηση» ή μάλλον,
σε μια πιο ορθή βάση, «ποια θα είναι η σω-
στή συγκυβέρνηση;». 

Με το σκεπτικό του κ. Ανδρουλάκη, προ-
φανώς θα είναι αυτή στην οποία θα συμμε-
τέχει το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκο-
λα. Θα είναι με τη ΝΔ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ; Ή μή-
πως όλοι μαζί; Και ποιος θα είναι πρωθυ-

πουργός, αφού ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει:
«ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας;». Ακόμη
ένας γρίφος…

Ο κ. Ανδρουλάκης πολύ ορθά ζητά από
τους πολίτες να του δώσουν ισχυρό ποσο-
στό, για να μπορέσει να διαπραγματευτεί
από θέση ισχύος. Αυτό το ποσοστό σε μια
ρεαλιστική οπτική θα μπορούσε να είναι
από 12% και πάνω, για να μπορεί να βάλει
με ένταση πάνω στο τραπέζι τους όρους
που επιδιώκει. Αν όμως καθίσει στο τραπέζι
με ένα μονοψήφιο ποσοστό, όπως αποτυ-
πώνουν οι δημοσκοπήσεις, τότε τα όποια
πλεονεκτήματα μειώνονται και η διαπραγ-
μάτευση θα παραπέμπει πιο πολύ σε από-
πειρα κομματικής επιβίωσης παρά σε προ-
γραμματική συμφωνία. 

«Οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι εμπό-
διο στην αλαζονεία των ισχυρών. Υπάρχουν
αντίβαρα και δεν μπορεί ένας πρωθυπουρ-
γός να κάνει ό,τι θέλει με τους κολλητούς
του», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης και κα-
νείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί του.
Ωστόσο, όταν κλήθηκε να διευκρινίσει πε-
ραιτέρω τη στάση του… επέστρεψε στην
αφετηρία: «Δεν πρόκειται να βάλω νερό
στο κρασί μου, γιατί το κρασί μου δεν είναι
ξινό όπως είναι των δύο που έχουν κριθεί,
τεσσεράμισι χρόνια ο ένας και τέσσερα χρό-
νια ο άλλος. Έχει ξινίσει το κρασί τους. Εί-
ναι το κρασί που οδηγεί μία χώρα να είναι

βουτηγμένη στο χθες και στην ανυποληψία,
ενώ μπορεί να γίνει μία χώρα ισχυρή, όπου
ο λαός της θα ζει με ευημερία, αξιοπρέπεια
και προοπτική». Μάλιστα, λίγες ώρες αργό-
τερα είπε: «Εμείς δεν έχουμε να επιλέξου-
με μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημο-
κρατίας. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δι-
καιοσύνης και αδικίας, μεταξύ προγράμμα-
τος και φαυλότητας, μεταξύ αξιοκρατίας
και αναξιοκρατίας». 

«Ζητάμε στήριξη»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέ-
ρασε, λίγο πιο συγκεκριμένος –πάντα όμως
εντός ορίων– επιχείρησε να γίνει ο Μιχάλης
Κατρίνης: «Ειδικά σ’ αυτήν τη συγκυρία,
στην οποία το πολιτικό σκηνικό του τόπου

παρουσιάζει μεγάλη καμπή, απαιτούνται
μια πολιτική αντίδραση και μια νέα μέθοδος
διακυβέρνησης. Ζητούμε από τους πολίτες
τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στο ΠΑΣΟΚ,
προκειμένου να καταστούμε ο πολλαπλα-
σιαστής των αλλαγών που όλοι θέλουμε να
γίνουν, επιτέλους, στη χώρα», υποστήριξε
ο επικεφαλής της ΚΟ, διευκρινίζοντας με
τον τρόπο του ότι «αυτό δεν μπορεί να γίνει
με “μοίρασμα υπουργείων”, χωρίς προ-
γραμματικό περιεχόμενο, ούτε βέβαια με
πολιτικές καταγγελιών και “λιθοβολισμού”
απ’ έξω. Γι’ αυτό και θα επιδιώξουμε να
υπάρξει κυβερνητική λύση, από τις πρώτες
κιόλας εκλογές».

Ενόσω λοιπόν ο πολιτικός χρόνος μετράει
αντίστροφα για τις κάλπες και η πολιτική πίε-
ση προς το ΠΑΣΟΚ θα αποκτά μεγαλύτερη
ένταση, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική πρότα-
ση, τότε η «δημιουργική ασάφεια» ενδεχομέ-
νως να βρεθεί αντιμέτωπη με την «ατελέ-
σφορη ασάφεια», που είναι απλώς η ατυχής
κατάληξη της δημιουργικής ασάφειας. Δη-
λαδή είναι εκείνη που αποδεικνύεται άκαρ-
πη, δεν φέρνει αποτέλεσμα και άρα οδηγεί
σε αδιέξοδο μια διαπραγμάτευση. Και όπως
σημειώνουν αυτοί που ξέρουν: «Η απόσταση
μεταξύ της δημιουργικής και της ατελέσφο-
ρης ασάφειας είναι μικρή, γι’ αυτό και χρει-
άζεται προσοχή, ειδικά όταν από αυτήν κρί-
νεται το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας».

Η πολύνεκρη τραγωδία των
Τεμπών έχει αλλάξει άρδην
τις ισορροπίες στο πολιτικό
σκηνικό και, σε μια πρώτη

ανάγνωση, ο «θυμός» μπορεί
να οδηγήσει σε τιμωρητική

ψήφο ή αποχή

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com
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«Ανάλυσέ το» 
με τον Νίκο Ανδρουλάκη
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Πρώτα «διαζύγιο» 
και μετά... συνεργασία

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου και Κων-
σταντίνος Μπογδάνος συνεργάζονται
πλέον, με τον πρώτο να αναλαμβάνει
επικεφαλής και τον δεύτερο αντιπρό-
εδρο του νέου πολιτικού σχηματισμού.
Ωστόσο, η νέα αυτή συνεργασία συνο-
δεύτηκε από το «διαζύγιο» Μπογδάνου
- Λατινοπούλου, με τη δεύτερη να εκ-
φράζει την κάθετη διαφωνία της για τη
σύμπραξη αυτή. Η Πατριωτική Ένωση
του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και το
κόμμα ΠΑΤΡΙΔΑ του Μπογδάνου κι-
νούνταν και κινούνται στον δεξιό πα-
τριωτικό χώρο και, αναγνωρίζοντας
και οι δύο ότι οι δημοσκοπήσεις τούς
καταγράφουν πέριξ της μονάδας έκα-
στο, αποφάσισαν να συνεργαστούν.
Ωστόσο, η συνεργασία τους προκάλεσε
την οξύτατη αντίδραση της αντιπρο-
έδρου του κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ, Αφρο-
δίτης Λατινοπούλου, η οποία κατά τη
συνεδρίαση του πολιτικού οργάνου του
κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ για την εκλογική
σύμπραξη με τον Εμφιετζόγλου ήταν η
μόνη που καταψήφισε. Ακολούθησε
επίθεσή της κατά του Μπογδάνου με
εξαιρετικά βαρείς χαρακτηρισμούς και
διαγραφή της από τον πρόεδρο του
κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ.

Περιζήτητη...
Το πολιτικό διαζύγιο της Αφροδίτης
Λατινοπούλου με τον Κωνσταντίνο
Μπογδάνο την φέρνει στο προσκήνιο
ζυμώσεων και σεναρίων για το κόμμα
με το οποίο θα συμπορευτεί στις
επερχόμενες εκλογές.
Η γνωστή δικηγόρος με τον αιχμηρό
λόγο θα μπορούσε να δώσει το κάτι
παραπάνω σε αρκετούς από τους συν-
δυασμούς δεξιών κομμάτων, που κα-
τέρχονται στις εκλογές και προσδο-
κούν σε απρόσμενα κέρδη, λόγω του
κλίματος της γενικότερης αντιπολιτι-
κής διάθεσης που επικρατεί σε συγκε-
κριμένα κοινωνικά στρώματα.
Η Αφροδίτη Λατινόπουλου, βέβαια,
έχει μια σειρά από… ανοικτά μέτωπα,
ήδη ωστόσο το όνομά της ακούγεται σε
διάφορα σενάρια για κόμματα που
διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή.

Το «όχι» συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ.
Στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας των Τεμπών, που μεταβάλλει τα δεδομένα
με τα οποία πορευόταν το πολιτικό σύστημα στις εκλογές, έχει σημασία να στα-
θεί κανείς στην αλλαγή στάσης από προσωπικότητες που φέρονταν να ενδια-
φέρονται για τη συμμετοχή τους στις εκλογικές λίστες των κομμάτων. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, κορυφαίος
συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας, η συμμετοχή του οποίου στους
εκλογικούς συνδυασμούς κόμματος εξουσίας είχε «κλειδώσει». Οι τελευταί-
ες, δραματικές εξελίξεις, και το περίεργο κλίμα που διαμορφώνεται στην κοι-
νωνία αλλά και στα παρασκήνια του πολιτικού συστήματος φαίνεται ότι επηρέ-
ασαν τον συγκεκριμένο συνδικαλιστή, ο οποίος, σε νεότερη επικοινωνία του
με την ηγεσία του κόμματος που του είχε καταθέσει τη σχετική πρόταση, απέρ-
ριψε ευγενικά την προοπτική να δώσει τη μάχη των επερχόμενων εκλογών.

Η συνέντευξη την οποία παραχώρησε
την προηγούμενη εβδομάδα ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στο Mega προκάλεσε
πλήθος συζητήσεων.
Στην ηγετική ομάδα του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης απο-
τιμούν θετικά την παρουσία του
πρώην πρωθυπουργού, ενώ κάποιοι
συνεργάτες του επισημαίνουν ότι η
συνέντευξη αυτή μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως «πιλότος», για αντίστοιχες

παρουσίες που θα έχει ο Αλέξης Τσί-
πρας σε μεγάλα ΜΜΕ, κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου.
Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι, μετά την
ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, τα
πολιτικά δεδομένα έχουν αλλάξει,
και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να κατα-
γράψει εκλογικά κέρδη, αν εμφανι-
στεί να αρθρώνει «mea culpa» για
συγκεκριμένες πτυχές των κυβερνη-
τικών πεπραγμένων του. 

Ουπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας είναι από τα στελέχη που
βγαίνουν μπροστά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνη-
ση, στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας των Τεμπών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει και αξιοποιεί τον με-
τριοπαθή λόγο του κ. Κικίλια, σε μια συγκυρία κατά την οποία το Μέγαρο
Μαξίμου αναζητεί ήπιες φωνές, προκειμένου να αποτραπούν… φάλτσα,
στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, αλλά και να περιοριστεί η
ζημιά από τις ακραίες τοποθετήσεις του προηγούμενου διαστήματος.

Ο Βασίλης Κικίλιας εμφανίζεται ενισχυμένος και στη μάχη της Α’ Αθηνών,
αξιοποιώντας τη μεθοδική δουλειά του προηγούμενου διαστήματος, καθώς
κράτησε ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνική βάση της
Κεντροδεξιάς και στις δύο θητείες του στα υπουργεία Υγείας και Τουρισμού.

«Φλερτ» με... μικρό δεξιό 
Η αποπομπή της Σοφίας Νικολάου από τα ψη-
φοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και το «δύ-
σκολο» κλίμα που διαμορφώθηκε στις σχέ-
σεις της με το Μέγαρο Μαξίμου λειτούργη-
σαν ως… βενζίνη για προχωρημένα σενάρια,
αναφορικά με το πολιτικό μέλλον της.
Η πολιτευτής Εύβοιας φέρεται να δέχεται…
φλερτ από μικρό δεξιό κόμμα, στις λίστες
του οποίου επιδιώκουν να βρουν πολιτική
στέγη στελέχη προερχόμενα από τη ΝΔ, που
«έφαγαν πόρτα» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
ενόψει των επερχόμενων εκλογών.
Μένει να φανεί στην πράξη αν το «φλερτ» θα
έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Αποκτά προβάδισμα 
Ο Γιώργος Ιωακειμίδης, με πολυετή παρουσία
στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, στον Δήμο Ρέν-
τη-Νίκαιας, φαίνεται να κερδίζει έδαφος και
να αποκτά προβάδισμα έναντι άλλων ενδιαφε-
ρομένων, για να βρεθεί απέναντι από τον Γιώρ-
γο Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής, στις
εκλογές του φθινοπώρου. Οι δημοσκοπήσεις
που έχουν διενεργηθεί επιβεβαιώνουν ότι ο
Γιώργος Πατούλης παίζει χωρίς αντίπαλο, και
δεν θα έχει ιδιαίτερο άγχος επανεκλογής, έχει
ωστόσο αξία το ποιος θα βρεθεί απέναντί του,
για το… μέλλον. Όσον αφορά το παρασκήνιο,
ο Γιώργος Ιωακειμίδης έχει… προσπεράσει
τον Γιάννη Σγουρό και τον Γιάννη Χατζηθεοδο-
σίου, που αμφότεροι φέρονται να ενδιαφέρον-
ται για το χρίσμα του αντι-Πατούλη, και πιθανό-
τατα θα έχει τη διακριτική υποστήριξη τόσο του
ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ.

Αξιοποιεί 
τη σοβαρότητα 
και τη δουλειά του

Με «πιλότο» 
την τηλεοπτική του
συνέντευξη 
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Πρέπει να μάθουμε 
από τις τραγωδίες
Δεν υπάρχει τέλος στα δυστυχήματα και
στις τραγωδίες στην Ελλάδα. Το 1999,
έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους
σε τροχαίο και μερικά χρόνια αργότερα,
το 2003, θρηνήσαμε τον θάνατο 21 μαθη-
τών που επέστρεφαν από εκδρομή στην
Αθήνα με λεωφορείο. Ο χρόνος της τρα-
γωδίας δεν σταμάτησε ποτέ στην κοιλάδα
των Τεμπών.  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2000
σημειώνεται μια μεγάλη, ναυτική αυτήν τη
φορά, τραγωδία. Το πλοίο «Εξπρές Σάμι-
να» (με «ηλικία» πάνω από 34 χρόνια)
βούλιαξε και πήρε στον υγρό τάφο 81 συ-
νανθρώπους μας. Πριν από πολλά χρόνια
είχε προηγηθεί η μεγαλύτερη ναυτική
τραγωδία που συνέβη ποτέ στη χώρα μας,
όταν στις 8 Δεκεμβρίου 1966 το πλοίο
«Ηράκλειο» ναυάγησε και πνίγηκαν 224
άνθρωποι. Η τραγωδία της Φλακονέρας
δεν συνέβαλε, ώστε να μη συμβεί η τρα-
γωδία του «Εξπρές Σάμινα». Τέλος, υπήρ-
ξε και άλλη τραγωδία, η μεγαλύτερη που
σημειώθηκε στην Πολεμική Αεροπορία,
όταν ένα μεταγωγικό C-130 καρφώθηκε
στο όρος Όθρυς στις 5 Φεβρουαρίου
2015, οδηγώντας στον θάνατο 63 νέους
ανθρώπους.

Ξήλωμα «πολακιστών»
Ο Παύλος Πολάκης, πέρα από τον κολλη-
τό του φίλο Μιχάλη Χαιρετάκη, έδωσε
μάχη και για τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ, Γ. Αδαμίδη, που ούτε αυτός μπήκε
τελικά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην
Κοζάνη. Οι κακές γλώσσες μιλούν για
σφαγή των «πολακιστων». 

Τους πέρασε… πριονοκορδέλα η Ζωή
Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μια ανάρτηση, πέρασε... πριονο-
κορδέλα δύο πρώην συντρόφους της.  «Ασκήσεις υποκρισίας και οπορτουνισμού από Πολάκη - Τσί-
πρα, στην πλάτη των πολιτών και της Αριστεράς! Αυτός ο τύπος, που παριστάνει τον φοβερό αριστερό
και αρχιερέα της κάθαρσης, αλλά όλοι θυμόμαστε τον ρόλο που έπαιξε από το 2015 έως το 2019 το δεξί
χέρι του Τσίπρα, ο αχώριστος συνδαιτυμόνας του και πρωταγωνιστής σε βόλτες με σκάφη και τσιμπούσια», έγραψε με-
ταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου για τον Π. Πολάκη. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφιαλτική νύχτα της πυρκαγιάς στο
Μάτι: «Ο υπουργός, που κάθισε δίπλα στον Τσίπρα τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου 2018, όταν είχαν καεί ζωντανοί και
είχαν πεθάνει δεκάδες στο Μάτι και άλλοι χαροπάλευαν αβοήθητοι, και παρίστανε με δηλώσεις ότι δεν γνωρίζει τίπο-
τε για τους νεκρούς και ότι υπάρχουν “κάποιοι τραυματίες που τους μετέφερε το Λιμενικό”». Πήρε φόρα η Ζωή…

Ξέχασε ότι «έχωνε» και στον ΣΥΡΙΖΑ

Λάβροι κατά της Κουμουνδούρου στο ΠΑΣΟΚ  
Να σφραγίσουν τα στεγανά του κόμματός τους και να προλάβουν τυ-
χόν επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλογί-
ζουν στροφή του ΠΑΣΟΚ προς τη
Νέα Δημοκρατία επιχειρούν στο
Κίνημα, μετά την υπόθεση Πο-
λάκη. Από τη μια πλευρά εν-
τείνεται η αντιδεξιά ρητορι-
κή, από την άλλη όμως κλι-
μακώνεται η κριτική κατά
του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις
υποθέσεις των Παύλου Πολά-
κη και Νίκου Παππά. Κορυφαία
στελέχη του κόμματος έχουν εξα-
πολύσει ένα μπαράζ επιθέσεων κατά του
ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη. Ξεκάθαρες οι αποστάσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ στην υπόθεση.

Προκλητική η Τ. Ελευθεριάδου  
Σε συγκέντρωση στην πόλη της Καβάλας κάλεσε, εν μέσω εθνικού
πένθους, τους φίλους της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάνια Ελευθεριά-
δου. Μάλιστα, η κα Ελευθεριάδου κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης την αφίσα-πρόσκληση της σιωπηρής διαμαρτυρίας, συνο-
δεύοντάς την με το εξής μήνυμα: «Αλληλεγγύη για όλους. Σιωπηρή
διαμαρτυρία - Πενθούμε τους νεκρούς μας, ζητάμε την αλήθεια». Το
έκανε όπως και ο Βερναρδάκης στην Αθήνα. 

Αλλαγή σκυτάλης  στο ΜέΡΑ25
Παρέδωσε τα σκήπτρα του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25 ο Μιχά-
λης Κριθαρίδης, ώστε να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης. Νέος εκπρόσωπος, ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν. Από νέο
πρόσωπο σε νέο πρόσωπο ο Γιάνης Βαρουφάκης, έστω και για τις λί-
γες εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου. Ο Έντμαν έχει ελληνο-
σουηδική καταγωγή. 

Σε σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου προχώ-
ρησε ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Γενι-
δούνιας. «Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνη-
τα», έλεγε και ξαναέλεγε. Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο δείχνει ότι καταγγελίες εί-
χε κάνει και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, περίπου πριν από έξι χρόνια, μετά το σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα με τους τέσσερις νεκρούς στο Άδενρο Θεσσαλονίκης, Τότε, ο
κ. Γενιδούνιας είχε καταγγείλει προβλήματα, με την τηλεδιοίκηση και τα φωτοσή-
ματα να είναι εκτός λειτουργίας. Απόρροια των προβλημάτων αυτών, ήταν το τρένο
που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη να εκτροχιαστεί στις 13 Μαΐου,
με συνέπεια να σκοτωθούν τέσσερα άτομα. Βέβαια, τώρα μερικώς ξέχασε τα παλιά
που κατήγγειλε, σχεδόν τα αποσιώπησε. 

Κάπου 400.000 νέοι αποκτούν δι-
καίωμα ψήφου και θα μπορούν να ψηφί-

σουν στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση.
Μιλάμε για τους γεννηθέντες κατά τα έτη

2006, 2005, 2004, 2003 – μια ολόκληρη γε-
νιά που μεγάλωσε σε περίεργες συνθήκες,

μέσα στην πανδημία και στη σκιά της
ελληνικής κρίσης της δεκαε-

τίας του 2010.

Οι νέοι

από τον...Δ
ικτυω

μένο

Οι δημοσκοπήσεις
στο μικροσκόπιο
Επί τάπητος βρίσκονται τα δεδομένα των
δημοσκοπήσεων που διενεργούνται τις
τελευταίες δέκα ημέρες και αποτυπώ-
νουν το κλίμα που διαμορφώνεται στην
ελληνική κοινωνία, στον απόηχο της τρα-
γωδίας των Τεμπών. Η μείωση της «ψαλί-
δας» ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, η απώ-
λεια 3-4 μονάδων για την κυβέρνηση, τα
μικρά έως ανύπαρκτα «κέρδη» για τον
ΣΥΡΙΖΑ, η ενίσχυση των μικρότερων
κομμάτων και η διεύρυνση της «γκρίζας
ζώνης», είναι ο κοινός παρονομαστής
όλων των μετρήσεων. 
Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση προετοιμά-
ζονται για την προδιαγεγραμμένη σύγ-
κρουση με την αντιπολίτευση, που αναμέ-
νεται να αρχίσει από τη Δευτέρα, με τη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Δια-
φάνειας στη Βουλή. Σε αυτή την αντιπα-
ράθεση, τα στελέχη της Νέας Δημοκρα-
τίας θα προβάλουν μετ’ επιτάσεως και τη
μεγάλη διαφορά τους από την αξιωματική
αντιπολίτευση, που, σε αντίθεση με το σύ-
νολο σχεδόν της κοινωνίας η οποία ζητά
να διορθωθούν οι παθογένειες ενός ολό-
κληρου συστήματος, επιμένει στη διατή-
ρηση των «ειδικών προνομίων», αρνούμε-
νη ακόμη και τη διαδικασία της αξιολόγη-
σης των δημοσίων υπαλλήλων. 
Επιδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
έως τον χρόνο της εκλογικής αναμέτρη-
σης να παραχθούν απτά αποτελέσματα
από την έρευνα της επιτροπής εμπειρο-
γνωμόνων για τα αίτια του δυστυχήματος
και τις διαχρονικές παραλείψεις, αλλά
και να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες,
με κατάληξη την ολοκλήρωση του έργου
τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, που
θα επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας
στους πολίτες. Επί της ουσίας, ο χρόνος
μετρά αντίστροφα έως την 21η Μαΐου ή
την 28η Μαΐου, που αυτή την ώρα φαίνε-
ται να «κυκλώνει» στο ημερολόγιο το Μέ-
γαρο Μαξίμου για την πρώτη εκλογική
αναμέτρηση.
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«Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
οι οποίες βρίσκονται στο όριο
του στατιστικού λάθους,

καταγράφεται ραγδαία πτώση της
κυβέρνησης και άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ»,
δηλώνει ο βουλευτής Ημαθίας, Άγγελος
Τόλκας.

Επιπλέον, επισημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν
“μάλωσε” ποτέ με την ευθύνη», καθώς «πάν-
τα ανέλαβε τις ευθύνες που του αναλογούν»,
όπως «για την υπόθεση του ονόματος της Βό-
ρειας Μακεδονίας» και «για τραγωδίες και
φυσικές καταστροφές που όμως δεν είχαν
ανθρωπογενή αίτια», ενώ αυτή των Τεμπών
«είχε απολύτως ανθρωπογενή αίτια». 

Η τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζει να απα-
σχολεί την ελληνική κοινωνία. Κρίνετε
πως η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει με-
ρίδιο ευθύνης για την κακή κατάσταση
των ελληνικών σιδηροδρόμων;

Αρχικά, θα ήθελα ακόμα μια φορά να εκ-
φράσω τη βαθύτατη θλίψη κι οδύνη μου για
το τραγικό συμβάν και τα θερμά μου συλλυ-
πητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων
συνανθρώπων μας. 

Επί των ευθυνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε απο-
ποιήθηκε ευθύνες, δεν υπεξέφυγε, και μάλι-
στα κατά το πρόσφατο παρελθόν ανέλαβε και
μέρος έως και σύνολο ευθυνών που δεν του
αναλογούσαν. Να σας θυμίσω ότι κατά την
κρίσιμη διακυβέρνησή μας, ενώ βρισκόμα-
σταν υπό τη δαμόκλειο σπάθη της χρεοκο-
πίας, αναλάβαμε την ευθύνη για το μνημόνιο,
την υπόθεση του ονόματος της Βόρειας Μα-
κεδονίας αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για
παρελθούσες τραγωδίες και φυσικές κατα-
στροφές επίσης, που όμως δεν είχαν ανθρω-
πογενή αίτια. 

Η τραγωδία των Τεμπών είχε απολύτως αν-
θρωπογενή αίτια. Και για να γίνω πιο συγκε-
κριμένος, σας αναφέρω ενδεικτικά ότι έως
και το 2019 λειτουργούσαν πολλαπλά συστή-
ματα ελέγχου και ασφάλειας (τηλεδιοίκηση
στη Λάρισα, δευτεροβάθμιο επίπεδο ελέγ-
χου, σύστημα gsmr, διπλές βάρδιες σταθ-
μαρχών). Έχουμε, λοιπόν, μερίδιο ευθύνης,
αυτό που μας αναλογεί όμως… Ας μην ξε-
χνάμε ότι επί των ημερών μας δεν υπήρξε δυ-
στύχημα.

Πολλοί ψηφοφόροι κρίνουν πως οι ευθύ-
νες για θέματα δημοσίων υποδομών γενι-
κά είναι διαχρονικές και κατανέμονται σε
περισσότερες από μία κυβερνήσεις. Τι
τους απαντάτε;

Όπως προανέφερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα
κόμμα που κυβέρνησε υπό αρκετά δύσκο-

λες συνθήκες, ασφυκτικές πιέσεις και δια-
χειρίστηκε κρίσεις επί 4,5 έτη με σεβασμό
προς τους πολίτες. Δεν «μάλωσε» ποτέ με
την ευθύνη, όπως τόνισε προσφάτως και ο
πρόεδρός μας, Αλέξης Τσίπρας, έχει ανα-
γνωρίσει λάθη, στον βαθμό που του αναλο-
γούν, και διοικητικά και επιχειρησιακά απο-
δεικνύεται επαρκέστερος της ΝΔ. Εκτιμώ
ότι κανένας πολίτης δεν «σβήνει» τα 50 χρό-
νια δικομματισμού στη χώρα και δίνει έμφα-
ση στα μόλις 4,5 χρόνια, και δη με ειδικές
συνθήκες, κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευ-
θύνες επιμερίζονται, και μάλιστα οφείλουμε
να τις εξαρτήσουμε και με βάση τις πολιτι-
κές προτεραιότητες που δόθηκαν από την
εκάστοτε κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν από τις εκλογές,
παρά τη μείωση των ποσοστών της ΝΔ,
έρχεται σταθερά δεύτερος. Γιατί; «Τις
πταίει»;

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπή-
σεις, οι οποίες βρίσκονται στο όριο του στα-
τιστικού λάθους, καταγράφεται ραγδαία
πτώση της κυβέρνησης και άνοδος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Έχουμε μια γενιά, μάλιστα, οργισμέ-
νη, που ψηφίζει για πρώτη φορά, που ζητά
απαντήσεις, που υφίσταται αδικία και θα
επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ας μην
ξεχνάμε ότι το κόμμα μας καταγράφει πρω-
τιά στους νέους. Οφείλουμε να το βάλουμε
κι αυτό στην εξίσωση. Προσωπικά, εκτιμώ
ότι θα είμαστε πρώτοι τόσο πανελλαδικά
όσο και στον Νομό Ημαθίας, έναν νομό που
κορόιδεψαν σύσσωμο κι εξαπάτησαν αγρό-
τες, μισθωτούς και όχι μόνο.

Προέρχεστε από την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Πώς κρίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
προσβάσεις στην ΤΑ και λίγους μήνες
πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν
έχει υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων και πε-
ριφερειάρχη Αττικής;

Ο ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση «κοιτάει» σε μας
πια, κι έχουμε στρατηγική για αυτήν με ψηφο-
δέλτια νίκης σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα
προχωρούν οι διαδικασίες επιλογής υποψη-
φίων παντού.

Υπήρξατε και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Κρίνετε πως υπάρχουν πολιτικές προϋπο-
θέσεις για μετεκλογική συνεργασία ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ;

Θα φανεί αν υπάρχουν προϋποθέσεις προ-
γραμματικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της
προοδευτικής διακυβέρνησης. Η απάντηση
εξάλλου θα δοθεί από τον ελληνικό λαό, με
τις εκλογές. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να επανα-
προσδιορίσει τη σημερινή του πολιτική προς
μια προοδευτική κατεύθυνση.

«Το κόμμα μας ουδέποτε αποποιήθηκε ευθύνες, 
δεν υπεξέφυγε, και μάλιστα κατά το πρόσφατο
παρελθόν ανέλαβε και μέρος έως και σύνολο
ευθυνών που δεν του αναλογούσαν»

Άγγελος Τόλκας 
Βουλευτής Ημαθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα είναι 
πρώτο κόμμα

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr



Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο,
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στις 12:00 το μεσημέρι. Επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυ-
νατή συμμετοχή των μετόχων και συνεκτιμώντας τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, καθώς και τις διαδοχικές παρατάσεις τους, το Γενικό
Συμβούλιο αποφάσισε η εν λόγω Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό
χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμ-
βουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της
Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4.  Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο
συνολικό ποσό των ευρώ 456.775.424.-, ως εξής:

Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή ευρώ 13.349.203.

σε 19.864.886 μετοχές -  

Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 42.700.000.-  

Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 400.726.221.-  

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.

7. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου με ισχύ από 1.1.2023 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις.

8. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023.

9. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.

10. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πε-
πραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2022.

11. Εκλογή Συμβούλων

12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023.

13. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιο-
ρισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, ο οποίος, κατά την έναρξη
της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Κυριακής 2 Απριλίου 2023 (ημε-
ρομηνία καταγραφής), είναι: είτε α) εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετο-
χών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, είτε β) ταυτοποιημένος ως μέτοχος μέσω των συμμετεχόντων,
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, άρθρα 25
έως 36 Ν. 4706/2020 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Απο-
θετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), όπως ισχύει. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των με-
τοχών του δικαιούχου. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που
έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί
στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστα-
τικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε
εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συ-
νέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση
του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται
για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της
79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012
[ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή
με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι
και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συ-
νέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τε-
λευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέ-
ρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει ηλεκτρονικής σύνδεσης της Τράπεζας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω των
ως άνω διαμεσολαβητών, σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μέ-
τοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η οποία ενεργεί ως πάροχος εκδότη.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ταυτοποίησης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί
την άρνησή της, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19 παρ. 1 N. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 N. 4548/2018).

Β. Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Απριλίου 2023 που θα πραγματοποιηθεί
από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρο-
νικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (εφεξής: Διαδικτυακή Πλατφόρμα) που έχει
αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συ-
νελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr. 

Για την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατε-
στημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην εν λόγω Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται η
έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Κατά την είσοδο στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα ο μέτοχος εισάγει τα ως άνω στοιχεία, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. και
έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των με-
τόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’
αριθ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων
Συναφών Πράξεων». Σε περίπτωση όπου τα εν λόγω στοιχεία δεν ταυτίζονται, θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και
επικαιροποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων του,  προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων
στο Σ.Α.Τ. στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή, που τους παρέχει υπηρεσίες
θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την
έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος
www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων» και στο ειδικό έγγραφο με τίτλο «Τεχνικό πλαίσιο συμμετοχής στην εξ
αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Γενική Συνέλευση των Μετόχων». 

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας
της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, email
serv.shares@bankofgreece.gr).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί γραμμή τεχνικής
υποστήριξης (help desk) για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210
3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν
εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον τριάντα λεπτά (30΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης,
να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και –
εφόσον επιθυμούν– να τροποποιήσουν τον εν λόγω αριθμό μόνο προς το μικρότερο, καθώς επίσης να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή
τηλεδιάσκεψης  επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο (link) που θα τους έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και
της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι
εν λόγω μέτοχοι:

α) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,

β) υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και
κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη
Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν σύμφωνα με τα παραπάνω,

γ) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

δ) θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο,

ε) θα δικαιούνται να λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέ-
λευσης, καθώς επίσης

στ) θα δικαιούνται να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό ή να αντικαταστήσουν τον διορισθέντα
αντιπρόσωπο οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ε. Βενιζέλου
21, Αθήνα, τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, email serv.shares@bankofgreece.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Απριλίου
2023, συμπληρωμένο, δεόντως υπογεγραμμένο και νομίμως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής το σχετικό έντυπο αντιπροσώ-
πευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Επίσης, το παραπάνω έντυπο διατίθεται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου
χρόνου.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία
να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με τον Νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί
σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική έγ-
γραφη ενημέρωση.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων
ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Απριλίου 2023 από απόσταση
σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, επιτρέπεται ο διορισμός μέχρι ενός (1) αντιπροσώπου, ο οποίος απαιτείται να λάβει χώρα
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο
μέχρι την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023.

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέ-
φωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Τράπεζα λογαριασμός του αντι-
προσώπου στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση
του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντι-
πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 

β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νο-
μικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ έως και γ’.

Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:

α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης,
κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συ-
νέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διά-
ταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 25 Μαρτίου 2023) και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον
διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί.

2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων
έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 1 Απριλίου 2023).

β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει
στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατόπιν
αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση
(καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 1 Απριλίου 2023).

Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συ-
νέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 1 Απριλίου 2023), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 

Ε. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.
4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα
«Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του
Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371,
email serv.shares@bankofgreece.gr).

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ



Σε 6 ή 12 χρόνια θα μπορούν να
αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους
προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ

περίπου 6.600.000 οφειλέτες, με
εξαιρετικά ευνοϊκό πλαίσιο αποπληρωμής
των δόσεων. Αυτό προβλέπει το
πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών, μέσω του οποίου
ρυθμίζονται και άλλα ζητήματα, όπως
αυτά των τελών κυκλοφορίας Ι.Χ.
οχημάτων, της κατάργησης προστίμων για
φορολογικές δηλώσεις, του αγροτικού
πετρελαίου και της παράτασης του
μειωμένου ΦΠΑ. 

Έτσι, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου
θα τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα για την
αναβίωση της ρύθμισης των 72 και 120 δό-
σεων, για όσους σταμάτησαν να πληρώνουν
μετά την 1η Φεβρουαρίου 2023. Με την κα-
ταβολή δύο δόσεων έως τις 31 Ιουλίου, οι
οφειλέτες κερδίζουν την αποδέσμευση των
τραπεζικών τους λογαριασμών και παίρνουν
ανάσα για πολλά χρόνια, καθώς θα εξυπηρε-
τούν τα χρέη τους σε μικρές μηνιαίες δό-
σεις. Το κέρδος θα είναι πολλαπλό, καθώς η
επανένταξη στις 72 ή 120 δόσεις ανοίγει
τον δρόμο για την ένταξη αρρύθμιστων οφει-
λών στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσε-
ων. Έτσι, δίνεται εκ νέου η ευκαιρία για να
τακτοποιηθούν σχετικά πιο πρόσφατες οφει-
λές.  Πιο συγκεκριμένα:

1 Αν κάποιος είχε ρυθμίσεις τις οφειλές
του σε 120 δόσεις και σταμάτησε να πληρώ-
νει από τον Φεβρουάριο του 2022, μπορεί
να υποβάλλει αίτηση τον Απρίλιο, ώστε να
ξεκινήσει η αναβίωση της ρύθμισης και έτσι
να μην κινδυνεύσει με κατάσχεση ή και δέ-
σμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. 

