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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«ΒΟΜΒΑ» ΠΟΥΤΙΝ
στην Ενέργεια

• Πετρέλαιο: Πλώρη για 100 δολάρια το βαρέλι
• Οδεύει στα 80 ευρώ ανά

μεγαβατώρα το φυσικό αέριο
• Το plan B που σχεδιάζει το Μαξίμου

Tζo Μπάιντεν: «Επιβάλλουμε κυρώσεις,

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ

υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους»

«ΤΙΜΩΡIΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΔOΣΦΑΙΡΟ: H UEFA παίρνει τον τελικό του Champions League
ΑRT

H MRS FLOYD ΚΑΙ
Ο ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΕΡΩΤΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ PAGE
ΣΕΛ. 28

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟI ΕIΝΑΙ...
ΠΕΛAΤΕΣ ΜΑΣ!

Πάνω από 3 εκατομμύρια ήρθαν το ’21
ΣΕΛ. 23

ΕΡΓΟΣΕ

ΚΟΣΜΟΓΟΝIΑ
ΜΕ 4 ΔΙΣ. ΣΕ EΡΓΑ
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ΠΑΤΡΑ

ΨAΧΝΟΥΝ ΤΟ... ΑOΡΑΤΟ
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ΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣ
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Η παγκόσμια οικονομία σε αχαρτογράφητα νερά

H

ταν στραβό το κλήμα, το ’φαγε κι ο γάιδαρος… Ο Πούτιν αποφάσισε να ανάψει
το φιτίλι στην πυριτιδαποθήκη της Ανατολικής Ευρώπης, σκορπώντας αγωνία
στον πλανήτη, προβληματισμό στις πολιτικές ηγεσίες
και… τρόμο στους παράγοντες της αγοράς.
Η ζημία που θα προκληθεί στην παγκόσμια οικονομία από την κλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία είναι αυτήν τη στιγμή ανυπολόγιστη και, όπως
όλοι αντιλαμβάνονται, δεν υπάρχει κλάδος που θα
μείνει ανεπηρέαστος από την τροπή που πήραν τα
πράγματα.
Πρώτος από όλους ο κλάδος της ενέργειας. Η Ρωσία εφοδιάζει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης με
φυσικό αέριο, είχε προηγηθεί η μείωση της ροής από
το περασμένο φθινόπωρο, γεγονός που προκάλεσε
το πρώτο σφοδρό κύμα ανόδου των τιμών της ενέργειας, και τώρα μόνο πανικό προκαλεί στους πάντες
η εξέλιξη των πραγμάτων. Και όπως έχουν δείξει τα
ιστορικά προηγούμενα, η εκτόξευση της τιμής του
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
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Γιάννης Αρμουτίδης

φυσικού αερίου συμπαρασύρει πάντα και τις τιμές
του αργού αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας σε
όλες τις μορφές κατανάλωσής της. «Καλώς ήρθατε
στον νέο κόσμο, που η Ευρώπη θα πληρώνει 2.000
δολάρια για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου»,
ήταν η ειρωνική «υποδοχή» του πρώην πρωθυπουργού της Ρωσίας Ντ. Μεντβέντεφ τής ανακοίνωσης
του Όλαφ Σολτς περί «παγώματος» της πιστοποίησης
του NordStream 2. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει πώς θα χρησιμοποιήσει η Ρωσία τα δικά της
όπλα-αντίποινα στις δυτικές κυρώσεις.
Οι κυρώσεις στη Ρωσία, στο μεταξύ, θα μπορούσαν
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις τιμές των πρώτων
υλών, ειδικά των μετάλλων, η προμήθεια των οποίων
έχει ήδη σχεδόν σταματήσει, ενώ στα εμπορεύματα,
η ένταση έχει επιδεινώσει μια ήδη ανησυχητική πληθωριστική τάση.
Και πάμε στα τρόφιμα, που οι προβλέψεις μιλούν
για τιμές-σοκ διεθνώς, αν η κρίση πάρει χαρακτηριστικά πολεμικής σύρραξης. Η κρίση ανάμεσα στα
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δύο κράτη έχει εκτοξεύσει ήδη τις τιμές, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων να μιλά για αύξηση της
τάξης του 22%-25% στους σπόρους καλλιέργειας, στα
σιτηρά και στα παράγωγά τους, για προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και για το ενδεχόμενο
επισιτιστικής κρίσης. Η παρουσία πολεμικών πλοίων
στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί προβλήματα στο θαλάσσιο εμπόριο, προσθέτοντας μία ακόμα παράμετρο στην άνοδο των τιμών. Η Μαύρη Θάλασσα είμαι
από τις σημαντικές εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη,
αφού μέσω αυτής εξάγονται μεγάλης σημασίας εμπορεύματα όπως αργό πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο, χάλυβας, νικέλιο, αλλά και σιτηρά, καλαμπόκι
και άλλα γεωργικά προϊόντα. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών παγκοσμίως και η Ουκρανία από τους μεγαλύτερους επίσης σε σιτηρά αλλά και αραβόσιτο.
Αυτή είναι η ζοφερή κατάσταση, πριν πέσει η πρώτη πιστολιά, πριν τεθούν σε κίνηση οι ερπύστριες των
πρώτων τεθωρακισμένων.
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TO ΘEMA

Η Δύση «γδέρνει» τη ρωσική αρκούδα

Ο

ργή στη Δύση και μπαράζ κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας
προκάλεσε η απόφαση του
Βλαντίμιρ Πούτιν να στείλει ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στις
δύο περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίες ελέγχονται από
τους φιλορώσους αυτονομιστές.
Λέγοντας ότι «αυτή είναι η αρχή
μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες το βράδυ οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις σε
τρία επίπεδα: σε ρωσικές τράπεζες
και κρατικές επιχειρήσεις, σε πρόσωπα που συνδέονται με το Κρεμλίνο και σε επίπεδο διακίνησης
εμπορευμάτων που χρησιμεύουν
στη βιομηχανία.
Οι ΗΠΑ αποκόπτουν επίσης τομείς της ρωσικής οικονομίας από τα
διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα,
εμποδίζοντας και τη δυτική χρηματοδότηση του κρατικού ρωσικού χρέους. Ο Τζο
Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή» νατοϊκού
εδάφους και θα συνεχίσουν να παρέχουν
«αμυντικά» όπλα στην Ουκρανία, ενώ ενέκρινε και την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στις χώρες της Βαλτικής.
Ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά της
κρίσης, ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε τη
Δευτέρα ως ανεξάρτητες τις αυτοανακηρυχθείσες από το 2014 Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ
(Ντονμπάς), βαφτίζοντας «ειρηνευτικές»
τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που
μεταφέρονται εκεί.

Οι πρώτες «ποινές»
Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία και Βρετανία ανακοίνωσαν
τις πρώτες κυρώσεις, καταδικάζοντας
ομόφωνα την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της
Ουκρανίας». Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε
αρκετές εκατοντάδες άτομα και εταιρείες
στη Ρωσία, σε ένα πακέτο που προβλέπει,
μεταξύ άλλων, την απαγόρευση της διαπραγμάτευσης ρωσικών κρατικών ομολόγων, που θα καταστήσει δύσκολη την αναχρηματοδότηση του ρωσικού κράτους.
Στόχος είναι «η παρεμπόδιση του ρωσικού κράτους και της κυβέρνησης να έχουν
πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων και στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες
της ΕΕ». Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ
Σολτς δήλωσε ότι η λειτουργία του ρωσι-

Διαψεύδει η Μόσχα για 10.000 στρατιώτες στο Ντονμπάς
Σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν ήδη αναπτυχθεί 10.000 Ρώσοι στρατιώτες στο Ντονμπάς, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.
Ο Πούτιν ζήτησε πάντως χθες από τη Βουλή το δικαίωμα να
στείλει στρατό στο εξωτερικό. Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε πως «η καλύτερη λύση
αυτήν τη στιγμή είναι το Κίεβο να εγκαταλείψει την πρόθεσή
του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία
είναι οπλισμένη έως τα δόντια».
Το ερώτημα είναι αν η αποστολή των «ειρηνευτικών» δυνάμεων στο Ντονμπάς θα σταματήσει εδώ ή η μετακίνηση
ρωσικών στρατευμάτων είναι ο πρόδρομος μιας μεγάλης
κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

κού αγωγού φυσικού αερίου NordStream
2 δεν μπορεί να προχωρήσει. «Οι Ευρωπαίοι να ετοιμαστούν να πληρώνουν 2.000
ευρώ για 1.000 κυβικά μέτρα αερίου»,
απάντησε δηκτικά ο πρώην πρόεδρος της
Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ήδη χθες η
τιμή του αερίου αυξήθηκε κατά 12,1% με τη
μεγαβατώρα στα 81,4 ευρώ.

Ρωσικές τράπεζες και ολιγάρχες
Το Λονδίνο επέβαλε κυρώσεις σε πέντε
μεγάλες ρωσικές τράπεζες και σε τρεις
μεγιστάνες φίλους του Πούτιν, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου
Γκενάντι Τιμτσένκο, στους οποίους θα
απαγορευτεί η είσοδος στη Βρετανία και
θα «παγώσουν» τα περιουσιακά στοιχεία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε πάντως
ότι δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο ευρείας σύρραξης με τη
Ρωσία, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, είναι έτοιμος να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.
Η δραματική εξέλιξη στενεύει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια διπλωματικής επίλυσης της κρίσης και θέτει εν αμφιβόλω τη συνάντηση κορυφής Πούτιν - Μπάιντεν, επί της
οποίας είχε υπάρξει καταρχήν συμφωνία. Η Ρωσία πάντως
διαβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να είναι «έτοιμη για διαπραγματεύσεις» με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι
Μπλίνκεν, τον οποίο επρόκειτο να συναντήσει αύριο στη Γενεύη ο Σεργκέι Λαβρόφ.

τους στη χώρα. «Είμαστε μαθημένοι σε
αυτά. Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα επιβληθούν κυρώσεις, είτε με αιτία είτε χωρίς», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στο μακροσκελές
διάγγελμά του το βράδυ της Δευτέρας ο
Πούτιν κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ ότι απειλούν τη Ρωσία, μεταφέροντας επιθετικά όπλα κοντά στην επικράτειά
της. Τόνισε ότι δεν θα δεχτεί ποτέ την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ μίλησε για «αρχαία ρωσικά εδάφη» αναφερόμενος στην Ανατολική Ουκρανία.
Το Παρίσι χαρακτήρισε «παρανοϊκή,
ιδεολογική παρεκτροπή» την ομιλία του
Πούτιν, ενώ ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κατηγόρησε τη

Μόσχα ότι δημιουργεί πρόσχημα για νέα
εισβολή στο ουκρανικό έδαφος, καθώς η
Ρωσία απέκτησε πλέον το δικαίωμα να οικοδομήσει στρατιωτικές βάσεις με πυραύλους στο Ντονμπάς.