2 Ο οφειλέτης που προχωρά σε επανένταξη
στις 120 δόσεις, έχοντας ταυτόχρονα και άλ-
λες οφειλές, οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί,
εντάσσεται στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48
δόσεων, μέσα σε έναν μήνα από την ημερομη-
νία αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων. 

3 Όσοι είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές την
1η Νοεμβρίου 2021 και μετά, αλλά σταμά-
τησαν να εξυπηρετούν τις δόσεις μέχρι την
έναρξη της ενεργειακής κρίσης, υπάρχει η
ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων. Το ελάχιστο
ποσό της μηνιαίας δόσης διαμορφώνεται σε
30 ευρώ και αυτομάτως παύει κάθε δέσμευ-
ση τραπεζικού λογαριασμού. 

4 Όσοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές από 01/11/2021 έως 01/02/2023 και
έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 ή
48 δόσεων, μπορούν να ενταχθούν στη νέα
ρύθμιση των 72 δόσεων. 

5 Εφόσον την 1η Νοεμβρίου 2021 υπήρ-
χαν ρυθμισμένες οφειλές στις 24 ή 48 δό-
σεις και ο οφειλέτης τις έχασε ή εφόσον

προστέθηκαν και άλλες μετά την ημερομη-
νία αυτή, τότε μπορεί να γίνει υπαγωγή στις
36 ή 72 δόσεις και μετά από έναν μήνα να
υποβληθεί αίτηση για ένταξη των νέων οφει-
λών στις 24 ή 48 δόσεις.

Με το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης οφειλών,
η κυβέρνηση δίνει τον απαιτούμενο χρόνο
στους οφειλέτες, ώστε να πληρώνουν λίγα
και για πολλά χρόνια, καθώς αναγνωρίζεται
ότι η εκτίναξη της ακρίβειας αποτελεί τον
αποκλειστικό λόγο για τον οποίο δεν μπόρε-
σαν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις, στις
οποίες είχαν ενταχθεί. Ταυτόχρονα, με τις μι-
κρότερες δόσεις, καθίσταται πιο εύκολη η
βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων.
Ανασταλτικός παράγοντας, που μπορεί να
«φρενάρει» την ένταξη στις νέες ευνοϊκές
ρυθμίσεις, αποτελεί ο χρόνος των εκλογών,
καθώς πολλοί φορολογούμενοι είθισται σε τέ-
τοιες περιόδους να αντιμετωπίζουν... χαλαρά
τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ποντάροντας σε νε-
ότερες και πιο ευνοϊκές, μετά τις εκλογές. 
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Βαθιά ανακούφιση για
6.600.000 πολίτες που

χρωστούν σε Εφορία και
ΕΦΚΑ – ενεργοποιείται με

ευνοϊκούς όρους η ρύθμιση
των 72 και 120 δόσεων

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Μέτρα «ανάσα» για να πάνε 
οι οφειλέτες στο «ταμείο»!

Μεταξύ άλλων ρυθμίζονται και άλλα ζητήματα τα οποία θα βοηθή-
σουν τους πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χωρίς
να ιδρώνουν αν θα βγάλουν τον μήνα τους. Πιο συγκεκριμένα:

1 Οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. οχημάτων θα μπορούν να πληρώνουν τέλη κυ-
κλοφορίας με τον μήνα, από τον Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες
φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας
του οχήματός τους, αρκεί να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση στην
πλατφόρμα του Taxisnet, πληρώνοντας τα τέλη για το χρονικό διά-
στημα που επιθυμούν να το κινήσουν. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα
άρσης της ακινησίας είναι ο ένας μήνας και για κάθε μήνα καταβάλ-
λεται το 1/12 της αξίας του ετήσιου τέλους. Παραδείγματος χάριν,
για ένα αυτοκίνητο 1.000 κυβικών μέτρων με ετήσια τέλη 120 ευρώ,
η άρση της ακινησίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών συνεπάγεται
την πληρωμή 10 ευρώ μηνιαίως ή συνολικά 30 ευρώ.

2 Για όσους φορολογούμενους υπέβαλαν πέρυσι εκπρόθεσμη φο-
ρολογική δήλωση, προβλέπεται η διαγραφή του προστίμου των 100
ευρώ, εφόσον ο φόρος που προκύπτει να πληρώσουν δεν ξεπερνάει
τα 100 ευρώ. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, για τις περι-
πτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης, προβλέ-
πονται πρόστιμα 100, 200 και 500 ευρώ, ενώ το ποσό του χρεωστι-
κού φόρου που προκύπτει επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,73% για κάθε
μήνα καθυστέρησης, εφόσον αφορά χρεωστική δήλωση. 

3 Έως το τέλος του έτους παρατείνεται το καθεστώς του μει-
ωμένου ΦΠΑ για το τουριστικό πακέτο, τα νησιά, τις μεταφορές
προσώπων, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τα εισιτήρια θεά-
τρων και κινηματογράφων, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού και
το τουριστικό πακέτο.

4 Εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που θα προσκομίσουν τα σχετικά
τιμολόγια αγοράς θα συνεχίσουν να έχουν έως το τέλος του τρέχον-
τος έτους το ευεργέτημα της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης για το πετρέλαιο κίνησης. 
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Σ ε υπολογίσιμο συμπλήρωμα
εξελίσσονται οι τόκοι από τις
τοποθετήσεις των

αποταμιεύσεων σε προθεσμιακές
καταθέσεις, μετά από πολλά χρόνια
πολύ χαμηλών έως και μηδενικών
επιτοκίων. 

Τα επιτόκια καταθέσεων ακολουθούν εν
μέρει την πορεία των επιτοκίων του ευρώ,
ωστόσο υπολείπονται σε πολύ σημαντικό
βαθμό, αν λάβουμε υπ’ όψιν και τον υψηλό
πληθωρισμό που περιορίζει την αγοραστι-
κή δύναμη του κεφαλαίου. Σήμερα, τα επι-
τόκια των καταθέσεων όψεως και ταμιευ-
τηρίου κινούνται στα επίπεδα του 0,01%-
0,04% και ουσιαστικά η τοποθέτηση σε τέ-
τοιους λογαριασμούς γίνεται για λόγους
διασφάλισης του κεφαλαίου, με δεδομένη
την κρατική εγγύηση για ποσά έως
100.000 ευρώ.

Οι προθεσμιακές

Κατ’ αρχάς, τη δυνατότητα της προθε-
σμιακής κατάθεσης έχουν σχετικά πολύ λί-
γοι αποταμιευτές, καθώς το 72% διαθέτει
λογαριασμό με ποσό έως 1.000 ευρώ, το
14% από 1.000 έως 5.000 ευρώ, σχεδόν
12,5% έχει καταθέσεις από 5.000 έως
50.000 ευρώ, το 1% από 50.000 έως
100.000 ευρώ και μόλις το 0,5% ποσά
άνω των 100.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι
οι προθεσμιακές καταθέσεις αφορούν πο-
σά άνω των 5.000 ευρώ, εκτιμάται ότι τη
δυνατότητα για προθεσμιακό λογαριασμό
έχουν μόλις 14 στους 100 καταθέτες. Τα
επιτόκια άνω των 5.000 ευρώ είναι κλιμα-
κωτά και ξεκινούν ακόμη και από τον έναν
μήνα. Για παράδειγμα, μια κατάθεση
5.000 ευρώ, διάρκειας ενός μηνός, έχει
επιτόκιο 0,20%, το οποίο μεταφράζεται σε
μηνιαίο... εισόδημα 10 ευρώ (καθαρό με-
τά φόρου 8,50 ευρώ). Το ίδιο ποσό σε λο-
γαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου με επιτό-
κιο 0,01% αποφέρει 0,50 ευρώ μηνιαίως
(καθαρό μετά φόρων 0,43 ευρώ).

Οι καταθέτες μπορούν να έχουν ένα μι-

κρό συμπλήρωμα στο εισόδημά τους, εφό-
σον τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε
προθεσμιακό λογαριασμό, με διάρκεια
άνω του έτους. Προθεσμιακή κατάθεση
20.000 ευρώ για 12 μήνες με επιτόκιο
1,30% αποφέρει ετήσιο καθαρό ποσό μετά
φόρου 221 ευρώ ή 18,42 ευρώ, μηνι-
αίως. Το ποσό μπορεί να είναι πολύ μικρό,
αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει αγορές
στο σούπερ-μάρκετ, πληρωμή τελών κυ-
κλοφορίας αυτοκινήτου έως 1.400 κυβικά
εκατοστά ή ακόμη και τον ΕΝΦΙΑ ενός δια-
μερίσματος ή αγροτεμαχίων. 

Δέσμευση με κέρδος

Πιο υψηλές είναι οι αποδόσεις για κεφά-
λαιο άνω των 50.000 ευρώ και για μεγα-
λύτερη δέσμευση, με κλιμακωτό επιτόκιο.
Κατάθεση 100.000 ευρώ με επιτόκιο
1,50% αποφέρει ετήσιο καθαρό ποσό με-

τά φόρου 1.275 ευρώ ή 106,25 ευρώ μη-
νιαίως. Ένα τέτοιο ποσό αποτελεί ισχυρό
στήριγμα για αγορές καθημερνών ειδών
μιας οικογένειας ή μπορεί να εξοφλήσει
πλήρως φορολογικές υποχρεώσεις. Από
την άλλη πλευρά, αν κάποιος θέλει να δια-
θέσει το ποσό των 100.000 ευρώ για να
αγοράσει ένα αξιόπιστο διαμέρισμα προς

εκμετάλλευση, τότε το μηνιαίο ενοίκιο
που θα μπορούσε να εισπράττει φτάνει
ακόμη και τα 400 ευρώ. Έτσι, το ετήσιο ει-
σόδημα ανέρχεται σε 4.800 ευρώ, το
οποίο φορολογείται με 15% και ο σχετικός
φόρος είναι 720 ευρώ. Άρα, το ετήσιο κα-
θαρό εισόδημα από μια τέτοια τοποθέτηση
είναι 4.080 ευρώ και αν αφαιρεθεί το πο-
σό του ΕΝΦΙΑ (έστω 180 ευρώ), τότε μει-
ώνεται στα 3.900 ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση, ο καταθέτης ή ο
επενδυτής πρέπει να έχει στον νου του ότι
η αγοραστική δύναμη είναι σαφώς μικρό-
τερη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρι-
σμό, ο οποίος είναι τουλάχιστον τρεις φο-
ρές υψηλότερος από το ετήσιο επιτόκιο κα-
τάθεσης, αλλά πολύ κοντά στο ποσοστό
της ετήσιας απόδοσης του ενοικίου, αν
πρόκειται για ακίνητο. 

Λουκάς Γεωργιάδης 
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Εκτάσεις 2,3 εκατομμυρίων στρεμμάτων κατοχυρώ-

νονται σε 1.500.000 ιδιοκτήτες εκχερσωμένης γης,
καθώς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις κοινοτικές επι-
δοτήσεις, παρά το γεγονός ότι οι εκτάσεις αυτές φαί-
νονται ως δασικές στο Κτηματολόγιο. 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στο εξής, όσοι ασκούν την αγροτι-
κή δραστηριότητα σε τέτοιες εκτάσεις δεν θα αντιμετω-
πίσουν κανένα πρόβλημα με τη λήψη των κοινοτικών
επιδοτήσεων, ενώ δικαιώνονται οι πολίτες που εδώ και
δεκαετίες καλλιεργούν τις εκτάσεις αυτές, οι οποίες θε-
ωρούνταν ως δασικές, με βάση τις αεροφωτογραφίες
της περιόδου 1945-1960. Με τη ρύθμιση αυτή ανα-
γνωρίζονται ως εκχερσωμένες καλλιεργούμενες εκτά-

σεις σε Χαλκιδική (156.127 στρέμματα), Ηλεία (148.761

στρέμματα), Φθιώτιδα (141.426), Αιτωλοακαρνανία
(133.041), Αττική (112.356), Λάρισα (106.711), ενώ
ακολουθούν με λιγότερα στρέμματα οι Νομοί Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Αχαΐας, Εύβοιας κ.ά. Οι εκτάσεις δεν χάνουν
τον δασικό χαρακτήρα, αλλά θα έχουν τον χαρακτηρισμό
ΔΑ (Δάσος αρχικά και Αγρός στη συνέχεια). 

Με τον νέο νόμο, η κυβέρνηση δίνει τέλος στην ταλαι-
πωρία, αλλά και στην... γκρίνια 1.500.000 θιγόμενων

πολιτών, λαμβάνοντας μια απόφαση που βασίστηκε σε
οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, διασφαλίζεται
η συνέχιση της καλλιέργειας της αγροτικής γης και κάθε
χρόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν και τα
σχετικά ποσά των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ση-
μειώνεται ότι, για την κατοχύρωση των ιστορικών δι-
καιωμάτων στις επιδοτήσεις, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέ-
σος όρος του 2000 για τις αρόσιμες εκτάσεις και του
1999 για τις ελαιοκαλλιέργειες. 

Ο νομοθέτης έλαβε υπ’ όψιν ότι κατά την τελευταία
20ετία το Δημόσιο δεν γνώριζε τον χαρακτήρα αυτών των
εκτάσεων (το 50% είναι δενδρώδεις καλλιέργειες και κυ-
ρίως ελαιόδεντρα), οπότε δεν μπορεί να υπάρξει βίαιη
ανατροπή του χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων, λόγω της
εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας.  Λ.  Γ.

Δικαίωση για 1.500.000
ιδιοκτήτες εκχερσωμένων

δασικών εκτάσεων 

Τι αποφέρουν 
οι τοποθετήσεις σε

προγράμματα όψεως,
ταμιευτηρίου 

και προθεσμιακές με μικρή 
ή μεγαλύτερη 

χρονική δέσμευση 

Οι τόκοι των καταθέσεων 
θα «φέρνουν» χαμόγελα 
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Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν
κανέναν λόγο να ανησυχούν από
την κατάρρευση της Silicon

Valley Bank (SVB). Όχι μόνον διότι η
συγκεκριμένη τράπεζα δεν συνιστά
συστημικό κίνδυνο για την οικονομία
των ΗΠΑ, αλλά κυρίως διότι οι
ευπάθειες που παρουσίαζε η SVB στον
ισολογισμό της δεν είναι ευπάθειες που
συναντώνται στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα.

Σχηματικά, η κατάρρευση της Silicon
Valley Bank προήλθε από τη μη σωστή
επένδυση της μεγάλης ρευστότητας που
είχε και από τη μη ορθή αξιολόγηση των
κινδύνων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων
επιτοκίων. Το ότι οι ρυθμιστικές αρχές των
ΗΠΑ δεν εντόπισαν εγκαίρως αυτή την πη-
γή αδυναμίας είναι μια άλλη συζήτηση.
Ωστόσο, ακόμη και εντός του αμερικανικού
τραπεζικού συστήματος, παρόμοιες περι-
πτώσεις τόσο μεγάλων άστοχων επενδυτι-
κών τοποθετήσεων που εγκυμονούν κεφα-
λαιακό κίνδυνο δεν φαίνεται να υπάρχουν.

Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι
πως το μέγεθος της Silicon Valley Bank
(200 δισ. δολάρια ενεργητικό) δεν είναι
ικανό να προκαλέσει δευτερογενείς επι-
πτώσεις και κρίση εμπιστοσύνης, που θα
μπορούσε είτε να διαχυθεί στις ΗΠΑ είτε
να περάσει στην απέναντι όχθη του Ατλαν-
τικού και να επιδράσει στην Ευρώπη.

Τράπεζα των «startups»

Γιατί οι περισσότερες τράπεζες δεν θα
αντιμετωπίσουν παρόμοια κρίση με αυτήν
της SVB; Αφενός διότι δεν διαθέτουν τόσο
υψηλό ποσοστό επιχειρηματικών καταθέ-
σεων όσο η SVB (έφερε την ονομασία η
«τράπεζα των startups»), αφετέρου διότι
ελάχιστες τράπεζες έχουν τόσο μεγάλο μέ-
ρος του ενεργητικού τους επενδυμένο σε
τίτλους σταθερού επιτοκίου (οι τίτλοι απο-
τελούν το 56% του ενεργητικού της SVB).

Στην περίπτωση της Silicon Valley Bank,
οι χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων επι-
βαρύναν τα κέρδη. Στην περίπτωση των ελ-
ληνικών τραπεζών αυτό δεν υφίσταται ως
κίνδυνος, λόγω της πολύ μικρότερης έκθε-
σης σε τίτλους σταθερού επιτοκίου.

Πρώτο παράδειγμα. Οι καταθέσεις πελα-
τών της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν σε
νέα ιστορικά υψηλά, στα 58,4 δισ. ευρώ
στο τέλος του Δεκεμβρίου 2022, αυξημέ-
νες κατά 5% σε ετήσια βάση και κατά 3%
σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσε-

ων αυξήθηκε ελαφρώς στις 14 μ.β. το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2022, έναντι 6 μ.β. το
τέταρτο τρίμηνο του 2021. Σήμερα το κό-
στος για τις ανανεώσεις προθεσμιακών κα-
ταθέσεων είναι υψηλότερο από 1,2%, ενώ
το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσε-
ων στο σύνολο των καταθέσεων είναι γενι-
κά σταθερό, στο 19%. Το καθαρό επιτοκια-
κό περιθώριο της τράπεζας διαμορφώνε-
ται στο 2,20%. Αυτή είναι μια καλή εικόνα
για κάθε επόπτη.

Δεύτερο παράδειγμα. Οι καταθέσεις πε-
λατών της Eurobank αυξήθηκαν στα 57,2
δισ. ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου
2022. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
της τράπεζας διαμορφώθηκε στο τέλος
του 2022 στο 1,94%, από 1,84% στο τέ-

λος του 2021. Η κεφαλαιακή επάρκεια της
Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022.
Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή
της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) αυξήθηκε
κατά 250 μονάδες βάσης, έναντι του
2021, σε 15,2%

Ελεγχόμενα

Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια των πε-
ρισσότερων τραπεζών (απόδοση περιου-
σιακών στοιχείων μείον το κόστος χρημα-
τοδότησης) θα αρχίσουν σύντομα να συμ-
πιέζονται. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι
αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων
αυξάνονται γρήγορα και το κόστος των κα-
ταθέσεων ακολουθεί. Ωστόσο, όπως φαί-
νεται από τα προαναφερόμενα παραδείγ-

ματα για τις ελληνικές τράπεζες, η συμπίε-
ση αυτή δεν γίνεται με ταχύτητα, αλλά
ελεγχόμενα και προοδευτικά. Και στο εν-
διάμεσο διάστημα καταγράφουν σημαντι-
κά κέρδη που στηρίζουν την κεφαλαιακή
τους θέση.

O ηθικός αυτουργός

Σε όλες τις πτωχεύσεις τραπεζικών ομί-
λων και επιχειρήσεων, πάντα υπάρχει ένας
ηθικός αυτουργός, άμεσος ή έμμεσος. Και
εντοπίζεται πολύ εύκολα, εάν κάποιος βρει
τις αιτίες που οδήγησαν στην εκκαθάριση.

Στην περίπτωση της Silicon Valley Bank,
«δολοφόνος» της είναι ο διοικητής της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ
Πάουελ. Βεβαίως ο κ. Πάουελ δεν είχε
πρόθεση να «σκοτώσει» τη SVB, ωστόσο οι
επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων προκά-
λεσαν την κατάρρευση της 16ης μεγαλύτε-
ρης αμερικανικής τράπεζας, που ξύπνησε
μνήμες Lehman Brothers.

Η Silicon Valley Bank λάμβανε χρήματα
από τους καταθέτες της, στην πλειονότητά
τους startups, και τα επένδυε μαζικά σε
μακροπρόθεσμα ομόλογα. Η παραπάνω
στρατηγική ήταν λογική, καθώς τα μακρο-
πρόθεσμα ομόλογα προσφέρουν συγκεκρι-
μένες αποδόσεις, που επιτρέπουν στην
τράπεζα να πληρώνει τους τόκους των κα-
ταθέσεων και ταυτόχρονα να αποκομίσει
και κέρδος.

Η κατάσταση όμως ανετράπη όταν η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άλλαξε

της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Γιατί δεν κινδυνεύουμε από το  

Ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
Παναγιώτης Πετράκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε όμως
και στο κατά πόσο τα «απόνερα» της κατάρρευσης των δύο τρα-
πεζών στις ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν τη χώρα μας. Μάλι-
στα, ο ίδιος επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει. «Όχι, δεν θα
μας επηρεάσει, είμαστε μακριά», ανέφερε ο κ. Πετράκης. Και πρό-
σθεσε: «Γενικά, η κατάρρευση αυτών των τραπεζών δεν θα επηρεάσει ούτε την Ευ-
ρώπη. Ο μηχανισμός ο οποίος επιβλέπει τις μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι
αρκετά αυστηρός και επιβάλλει συγκεκριμένους όρους διατήρησης αποθεμάτων
σε σχέση με τις τράπεζες. Τέτοιου είδους θέματα δεν υπάρχουν στην παρούσα φά-
ση. Όμως, στον τραπεζικό τομέα στις μετοχές, βεβαίως μπορεί να προκύπτουν επι-
πτώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το
θέμα. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν και πάντοτε θα
υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα».



τη νομισματική της πολιτική και, από τα
μηδενικά επιτόκια, προχώρησε σε επιθε-
τικές αυξήσεις στα επιτόκια του δολαρί-
ου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αξία των
μακροπρόθεσμων ομολόγων στη δευτε-
ρογενή αγορά να καταρρεύσει, κάτι που
είναι λογικό, αφού δεν υπήρχε λόγος να
επενδύσει κάποιος σε ομόλογα πέντε ή
επτά ετών με αποδόσεις κάτω του 2%,
ενώ οι νέες εκδόσεις προσέφεραν απο-
δόσεις του 5% και άνω. 

Συνεπώς, η Silicon Valley Bank βρέθηκε
να έχει στην κατοχή της ομόλογα πολλών
δισεκατομμυρίων, η αγοραία αξία των
οποίων ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με
την τιμή κτήσης. Αυτό επέδρασε αρνητικά
στην κεφαλαιακή της επάρκεια, καθώς αυ-
τή υπολογιζόταν με βάση την τρέχουσα τι-
μή των ομολόγων. Τη ίδια στιγμή, με τους
βασικούς της πελάτες να είναι startups, η
SVB βρέθηκε με μεγάλες αναλήψεις από
τις νεοφυείς επιχειρήσεις για να χρηματο-
δοτήσουν τις ανάγκες τους. Ο συνδυασμός
των δύο αυτών γεγονότων έφερε την «τέ-
λεια καταιγίδα» για τη Silicon Valley Bank.
Η τράπεζα χρειάστηκε να πουλήσει ομόλο-
γα με ζημιά για να εξασφαλίσει ρευστότη-
τα, ώστε να τη δώσει στους καταθέτες της.
Γεγονός που την ανάγκασε να προχωρήσει
σε άντληση κεφαλαίων από τις αγορές για
να καλύψει το κενό. Ωστόσο, η αποτυχία
της να σηκώσει κεφάλαια από τις αγορές
οδήγησε σε bank run και εν συνεχεία στην
κατάρρευσή της.
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Follow the Money

Η εξαγορά της Enel Ρουμανίας
από τη ΔΕΗ αποτελεί μια «φλέ-
βα χρυσού», καθώς θα προ-
σθέσει έξτρα λειτουργικά
κέρδη 300 εκατ. ευρώ. Πρό-
κειται για μια κίνηση η οποία
είναι σίγουρο ότι θα αποφέ-
ρει πολλαπλά οφέλη στην επι-
χείρηση ηλεκτρισμού, ενώ είναι
κάτι παραπάνω από οφθαλμοφανές ότι
το όνομα του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου, Γιώργου Στάσση, αποτέλεσε
το «κλειδί» για το επιτυχημένο deal. Θυμί-
ζουμε ότι ο κ. Στάσσης εργάστηκε επί

σειρά ετών στον ιταλικό όμιλο
ενέργειας Enel SpA, όπου
μεταξύ άλλων διετέλεσε
επικεφαλής της Εnel
Green Power, υπεύθυνος
για τις χώρες της Ανατολι-

κής Ευρώπης και της Μέ-
σης Ανατολής, έως το 2015.

Επιπλέον, από το 2016 έως το
2019 κατείχε τη θέση του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου της Εnel Ro-
mania SrL, της μεγαλύτερης εταιρείας
ενέργειας στη Ρουμανία. Όλα «κούμπω-
σαν», όπως πρέπει. 

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει
στην αγορά η κίνηση του ΟΤΕ να εφαρ-
μόσει μια επιθετική πολιτική μισθών,
στέλνοντας το μήνυμα ότι η ισχυρή χρη-
ματοοικονομική θέση μιας εταιρείας
πρέπει να συνδυάζεται και με την επιβρά-
βευση των εργαζομένων της. Ο Όμιλος
υπέγραψε τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέ-
πει σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες φτά-
νουν έως και το 54% πάνω από τον βασι-
κό μισθό, καθώς και ένα γενναία πακέτο
παροχών στους εργαζομένους του ΟΤΕ
και της Cosmote. Το συνολικό ύψος του
πακέτου οικονομικής ενίσχυσης ανέρχε-
ται σε 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της
ενίσχυσης θα είναι κλιμακωτό και θα
φτάνει ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Τη μέ-
γιστη δυνατή ενίσχυση θα λάβουν πολύ-
τεκνοι εργαζόμενοι, όσοι είναι άτομα με
αναπηρία, καθώς και όσοι έχουν ανάπη-
ρα τέκνα. Ο πρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ,
ανακοινώνοντας το πακέτο οικονομικής
ενίσχυσης των εργαζομένων, τους ευχα-
ρίστησε για τη συμβολή τους στην ισχυ-
ροποίηση του ομίλου. 

Ο ΟΤΕ δίνει το σύνθημα Οι ευπάθειες που
παρουσίαζε η Silicon Valley

Bank στον ισολογισμό της
δεν είναι ευπάθειες που

συναντώνται στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, μια 
και το εγχώριο banking 

είναι θωρακισμένο 

   «κραχ» της SVB

Η κατάρρευση της Silicon Valley
Bank ξύπνησε μνήμες Lehman
Brothers. Και το ερώτημα που γεν-
νάται είναι πώς έφτασε ως εδώ η
τράπεζα που χρηματοδοτεί σχεδόν
τις μισές από τις αμερικανικές
startups που έχουν λάβει κεφάλαια
από venture capitals; Η SVB ξάφ-
νιασε δυσάρεστα τους επενδυτές,
όταν ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξη-
ση κεφαλαίου ύψους 2,25 δισ. δο-
λαρίων με την έκδοση νέων μετο-
χών, καθώς και τη ρευστοποίηση
σχεδόν ολόκληρου του χαρτοφυλα-
κίου τίτλων της, με ζημιά 1,8 δισ.
δολαρίων. Και αυτό, ενώ εδώ και
μήνες επέμενε ότι δεν θα χρειαζό-
ταν κάποια σημαντική αναδιάρθρω-
ση του ισολογισμού της. Το bank
run και η κατάρρευση αποτελούν
μια μεγάλη αλλαγή για μία τράπεζα
που γιγαντώθηκε εξυπηρετώντας
startups και venture capitalists και
στα τέλη του 2022 ήταν η 16η μεγα-
λύτερη των ΗΠΑ. Στον επενδυτικό
κόσμο, «ο κόσμος ρωτά ποιος είναι
ο επόμενος», όπως εξηγεί στο
Bloomberg ο Jens Nordvig, ιδρυτής
των εταιρειών ανάλυσης Exante
Data και Market Reader. Οι ανησυ-
χίες, ασφαλώς, εστιάζουν στις επι-
πτώσεις που έχουν για τις τράπεζες
οι αυξήσεις των επιτοκίων από τη
FED. «Η SVB είναι απλώς η κορυφή
του παγόβουνου. Δεν ανησυχώ για
τους μεγάλους παίκτες, αλλά πολ-
λοί από τους μικρούς θα δεχθούν
ισχυρές κλοτσιές».

«Σούπερ» Εθνική Τράπεζα! 
Η ώρα των σχεδίων επέκτασης, ακόμη και εκτός συνόρων, για την Εθνική Τράπεζα

έχει φτάσει. Η τράπεζα ισχυροποιήθηκε έτι περαιτέρω το 2022 καταγράφοντας
κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά
2,5 δισ. ευρώ και νέα μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 500 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά, η τράπεζα έχει φτάσει στο ση-
μείο να δημιουργεί σημαντικό κεφάλαιο, δημιουργώντας περιθώρια επιστροφής
αξίας στους μετόχους. Η τράπεζα έχει επιτύχει εξαιρετικά επίπεδα ασφάλειας ως
προς το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων, καθώς αυτό διαμορφώθηκε πέρυσι στο
5,1%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 16,8%. Ο
κ. Μυλωνάς επεσήμανε ότι η Εθνική Τράπεζα, παράλληλα με την ισχυρή ανάπτυξη
της οικονομίας, αξιοποίησε το βελτιωμένο μοντέλο λειτουργίας που διαμορφώθηκε
κατά την τετραετή πορεία του επιτυχημένου προγράμματος μετασχηματισμού της
τράπεζας. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι η τράπεζα εξετάζει ευκαιρίες για επενδύσεις.
Άρα, αναμένουμε εξελίξεις.

«Φλέβα χρυσού» με… σφραγίδα Στάσση

ΠΟΙA ΕIΝΑΙ  H... MOIΡΑΙΑ
SILICON VALLEY BANK
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Παρά την ασπίδα που έσπευσαν να
ορθώσουν υπουργείο
Οικονομικών και FED για τις

καταθέσεις στις δύο αμερικανικές
τράπεζες που κατέρρευσαν,
σηματοδοτώντας το πρώτο μετά τη
χρεοκοπία της Lehman Brothers, το
2008, «κανόνι» στον κλάδο, ξύπνησαν
μνήμες από τα όσα τότε
επακολούθησαν, αλλά και φόβοι για τον
κίνδυνο να επαναληφθούν.

Η πτώχευση της Silicon Valley Bank και
της Signature Bank, παρά την ασυνήθιστη
απόφαση-παρέμβαση να μην «κλειδώ-
σουν» οι καταθέσεις στις υπό εκκαθάριση
τράπεζες για να καθησυχαστούν πολίτες
και επιχειρήσεις, σήμανε συναγερμό στις
αγορές. Οι διεθνείς αναλυτές έσπευσαν να
απαντήσουν σε όσους μίλησαν για νέα
Lehman Brothers, πως όχι μόνο οι δύο πε-
ριπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση, αλλά και
το ευρύτερο περιβάλλον –όπως και η αντί-
δραση των εποπτικών αρχών– είναι πολύ
διαφορετικές. Το σύστημα είναι, όπως ση-
μειώνουν, τόσο καλά κεφαλαιοποιημένο
και σε τέτοιο επίπεδο ρευστότητας, όσο

ποτέ. Παράλληλα, οι τράπεζες που είναι σε
κίνδυνο είναι πολύ μικρές για να αποτελέ-
σουν απειλή για το σύστημα ευρύτερα.

Το δυνατό «κρας-τεστ»

Ο εκνευρισμός στις αγορές οδήγησε,
ωστόσο, σε βύθιση τις μετοχές των τραπε-
ζών, με τους φόβους για επέκταση του κιν-
δύνου κατάρρευσης και σε άλλα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα, ακόμη και στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού, να είναι εμφα-
νείς. Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρ-
χές σε όλο τον κόσμο έκαναν ελέγχους για
τη δική τους έκθεση στην κατάρρευση της
SVB. Το «κρας τεστ» σε ΗΠΑ, Ευρωζώνη
και Ιαπωνία ήταν επιτυχές, αφού οι μεγα-
λύτερες αγορές έδειξαν –παρά τις απώλει-
ες– ετοιμότητα απορρόφησης των κραδα-
σμών, έχοντας «εκπαιδευτεί» επώδυνα
από την προηγούμενη κρίση.

Το «καμπανάκι»

Η κατάρρευση της SVB είναι αναμφι-
σβήτητα προειδοποιητικό σημάδι για τη
δομή του τραπεζικού συστήματος, όπως
φτιάχτηκε μέσα από χρόνια αφειδούς δα-
πάνης, όπως για παράδειγμα μέσω της
εκτύπωσης χρήματος από τη FED και από
τα δημοσιονομικά ζητήματα που αντιμετώ-
πισε η κυβέρνηση Μπάιντεν. Το βασικό
στοιχείο που διαφοροποιεί τα πράγματα εί-

ναι το χαρτοφυλάκιο της SVB. Χαρακτηρί-
ζεται ως «ιδιοσυγκρασιακό», καθώς εξυ-
πηρετούσε κυρίως κερδοσκοπικά κεφά-
λαια και δεν είχε την πολύ εκτεταμένη πα-
ρουσία που είχε ευρύτερα στην οικονομία
η Lehman Brothers. Οι μεγάλες τράπεζες
είναι περισσότερο διαφοροποιημένες,
οπότε οι κίνδυνοι είναι πιο μικροί.

Ο μοιραίος

Σε όσους παραθέτουν σειρά από διαφο-
ρές στις περιπτώσεις Silicon Valley Bank
και Lehman Brothers αντιπαραβάλλουν
ένα όνομα: Τζότζεφ Τζεντίλε. Οι δύο επι-
χειρήσεις είχαν το ίδιο στέλεχος στο «ερ-
γατικό δυναμικό» τους πριν από την κατάρ-
ρευση. Ο Αμερικανός οικονομολόγος ερ-
γάστηκε ως οικονομικός διευθυντής στην
Global Investment Bank της Lehman
Brothers, από όπου αποχώρησε μόλις
έναν χρόνο πριν χρεοκοπήσει, ενώ είναι
και διευθύνων σύμβουλος Διοίκησης της
Silicon Valley Bank.

Ο «πονηρός» 

Ανάμεσα στο πλήθος των χαμένων από
την κατάρρευση της SVB ξεχωρίζει ένα
άτομο που φαίνεται να έχει επωφεληθεί:
ο Γκρεγκ Μπέκερ. Ο διευθύνων σύμβου-
λος της τράπεζας πούλησε μετοχές της,
αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων, λιγό-
τερο από δύο εβδομάδες πριν οδηγηθεί
στη χρεοκοπία, κίνηση που εύλογα μπαί-
νει στο μικροσκόπιο.

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

Το «αυτογκόλ» 
και η... τούμπα 
του BBC 

«Ένα» τιτίβισμα ήταν αρκετό για να κάνει
άνω κάτω τη Βρετανία, από τη στιγμή που
ενέπλεκε τους τρεις, μετά το στέμμα, θεμε-
λιώδεις θεσμούς στο νησί: κυβέρνηση, BBC
και ποδόσφαιρο. Όλα ξεκίνησαν από το αμ-
φιλεγόμενο μεταναστευτικό νομοσχέδιο
που κατέθεσε η συντηρητική κυβέρνηση. Ο
θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου, Γκάρι
Λίνεκερ, αθλητικός παρουσιαστής πλέον
του BBC, σχολίασε το νομοσχέδιο στο Twit-
ter ως «κάτι περισσότερο από άθλιο». Το B-
BC αποφάσισε να τον απολύσει, εξηγώντας
ότι «παραβίασε τους όρους της αντικειμενι-
κότητας».

Η λίστα των υπερασπιστών του παρουσια-
στή άρχισε να γίνεται ολοένα και μεγαλύτε-
ρη, με ομοβροντία αρνητικών σχολίων κατά
του κρατικού καναλιού όσον αφορά τον τρό-
πο που χειρίστηκε την
υπόθεση. Στο επί-
κεντρο, ο έχων…
λερωμένη τη
φωλιά –από τη
μεσολάβηση για
το δάνειο των
800.000 λιρών
του πρώην πρωθυ-
πουργού Μπόρις Τζόν-
σον– πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του δικτύου Ρίτσαρντ Σαρπ.

Η συζήτηση για τον ρόλο του ραδιοτηλεο-
πτικού φορέα ξανάνοιξε και δεν θα μπορού-
σε να μην πάρει πολιτικές διαστάσεις. Η αντι-
πολίτευση κατηγόρησε το BBC ότι υπέκυψε
στις απαιτήσεις των Συντηρητικών και οι Τό-
ρις ότι ο Λίνεκερ πρέπει να αποφασίσει αν εί-
ναι παρουσιαστής ποδοσφαίρου ή μέλος
του Εργατικού Κόμματος.

Το BBC αντιλήφθηκε το μέγεθος του αυτο-
τραυματισμού του το βράδυ του Σαββάτου
που οι Άγγλοι αφιερώνουν στο ποδόσφαιρο,
όταν μετά την ανταρσία των σχολιαστών
απολογήθηκε για την ελλιπή αθλητική κάλυ-
ψη, ενώ παρενέβη μέχρι και ο πρωθυπουρ-
γός Ρίσι Σούνακ, ευχόμενος γρήγορη λύση.

Έτσι, ο ειδησεογραφικός οργανισμός εξα-
ναγκάστηκε σε… τούμπα και, ανακοινώνον-
τας επανεξέταση των κανόνων περί χρήσης
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εργα-
ζόμενους που δεν ασχολούνται με το πολιτι-
κό ρεπορτάζ, ξαναγυρίζει απόψε στη θέση
του τον Βρετανό θρύλο.

Ανυποχώρητα δηλώνουν πάντως την ίδια
ώρα τα τρανταχτά καλλιτεχνικά ονόματα,
που είπαν βροντερό «όχι» στον βασιλιά Κά-
ρολο για να τραγουδήσουν στην τελετή στέ-
ψης –ανάμεσα στους οποίους η Αντέλ και ο
Εντ Σίραν– και το Παλάτι φαίνεται πως
έχει… ξεμείνει με τις προτάσεις για Έλτον
Τζον και Spice Girls.

� Η επόμενη μέρα στον
χρηματοπιστωτικό κλάδο,

που είδε στη SVB 
τον εφιάλτη της Lehman 

� Ποιος θα βγάλει το φίδι
από την τρύπα

ΔΙΕΘΝΗ 20

Ο  Έλληνας CEO «μάγος»
Το φίδι από την τρύπα καλείται, πάντως, τώρα να βγάλει ο
ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος. Ο νέος CEO της
Silicon Valley Bank θεωρείται από πολλούς στον κλάδο ως
αξιόπιστο στέλεχος, με πείρα τόσο σε χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που είχαν πληγεί παλιότερα από κρίσεις όσο και στον
τομέα της τεχνολογίας. Τρανταχτό παράδειγμα η Fannie Mae, στην οποία εντάχ-
θηκε στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και έφτασε να γίνει
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, επαναφέροντας την εταιρεία σε κερδοφο-
ρία, αποδίδοντας 167 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα.

Το πάθημα… μάθημα!
Ράγισε αλλά δεν έσπασε
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Ηαπόφαση Ιράν και Σαουδικής
Αραβίας να δώσουν μετά από επτά
χρόνια τα χέρια, που έπιασε

αρκετούς απροετοίμαστους, για να μην
πούμε... στον ύπνο, θεωρείται σε γενικές
γραμμές θετικό βήμα για τη σταθερότητα
της πολύπαθης περιοχής, αφήνει ωστόσο
αναπάντητα ακανθώδη ερωτήματα. 

Οι Κινέζοι έπεισαν σουνίτες και σιίτες, που
από το 2016 αντιπαρατίθενται πολεμώντας
δι’ αντιπροσώπων σε πολλά αιματηρά μέτω-
πα, να κάτσουν στο τραπέζι και να τα βρουν.
Αυτή η συμφωνία επαναπροσέγγισης μπορεί
να οδηγήσει σε αναδιάταξη δυνάμεων και
ισορροπιών στη Μέση Ανατολή.

Τα τέσσερα «πειράματα» 

Πρώτο πεδίο δοκιμής η Υεμένη, όπου το
Ριάντ αναζητά λύση στο αδιέξοδο απέναντι
στους ευθυγραμμισμένους με το Ιράν σιίτες αν-
τάρτες Χούθι, σε έναν πόλεμο που έχει φέρει
το σουνιτικό βασίλειο αντιμέτωπο και με αμερι-
κανικούς περιορισμούς στις πωλήσεις όπλων.

Δεύτερο μέτωπο η Συρία, όπου το Ιράν
έχει προσφέρει στρατιωτική, οικονομική και
διπλωματική υποστήριξη στον Μπασάρ αλ
Άσαντ, ενώ οι Σαουδάραβες στήριξαν τους
αντάρτες που προσπαθούσαν να τον ανατρέ-
ψουν, και τη συμφωνία να έρχεται σε μια πε-
ρίοδο που η απομόνωση του Σύριου προ-
έδρου στον αραβικό κόσμο «ξεπαγώνει».

Κρίσιμη καμπή και για τον βυθισμένο σε μια
άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση ακέφαλο
Λίβανο, όπου η σιιτική Χεζμπολάχ κυριαρχεί
επί του φιλοσαουδαραβικού συνασπισμού
και η επαναπροσέγγιση έχει δώσει την ελπίδα
ότι η παράλυση θα μπορούσε να τερματιστεί
για, τουλάχιστον, εκλογή προέδρου.

Αλλά και στο Ιράκ βλέπουν τη συμφωνία
ως γύρισμα νέας σελίδας, καθώς ελπίζουν
σε ένα γενικό περιφερειακό κατευνασμό,
που θα επιτρέψει στη χώρα τους να ανοικο-
δομηθεί, αντί να αποτελεί πεδίο αντιπαράθε-

σης μεταξύ των ΗΠΑ, των χωρών του Αραβι-
κού Κόλπου και του Ιράν.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Η επαναπροσέγγιση αποτελεί θρίαμβο της
Κίνας, η οποία κάνει μια αξιοσημείωτη είσο-
δο στην περιφερειακή διπλωματική σκηνή
έχοντας ενορχηστρώσει αυτήν τη συμφωνία.
Παράλληλα αποτελεί επιβεβαίωση της αυξα-
νόμενης, πέρα από οικονομικής, επιρροής
του Πεκίνου στη Μέση Ανατολή. Είναι επίσης
μια επιτυχία για το Ιράν, καθώς θα μπορούσε
να αποτρέψει την απομόνωσή του από την
αραβο-ισραηλινή διαδικασία εξομάλυνσης.

Η συμφωνία είναι μια ευφυής κίνηση της
Κίνας και του Ιράν να υποσκάψουν την ομα-
λοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αρα-
βίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Παράλληλα
βοηθά στην επαναφορά της Τεχεράνης στο
προσκήνιο και στην υπονόμευση αμερικανι-
κών και ισραηλινών προσπαθειών να οικοδο-
μήσουν περιφερειακό συνασπισμό για να
χτυπήσουν το Ιράν με πρόσχημα τα πυρηνικά,

από τη στιγμή που αυτή καθεαυτή η ανακοί-
νωση εξομάλυνσης δεν θέτει τέλος στις πυ-
ρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Οι χαμένοι

Η συμφωνία «τραβά το χαλί» στις προσπά-
θειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέν-
τζαμιν Νετανιάχου να απομονώσει την Τεχε-
ράνη αλλά και να προσεγγίσει το Ριάντ. Πα-
ράλληλα φοβούνται πως η επαναπροσέγγιση
υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπο-
χωρούν στην περιοχή, τη στιγμή που οι Ισραη-
λινοί τις χρειάζονται περισσότερο.

Μπορεί το Ισραήλ να συνεχίζει μια εκστρα-
τεία συγκαλυμμένων απειλών για να επιτεθεί
στο Ιράν ακόμη και μόνο του, αν κρίνει αδιέ-

ξοδη τη διπλωματία για τα πυρηνικά, αλλά
όλα τα σενάρια εξακολουθούν να εξαρτών-
ται από την Ουάσιγκτον, που μεσολάβησε για
τις συμφωνίες Ισραήλ και αραβικών χωρών. 

Ήδη στο εσωτερικό του Ισραήλ άρχισαν οι
φωνές όσων προειδοποιούν πως η συμφωνία
αντανακλά μια βαθιά αποσύνδεση του Νετα-
νιάχου και των διεθνών γεωπολιτικών τάσε-
ων, καλώντας τον να συνεργαστεί με τον Τζο
Μπάιντεν για το πώς να σφυρηλατήσει τις σχέ-
σεις Ισραήλ - Σαουδικής Αραβίας, αν και το
Ριάντ έχει συνδέσει οποιαδήποτε κίνηση του
βασιλείου για εξομάλυνση με επίλυση των
στόχων δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Θορυβημένοι είναι και οι Αμερικανοί, όσο
και αν ο Λευκός Οίκος θέλησε να υποβαθμί-
σει τη συμμετοχή της Κίνας, διατυπώνοντας
ακόμη και μετά τη συμφωνία τις αμφιβολίες
τους για τη βούληση του Ιράν να εμπλακεί
ενεργά σε μια αποκλιμάκωση, προαναγγέλ-
λοντας πως οι δύο χώρες θα αντιμετωπίσουν
«πολλές προκλήσεις» για να ξεπεράσουν τις
βαθιές διαφορές τους.

Γιώργος Μυλωνάς

Κινεζική «σφήνα» 
στη Μέση Ανατολή

Κερδισμένοι, χαμένοι και...
θεατές στη συμφωνία Ιράν

και Σαουδικής Αραβίας

Στα «μαχαίρια» Σολτς - Μπέρμποκ
Το «ναυάγιο» στα σχέδια για δημιουργία γερμανικού Συμβουλίου Εθνικής

Ασφάλειας, λόγω διαφωνιών μεταξύ Καγκελαρίας και υπουργείου Εξωτερικών,
επιβεβαιώνει όσους εδώ και πολλούς μήνες λένε πως δεν υπήρξε ποτέ μια γερμα-
νική ομοσπονδιακή κυβέρνηση τόσο διχασμένη στην εξωτερική πολιτική, όσο αυτή.
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το Συμβούλιο θα θεμελιωνόταν στην πρώτη
«Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» της χώρας, ωστόσο τα συνεχή προβλήματα
στις σχέσεις του καγκελάριου Όλαφ Σολτς με την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα τόσο της παράδοσης
όπλων στην Ουκρανία όσο και των σχέσεων με την Κίνα, ή της διάρκειας παραμο-
νής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο Μάλι, δεν επέτρεψαν την επίτευξη του
στόχου για δημιουργία οργάνου στα πρότυπα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Οι δια-
φωνίες Καγκελαρίας και υπουργείου Εξωτερικών εντοπίζονταν στο πού θα εδρεύει, ποιος θα ηγεί-
ται και πώς θα στελεχωθεί.  Προς αποφυγή οριστικής ρήξης, ελήφθη η απόφαση να εγκαταλειφθεί
το εγχείρημα, ενώ είναι πλέον σαφής η διαφορά των δύο πλευρών σχετικά με τις αρμοδιότητες για
την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλει να παραχωρήσει περαιτέρω
εξουσίες στην Καγκελαρία, η οποία με τη σειρά της ήταν αντίθετη στην υπαγωγή μιας ομάδας με
εκτελεστικές εξουσίες –όπως ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας– στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μαύρα σύννεφα στην Ευρώπη
Το «σωσίβιο» των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην εμβληματική Crédit Suisse, σε

μια άνευ προηγουμένου κίνηση από την ελβετική Κεντρική Τράπεζα, για έναν κολοσ-
σό που θεωρείται πολύ μεγάλος για να αφεθεί να πτωχεύσει, είναι η πρώτη ένεση
ρευστότητας σε μεγάλη τράπεζα σε παγκόσμια κλίμακα μετά την κρίση του 2008, ξε-
περνώντας κατά πολύ ακόμη και τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
κορονοϊού. Αποδεικνύει πως η κρίση εμπιστοσύνης που πυροδότησε η κατάρρευση
της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρθηκε πλέον στην Ευρώπη,
καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να αψηφούν τις διαβεβαιώσεις, ιδίως από τον πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν, για μέτρα που εγγυώνται τη σταθερότητα του αμερικανικού και του διε-
θνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η τράπεζα-πυλώνας του ελβετικού χρηματο-
πιστωτικού τομέα, μετά την πτώση της βρετανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας
Greensill και σειρά σκανδάλων που «κούρεψαν» κατά 83% την αξία της μετοχής της
σε δύο χρόνια, έφτασε ένα βήμα από την κατάρρευση με το τράβηγμα της πρίζας από
τον βασικότερο μέτοχο, την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας.

Το μέγεθός της φυσικά δεν έχει καμιά σχέση με αυτό της SVB και, όπως προειδο-
ποιούν αναλυτές, αν φτάσει να αντιμετωπίσει υπαρξιακό πρόβλημα, θα βρεθούμε
μπροστά σε μία εντελώς διαφορετική διάσταση της κρίσης.



«Ηκοινωνία απαιτεί αλήθειες
χωρίς υποκρισία και
υπεκφυγές», δηλώνει ο

Γιώργος Κουμουτσάκος για την τραγωδία
των Τεμπών, επισημαίνοντας πως το
εφιαλτικό δυστύχημα είναι μια τομή
οδύνης στον χρόνο και ορίζει επώδυνα
ένα «πριν» και ένα «μετά». «Η “γενιά των
τρένων” διαμορφώνει νέα κοινωνικά
δεδομένα», σημειώνει με νόημα.

Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών κυ-
ριαρχεί στην πολιτική αντιπαράθεση
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Για
το θέμα αυτό μίλησε πρόσφατα ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Αλέξης Τσίπρας στο Mega, κατα-
λογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.
Τι απαντάτε; 

Κατ’ αρχάς πρέπει να σας πω ότι μου έκα-
νε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο κ. Τσίπρας
ουσιαστικά «άδειασε» τον κ. Σπίρτζη. Σε αν-
τίθεση με εκείνον, που είχε δηλώσει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία ευθύνη για την κατά-
σταση των σιδηροδρόμων, αναγνώρισε ότι
το κόμμα του φέρει την ευθύνη που του
αναλογεί.

Οι πολίτες όμως περίμεναν από τον κ.
Τσίπρα, που έχει κυβερνήσει, εκτός από το
να ασκήσει κριτική, να προβεί με γενναιότη-
τα και εντιμότητα στη δέουσα και απαιτού-
μενη υπό το βάρος των περιστάσεων αυτο-
κριτική. Αντίθετα επέλεξε, για μια ακόμη
φορά, να κινηθεί στο μονοπάτι τού χθες
επαναλαμβάνοντας μεγάλα, κενά περιεχο-
μένου λόγια περί ευθύνης, χωρίς καμία
απάντηση για τις επτά παρατάσεις- καθυ-
στερήσεις της επίμαχης σύμβασης 717 στη
διάρκεια της θητείας του.

Εμφάνισε, όμως, συγκεκριμένα έγ-
γραφα και στοιχεία για το ποσοστό της
ολοκλήρωσης…

Εμφάνισε στοιχεία για ένα ποσοστό δή-
θεν ολοκλήρωσης 68% συγχέοντας, είτε
σκόπιμα είτε από άγνοια, πληρωμές με συ-
στήματα που δήθεν λειτουργούσαν. Όμως,
είναι γνωστό ότι μέχρι το 2017 είχε παρα-
δοθεί μόλις το 32% του φυσικού αντικειμέ-
νου, μεγάλο μέρος του οποίου στη συνέ-
χεια έπρεπε να αντικατασταθεί. Ενώ από
εκεί και μέχρι το 2019 δεν κινήθηκε απολύ-
τως τίποτα. Παρότι επιχείρησε μια «βουτιά»
πολλές δεκαετίες πίσω για να μιλήσει για το

Κράτος, δεν είπε ούτε κουβέντα για την
ανάγκη αξιολόγησης στο Δημόσιο και την
επιβεβλημένη ρήξη με λογικές ασυδοσίας
και παλαιοσυνδικαλισμού, που επιχειρούν
να κρατήσουν το ελληνικό Κράτος δέσμιο
των χειρότερων εποχών του. Η κοινωνία
απαιτεί αλήθειες χωρίς υποκρισία και υπεκ-
φυγές. Και αυτό ο κ. Τσίπρας για άλλη μια
φορά δεν τόλμησε να το κάνει...

Όλα δείχνουν πως απομένει πλέον λί-
γο διάστημα μέχρι να προκηρυχθούν
οι εκλογές, πιθανότατα στα τέλη Μαΐ-
ου. Πιστεύετε πως η ΝΔ μπορεί να αλ-
λάξει το κλίμα θυμού που επικρατεί
στην κοινωνία εξαιτίας του δυστυχή-
ματος και πώς; 

Η τραγική απώλεια τόσων νέων ανθρώ-
πων δικαιολογεί τον πόνο, που γίνεται θυ-
μός και οργή. Το εφιαλτικό δυστύχημα στα
Τέμπη είναι μια τομή οδύνης στον χρόνο.
Ορίζει επώδυνα ένα «πριν» και ένα «μετά».
Η «γενιά των τρένων» διαμορφώνει νέα κοι-
νωνικά δεδομένα. Μπροστά σε αυτή την
κατάσταση, στους μήνες που απομένουν
μέχρι την κορυφαία ώρα του πολίτη, η κυ-
βέρνηση οφείλει να κινηθεί με γνώμονα
τρεις λέξεις: ενσυναίσθηση, αποτελεσματι-
κότητα και, κυρίως, απονομή δικαιοσύνης
με καταλογισμό ευθυνών όπου και σε όποι-
ον ανήκουν. 

Το πράττει. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι σύν-
τομα θα ξεκινήσει η σταδιακή επούλωση
του τραύματος. Του εντός μας πένθους. Τό-
τε θα επανέλθει στην ουσία του και το πραγ-
ματικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής
αναμέτρησης:

Σταθερότητα και στιβαρή διακυβέρνηση
ή κυβερνητική αστάθεια και αβεβαιότητα;
Μπροστά ή πίσω;

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της
αβεβαιότητας. Ούτε της επιστροφής στο
παρελθόν, στα έργα και στις ημέρες μιας
ασυνάρτητης Αριστεράς. Θα κερδίσουμε
καθαρά τις εκλογές, κα Καραβοκύρη.
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Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ

Γιώργος 
Κουμουτσάκος 

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Η Ελλάδα    
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Δηλαδή, πιστεύετε ότι η ΝΔ έχει ακόμα
βάσιμες πιθανότητες να κερδίσει την
αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες;

Επαναλαμβάνω ότι, παρά την παρούσα
δυσχερή συγκυρία, πιστεύω πως θα κερδί-
σουμε καθαρά τις εκλογές. Στο πλαίσιο αυ-
τό, η αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη είναι
ένας δύσκολος μεν αλλά και διεκδικήσι-
μος, εφικτός στόχος. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνη-
ση «επικοινωνιακή» διαχείριση της
τραγωδίας αλλά και επιχείρηση συμ-
ψηφισμού των ευθυνών. Τι απαντάτε;

Την ώρα μιας τραγωδίας είναι αδιανόητο
να επικρατεί μια, κατώτερη των στιγμών,
σπουδή επικοινωνίας.

Δηλαδή δεν μπορεί να επιλέγεται ως
απάντηση –σε τέτοιες στιγμές οδύνης και
συντριβής– η υπό τον κ. Τσίπρα, αλήστου
μνήμης, «κυβερνητική σύσκεψη» για το
Μάτι υπό τους προβολείς των τηλεοπτι-
κών καμερών. 

Οι πολίτες πλέον είναι πολύ καχύποπτοι
μπροστά σε τέτοιες εικόνες και επικοινω-
νιακές πρακτικές.

Αντίθετα με αυτά τα προηγούμενα, που
θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε, η στάση της
κυβέρνησης μπροστά στο δέος της τρα-
γωδίας των Τεμπών υπήρξε ουσιαστική:
άμεση παραίτηση του αρμόδιου υπουρ-
γού, προτροπή του πρωθυπουργού για τα-
χύτατη δράση της Δικαιοσύνης, ανακοί-
νωση πρακτικών βημάτων αποκατάστα-
σης της ασφαλούς λειτουργίας των σιδη-

ροδρόμων, σύσταση τεχνικής υπερκομ-
ματικής επιτροπής διερεύνησης, κοινο-
βουλευτική συζήτηση και, πάνω απ’ όλα,
ανάληψη της αναλογούσας πολιτικής ευ-
θύνης και έκφραση συγγνώμης από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό. Συμπέρασμα: Η
κριτική και οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχουν υπόσταση. 

Είναι κενές περιεχομένου, γιατί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει βαρύ παρελθόν και γιατί η κυβέρ-
νηση στάθηκε όπως άρμοζε στο ύψος
των πολύ δύσκολων στιγμών, που συγ-
κλόνισαν την Ελλάδα.

Υπονοείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να
«εργαλειοποιήσει» την οργή των πολι-
τών και να καρπωθεί πολιτικά οφέλη,
λίγο πριν από τις εκλογές;

Μα γιατί εκπλήσσεστε; Αυτό ξέρει και αυ-
τό επιχειρεί και τώρα να κάνει. 

Πώς κρίνετε την απόφαση του πρώην
υπουργού, Κώστα Καραμανλή, να ανα-
λάβει την πολιτική ευθύνη και να πα-
ραιτηθεί;

Ήταν μια σωστή, γενναία απόφαση επιβε-

βλημένη από τα τραγικά γεγονότα. Εκείνη η
στάση έτυχε γενικής αναγνώρισης.

Μήπως το τραγικό δυστύχημα ξε-
χείλισε την οργή της κοινωνίας,
επειδή προστέθηκε σε μια σειρά άλ-
λων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι πολίτες, όπως για παράδειγ-
μα η ακρίβεια; 

Η κοινωνία, οι πολίτες, πιέζονται συνε-
χώς από την εποχή της οικονομικής κρίσης
του 2010. Δεκατρία χρόνια είναι πολλά. Οι
αντοχές έχουν εξασθενίσει.

Όμως, κάθε καλόπιστος πολίτης βλέπει
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν και κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες μεγά-
λες και πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις,
όχι μόνον κράτησε την Ελλάδα όρθια, αλλά
προχώρησε σε ουσιαστικά μεταρρυθμιστι-
κά βήματα προόδου με ανοικτή οικονομία
και προστατευμένη κοινωνία.

Ο αγώνας μας με τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας των πολιτών, καθώς και με
τις βαθιά ριζωμένες παθογένειες του ελλη-
νικού κράτους, συνεχίζεται και θα συνεχι-
στεί μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας

μας. Θα κριθούμε από τον λαό και πιστεύω
ότι θα νικήσουμε στις εκλογές. 

Οι αντίπαλοί μας δεν είναι εναλλακτική
λύση. Είναι συνταγή οπισθοδρόμησης.

Εκτιμάτε πως μια μερίδα ψηφοφόρων
θα στραφεί σε αντισυστημικά κόμματα
ή θα απέχει από τις εκλογές, εξαιτίας
της τραγωδίας των Τεμπών;

Δεν το αποκλείω. Η συγκυρία ευνοεί τέ-
τοιες συμπεριφορές. Οφείλουμε λοιπόν ως
εκφραστές και μέλη της πολιτικής τάξης να
σπεύσουμε. Να σπεύσουμε για να μη γίνει
το τραύμα εμπιστοσύνης των πολιτών, ειδι-
κά της νέας γενιάς, βαθύ και αθεράπευτο.
Να μη γίνει η σημερινή απόσταση αγεφύ-
ρωτο χάσμα με μόνον κερδισμένο τα καρα-
δοκούντα άκρα, την αδιαφορία και την απο-
στροφή από την πολιτική ως θεμελιώδη δη-
μοκρατική λειτουργία.

Μπορούμε, έχουμε ακόμα χρόνο –λίγο,
όχι πολύ– να «χτίσουμε αναχώματα» ανα-

στροφής της ροής προς τα άκρα, την αδια-
φορία και την επικίνδυνη μοιρολατρία τού
«όλοι ίδιοι είναι». Τα πολιτικά αναχώματα
αυτά σας τα ανέφερα ήδη: Ενσυναίσθηση
με συμπεριφορές σεμνότητας και μετριο-
πάθειας. Αποτελεσματικότητα δράσης και
σύγκρουση με τις χρονίζουσες παθογένει-
ες. Ταχεία απονομή δικαιοσύνης σε όποι-
ους υπευθύνους.

Πόσο εφικτό είναι, όμως, να διορθω-
θούν παθογένειες ετών μέσα σε λί-
γους μήνες;

Πράγματι, η πλήρης θεραπεία θέλει
χρόνο που δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως,
χρόνος για ακόμα πιο εντατική προσπά-
θεια και για δραστικές παρεμβάσεις και
τομές, με πρώτη την ενίσχυση και την επι-
τάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και
της αξιοκρατίας. 

Ως βουλευτής και σύντομα και πάλι
υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της
Αθήνας, επικοινωνείτε σίγουρα με
τους πολίτες. Τι σας λένε; Τι τους απα-
σχολεί;

Η ακρίβεια, η ανεργία, η ασφάλεια και
τα εθνικά θέματα είναι τα προβλήματα
που τους απασχολούν, όπως όλους τους
Έλληνες. Εμείς, λοιπόν, οφείλουμε να
τους πείσουμε με ειλικρίνεια, ακόμα κι
όταν αυτή είναι δύσκολη. Γι’ αυτό και οι
προτάσεις μας πρέπει να είναι εφικτές
και εφαρμόσιμες για την Ελλάδα της επό-
μενης μέρας, χωρίς ακρότητες και διχα-
στική πόλωση.

«Η κριτική και οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν
υπόσταση. Είναι κενές περιεχομένου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει

βαρύ παρελθόν και γιατί η κυβέρνηση στάθηκε, όπως
άρμοζε, στο ύψος των πολύ δύσκολων στιγμών 

που συγκλόνισαν τη χώρα μας»

  δεν έχει την πολυτέλεια της αβεβαιότητας 
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Όταν η οργή ξέσπασε σε π

Γιαούρτια και γροθιές

Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαρτίου 2010 και η ΓΣΕΕ έχει εξαγγείλει μεγάλη συγκέν-
τρωση στην πλατεία Συντάγματος, σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση γίνεται
όλο και πιο αισθητή. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος, θα
βρεθεί στο στόχαστρο ομάδας ατόμων που αρχικά θα τον αποδοκιμάσουν και θα του
πετάξουν γιαούρτια την ώρα που κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ. Ο κ. Παναγόπουλος θα
κάνει μερικά βήματα στο πλάι και τότε ένα άλλο άτομο θα του πετάξει νερό, ενώ δευ-
τερόλεπτα αργότερα ο χώρος θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Ένας άνδρας που ξε-
πήδησε από το συγκεντρωμένο πλήθος θα τον χτυπήσει στο κεφάλι, ο τότε πρό-
εδρος της ΓΣΕΕ θα τον χαστουκίσει και άμεσα θα δεχθεί άγρια επίθεση από τουλάχι-
στον τρία-τέσσερα άτομα που θα τον χτυπήσουν με γροθιές και κλοτσιές. Με τη βοή-
θεια των συνεργατών του θα φυγαδευτεί στο προαύλιο της Βουλής, με την εικόνα
του συνδικαλιστή με τα σπασμένα γυαλιά, το σκισμένο πουκάμισο και τα αίματα στο
πρόσωπο και την κοιλιά να προοιωνίζεται τα όσα θα επακολουθήσουν τα επόμενα
χρόνια. Η ΕΛ.ΑΣ., μερικές ημέρες αργότερα, θα συλλάβει τρία άτομα ηλικίας 32 έως
37 ετών, τα οποία θα αναγνωριστούν ως δράστες της επίθεσης. 

Οξυλοδαρμός του Γιάνη Βαρουφάκη έξω από
εστιατόριο στην περιοχή των Εξαρχείων, από
ομάδα νεαρών αντιεξουσιαστών –όσο κι αν ο

ίδιος επιμένει να λέει ότι τον χτύπησαν «μπράβοι»
εντεταλμένοι από... σκοτεινά κέντρα–, ξύπνησε άσχημες
μνήμες από ένα όχι και τόσο
μακρινό παρελθόν. Δεν έχουν
περάσει παρά λίγα χρόνια
από τη δεκαετία των
μνημονίων (2010-
2019), όταν οι βίαιες
επιθέσεις και οι
προπηλακισμοί σε
βάρος πολιτικών
προσώπων ήταν για ένα
μεγάλο διάστημα σχεδόν
καθημερινό φαινόμενο.
Κάποιοι υποστήριζαν ότι με αυτόν
τον τρόπο εκτονώνεται η λαϊκή οργή, αδυνατώντας να
αντιληφθούν ότι τέτοιες συμπεριφορές έφεραν ακόμη
και στη Βουλή την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής
Αυγής. Κάποιοι άλλοι... έκλειναν το μάτι σ’ αυτούς που
με τον «μανδύα» του αντισυστημικού - αντιεξουσιαστή
χτυπούσαν άγρια βουλευτές, υπουργούς κ.ά., αρκεί
φυσικά να άνηκαν σε αντίπαλη πολιτική παράταξη... 

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Τον έχουν βάλει στο… μάτι

Όσον αφορά τον Γιάνη Βαρουφάκη, δεν
είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχα-
στρο, καθώς το 2015 πάλι στα Εξάρχεια και
πάλι στο ίδιο εστιατόριο, όντας τότε υπουρ-
γός Οικονομικών, είχε πέσει ξανά θύμα τραμ-
πούκικης επίθεσης. Ο νυν γ.γ. του ΜέΡΑ25
δειπνούσε με τη σύζυγό του Δανάη Στράτου,
όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων –οι περισσό-
τεροι με κουκούλες– εισέβαλε στο εστιατό-
ριο κι άρχισε να τον βρίζει και να πετάει αντι-
κείμενα προς το μέρος του. Ορισμένοι κινή-
θηκαν προς τον ίδιο, τον έσπρωξαν, αλλά δεν
τον χτύπησαν, με το επεισόδιο να λήγει σχε-
δόν μισή αργότερα. Κάτι που δεν συνέβη τώ-
ρα, καθώς τουλάχιστον τρία-τέσσερα άτομα
τον χτύπησαν, προκαλώντας του κάταγμα
στη μύτη και αφήνοντάς του μώλωπες στο
πρόσωπο. 

Μπορεί η Ελλάδα να έχει αφήσει πίσω της
τη δεκαετία των μνημονίων, ωστόσο τα όσα
είχαν συμβεί εκείνη την περίοδο είναι ακόμη
αρκετά νωπά στις μνήμες όλων...

«Θα φάτε ξύλο όλοι»

Η πρώτη μνημονιακή χρονιά, το 2010, θα σημαδευτεί από μία ακόμη άγρια επί-
θεση σε πολιτικό πρόσωπο. Νωρίς το μεσημέρι της 15ης Δεκεμβρίου, ο πρώην
υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης θα επιχειρήσει να διασχί-
σει πεζός την οδό Πανεπιστημίου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυ-
ρίας της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ. Τότε, ομάδα ατόμων θα τον προσεγγίσει φωνάζον-
τας «θα φάτε ξύλο όλοι», θα αρχίσει να βρίζει τον κ. Χατζηδάκη και τους συνεργά-
τες του, ενώ τρία-τέσσερα άτομα εκμεταλλευόμενα τον όχλο θα αρχίσουν να τον
χτυπάνε. Αιμόφυρτος και σοκαρισμένος ο πρώην υπουργός θα φυγαδευτεί με τη
συνδρομή αστυνομικών των ΜΑΤ, με την ωμή βία να έχει μπει για τα καλά στην
πολιτική ζωή του τόπου μας... Και μπορεί όλη η Ελλάδα να είδε σε... ζωντανή
σύνδεση τα πρόσωπα που χτύπησαν άγρια τον Κωστή Χατζηδάκη, εντούτοις ο μό-
νος που ταυτοποιήθηκε και στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη ήταν ένας
68χρονος συνταξιούχος!

Η δεκαετία 2010-2019
σημαδεύτηκε από τις εικόνες

των αιμόφυρτων και άγρια
χτυπημένων πολιτικών

προσώπων, ενώ κάποιοι
άλλοι βιώσαν προπηλακισμό

και... γιαούρτια
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ολιτικά πρόσωπα Μία από τις θλιβερές στιγμές της σύγχρονης πο-
λιτικής ιστορίας του τόπου καταγράφηκε στις 7
Ιουνίου 2012, με τον τότε υποψήφιοι βουλευτή
της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, να μετατρέ-
πει το στούντιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα»
σε... ρινγκ. Ανάμεσα στους δύο εκλογικούς γύ-
ρους εκείνης της χρονιάς, ο Γιώργος Παπαδάκης
φιλοξενεί στην εκπομπή του εκπροσώπους όλων
των κομμάτων. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να προ-

βλέψει το τι θα συμ-
βεί στα πρώτα λεπτά
της συζήτησης. Ο έγ-
κλειστος σήμερα
Ηλίας Κασιδιάρης
ενοχλείται από κά-
ποια τοποθέτηση της
Ρένας Δούρου και

της πετάει στο πρόσωπο ένα ποτήρι νερό, φωνά-
ζοντας «άντε ρε νούμερο». Δίπλα του κάθεται η
Λιάνα Κανέλλη, η οποία επιχειρεί να τον συγκρα-
τήσει, με το πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλο-
λιάκου να την χτυπάει με γροθιές και σφαλιάρες
στο πρόσωπο, πριν φύγει για τα παρασκήνια όπου
και εκεί λειτουργεί ως... ταύρος εν υαλοπωλείο,
μέχρι να διαφύγει τρέχοντας για να γλιτώσει το
αυτόφωρο.

Επίθεση στον Πάγκαλο

Η φράση «μαζί τα φάγαμε» θα στοιχειώνει την πολιτική διαδρομή του Θεό-
δωρου Πάγκαλου, με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ να «χρεώνει» την οικο-
νομική κρίση της χώρας και την εμπλοκή με τα μνημόνια από κοινού στους
πολιτικούς και στον ελληνικό λαό. Και μπορεί ο ίδιος να μην έπεσε θύμα ξυ-
λοδαρμού, ωστόσο στα χρονικά έχουν καταγραφεί ο προπηλακισμός του και
η επίθεση που δέχτηκε από ομάδα ατόμων που του πέταξαν γιαούρτια την
ώρα που έτρωγε σε ταβέρνα στα Καλύβια. Το περιστατικό είχε συμβεί το
βράδυ της 16ης Μαρτίου 2011, όταν ο κ. Πάγκαλος με φίλους και συνεργά-
τες είχε βγει για φαγητό, με ομάδα περίπου 50 ατόμων να συγκεντρώνεται
απέξω για να φωνάξει συνθήματα και να τον βρίσει. Κάποια στιγμή, το ιστορι-
κό στέλεχος του Κινήματος βγήκε από τον χώρο της ταβέρνας για να τους μι-
λήσει και το αποτέλεσμα ήταν να του πετάξουν γιαούρτια κι ένας πιο... θερ-
μόαιμος μία ξύλινη καρέκλα που τον πέτυχε στον ώμο, προκαλώντας του μώ-
λωπες. Μάλιστα, το περιστατικό συνεχίστηκε καθώς λίγη ώρα αργότερα ο
Θεόδωρος Πάγκαλος και οι συνεργάτες του αποχώρησαν με τα αυτοκίνητά
τους, τα οποία έγιναν στόχος... λιθοβολισμού από αγνώστους. 