Κυρώσεις και φόβοι για
γενικευμένη σύρραξη HΠΑ, ΕΕ, Γερμανία
και Βρετανία καταδίκασαν
ομόφωνα την «παραβίαση
του διεθνούς δικαίου
και της εδαφικής ακεραιότητας»
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ανοιχτή γραμμή με ΕΕ και ΝΑΤΟ
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σ

ε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται από προχθές βράδυ το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα και
με αποτελεσματικότητα τυχόν αρνητικές
επιπτώσεις είτε στο μέτωπο των Ελλήνων
υπηκόων και ομογενών μας στην Ουκρανία
είτε σε αυτό της ενεργειακής επάρκειας
της χώρας στο φόντο των δραματικών εξελίξεων στην Ανατολική Ουκρανία.
Όπως μεταδίδεται, η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς για την ώρα
οι άγνωστες μεταβλητές σχετικά με την έκβαση της διελκυστίνδας ανάμεσα σε Ρωσία
και Ουκρανία αλλά και τον χαρακτήρα των

mourelatos.sp@gmail.com

κυρώσεων των Δυτικών κατά της Ρωσίας
υπερτερούν των βεβαιοτήτων και εντείνουν τη ρευστότητα της κατάστασης.
Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση
του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Διεμήνυσε ότι «όπως κάθε

αναθεωρητική πρωτοβουλία, υπονομεύει
τη διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο» και
τόνισε ότι «η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις ενέργειες».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
«Political», ο πρωθυπουργός βρίσκεται
από το βράδυ της Δευτέρας σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με Ευρωπαίους ηγέτες όσο
και με συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, καθώς,
όπως έχει ξεκαθαριστεί, η Αθήνα βρίσκεται στην ίδια σελίδα με τους Δυτικούς συμμάχους της, αναμένοντας το εύρος και την
εμβέλεια της αντίδρασης της Δύσης. Άλλωστε και για ευνόητους λόγους, που σχετίζονται ευθέως με την πρόσφατη έξαρση

του τουρκικού αναθεωρητισμού σε Αιγαίο
και Ανατολική Μεσόγειο, από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν πως για την Αθήνα παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας, απόσχιση ή
εδαφικός ακρωτηριασμός κυρίαρχου κράτους αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Σε εγρήγορση η Αθήνα για τις
παρενέργειες της ουκρανικής
κρίσης - Μητσοτάκης:
«Κατάφωρη παραβίαση
του διεθνούς δικαίου»

Ανησυχία για
νέο ράλι στις
τιμές ενέργειας
Διάχυτη είναι η ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης για πιθανό νέο
ράλι στις τιμές σε ενέργεια και είδη
πρώτης ανάγκης. Όπως διεμήνυσε
χθες ο Γιάννης Οικονόμου, η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πάντα βεβαίως εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Προτεραιότητα
η ομογένεια
Η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθεί σε
οποιαδήποτε ανάγκη της πολυπληθούς
ελληνικής ομογένειας που ζει στη Μαριούπολη. Όπως το έθεσε εξάλλου ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτιστη μέριμνα της Αθήνας είναι η «προστασία και
στήριξη της πολυπληθούς ελληνικής
ομογένειας που ζει στην Ουκρανία».

«Διασφαλισμένη η ενεργειακή επάρκεια» αλλά και έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο
Το φάσμα σοβαρών αναταράξεων ή και ελλείψεων στον
εφοδιασμό φυσικού αερίου της χώρας ελέω ενός πιθανού
«θερμού» σεναρίου στα ρωσοουκρανικά σύνορα προκαλεί
συναγερμό στην Αθήνα.
Ωστόσο, όπως προέκυψε μετά και τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, η κυβέρνηση φέρεται απολύτως έτοιμη να αντιμετωπίσει ακόμη και το χειρότερο σενάριο - δεν
διαφαίνεται πάντως προσώρας ρωσική πρόθεση να κλείσει
ο αγωγός Turkstream, όπως μεταφέρουν αρμοδίως κυβερνητικοί παράγοντες. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο πως η ενεργειακή επάρκεια της χώρας

είναι διασφαλισμένη. «Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους
Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό
αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η
Ελλάδα έχει εκπονήσει εναλλακτικό σχέδιο για να υπάρξει
επαρκής τροφοδοσία», ανέφερε στα «Παραπολιτικά» ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.
Συμμετέχων στο ΚΥΣΕΑ τόνισε στην «Political» ότι «δεν
τίθεται θέμα ενεργειακής επάρκειας της χώρας», αποκαλύπτοντας πτυχές του κυβερνητικού plan B που μπορεί άμεσα

να ενεργοποιηθεί. Εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί, 5 μονάδες
-2 της ΔΕΗ, 2 της Elpedison και ο λεγόμενος μικρός Ήρωνμπορούν από μονάδες φυσικού αερίου να μετατραπούν σε
μονάδες ντίζελ, ενώ σε περίπτωση αναστάτωσης κατά τον
εφοδιασμό του φυσικού αερίου τυχόν απώλειες μπορούν να
υποκατασταθούν από την αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον τερματικό σταθμό της
Ρεβυθούσας.
Η ίδια πηγή αποκαλύπτει πως ακόμη και στο χειρότερο
σενάριο έχει προβλεφθεί ο περιορισμός κατανάλωσης φυσικού αερίου από τη βιομηχανία.
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γνώριση των αποσχισθεισών περιοχών είναι
αντίθετη στο διεθνές δίκαιο και πως κάθε διπλωματικό μέσο πρέπει να αξιοποιηθεί για
να αποφευχθεί ο πόλεμος και να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη. Κάθε δυνατή βοήθεια να δοθεί στην ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας».

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης
stavros.ion@gmail.com

Γ

ια «κατάφωρη παραβίαση των
θεμελιωδών αρχών του διεθνούς
δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των
συμφωνιών του Μινσκ» κάνει λόγο η επίσημη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών,
που χαρακτηρίζει «παράνομη» και «μονομερή» την απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την «ανεξαρτησία» των αποσχιστικών
εδαφών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η Ελλάδα θα διαβουλευτεί και θα συντονιστεί με
τους εταίρους και τους συμμάχους σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ώστε να υπάρξει
κοινή αντίδραση απέναντι στην απόφαση
της Μόσχας.
Τη θέση της Αθήνας μετέφερε ο Νίκος
Δένδιας στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε
στο Παρίσι υπό το βάρος των δραματικών
εξελίξεων στην περιοχή του Ντονμπάς στην
Ανατολική Ουκρανία. «Η Ελλάδα είναι υπέρ
της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών και τις παγκόσμιες αρχές και αξίες»,
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών στους ομολόγους του. Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμη την
ανησυχία της Αθήνας για την τύχη των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων ομογενών που
ζουν στα εδάφη που βρίσκονται μέσα αλλά
και γύρω από την εμπόλεμη ζώνη. «Έχουμε
και ένα ειδικό θέμα: την προστασία της ελληνικής μειονότητας δεξιά και αριστερά
από τη “γραμμή επαφής”, μιας πολυάριθμης μειονότητας 150.000 ανθρώπων», ανέφερε.

«Ψυχραιμία και υπευθυνότητα»

Ταξιδιωτική οδηγία
Παράλληλα, με νέα σύσταση το υπουργείο
Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες να μην ταξιδέψουν στην Ουκρανία, όπου η κατάσταση
είναι έκρυθμη και η χώρα αντιμετωπίζει ξανά τον εφιάλτη του πολέμου. Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει
όσους Έλληνες πολίτες επιθυμούν αρωγή
για την αποχώρησή τους από την Ουκρανία
να έρθουν σε επαφή με την ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο ή με τα γενικά προξενεία
της Μαριούπολης και της Οδησσού.

Σύσσωμη καταδίκη
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ με τη σειρά τους καταδίκασαν την απόφαση Πούτιν να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Γιώργος Κατρούγκαλος τονίζει πως «η ανα-

TO ΘΕΜΑ

Δένδιας: Η κίνηση
της Ρωσίας είναι
«παράνομη»
και «μονομερής»

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Κουμουνδούρου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση και διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία σε αυτές τις
εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές. Η παραβίαση
του διεθνούς δικαίου και η υπονόμευση της
Συμφωνίας του Μινσκ με την αναγνώριση
των αποσχισθεισών περιοχών στο Ντονμπάς από τη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελούν
ανησυχητική εξέλιξη που εγκυμονεί κινδύνους ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή.
Η ΕΕ οφείλει να την αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και υπευθυνότητα εξαντλώντας κάθε διπλωματικό μέσο προκειμένου να ανοίξει ξανά η προοπτική των διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή των συμφωνιών από
όλες τις πλευρές και προωθώντας ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας και ελέγχου εξοπλισμών που συμπεριλαμβάνει τη
Ρωσία.
Η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει ενεργά
αυτή την προοπτική της ειρήνης, της προάσπισης του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας και όλες οι ενέργειές της πρέπει
να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην ελληνική κοινότητα της
Ουκρανίας, μεγάλο μέρος της οποίας διαμένει κοντά σε εμπόλεμες περιοχές».
Από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ ο υπεύθυνος
Εξωτερικής Πολιτικής Ανδρέας Λοβέρδος
καταδίκασε τη ρωσική πρωτοβουλία μέσω
ανάρτησης στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
«Η εκ μέρους μας καταδίκη της Ρωσίας για
την ανακήρυξη ως ανεξάρτητων κρατών
των Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, περιοχών που μαστίζονται τα τελευταία πολλά χρόνια από αιματηρές εχθροπραξίες, είναι ευθεία, ρητή και απερίφραστη. Η απεμπλοκή από την πολεμική
ατμόσφαιρα τελικά αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη από τα γεγονότα που προκάλεσαν
την ίδια την ουκρανική κρίση», καταλήγει ο
Ανδρέας Λοβέρδος.