Γερμενής εναντίον Καμίνη

Παραμονές Πάσχα του 2013 και η Χρυσή Αυγή είναι
στα... ντουζένια της, εκμεταλλευόμενη την οικονο-
μική κρίση που ισοπεδώνει τα νοικοκυριά. Μία από-
φαση του τότε δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμί-
νη, να απαγορεύσει το «συσσίτιο μόνο για
Έλληνες» που ήθελε να στήσει στην
πλατεία Συντάγματος η εγκληματική
οργάνωση, θα προκαλέσει την οργή
του τότε βουλευτή Γιώργου Γερμενή. Ο
επονομαζόμενος «Καιάδας» το μεσημέρι
της 2ας Μαΐου θα εισβάλει στον Κόμβο Αλληλο-
βοήθειας του Δήμου Αθηναίων και θα επιτεθεί στον
κ. Καμίνη, ο οποίος σώζεται χάρη στην άμεση επέμ-
βαση δύο αστυνομικών της προσωπικής του ασφά-
λειας. Ωστόσο, μία από τις γροθιές του «Καιάδα» θα
πετύχει ένα 12χρονο παιδί που εκείνη τη στιγμή
παίρνει μία πασχαλινή λαμπάδα κι ένα αυγό από τα
χέρια του τότε δημάρχου Αθηναίων. Αίσθηση προ-
καλεί το γεγονός ότι ο Γιώργος Γερμενής οπλοφο-
ρεί, αρνούμενος να δώσει το πιστόλι του στους
αστυνομικούς. Η δικαστική καταδίκη τού τότε βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής θα έρθει πέντε χρόνια αρ-
γότερα και μετά από τέσσερις αναβολές. 

«Αλήτες, προδότες»

Η παρουσία του Γιώργου Κουμουτσάκου, σε συγκέντρωση
ποντιακών συλλόγων στην πλατεία Συντάγματος, το μεσημέρι
της 5ης Νοεμβρίου 2015, καταγράφηκε ως ένα ακόμη περι-
στατικό ωμής βίας με στόχο πολιτικό πρόσωπο. Ο τότε βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας, λίγα μέτρα μακριά από το μνη-
μείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ετοιμάζεται να κάνει δηλώσεις
στα ΜΜΕ, ωστόσο μία ομάδα ατόμων που βγαίνει από το συγ-
κεντρωμένο πλήθος έχει διαφορετική άποψη. Μαυροφορεμέ-
νοι νεαροί –και κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι– του ορμούν και αρ-
χίζουν να του ρίχνουν γροθιές και σφαλιάρες, με τον κ. Κου-
μουτσάκο να επιχειρεί να διαφύγει προς την πλευρά που βρί-
σκονται παρατεταγμένοι άνδρες των ΜΑΤ. Συνεργάτες του και
αστυνομικοί με πολιτικά επιχειρούν να τον προστατεύσουν, μά-
ταια όμως, καθώς μέχρι να φτάσει σε ασφαλές σημείο θα δεχ-
θεί στο κεφάλι μπουκάλια και τουλάχιστον ακόμη δύο γροθιές.
Και αυτή η εικόνα, ενός πολιτικού με αίματα στο πρόσωπο, θα
καταγραφεί από τις τηλεοπτικές κάμερες και τους φακούς
των φωτορεπόρτερ, με τον ίδιο να δηλώνει αργότερα ότι «κά-
ποιοι επιχείρησαν να καπηλευτούν τον πόνο και τη δικαιολογη-
μένη αγανάκτηση των ποντιακών σωματείων», κατονομάζον-
τας τη Χρυσή Αυγή ως υπαίτια για τον ξυλοδαρμό του.

Προπηλακισμός Μπουτάρη

Σε... πεδίο μάχης μετατράπηκε η εκδήλωση
μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, το απόγευ-
μα της 19ης Μαΐου 2018 στον Λευκό Πύργο, με
τον τότε δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτά-
ρη να δέχεται επίθεση από ομάδα ατόμων. Μετά
την επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία της Αγίας
Σοφίας, ο κόσμος κατευθύνθηκε στον Λευκό Πύρ-
γο για την υποστολή της σημαίας, με τον κ. Μπου-
τάρη να δέχεται αρχικά απειλές και βρισιές που
κατέληξαν σε προπηλακισμό, κλοτσιές και σπρω-
ξιές, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να
τραυματιστεί ελαφρά. «Με χτυπούσαν παντού.
Κλοτσιές, μπουνιές, τα πάντα. Αυτοί δεν νομίζω
ότι ήταν Πόντιοι. Με τους Πόντιους έχω καλή σχέ-
ση», είχε δηλώσει ο τότε δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνει και να οδηγεί
στη Δικαιοσύνη έναν 40χρονο, ο οποίος υποστή-
ριξε πως ό,τι έκανε ήταν επειδή τελούσε υπό την
επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. 

Όταν έγινε...
ρινγκ το 
«Καλημέρα
Ελλάδα»



Μοιάζει με ψυχροπολεμικό
κατασκοπευτικό μυθιστόρημα
η ιστορία της 35χρονης

Μαρίας Τσάλλα (σύμφωνα με τα
ελληνικά νόμιμα έγγραφα) ή Ιρίνας
Αλεξάντροβνα Σμίρεβα (σύμφωνα με
τα πραγματικά της στοιχεία), η οποία
μας είχε έλθει από την παγωμένη
Μόσχα στην Αθήνα το 2018 ως παιδί
Ελλήνων ομογενών. 

Έναν χρόνο αργότερα, πολιτογραφείται
Ελληνίδα με νόμιμα χαρτιά, δηλώνει φω-
τογράφος και ανοίγει ένα κατάστημα με
την επωνυμία «Galazio» στο Παγκράτι, με
είδη χειροτεχνίας και πλεκτικής, ενώ πα-
ράλληλα λαμβάνει μέρος και σε διαγωνι-
σμούς φωτογραφίας. 

Η Ιρίνα ανήκει σε μια ειδική κατηγορία
κατασκόπων που ονομάζονται «Illegals»,
οι οποίοι στρατολογούνται και εκπαι-
δεύονται από τις ρωσικές Μυστικές Υπη-
ρεσίες και στέλνονται σε χώρες του λεγό-
μενου δυτικού κόσμου για να αναλάβουν
ειδικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό, λένε οι
πληροφορίες, ότι, για να μεταμορφωθεί
η Ρωσίδα Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σμίρεβα σε
Μαρία Τσάλλα, η διαδικασία στοίχισε στο
ρωσικό κράτος 5 εκατομμύρια ευρώ. Τό-
σο κοστίζει, λένε, η «κατασκευή χαρακτή-
ρων». Η συγκεκριμένη ήρθε στη χώρα μας
και δρούσε ανεξάρτητα, χωρίς να εμφανί-
ζεται να έχει καμία επαφή με τη ρωσική
πρεσβεία στην Αθήνα.

«Παιδί ομογενών»

Η Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σμίρεβα –όπως
προαναφέρθηκε– ήρθε στην Ελλάδα ως
«παιδί ομογενών» και έναν χρόνο αργότερα
πολιτογραφήθηκε Ελληνίδα. Γράφτηκε στο
δημοτολόγιο δήμου της Αττικής ενώ έναν
χρόνο αργότερα, με ληξιαρχική πράξη,
επανεγγράφηκε σε δήμο εκτός Αττικής.

Οι «illegals» στρατολογούνται και εκπαι-
δεύονται από τις Υπηρεσίες συγκεκριμέ-
νης ξένης χώρας, με σκοπό να τοποθετη-
θούν σε χώρες-στόχους, αναλαμβάνον-
τας στη συνέχεια κατασκοπευτική δράση
υπέρ της χώρας τους. Για την προστασία
της πραγματικής τους ταυτότητας, χρησι-
μοποιούν «βαθύ κάλυμμα», το οποίο δημι-
ουργείται με παραποίηση ατομικών εγ-
γράφων και χρήση πιστοποιητικών που
προέρχονται από στοιχεία θνησιγενών
βρεφών ή ατόμων που έχουν αποβιώσει.
Από τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο
εξωτερικό, οι «illegals» ζουν και συμπερι-
φέρονται με βάση την κατασκευασμένη
ιστορία που έχει δημιουργηθεί για αυ-
τούς, ώστε να προστατεύσουν την απο-
στολή τους.

Στρατολογούνται

Τα ταξίδια της Ρωσίδας κατασκόπου,
σε συγκεκριμένες ακριτικές περιοχές της
χώρας αλλά και σε ευρωπαϊκούς προορι-

σμούς, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ),
προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί η δρά-
ση της.  Οι αναλυτές της ΕΥΠ εκτιμούν ότι
η 35χρονη Σμίρεβα είναι γρανάζι ενός δι-
κτύου Ρώσων κατασκόπων που ξεκινά
από την Πολωνία, περνά από τη Γερμανία,
τη Σλοβενία και τη Βουλγαρια και καταλή-
γει στη χώρα μας. Όλοι τους έχουν βγει
από το πρόγραμμα «illegal», που αφορά
μια ειδική κατηγορία κατασκόπων οι οποί-
οι στρατολογούνται και εκπαιδεύονται
από τις ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες και
στέλνονται σε χώρες του λεγόμενου δυτι-
κού κόσμου για να αναλάβουν ειδικό ρό-
λο, με την όλη διαδικασία της «κατα-
σκευής χαρακτήρων» να στοιχίζει στο ρω-
σικό κράτος 5 εκατομμύρια ευρώ για τον
καθένα κατάσκοπο! 

Όμως, μια σύλληψη στη Σλοβενία στις
αρχές του χρόνου «έκαψε» το εγχείρημα
και έτσι η Μόσχα αποφάσισε να τους απο-
σύρει άρον-άρον πίσω στην παγωμένη
πρωτεύουσα της Ρωσίας. Εκτός από τη

σύλληψη στη Σλοβενία, τη δράση της Ιρί-
νας Αλεξάντροβνα Σμίρεβα ξεσκέπασε
μια πληροφορία για τη διπλή ζωή της
«Μαρίας Τσάλλα» και το γεγονός ότι το
συγκεκριμένο όνομα οδηγεί σε ένα μωρό
που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1991
και πέθανε αμέσως.

Η 35χρονη Ρωσίδα «Μαρία Τσάλλα» κα-
τάφερε για πέντε χρόνια να τρυπώσει
στην ελληνική κοινωνία και να αποτελεί
κομμάτι αυτής. Με πρόσχημα, δε, τη φω-
τογραφική της ιδιότητα, φέρεται να εκτε-
λούσε εντολές από τους Ρώσους αξιωμα-
τούχους των Μυστικών Υπηρεσιών. Μέχρι
που, τον περασμένο Ιανουάριο, οι Μυστι-
κές Υπηρεσίες της χώρας της την απέσυ-
ραν άρον-άρον, καθώς είχαν πληροφόρη-
ση ότι είχε ταυτοποιηθεί από την ΕΥΠ και
ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή της. Όπως
λένε καλά πληροφορημένες πηγές, στό-
χος των ρωσικών Μυστικών Υπηρεσιών
είναι να διαβρώσουν το δίκτυο πληροφο-
ριών του ΝΑΤΟ και να αποκρυπτογραφή-
σουν τις κινήσεις των Αμερικανών και των
Ευρωπαίων συμμάχων τους. 

Οι ίδιες πηγές λένε πως το διαμέρισμα
του Παγκρατίου, όπου διέμενε τα τελευ-
ταία 4 χρόνια η 35χρονη, οι επαφές της,
τα ίχνη στο διαδίκτυο αλλά και οι μαρτυ-
ρίες του Έλληνα συντρόφου της και της
Ελληνίδας υπαλλήλου στο κατάστημα
«Galazio» θα συνδράμουν τις Αρχές στην
αποκωδικοποίηση της δράσης της «Μα-
ρίας Τσάλλα».
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Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ
οι επαφές και τα ταξίδια

της «Μαρίας Τσάλλα» 
ή, αλλιώς, Ιρίνα

Αλεξάντροβνα Σμίρεβα

Το «ατύχημα» της 
«Ελληνικός Χρυσός» 
και τα αναπάντητα 
ερωτήματα
Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, η επισήμανση
και οι προειδοποιήσεις (ιδιαίτερα της
εφημερίδας της Θεσσαλονίκης «Karfi-
tsa») επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Στον δρό-
μο Ολυμπιάδας-Στρατωνίου, στις
14/3/2023 και περί τις 8 το πρωί, άνοι-
ξε η πόρτα της καρότσας φορτηγού που
μετέφερε συμπύκνωμα χρυσοφόρου αρ-
σενοπυρίτη στο λιμάνι του Στρατωνίου και
έπεσε στο οδόστρωμα. Κατά την «Ελληνι-
κός Χρυσός», το ατύχημα συνέβη, λόγω
«αστοχίας στη θύρα φόρτωσης του οχή-
ματος». Όμως το ασυντήρητο οδικό δί-
κτυο είναι η βασική αιτία του συμβάντος.
Και η συντήρηση του δικτύου δεν έγινε,
παρά τις προειδοποιήσεις ότι χρήζει απο-
κατάστασης από την εταιρεία σύμφωνα
με τις συμβατικές υποχρεώσεις της. Εί-
ναι, δε, άξια σχολιασμού η προτελευταία
παράγραφος της ενημέρωσης που παρέ-
σχε η «Ελληνικός Χρυσός» για το συμβάν:
«Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημείο καθα-
ρίστηκε άμεσα και δεν δημιουργήθηκε
καμία επίπτωση στη δημόσια υγεία και
στο περιβάλλον». Δηλαδή αν δεν καθαρι-
ζόταν άμεσα, θα είχαμε επίπτωση στη δη-
μόσια υγεία και στο περιβάλλον; Άρα το
φερόμενο υλικό ήταν τοξικό;
Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους της ΚΥΑ 26/7/2011, Δ1.4., «ο κύ-
ριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις
για την κατασκευή και λειτουργία του έρ-
γου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα
τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα
προστασίας του περιβάλλοντος». Ρωτάμε
τον κ. Χρ. Μπαλάσκα, αντιπρόεδρο και γε-
νικό διευθυντή Ελλάδας της Eldorado
Gold: Υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια για
τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος
και αν ναι, ποια και πόσα είναι αυτά;
Ρωτάμε επίσης τον αντιπρόεδρο και γενι-
κό διευθυντή Ελλάδας της Eldorado
Gold: Είναι στελεχωμένη η Επιστημονική
Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλ-
λοντικών Όρων καθ’ ολοκληρίαν κι 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 αρ-
σενοπυρίτη στο ατύχημα στις
14/3/2023 στον δρόμο Ολυμπιάδος-
Στρατωνίου; Κάθε επεξήγηση ευπρόσδε-
κτη. Προτού συμβεί –ο μη γένοιτο– κά-
ποιο άλλο ατύχημα…

Σ.Ν.

Τι «έψαχνε» στην
Ελλάδα η Ρωσίδα
κατάσκοπος 
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ΗΚατερίνα Μπατζελή, πρώην υπουργός,
βουλευτής και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
και υποψήφια βουλευτής στον Βόρειο Τομέα

Αθηνών, ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις και τα
συναισθήματά της για το πολύνεκρο δυστύχημα στα
Τέμπη, εκφράζει τη θλίψη της αλλά στρέφει το
βλέμμα της στη νέα γενιά, που απαιτεί να δει ότι κάτι
πραγματικά αλλάζει σε αυτό το κράτος. 

Θεωρεί ότι «η συγγνώμη έχασε πλέον την αξία της»,
μιλά με σκληρή γλώσσα για τους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς και αναπτύσσει ένα διαφορετικό σκεπτικό για το
ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα που
συνυπάρχουν μέσα σας όλο αυτό το διάστημα, με-
τά την ασύλληπτη τραγωδία των Τεμπών;

Θλίψη, αγανάκτηση, διεκδίκηση δικαίωσης, ευθύνη.
Ο ελληνικός λαός ζητά να έρθουν όλα στο φως. Να
υπάρχει δικαιοσύνη και, κυρίως, ένα κράτος που να εγ-
γυάται την ασφάλεια προς όλους τους πολίτες και ιδιαί-
τερα τη νέα γενιά του τόπου, που θέλει να δει ότι κάτι
πραγματικά αλλάζει.

Αυτή η δημόσια κατακραυγή στις πρώτες δημο-
σκοπήσεις καταγράφεται ως «γύρισμα της πλά-
της» στο πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι είναι μια
«φωτογραφία» της συγκυρίας ή αποτελεί ένα ηχη-
ρό μήνυμα προς τον πολιτικό κόσμο της χώρας;

Η ζωή του τόπου μας, πλέον, θα χωρίζεται σε δύο πε-
ριόδους. Εκείνη πριν από τα Τέμπη και εκείνη μετά τα
Τέμπη. Οι δημοσκοπήσεις –πέρα και έξω από την κριτική
που μπορεί να κάνει κάποιος για τη χρονική περίοδο–
καταγράφουν τα συναισθήματα όλων των πολιτών που,
αν και δεν είχαν θύματα στην οικογένειά τους, συμπά-
σχουν με ειλικρινή συναισθήματα.  Φοβούνται ότι μπο-
ρεί, «out of the blue», να είναι τα επόμενα «θύματα» μίας
αναποτελεσματικής, πελατειακής, εγωκεντρικής, αλα-
ζονικής και επιτελικής κατ’ επίφαση διοίκησης, που εγ-
γυάται την ασφάλεια των πολιτών, μόνο σε εξαγγελίες.

Τρομάζουν ότι μπορεί να είναι και εκείνοι θύματα της
αμάθειας και του «ωχαδελφισμού» ορισμένων υπαλλή-
λων, της ανεπαρκούς στελέχωσης των οργανισμών.
Αναρωτιούνται γιατί, ως φορολογούμενοι, ενώ πληρώ-
νουν, δεν μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς.

Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έρχεται και προστί-
θεται σε μια σωρεία προηγουμένων γεγονότων όπου χά-
θηκαν ζωές, ταλαιπωρήθηκαν συμπολίτες μας, αποδο-
μήθηκε η εικόνα ενός επιτελικού κράτους, τεχνοκρατών
και επίλεκτων… Που η συγγνώμη έχασε πλέον της αξία
της. Είναι η μόνη ενσυνείδητη έκφραση του λόγου, που
έχει ουσία και αξία, μόνο όταν δεν επαναλαμβάνεται!
Διαφορετικά, λέγεται για πλάκα ή είναι της πλάκας. 

Το μήνυμα αγανάκτησης και απόρριψης αφορά το σύ-
νολο του κυβερνώντος πολιτικού συστήματος. Αυτή την
ώρα δεν μπορεί να τεμαχιστούν οι ευθύνες. Δεν είναι
άλλωστε το ζητούμενο από τους συμπολίτες μας. Φυσι-
κά, δεν μπορεί όμως να επιτρέπεται το τσουβάλιασμα
των ευθυνών για όλους, πρακτική που με επικοινωνιακή
ευλάβεια ακολουθεί η κυβέρνηση. Ίσως βρίσκεται ακό-
μη σε σοκ από τις εγκληματικές παραλείψεις και καθυ-
στερήσεις. 

Πώς κρίνετε τους κυβερνητικούς χειρισμούς για
αυτή την εθνική τραγωδία; 

Ήταν του «πάμε και όπου βγει». Ο πρωθυπουργός, με-
τά την 5η συγγνώμη, ακροβατεί θεσμικά και συνταγματι-
κά. Δηλώνει καταλογισμό ευθυνών στον σταθμάρχη, συ-
στήνει επιτροπή εμπειρογνώμων, ορίζει μεταβατικό
υπουργό, προτρέπει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
πώς να κάνει την έρευνα, τεμαχίζει την ερευνητική δια-
δικασία. Εξαγγέλλει μέτρα στήριξης των οικογενειών
των θυμάτων –προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν– ως
προεκλογικό μέτρο.  Πάντως πέρα της κριτικής, επί της
ουσίας και της διαχείρισης του ζητήματος, που προφα-
νώς δεν είναι εύκολη για κανέναν, ο κύκλος των χαμέ-
νων ευκαιριών, συνεργειών και συνεννοήσεων σε ση-
μαντικά εθνικά ζητήματα, και μάλιστα σε εκείνα που
αφορούν την ασφάλεια, δεν μπορεί να χαθεί ή να χρησι-
μοποιηθεί στον βωμό της κομματικής αντιπαράθεσης.

Εκ των πραγμάτων βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό
να αλλάζει. Η προκήρυξη των εκλογών θα πάρει –
όπως όλα δείχνουν– μια γενναία παράταση, η δια-
φορά μεταξύ των δύο πρώτων μειώνεται και το
ΠΑΣΟΚ δείχνει μια στασιμότητα. Πώς αξιολογείτε
για το κόμμα σας αυτήν τη συγκυρία; 

Προσπαθώ να καταλάβω τη διαπίστωση περί στασιμό-
τητας ή και φθοράς του ΠΑΣΟΚ, με ποιο ποσοστό συγ-
κρίνεται κάθε φορά. Έχει διαπιστωθεί ότι κανένα κοινο-
βουλευτικό κόμμα που έχει κυβερνήσει δεν κερδίζει ή
έχει οριακή αύξηση. Είναι λογικό στη φάση αυτή. 

Τα ποσοστά στις «κυλιόμενες» εθνικές εκλογές ας τα
αποφασίσει ο ελληνικός λαός και ας τα κρίνει η… «ιστο-
ρία του μέλλοντος». Το ΠΑΣΟΚ  έχει δείξει, για μία ακό-
μη φορά, σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης,
αποφασιστικότητα στις προτάσεις ανασυγκρότησης των
υποδομών και της λειτουργίας των σιδηροδρόμων και
εθνική αντίληψη για ένα σύγχρονο κράτος με δομές και
στήριξη των κοινωφελών οργανισμών, ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας των υποδομών και ουσιαστικό μηχανισμό
διαχείρισης κινδύνων.

Η μεγάλη ρευστότητα που παρατηρείται στο πολιτι-
κό τοπίο καθιστά εφικτή την αυτοδυναμία ή οδη-
γούμαστε πλέον σε αναγκαστικές συνεργασίες; 

Η πολιτική συνεργασιών στα ευρωπαϊκά κοινοβουλευ-
τικά συστήματα είναι διαχρονικά αυτονόητη, ζητούμενη.
Κανένας δεν πέφτει από τα σύννεφα στα ζητήματα συ-
νεργασιών. Δεν είναι το προεκλογικό ερώτημα «παγίδα»
για κανένα κόμμα, «με ποιον» θα συνεργαστείτε, για να
τον κατακρίνει η άλλη πλευρά. Άλλα, αντίθετα, πώς και
επί ποιας βάσης θα συνεργαστείτε.  Φυσικά, για να είναι
οι συνεργασίες ουσιαστικές, πρέπει να προϋπάρχουν
δύο προϋποθέσεις για τη διακυβέρνηση. Πρώτον: Ισχυ-
ρή και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση ώστε να λει-
τουργεί το κράτος και να υλοποιεί τις προτεραιότητες,
ως συνέχεια. Δεύτερον: Κοινοβουλευτική δημοκρατία,
κράτος δικαίου και «οδικός χάρτης» ανάπτυξης. 

Είναι θέμα επιλογής και μοντέλου διακυβέρνησης,
που προφανώς δεν περιορίζεται στην αριθμητική προ-
σέγγιση των συνεργασιών. Μια κυβερνητική αυτοδυνα-
μία που βγαίνει από έναν «πειραγμένο» εκλογικό νόμο,
εάν στηρίζεται σε ένα «επιτελικό», πρωθυπουργοκεντρι-
κό σύστημα, σε τεχνοκράτες, σε πολιτικές και χρηματο-
δοτήσεις που λαμβάνονται με αποφάσεις fast track, τό-
τε θα συνεχίσει να ζητά πολλές συγγνώμες! 

Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν πειστικές απαντή-
σεις και καταλογισμός ευθυνών προς τους πολί-
τες για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν τη πολύ-
νεκρη τραγωδία;

Το εύχομαι και το απαιτώ ως πολίτης του τόπου αυτού.

«Η πολιτική συνεργασιών στα ευρωπαϊκά
κοινοβουλευτικά συστήματα είναι διαχρονικά
αυτονόητη, ζητούμενη και κανένας δεν πέφτει
από τα σύννεφα σε αυτά τα ζητήματα» 

Πρώην υπουργός, υπ. βουλευτής Βόρειου Τομέα
Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

Η συγγνώμη
έχασε πλέον
την αξία της

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

Κατερίνα 
Μπατζελή 
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Α υτές είναι οι πιο ισχυρές Ελληνίδες στις επιχειρήσεις –
αυτοδημιούργητες, επικεφαλής πολυεθνικών σε νευραλγικές
θέσεις. H νέα λίστα του «Fortune» περιλαμβάνει τις εξής

ηγετικές και πετυχημένες κυρίες του επιχειρείν.

Πέγκυ Αντωνάκου

Έχει συνδέσει το όνομά της τα τελευταία χρόνια με σημαντικές
θέσεις και διακρίσεις στον χώρο της τεχνολογίας. Έχοντας πολυε-
τή εμπειρία στους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Τεχνολογίας και
του Μάρκετινγκ, διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας από το 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ προ-
ηγουμένως είχε αναλάβει ρόλους ευθύνης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και
στις ΗΠΑ.  Από τον Ιανουάριο οδηγεί την Google από τη θέση της γενικής δι-
ευθύντριας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ως έδρα της την Αθήνα.

Ιουλία Τσέτη

Είναι ο ιθύνων νους πίσω από τη θεαματική ανάπτυξη του ομί-
λου ΟΦΕΤ τα τελευταία δέκα χρόνια. Με επενδύσεις που ξεπέρα-

σαν τα 80 εκατ. ευρώ και 560 εργαζόμενους
αισίως, προχώρησε δυναμικά στη δημιουργία του νέου
βιοκλιματικού εργοστασίου Uni-pharma 2 και στην
πλήρη ανακαίνιση του πρώτου ιστορικού εργοστασίου
Uni-pharma 1. Φέτος ολοκληρώνει τη δημιουργία του
Logistics center με επενδύσεις που φθάνουν τα 15
εκατ. ευρώ έως το 2021 και έπεται η Uniherbo, η νέα

μονάδα εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών στα Οινόφυτα.

Έφη Κουτσουρέλη

Δραστηριότητα σε πέντε κλάδους, οκτώ θυγατρικές με παρου-
σία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πάνω από 1.800 εργαζόμε-
νοι: Αυτή είναι η εικόνα της Quest Holdings, η οποία συμπληρώνει
40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας την επόμενη χρονιά. Η Έφη Κουτσουρέ-
λη, προσηλωμένη στο όραμα του ομίλου Quest για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ερ-
γάζεται για την επόμενη μέρα του ομίλου.

Γεωργία Δραγίνη

Διοικεί το έβδομο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώ-
ρας, το Mediterraneo Hospital, το μόνο boutique hospital στην
Ελλάδα, κάνοντας πρωταθλητισμό σε μια απαιτητική αγορά. Για-
τρός αναισθησιολόγος, παρέλαβε μια μικρή ιδιωτική οικογενειακή κλινική
και, με συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, ρομποτική χει-
ρουργική και υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, οικοδόμησε μια
εταιρεία με υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Την πενταετία 2015-
2019, μέσα στην κρίση, πέτυχε ανάπτυξη κύκλου εργασιών κατά 50%. Συγ-
κεκριμένα, το 2019 σημείωσε κύκλο εργασιών 35 εκατ. ευρώ.

Έλενα Χουλιάρα

Δυναμική και πολυπράγμων, η Έλενα Χουλιάρα διαδραματίζει
ενεργό ρόλο στο PHRMA Innovation Forum Ελλάδος, επιδιώκον-
τας την ανάδειξη της αξίας της καινοτομίας στο σύστημα υγείας, στην
εθνική οικονομία, αλλά κυρίως στους Έλληνες ασθενείς. Το 2019 η As-
traZeneca συμπλήρωσε τριάντα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και προχώ-
ρησε σε στρατηγική συμφωνία με την MSD. Περισσότερες από 12 εκατ. συ-
σκευασίες φαρμάκων της χρησιμοποιήθηκαν από Έλληνες ασθενείς το
2018, ενώ οι επενδύσεις για τη διενέργεια κλινικών μελετών ξεπέρασαν –μό-
νον το 2018– τα 4 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αυξάνεται κάθε χρόνο.

Τ ο «ασθενές φύλο» στην Ελλάδα
μόνο… ασθενές δεν είναι! Η
σύγχρονη Ελληνίδα έχει

αναπτύξει εδώ και χρόνια αξιοζήλευτες
αρετές και, έκτος από στυλοβάτης της
οικογένειας, κυριαρχεί σε πολλούς
τομείς της δημόσιας ζωής, με
εντυπωσιακά επιτεύγματα κυρίως στο
επιχειρείν.

Γυναίκες με προσωπικότητα, χαλύβδινη
θέληση, άριστες σπουδές και κορυφαία
βιογραφικά είναι επικεφαλής σε τομείς του
ιδιωτικού τομέα, έχοντας επιτύχει ιδιαίτερα
θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η αξία τους έχει αναγνωριστεί διεθνώς,
καθώς διαχειρίζονται με επιτυχία περισσό-
τερα από 15 δισ. δολάρια. Με αφορμή την
Ημέρα της Γυναίκας, που εορτάστηκε πρό-
σφατα, ας τις γνωρίσουμε, μαθαίνοντας
παράλληλα και την κολοσσιαία περιουσία
που έχουν αποκτήσει.

Η πιο πλούσια Ελληνίδα

Η Βίκυ Σάφρα γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και σε μικρή ηλικία μετανάστευσε στη
Βραζιλία, παντρεύτηκε τον πλουσιότερο
τραπεζίτη του κόσμου και πλέον –σύμφω-
να με το «Forbes»– είναι η πιο πλούσια Ελ-
ληνίδα. Η περιουσία της υπολογίζεται στα
7,4 δισ. δολάρια.

Η Σάφρα, της οποίας το πατρικό όνομα
ήταν Σαρφάτη, παντρεύτηκε τον Τζόσεφ
Σάφρα όταν ήταν μόλις 17 ετών. Η οικογέ-
νειά της (Έλληνες εβραίοι της Θεσσαλονί-
κης, με ρίζες και στην Κομοτηνή, απ’ όπου
καταγόταν η μητέρα της) έφυγαν από την
Ελλάδα τη δεκαετία του 1950, όταν η ίδια
ήταν ακόμη παιδί.

Ο σύζυγός της, Τζόζεφ Σάφρα, είχε πά-
ει στη Βραζιλία με τον πατέρα του ως με-
τανάστης, το 1962. Οι δύο τους παντρεύ-
τηκαν το 1969 και έμειναν μαζί μέχρι το
τέλος, αποκτώντας τέσσερα παιδιά και
14 εγγόνια.  Η οικογένεια Σάφρα έβγαλε
τα πρώτα της χρήματα στον τραπεζικό το-
μέα τη δεκαετία του 1840. Ίδρυσαν το
Safra Freres & Cie στο Χαλέπι της Συ-
ρίας, για να χρηματοδοτήσουν καραβάνια
με καμήλες κατά τη διάρκεια της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας.

Όταν ο πατέρας του Τζόζεφ, ο Τζέικομπ
Σάφρα, μετακόμισε στη Βραζιλία, ξεκίνησε
μια εταιρεία που ασχολούνταν με το εμπό-
ριο μετάλλων, μηχανημάτων και βοοειδών
και αργότερα άνοιξε μια τράπεζα.

Πλέον, η Βίκυ Σάφρα έχει απομακρυνθεί

εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο
μέρος της τελευταίας δεκαετίας κατοικεί
στην Ελβετία, όπου εδρεύει μία από τις τρά-
πεζες της οικογένειας. Στον όμιλο της οικο-
γένειας περιλαμβάνονται οι τράπεζες Ban-
co Safra SA, Safra National Bank της Νέας
Υόρκης και J Safra Sarasin της Ελβετίας,
με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων.  Στην περιουσία
της περιλαμβάνονται ακίνητα συνολικού
ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με-
ταξύ των οποίων ο εμπορικός ουρανοξύ-
στης Gherkin στο Λονδίνο και το κτίριο στην
660 Madison Avenue στη Νέα Υόρκη.

Η «καπετάνισσα»

Η Μαρία Αγγελικούση (η πλουσιότερη
Ελληνίδα, σύμφωνα με το Bloomberg, με-
τά τη Βίκυ Σάφρα) κληρονόμησε τον γίγαν-
τα της ναυτιλίας Angelicoussis Shipping
όταν ο πατέρας της, Γιάννης Αγγελικούσης,
έφυγε από τη ζωή το 2021.  Είναι η τρίτη
γενιά πλοιοκτητών, μετά τον παππού της,
Αντώνη, και τον πατέρα της, έχοντας το
όνομα της γιαγιάς της, Mαρίας Παπαλιού.

Η Αγγελικούση είναι μια από τις σημαντι-
κότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας
ναυτιλίας, καθώς διαχειρίζεται έναν στόλο
141 πλοίων, η πλειοψηφία των οποίων

Αυτές είναι οι πανίσχυρες κυρίες της   

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
d.stavropoulos@yahoo.com

Στην κορυφή
της λίστας 
του «Fortune»

Bίκυ Σάφρα

Μαρία Αγγελικούση



(84% ή 119, συν αλλά 15 υπό ναυπήγηση)
φέρουν υπερήφανα τη γαλανόλευκη ση-
μαία. Σήμερα, η καθαρή περιουσία της Μα-
ρίας Αγγελικούση αυξήθηκε στα περίπου
5,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη
δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η αυτοδημιούργητη

Η Αγγελική Φράγκου είναι μια μοναδική
περίπτωση επιτυχημένης γυναίκας στα
παγκόσμια, ίσως, χρονικά. Η ιδρύτρια, CEO
και πρόεδρος του group Navios Maritime
Holdings, μιας από τις σημαντικότερες
ναυτιλιακές του κόσμου, κατάφερε να χτί-
σει έναν κολοσσό από το μηδέν και να φτά-
σει να διαφεντεύει όχι μόνο τις θάλασσες,
αλλά και τη Wall Street όπου είναι εισηγμέ-
νες οι περισσότερες εταιρείες της.

Η Φράγκου ξεκίνησε την καριέρα της ως
πλοιοκτήτρια από τη Βραζιλία, μετά από
μια επιτυχημένη καριέρα στη Wall Street,
όπου δούλεψε ως αναλύτρια στο trading
floor της Rep. National Bank.

Στα δύο χρόνια που δούλεψε εκεί, μέχρι
το 1989, έμαθε τα ρίσκα των αγορών, πώς
να κάνει hedging, να διαχειρίζεται τους κιν-
δύνους της υπερβολικής μόχλευσης σε μια
κυκλική δουλειά.

Το 1990, η ηλικίας μόλις 25 ετών Αγγελι-
κή Φράγκου αγόρασε έναντι 1,5 εκατ. δο-

λαρίων (ποσό που πήρε δάνειο από τον πα-
τέρα της, Νικόλα Φράγκο) το πλοίο που εί-
χε το όνομα της πιο σημαντικής –ίσως– γυ-
ναίκας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του
πρώτου μη μυθολογικού προσώπου που τυ-
πώθηκε σε ρωμαϊκό νόμισμα. 

Tο «Fulvia» έχει γίνει σκραπ εδώ και δε-
καετίες, όμως η ίδια το θυμάται με αγάπη:
«Ήταν μια φοβερή επένδυση. Ήθελα να
έχω τη δική μου επιχείρηση, έτσι πήρα το
ρίσκο να επανενεργοποιήσω το πλοίο. Επό-
πτευα τα πάντα. Tα πάντα είχαν κλαπεί.
Άνοιγες τη μηχανή και έλειπαν τα πάντα
από μέσα».  Kαι, μετά από τέσσερις μήνες
υπομονή, το πρώτο ταξίδι του «Fulvia» –
στις HΠA– απέδωσε μια μικρή περιουσία
στην Αγγελική Φράγκου. Περιουσία η
οποία γιγαντώθηκε, μετατρεπόμενη σε
έναν όμιλο αξίας δισεκατομμυρίων, με πε-
ρίπου 130 πλοία κάθε τύπου.

Άξια κληρονόμος

Η επικεφαλής της εισηγμένης στην αμε-
ρικανική χρηματαγορά Diana Shipping, Σε-
μίραμις Παληού, έχει μια μακρά πορεία –
κοντά 30ετή– στην παγκόσμια ναυτιλία.
Αφού αποφοίτησε από το Imperial College
του Λονδίνου, όπου σπούδασε Μηχανολο-
γία, έκανε μεταπτυχιακό στη Ναυπηγική
και ξεκίνησε –το 1996– την καριέρα της

στη Lloyds Register of Shipping. Εκεί ερ-
γάστηκε για δύο χρόνια ως ασκούμενη επι-
θεωρήτρια πλοίων.

Τον Μάιο του 2018, η γενική συνέλευση
των μετόχων της Diana Shipping Inc. απο-
φάσισε την εκλογή της στο διοικητικό συμ-
βούλιο. H Σεμίραμις Παληού έχει γνώσεις
στις εξαγορές, στα πληρώματα, στις ναυ-
πηγήσεις και στην τεχνική διαχείριση. Και
έτσι, όχι τυχαία, το 2019, ο πατέρας της,
Συμεών Παληός, αποφάσισε να της δώσει
το «τιμόνι» της ναυτιλιακής Diana και μάλι-
στα σε μια κρίσιμη συγκυρία όχι μόνο διε-
θνώς, αλλά και για την ίδια την εταιρεία,
αφού επέστρεφε στην κερδοφορία μετά
από μία πενταετία. Και, εκ του αποτελέ-
σματος, δεν διαψεύστηκε. 

Από την Κεφαλονιά στους ωκεανούς

Η Μελίνα Τραυλού είναι ιδιοκτήτρια της
κορυφαίας ναυτιλιακής εταιρείας car carri-
er του κόσμου, Neptune Lines, ενώ ανέλα-
βε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
στην ιστορία του θεσμού και, όπως σχολία-
σε η ναυτιλιακή επιθεώρηση «Tradewinds»
για την αλλαγή σκυτάλης στην ισχυρότερη
ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου, «η εκλο-
γή της πρώτης γυναίκας ως leader των Ελ-
λήνων εφοπλιστών σηματοδοτεί θεμελιώ-

δεις αλλαγές στο τοπίο της ναυτιλιακής
βιομηχανίας της χώρας».

Η Κεφαλονίτισσα πλοιοκτήτρια δεσμεύ-
θηκε να προασπίσει τα επιτεύγματα της
ελληνικής ναυτιλίας. Και είναι σε θέση να
το κάνει, όπως απέδειξε, μετατρέποντας
τη ναυτιλιακή που ίδρυσε ο πατέρας της
σε διεθνή κολοσσό, βασιλεύοντας απέ-
ναντι σε μεγαθήρια όπως ο όμιλος
Grimaldi ή οι Σκανδιναβοί της Wallenius
Wihelmsen κ.ά. Η Neptune Lines το
2022 αγόρασε πέντε πλοία, επεκτείνον-
τας τον στόλο της στα 19 καράβια, με τα
οποία μεταφέρει περισσότερα από 1 εκα-
τομμύρια οχήματα (αυτοκίνητα και φορτη-
γά) ετησίως σε 50 λιμάνια, σε 28 χώρες
της ευρωπαϊκής ηπείρου και της Μέσης
Ανατολής. Ο μέσος όρος ζημιών που έχει
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους
πλησιάζει το 0%. 

Διαθέτει συμβόλαια με τους μεγαλύτε-
ρους κατασκευαστές του πλανήτη, όπως
το Group Volkswagen, η Tesla κ.ά.

Η γυναίκα «πίσω» από τη ζάχαρη

Η εταιρεία της οποίας ηγείται, η Μπισκο-
τοποιία Παπαδοπούλου, γιόρτασε το 2022
τον έναν αιώνα αδιάλειπτης λειτουργίας. 

Η εταιρεία της οικογένειάς της, η οποία
ήταν αυτή που έφερε τα μπισκότα στην Ελ-
λάδα, το 1922, βρίσκεται στα χέρια της
Ιωάννας Παπαδοπούλου από το 1989,
όταν και ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνου-
σα σύμβουλος – και σήμερα είναι ένας πο-
λυεθνικός κολοσσός με παρουσία σε πε-
ρισσότερες από 60 χώρες.

Το 2021, η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις
ύψους 185,04 εκατ. ευρώ και καθαρά –
μετά φόρων– κέρδη ύψους 12,81 εκατ.
ευρώ. Το προσωπικό που απασχολεί ανέρ-
χεται σε 1.538 άτομα, ενώ το 2021 υλο-
ποίησε επενδύσεις ύψους 18,533 εκατ.
ευρώ από το επενδυτικό πλάνο της, που
ανέρχεται σε 46,267 εκατ. ευρώ.

Πέρασε διά πυρός και σιδήρου, όπως για
παράδειγμα στα μέσα της δεκαετίας του
90, όταν ο γαλλικός κολοσσός Danone,
που είχε το 10% της ελληνικής εταιρείας,
επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο, αποκτών-
τας το 60% με εξαγορά ποσοστών άλλων
μελών της οικογενείας. Ήταν, όμως, η επι-
μονή της Ιωάννας Παπαδοπούλου χάρη
στην οποία τελικά η εταιρεία δεν έχασε την
ελληνικότητά της και το πλειοψηφικό πο-
σοστό ξαναπέρασε στα χέρια της – με τη
βοήθεια των τραπεζών.

Όταν άλλες βιομηχανίες άλλαζαν έδρα
για να γλιτώσουν από τη λαίλαπα της «ελ-
ληνικής τραγωδίας», εκείνη έλεγε ότι «οι
Έλληνες είναι αυτοί που κράτησαν την εται-
ρεία στην κορυφή τρεις γενιές τώρα».
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  ελληνικής -και όχι μόνο- οικονομίας 
Επιτυχημένες,
αυτοδημιούργητες 
ή άξιες διάδοχοι
δυναστειών,
κυριαρχούν στο
επιχειρείν, μια και
διαχειρίζονται
επιχειρήσεις σε
ολόκληρο τον
πλανήτη με
εκατοντάδες
εργαζόμενους και
τζίρους
δισεκατομμυρίων

Σεμίραμις Παληού

Αγγελική Φράγκου Μελίνα Τραυλού

Ιωάννα Παπαδοπούλου
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Εκδόθηκε ΚΥΑ των υπουργών Οικονο-
μικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με την οποία καθορί-

ζονται όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέμα-
τα, λεπτομέρειες και διαδικασία για την
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, πα-
ραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτι-
νου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Δικαιούχοι του παραχωρούμενου δι-
καιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτι-
νου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και πλεύσιμου ποταμού είναι μετα-
ξύ άλλων και οι δήμοι, στη χωρική αρμο-
διότητα των οποίων βρίσκονται οι ως άνω
κοινόχρηστοι χώροι, με δικαίωμα περαιτέ-
ρω παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρ-
θρων 13 και 15 του Ν. 2971/2001, όπως
ισχύουν και την παρούσα απόφαση σε:
�Υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εται-
ρείες του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006

(11 Α’), εφόσον περιλαμβάνεται στους
σκοπούς της, για ιδία χρήση και χωρίς δι-
καίωμα περαιτέρω παραχώρησης.
�Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργα-
νωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping), κέντρα αναψυχής, εκμεταλ-
λευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμε-
νου αναψυκτηρίου (καντίνες).

Στο άρθρο 10 περιγράφονται οι υποχρε-
ώσεις δήμων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι
δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν
για τον καθημερινό καθαρισμό του συνό-
λου των κοινοχρήστων χώρων αρμοδιότη-
τάς τους, την τοποθέτηση καλαίσθητων
δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την
εξασφάλιση της καθαριότητας και της αι-
σθητικής του χώρου της ακτής και του πε-
ριβάλλοντος χώρου.

Στην Ακαδημία Πλάτωνος
το πρώτο «πράσινο» 
μουσείο της χώρας

Παρουσιάστηκε, την περασμένη
Τρίτη, το σχέδιο που κέρδισε
στον ανοικτό αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό για την κατασκευή
του πρώτου «πράσινου» μουσεί-
ου της χώρας στην Ακαδημία
Πλάτωνος.  «Στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών θα εκτεθούν
οι θησαυροί των σπλάχνων της
Αθήνας, οι οποίοι μπορούν να
αλλάξουν τη γνώση μας και τη
θεώρησή μας για την ιστορία
της αρχαίας ελληνικής τέ-
χνης», δήλωσε η υπουργός Πο-
λιτισμού Λίνα Μενδώνη. 
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης επισήμανε πως
«το νέο Μουσείο ανοίγει την
“αγκαλιά” του στην πόλη – Ο
χώρος της Ακαδημίας Πλάτω-
νος είναι “πνεύμονας” της γει-
τονιάς και ταυτόχρονα πολύτι-
μος δημόσιος χώρος, που προ-
σφέρει διεξόδους στις Αθηναί-
ες και τους Αθηναίους».
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός είχε προκη-
ρυχθεί τον περασμένο Αύγου-
στο από τον Δήμο Αθηναίων μέ-
σω της Εταιρείας «Ανάπλαση
Αθήνας» σε συνεργασία με το
υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

Ηράκλειo: Επίδομα 1.000 €
για το πρώτο παιδί

Επίδομα 1.000 ευρώ χορηγεί ο Δήμος Ηρα-
κλείου Αττικής σε δημότες του που μέσα στο
2023 έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί
και εμπίπτουν στα οικονομικά κριτήρια που δι-
καιολογούν το δικαίωμα στο βοήθημα. Σημειώνε-
ται πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε
το 2020 για οικονομικά αδύναμες οικογένειες
του Ηρακλείου που θέλουν να φέρουν στον κό-
σμο το πρώτο τους παιδί.

Προειδοποίηση για 
τις αφύλακτες διαβάσεις

«Κώδωνα κινδύνου κρούει» για τις υπάρχουσες αφύλα-
κτες, αλλά και χωρίς σήμανση, διαβάσεις της σιδηροδρο-
μικής γραμμής Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία ο δή-
μαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος. Με επιστο-
λή προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ,
με κοινοποίηση στο υπουργείο Υποδομών αλλά και στον
πρωθυπουργό, ο δήμαρχος επισημαίνει τα πολλά ατυχή-
ματα που έχουν σημειωθεί παλαιότερα σε αυτά τα σημεία
–πολλά εξ αυτών θανατηφόρα– και ζητά άμεσα λύση.

ΚΥΑ για την παραχώρηση χρήσης 
του αιγιαλού και των παραλιών

ΚΕΔΕ: Δεν ιδιωτικοποιούνται τα νερά της χώρας
Η δημόσια δέσμευση του υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση
από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση του νε-
ρού, ήταν το κύριο συμπέρασμα της συνάντησης που πραγ-
ματοποιήθηκε στο υπουργείο, στην οποία συμμετείχαν, πέ-
ραν του υπουργού, αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Δημήτρη
Παπαστεργίου, καθώς και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).

Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή των απόψεων και από
πλευράς υπουργείου υπήρξε μια σειρά από δημόσιες δε-
σμεύσεις, που ικανοποιούν τις πάγιες θέσεις της ΚΕΔΕ. 

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίστηκε πως:
�Η Πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών-κανονιστι-
κών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κοστολόγησης και τιμο-
λόγησης της ύδρευσης και της αποχέτευσης.
� Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της κυβέρνησης να προβεί
στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης

Παπαστεργίου επισήμανε πως για την Αυτοδιοίκηση αποτε-
λούσε κρίσιμης σημασίας ζήτημα η δέσμευση πως δεν υπάρ-
χει πρόθεση ιδιωτικοποίησης του νερού, καθώς και ότι οι δή-
μοι θα έχουν ρόλο και λόγο στα ζητήματα που αφορούν τη
διαχείριση των υδάτων.

Κέρκυρα: 760.000 ευρώ
για αθλητικές εγκαταστάσεις  

Οκτώ προγραμματικές συμβάσεις υπέγραψε η Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας & Δια-
ποντίων, Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας. Οι σχετικές συμβά-
σεις χρηματοδοτούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχουν
συνολικό προϋπολογισμό 760.000 ευρώ και αφορούν τη
βελτίωση των αθλητικών υποδομών στους τρεις δήμους, εκ
των οποίων οι δύο –Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας– είναι νε-
οσύστατοι.  «Οι συμβάσεις σηματοδοτούν την αγαστή συνερ-
γασία των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», δήλωσε η
περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. 
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Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο Δήμος Φυλής εξασφάλισε μία ακόμη σημαντική έκτακτη επιχορήγηση από το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ, εκτινάσσοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος στα
16.476.745 ευρώ! Συγκεκριμένα, ο Δήμος Φυλής στις 2 Μαρτίου έλαβε δεύτερη έκτακτη επιχορήγηση από το ΤΕ-
ΒΑ, ύψους 3.196.625 ευρώ, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη,
ενώ τον Ιούνιο του 2022 είχε λάβει έκτακτη επιχορήγηση 8,5 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιάζοντας τότε τον προϋπολο-
γισμό του προγράμματος, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στα 16.476.745 ευρώ.

Ραφήνα: Σύμβαση 500.000 € 
για την αναβάθμιση του λιμανιού 

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση από τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον πρόεδρο του ΔΣ του Οργανι-
σμού Λιμένος Ραφήνας (ΟΛΡ) Σπ. Χρυσοφώτη, παρουσία

του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινού, για την
αναβάθμιση του λιμανιού της Ραφήνας, την ενίσχυση της ασφάλει-
ας αλλά και της δυναμικής του λιμένα στις νέες απαιτήσεις που δημι-
ουργούνται στη ναυσιπλοΐα. Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευ-
ρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και στο-
χεύει στην «Αναδιάταξη προβλητών και την αποκατάσταση προστα-
σίας ποδός των προβλητών 3 έως 9», για λογαριασμό της ΟΛΡ ΑΕ.

«Επιδιώκουμε την ανάδειξη του Δήμου Ραφήνας σε κόμβο ανά-
πτυξης στην Ανατολική Αττική, ενώ το λιμάνι εκσυγχρονίζεται, ώστε
με ασφάλεια και σύγχρονες υποδομές να μπορεί να ανταποκριθεί
στα νέα δεδομένα που φέρνει η αύξηση του τουρισμού κρουαζιέ-
ρας, αλλά και γενικότερα οι κανόνες του ασφαλούς ελλιμενισμού
και της ναυσιπλοΐας», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Ανασφάλιστη εργασία 
στον Δήμο Ναυπλιέων
«Για ένα και πλέον έτος χρησιμοποιεί για τον
καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, αλλά και για
την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, προσωπικό
το οποίο έχει προσληφθεί μέσω τρίτου (άσχε-
του προς τον δήμο) ιδιώτη και μάλιστα ανα-
σφάλιστο», καταγγέλλει με ανακοίνωση της η
ΠΟΕ-ΟΤΑ, ζητώντας ταυτόχρονα την επιβολή
των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών
κυρώσεων. Σύμφωνα με την καταγγελία, ερ-
γαζόμενοι είχαν δηλωθεί ως αμειβόμενοι με
εργόσημο, ενώ τα σχετικά εργόσημα φέρονται
να αφορούν «υπηρεσίες καθαριότητας και κη-
πουρική κοινοχρήστων χώρων πολυκατοι-
κιών», παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πα-
ρείχαν τις υπηρεσίες τους στον δήμο. Η κα-
ταγγελία υποβλήθηκε στα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα (ΣΕΠΕ, e-ΕΦΚΑ, Αρχή Διαφάνειας και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Διευκρινίσεις για 
τα αναδρομικά και
τα δημοτικά τέλη  
Διευκρινίσεις από το υπουργείο
Εσωτερικών ζητά η ΠΕΔ Κρήτης
για την επιβολή αναδρομικών
δημοτικών τελών και για το «αν
ισχύουν οι διατάξεις του προ-
σφάτως ψηφισθέντος νόμου
5027/2023 (άρθρο 39, παρά-
γραφος 2) περί «Βεβαίωσης και
είσπραξης εσόδων Δήμων».
Συγκεκριμένα, η ΠΕΔ Κρήτης,
ζητά διευκρινίσεις σχετικά με
το «αν οι υπόχρεοι δεν έχουν
υποβάλει δήλωση αναγκαίων
στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση
με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία,
βεβαιώνονται σε βάρος τους οι
οφειλές από τη γένεση της υπο-
χρέωσής τους και τα πρόστιμα
που τους αναλογούν κατά περί-
πτωση επί των οφειλών των
πέντε τελευταίων ετών».
Η ΠΕΔ Κρήτης υπογραμμίζει
ότι αυτό ουσιαστικά σημαίνει
ότι εξαιρούνται από την πεντα-
ετή παραγραφή ειδικά οι οφει-
λές από κάθε αδήλωτη ή ελλι-
πή επιφάνεια ακινήτου, οι
οποίες θα βεβαιώνονται εις βά-
ρος των ιδιοκτητών από τη γέ-
νεση της υποχρέωσής τους
(δηλαδή αναδρομικές χρεώ-
σεις δεκαετιών).

Δήμος Αθηναίων:
«Πρεμιέρα» για 
το Κτηματολόγιο
Περαιωμένη θεωρείται η διαδι-
κασία κτηματογράφησης στα
κτηματολογικά βιβλία του Δή-
μου Αθηναίων, σύμφωνα με από-
φαση του προέδρου του Ελληνι-
κού Κτηματολογίου, Δημήτρη
Σταθάκη.  Κατόπιν τούτου, ορί-
ζεται έναρξη ισχύος του Κτημα-
τολογίου η 20ή Μαρτίου 2023,
ενώ από τις 2 Μαρτίου έχει αρ-
θεί η υποχρέωση για μνεία και
επισύναψη πιστοποιητικού κτη-
ματογραφούμενου ακινήτου επί
των συμβολαίων που συντάσ-
σονται μετά την 1η Μαρτίου
2023 και για την προσκόμιση
του πιστοποιητικού κτηματογρά-
φησης ακινήτου, κατά τη συζή-
τηση ενώπιον δικαστηρίου δι-
κών που αφορούν ακίνητα στον
Δήμο Αθηναίων.

161 εκατ. ευρώ σε 76 δήμους για οδική ασφάλεια
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την

οποία δέσμη έργων εντάσσεται στο «Πρόγραμμα βελ-
τίωσης οδικής ασφάλειας» του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Πρόκειται για έργα οδικής ασφάλειας που αφορούν
76 δήμους της χώρας και έχουν συνολικό προϋπολογι-
σμό 161.032.998,59 ευρώ. Το πρόγραμμα υλοποιεί-
ται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, στοχεύοντας σε επεμβάσεις, βελτιώ-
σεις και τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με τα επιδιωκόμενα απο-
τελέσματα, στις ευρύτερες περιοχές παρέμβασης, από την υλοποίηση των έργων για:
• βελτίωση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου,
• μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας του οδοφωτισμού λόγω εφαρμογής led,
• βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος,
• βελτίωση της προσβασιμότητας/μετακινήσεων,
• βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου,
• μείωση των ρύπων από τις μετακινήσεις,
• εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
• αύξηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου,
• διευκόλυνση κυκλοφορίας στα πεζοδρόμια πεζών και ΑμεΑ.

Με Γ. Χατζηθεοδοσίου το ΠΑΣΟΚ
Μεταξύ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και Γιάννη Σγουρού, το ΠΑ-

ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτιμά τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών από τον πρώην περιφερειάρχη για υποψήφιο στη με-
γαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του προσεχούς Οκτωβρίου. 

Οι πληροφορίες επιμένουν πως έχει υπάρξει «σιωπηρή συμφω-
νία» αυτοδιοικητικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για
αμοιβαία στήριξη στον δεύτερο γύρο των εκλογών από όποιον
βγει εκτός μάχης από την πρώτη Κυριακή. 

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπήρξε δημοτικός σύμ-
βουλος τη δεκαετία ’90 στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και έχει ση-
μαντική πολιτική δράση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά
του χρόνια.

Με Απ. Γκλέτσο ο ΣΥΡΙΖΑ 
«Η καρδιά μου και η ψυχή μου είναι στην Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση. Θα είμαι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας. Θα έχω τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Τα
πάντα σχολιάζονται, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είναι η μό-
δα. Δεν με έχουν πειράξει αρνητικά σχόλια, ακόμα και όταν με
έμπλεκαν σε περίεργες υποθέσεις. Ήξερα την αλήθεια», είπε
στην εκπομπή «Mega καλημέρα» και τον Κώστα Τσουρό.

Ο γνωστός ηθοποιός είπε ότι ποτέ δεν μετάνιωσε για τις δη-
λώσεις που έχει κάνει για τους ομοφυλόφιλους, ενώ για την οι-
κογένειά του ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλές γυναίκες που εί-
μαι ο άντρας της ζωής τους, η μάνα μου, η αδελφή μου και η
κόρη μου. Αυτές είναι οι γυναίκες της ζωής μου». 
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Παραιτήθηκε από 
την Περιφέρεια 
η Γ. Μπισμπινά     
Υποψήφια στον Δήμο Δέλτα
θα είναι η Γερακίνα Μπισμπι-
νά. Η μέχρι πρότινος πρό-
εδρος της Μητροπολιτικής
Θεσσαλονίκης υπέβαλε την
παραίτησή της από το αξίωμα
της περιφερειακής συμβού-
λου στον περιφερειάρχη Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστο-
λο Τζιτζικώστα, προκειμένου
να διεκδικήσει τη δημαρχία
του Δ. Δέλτα στις προσεχείς
εκλογές. Στην επιστολή της
ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώ-
στα αλλά και όλους όσοι συ-
νεργάστηκαν μαζί της στη δι-
οίκηση του συνδυασμού «Αλ-
ληλεγγύη».

Γιατί Μηχανιώνα;
Αναμένοντας τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Μηχα-
νιώνα, συνομιλήσαμε με κο-
ρυφαίο στέλεχος της Χαρι-
λάου Τρικούπη. Μας επιβε-
βαίωσε ότι οι χαμηλοί τόνοι
με σεβασμό στους νεκρούς
είναι η επωδός του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Γι’ αυτό ζήτησε
να επιλεγεί ένα καφενείο
στη Β’ Θεσσαλονίκης όπου
θα έκανε την παρέμβασή
του, αλλά μετά θα είχε τη δυ-
νατότητα να μιλήσει και με
τον κόσμο. Παράλληλα, η
Μηχανιώνα επιλέχθηκε γιατί
ήταν από τους δήμους στους
οποίους δεν υπήρχαν νεκροί
από το δυστύχημα στα Τέμπη,
ενώ θεωρείται και προπύρ-
γιο του ΠΑΣΟΚ, καθώς εκεί
έγινε η πρώτη τοπική του
κόμματος σε περιοχή της 
Β’ Θεσσαλονίκης.

Μετά το Πάσχα ανακοινώνει 
συμβούλους ο Δ. Τσαβλής 

Μετά το Πάσχα και ύστερα από τη συμπλή-
ρωση των 40 ημερών από το σιδηροδρο-
μικό δυστύχημα στα Τέμπη θα μπει σε
προεκλογικούς ρυθμούς ο Δρόσος Τσα-
βλής. Τότε θα παρουσιάσει και τους πρώ-
τους 30 υποψήφιους δημοτικούς του
συμβούλους. Ο κ. Τσαβλής, υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε πέν-
θος, καθώς στο μοιραίο τρένο επέβαινε η βαφτισιμιά του, που
έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 20 ετών. 

Συγκίνηση στην ονοματοδοσία 
της οδού «Άλκη Καμπανού»

Παρουσία των γονιών του αδικοχαμένου 19χρονου φοιτητή,
πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή μετονομασίας της οδού
Γαζή σε Άλκη Καμπανού, σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης.
Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων που ο
πατέρας και η μητέρα του βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας
του γιου τους, στα σκαλιά της πολυκατοικίας στην περιοχή Χαρι-
λάου. Και για τους δύο ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τα
συναισθήματά τους, παρά τα θερμά λόγια από τον υφυπουργό
Εσωτερικών Σταύρο Καλαφάτη, τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Πέτρο Λεκάκη.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης η Φεβρωνία Τύρη
Έτοιμα είναι τα ψηφοδέλτια της Νέας Δη-

μοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με ελάχι-
στες εκκρεμότητες να παραμένουν. Μά-
λιστα δυναμική είσοδο στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια θα κάνουν και οι κάτω των
40 ετών, που μπαίνουν δυναμικά στη μά-
χη του σταυρού για πρώτη φορά. Μια τέ-
τοια περίπτωση είναι αυτή της Φεβρωνίας Τύ-
ρη, απόφοιτης του ΕΚΠΑ, το όνομα της οποίας θα δούμε στη λί-
στα της Α’ Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από τα δυτικά και εξαι-
ρετικά σχέσεις με την εκκλησία. Κρατήστε το όνομά της, γιατί
θα επανέλθουμε…

Αποφεύγουν τις δημόσιες εκδηλώσεις 
Σχεδόν δυόμισι εβδομάδες μετά το τραγικό δυστύχημα στα

Τέμπη και το κλίμα παραμένει παγωμένο στους βουλευτές και
τα στελέχη της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποφεύγουν και
τις δημόσιες εκδηλώσεις. Παράδειγμα, η λιτανεία της Μητρό-
πολης Θεσσαλονίκης για την εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Πα-
λαμά. Μόνο ο Δημήτρης Κούβελας έδωσε το «παρών». Οι υπό-
λοιποι προτίμησαν να πάνε στο τρισάγιο του ΑΠΘ, στη Μονή
Βλατάδων. Σε κλειστό, προστατευμένο χώρο. 

Καμία συζήτηση για ψηφοδέλτια
Η εθνική τραγωδία των Τεμπών μαζί με τις εκλογές συμπαρέ-

συρε και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Στον ΣΥΡΙΖΑ, τα τοπικά
στελέχη έχουν σταματήσει τις συζητήσεις ακόμα και σε πρώιμο
στάδιο, με εντολή της Κουμουνδούρου. Τα κενά θα παραμεί-
νουν μέχρι την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου,
όπου θα αναπληρωθούν από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Όσα
ονόματα έχουν ακουστεί μεχρι σήμερα, ισως και να έχουν
«καεί», καθώς και αυτοί που ήταν στο μεταίχμιο μαθαίνουμε ότι
κάνουν ένα βήμα πίσω, βλέποντας την κοινωνική οργή. 

Στο ΣΜΑ ο Σ. Αγγελούδης
Η καθαριότητα της Θεσσαλονίκης αποτελεί προτεραι-
ότητα για τον Στέλιο Αγγελούδη και το απέδειξε με την
επίσκεψή του στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των (ΣΜΑ) και στο Αμαξοστάσιο του δήμου. Ο υποψή-
φιος δήμαρχος, συνοδευόμενος από τους Παναγιώτη
Αβραμόπουλο, Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη, Στέλιο Λια-
κόπουλο και Βασίλη Διαμαντάκη, είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με τα υπηρεσιακά στελέχη και να ενημερω-
θεί για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους
από τον πρόεδρο του Συλλόγου των εργαζομένων, Κώ-
στα Φουντούκη. 

Ομέρ... Πριόνης 
ο Kων. Ζέρβας

Αλλάζουν τα σχέδια 
των υποψήφιων δημάρχων

Η μετάθεση της ημερομηνίας των βουλευτικών εκλογών
αλλάζει τα σχέδια και για τους υποψήφιους δημάρχους. Κι
αυτό γιατί υπολόγιζαν πως θα αρχίσουν να ανεβάζουν ρυθ-
μούς από τις αρχές του καλοκαιριού και μετά. Τώρα,
όμως, με τα νέα δεδομένα, τους μένει ελάχιστος χρόνος
για συζητήσεις με τους δημότες στην περίπτωση που διε-
ξαχθεί εκλογική αναμέτρηση ακόμη και μέσα στον Ιούλιο
και δεδομένου ότι ο Αύγουστος είναι μήνας των διακοπών.
Έτσι, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τώρα όσο περισσό-
τερο έδαφος γίνεται…

Παραμένουν  μουδιασμένοι… 
Χαμηλά εξακολουθούν να κρατάνε την «μπάλα» τα στελέ-

χη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί το αρχικό σχέδιο να
έλεγε πως οι εκδηλώσεις «κόβονται» μέχρι τις 10 Μαρτίου,
ωστόσο έως και σήμερα δεν έχει δοθεί άλλη οδηγία. Άλλω-
στε και οι ίδιοι παραμένουν μουδιασμένοι από το τραγικό δυ-
στύχημα και, όπως μας έλεγαν, περιμένουν να δουν τα πορί-
σματα των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάντως,
πριν από το Πάσχα ας μην περιμένουμε μεγάλες προεκλογι-
κές εκδηλώσεις υποψήφιων βουλευτών. 

Viral έγινε στα
social media της
Θεσσαλονίκης η
γελοιογραφία με
τον Κωνσταντίνο

Ζέρβα ως
Ομέρ... Πριόνη.
Το σκίτσο έγινε
με αφορμή τις

νέες μαζικές κο-
πές δέντρων

στην πόλη και τη
σύλληψη 14 πο-

λιτών που δια-
μαρτύρονταν.
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Τα βιομηχανικά πάρκα, αλλά και οι εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία με επί-
κεντρο την, υπό ίδρυση ευρισκόμενη, Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, αποτέ-
λεσαν τα κυρίαρχα θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, την οποία και παρακολούθη-
σε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, συνδέοντας το θέμα των βιομηχανι-
κών πάρκων με τις εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία, τόνισε τη σημασία της
ανάπτυξης ενός τέτοιου «πάρκου» σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συμ-
βάλει στην ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων του cluster των επιχει-
ρήσεων που θα περιβάλλει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, ενώ, παράλληλα,
θα θέσει σε τροχιά υλοποίησης σχεδιασμούς που άπτονται της γαλάζιας και κυ-
κλικής οικονομίας. 

Επενδύσεις, 
«ανισορροπία» 
και COSCO
Εξαιρετικά αποκαλυπτικός ήταν ο
εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης για
την οικονομική συμβολή της COSCO
στον Πειραιά. Με πα-
ρέμβασή του, στη
Ναυτιλιακή Λέ-
σχη Πειραιά, με
τιμώμενο πρό-
σωπο τον πρέ-
σβη της Κίνας
στην Ελλάδα, Xiao
Junzheng, αναφέρθηκε στην ανισορ-
ροπία επενδύσεων των δύο χωρών.
«Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν επεν-
δύσει στην Κίνα πάνω από 60 δισ.
δολάρια ΗΠΑ, μέσω της κατασκευής
και της επισκευής πλοίων, ενώ η Κί-
να, μέσω της COSCO, δεν έχει επεν-
δύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια
ΗΠΑ», εξήγησε ο γνωστός εφοπλι-
στής, ο οποίος έχει τοποθετήσει
πολλές παραγγελίες ναυπήγησης
πλοίων του σε ναυπηγεία της Κίνας.

Η κρουαζιέρα «έφερε»
πάνω από 1 δισ. ευρώ
Για πρώτη φορά η οικονομική συ-
νεισφορά της κρουαζιέρας στην
Ελλάδα ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ,
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση
της παγκόσμιας ένωσης κρουαζιέ-
ρας, της CLIA, η οποία αναφέρεται
στον οικονομικό αντίκτυπο του
κλάδου σε κάθε χώρα και στην
παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα
με νέα στοιχεία της ένωσης, ο το-
μέας της κρουαζιέρας είχε οικονο-
μική συνεισφορά 41 δισ. ευρώ
στην Ευρώπη το 2021, παρά τη
δραστική μείωση του όγκου επιβα-
τών λόγω των περιορισμών της
πανδημίας. Ο κλάδος υποστήριξε
επίσης 315.000 θέσεις εργασίας
στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυ-
τής της δύσκολης περιόδου.

«Καμπανάκι» για ελλείψεις σε οργανικές συνθέσεις
Συνεχείς παραβάσεις του μέγιστου ορίου απασχόλησης των πληρωμάτων,
με προεξάρχουσα θέση στις ειδικότητες των Θαλαμηπόλων, των Μαγείρων
και των Οικονομικών Αξιωματικών, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Σε σχετική επιστολή της προς το υπουργείο Ναυτιλίας,
απαιτεί την άμεση επανεξέταση του θέματος των μειωμένων συνθέσεων
και τον επαναπροσδιορισμό των οργανικών συνθέσεων των πλοίων.
Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία: «Η ασφάλεια των πλοίων, των δρομολο-
γίων, των επιβατών και του πληρώματος είναι και πρέπει να είναι υπεράνω
κάθε πνεύματος επιχειρηματικής κερδοσκοπίας και δεν πρέπει για κανέναν
λόγο να θυσιάζεται στον βωμό της οποιασδήποτε σκοπιμότητας».

Μετά από αστοχίες στις επιλο-
γές ακινήτων αρκετών χρό-
νων, το σίριαλ του νέου δικα-

στικού μεγάρου Πειραιά μπαίνει σε
νέα φάση, ύστερα από την κατακύρω-
ση του διαγωνισμού του ΤΑΧΔΙΚ των
περίπου 81 εκατ. ευρώ στην εταιρεία
συμφερόντων Dimand.

Αν και δεν είχε καμία σχέση με την
εξέλιξη αυτή, η δημοτική αρχή Πει-
ραιά δεν έχασε την ευκαιρία να βγει να
πανηγυρίσει μετά το «ναυάγιο» της λύ-

σης του κτιρίου της Ραλλείου, στο κέν-
τρο της πόλης, ενώ είχε απορριφθεί η
πρόταση για την κατασκευή νέου δικα-
στικού μεγάρου σε δημόσιο ακίνητο,
όπου στεγαζόταν παλιά το Τελωνείο,
στην Ακτή Κονδύλη. Μάλιστα στο συγ-
κεκριμένο οικόπεδο «Δασκαλάκη»
στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου υπο-
σχόταν από το 2014 πως θα κατα-
σκευάσει υπόγειο σκοπευτήριο διε-
θνών προδιαγραφών, αλλά φαίνεται
πως δεν έγινε τίποτα εννέα χρόνια...