Έκτακτο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι
υπό το βάρος των δραματικών
εξελίξεων
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ΤΟ ΘΕΜΑ

«Βόμβα» από Πούτιν στο Ενεργειακό
Του Μιχάλη Μαστοράκη

Δ

ίχως ακόμη να έχει πλήρως
επανακάμψει της προγενέστερης κρίσης, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας «προετοιμάζεται»
για νέο σφοδρό πλήγμα στο φόντο των ραγδαίων εξελίξεων της Ουκρανίας.
Σε συνέχεια του διαγγέλματος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την
αναγνώριση της ανεξαρτησίας των ρωσόφωνων περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ
της Ουκρανίας, η εκτόξευση των τιμών σε
φυσικό αέριο και πετρέλαιο αποτυπώνει
τον αναβρασμό των διεθνών αγορών μπροστά σε ένα ενδεχόμενο περικοπής των ροών της Ρωσίας προς την Ευρώπη.
Ενδεικτικά, το προθεσμιακό συμβόλαιο
Μαρτίου για το φυσικό αέριο στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας TTF (αξιοποιείται ως
benchmark για την ευρωπαϊκή αγορά)
έφτασε στα 79,8 ευρώ/MWh την ώρα που
γράφονταν αυτές οι γραμμές, ενώ εξίσου
«άμεση» ήταν η αντίδραση των τιμών πετρελαίου brent «φλερτάροντας» με τα 100
δολάρια το βαρέλι.

Πού θα φτάσει το πετρέλαιο
Προς καλύτερη κατανόηση της αναταραχής που επικρατεί, η οποία και μόλις ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται, αρκεί να αναφέρουμε πως η αύξηση των τιμών πετρελαίου αντιπροσωπεύει άνοδο περισσότερο του 20%
φέτος και περισσότερο του 80% από τις αρχές του 2021. Μάλιστα, η τρέχουσα τιμή του
brent στα 97,83 δολάρια το βαρέλι συνιστά
την υψηλότερη από τον Σεπτέμβριο του
2014. Αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι
το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει έως
και 120 δολάρια το βαρέλι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αν η κρίση στην Ουκρανία
επιδεινωθεί, με δεδομένο ότι σχεδόν το 1/4
των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γηραιάς Ηπείρου προέρχεται από τη Ρωσία.
Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποτελεί τον
βασικό προμηθευτή της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, άνθρακα και αργό πετρέλαιο, καλύπτοντας σχεδόν το 40% των αναγκών της
Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Επιπρόσθετα,
αποτελεί τον βασικό προμηθευτή για θερμικό άνθρακα, καλύπτοντας κατά μέσο όρο
το 70% των εισαγωγών της Γερμανίας σε
άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
VDKi. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μια ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης στην
Ανατολική Ουκρανία, γεγονός που μπορεί
να πυροδοτήσει μια γενικότερη ανάφλεξη
στην περιοχή, θέτει εν αμφιβόλω ένα τερά-

Η αντίδραση των αγορών μετά τις τελευταίες εξελίξεις
Σκηνικό... ψυχραιμοπανικού διαμορφώθηκε χθες στις αγορές στον απόηχο των ανακοινώσεων Πούτιν για την αναγνώριση
της αυτονομίας των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στα σύνορα με την Ουκρανία.
Από τη μία οι αγορές αντέδρασαν με... συγκρατημένο πανικό,
οδηγώντας το πετρέλαιο ακόμη και στα 100 δολάρια το βαρέλι,
αλλά στη συνέχεια κάλυψαν τις απώλειες τηρώντας στάση αναμονής σε σχέση με το χειρότερο σενάριο, το οποίο προβλέπει
την εισβολή ρωσικών δυνάμεων στις περιοχές αυτές, προκειμένου να τηρηθεί η... τάξη. Το αργό πετρέλαιο έφτασε ακόμη
και τα 99 δολάρια το βαρέλι, αλλά στη συνέχεια παρουσίασε τάσεις υποχώρησης, ενώ το φυσικό αέριο από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα «σκαρφάλωσε» στα 80 ευρώ, κυρίως λόγω της αναστιο μέρος του ενεργειακού μείγματος της
ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ανησυχία των αναλυτών
Με την επιφύλαξη των ραγδαία μεταβαλλόμενων συνθηκών σχεδόν από μέρα σε
μέρα και της έντονης ρευστότητας που διακρίνει τις εξελίξεις, αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το ενδεχόμενο -εντός του 2022ενός νέου χειρότερου «κύκλου» ενεργειακής κρίσης από αυτό που εκτυλίχθηκε το
προηγούμενο έτος είναι υπαρκτό και σοβαρό. Μάλιστα, επισημαίνουν πως αναμένεται η άνοδος των τιμών να ξεπεράσει τα
επίπεδα-ρεκόρ που καταγράφηκαν το περασμένο έτος, γεγονός που θα συμπαρασύρει τις τιμές και στην εγχώρια αγορά, με
δεδομένο ότι ακόμη και το κόστος του αερίου αγωγού συνδέεται πλέον σε μεγάλο
βαθμό με την τιμή των συμβολαίων TTF.
Επιπρόσθετα, στο σενάριο ολικής περικοπής των ρωσικών εξαγωγών η μετατόπιση της ζήτησης σε φορτία LNG για να καλύψουν τις ανάγκες τους οι ευρωπαϊκές
χώρες θα επιφέρει εκτόξευση της ζήτησης
σε επίπεδα που θα είναι απίθανο να μπορεί

κοίνωσης της Γερμανίας για το «πάγωμα» της κατασκευής του
ρωσικού αγωγού Nord Stream 2.
Μέσα σε αυτό το κλίμα τα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης παρουσίασαν περιορισμένες μεταβολές, ενώ το ελληνικό
δεκαετές σημείωσε οριακή άνοδο προς το 2,6%. Σύμφωνα με
διεθνείς οίκους όπως η Goldman Sachs και η Deutsche Telekom, οι ανακοινώσεις Πούτιν, σε συνδυασμό με την επιβολή
κυρώσεων, μπορούν να οδηγήσουν τις μετοχές των χρηματιστηρίων κατά 6% με 9,3% χαμηλότερα, ενώ θεωρούν δεδομένο
ότι οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων και των εμπορευμάτων θα είναι πολύ σοβαρές, επισημαίνοντας ότι θα αυξηθεί και ο
πολιτικός κίνδυνος.
Λουκάς Γεωργιάδης

να καλυφθεί από τα διαθέσιμα spot φορτία.
Το αποτέλεσμα θα είναι ο απόλυτος
εκτροχιασμός του LNG και η αύξηση σε
αδιανόητα επίπεδα του κόστους για την κάλυψη των αναγκών των αγορών της Γηραιάς Ηπείρου (συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας) σε φυσικό αέριο.
Με το «ενεργειακό» μέλλον της Ευρώπης να προμηνύεται εξαιρετικά ζοφερό, η
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης έρχεται σε πρώτο πλάνο, με την Κομισιόν αλλά
και τα κράτη-μέλη να καταρτίζουν σχέδια
και σενάρια όλων των βαθμίδων κινδύνου,
διαβεβαιώνοντας ότι «δύναται» να αντισταθμιστούν οι απώλειες εξ Ανατολάς.

Νέα στοιχεία και δεδομένα
Ωστόσο, η «ουκρανική κρίση» και πιθανά
ενδεχόμενα που τη συνοδεύουν υπογραμμίζουν έως και θέτουν σε νέα βάση θεμελιώδη και δομικά στοιχεία της ευρωπαϊκής
αγοράς φυσικού αερίου, όπως είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και μια
πιο πρόσφατη εξέλιξη, η ύπαρξη στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου που
οριακά έχει «παγώσει» σε σχέση με όταν

πρωτοειπώθηκε. Το παράδειγμα της Ιταλίας ωστόσο έρχεται να επιβεβαιώσει τη
σημασία των στρατηγικών αποθεμάτων
φυσικού αερίου για την ευρωπαϊκή αγορά,
ρίχνοντας στο κενό τη «ρωσική απειλή» και
διασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκεια
της χώρας. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπογραμμίζει: «Σε κάθε περίπτωση σχεδιάζουμε να
επεκτείνουμε μαζικά τις ΑΠΕ ώστε να καταστούμε ουδέτεροι από άνθρακα σε 25
χρόνια. Όμως, μέχρι τότε πρέπει να διαφοροποιήσουμε την ενεργειακή μας τροφοδοσία όσο αφορά το φυσικό αέριο».
Χωρίς να μπορούμε να προδιαγράψουμε
την εξέλιξη μιας τόσο περίπλοκης και πολυπαραγοντικής κρίσης, σίγουρο είναι πως
αυτή θα φέρει νέα στοιχεία και δεδομένα
σε σημείο να μεταβάλει έως και δομικά την
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας στο μέλλον.

Ακόμη πιο βαθιά η κρίση
στην Ευρώπη - Σενάρια
τρόμου για εκτίναξη τιμών
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Η επιστροφή Πανούση στο ΚΙΝΑΛ
Ένα πρόσωπο από τα παλιά, με μεγάλη διαδρομή στον πανεπιστημιακό στίβο και μικρότερη αλλά ηχηρή διαδρομή στην πολιτική, συμβουλεύεται συχνά τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ. Μαθαίνω ότι ιδιαίτερα για τα θέματα της
οπαδικής βίας, που εμπίπτουν στο ευρύτερο
επαγγελματικό γνωσιακό του πεδίο, έκανε
ουκ ολίγες συναντήσεις μαζί του. Και να μου
το θυμηθείτε: Όσο θα περνάει ο καιρός τόσο
ο καθηγητής και πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης θα αρχίσει να βγαίνει «μπροστά».

ούν «ΤζόΤον έναν τον αποκαλ
ν «Ναδάλ».
κοβιτς» και τον άλλο
αλ άζ ιο ι»
Εί να ι κα ι οι δύ ο «γ
ν πάθος με
βουλευτές και έχου
άδ α, λο ιπ όν,
το τά βλ ι. Κά θε βδ ομ
διαουν ραντεβού και…
παρουσία κοινού, δίν
κοιια τους. Το φανατικό
σταυρώνουν τα πούλ
λύτει ότι είναι ο ένας κα
νό τους υποστηρίζε
της
λοι στο γυμναστήριο
ρος από τον άλλον. Άλ
ιτραπέζια!
Βουλής, άλλοι στα επ

KENTΡΙ
Όλα στη μάχη για το Kέντρο
Και άλλο πρόσωπο, από τα εμβληματικά του εκσυγχρονιστικού μπλοκ της περιόδου Σημίτη, έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πληροφορίες μου λένε ότι
έχει ήδη «κλειδώσει» η τοποθέτηση του πρώην
υπουργού Οικονομικών Νίκου Χριστοδουλάκη στη θέση του επικεφαλής στο Ινστιτούτο Σοσιαλδημοκρατίας «InSocial».
Όλα στη μάχη για το Κέντρο, λοιπόν, από
τον νέο αρχηγό, ο οποίος με τις κινήσεις του
δίνει σαφές εκσυγχρονιστικό στίγμα.