Επίσημη παρουσίαση 
του προγράμματος 
υποτροφιών
Εκδήλωση για την επίσημη παρουσία-
ση του προγράμματος υποτροφιών της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, «ΣΥΝ-
ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία» πραγματοποι-
είται την Τρίτη 21 Μαρτίου στη Ναυτι-
λιακή Λέσχη Πειραιά.
Το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕΕ,
για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
προσφέρει 100 υποτροφίες για σπου-
δές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε
μεταπτυχιακά προγράμματα
προ διδακτορικού επιπέ-
δου, πλήρους μονοε-
τούς ή διετούς φοίτη-
σης. «Ως Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών και
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η εκπαί-
δευση βρίσκεται στο επί-
κεντρο των δράσεών μας. Το
Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί εδώ
και χρόνια προτεραιότητά μας», σημει-
ώνει σχετικά η Μελίνα Τραυλού, πρό-
εδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών & ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. 

ΕΒΕΠ: Το λιμάνι είναι
«αποκομμένο» 
σιδηροδρομικά
Το λιμάνι του Πειραιά έχει αποκοπεί από
τη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την
κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς
Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Αυστρία
μέσω Σερβίας αλλά και μέσω Βουλγα-
ρίας και Ρουμανίας, όπου έστελνε αλλά
και παραλάμβανε εμπορευματοκιβώτια
/εμπορεύματα.
Αυτό επισημαίνει το ΕΒΕΠ, το οποίο το-
νίζει πως «στο λιμάνι του Πειραιά, η
Cosco κρατάει στάση αναμονής περιμέ-
νοντας να δει πώς θα κινηθεί η κυβέρνη-
ση, καθώς το προσεχές διάστημα θα
εξειδικευτούν τα μέτρα που ανακοίνωσε
ο υπουργός Επικρατείας και Μεταφο-
ρών Γιώργος Γεραπετρίτης». 

Το βιομηχανικό πάρκο συμβάλλει στην ανάπτυξη

Aστοχιών... συνέχεια για
το νέο δικαστικό μέγαρο
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Στην απόφασή του να μην είναι εκ νέου
υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο νυν

δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης. Παράλληλα,
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «να ξανασυναντηθεί
με τους συμπολίτες του από άλλα μετερίζια».
Επίσης, ο κ. Ιωακειμίδης ανέλυσε τι έχει πετύχει
μέχρι σήμερα στον δήμο του. 

Ανακοινώσατε την πρόθεσή σας να μην είστε
εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας-Ρέν-
τη. Πώς προχωρήσατε σε αυτή την απόφαση;

Μετά από 41 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
εκ των οποίων τα 29 ως δήμαρχος Ρέντη αρχικά
και μετά ως δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη, αποφάσισα
να μην είμαι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές
εκλογές. Πίστευα πάντα ότι πρέπει να φεύγουμε
από τα δημόσια αξιώματα όταν φτάνουμε στο κα-
λύτερό μας σημείο, πριν κουραστούμε και κουρά-
σουμε, πριν γίνει το πάθος μας συνήθεια, προτού
να πάψει ο έρωτας. Το πάθος μου για τον δήμο μου
με ακολουθεί από τότε που ήμουν 20άρης. Ήταν
ένας έρωτας μονομερής στην αρχή, που όμως έγι-
νε αμφίπλευρος με την πρώτη μου εκλογή στο τι-
μόνι του δήμου το 1994. Και τους μεγάλους έρω-
τες δεν αξίζει να τους αφήνεις να μικραίνουν. Δεν
τους αρμόζει!

Πόσο δύσκολη ήταν μια τέτοια απόφαση;

Πέρασα πολλές εβδομάδες προσπαθώντας να
μετρήσω το μέσα μου, τα βήματά μου, γιατί μια τέ-
τοια απόφαση δεν έχει επιστροφή. Δεν κλείνει κα-
νείς εύκολα σχεδόν όλη τη ζωή του, αν δεν ζυγίσει
τα πράγματα καλά. Είναι από τις στιγμές εκείνες,
που η λογική και το συναίσθημα αντιμάχονται χωρίς
έλεος. Αγάπησα, αγαπώ και θα συνεχίσω να αγαπώ
την πόλη μου όσο τίποτα. Πάλεψα, μοναχικά τις πε-
ρισσότερες φορές, και θα συνεχίσω να νοιάζομαι
για μια αυτοδύναμη Αυτοδιοίκηση, χωρίς τον έλεγ-
χο των κομμάτων που μόνο καλό δεν της κάνουν. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει απόλυτη ανάγκη την εν-
δυνάμωση των θεσμών της μέσα από μια πολιτική
αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων.

Μετά από 41 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, κλείνει αυτός ο κύκλος;

Νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις αναφύονται
καθημερινά. Όταν παρακολουθείς απαθής τις εξε-
λίξεις που κινούνται με ταχύτητα, τότε η ιστορία σε
εκδικείται. Άρα προκύπτει και ένα μείζον ζήτημα
για τον ρόλο που καλείσαι να παίξεις υπ’ αυτές τις
συνθήκες. Ο κύκλος δεν κλείνει ποτέ σε ό,τι αγά-
πησες πραγματικά και, όπως και να έχει, δεν θα

πάψω ποτέ να νιώθω ευλογημένος για ό,τι έζησα
σε όλη αυτή την αυτοδιοικητική μου πορεία, έχον-
τας στο πλευρό μου καλούς συνεργάτες, φιλότι-
μους υπαλλήλους και δημότες που μαζί τους κά-
ναμε τα όνειρά μας πραγματικότητα για μια πόλη
ανοιχτών οριζόντων.

Επίσης, σε ανάρτησή σας αφήσατε ανοιχτό
το ενδεχόμενο να «συναντηθείτε με τους πο-
λίτες από άλλα μετερίζια», όπως χαρακτηρι-
στικά γράψατε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω αυτήν τη στιγ-
μή, πέρα από το νοιάξιμό μου για την πόλη που
υπηρετώ και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Θέλω, αποχωρώντας στις 31 Δεκεμβρίου από τον
δήμο μου, να μη μείνουν εκκρεμότητες πέρα από
εκείνες που προβλέπονται από το προγραμματι-
σμένο χρονοδιάγραμμά τους. Φυσικά, δεν απο-
κλείω τίποτε για τη συνέχεια και το πιθανό ενδεχό-
μενο να «ξανασυναντηθώ» με τους συμπολίτες
μου από άλλα μετερίζια. Ο χρόνος θα δείξει…

Ποια είναι η επόμενη μέρα στον Δήμο Νί-
καιας- Ρέντη, μετά την απόφασή σας να μην
είστε εκ νέου στο «τιμόνι»;

Η πόλη οφείλει να έχει το μέλλον με το μέρος
της, ανεξάρτητα με το πρόσωπο που θα επιλέγεται
κάθε φορά ως υποψήφιος δήμαρχος. Η Αυτοδιοί-
κηση υπηρετεί ένα όραμα μακράς πνοής, που
υπερβαίνει πρόσωπα. Κανείς μας δεν είναι αι-
ώνιος κι αναντικατάστατος. Όποιος και αν πάρει τη
σκυτάλη, ας τον εμπνέει το όνειρο. Το όνειρο μιας
σύγχρονης λειτουργικής πόλης, «φιλικής» προς
τους δημότες, μιας πόλης αντάξιας της ιστορίας
της και του πολιτισμού της.

Ο Δήμος Ρέντη και μετέπειτα ο Δήμος Νί-
καιας-Ρέντη, σήμερα, μετά από τη μακρά πο-
ρεία σας ως δήμαρχος, είναι έτσι όπως τους
οραματιστήκατε; Τι έχετε πετύχει μέχρι τώρα;

Μετά την έλευση του μετρό, η μετεγκατάσταση
τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στο Σπίτι της
Άρσης Βαρών σηματοδοτεί την αλλαγή του προσώ-
που της πόλης. Αναπλάσεις και απελευθερώσεις
χώρων στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν μερικές
από τις παρεμβάσεις. Μαζί με το Κατράκειο, που
βρίσκεται παραπλεύρως του Πανεπιστημίου, το
Πάρκο του Ποντιακού Ελληνισμού, τους αθλητικούς
χώρους του γηπέδου «Π. Νικολαΐδης», το Οικολογι-
κό Πάρκο «Ελαιώνα» στου Ρέντη, το οποίο βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη και στους λίγους επόμενους μή-
νες θα έχει ολοκληρωθεί, και το παλιό Νεκροταφείο
Νεάπολης Νίκαιας, το οποίο μετατρέπεται σε χώρο
πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού. Ακόμη ένα πά-
γιο αίτημα εδώ και αρκετές δεκαετίες γίνεται πραγ-
ματικότητα. Ξεκίνησαν οι εργασίες του μεγαλύτε-
ρου αντιπλημμυρικού έργου που γνώρισε ποτέ ο Δή-
μος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη, συνολικού προϋπολογι-
σμού 7.250.000 ευρώ και με χρηματοδότηση από
την Περιφέρεια Αττικής.  Πάνω απ’ όλα κατάφερα
να αποκτήσω μια σχέση ειλικρινή και ουσιαστική με
τους συμπολίτες μου. Μαζί κάναμε τα όνειρά μας
πράξη και θέλω να ελπίζω ότι η συνέχεια, με την
όποια νέα δημοτική αρχή προκύψει στις εκλογές
του προσεχούς Οκτωβρίου, θα είναι εξίσου δημι-
ουργική και αποτελεσματική.

«Πάλεψα, μοναχικά τις περισσότερες φορές… 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει απόλυτη ανάγκη 
την ενδυνάμωση των θεσμών της μέσα από μια
πολιτική αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων»

Γιώργος 
Ιωακειμίδης 
Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Πρέπει να φεύγουμε πριν... 
το πάθος γίνει «συνήθεια»!
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Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της ΝΔ
Στέλιου Κυμπουρόπουλου, διοργανώνεται στο
Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες το «European

Health Tech Summit», το όποιο θα διεξαχθεί από τις 21
έως τις 23 Μαρτίου. 

Τo «European Health Tech Summit» θα αναπτύξει συζητή-
σεις οι οποίες θα επικεντρωθούν στα νέα δεδομένα και στις ευ-
καιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία στον τομέα της υγείας.
Κατά τις τρεις ημέρες διεξαγωγής του, θα διοργανωθούν πά-
νελ συζητήσεων από κοινού με τους ευρωβουλευτές Maria da
Graça Carvalho και Dennis Radtke (EPP, Γερμανία), με την
υποστήριξη της European Alliance of Medical and Biological
Engineering and Science (EAMBES) και της CSL Seqirus. Οι
θεματικές στις οποίες θα εστιάσει το «European Health Tech
Summit» θα κινηθούν γύρω από τους εξής άξονες: τα μαθήμα-
τα που πήραμε από την πανδημία και πώς μπορούν να συμβά-
λουν οι νέες τεχνολογίες στο μέλλον. 

Τηλεϊατρική

Ειδική αναφορά θα γίνει στις προκλήσεις και στα πλεονεκτή-
ματα της τηλεϊατρικής, στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που
έχουν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας προκειμένου να
αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν το μεγα-
λύτερο μέρος της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, με αφορμή το
2023, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων. Στην εξέλι-
ξη των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας και στους
τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευ-
ση ή την αντιμετώπιση ασθενειών. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση
θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να χρησιμοποι-
ήσουν ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες εικονικής και
επαυξημένης πραγματικότητας, όπως το να αξιοποιήσουν τα re-
al world evidence-RWE (δεδομένα πραγματικού χρόνου). 

Η πανδημία Covid-19 μάς έχει δείξει πώς μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν τα real world evidence-RWE για την αξιολόγη-
ση φαρμάκων, παρέχοντας μια σημαντική βοήθεια στα δεδο-
μένα των κλινικών δοκιμών. Όσον αφορά τις σπάνιες νό-

σους, τα δεδομένα αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν τις απο-
φάσεις που θα θεσμοθετηθούν, καθώς είναι μικρό το ποσο-
στό των ασθενών με σπάνιες ασθένειες. 

Νέα δεδομένα

Η μία από τις τέσσερις συζητήσεις του «European Ηealth
Summit», με τη μορφή πάνελ, θα πραγματοποιηθεί στις 21
Μαρτίου 15:00-17:00 το απόγευμα, με θέμα τη μετάβαση

στην ψηφιακή και πράσινη υγεία και πώς οι
υγειονομικοί θα μπορέσουν να αναπτύξουν
δεξιότητες πάνω στα νέα δεδομένα. Τη συζή-
τηση θα συντονίσει στα αγγλικά η δημοσιο-
γράφος Υγείας του Star Channel, της «Politi-
cal» και του «Π», Κατερίνα Παπακωστοπού-
λου. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν

τις συζητήσεις, υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολού-
θησης της εκδήλωσης. 

Όλες οι συζητήσεις θα προβληθούν μέσω live streaming. 
Κάντε εγγραφή εδώ: https://bit.ly/3YL8b4B. 

«European Health Tech Summit» 
διά χειρός Στ. Κυμπουρόπουλου!

Ευχαριστώ για 
την τιμή αλλά…!

«Να υπουργοποιηθεί κανείς ή να μην
υπουργοποιηθεί» είναι το ερώτημα που
πλανάται στα χείλη πολλών πρωτοκλα-

σάτων πολιτικών, μετά τα τελευταία γεγονότα.
Μπορεί ένα από τα οδόσημα της ζωής ενός πολιτι-

κού να είναι και ένας υπουργικός θώκος, αλλά οι
εποχές δεν είναι κατάλληλες. Μια θέση που δίνει

προστιθέμενη αξία στην εικό-
να ενός πολιτικού αυξάνει το
εύρος των πελατειακών του
σχέσεων με τους πολίτες-ψη-
φοφόρους, όμως φορτώνει
με άγχος, νεύρα, πίεση, απο-
γοητεύσεις αλλά και νομικές
διώξεις αν «κάτσει στραβή
στη βάρδια του». Και δόξα τω
Θεώ, δεν μας λείπουν οι
«στραβές»! Σε μια στιγμή από
την τάξη των «επιτυχημένων»,
των «ελίτ» υπουργών, στην τά-

ξη των «αποτυχημένων» των «αποδιοπομπαίων» και
αποσυνάγωγων! Πολλά τα παραδείγματα πρωτοκλα-
σάτων υπουργών που παύτηκαν ή παραιτήθηκαν σε
μια στιγμή, είτε είχαν ολική ευθύνη, είτε μερική, είτε
εκτελούσαν εντολές ανωτέρων. Τελικό τους κέρ-
δος, η αναφορά στις «προσωπικές» τους κάρτες, κά-
τω από το όνομα, το «τέως υπουργός», και αυτό με
ψιλά γράμματα.

Μοναδική βάρκα σωτηρίας, ο γνωστός σε όλους
εμάς νόμος περί ευθύνης υπουργών, που ερμηνεύε-
ται κατά το δοκούν ανάλογα με τη «στραβή» και μπο-
ρεί και να αφήσει ακάλυπτα τα νώτα και τις υπογρα-
φές. Ζούμε και βιώνουμε καχύποπτους και πονη-
ρούς καιρούς. Ο χώρος της κεντρικής πολιτικής
σκηνής θεωρείται από τους πολίτες χώρος διαπλο-
κής και διαφθοράς. Προκατάληψη, δυσπιστία από
την αντιπολίτευση σε κάθε οικονομική διαχείριση,
σε κάθε υπογραφή που μπαίνει σε σχέδια νόμου,
αναθέσεις έργων ακόμη και στην κατάθεση επερω-
τήσεων στη Βουλή. Η υποχρεωτική «εθελουσία»
έξοδος από τα υπουργικά έδρανα στη Βουλή και
από τα κυβερνητικά κλιμάκια παραμονεύει.

Η διαχείριση μιας κυβερνητικής καρέκλας δεν
διαφέρει από τη διαχείριση μιας «ηλεκτρικής» καρέ-
κλας και συνοδεύεται πολλές φορές από πρόωρη
«πολιτική συνταξιοδότηση» ή και ξαφνικό «πολιτικό
θάνατο», με συνέπειες αρνητικής υστεροφημίας και
ολοκληρωτικής απαξίωσης.

Μια κυβερνητική καρέκλα μπορεί να μετατραπεί
«εν μία νυκτί» σε φλεγόμενη βάτο και, αντί για τη
φωνή της ανώτερης θεϊκής δύναμης, να ακουστεί η
φωνή του δημόσιου κατηγόρου, με ή χωρίς το «γου-
νάκι», που θα προτάσσει το «κάτσε στο σκαμνί»!

Αν θέλετε να μην υποστείτε τέτοιου είδους δοκι-
μασία και να μείνετε στο απυρόβλητο ή να μη χαρα-
κτηριστείτε «μαύρο πρόβατο» για το κόμμα σας, πα-
ραμείνετε ασφαλείς στις θέσεις σας μέχρι να προσ-
γειωθεί το αεροσκάφος, όπως λένε και στα αερο-
πλάνα κατά την προσγείωση. Στην πρόταση «αν θέ-
λετε μια κυβερνητική καρέκλα, απαντήστε απλά.
«Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε αλλά…»! Η
πολιτική σας μακροημέρευση δεν κινδυνεύει πλέον.

*Eπικοινωνιολόγος

Γράφει 
ο Θανάσης 
Παπαμιχαήλ*

Άποψη

«Ασφαλέστερο
μέλλον»

«Η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα
ασφαλέστερο μέλλον και πιο ανθεκτικό στις μελλοντικές
υγειονομικές κρίσεις. Ωστόσο, οι απίστευτες δυνατότητες
της τεχνολογίας παραμένουν αναξιοποίητες σε πολλά μέρη
της Ευρώπης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανα-
δείξουμε την αξία της και να δημιουργήσουμε ένα θεσμι-
κό πλαίσιο που να το επιτρέπει αυτό. Το προσεχές “Eu-

ropean Health Tech Summit” είναι μια πολύ καλή
χρονικά ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με αυτά

τα θέματα», τονίζει ο ευρωβουλευτής κ.
Κυμπουρόπουλος. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

36

«Οι υπογειοποιήσεις –ή
υπογειώσεις– αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της

στρατηγικής της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ,
για τη θωράκιση και την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του δικτύου». 

«Tο 2022 ο ρυθμός υλοποίησης νέου
υπογείου δικτύου ήταν υπερδιπλάσιος από
αυτόν του 2019, με 158% αύξηση. Το υπό-
γειο δίκτυο, από 26.075 χλμ. το 2018 πα-
νελλαδικά, έφτασε στα 27.500 χλμ. το
2022», δήλωσε στο «Π» ο Ηρακλής Μενε-
γάτος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-
λος δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνι-
κού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας). 

«Αναβαθμίζουμε το δίκτυο», συνεχίζει ο
κ. Μενεγάτος, «απέναντι στις ολοένα και
συχνότερες φυσικές καταστροφές που
προκαλεί η κλιματική αλλαγή (κρίση) στην
Αττική, την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νη-
σιά μας. Αυξάνουμε τις επενδύσεις μας
για την εντατικοποίηση έργων υπογειοποί-
ησης στις περισσότερο “ευάλωτες” περιο-
χές. Παράλληλα με την αύξηση των εργα-
σιών κλαδέματος και την αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό όλου του δικτύου, θέ-
τουμε τις βάσεις για ένα ανθεκτικότερο
και πιο αξιόπιστο δίκτυο διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας, με στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση όλων των πολιτών».Σύμφω-
να με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ,
τη χρονική περίοδο 2022-2025 θα υπο-
γειωθούν 2.152 χιλιόμετρα εναέριου δι-
κτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
με προτεραιότητα σε περιοχές που επλή-
γησαν ή είναι ευάλωτες σε ακραία καιρικά
φαινόμενα. Το 30% αφορά την Αττική και
ένα 28% τα νησιά μας, τον κατ’ εξοχήν
τουριστικό πυλώνα της χώρας.

Δυσανάλογη σχέση

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, από τα
242.000 χλμ. που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ,
τα υπόγεια καλώδια αποτελούν μόλις το
11% του δικτύου, όταν στην Ευρώπη ο μέ-

σος όρος είναι 50% και σε αναπτυγμένες
ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνονται σε ποσο-
στά 70% ή 80% (ζημιές από καταιγίδες σε
εναέριες γραμμές σε όλη την Ευρώπη είναι
συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα σε
χαμηλές/μεσαίες τάσεις). Συνολικά, τα έρ-
γα που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθ-
μιση του εναέριου δικτύου, την υπογειοποί-
ηση των καλωδίων και την αύξηση της δυ-
ναμικότητας των υποσταθμών, προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ και
να συνδεθούν νέοι σταθμοί, αγγίζουν τα
400 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή στη χρημα-
τοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας ξεπερνά το 40%.

Τα έργα υπογειοποίησης-αναβάθμισης
του δικτύου 1.845,2 χιλιομέτρων, που
έχουν ως στόχο και την προστασία του περι-

βάλλοντος, είναι προϋπολογισμού 199,3
εκατ. ευρώ (δυνατότητα χρηματοδότησης
60 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια υλοποίησης
του έργου εκτιμάται σε 4,5 έτη.

Περιοχές έργων

Έργα υπογειοποίησης έχουν προγραμμα-
τιστεί στις Διευθύνσεις: Περιφέρειας Αττι-
κής (ΔΠΑ), Περιφέρειας Πελοποννήσου -
Ηπείρου (ΔΠΠ-Η), Περιφέρειας Μακεδο-
νίας - Θράκης (ΔΠΜΘ), Περιφέρειας Κεν-
τρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) και Διεύθυνση Πε-
ριφέρειας Νήσων ΔΠΝ. Προτεραιότητα δί-
νεται στις περιοχές όπου το δίκτυο είναι
ευάλωτο σε ισχυρές χιονοθύελλες και γενι-
κότερα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά
και σε οικισμούς με ιδιαίτερη πολιτιστική -
τουριστική αξία και αισθητικού κάλλους κα-
θώς και σε δασικές εκτάσεις, όπου είναι
εφικτό για την αποτροπή πυρκαγιών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση, σε λίγες
μέρες, της υπογείωσης καλωδίων υψηλής

τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, σε τμήμα περίπου δύο
χιλιομέτρων στην περιοχή Σφενδάλης Μα-
λακάσας -Δήμου Ωρωπού, δίνουμε μια γεω-
γραφική εικόνα με τις πόλεις που συμπερι-
λαμβάνονται στα έργα του Διαχειριστή:
Αθήνα, Πειραιάς, Περιστέρι, Φιλοθέη, Κη-
φισιά, Καλλιθέα, Θήβα, Ελευσίνα, Άμφισ-
σα, Λιβαδειά, Ναύπλιο, Χαλκίδα, Πάτρα, Αί-
γιο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Τρίπολη, Κόριν-
θος, Πύργος, Λάρισα, Βόλος, Αγρίνιο, Τρί-
καλα, Καρδίτσα, Αλιβέρι, Λαμία, Άρτα,
Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς,
Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Κατε-
ρίνη, Καστοριά, Έδεσσα, Ξάνθη, Κομοτη-
νή, Δράμα, Κοζάνη, Φλώρινα, από την Κρή-
τη το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, τα Χα-
νιά, το Ρέθυμνο κ.ά. Από τα νησιά η Άνδρος,
η Τήνος, τα Ιόνια (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κε-
φαλονιά), οι Δυτικές Κυκλάδες (Κύθνος,
Σέριφος, Σίφνος, Μήλος, Κίμωλος), η Σύ-
ρος, η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος η Ρόδος,
η Κως κ.ά.

Ηρακλής Μενεγάτος,
αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ: Το υπόγειο
δίκτυο, από 26.075 χλμ.
το 2018 πανελλαδικά,
έφτασε στα 27.500 χλμ.
το 2022

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

«Υπερδιπλασιάσαμε τις υπογει   
«Θέτουμε τις βάσεις για ένα ανθεκτικότερο, αξιόπιστο δίκτυο διανομής         
εξυπηρέτηση όλων των πολιτών», τονίζει ο Ηρακλής Μενεγάτος, αναπ        
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Υψηλοί στόχοι
Για να επιτευχθεί ο στόχος «καθαρές

μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050», η
Κομισιόν έχει θέσει υψηλά τον πήχη (πο-
σοστό 85%) για αιολική ενέργεια και αντ-
λίες θερμότητας. Συνολικά, η παραγωγι-
κή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 40%
σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, στις αντ-
λίες θερμότητας, τις μπαταρίες και τους
ηλεκτρολύτες.

Διείσδυση ΑΠΕ
Η διείσδυση ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελι-

κή κατανάλωση ενέργειας στην Κυπριακή
Δημοκρατία για το έτος 2030 καθορίστη-
κε στο 23% και η μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου εκτός Συστήμα-
τος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
στο 21%, συγκριτικά με το 2005.

Μικρός υδροηλεκτρικός
Εγκρίθηκε στις αρχές Μαρτίου από την

οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας η ένταξη της μελέ-
της του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθ-
μού του Φράγματος Νεστορίου –προϋπο-
λογισμού 36.325 ευρώ– που θα συμβάλ-
λει στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών.

Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΕ-

ΣΦΑ, προβλέπονται τέσσερα φορτία εκ-
φορτώσεων LNG (υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου) για τον Απρίλιο του 2023.
Ένα της Μυτιληναίος 147.710 κ.μ., δύο
της Bulgargaz 73.855 και 147.710 κ.μ.
και ένα της MET Energy 18.316 κ.μ.

Άρση αποκλεισμού 
Την άρση του αποκλεισμού των βιομη-

χανιών που έχουν συνάψει συμβόλαια P-
PAs από το νέο σχήμα στήριξης των επι-
χειρήσεων που πλήττονται από τις υψη-
λές τιμές ενέργειας, ζητεί με επιστολή
της στο ΥΠΕΝ η Ένωση Ενεργοβόρων
Βιομηχανιών ΕΒΙΚΕΝ.

Σημαντικό συμπέρασμα
Πανεπιστήμιο Γκέτεμποργκ: Ερευνητές

του ιδρύματος παρατήρησαν ότι η αύξη-
ση της θερμοκρασίας στον Αρκτικό
ωκεανό θα γίνει με πολύ πιο γρήγορο
ρυθμό από ό,τι προβλέπουν τα υπάρχον-
τα κλιματικά μοντέλα. Συνεπώς, δεν μπο-
ρούμε να παρέχουμε μία χρήσιμη πρό-
βλεψη για το πόσο γρήγορα λιώνουν οι
πάγοι στη θάλασσα αυτή!

and WIND
GAS

S LAR

Πιθανά εμπόδια

Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζε-
ται στην υπογείωση των γραμμών ηλεκτρι-
κής ενέργειας είναι ότι κοστίζουν πιο ακρι-
βά από τις εναέριες γραμμές. Η ελλιπής
χαρτογράφηση των υπόλοιπων δικτύων
(επικοινωνίες, ύδρευση, υγραέριο) μπορεί
να φέρει προβλήματα στην περάτωση των
έργων υπογειοποίησης.

Τα υπόγεια καλώδια όμως δεν είναι
«ευαίσθητα» σε καταιγίδες (εκτός από το
νερό) και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να
προκαλέσουν θάνατο ή τραυματισμό λόγω
τυχαίας επαφής με τις γραμμές/καλώδια
που μεταφέρουν ηλεκτρικά φορτία (χαμη-
λή, μέση, υπερυψηλή τάση). Για τα καλώ-
δια χαμηλής τάσης, το ελάχιστο βάθος των
ορυγμάτων για τη διέλευση των σωληνώ-
σεων είναι στα 0,70 μ. 

Το αντίστοιχο βάθος για την υπερυψηλή
τάση είναι στο 1,40 μ. (σε αυτή την περί-

πτωση πρόκειται για μεταφορά φορτίων
εκτός πόλης).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επισημαίνεται ότι «η μεταφορά της ηλε-
κτρικής ενέργειας συχνά γίνεται μέσω
εναέριων γραμμών μεταφοράς ισχύων,
που κρέμονται από πυλώνες ή στύλους
κοινής ωφέλειας. 

Οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλε-
κτρικού ρεύματος έχουν ειδικές επιπτώ-
σεις για τη βιοποικιλότητα, την υγεία και το
τοπίο, οι οποίες διαφέρουν σε σχέση με
τις υπόγειες γραμμές. Από την άλλη πλευ-
ρά, το αρχικό κόστος επένδυσης για την
εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων μπορεί
συχνά να είναι σημαντικά υψηλότερο από
τις εναέριες γραμμές μεταφοράς ισχύος.

Τα πλεονεκτήματα των εναέριων γραμ-
μών έναντι των υπόγειων καλωδίων είναι
ότι, έως σήμερα, το κόστος της κατα-

σκευής εναέριων γραμμών είναι σημαντι-
κά χαμηλότερο από την τοποθέτηση υπό-
γειων καλωδίων και η χωρητικότητά τους
μεγαλύτερη. 

Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής των
εναέριων γραμμών είναι υψηλή και μπορεί
να φτάσει τα 70 έως 80 έτη. Τα βασικά
μειονεκτήματα των εναέριων γραμμών εί-
ναι ότι καταλαμβάνουν χώρο με αρνητικές
περιβαλλοντικές παραμέτρους».

Διαδικασία μεταφοράς 

Να πούμε ότι, μετά την παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής, γραμμές μεταφοράς υψηλής
τάσης μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες
ηλεκτρικής ενέργειας προς τους υποσταθ-
μούς. Από τους υποσταθμούς μέσης και
χαμηλής τάσης, οι γραμμές διανομής ηλε-
κτρικής ισχύος μεταφέρουν την ηλεκτρική
ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές και
επιχειρήσεις.

Αναβάθμιση εναέριων γραμμών
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναβαθμίζει παράλληλα και το δίκτυο εναέριων γραμμών σε δασικές περιο-

χές – έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 150 εκατ. με διάρκεια υλοποίησης (αρ-

χική πρόβλεψη) 4,5 έτη, που περιλαμβάνει: μετατοπίσεις εναέριου δικτύου Μέσης Τά-

σης (ΜΤ), αποξήλωση και κατασκευή νέου 746,4 χιλιόμετρα, αποξήλωση εναέριου ΜΤ

και κατασκευή ΣΚ ΜΤ 254,8 χλμ,. μετατοπίσεις εναέριου δικτύου Χαμηλής Τάσης και

αποξήλωση και κατασκευή νέου 300,5 χλμ., αποξήλωση εναέριου ΜΤ και κατασκευή

υπογείου ΜΤ 782,8 χλμ.

   ώσεις καλωδίων ρεύματος» 
      ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την καλύτερη 
       ληρωτής διευθύνων σύμβουλος δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
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ΔΠΑ (Περιφέρεια
Αττικής), ΔΠΜΘ

(Περιφέρεια
Μακεδονίας Θράκης),

ΔΠΠ-Η (Περιφέρεια
Πελοποννήσου -
Ηπείρου), ΔΠΚΕ

(Περιφέρεια Κεντρικής
Ελλάδας) και ΔΠΝ

(Διεύθυνση
Περιφέρειας Νήσων).
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ΤΕΧΝΕΣ

Η «Επιστροφή»
της Ζιλιέτ Μπινός 
και του Ρέιφ Φάινς

Είκοσι εφτά χρόνια μετά τη συνεργασία τους
στον θρυλικό «Άγγλο ασθενή» των εννέα Όσκαρ,
ο Ρέιφ Φάινς και η Ζιλιέτ Μπινός θα ξανασυναν-
τηθούν αυτήν τη φορά στην Ελλάδα, για τα γυρί-
σματα του ομηρικού έπους «Οδύσσεια»!

Οι δύο αστέρες της μεγάλης οθόνης θα είναι οι
βασικοί πρωταγωνιστές της ξένης ταινίας, με τίτ-
λο «Επιστροφή», ενσαρκώνοντας τον Οδυσσέα
και την Πηνελόπη αντίστοιχα, υπό τη σκηνοθετική
ματιά του Ιταλού σκηνοθέτη Ουμπέρτο Παζολίνι.
Στο λαμπερό καστ θα συμμετέχει και ο νικητής
του βραβείου καλύτερου νέου ηθοποιού του Φε-
στιβάλ Βενετίας, Τσάρλι Πλάμμερ, στον ρόλο του
Τηλεμάχου, με την παραγωγή να ξεκινά γυρίσμα-
τα την άνοιξη στις περιοχές της Κέρκυρας και της
Πελοποννήσου, πριν συνεχίσει στην Ιταλία.

Το στόρι

Η ταινία αφηγείται τα γεγονότα που περιγρά-
φονται στο τέλος της «Οδύσσειας». Μετά από
20ετή απουσία, ο Οδυσσέας ξεβράζεται στις

ακτές της Ιθάκης, ταραγμένος και
αγνώριστος. Ο βασιλιάς τελι-

κά επέστρεψε στο σπίτι του,
αλλά πολλά έχουν αλλάξει
από τότε που έφυγε για να
πολεμήσει στον Τρωικό
Πόλεμο. Η αγαπημένη του

σύζυγος, Πηνελόπη, είναι
φυλακισμένη στην οικία τους,
κυνηγημένη από τους πολ-
λούς φιλόδοξους μνηστή-
ρες που την πιέζουν για να
επιλέξει έναν νέο σύζυγο,
έναν νέο βασιλιά.
Ο γιος τους Τηλέμαχος,

που έχει μεγαλώσει χωρίς πα-
τέρα, αντιμετωπίζει τον θάνατο

στα χέρια των μνηστήρων, που τον βλέπουν ως
εμπόδιο στην ανελέητη καταδίωξη της Πηνελό-
πης και του βασιλείου. Ο πολυμήχανος αρχηγός,
πληγωμένος από την εμπειρία του στον πόλεμο,
δεν είναι πλέον ο ισχυρός πολεμιστής που θυμά-
ται ο λαός του. Αλλά αναγκάζεται να αντιμετωπί-
σει το παρελθόν, για να ξαναβρεί τη δύναμη που
χρειάζεται για να σώσει την οικογένειά του και να
κερδίσει ξανά την αγάπη που έχασε.

Ουμπ. Παζολίνι: «Νιώθω υπερ-τυχερός»

Η «Επιστροφή» («The Return») είναι μια συμπα-
ραγωγή της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Βρετα-
νίας και της Γαλλίας με τους Έντουαρντ Μποντ,
Τζον Κόλι και Ουμπέρτο Παζολίνι στο σενάριο.
«Νιώθω υπερ-τυχερός που θα ζωντανέψω τον
κόσμο του Ομήρου μέσω του ταλέντου των Ρέιφ
και Ζιλιέτ, των οποίων η ισχυρή παρουσία στην
οθόνη αντιπαραβάλλεται μόνο με τον ατρόμητο
τρόπο που βλέπουν τη δουλειά τους», ανέφερε
τιμητικά ο σπουδαίος σκηνοθέτης, λίγο πριν κα-
θίσει πίσω από τις κάμερες, με την πρεμιέρα
προγραμματισμένη για το 2024.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τ α «πάρτι» στα ακρογιάλια συναντούν τα βράδια τα
αξημέρωτα στα «Θερινά Σινεμά»! Έξι χρόνια από
τον θάνατο του Λουκιανού Κηλαηδόνη,

σημαντικοί καλλιτέχνες τιμούν το έργο του
«τραγουδιστή της χαράς» σε ένα συλλεκτικό διπλό CD,
με πλούτο ηχογραφήσεων και γνώριμων φωνών που
«ντύνουν» εκ νέου τις επιτυχίες του αείμνηστου
τραγουδοποιού.

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ με τίτλο «Σ’ ευχαριστώ Λου-
κιανέ» είναι ένα μουσικό ταξίδι από τις δεκαετίες του ’70
και του ’80 έως το σήμερα, με δεκαεννέα κορυφαίους
«Κηλαηδονιστές», μεταξύ των οποίων και η κόρη του Μα-
ρία, να τραγουδάνε ανεπανάληπτα κομμάτια του αξέχα-
στου ερμηνευτή.