Τίναξε τη συριζαϊκή
μπάνκα ο Ευκλείδης

Π

ραγματικά, τίναξε την
μπάνκα στον αέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με τα
όσα είπε στην πολυθρύλητη συνέντευξή του στην «Καθημερινή»
για τον Αλέξη Τσίπρα, με το φλεγματικό
του χιούμορ, τον ανεπιτήδευτο αυθορμητισμό και την ατάκα της χρονιάς για
την «ανασφάλεια» του αρχηγού. Πολλοί, μάλιστα, φοβούνται ότι με τον τρόπο που έθεσε τα ζητήματα ο πρώην
«τσάρος», χωρίς να τον αμφισβητήσει
ανοιχτά, θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου σε μια πολύ δύσκολη εποχή για
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη, ο ένας μετά τον άλλον «παίρνουν αέρα» και καταχεριάζουν, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, τον κ. Τσίπρα για τις
επιλογές του. Ο βουλευτής Κυκλάδων
Ν. Συρμαλένιος έφτασε μέχρι το «καταραμένο» 2015 και την επιλογή της
κυρίας Κωνσταντοπούλου για να συμφωνήσει με τον Τσακαλώτο ότι δεν κάνει καλές επιλογές ο αρχηγός. Το καλύτερο, όμως, μου το είπε η γνωστή
κουτσομπόλα της Κουμουνδούρου.
Ότι από την Κυριακή, όχι ένας, ούτε
δύο, αλλά πολύ περισσότεροι δημιουρ-

Το μανιφέστο του Φίλη
Μπορεί ο Τσακαλώτος να έκανε άνω κάτω τον ΣΥΡΙΖΑ με την πρόσφατη
συνέντευξή του, αλλά οι πηγές μου επιμένουν ότι το μεγάλο χουνέρι θα
του έρθει του αρχηγού από τον Νίκο Φίλη, ο οποίος έχει σημαντικά ερείσματα στην αριστερή βάση του κόμματος. Στους μυημένους, δεν πέρασε
απαρατήρητη η συνέντευξη που έδωσε ο πρώην υπουργός Παιδείας στην
εφημερίδα «Εποχή», που είναι το σύμβολο των ευρωκομμουνιστικών
ιδεών, η οποία περισσότερο με μανιφέστο και λιγότερο με απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις έμοιαζε. «Απλώς επιβεβαιώνεται ότι ο Νίκος θα είναι
μπροστάρης στους αντιδρώντες στις αλλαγές που προωθεί ο Τσίπρας με
το Συνέδριο», μου έλεγε στέλεχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
γούν κλίμα ότι ο Αλέξης θα πάει πιο πίσω το Συνέδριο, γιατί φοβάται μήπως
τον περιμένει καμιά πολύ δυσάρεστη
έκπληξη και οι ορκισμένοι προεδρικοί
αποδειχθούν λιγότεροι από όσους ο

ίδιος πιστεύει. Το σίγουρο είναι ότι από
εκεί που σχεδίαζε να πάει «καβάλα στο
εσωκομματικό άλογο» προς το συνέδριο, κινδυνεύει να πέσει από τη θέση
του αναβάτη, χωρίς να το καταλάβει.

Deal Κύρτσου - μεγαλοεπιχειρηματία
για επανέκδοση ιστορικής εφημερίδας
Η συζήτηση για την επόμενη πολιτική στέγη του «εξορισθέντος» από τη Νέα Δημοκρατία ευρωβουλευτή Γιώργου
Κύρτσου έχει ανάψει, όμως το Κεντρί σάς αποκαλύπτει
ότι το μέλλον του -τουλάχιστον το άμεσο- δεν περιλαμβάνει κόμμα αλλά... εφημερίδα! Σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες της στήλης, ο παλιός δημοσιογράφος και
εκδότης συζητάει με μεγάλο επιχειρηματία των Αθηνών
προκειμένου να αναλάβει την επανέκδοση μεγάλης ιστο-

ρικής εφημερίδας της Κεντροδεξιάς. Το εκδοτικό εγχείρημα «ψηνόταν» εδώ και καιρό, όμως ήρθε η... ευτυχής
συγκυρία της διαγραφής Κύρτσου από τη Νέα Δημοκρατία για να προετοιμαστεί το deal. Παρεμπιπτόντως, ο μεγαλοεπιχειρηματίας εμφορείται από τα ίδια «αντιμητσοτακικά» αισθήματα, τα οποία παρουσίασε τον τελευταίο καιρό
και ο Γιώργος Κύρτσος με αποτέλεσμα την έξοδό του από
το κόμμα.

Η νέα συνήθεια
του Κ. Μητσοτάκη
Για τους υποψιασμένους, δεν έχει περάσει απαρατήρητη η νέα συνήθεια του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος περίπου από τις αρχές
του νέου χρόνου έχει ζητήσει από
τους συνεργάτες του να του δίνουν
καθημερινά ενημερωτικά σημειώματα με τις τιμές των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, των καυσίμων, των τιμών στην ενέργεια, καθώς και
διαγράμματα για τη σύγκρισή τους με τις τιμές άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Εσχάτως, ο Πίνατ με ενημέρωσε
ότι ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να του φέρνουν καθημερινά και όλα τα τηλεγραφήματα, emails και ενημερωτικά που στέλνουν όλες οι πρεσβείες για την ουκρανική κρίση αλλά και για τα Ελληνοτουρκικά. Όχι ότι δεν
εμπιστεύεται τους υπουργούς του. Αλλά θέλει να έχει
προσωπική άποψη και καθαρή εικόνα καθημερινά.

Mπρίφινγκ και στη Θεσσαλονίκη
Μαθαίνω ότι ο Κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον
κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου να οργανώσει τακτικές ενημερώσεις των δημοσιογράφων της Βόρειας Ελλάδας
για ζητήματα που αφορούν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο χώρος
βρέθηκε, είναι τα γραφεία της
Ένωσης Συντακτών ΜακεδονίαςΘράκης και ο κ. Οικονόμου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μία φορά τον μήνα για να ενημερώνει τους δημοσιογράφους, που θα έχουν την
ευκαιρία να θέτουν τα πολλά θέματα για τα οποία
γκρινιάζουν οι Βορειοελλαδίτες.

Η εσωκομματική μάχη του
ΚΙΝΑΛ για την Α’ Θεσσαλονίκης
Σκληρή αναμένεται η μάχη των υποψηφίων του ΚΙΝΑΛ για μία έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης. Όπως μαθαίνω, ο αγώνας θα δοθεί ανάμεσα στον νυν βουλευτή
Χάρη Καστανίδη, τον στενό πολιτικό φίλο του Νίκου
Ανδρουλάκη, Αντώνη Σαουλίδη, και του Χρήστου Παπαστεργίου. Είναι νωρίς ακόμα για να προβλέψει κανείς ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να κόψει το
νήμα. Πάντως, γενικώς, οι νέοι έχουν πέρασμα…
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Οι στόχοι της Παγκρήτιας
παραμένουν ζωντανοί!

Μην ακούτε διάφορα δεξιά κι αριστερά. Ο
στόχος της Παγκρήτιας Τράπεζας να καταστεί πέμπτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα
παραμένει. Για τον επόμενο μήνα προγραμματίζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της τράπεζας, που θα έχει ως αποτέλεσμα
τη βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών της.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το
επιτελείο της Παγκρήτιας θα είναι έτοιμο να
ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου εντός Μαρτίου και
για το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, εκτός απροόπτου. Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από την
οικονομική και διεθνή συγκυρία, το επενδυτικό κλίμα και την κατάσταση των κεφαλαιαγορών.
Έφτασε στ’ αυτιά μου, αλλά δεν
θέλω να το πιστέψω. Γνωστός
υπουργός της κυβέρνησης
έχει πει στους δημοσιογράφους να μην τον ενοχλούν 7 με
9 το βράδυ, διότι -λέει- εκείνες
τις ώρες γυμνάζεται. Πηγαίνει, μου λένε, σε πριβέ γυμναστήριο, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου παρέα με διαφόρους εφοπλιστές και VIP περσόνες
του Κολωνακίου, με τους οποίους σχολιάζουν
την gossip επικαιρότητα. Έχει και personal
trainer ο υπουργός μας, μαθαίνω… Μετά τον
ανασχηματισμό θα έχει περισσότερο χρόνο να
γυμνάζεται…

Ο ΔΕΔΔΗΕ
πάει στον… ΟΠΑΠ
Μην τρομάξετε, στο κτίριο αναφέρομαι. Αλλάζει κτιριακές εγκαταστάσεις ο ΔΕΔΔΗΕ και
είναι ένα βήμα πριν από την εξαγορά του κτιρίου που παλαιότερα στέγαζε τον ΟΠΑΠ στη
λεωφόρο Κηφισού. Πρόκειται για το κτίριο
ιδιοκτησίας της SYNERGO του Π. Συγγελίδη.
Θα το πάρει έναντι 21,52 εκατ. ευρώ ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ενοποιήσει τις κεντρικές υπηρεσίες που σήμερα στεγάζονται σε
οκτώ διαφορετικά κτίρια, στο σύνολό τους μισθωμένα, με κόστος 1,7 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Χρονικό του Χρόνου
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Βενιζέλος Ανδρουλάκης:
Ούτε στο
τηλέφωνο
δεν έχουν μιλήσει

Ε

πειδή κάποιοι μπορεί να έχετε αγωνία, ο
Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία απολύτως επικοινωνία με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Το
αποκάλυψε ο ίδιος ο «Μπένι» στη συνέντευξή
του στο Mega, αλλά δεν έδωσε κανείς σημασία.
«Μετά την εκλογή, όπως είχα την υποχρέωση
αλλά και τη διάθεση, του έστειλα τα θερμά μου
συγχαρητήρια και την ευχή μου να επικοινωνήσει με την Ιστορία. Φαντάζομαι ότι κάποια
στιγμή θα μου απαντήσει», ανέφερε ο κ. Βενιζέλος κληθείς να σχολιάσει αν έχει επαφή με
τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη νίκη του στις
εσωκομματικές εκλογές. Μάλιστα, ο Βαγγέλης
βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει και την πικρία
του για την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, η
οποία του είχε πει ότι η παρουσία του δεν βοηθά, αλλά μπορεί και να βλάπτει.

POLITICANTIS
Το επίδομα του Πάσχα
και η Ουκρανία

Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά βαστάτε μικρό καλάθι σχετικά με το επίδομα των 300
ευρώ το οποίο βιάστηκαν να ανακοινώσουν
ορισμένα κυβερνητικά στελέχη. Και δεν
αναφέρομαι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος είπε χθες ότι η
κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να το εξασφαλίσει. Εγώ ακούω πάντα τον Θεόδωρο
Σκυλακάκη. Πριν λοιπόν μιλήσει ο Οικονόμου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, είχε φροντίσει να κάνει λόγο για ένα
μεγάλο «αν» και εξήγησε πως το αν θα δοθεί το έκτακτο επίδομα θα επηρεαστεί από
τις εξελίξεις στην Ουκρανία, οι οποίες με
τη σειρά τους επηρεάζουν τις τιμές του φυσικού αερίου.

Τι θα κάνει ο Τσίπρας
με Τσακαλώτο

Τον πλήγωσε
και ο Γαβριήλ…
Πόσους να αντέξει πλέον ο πρόεδρος; Τον Θανάση Καρτερό, τον Παύλο Πολάκη, τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο ή τον Νίκο Φίλη; Μέσα σε όλους αυτούς προστέθηκε και το χτύπημα του αδερφικού
του φίλου και πρώην εκπροσώπου Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα λοιπόν,
που «πόνεσε» τον Τσίπρα, ήταν η δημοσκόπηση
του «αριστερού» think tank του οποίου προΐσταται
ο πάλαι ποτέ κολλητός του Τσίπρα, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Αφήστε τη διψήφια διαφορά του 12,3%,
με τη ΝΔ να συγκεντρώνει το 34,7% και τον ΣΥΡΙΖΑ
το 22,4%. Η έρευνα της Eteron αναφέρει ότι το 65%
της κοινής γνώμης τρέφει αρνητικά συναισθήματα
για την αποκαλούμενη ριζοσπαστική Αριστερά.
Ξέρετε, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσύες και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις… Έτρεχε όλο το βράδυ ο Γαβριήλ να
τα μαζέψει με διαψεύσεις ότι δήθεν τα «γαλάζια»
τρολ έκαναν… κοπτοραπτική και του παραποίησαν τη δημοσκόπηση της Eteron.

Για την ερχόμενη Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας έχει συγκαλέσει έκτακτο Πολιτικό
Συμβούλιο, με αφορμή όπως ο ίδιος λέει τις
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αυτό το ΠΣ
γίνεται, βεβαίως, στον απόηχο της συνέντευξης του Ευκλείδη, η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι ο Τσίπρας δέχεται σφοδρές πιέσεις από τους «προεδρικούς» να επιπλήξει με κάποιον τρόπο τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο. Οι ψυχραιμότεροι,
όμως, του λένε να μην το κάνει, διότι τότε θα
επιβεβαιώσει τον Ευκλείδη για τα περί ανασφαλειών…
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Το... Πρόσωπο
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POLITICANTIS

«Ε, όχι και τρίτη φορά δήμαρχος!»
Η κουβέντα για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, τους υποψηφίους, τα χρίσματα κ.λπ. έχει ανοίξει,
ιδίως για τους μεγάλους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Και τι έμαθε η στήλη; Ότι είναι πολύ
πιθανό να υπάρξει αλλαγή προσώπου στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά, και ο Γιάννης
Μώραλης να μην ξαναδιεκδικήσει τον δημοτικό θώκο της πόλης. Έψαξα και βρήκα τι είχε πει πριν από
ενάμιση χρόνο στα «Παραπολιτικά». «Θεωρώ και εγώ και το έχω ξαναπεί ότι, αν η ομάδα της οποίας
ηγούμαι θέλει, και μέχρι τώρα θέλει, να ξανακατεβούμε, βεβαίως θα είμαστε παρόντες στις εκλογές»,
είχε πει τότε ο δήμαρχος Μώραλης. Έκτοτε σιγή. Και στέκομαι στο μήπως ο δήμαρχος θέλει και «η
ομάδα» πλέον δεν θέλει. Γιατί ένα πουλάκι μού είπε ότι ένας από την ομάδα, ο βασικός παίκτης, το
«δεκάρι», όταν έγινε η σχετική συζήτηση αναφώνησε «ε, όχι και τρίτη φορά δήμαρχος!» προς τον
εμβρόντητο Γιάννη. Και αν ισχύει αυτό, ανοίγει ο δρόμος για άλλες υποψηφιότητες που δεν
εκδηλώθηκαν στο παρελθόν.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τεράστια διαρροή
μεγαλοκαταθετών
της Credit Suisse
Μια γιγάντια διαρροή στοιχείων 30.000 δικαιούχων ελβετικών λογαριασμών, στους
οποίους φυλάσσονται πάνω από 100 δισ.
δολάρια, ήρθε στο φως της δημοσιότητας
από τα άδυτα της δεύτερης μεγαλύτερης
τράπεζας της Ελβετίας, Credit Suisse.
Τουλάχιστον 8 δισ. ανήκουν σε πολιτικούς, συγγενείς πολιτικών, κατάδικους,
άτομα που σχετίζονται με τη μαφία ή με
μυστικές υπηρεσίες, χαρακτηριστικά που
θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί από την
τράπεζα. Στους δικαιούχους λογαριασμών
-μεταξύ των πρώτων ονομάτων που παρουσιάστηκαν, δεν περιλαμβάνονται δικαιούχοι από την Ελλάδα- είναι ο βασιλιάς
της Ιορδανίας Αμπντουλάχ, οι δύο γιοι του
πρώην δικτάτορα της Αιγύπτου Χόσνι
Μουμπάρακ και οι δύο γιοι του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του
Πακιστάν, ο οποίος είχε διοχετεύσει δισ.
δολάρια από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία προς τους μουτζαχεντίν που πολεμούσαν για την εκδίωξη των Σοβιετικών από
το Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι δικαιούχοι βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Μεταξύ
των Ευρωπαίων περιλαμβάνονται ένας
Σουηδός που συνέχιζε να διατηρεί την περιουσία του στην τράπεζα αν και είχε καταδικαστεί για εμπόριο λευκής σαρκός
και ένας Γερμανός, ο Έντουαρντ Ζάιντελ, ο
οποίος συνέχιζε να έχει στο όνομά του 54
εκατ. δολάρια παρότι είχε καταδικαστεί
για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς
στην ιστορία της Γερμανίας, το σκάνδαλο
Siemens.

Θα τον διαγράψουν και από το ΕΛΚ
Στο χωριό μου το λέμε «έχει κόψει καπίστρι».
Εδώ, στην Ευρώπη, λέμε ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε σύγχυση. Ο λόγος, βέβαια, για τον
Γιώργο Κύρτσο, ο οποίος έστειλε επιστολή στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προς τον επικεφαλής
Μάνφρεντ Βέμπερ και σε τόνο παρακαλετό ζητά
«η παραμονή μου στο ΕΛΚ να κριθεί με βάση την
αψεγάδιαστη βουλευτική μου πορεία από το
2014. Και όχι στη βάση της κριτικής μου απέναντι στις πολιτικές και τις πρακτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Ο Βέμπερ, βέβαια, τον άδειασε κανονικότατα:
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους ισχυρισμούς εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης από τον Γιώργο Κύρτσο. Τους βρίσκουμε απαράδεκτους.
Ύστερα από αυτό θα ξεκινήσει μια εσωτερική διαδικασία εναντίον του ευρωβουλευτή Κύρτσου», έγραψε ο κ. Βέμπερ στο Twitter. Πάμε τώρα εις τα σπουδαία. Στο
εσωτερικό της ΝΔ η διαγραφή Κύρτσου χαρακτηρίζεται όχι μόνο ως μηδενικής
σημασίας, αλλά οι ψηφοφόροι της ΝΔ θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άργησε πολύ να τον διαγράψει.

Η επιστροφή
Χριστοδουλάκη
στο ΚΙΝΑΛ
Όλο και πιο κοντά έρχεται στο ΚΙΝΑΛ
ο πρώην υπουργός του Σημίτη, ο Νίκος
Χριστοδουλάκης. Άλλωστε ο κ. Χριστοδουλάκης είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της
υποψηφιότητας Ανδρουλάκη. Οι σκέψεις που υπάρχουν είναι να αναλάβει
πρόεδρος στο Ινστιτούτο Σοσιαλδημοκρατίας του ΚΙΝΑΛ, το παλιό ΙΣΤΑΜΕ
που λέγαμε… Χρέη προέδρου στο
InSocial, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί
εδώ και χρόνια, εκτελεί ο Νίκος Σαλαγιάννης που είναι και διευθυντής στο
κόμμα. Με την έλευση του Χριστοδουλάκη ανοίγει μάλλον η πόρτα των εκσυγχρονιστών…

LOCK
Ο Δένδιας βλέπει… μπροστά

Ν

α το θυμάστε, η ιστορία αυτή με την αναγνώριση των δήθεν «λαϊκών δημοκρατιών» στο Ντονμπάς από τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα βάλει ιδέες στον γείτονά μας,
τον Ταγίπ Ερντογάν. Όλος αυτός ο αναβρασμός στα ανατολικά δεν αποκλείεται
να μας φέρει μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις με την Τουρκία. Ο αναθεωρητισμός
στην Ανατολή, στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ, ίσως ανοίξει την όρεξη του Ερντογάν
για το Αιγαίο και τη Θράκη. Αν η Δύση δεν δράσει άμεσα, ώστε να ανακόψει οποιαδήποτε σκέψη αναθεωρητισμού, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Τουρκία να έχει
μια ανάλογη στάση. Για αυτό και ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να βγάλει αμέσως ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας: «Η αναγνώριση από τη Ρωσία της παράνομης και μονομερούς ανακήρυξης “ανεξαρτησίας” των αποσχιστικών εδαφών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ
της Ουκρανίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, και των συμφωνιών του Μινσκ».