Τραγουδούν για τον «καουμπόη των Αθηνών»

Οι Σπύρος Γραμμένος, Φοίβος Δεληβοριάς, Δώρος Δη-
μοσθένους, Στάθης Δρογώσης, Ελεωνόρα Ζουγανέλη,
Μαρία Κηλαηδόνη, Γιάννης Κότσιρας, Μάρκος Κούμαρης,
Locomondo, Νίνα Μαζάνη, Ρένα Μόρφη, Πάνος Μουζου-
ράκης, Πέννυ Μπαλτατζή, Νατάσσα Μποφίλιου, Χρήστος
Παπαδόπουλος, Ρεβάνς, Μανώλης Φάμελλος, Γιώργης
Χριστοδούλου και Gadjo Dillo συμμετέχουν στο μεγάλο δι-
σκογραφικό αφιέρωμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη
τους για τα «ξένοιαστα χρόνια» που τους χάρισε: «Είναι κι
αυτό ένα παιχνίδι που πήραμε στα σοβαρά, όπως και ο
ίδιος ο Λουκιανός, που δεν έγινε ποτέ μύθος βαρύς και

ασήκωτος. Έτσι κι εμείς, νιώσαμε ασφαλείς μέσα στην
ελευθερία που μας έδειξε και δεν φοβηθήκαμε ποτέ πως
θα πέσει από το βάθρο του και θα μας πλακώσει. Με το εγ-
χείρημά μας αυτό θέλουμε τελικά να εκφράσουμε την ευ-
γνωμοσύνη μας για τον δρόμο που ο Λουκιανός χάραξε για
εμάς τους νεότερους. Σήμερα, η συντροφιά μας μεγάλω-
σε, εμπλουτίστηκε, αναμορφώθηκε (αλλά δεν συμμορφώ-
θηκε) και οσονούπω το “Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ”, με αφορ-
μή τα έξι χρόνια απουσίας του εμπνευστή του, κυκλοφορεί
σε διπλό CD με πολλές διακεκριμένες κι όμως πάντα ταπει-
νές, συμμετοχές», έγραψαν οι δημιουργοί.

Ο δίσκος είναι ένα εγχείρημα, όπως αναφέρουν, που ξε-
πέρασε τις προσδοκίες τους, μοιάζοντας με εκείνα τα
ωραία πάρτι που δεν τελειώνουν στην ώρα τους αλλά συνε-
χίζουν ακάθεκτα μέχρι την άκρη της νύχτας. «Η ιστορία αρ-
χίζει χρόνια πριν, όταν ο Χρήστος Παπαδόπουλος ο Λουκια-
νιστής, ενεργώντας μάλλον εκ μέρους όλων μας, έγραψε
το ομότιτλο τραγούδι αφιερώνοντάς το στον μικρό μεγάλο
του ήρωα. Ο Λουκιανός το πρόλαβε, το χάρηκε, πήρε τηλέ-
φωνο τον Χρήστο και του έκλεισε το μάτι. Έπειτα πέρασε
καιρός, μέχρι το πανδημικό έτος 2021, όταν ο Μανώλης
Φάμελλος συναντήθηκε με τη Μαρία Κηλαηδόνη και, χω-
ρίς να το καταλάβει, υπό την Λουκιανική επήρεια κι αυτός,
άρχισε να ανακατεύει ξανά το μείγμα των τραγουδιών του
που έβραζε μέσα του, μένοντας πιστός όμως, σαν μαύρο
σκυλί, στα ίδια υλικά και ηχοχρώματα του αντισυμβατικού,
αδέσμευτου μεθοδικού αλλά και πολυμήχανου καουμπόη
των Αθηνών!» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Κηλαηδονιστές» 
τιμούν τον Λουκιανό!
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Τι ενώνει τη Θεσσαλία, τον ορεινό όγκο των Αγράφων,
και τη Βενετία; Σε μια πρώτη οπτική, απολύτως τίποτα.
Η δύναμη της αγάπης, όμως, δεν γνωρίζει σύνορα και

αντιστάσεις. Πόσω μάλλον όταν η αγάπη αυτή φουντώνει στα
χρόνια της ναζιστικής κατοχής στα άγρια χωριά των
Αγράφων. 

Οι «Τρεις φυγές» (Εκδόσεις Βιβλιοεπιλογή) του Βασίλη Αδα-
μόπουλου δεν είναι ακόμη ένα ερωτικό μυθιστόρημα με φόν-
το ιστορίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια δυνατή
ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, που διαδραματί-
στηκαν επί ελληνικού εδάφους κατά τη διάρκεια των σκοτει-
νών χρόνων ενός πολέμου που αιματοκύλισε τον κόσμο και
σημάδεψε τη χώρα μας για πολλές γενιές. Σημάδια που ακό-
μη και σήμερα αχνοφαίνονται. Ο συγγραφέας Βασίλης Αδα-
μόπουλος, μέσα από την έρευνα που έκανε, συγκέντρωσε μο-
ναδικά στοιχεία και παραδίδει στον αναγνώστη «εικόνες» που
συνέβησαν στην πραγματικότητα. Είναι ένα βιβλίο-σενάριο.
Με γραφή που παραπέμπει σε κινηματογραφική απόδοση,
διατηρώντας μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στα ιστορικά
γεγονότα και το φαντασιακό στοιχείο που διέπει τη μυθιστορη-
ματική διάσταση του έργου του. 

Η άκρη του νήματος αρχίζει να ξετυλίγεται το 1941. Είναι η πε-
ρίοδος που η Θεσσαλία καταλαμβάνεται από την Iταλική Mεραρ-
χία Πινερόλο ή 24η Μεραρχία Πινερόλο. Ήταν μία από τις 11 ιτα-
λικές μεραρχίες της Iταλικής Στρατιάς που έδρασε στην Ελλάδα
στον ΒΠΠ. Στην πραγματικότητα, η δύναμή της ήταν της τάξεως
ταξιαρχίας, υπό τον στρατηγό Α. Ινφάντε, έναν Ιταλό αξιωματικό
προσκείμενο στον βασιλέα και αντίπαλο του Μουσολίνι. Μετά την

παράδοση της Ιταλίας στη Γερμανία, η Μεραρχία Πινερόλο δια-
πραγματεύτηκε την παράδοση των όπλων της στον ΕΔΕΣ και
στον ΕΛΑΣ. Η Πινερόλο ήταν ο μόνος μεγάλος ιταλικός σχηματι-
σμός, τμήματα του οποίου συμφωνήσανε να συνεργαστούν με
την ελληνική αντίσταση. Η συνεργασία επικυρώθηκε με το πρω-
τόκολλο που υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1943. Μεγάλος
αριθμός Ιταλών βρισκόταν στο χωριό Νεράιδα αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Περί τους 1.500 Ιταλούς έχασαν τη ζωή τους
εκεί, από πείνα, εξάντληση, κακουχίες, τύφο και δηλητηριάσεις
λόγω βρώσης ακατάλληλων προϊόντων της χλωρίδας, κάτι που
έκαναν για να αντιμετωπίσουν την πείνα τους. Η ιταλική κυβέρ-
νηση αποφάσισε το 1953 να συγκεντρώσει τα λείψανα των νε-
κρών της Μεραρχίας Πινερόλο.

Στο Ιταλικό Σύνταγμα Ιππικού της Αόστης υπηρετεί ο στρα-
τιώτης Μάριο. Το καλοκαίρι του 1943, η Ιταλία συνθηκολογεί
και ο Μάριο βρίσκεται εγκλωβισμένος μαζί με χιλιάδες Ιτα-
λούς στρατιώτες. Προκειμένου να αποφύγουν την αιχμαλω-
σία, μετακινούνται στα βουνά. Η πρώτη φυγή για τον Μάριο.
Όλο τον χειμώνα κρύβεται στα βουνά των Αγράφων. Οι Γερμα-
νοί προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν τους Ιταλούς και μαζί να
εξοντώσουν τους αντάρτες. Οι Ιταλοί λιμοκτονούν. Πεθαί-
νουν κατά εκατοντάδες. Κατόπιν συμφωνίας της βρετανικής
αποστολής που ήδρευε στην περιοχή και των ανταρτών, έβγα-
λε από το αδιέξοδο τους Ιταλούς, καθώς αποφασίστηκε να
τους κρύψουν στα γύρω χωριά των Αγράφων. Σε ένα από αυ-
τά βρέθηκε και ο Μάριο. Κρύφτηκε στο σπίτι τού Αναστάση,
όπου γνωρίζει και ερωτεύεται την κόρη του, Ανδριανή. Τον
Οκτώβρη του ’44, με την αποχώρηση των Γερμανών, φεύ-
γουν και οι Ιταλοί. Ο Μάριο επιστρέφει στην πατρίδα του. Η
δεύτερη φυγή, που αυτήν τη φορά όμως πέφτει βαριά για
τους δύο νέους. Τριάντα χρόνια μετά όμως, η ζωή προετοιμά-
ζει για τον Μάριο την τρίτη φυγή…

«Τρεις φυγές:
Η Οδύσσεια 
ενός στρατιώτη 
της Μεραρχίας 
Πινερόλο»

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com



ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

40
ΤΕΧΝΕΣ

Αργούν τα κουφέτα
Την αλήθεια για τις απανω-

τές αναβολές του γάμου
του με τη Μαρία Αντωνά

αποκάλυψε ο Άρης Σοϊλέ-
δης. Ο πρώην «Survivor» και
η συνεργάτιδα της Μπέττυς

Μαγγίρα προγραμμάτιζαν
εδώ και καιρό ν’ ανέβουν τα
σκαλιά της εκκλησίας, αλλά

η μία αναβολή διαδεχόταν
την άλλη: «Τρέχαμε με πολ-
λές υποχρεώσεις και δεν γι-

νόταν να το οργανώσουμε
όπως θέλαμε. Καλώς εχόν-

των των πραγμάτων, θα
παντρευτούμε το επόμενο

καλοκαίρι».

Ταλέντο από μικρή
Η νεαρή τότε
μαθήτρια χορού
λεγόταν πως
ήταν η πιο όμορ-
φη του Παλαιού
Φαλήρου, κό-
σμια και ταλαν-
τούχα. Σήμερα
είναι πασίγνω-
στη ηθοποιός με
μεγάλη καριέρα στο θέαμα. Πρόκειται για
τη Μαρία Ναυπλιώτου: «Αυτό κι αν είναι
throwback. Ετών 16 στο Δημοτικό Θέατρο
του Πειραιά. “Κάρμεν” σε χορογραφία Ρο-
δόπης Κούβαρη. Μου φαίνεται σαν να είναι
μία άλλη ζωή», έγραψε η πρωταγωνίστρια
στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Το Ελληνικό Προξε-
νείο στη Νέα Υόρκη
τίμησε τον Χριστό-
φορο Παπακαλιάτη
για την επιτυχία της
γνωστής σειράς
«Maestro», που προ-
βάλλεται στο Netflix
κι αγαπήθηκε πολύ
από τους τηλεθεα-
τές της ομογένειας. Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε
στον Καθεδρικό Ναό της Αρχιεπισκοπής, παρουσία επιφα-
νών Ελληνοαμερικανών και θαυμαστών του πρωταγωνιστή
και σκηνοθέτη, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο φανερά συγ-
κινημένος, ευχαριστώντας τον κόσμο για την ιδιαίτερη τιμή.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αποθέωση στη Νέα Υόρκη

Ξινά μούτρα, τούμπες, «καρφιά» 
και… πρωτάρηδες με βραβείο!

Θρίαμβος για την κωμωδία «Τα πάντα όλα» 
στην 95η χολιγουντιανή τελετή των βραβείων
Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ 

της περασμένης Κυριακής, στο «Dolby Theatre» 
του Λος Άντζελες!

Η ταινία, που περιγράφει τις τρελές περιπέτειες μιας Κι-
νέζας μετανάστριας, «σάρωσε» στις βασικές κατηγορίες
μοιράζοντας «χρυσά αγαλματίδια» στους πρωταγωνιστές
Μισέλ Γιο (Α’ γυναικείου ρόλου), Τζέιμι Λι Κέρτις (Β’ γυναι-
κείου ρόλου), Κε Χούι Κουάν (Β’ αντρικού ρόλου), βραβείο
σκηνοθεσίας στους Ντάνιελ Σάινερτ και Ντάνιελ Κουάν και
ένα ακόμα, για το καλύτερο μοντάζ. Όλοι τους κέρδισαν το
πρώτο Όσκαρ στην καριέρα τους και το γιόρτασαν με συγκι-
νητικές ομιλίες. Στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου, ο
54χρονος Καναδοαμερικανός ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ
αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, για την εκπληκτική ερμη-
νεία του στην ταινία «Η φάλαινα».

Η αντιπολεμική ταινία «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέ-
τωπο» έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, το «Να-
βάλνι» το βραβείο καλύτερου ξένου ντοκιμαντέρ, ενώ το
«Naatu Naatu - RRR» το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.

Λάμψη και παραλειπόμενα

Η λαμπερή τελετή άνοιξε με ένα σχόλιο «καρφί» από τον
παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για το επικό χαστούκι του Γουίλ
Σμίθ στον Κρις Ροκ, στην περυσινή διοργάνωση: «Αν κάποι-
ος εδώ μέσα διαπράξει μια πράξη βίας σε οποιοδήποτε ση-
μείο της παράστασης, θα του απονεμηθεί το Όσκαρ Α’ αν-
δρικού ρόλου και θα του επιτραπεί να εκφωνήσει λόγο διάρ-
κειας 19 λεπτών», σχολίασε με νόημα!

Όταν εμφανίστηκε η εντυπωσιακή Lady Gaga στο κόκκι-
νο χαλί, έγινε πανζουρλισμός. Οι φωτογράφοι στριμώχτη-
καν για να απαθανατίσουν τη διάσημη ερμηνεύτρια, μέχρι
που ένας παπαράτσι έχασε την ισορροπία του κι έφαγε μια
επική τούμπα. Η ηρωίδα σούπερ σταρ έτρεξε κοντά του και

τον βοήθησε να σηκωθεί, με το ενσταντανέ να κάνει τον γύ-
ρο του κόσμου.

Η Κάρα Ντελεβίν αποθέωσε την κομψότητα με φαντα-
σμαγορική εμφάνιση! Επέλεξε κατακόκκινο μακρύ φόρεμα
του οίκου Elie Saab και διαμάντια Bulgari, μοιάζοντας με
πριγκίπισσα του παραμυθιού.

Η εγκυμονούσα ιέρεια της ποπ, Ριάνα, τρέλανε κόσμο με
το διάφανο μακρυμάνικο κορμάκι ζιβάγκο και το δερμάτινο
φόρεμα Alaia με τα μεγάλα σκισίματα στο πλάι, που αγκά-
λιαζε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, αναδεικνύοντας τη φι-
νέτσα και το απαράμιλλο στιλ της.

Τα «μούτρα» της Άντζελα Μπάσετ προκάλεσαν πικρόχολα
σχόλια στο Twitter. Η ηθοποιός ήταν υποψήφια στην κατη-
γορία Β’ γυναικείου ρόλου και μάλλον περίμενε πως θα
έπαιρνε το Όσκαρ. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
με νικήτρια την Τζέιμι Λι Κέρτις, η «χαμένη» πρωταγωνί-
στρια δεν μπήκε καν στον κόπο να χειροκροτήσει την «αντί-
παλό» της.
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com

Τηλ.: 697 3232 775

Ανοιξιάτικη Νέα Σελήνη

Αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε στην εαρινή ισημερία, ίση
μέρα, ίση νύχτα, όπου η άνοιξη κάνει ποδαρικό με την
είσοδο του Ήλιου στον Κριό και συγχρόνως της Νέας

Σελήνης. Η ανοιξιάτικη αυτή Νέα Σελήνη επηρεάζει όσους
έχουν γεννηθεί τις πρώτες ή τις τελευταίες μέρες
οποιουδήποτε ζωδίου. Ο Άρης βλέπει αρνητικά αυτό το
Φεγγάρι, σε αντίθεση με τον Πλούτωνα, που βοηθά στην
αναγέννηση και στην τάση να αναζητάμε νέες καταστάσεις και
συνθήκες ζωής. Πράγματα που θα έρθουν την περίοδο αυτή
στη ζωή μας, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα που επισφραγίζει το
γκρέμισμα μιας κατάστασης, για να κτιστεί εκεί πάνω κάτι νέο. 

Κριός
(21/3-20/4)

Ξεκινά μια περίοδος που ενεργοποιούνται παλιές
υποθέσεις σας, τις οποίες είχατε αφήσει σε εκκρεμό-
τητα. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας σάς παραπέμπει σε
μια περίοδο προσωπικής αναγέννησης, που πολλά
πράγματα θέλετε να τα φροντίσετε από την αρχή, ίσως
γιατί νιώθετε ότι δεν είχαν μπει ποτέ σε σωστή βάση. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Αυτήν τη χρονική στιγμή είστε έτοιμοι να κλείσετε
κάποιους κύκλους ζωής, όπου το μόνο που σας προ-
σφέρουν είναι να απομυζούν την ενέργειά σας. Η
Νέα Σελήνη είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για σας,
όπου θέλει να σας φέρει πιο κοντά με τις εσωτερικές
σας ανάγκες, κάτι που νομίζατε πως γνωρίζατε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η πίεση του Άρη, που βρίσκεται ακόμη στο δικό
σας ζώδιο, σας έχει δημιουργήσει αρκετά περίερ-
γες καταστάσεις και έχει εξαντλήσει την υπομονή
σας. Από το Σάββατο 25 Μαρτίου επιτέλους σας
αφήνει, μετά από 8 μήνες, βάζοντας τη ζωή σας σε
μία πιο βατή και εύκολη κατάσταση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Η περίοδος αυτή θα σας πιέσει αρκετά, καθώς η
Νέα Σελήνη σάς ωθεί να ξεκινήσετε νέες δραστη-
ριότητες. Από την άλλη, ο Άρης σάς δημιουργεί
ένα πύρινο μέτωπο με αντιπαραθέσεις και κακές
εργασιακές συνθήκες. Επίσης αυτή την εβδομάδα
θα παρουσιαστεί μία κατάσταση από το παρελθόν.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Μία περίοδος που σας έχει κουράσει γιατί έχει
αναφορές σε σχέσεις, παλιές υποθέσεις, θέματα
υγείας, επαγγελματικές διεκδικήσεις. Έτσι, η Νέα
Σελήνη είναι μέρος μιας αστρολογικής «επανά-
στασης», που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θέλε-
τε να ανανεώσετε τη ζωή σας ή όχι. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Οι σχέσεις σας έρχονται στο προσκήνιο και εσείς
πρέπει να καταλάβετε τον ρόλο τους. Αν είστε μέ-
σα σε μία σχέση που σας πνίγει, πολύ σύντομα θα
βρείτε τη δύναμη να αποβάλετε εκείνο που δεν
σας εκφράζει. Από το τέλος της εβδομάδας και
μετά, θα νιώσετε μεγάλη επαγγελματική πίεση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η Νέα Σελήνη θα σας φέρει ευκαιρίες στην ερ-
γασία σας. Πολλά πράγματα, που είχατε αφήσει
στην αναμονή, τώρα θέλουν να πρωταγωνιστή-
σουν και πάλι στη ζωή σας. Ο Πλούτωνας θα επη-
ρεάσει εσάς των δύο πρώτων ημερών, θέτοντας
μία άλλη πραγματικότητα στη ζωή σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Επιτέλους, ο Άρης εγκαταλείπει τον τομέα των
σχέσεών σας και περνά σε μία θέση που αφορά τη
διαχείριση των οικονομικών σας. Η Νέα Σελήνη
βλέπει πολύ θετικά το δικό σας ζώδιο, κάνοντας
μία όμορφη τροχιά από την προσωπική σας ζωή,
τα παιδιά σας, αλλά και τη δημιουργικότητά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Όσον αφορά εσάς των πρώτων ημερών, οι αλλα-
γές που θα σας φέρει το Νέο Φεγγάρι θα είναι ου-
σιαστικές και θα φτάσουν έως την οριστική διάλυση
ή αναγέννηση μιας κατάστασης. Αλλά, γενικότερα
για όλους σας, η περίοδος αυτή είναι γεμάτη ανα-
τροπές, βάζοντας μία νέα συνθήκη στη ζωή σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Κριού σάς δημιουρ-
γεί την αίσθηση της μετακίνησης, του αποχωρισμού.
Είναι η στιγμή που θα κάνετε μία αλλαγή για να προ-
χωρήσετε πιο κάτω τη ζωή σας, όπως επίσης είναι η
στιγμή που θα πρέπει να δείτε με ειλικρίνεια κάτι που
σας χαρακτηρίζει και ταιριάζει μόνο σε σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Ο Κρόνος πλέον είναι γεγονός για το δικό σας ζώ-
διο, όπου κρίνεστε από τη συμπεριφορά σας, αλλά
και από κάθε προσωπική σας επιλογή. Από την άλλη,
η Νέα Σελήνη στον Κριό σάς δίνει ώθηση να γίνετε
περισσότερο ενεργοί με την απόκτηση χρημάτων,
αλλά και να ασφαλίσετε τη ζωή σας.

Λέων
(23/7-22/8)

Ο εγωισμός ίσως είναι ένα μελανό σημείο που θα
πρέπει να αντιμετωπίσετε και να βρείτε τις ισορρο-
πίες, που ακόμη δεν μπορείτε να τις διαχειριστείτε
σωστά. Τα οικονομικά σας είναι ένας τομέας επίσης
που θα πρέπει να διαχειριστείτε με έξυπνο τρόπο. 



ΗΕλλάδα ετοιμάζεται τούτες τις
ημέρες να εορτάσει με εθνική
υπερηφάνεια την επέτειο της

Εξέγερσης των Ελλήνων το 1821.
Της Επανάστασης των υπόδουλων
ραγιάδων κατά των Οθωμανών, από
την οποία ήλθε και η απελευθέρωση
της Ελλάδας ύστερα από 400 χρόνια
σκλαβιάς. 

Το «Σαν να ήταν χθες» σήμερα και την
επόμενη εβδομάδα θα αναφερθεί στα
κυριότερα γεγονότα της Εθνικής μας
Παλιγγενεσίας.

Το ξεκίνημα του Αγώνα το 2021 

Οι επαναστατημένοι Έλληνες άρχισαν
τον αγώνα της απελευθέρωσης στις 21
Φεβρουαρίου 1821. Μάλιστα, ο ιστορι-
κός της εποχής σημειώνει: «Εκείνη την
ημέρα, μια μικρή ομάδα με επικεφαλής
τον Βασίλειο Καραβία, έχοντας έμμι-
σθους Αλβανούς και Επτανήσιους ναύ-
τες, επιτέθηκε στην οθωμανική φρουρά
στο Γαλάτι και στους λίγους μουσουλμά-
νους του χωριού...». Λίγες ημέρες μετά
στις 17 Μαρτίου 1821 στον Βορρά, ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης ύψωσε την ελ-
ληνική σημαία στην τότε πρωτεύουσα
της Βλαχίας, που ήταν το Βουκουρέστι.

Ένας ένας οι οπλαρχηγοί ξεκινούν τον
ένοπλο αγώνα τους για την απελευθέ-
ρωση. «Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
τελικά είναι εκείνος που από τη Μάνη,
στις 17 Μαρτίου 1821, εκκινεί τον ένο-
πλο αγώνα νότια. Η πόλη της Καλαμά-
τας απελευθερώνεται στις 23 Μαρτίου
1821 και οι ελεύθεροι Έλληνες από τη
“Μεσσηνιακή Γερουσία” συγγράφουν
Προκήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές.
Στη νότια Κρήτη, στο Λουτρό Σφακίων,
μια απρόσιτη περιοχή –ακόμα και σήμε-
ρα δεν υπάρχει δρόμος–, η πρώτη ελλη-
νική κυβέρνηση ως Καγκελαρία άρχισε
τον Αγώνα με παγκρήτια συμμετοχή»,
σημειώνει ο ιστορικός.

Όλη η Ελλάδα στην Επανάσταση!

Είναι γεγονός πως η Επανάσταση ξεκί-
νησε εκείνη την ημέρα (21 Φεβρουαρίου
1821) με τον Ιερό Λόχο, τον οποίο αποτε-
λούσαν 500 σπουδαστές, όλοι απόφοι-
τοι των Ηγεμονικών Ακαδημιών, που
έδειξαν όμως πως ήταν ανέτοιμοι! Συγ-
κεκριμένα, στην ιστορία διαβάζουμε: «Η
Επανάσταση ξεκίνησε στο Ιάσιο. Ο Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης ήταν ένας ιδεολόγος
ηγέτης ο οποίος δυστυχώς δεν πέτυχε να

κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ο
ίδιος αποτάχθηκε από τον ρωσικό στρατό
αμέσως από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’».
Μάλιστα, μετά την αποτυχία στο Δραγα-
τσάνι, μόνος του παραδόθηκε στις αυ-
στριακές Αρχές ο Υψηλάντης. «Όταν μετά
από χρόνια αποφυλακίστηκε με περιορι-
σμούς ήταν άρρωστος, όπως γράφει στις
2 Ιανουαρίου 1828 σε μια δραματική επι-
στολή στον νέο Τσάρο Νικόλαο Α’ της Ρω-
σίας». Να πούμε πως ο Υψηλάντης ήταν
εξαιρετικά ευγενής και δεν ζητούσε τίπο-
τα άλλο «παρά τη ρωσική διαμεσολάβη-
ση ώστε να γίνει αποδεκτός άμα τη επι-
στροφή του στην πατρίδα από τον κυβερ-
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια». Χαρακτηρι-
στική ήταν η φράση που χρησιμοποίησε
στην επιστολή του ο Υψηλάντης: «Μάχου
υπέρ πίστεως και πατρίδος!».

Πρώτη η Πελοπόννησος

Είναι αλήθεια πως οι Πελοποννήσιοι
«μπήκαν πρώτοι στον χορό της Επανά-
στασης του 1821». Εκεί, όπως γράφουν
οι ιστορικοί, ήταν «πρόσφορο το έδαφος
για το επιτυχημένο ξεκίνημα της Επανά-

στασης, λόγω της μικρής πυκνότητας
τούρκικου πληθυσμού». Να τονίσουμε
ότι τον αιώνα εκείνον μόνο ένας στους
δέκα κατοίκους της Πελοποννήσου ήταν
μουσουλμάνος. 

Συγκεκριμένα διαβάζουμε στην
ιστορία του Ελληνικού Έθνους ότι «ο
τουρκικός στρατός είναι όλος συγ-
κεντρωμένος στα Γιάννενα, όπου από
το καλοκαίρι του 1820 οι Οθωμανοί
πολεμούνε ενάντια στον Αλή Πασά».
Με την ευκαιρία να πούμε πως οι ένο-
πλες συγκρούσεις των Οθωμανών με
τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, το κα-
λοκαίρι του 1820 στην Ήπειρο, «δημι-
ουργούν τον δίαυλο ανταπάντησης
διάπλατα στον παρίστριο ελληνόφω-
νο Βορρά και στον ξεκάθαρα ελληνι-
κό νότο. Προς τούτο, οι πρώτες συζη-
τήσεις έγιναν από τον Οκτώβριο του
1820 στη σημερινή Μολδαβία, όπου
μια μεγάλη ελληνική παροικία υπήρχε
ήδη από την αρχαιότητα. Τότε ο Θεός
έβαζε την υπογραφή του για την
ελευθερία των Ελλήνων», διαβάζου-
με στη ιστορία.

Και η Κρήτη στη μάχη

Στον αγώνα της απελευθέρωσης της
Ελλάδας δεν θα αργήσει να μπει και η
Κρήτη, όπου ζουν πάντα με τον αέρα
της λευτεριάς. Συγκεκριμένα, στην
κρητική ιστορία διαβάζουμε: «Οι Κρητι-
κοί, όταν πληροφορήθηκαν την έναρξη
της Επανάστασης, σε ανάλογες συναν-
τήσεις στα Σφακιά έλαβαν την απόφα-
ση της ένοπλης συμμετοχής στον Αγώ-
να. Έτσι, τον Απρίλιο του 1821 ο ορθό-
δοξος Επίσκοπος Κισσάμου είχε ακρι-
βώς την ίδια τύχη με τον Πατριάρχη».
Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν οι Κρη-
τικοί: «Ο Μεγάλος Αρπεντές στις 24
Ιουνίου 1821, μέσα στην εκκλησία του
πολιούχου στον Άγιο Μηνά, έφερε το
τέλος για όλους τους Επισκόπους, τον
Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο Παρδά-
λη και εκατοντάδες πιστούς».

*Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος
στην Επανάσταση 

του Γένους το 1821 
στο επόμενο φύλλο του «Π».
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του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»
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Ηδη από το 1993 ο αγαπημένος μας και
πολυεδρικός δραματικά ηθοποιός Λεωνίδας
Κακούρης, με το έξοχο λυρικό του κύτταρο,

τον πελώριο όγκο ψυχής που έβγαζε τόσο στα
τηλεοπτικά πλατό όσο και στο θεατρικό σανίδι, αλλά
και την πολύπλαγκτη θεατρική του παιδεία, είχε
συνεγείρει τις καρδιές μας στην επιτυχημένη
τηλεοπτική σειρά «Γόβα στιλέτο», των Έλενας Ακρίτα
και Γιώργου Κυρίτση. 

Μία σπουδαία σκηνικά και δραματικά ερμηνεία, που
προμήνυε την καταλυτική του επέλαση  στη μικρή οθό-
νη καθώς και στις άλλες επάλξεις της υποκριτικής τέ-
χνης. Ενώ ανεξάλειπτη μένει στη μνήμη μας η αξεπέ-
ραστη τηλεοπτική του ερμηνεία στην υψηλού κύρους
σειρά «Άγριες μέλισσες», σε σενάριο των Μελίνας
Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του
ταλαντούχου Λευτέρη Χαρίτου, την περίοδο 2019-
2022, όπου και μας καθήλωσε καθημερινά ως κεντρι-
κός πρωταγωνιστής «Δούκας Σεβαστός», φανερώνον-
τας τα κυριαρχικά ένστικτά του, την επαρχιακή αστική
του μεγαλοπρέπεια, την ακόρεστη δίψα του για εξου-
σία, την αδυσώπητη εκδικητικότητά του, ενίοτε όμως
εκφρασμένη σε σιωπηρές νότες, και την ανθρώπινη
ευαισθησία του, που μας θύμιζε ότι αυτός ο γρανιτέ-
νιος κοτζάμπασης του Διαφανίου στον θεσσαλικό κάμ-
πο, τις δίσεκτες μεταπολεμικές μας δεκαετίες, που τις
σκίαζαν οι κοινωνικές στρεβλώσεις και οι οικονομικές
στερήσεις, κατά βάση ήταν ένας ευαίσθητος άνθρω-
πος, τον οποίο οι θύελλες και οι περιστάσεις της ζωής
είχαν μεταμορφώσει σε «τέρας».

Και στο σανίδι

Ανάλογου όμως υψηλού δραματικού κύρους υπήρξαν
οι ερμηνείες του Λεωνίδα Κακούρη και στο θεατρικό σα-
νίδι, όπου μας φανέρωσε μοναδικές δραματικές αρετές.
Κορυφαίες υπήρξαν, έτσι, οι θεατρικές του ερμηνείες

στα αριστουργήματα «Ο γλάρος» του Αντόν Τσέχωφ,
«Αδελφοί Καραμάζωφ» του Ντοστογιέφσκι, «Πόθοι κάτω
από τις λεύκες» του Ευγένιου Ο’Νηλ, «Η μελωδία της ευ-
τυχίας», «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντό-
νι κ.ά. Ένας μακρύς και επιτυχημένος κύκλος δηλαδή
δραματικών ερμηνειών, που κατεδείκνυαν την υποκριτι-
κή αρτιότητα και τις δραματικές αρετές του.

Ο Λεωνίδας Κακούρης είδε το φως της ζωής στην
Αθήνα, στις 11 Σεπτεμβρίου 1968. Μετά τις εγκύ-
κλιες γυμνασιακές του σπουδές, παρακολούθησε μα-
θήματα δραματικής τέχνης και σφυρηλάτησε σιγά- σι-
γά το πλατύ δραματικό το υπόβαθρο. Την πρωτόλεια
εμφάνισή του πραγματοποίησε στην τηλεόραση το
1987 στην ΕΡΤ1, στην παιδική σειρά «Του κουτιού τα
παραμύθια», με κεντρική έπαλξη της υποκριτικής του
παρουσίας την εξοχή φωνή του, με την οποία εξάλλου
επένδυσε διάφορες ταινίες, σειρές κινουμένων σχε-
δίων, αλλά και πολλά διαφημιστικά μηνύματα. Εν συ-
νεχεία –όπως προαναφέραμε– το 1993, συμμετείχε
στη δραματική σειρά της Έλενας Ακρίτα και του Γιώρ-
γου Κυρίτση «Γόβα στιλέτο», την περίοδο 1995-1996
συμμετείχε στις σειρές «Ο πρίγκιπας», πλάι στον μεγά-
λο θεατράνθρωπο Γιώργο Αρμένη, και «Η φυλή των
ανθρώπων», για να επακολουθήσει η καταιγιστική και
επιτυχημένη τηλεοπτική του παρουσία.

Την περίοδο 1996-1998, συμπρωταγωνιστούσε στην
επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η
λάμψη», όπου και υποδυόταν τον ρόλο του Τίμου Δρά-
κου. Την περίοδο 2000-2001, πρωταγωνίστησε επίσης
στις επιτυχημένες σειρές «Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα»,

«Απαγορευμένη αγάπη» και «Μόνη εξ αμελείας». Το διά-
στημα 2005-2007 συμμετείχε στη σπουδαία δραματική
σειρά του Στράτου Μαρκίδη «Της αγάπης μαχαιριά» και
επακολούθησαν οι σειρές «Ο γητευτής», «Οι ιστορίες του
αστυνόμου Μπέκα», «Αληθινοί έρωτες», «Παύλος Με-
λάς: Γράμματα από τη Μακεδονία» και «Έχω ένα μυστι-
κό». Το διάστημα 2009-2011 πρωταγωνίστησε στην κα-
θημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Κάρμα». Ο Λεωνίδας Κακού-
ρης απείχε από τα τηλεοπτικά πλατό για 8 συνεχή χρόνια,
για να επανακάμψει δυναμικά την περίοδο 2018-2019
υποδυόμενος τον ρόλο του «Λευτέρη Ανδρέου» στη δρα-
ματική σειρά «Η επιστροφή». 

Καθήλωσε με τον ρόλο

Τη σεζόν 2019-2022, ο Λεωνίδας Κακούρης πραγμα-
τοποίησε μία μεγαλειώδη τηλεοπτική παρουσία –όπως
προαναφέραμε– ως κεντρικός πρωταγωνιστής στην αξε-
πέραστη σειρά «Άγριες μέλισσες», που στην κυριολεξία
καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, ερμηνεύοντας με ηθική
ενάργεια τον ρόλο του κοτζάμπαση «Δούκα Σεβαστού».
Πρωταγωνίστησε επίσης στην ιστορική σειρά «1821  - Οι
ήρωες», «Σμύρνη μου αγαπημένη», με την κραταιά Μιμή
Ντενίση, αλλά και «Μαύρο ρόδο» στο Mega. Μία ατελεί-
ωτη επιτυχημένη τηλεοπτική συγκομιδή, που καταξίωσε
τον Λεωνίδα Κακούρη ως μία κορυφαία τηλεοπτική περ-
σόνα της τελευταίας δεκαετίας.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Λεωνίδας Κα-
κούρης απέκτησε έναν γιο από τον πρώτο του γάμο, ενώ
από τον δεύτερο γάμο του, με τη μουσικό Αλίκη Στεφα-
νοπούλου, απέκτησε δύο παιδιά, την Ηλιάνα και τον Βαγ-
γέλη. Άνθρωπος ευγενής, κοινωνικά προσηνής και χαμη-
λών τόνων, με την ευπρέπεια και το ευγενές κοινωνικό
του ήθος, ο Λεωνίδας Κακούρης έχει κερδίσει την καθο-
λική εκτίμηση όλου του κόσμου, τόσο των συναδέλφων
του στο καλλιτεχνικό φάσμα όσο και του τηλεοπτικού και
θεατρόφιλου κοινού. Συνιστά, αδιαμφισβήτητα, ένα με-
γάλο κεφάλαιο στο τηλεοπτικό μας πεδίο.