Όπως σας είχα γράψει εγκαίρως, τα πράγματα είναι σκούρα
για τις μικρές εταιρείες που
ασχολούνται με το ρεύμα. Ήδη
γίνονται κινήσεις για την εξαγορά κάποιων εξ αυτών. Το ρεπορτάζ λέει ότι για την εξαγορά της
Volterra ενδιαφέρεται η Motor
Oil και όχι μόνο. Αντίστοιχο ενδιαφέρον δείχνουν η Ελλάκτωρ,
η Mytilineos και η Iberdrola,
ενώ τα ΕΛΠΕ και η Enel τελικά
δεν φαίνεται να μπαίνουν στο
παιχνίδι…
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ΘΕΣΕΙΣ

Φιλοσοφία και καθημερινότητα

Η
του

Γεωργίου
Φουντουλάκη
Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου
Αθηνών

λέξη «φιλοσοφία» απαντά στη γραπτή ελληνική παράδοση κατά τον 5ο αιώνα πΧ.
Παράγεται από το ρήμα «φιλοσοφώ» και
σημαίνει «αγάπη για τη σοφία» (φίλος + σοφία). Η
λέξη «σοφία» απαντά για πρώτη φορά στον Όμηρο
και τον Ησίοδο και σημαίνει ικανότητα στο οποιοδήποτε επάγγελμα ή σε οποιαδήποτε τέχνη. Γενικότερα, σοφία σήμαινε ενδιαφέρον για τη γνώση
αλλά και φρόνηση, ορθή κρίση για διάφορα πράγματα στη ζωή ή ακόμη ικανότητα για να λαμβάνει
κάποιος πρακτικές αποφάσεις. O Πυθαγόρας ήταν
ο πρώτος που ονόμασε τον εαυτό του φιλόσοφο, με
την έννοια του ανθρώπου που αγαπά τη γνώση. Η
φιλοσοφία γεννιέται στην Ιωνία κατά τον 6ο αιώνα
πX, όταν ένας νέος ορθολογικός τρόπος εξήγησης
του κόσμου χρησιμοποιείται από μια ομάδα στοχαστών, τους Προσωκρατικούς.
Ο Αριστοτέλης θα αποδώσει τον τίτλο του φιλοσόφου στους προσωκρατικούς φιλοσόφους Θαλή,
Αναξίμανδρο και Αναξιμένη και θα συνδέσει τη φιλοσοφία με τον ορθολογικό τρόπο εξήγησης της
πραγματικότητας. Η φιλοσοφία κατά τον Πλάτωνα
και τον Aριστοτέλη είναι στάση απορίας και θαυμασμού απέναντι στον κόσμο και στα φαινόμενά του.
Ο φιλόσοφος είναι ο άνθρωπος που αναζητεί την
ουσία των πραγμάτων αλλά και αυτός που θεμελιώνει μια τέχνη του βίου, δηλαδή έναν τρόπο ζωής.
Κατά την αρχαιότητα έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί
της φιλοσοφίας που περιγράφουν την ουσία της,

δηλαδή τι είναι η φιλοσοφία. Έτσι, η φιλοσοφία έχει
οριστεί ως γνώση των όντων, έρευνα των αρχών και
των πρώτων αιτίων των φαινομένων, μελέτη θανάτου, γνώση των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να δοθεί ένας σαφής και ικανοποιητικός ορισμός της φιλοσοφίας, πράγμα που φανερώνει ότι είναι δύσκολο να οριστεί.
Στην καθημερινή γλώσσα φιλοσοφία σημαίνει
την προσωπική στάση των ανθρώπων απέναντι στα
καθημερινά προβλήματα αλλά και στις δυσκολίες
της ζωής. Η φιλοσοφία ασχολείται επίσης με διάφορα ερωτήματα της καθημερινότητας, όπως «Τι
μπορώ να ξέρω στη ζωή μου;»,

«Τι μπορώ να ελπίζω;», «Τι οφείλω να κάνω σύμφωνα με τη φιλοσοφία;». Η φιλοσοφία, όπως γνωρίζουμε από τα κείμενα των φιλοσόφων, στηρίζεται
στον διάλογο, στην κριτική σκέψη και στην πνευματική ελευθερία. Είναι ένας αδιάκοπος προβληματισμός και διδάσκει στον άνθρωπο να θέτει ερωτήματα, να αγαπάει και να ψάχνει την αλήθεια, να
προσπαθεί να διαπλάσει με τη μέθοδο της τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.
O προβληματισμός αυτός διαμορφώνεται από
τους φιλοσόφους, των οποίων οι διαφορετικές αντιλήψεις και θεωρίες εντάσσονται στην ιστορία της
φιλοσοφίας που είναι ιστορία των ιδεών, ιστορία
των φιλοσοφικών λόγων και συστημάτων.

Το Ντονπάς δεν είναι Αιγαίο

Η

απόφαση του Β. Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ μπορεί να αιφνιδίασε, κυρίως τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε αποκλειστεί ως μία
από τις «επιλογές» της Ρωσίας στο «μπρα ντε φερ» της με
τη Δύση, όπως έγκαιρα είχαν προβλέψει αναλυτές πέραν
του Ατλαντικού και η ηγεσία των ΗΠΑ.
Η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος είχε «πολύ σοφά»
φροντίσει το προηγούμενο διάστημα να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία. Η προ
μηνών συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Β. Πούτιν,
καθώς και οι αλλεπάλληλες επαφές του ΥΠΕΞ Ν. Δένδια
με τον Ρώσο ομόλογό του Σ. Λαβρόφ, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.
Διαβλέποντας τον υπαρκτό κίνδυνο να προκύψει αλλαγή συνόρων μέσα από μια επικείμενη σύγκρουση, η
ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών με κάθε
ευκαιρία τόνιζε την ανάγκη του διαλόγου και του σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας. Ενώ υπενθύμιζε ότι η
Ελλάδα δεν αποτελεί «γαλατικό χωριό», αλλά κράτος
μέλος του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δεσμεύσεις που υπαγορεύει στην εξωτερική μας πολιτική
η συμμετοχή μας στη μεγαλύτερη αμυντική συμμαχία
της Δύσης.
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία και ο συνοριακός αναθεωρητισμός που την ακολουθεί, με αναφορά
στην αποκατάσταση της Ιστορίας, τροφοδοτεί τον τουρ-

κικό αναθεωρητισμό, όπως αυτός προκλητικά κλιμακώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή και το
ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.
Υπάρχουν, όμως, τρεις σημαντικές διαφορές.
Η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία. Η Τουρκία δεν είναι
Ρωσία. Και το Αιγαίο δεν είναι Ντονπάς.
Η Τουρκία δεν διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας για να επιβληθεί σε μια στρατιωτική αναμέτρηση με
την Ελλάδα, η οποία διαθέτει την αναγκαία αμυντική
ικανότητα να ακυρώσει κάθε επιβουλή, σε αέρα, στεριά
και θάλασσα. Η Τουρκία δεν μπορεί να αλλάξει τα σύνορα με την Ελλάδα με χρήση στρατιωτικής ισχύος.
Οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο σωστή
ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην
προμήθεια σύγχρονων οπλικών συστημάτων, για την
ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Και
εκθέτουν όσους καταψήφισαν τις προμήθειες αυτές στη
Βουλή, ισχυριζόμενοι ότι η άμυνα της χώρας δεν είναι
αυτοσκοπός.
Αποδεικνύεται, επίσης, πόσο σωστή ήταν η
απόφαση να προχωρήσουμε στην υπογραφή
αμυντικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τα
ΗΑΕ, να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση ΑΟΖ
με Ιταλία και Αίγυπτο, που μεγάλωσαν για πρώτη
φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο την Ελλάδα.

Η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλεστεί την ιστορία για
να διεκδικήσει τον έλεγχο των νησιών του Αιγαίου. Το
Αιγαίο, τα παράλια της Μικράς Ασίας, η Δυτική Θράκη
κατοικούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια από Έλληνες. Η
Ιστορία δεν ξαναγράφεται πάνω σε αυθαίρετες βάσεις.
Τέλος, η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία
δεν είναι. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκίας σε βάρος μιας «σύμμαχης» χώρας δεν στρέφεται
μόνον ενάντια της Ελλάδος, αλλά ενάντια στην ίδια τη
συμμαχία. Θα επιτρέψουν τα μέλη του ΝΑΤΟ να διαλυθεί η συμμαχία και ενώ είναι σε εξέλιξη σύγκρουση με
τη Ρωσία (και στο βάθος και με την Κίνα); Ο Ν. Δένδιας
έξυπνα τόνισε ότι η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα αναιρεί τον ρόλο και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Αντέχει εκτός ΝΑΤΟ η Τουρκία;
Ιδιαίτερα όταν είναι βέβαιο ότι το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την
παρουσία του το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη και
την Ανατολική Μεσόγειο;
Είναι βέβαιο ότι οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα
είναι δύσκολες για την πατρίδα μας, για αυτό απαιτείται
από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας ενότητα, υπευθυνότητα και εγρήγορση.
Αλλά κυρίως αποφασιστική στάση απέναντι στα διάφορα εγχώρια «παπαγαλάκια» που στο όνομα του δήθεν
ρεαλισμού θα επιχειρήσουν ξανά να προωθήσουν λογικές και θέσεις που υπηρετούν τα νεοοθωμανικά συμφέροντα και μόνο.

του

Σωτήρη
Παπαδημητρίου
Σύμβουλος
Στρατηγικής και
Επικοινωνίας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσεκάρουμε
ο ένας τον άλλον
ανά δίωρο ότι
είμαστε καλά
Aποστολή στη Μαριούπολη

«Θ

α επικοινωνήσουμε σε δύο
ώρες, να προσέχετε». Είναι
η φράση που ανταλλάσσουμε με κάθε συνάδελφο που
συναντάμε στην Ανατολική Ουκρανία. Μετά
το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η κατάσταση στη Μαριούπολη,
«βάση» των περισσότερων Ελλήνων δημοσιογράφων και τεχνικών που καλύπτουν τη
ρωσοουκρανική κρίση, άρχισε να παίρνει
ανεξέλεγκτη τροπή. Κάθε δύο ώρες τσεκάρουμε ο ένας τον άλλον, βεβαιωνόμαστε ότι
όλοι είναι καλά και σημειώνουμε τις περιοχές στις οποίες κινούμαστε, ώστε να γνωρίζουμε πού θα αναζητήσουμε κάποιον συνάδελφο εφόσον χρειαστεί.
Τη νύχτα ξαπλώνουμε με τα κινητά δίπλα
στο μαξιλάρι και αφού πρώτα σιγουρευτούμε
ότι θυμόμαστε απέξω τον δρόμο για το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας. Τη μοναδική Διπλωματική Αρχή σε ολόκληρη την περιοχή του
Ντονμπάς, η οποία, μάλιστα, ενισχύθηκε με
επιπλέον προσωπικό ώστε να βρίσκεται
διαρκώς στο πλευρό των ομογενών και των
Ελλήνων που έχουν ταξιδέψει στην περιοχή.
Εκεί θα καταφύγουμε και εμείς αν επαληθευτούν τα σενάρια που θέλουν τις ρωσικές
δυνάμεις να εξαπολύουν επίθεση σε περιοχές που ελέγχει ο ουκρανικός στρατός.
Σε περίπτωση που η κατάσταση κλιμακω-

Ο Σταύρος Ιωαννίδης
περιγράφει
την καθημερινότητα
των απεσταλμένων
στην Ουκρανία

θεί και η πόλη δεχτεί επίθεση, ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η τσάντα με τα
ρούχα δεν ανοίγει ποτέ ολόκληρη, βγάζουμε
μόνο ό,τι φοράμε και τα είδη πρώτης ανάγκης βρίσκονται διαρκώς δίπλα μας. Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι πάντα φορτισμένες και το αυτοκίνητο γεμάτο βενζίνη, διότι
σε περίπτωση που αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την περιοχή θα πρέπει να το κάνουμε οδικώς. Άλλωστε ο εναέριος χώρος της
Ουκρανίας θα κλείσει αμέσως μόλις ξεσπάσουν οι πρώτες συγκρούσεις. Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου υπάρχουν νερά και ξηρά τροφή για λίγες ημέρες. Δεν μένουμε ποτέ πολλή ώρα στην ίδια περιοχή και αλλάζουμε συχνά τα δρομολόγια που ακολουθούμε.
Είναι βασικές κινήσεις για να μη βρεθεί κανείς σε κίνδυνο.
Η Μαριούπολη, προς το παρόν, βρίσκεται
έξω από την εμπόλεμη ζώνη, όμως απέχει
μόλις 15 χιλιόμετρα από αυτήν. Κανείς εδώ
δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι

τα σύνορα των περιοχών που αναγνώρισε ως
ανεξάρτητες η Μόσχα θα παραμείνουν στα
διοικητικά όρια του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Πόσω μάλλον όταν Ρώσοι βουλευτές
«ζητούν» επέκταση σε όλη την περιφέρεια
του Ντονμπάς. Αυτό θα σήμαινε ότι η Μαριούπολη, το τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο
της περιοχής και το μοναδικό που διατηρεί
υπό τον έλεγχό της η Ουκρανία στη συγκεκριμένη περιφέρεια, θα βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η αντίσταση
των ουκρανικών δυνάμεων σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να είναι σφοδρή, όπως
και η επίθεση που θα δεχτεί η πόλη, με ό,τι
αυτό σημαίνει για τον άμαχο πληθυσμό.
Η Μαριούπολη, χτισμένη στις ακτές της
Αζοφικής, είναι μια πόλη με μισό εκατομμύριο κατοίκους, η συντριπτική πλειονότητα
των οποίων είναι ομογενείς. Οι άνθρωποι
που ζουν εδώ άκουσαν με μεγάλη ανησυχία
το διάγγελμα Πούτιν και κάθε ώρα που περνάει η ανησυχία αυτή εντείνεται, καθώς το

ενδεχόμενο ενός πολέμου είναι υπαρκτό.
Ελάχιστοι μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει στις
ελληνικές Αρχές ότι θα ήθελαν να φύγουν
από τη χώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε δημοσιογραφικά την κρίση, καταγράφοντας τις εξελίξεις από την πρώτη
γραμμή. Ήρθε η ώρα για το δίωρο τσεκ.

Σε διεθνή fora το θέμα της βεβήλωσης της Αγια-Σοφιάς
Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα θα θέσει εκ
νέου στην 45η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στο Καζάν της Ρωσίας,
το θέμα της βεβήλωσης της Αγια-Σοφιάς, καθώς και άλλων ιστορικών μνημείων από την Τουρκία μετέφεραν οι
υπουργοί Εξωτερικών και Πολιτισμού στη γραπτή απάντησή τους στον βουλευτή της ΝΔ Νικήτα Κακλαμάνη. Στις
απαντήσεις τους οι δύο υπουργοί, αφού αναφέρονται αναλυτικά σε όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει στα διεθνή fora, επισημαίνουν ότι το τελευταίο δείγμα προκλητικότητας

από τη γείτονα ήταν ότι οι Τούρκοι δεν κατέθεσαν, όπως είχαν υποχρέωση έως την 1η Φεβρουαρίου, τη σχετική έκθεση που τους είχε ζητηθεί από το Κέντρο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO.
Σε δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει την ευχή και την ελπίδα ότι «χάρη σε αυτές τις ενέργειες το συγκεκριμένο θέμα που αγγίζει την ψυχή ολόκληρου του Ελληνισμού θα βρει ανταπόκριση στο σύνολο του Δυτικού
Πολιτισμού, επαναφέροντας την Τουρκία στη διεθνή έννομη τάξη».
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ι ραγδαίες εξελίξεις στην ουκρανική κρίση και οι επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, που εξακολουθούν να προκαλούν τριγμούς στις οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης, ενδεχομένως να αποτελέσουν ένα
παράθυρο χαλάρωσης των αυστηρών δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί.
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Μια τέτοια περίπτωση θα ωφελούσε σημαντικά τόσο τη χώρα μας όσο και τα κράτη
του ευρωπαϊκού Νότου, που πιέζονται
ασφυκτικά από την αύξηση των πληθωριστικών τιμών. «Κλειδί» για την επίτευξη της
αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας
αποτελεί η στάση της Γαλλίας, που έχει αυτή
την περίοδο την ευρωπαϊκή Προεδρία. Ένα
γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς ο
Εμανουέλ Μακρόν έχει ταχθεί υπέρ των αλλαγών των δημοσιονομικών στόχων λόγω
της ενεργειακής κρίσης.

Σιγή από Βρυξέλλες
Ένας επιπλέον λόγος για τον κομβικό ρόλο της Γαλλίας είναι οι προεδρικές εκλογές
που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, στις
οποίες ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θέλει
να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της χώρας, δεν επιθυμεί να στηθούν οι κάλπες μέσα σε κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, με
την ακρίβεια να πλήττει τους Γάλλους πολίτες. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επί του παρόντος
τηρούν σιγήν ιχθύος λόγω κυρίως της άρνησης που υπάρχει από την πλευρά του Βερολίνου.
Μέσα σε αυτό ρευστό κλίμα που έχει δημιουργηθεί θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη η
άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις 10 Μαρτίου στο Παρίσι.

Εξάντληση των δυνατοτήτων
Στην κυβέρνηση τονίζουν με κατηγορηματικό τρόπο πως θα χρησιμοποιηθούν όλα τα
δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν
προκειμένου να ενισχυθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. «Θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα
που έχει ο προϋπολογισμός. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κόσμος που τα φέρνει πέρα
πάρα πολύ δύσκολα, δοκιμάζονται οι αντοχές του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας»,
τόνισε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Την Πέμπτη θα συνεδριάσουν στο Παρίσι
οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης με
κυρίαρχο θέμα την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν αποκλείεται στη Σύνοδο του Eu-

Γαλλικό «κλειδί» για
δημοσιονομική χαλάρωση
rogroup να συζητηθεί το θέμα των αυστηρών
δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί σε
σχέση με την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς
κανείς να γνωρίζει τη χρονική της διάρκεια.

Αντιδρά ο Ρέγκλινγκ
Στον αντίποδα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, αν και
εξήρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για
την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων
που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα ιδιαιτέρως δυσμενές κλίμα, όπως ήταν αυτό της
πανδημίας, επεσήμανε ότι η χώρα θα πρέπει
να επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα.
Η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) επιβεβαιώνει τους χειρισμούς του οικονομικού επιτελείου που κοστολογεί κάθε

μέτρο που σκέφτεται να ανακοινώσει για τη
στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων.

Η πεπατημένη της πανδημίας
Το οικονομικό επιτελείο για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιπλέον κίνηση εκτός
ορίων προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει το
«πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, μια δημοσιονομική χαλάρωση για όλες τις χώρες
της ΕΕ που πλήττονται από την κρίση ή μια
δημιουργία ενός Ταμείου, όπως συνέβη με το
Ταμείο Ανάκαμψης την περίοδο της πανδημίας, θα έδιναν σημαντική ανάσα στην ελληνική οικονομία και περισσότερα εργαλεία για
τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.
Τα σενάρια περί μέτρων ελάφρυνσης λόγω
της ανόδου των τιμών που κυκλοφορούν
τροφοδοτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα

Αντίστροφη μέτρηση για το Συνέδριο της ΝΔ
Συνεδρίασε την Τρίτη η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας
Δημοκρατίας, υπό την προεδρία του π. προέδρου της Βουλής, π. προέδρου της ΝΔ και
ευρωβουλευτή Ευάγγελου Μεϊμαράκη, παρουσία του γενικού διευθυντή Γιάννη Μπρατάκου, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Παύλου Μαρινάκη και των υπόλοιπων
μελών της. Θέματα της συνεδρίασης ήταν ο προσυνεδριακός διάλογος, οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και λοιπά οργανωτικά ζητήματα.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Μαΐου
στο Metropolitan Expo.

από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.
Ωστόσο, στο Μαξίμου υπήρξαν δεύτερες
σκέψεις μετά και την άνοδο των επιτοκίων
δανεισμού της χώρας, που αποτέλεσαν ένα
προειδοποιητικό σήμα των αγορών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το οικονομικό επιτελείο
να τονίζει πως θα ακολουθηθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος για την
οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας πως
η ουκρανική κρίση θα αυξήσει «ισχυρά» την
αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση
είχε προτείνει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο θα
απορροφούσε τις εξαιρετικές ανατιμήσεις
στον τομέα της ενέργειας, χωρίς ωστόσο να
υπάρξει ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες.

Ο κομβικός ρόλος Μακρόν
και της Προεδρίας του - Την
Πέμπτη συνεδριάζει
το Eurogroup, στο επίκεντρο
οι αυξήσεις στον πληθωρισμό
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Επίκαιρη ερώτηση από το ΚΙΝΑΛ για τα προβλήματα των αγροτών
Το ζήτημα των προβλημάτων των αγροτών με αφορμή και
την ενεργειακή κρίση θα βρεθεί στην ατζέντα της συζήτησης στη Βουλή την ερχόμενη Παρασκευή, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Γ. Γεωργαντάς θα απαντήσει στην επίκαιρη
επερώτηση της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ.
Εξάλλου, με ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέτει ζήτημα οικονομικής ασφυξίας των
αγροτών και ζητά από τον πρωθυπουργό να λάβει μέτρα
έστω και την ύστατη στιγμή.
Στο αίτημά του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Α. Τσίπρας κατηγορεί τον Κ. Μητσοτάκη για «απόπειρα εξαπάτησης των αγροτών με την ανακοίνωση μέτρων ανεπαρκών

και κατώτερων των περιστάσεων μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας που πλήττει την πρωτογενή παραγωγή», ενώ η κυβέρνησή του «φρόντισε να πραγματοποιήσει τη χειρότερη και αδιαφανέστερη πληρωμή άμεσων
ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έχει γίνει στα χρονικά».
Ρωτά, τέλος, τον πρωθυπουργό αν σκοπεύει να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, όπως την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο για όλους ανεξαιρέτως τους αγρότες, καθώς και τη
στοχευμένη επιδότηση των αγροτικών τιμολογίων ρεύματος με στόχο την αντιστάθμιση του υπέρογκου κόστους της
ρήτρας προσαρμογής.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, την προσεχή Παρασκευή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή
«Ώρα Πρωθυπουργού».
Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ με αίτημά του ζητά τη σύγκληση
της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής με θέμα την ακραία ακρίβεια στο ρεύμα. Στο αίτημα
που υπογράφει και η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα
Γεροβασίλη, επισημαίνεται ότι, ενώ οι καταναλωτές είναι
αντιμέτωποι με ένα άνευ προηγουμένου κύμα ακρίβειας
που απειλεί πλέον ανοιχτά την πρόσβασή τους στο αγαθό
της ενέργειας, η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας.