*Συγγραφέας, υποψήφιος βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών

www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Θεατρογραφία
1989/1990: «Φουέντε Οβεχούνα»
1992/1993: «Συρανό ντε Μπερζεράκ»
1994/1995: «Ο γλάρος»
1995/1996: «Αδελφοί Καραμάζωφ»
1996/1997: «Πόθοι κάτω από τις λεύκες»
1998/1999: «Υπηρέτης δύο αφεντάδων»
2022/2023: «Η μελωδία της ευτυχίας»

Ρετρό

Κορυφαίος και «σεβαστός» ηθοποιός
Λεωνίδας Κακούρης 

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Τα play off αρχίζουν στο
πρωτάθλημα της Super League 1,
με τις πρώτες έξι ομάδες της

βαθμολογίας (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, Βόλος) να
παίζουν στο μίνι μεταξύ τους πρωτάθλημα
(όπως και οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες στα
play out), και το «Π» αναλύει το
διακύβευμα. 

Και, κατ’ αρχάς, η Ελλάδα θα έχει πέντε
εκπροσώπους στα Κύπελλα Ευρώπης της
επόμενης περιόδου. Τη μεθεπόμενη θα μει-
ωθούν σε τέσσερις, καθότι οι ομάδες μας θα
πληρώσουν τις καταστροφικές συνέπειες
της φετινής πορείας όπου αποκλείστηκαν
νωρίς, με συνέπεια η Ελλάδα να κατρακυλή-
σει στην 20ή θέση της ειδικής βαθμολογίας
της UEFA, γνωστής κι ως UEFA Ranking.
Ακριβώς εξαιτίας αυτού, τα play off απο-
κτούν έξτρα ενδιαφέρον, διότι, πέρα από το
ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα κρί-
νουν το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματι-
κά του Champions League, τον προκριματι-
κό γύρο από τον οποίο θα μπει κάθε ομάδα
στο Europa ή, κυρίως, στο Conference Lea-
gue. Η έκτη ομάδα στην τελική κατάταξη των
play off θα μείνει εκτός Ευρώπης.

Βαθμοί από την κανονική περίοδο

Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε ότι οι ομά-
δες κουβαλούν τους βαθμούς της κανονικής
περιόδου στα play off, έχουμε και λέμε: Ο
πρωταθλητής θα προκριθεί στον τρίτο προ-
κριματικό γύρο του Champions League, οι
αγώνες του οποίου διεξάγονται 8-9 και 15
Αυγούστου. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα
παίξει στα play off στις 22-23 και 29-30 Αυ-
γούστου, με έπαθλο μια θέση στους χρυσο-
φόρους ομίλους του Champions League. Σε
περίπτωση αποκλεισμού στα play off του Ch-
ampions League, θα μετακομίσει απευθείας
στους ομίλους του Europa League. 

Αν, τώρα, ο πρωταθλητής αποκλειστεί
στον τρίτο προκριματικό γύρο του Cham-
pions League, θα παίξει στα play off του Eu-
ropa League. Αν αποκλειστεί κι εκεί, θα συ-
νεχίσει στους ομίλους του Conference Lea-
gue. Δηλαδή ο πρωταθλητής, στο χειρότερο
σενάριο των δύο καλοκαιρινών αποκλει-
σμών, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στους
ομίλους του Conference League.

Ο δευτεραθλητής της βαθμολογίας, μετά
το τέλος των play off, θα κερδίσει μια θέση
στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Cham-
pions League, με τους αγώνες να διεξάγον-
ται 25-26 Ιουλίου και 1-2 Αυγούστου. Σε πε-
ρίπτωση πρόκρισης στον τρίτο γύρο, εξα-
σφαλίζει, όπως και ο πρωταθλητής, το μίνι-
μουμ της παρουσίας στους ομίλους του Con-

ference League. Αν, φυσικά, προκριθεί από
τον τρίτο προκριματικό γύρο και από τα play
off στο Champions League, τότε μπορεί να
φτάσει στους ομίλους της διοργάνωσης. 

Το τρίτο εισιτήριο αφορά τον κυπελλούχο
Ελλάδας, που θα προκριθεί αυτόματα στον
τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Lea-
gue. Αν, πάντως, ο κυπελλούχος είναι πρώ-
τος ή δεύτερος στην τελική βαθμολογία της
Super League 1, τη θέση στο Europa Lea-
gue θα πάρει η τρίτη ομάδα της βαθμολο-
γίας. Η ομάδα αυτή θα μπει στη δράση στις
10 και 17 Αυγούστου και, εφόσον προκρι-
θεί, θα παίξει στα play off της διοργάνωσης,
στις 24 και 31 Αυγούστου. Αν αποκλειστεί
στον τρίτο προκριματικό του Europa League,
θα μεταφερθεί στα play off του Conference
League, που θα γίνουν 24 και 31 Αυγού-
στου. Αν αποκλειστεί στα play off του Europa
League, θα πάει απευθείας στους ομίλους
του Conference League.

του Άλκη Φιτσόπουλου

Το διακύβευμα των play off

AEK - ΠΑΟ στη σκιά του θανάτου 
του Μίμη Παπαϊωάννου
Στη σκιά του θανάτου του θρυλικού άσου της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου
Μίμη Παπαϊωάννου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αρχίζουν τα play off -
play out της Super League 1. Φυσικά, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανα-
θηναϊκό στην «ΟΠΑΠ Arena-Αγιά Σοφιά», όπως και η αναμέτρηση των «αιωνίων» της
Θεσσαλονίκης, Άρης - ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλι-
κό. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με αβάντζο δύο βαθμών από τη 2η ΑΕΚ
και τριών από τον Ολυμπιακό. Στα play out ξεχωρίζει η αναμέτρηση των «γειτόνων»
Ατρόμητου - Ιωνικού, της Λαμίας με τον ΠΑΣ Γιάννινα και του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό.
Το πλήρες πρόγραμμα: Σάββατο: Αστέρας Τρ. - Παναιτωλικός (17:00, NOVA), ΟΦΗ -
Λεβαδειακός (17:30, Cosmote TV), Ατρόμητος - Ιωνικός (19:30, NOVA), Λαμία - ΠΑΣ
Γιάννινα (21:00, Cosmote TV). Κυριακή: Βόλος - Ολυμπιακός (17:30, Cosmote TV),
Άρης - ΠΑΟΚ (19:00, NOVA), ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote TV). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(26 αγώνες)

Play off
Παναθηναϊκός .............61
ΑΕΚ ...........................59
Ολυμπιακός .................56
ΠΑΟΚ .........................54
Άρης ..........................40
Βόλος ........................39
Play out
Παναιτωλικός ..............29
Ατρόμητος ..................29
ΟΦΗ ..........................26
Αστέρας Τρ. .................25
ΠΑΣ Γιάννινα ...............23
Ιωνικός .......................18
Λαμία .........................17
Λεβαδειακός ...............17

To «Π» αναλύει τον οδικό
χάρτη των ομάδων στα

ευρωπαϊκά Κύπελλα την
προσεχή σεζόν
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Πουλήθηκε
Μεγάλη ΠΑΕ έχει σχεδόν πουληθεί

σε Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία.
Είναι όλα συμφωνημένα. Όμως, την
τελευταία στιγμή μπήκε στον «χορό»
και οικογένεια εφοπλιστών, από τις κυ-
ρίαρχες των θαλασσών. Ο Ελληνοαμε-
ρικανός, ωστόσο, έχει «άκριες» στην
Αμερική. Που τις χρειάζεται ο πωλών.

Μπέος
Αρχίζουν τα play off στη Super

League 1 και ο Μπέος δήλωσε σκω-
πτικά ότι «θα χάσει η μάνα το παιδί και
το παιδί τη μάνα». Δεν χρειάζονται άλ-
λες εξηγήσεις. Τα είπε όλα. Για δυνα-
τές συγκινήσεις, εννοούσε, προφα-
νώς, καθότι λάτρης του ποδοσφαίρου.
Όχι τίποτα άλλο, «πονηρό».

Moratorium
Και τώρα, που είπαμε για τον Μπέο,

μετά τη συνάντησή του με τον Μαρινά-

κη στο «καμαράκι» του «Πανθεσσαλι-
κού», στο ματς Βόλος - Ολυμπιακός,
επήλθε εκεχειρία. Moratorium. Κανέ-
νας τους δεν επιτίθεται στον άλλον.
Μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Elite 
Στα τρία ματς κάθε αγωνιστικής των

play off της Super League 1, τα δύο εί-
ναι ντέρμπι. Πού θα βρουν Μπαλτάκος
και Μπένετ δυο elite διαιτητές για να
τους φέρνουν; Δεν πρόκειται. Οπότε,
να ετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Ει-
δικά με τους διαιτητές από την ανατο-
λική Ευρώπη.

Μαρτσούκος 1
Στις εκλογές της Super League 1, το

«μαρούλι» έφτασε τα 30.000 ευρώ.
Όχι κι άσχημα. Εξελέγη πρόεδρος ο
Πέτρος Μαρτσούκος. Δεν πληροί τα
τυπικά προσόντα, απόφοιτος πανεπι-
στημίου ή δέκα χρόνια ενασχόληση. Η

υπόθεση θα κριθεί από το Διαιτητικό
Δικαστήριο της ΕΠΟ, όπου προσέφυγε
ο ηττηθείς Ροκάκης.

Μαρτσούκος 2
Στο Διαιτητικό Δικαστήριο, που θα

εξετάσει την υπόθεση Μαρτσούκου, η
Ηλιούπολη και ο Απόλλων Πόντου θα
ισχυριστούν ότι ήταν «άτυπος σύμβου-
λος» στις ομάδες τους, άρα έχει εμπει-
ρία, οπότε πληροί τα προσόντα. Δεν θα
γίνει δεκτό. Πάλι σε εκλογές θα τρέχει
η Super League 2.

Μέλι
Η διαιτησία θα γίνει επαγγελματική.

Έλληνες διαιτητές θα υπάρχουν,
ωστόσο; Όσοι νομίζουν ότι θα απομεί-
νουν, «σφάζονται» για τις καρέκλες.
Όχι ότι τους προμοτάρουν κάποιοι για
ν’ αποκομίσουν οφέλη. Από αγάπη
για τη διαιτησία το κάνουν. Διότι η δι-
αιτησία έχει μέλι. 

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Μόνο ΠΑΟΚ
στις ακαδημίες

Στην Εθνική Ελλάδος, για το
ματς με το Γιβραλτάρ στις 24

του μήνα για τα προκριματικά του
EURO 2024 (θα γίνει στη Γερμα-
νία) και το φιλικό με την Εσθονία
τρεις ημέρες αργότερα, κλήθηκαν
ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιερά-
κης του ΠΑΟΚ. Κι αν ήταν υγιείς ο
κεντρικός αμυντικός Μηχαηλίδης,
ο δεξιός μπακ Λύραντζης και ο αρι-
στερός μπακ Τσαούσης, ενδεχομέ-
νως να ήταν κι αυτοί στις κλήσεις. 
Όπως σίγουρα θα είναι ο σέντερ
φορ Στέφανος Τζίμας, 17 ετών,
μαθητής Β’ Λυκείου. Ο ΠΑΟΚ έβγα-
λε από τα σπλάχνα του έξι δικά του
παιδιά. Μη λησμονούμε, βέβαια,
ότι το «εργοστάσιο» του Ουρου-
γουανού προπονητή Πάμπλο Γκαρ-
σία… ξεφούρνισε και τον Χρήστο
Τζόλη, που μοσχοπουλήθηκε στη
Νόριτς, όπως και ο Γιαννούλης. Και
ο Κούτσιας πουλήθηκε στη Σικάγο
Φάιερ των ΗΠΑ. 
Στις δε μικρές εθνικές ομάδες, οι
μισοί διεθνείς προέρχονται από τον
ΠΑΟΚ! Την ίδια ώρα, στις άλλες
«μεγάλες» ομάδες, ψάχνεις με το
κιάλι για παίκτες που προωθήθη-
καν από τις ακαδημίες με τόση μα-
ζικότητα. Ο Ντόι στον Ολυμπιακό
και μέχρι εκεί. 
Ο Άρης δεν έχει ουδένα ακόμα
στην αποστολή, ο δε Παναθηναϊ-
κός ξεπούλησε όλους τους πιτσιρι-
κάδες της ομάδας που δημιούργη-
σε ο Δώνης. Τα μνημόνια και η οι-
κονομική κρίση ήταν η μεγάλη ευ-
καιρία. Την άρπαξε μόνο ο ΠΑΟΚ.
Δυστυχώς.

στ
η

ΣΕ
Ν

ΤΡ
Α

! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά
σ’ ολόκληρη την ιστορία του αθλήματος
και καταγεγραμμένο στο βιβλίο των
ρεκόρ Γκίνες διεξήχθη με 5.098
ομάδες. Το 1999 στην Μπανγκόγκ, στη
2η κατηγορία του πρωταθλήματος,
συμμετείχαν 35.000 παίκτες.
Ενδεχομένως να παίζουν ακόμα.

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το 1971, ο θρυλικός (και αείμνηστος)
αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και της
Γουέστ Χαμ, Μπόμπι Μουρ, είχε δωρίσει
φανέλες της ομάδας στην κυπριακή Ένωση
Νέων Παραλιμνίου, επειδή έτρωγε στο
εστιατόριο των Κύπριων αδερφών
Πανέρου. Οι ομάδες αδελφοποιήθηκαν την
περασμένη εβδομάδα.
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e
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d

Δεν είναι από κάποιο 
πολεμικό μέτωπο. 

Από τον αγώνα Ατρόμητου -
Παναθηναϊκού είναι…
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Ομολογώ ότι είμαι ακόμα συγκλονι-
σμένος από την πρόσφατη τραγική
ιστορία στα Τέμπη. Έχουν μείνει χα-

ραγμένες στο μυαλό μου όλες εκείνες οι ει-
κόνες της τραγωδίας που μας συντάραξε.

Είναι κάτι που θα μας απασχολεί για και-
ρό και πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να το αφήσου-
με στην άκρη…

Πριν από μερικές ημέρες λοιπόν, βρέθη-
κα σε μια συζήτηση και η κουβέντα ήρθε –

όπως ήταν λογικό– στο
δυστύχημα που έκοψε
το νήμα της ζωής τόσων
συνανθρώπων μας.

Εκ των συνομιλητών
μου ήταν και ο επιφα-
νής στρατηγός Ιωάννης
Καμνής, ο οποίος πρό-
τεινε να ανεγερθεί στον
χώρο του τραγικού δυ-
στυχήματος ένα μνη-
μείο. Ακριβώς εκεί, στο

σημείο όπου έγινε το τραγικό συμβάν. Συμ-
φωνώ και επαυξάνω. Είναι μια πρόταση
που με βρίσκει εκατό τοις εκατό σύμφωνο
και την προσυπογράφω. Στόχος είναι αυτό
που πρέπει κι αυτό που οφείλουμε: Να μην
ξεχάσουμε ποτέ όλο αυτό το θέμα που έχει
συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μην ξεχνάτε
άλλωστε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει
αγγίξει και πάρα πολλά πρόσωπα που βρί-
σκονται εκτός Ελλάδος και τα οποία νιώ-
θουν συγκλονισμένα από την τραγική αυτή
ιστορία. Η ιδέα του φίλου μου, Ιωάννη Κα-
μνή, θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχη. Με
γνώμονα το γεγονός ότι δυστυχώς ένα πολύ
μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας αρέσκεται
στο να ξεχνάει πολύ εύκολα, θεωρώ ότι εί-
ναι κάτι παραπάνω από ιδανικό και πρέπον
να κατασκευαστεί ένα ιδιαίτερο και καλαί-
σθητο μνημείο εκεί στα Τέμπη, έχοντας πά-
νω του και όλα τα ονόματα των συνανθρώ-
πων μας που έφυγαν κατ’ αυτόν τον τραγικό
τρόπο από τη ζωή.

Δεν θα σταθώ εδώ σε όλες τις απαράδε-
κτες ελλείψεις και στις τραγικές παραλεί-
ψεις, ούτε θέλω επίσης να αναφερθώ σε
όλα τα λάθη και σε εκείνες τις τεράστιες
αλλά και διαχρονικές ευθύνες κάποιων αρ-
μοδίων και μη.

Αυτό που προέχει αυτήν τη στιγμή είναι να
εισακουστεί η άποψη και η πρόταση αυτή
του στρατηγού, με απώτερο στόχο να μη
φύγουν ποτέ από τη μνήμη μας όλα αυτά τα
πρόσωπα που έχασαν με τραγικό τρόπο τη
ζωή τους από τη σύγκρουση των τρένων.

Στρατηγός Καμνής:
Μνημείο στα Τέμπη 
για να μην ξεχαστούν
ποτέ τα θύματα

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Ρυθμιστής κυκλοφορίας: Το 62
από  πού το έδιωξες;
Σταθμάρχης Λάρισας: Από τη
γραμμή  κα… ανόδου, κανονικά.
Ρυθμιστής κυκλοφορίας: Γιατί
λένε ότι  έχει γίνει εμπορικό με τέ-
τοιο, ότι έχει  γίνει σύγκρουση…
Σταθμάρχης Λάρισας: Αμάν!

Αυτός είναι ο πρώτος διά-
λογος που είχε ο σταθ-
μάρχης Λάρισας με τον

«ρυθμιστή της κυκλοφορίας» των τρένων,
η έδρα του οποίου είναι στην Αθήνα. Όπως
φαίνεται μάλιστα, τη μετωπική σύγκρουση
που ο ίδιος προκάλεσε (έτσι βγαίνει από τις
μέχρι τώρα καταθέσεις) την πληροφορήθη-
κε από την Αθήνα! Και αυτός ο άνθρωπος
κράταγε τόσο καιρό τις τύχες χιλιάδων επι-
βατών στα χέρια του… Σήμερα δεν θα ανα-
φερθούμε στο ποιος έχει την ευθύνη του
διορισμού του. Γιατί αυτό είναι έργο των
ανακριτικών αρχών και της επιτροπής που
διορίστηκε αμέσως με εντολή του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα
αποδώσουμε ευθύνες. Δεν είναι άλλωστε
ο ρόλος μας αυτός. Δεν θα… στήσουμε
λοιπόν «λαϊκό δικαστήριο». Οι δικαστές που
έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους θα
αποδώσουν δικαιοσύνη. Σήμερα θα δημο-
σιεύσουμε τους διαλόγους που είχαν οι δύο
έμπειροι σταθμάρχες. Διάλογοι που έγιναν
λίγο πριν και λίγο μετά από τη μετωπική
σύγκρουση στα Τέμπη, που εξελίχθηκε σε
εθνική τραγωδία. Διάλογοι που είχαν οι κύ-

ριοι αυτοί, την ώρα που όλοι έψα-
χναν να βρουν τι και πώς ακριβώς
έγινε. Και κυρίως τη στιγμή που οι
γονείς αναζητούσαν με αγωνία τα
παιδιά τους… Αυτοί οι τύποι, οι
σταθμάρχες, μίλαγαν για σουβλά-
κια και για γκόμενες! Διαβάστε
τους ντροπιαστικούς διαλόγους:

«Σταθμάρχης 1: Κώστα. Έλα ρε.
Σταθμάρχης 2:  Έλα Γιαννάκο

μου.
Σταθμάρχης 1: Να σε ρωτήσω:

Έχει μείνει το “Desiro” ε; Τέλος.
Σταθμάρχης 2: Ναι. Και;
Σταθμάρχης 1: Τίποτα. Να σου πω: Έχεις

κάνα σουβλατζίδικο να παραγγείλουμε τί-
ποτα να φάμε;

Σταθμάρχης 2: Χα χα.
Σταθμάρχης 1: Γιατί αν είναι να μείνουμε

εδώ πέρα, δεν γαμ…
Σταθμάρχης 2: Δεν ξέρω. Είμαι εδώ πέ-

ρα, δεν προλαβαίνω ούτε τα τηλέφωνα να
σηκώσω. Αλλά αν είναι αν το μαζέψουνε,
θα χρειαστεί να παλινδρομήσουμε μετά.

Σταθμάρχης 1: Α, να παλινδρομήσουμε;
Σταθμάρχης 2: Άμα μαζέψουμε εκεί-

νο… αλλιώς πρέπει να κάνουμε μονοδρό-
μηση μέχρι το Πλατύ.

Σταθμάρχης 1: Κατάλαβα.
Σταθμάρχης 2: Αλλά θα σου βρω λύση για

τα σουβλάκια. Θα ασχοληθώ σε ένα λεπτό.
Θες να βάλω τα κορίτσια να ασχοληθούν;

Σταθμάρχης 1: Ντάξει, ντάξει. Πέσ’ τους
ένα τηλέφωνο θέλω.

Και ασφαλώς οι διάλογοι που καθημερι-

νά βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν
έχουν τελειωμό… Είναι αλήθεια πως τώρα
πλέον έρχονται μία μία οι παθογένειες δε-
κάδων χρόνων που έτρωγαν τα… σωθικά
του ΟΣΕ και που ουδείς είχε καταλάβει ή
άφηνε «προίκα» στον επόμενο.

Σε έναν άλλον διάλογο, που ξεπερνά
κάθε προηγούμενο, οι σταθμάρχες ανα-
φέρονται σε γυναίκες, γκόμενες όπως
λένε, και στις σεξουαλικές τους επιδό-
σεις. Ιδού:

Σταθμάρχης 1: Τι έγινε; Καλά είσαι; Πό-
σες γκόμενες έχεις; 8;

Σταθμάρχης 2: 8, 8!
Σταθμάρχης 1: Να τις χιλιάσεις.
Σταθμάρχης 2: Α δεν θέλω άλλες, δεν

μπορώ.
Σταθμάρχης 1: Α δεν μπορείς, κόπηκες.

Εμ, ρε μαλ@κ@ είσαι σε τέτοια ηλικία που
τον πιάνεις με τσιμπιδάκι, ρε μαλ… Όχι, θες
να γαμ… κιόλας. Α…

Σταθμάρχης 2: Τι λες ρε μαλ…; Ό,τι
έχεις πάθει εσύ, νομίζεις ότι το έχει πάθει
όλος ο κόσμος;

Σταθμάρχης 1: Χα, α ρε παλιοπα… Γιώρ-
γο. Πού είναι το 58;

Σταθμάρχης 2: Το 58 έφυγε από εμένα
με 9 λεπτά!

Διαβάσαμε και ακούσαμε διαλόγους από
ανθρώπους που κρατούσαν στα χέρια τους,
για πολλά ή λίγα χρόνια, τις τύχες χιλιάδων
επιβατών! Διαλόγους που ίσως να μην μπο-
ρούσε να γράψει και ο καλύτερος σεναριο-
γράφος. Αλήθεια, εκεί στο αρμόδιο υπουρ-
γείο και στον ΟΣΕ ακούει κανείς;

Στόχος του νέου νόμου είναι το συμφέρον του
αποκτηθέντος τέκνου, κάτι που εξυπηρετείται
από τη συμμετοχή και των δύο γονέων στην

ανατροφή του. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η
επιμέλεια του τέκνου ασκείται ταυτόχρονα και εξί-
σου και από τους δύο γονείς του. Ειδικότερα, το δι-
καστήριο θα συνεκτιμά την άποψη του τέκνου ανάλο-
γα με την ωριμότητά του, καθώς θα παρατηρούνται η
συμπεριφορά και ο σεβασμός του ενός κηδεμόνα
προς τον άλλον αλλά και η συμπεριφορά των γονέων
το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, το δικαστήριο
θα πρέπει να αποφασίζει με γνώμονα την ισότητα
των δύο γονέων και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα, τη
θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την περιουσία, την προ-
έλευση και τις σεξουαλικές προτιμήσεις.

Επιπλέον, μέχρι πρότινος σε περιπτώσεις διαζυγίου ή
ακύρωσης ενός γάμου, και με τους δύο γονείς του τέκνου
εν ζωή, προβλεπόταν η άσκηση της γονικής μέριμνας να
γίνεται είτε από έναν από τους δύο γονείς είτε από τους
δύο γονείς μαζί, ενώ το δικαστήριο όριζε ποιος θα έχει την
επιμέλεια, αφού λάμβανε υπόψη τις σχέσεις του τέκνου
με τους γονείς του, τα αδέλφια του και τις προϋπάρχουσες
συμφωνίες. Στο εξής, όμως, η γονική μέριμνα ασκείται
εξίσου και από τους δύο γονείς του (άρθρο 7, Ν.
4800/2021), ενώ συνεχίζει να υπάρχει το δικαίωμα του

ατόμου με το οποίο διαμένει το τέκνο να διαχειρι-
στεί την περιουσία του τέκνου.

Ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προϊσχύον νομικό
πλαίσιο υπάρχουν και όσον αφορά τον χρόνο που
περνά το τέκνο και με τους δύο γονείς του. Πιο συγ-
κεκριμένα, με το άρθρο όμως 13 του νόμου
4800/2021 προβλέπεται ακριβώς ο συνολικός χρό-
νος επικοινωνίας με φυσική παρουσία του γονέως
που δεν διαμένει με το τέκνο με αυτό στο 1/3 του
συνολικού χρόνου, εκτός εάν ο γονέας ζητά μικρότε-
ρο χρόνο επικοινωνίας ή επειδή το δικαστήριο θα κα-
θορίσει μικρότερο χρόνο προς όφελος του τέκνου

(λόγω των συνθηκών διαβίωσης του ετέρου γονέα, λόγω της
διατάραξης του προγράμματος του τέκνου κ.ο.κ.), ζητήματα
που ρυθμίζονται συγκεκριμένα είτε με έγγραφο μεταξύ των
γονέων είτε μέσω δικαστικής απόφασης.

Γενικά, ο γονέας που διαμένει με το τέκνο θα πρέπει να
διευκολύνει την επικοινωνία του παιδιού με τον έτερο γο-
νέα, ενώ δεν θα πρέπει οι γονείς να αποκλείουν την επικοι-
νωνία με αδελφικό του πρόσωπο, εκτός αν συντρέχουν
σπουδαίοι λόγοι.

Ο νέος αυτός νόμος για τη συνεπιμέλεια των τέκνων απο-
σκοπεί στην κατάργηση στερεοτύπων που κυριαρχούσαν επί
δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας ενεργό ρόλο και
στους δύο γονείς στη διαδικασία ανατροφής των τέκνων.

Εκεί στο υπουργείο και στον ΟΣΕ ακούει κανείς;

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Συνεπιμέλεια τέκνων



Oλα έδειχναν πριν από τρεις
εβδομάδες ότι θα βαδίζαμε στις
πιο… κανονικές εκλογές των τε-

λευταίων ετών. Οι εκλογές, η προκήρυ-
ξη των οποίων θα είχε γίνει αυτές τις μέ-
ρες, είχαν όλα τα στοιχεία που έδειχναν
ότι έχουμε μπει σε συνθήκες κανονικό-
τητας: Θα γίνονταν σχεδόν στο τέλος
της τετραετίας, θα οδηγούσαν εκ των
πραγμάτων στη σύγκριση δύο πρωθυ-
πουργών που κυβέρνησαν τη χώρα ο
ένας μετά τον άλλον (Τσίπρας - Μητσο-
τάκης) και θα έκριναν εάν θα έχουμε μια
αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ ή μια κυ-
βέρνηση συνεργασίας. Και ξαφνικά ήρ-
θε η τραγωδία των Τεμπών. Η πολιτική
αντιπαράθεση με τους όρους που γινό-
ταν μέχρι χθες μοιάζει ξεπερασμένη σή-
μερα και τα διλήμματα της κάλπης είναι
πλέον εντελώς διαφορετικά. Μέσα από
αυτή την τραγωδία επιστρέφουμε ου-
σιαστικά στο αιώνιο δίλημμα της Μετα-
πολίτευσης, που, αν και ψηφίζουμε και
ξαναψηφίζουμε, δυστυχώς δεν έχουμε
καταφέρει ακόμη να το απαντήσουμε.

Ποιο είναι αυτό; Η δημιουργία ενός
κράτους που θα σέβεται έμπρακτα τους
πολίτες του. Βεβαίως θα ήταν άστοχο
και ταυτόχρονα άδικο να μηδενίσουμε
τα βήματα που έγιναν όλα τα προηγού-

μενα χρόνια, βήματα σημαντικά, αρκετά
από τα οποία πιστώνεται η σημερινή κυ-
βέρνηση. Είναι όμως εξίσου άστοχο και
ακόμη πιο άδικο να μη δούμε ότι στο ζή-
τημα της δημιουργίας ενός αξιόπιστου
κράτους, που βρίσκεται δίπλα στον πολί-
τη και του παρέχει εξυπηρέτηση και
ασφάλεια, υπολειπόμαστε ακόμη, παρό-
τι η παρούσα κυβέρνηση έκανε πολλά
(περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη)
προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονι-
σμού του κράτους.

Τον προσεχή Μάιο θα είναι η πολλοστή
φορά στη Μεταπολίτευση που, μετά την
αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό και την επανί-
δρυση του κράτους, θα κληθούμε να ψη-
φίσουμε με διακύβευμα την ανατροπή
των παθογενειών και τη δημιουργία ενός

πραγματικά σύγχρονου κράτους. Πόσο
όμως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά
στη χώρα μας, εάν οι πολιτικές δυνάμεις
εγκατέλειπαν τις αλληλοκατηγορίες για
να ομονοήσουν σε κάτι: Πως ο ευρύτερος
δημόσιος τομέας, ένα σύγχρονο κράτος,
δεν μπορεί να δομηθεί πάνω σε μία κα-
κώς εννοούμενη φιλεργατική κουλτούρα,
να κτιστεί πάνω στα ρουσφέτια, τα βολέ-
ματα, τις μετατάξεις, την απουσία ελέγ-
χου, την κομματική προστασία, τον συνδι-
καλιστικό ακτιβισμό. 

Τώρα, μετά την τραγωδία στα Τέμπη
και καθ’ οδόν προς τις κάλπες, το δίλημμα
«να ανατρέψουμε το σκοτεινό κράτος του
αναχρονισμού», που έθεσε ο πρωθυπουρ-
γός, είναι πράγματι υπαρκτό και υπό τις
παρούσες συνθήκες δεν μπορεί παρά να
απαντηθεί στις κάλπες. 

Είναι αναγκαίο όμως, όσο προχωράμε
προς τις εκλογές, να αποφύγουμε τη σύγ-
χυση που κάποιοι, αγκαλιά με «αντισυστη-
μικούς», προσπαθούν να μας επιβάλουν.
Το ερώτημα καθαρό: Ποιος ηγέτης προ-
σπαθεί και μπορεί σήμερα να προχωρήσει
στον πλήρη εκσυγχρονισμό του κράτους;
Καθαρή και η απάντηση: Επειδή όλοι «πα-
ροικούμε την Ιερουσαλήμ» και όλοι «είμα-
στε γνωστοί μεταξύ μας», ξέρουμε ποιος
σήμερα πραγματικά μπορεί…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές
του 2015, οι οποίες ανέδειξαν νικητή

τον ΣΥΡΙΖΑ, το «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» είχε κάνει
μια σημαντική αποκάλυψη. Σε πρωτοσέλι-
δο δημοσίευμά της η εφημερίδα ανέφερε
ότι υπήρξε μυστική συμφωνία Τσίπρα -
Καμμένου για μετεκλογική συνεργασία
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και σχηματισμό συμμαχι-
κής κυβέρνησης. Οργίλες οι διαψεύσεις
λίγο μετά την κυκλοφορία της εφημερί-
δας τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και, κυ-
ρίως, από τους ΑΝΕΛ, που στις ανακοινώ-
σεις τόνιζαν ότι «δεν υπάρχει καμία περί-
πτωση συνεργασίας των δύο κομμάτων
για σχηματισμό κυβέρνησης».

� Τα θυμήθηκα τώρα αυτά, καθώς διάβα-
ζα κάποιες δηλώσεις, τις οποίες έκανε

ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης, οι οποί-
ες, μέσα στη βαριά ατμόσφαιρα θλίψης και
οργής, πέρασαν απαρατήρητες.

� Ο κ. Αραχωβίτης, βουλευτής Λακω-
νίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής

του σε τοπικό κανάλι της εκλογικής του
περιφέρειας και απαντώντας σε ερώτηση
σχετική με μετεκλογικές συνεργασίες,
δήλωσε πως «αν ο κ. Βελόπουλος θεω-
ρεί τον εαυτό του προοδευτική δύναμη
και συμφωνήσουμε στα βασικά σημεία,
στο πρόγραμμά μας, όλα τα συζητάμε».

� Δεν ξέρω αν διακρίνει κανείς… χιούμορ
σε όσα φέρεται να έχει πει ο κ. Αραχωβί-

της, αλλά, μετά τη μακρά κυβερνητική συ-
νεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ του κ.
Καμμένου, τίποτα δεν πρέπει πια να μας εκ-
πλήσσει ως προς την «πολιτική ηθική» του
σημερινού κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.

� Η Βουλή, ως γνωστόν, θα κλείσει
στις 7 Απριλίου για τις ημέρες του

Πάσχα. Θα ξανανοίξει στις 22 Απριλίου,
αλλά είναι πολύ πιθανόν να κλείσει πάλι
σχεδόν αμέσως. Καθότι την ημέρα αυτή
πιθανότατα να προκηρυχθούν οι εκλο-
γές για την 21η Μαΐου. Εκτός εάν οι
εκλογές πάνε πιο πίσω. Εάν όμως διε-
ξαχθούν την 21η Μαΐου, τότε ο πρωθυ-
πουργός την 22α Απριλίου θα συναντη-
θεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και θα τις ανακοινώσει.

� Και η δεύτερη κάλπη, όπως φαίνεται,
έχει «κλειδώσει» για τη 2α Ιουλί-

ου. Έως τότε: Θα υπάρξουν οι
διερευνητικές εντολές (από
Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρου-
λάκη), που, εάν δεν καρποφο-
ρήσουν, τότε θα γίνει ο καθορι-
σμός υπηρεσιακής κυβέρνησης
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιος
θα είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός; Επι-
κρατέστερος ο πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Ιωάννης Σαρμάς.

ΦΩ.Σ

Είναι αναγκαίο, όσο
προχωράμε προς τις
εκλογές, να αποφύγουμε
τη σύγχυση που κάποιοι,
αγκαλιά με
«αντισυστημικούς»,
προσπαθούν 
να μας επιβάλουν

Ξέρουμε ποιος προσπαθεί και ποιος μπορεί...
i-kyr

Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι αξιόπιστες;…

«Αντίθετα με τους 57 νεκρούς
των Τεμπών, αναρρώνω…»

Είπε
ο Γιάνης 
Βαρουφάκης:

Μόνος του τα γράφει και
μόνος του τα ακούει.