Συρμαλένιος κατά… ατσαλένιου
Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ο

λοένα και περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προστίθενται στη
γραμμή αμφισβήτησης των επιλογών του Αλέξη Τσίπρα. Μετά
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που άνοιξε τον χορό και ακολούθησε ο Νίκος Φίλης, χθες από
το Κανάλι της Βουλής ο βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος έδειξε
να συμμερίζεται τις απόψεις του πρώην
«τσάρου» της Οικονομίας.
Ερωτηθείς αν έχει την ίδια εικόνα ως
προς την επιλογή συμβούλων του πρώην
πρωθυπουργού, ο Ν. Συρμαλένιος απάντησε «εν μέρει ναι», και αναφέρθηκε στην επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως προέδρου της Βουλής. «Θεωρώ ότι ήταν μια
ατυχής επιλογή, όχι στο να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και να εκπροσωπεί κάποιους τομείς πολιτικής που γνωρίζει, όπως π.χ. θέματα Δικαιοσύνης, αλλά ως πρόεδρος της Βουλής.
Όπου πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να
έχει τη συναίνεση μεγάλων μερίδων των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων που μετέχουν
στη Βουλή και η συμπεριφορά επίσης να είναι τέτοια που να μπορεί να διεκπεραιώνει
αυτό το σύνθετο έργο, πολιτικό και πρακτικό», σημείωσε ο βουλευτής Κυκλάδων.
Η εσωκομματική γκρίνια στην αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια, ενόψει του Συνεδρίου του κόμματος
στα τέλη Μαρτίου αλλά και στον απόηχο της
πρότασης Τσίπρα για εκλογή προέδρου από
τη βάση.

Αφωνία ο πρόεδρος
Και το ερώτημα που θέτουν στην Κουμουνδούρου οι Προεδρικοί είναι πότε θα
πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος,
όπως επισημαίνουν, έχει βιώσει πολλάκις

αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν.
«Όταν ο Τσίπρας προτάθηκε από την ομάδα Μπανιά για υποψήφιος νέος πρόεδρος
του Συνασπισμού, έγινε ο κακός χαμός. Επιθέσεις, λάσπη, κουτσομπολιά εκ των έσω.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τον πρώτο
άνθρωπο που καρατόμησε ο Τσίπρας με το
που εξελέγη πρόεδρος ήταν ο Καρτερός.
Όλα αυτά που συμβαίνουν από προχθές
με τον Τσακαλώτο είναι για τον Τσίπρα
πρωινό. Για ποιο λόγο να απαντήσει ο Τσίπρας; Δεν θα πέσει στο επίπεδό του. Έχει
πέσει το σύμπαν πάνω στον Ευκλείδη. Τράβηξε μόνος του το χαλί κάτω από τα πόδια
του. Έκανε το λάθος και τα έβαλε με όλους
με αυτά που είπε, όχι μόνο με τον Τσίπρα.
Στην ουσία χαρακτήρισε πλέμπα την κομματική βάση που δεν καταγόμαστε από λόρ-

δους όπως ο ίδιος και δεν έχουμε αστική
αυτοπεποίθηση. Βέβαια λόρδους από την
Πρέβεζα πρώτη φορά βλέπουμε, αλλά τέλος πάντων. Ποιος θα βρεθεί να τον υποστηρίξει ανοιχτά, δεν ξέρω», δηλώνουν κύκλοι
της Κουμουνδούρου στην «Political», σχολιάζοντας την επόμενη ημέρα της συνέντευξης Τσακαλώτου και απαντώντας στο τι
προτίθεται να πράξει ο πρόεδρος Τσίπρας
μετά τον σάλο που ξέσπασε.

Ευαισθησία αλά καρτ
Από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αυτό που διαρρέει αφορά την
ευαισθησία αλά καρτ που δείχνουν οι «σύντροφοι» Προεδρικοί, αναφέροντας επί παραδείγματι πως «δεν γίνεται να τους πειράζει ο Ευκλείδης και όχι ο Γιώργος Τσίπρας

με τις αναφορές του περί συνεργασίας με
υγιή κομμάτια της Δεξιάς. Σε αυτούς χρεώνουν παιχνίδι με τον Μητσοτάκη, και θέλουν
να αμαυρώσουν στα μάτια της κομματικής
βάσης τον Ευκλείδη και τον παλιό Συνασπισμό, όλους εμάς που αντιστεκόμαστε στην
πασοκοποίηση», καταλήγουν.

Και ο βουλευτής Κυκλάδων
του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τις
επιλογές Τσίπρα - «Τους έχει
για πρωινό» δηλώνουν από
το περιβάλλον του προέδρου
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Ξύλο και απειλές
σε μάρτυρα της
υπόθεσης Βαλυράκη

Σβήνουν οι ελπίδες για
τους 10 αγνοουμένους

«Η

Πυροσβεστική Υπηρεσία
ενημέρωσε το ΥΝΑΝΠ ότι
έχουν εξαντληθεί οι επιχειρησιακές δυνατότητες
έρευνας και διάσωσης επί του Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίου “Euroferry Olympia”, στη σημερινή
του θέση». Η φράση αυτή στην ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας ήταν «μαχαιριά στην καρδιά» για τους συγγενείς
όσων αγνοούνται, οι οποίοι πλέον γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός κάποιος λιγοστεύουν συνεχώς.
Ωστόσο, οι πιθανότητες αυτές για τους
δέκα αγνοουμένους (σ.σ. ανάμεσά τους
τρεις Έλληνες) θα εξαντληθούν σε όσο το
δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για τα
κλιμάκια της ΕΜΑΚ που έχουν και την ευθύνη των επιχειρήσεων. Αυτό θα γίνει στο
λιμάνι του Πλατυγιαλίου Αιτωλοακαρνανίας, όπου θα ρυμουλκηθεί το πλοίο, μια
απόσταση περίπου 90 μιλίων από το σημείο που βρισκόταν (σ.σ. ανοιχτά της Κέρκυρας) σε μια δύσκολη επιχείρηση και με
πολύ χαμηλή ταχύτητα. Με κομμένη την
ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις οι
συγγενείς των αγνοουμένων, οι οποίοι μετακινήθηκαν στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας για να βρίσκονται κοντά στο «Euroferry Olympia» και να παρακολουθούν τις
δράσεις των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ, με
το πλοίο να συνεχίζει να «βράζει».
Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

το ΠΣ είναι ενδεικτικές των συνθηκών που
επικρατούν στα καταστρώματα του πλοίου,
με τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν
μόνο με ειδικές στολές και φιάλες οξυγόνου σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών και τοξικών αερίων. Παρά το γεγονός ότι οι ημέρες κυλούν, οι συγγενείς
των αγνοουμένων δεν χάνουν την πίστη
τους, με τη Βένια Μπ. (σ.σ. σύζυγος οδηγού φορτηγού) να δηλώνει: «Ο άντρας μου
είναι ζωντανός και περιμένει να τον βοη-

θήσουμε. Πιστεύω ότι είναι εγκλωβισμένος. Είναι ένας έμπειρος οδηγός και λόγω
της εμπειρίας του πιστεύω ότι βρίσκεται
σε ένα ασφαλές σημείο μέσα στο καράβι,
αλλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί
μας», εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της στη ρυμούλκηση του πλοίου, καθώς εκτιμά ότι χάνεται κρίσιμος χρόνος.

Κορυφώνεται η αγωνία για
τις οικογένειές τους - Το καράβι
ρυμουλκείται στο λιμάνι
του Πλατυγιαλίου

Έτσι έμεινε ζωντανός ο Λευκορώσος
Η ψυχραιμία που επέδειξε ο 21χρονος Λευκορώσος οδηγός φορτηγού και η τύχη ήταν
που τον κράτησαν στη ζωή (σ.σ. ήταν εγκλωβισμένος για 53 ώρες), με τον ίδιο να δίνει
συμπληρωματική κατάθεση στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος. Η ψυχραιμία
γιατί, όταν αντιλήφθηκε ότι έχει ξεσπάσει φωτιά, δεν επιχείρησε να διαφύγει στα τυφλά, αλλά περίμενε να πέσει το θερμικό φορτίο και να μειωθεί ο καπνός για να δει τις
πινακίδες που έγραφαν «Έξοδος κινδύνου», και η τύχη γιατί βρισκόταν στο κατάστρωμα -1, άρα και πιο κοντά στην επιφάνεια. Ο ίδιος ανέφερε πως «όταν ξύπνησα και κατάλαβα ότι ξέσπασε φωτιά, προσπάθησα να βρω δίοδο διαφυγής αλλά δεν τα κατάφερα.
Υπήρχε πολύ υψηλή θερμοκρασία και αποφάσισα να μείνω στην καμπίνα του φορτηγού. (…) Βγήκα την τρίτη ημέρα που κατάλαβα ότι είχε πέσει η θερμοκρασία και για να
σιγουρευτώ έπιασα τις λαμαρίνες με τα χέρια μου».

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο
Ευάγγελος Ασμάνης, αυτόπτης
μάρτυρας στην υπόθεση θανάτου
του Σήφη Βαλυράκη. Η επίθεση σε
βάρος του φέρεται να έγινε από
άτομα που είχαν καλυμμένα τα
πρόσωπά τους, τα οποία τον απείλησαν σχετικά με το τι θα καταθέσει όταν κληθεί από τις Αρχές.
Το θύμα προχώρησε στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων για
ξυλοδαρμό εναντίον του στον εισαγγελέα Χαλκίδας. Σύμφωνα με
τον δικηγόρο του Δημήτρη Μπάρδη, ο μάρτυρας στις 8 Φεβρουαρίου δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους δράστες, οι οποίοι τον
«απείλησαν να “προσέξει καλά τι
θα πει” και “πώς θα το πει” όταν τον
καλέσει ο ανακριτής που έχει στα
χεριά του την υπόθεση του Σήφη
Βαλυράκη». Μάλιστα, ο ίδιος εξηγεί πως ο εντολέας του «βιώνει
κλίμα τρομοκρατίας, προκειμένου
ο φάκελος του θανάτου της υπόθεσης Βαλυράκη να κλείσει ως ένα
θαλάσσιο ατύχημα».
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη είχε
μπει στο αρχείο, αλλά η οικογένεια
προσέφυγε κατά της πρωτόδικης
εισαγγελικής διάταξης στην Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας. Ο αρμόδιος
εισαγγελέας προχώρησε τελικά
στην άσκηση κακουργηματικής
δίωξης σε βάρος δύο ψαράδων,
που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι δυο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και κάνουν λόγο για «ψευδομαρτυρία»
που τους έθεσε στο στόχαστρο της
Δικαιοσύνης.
Σοφία Σπίγγου
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προανακριτική διαδικασία είναι μυστική, επομένως κάθε “διαρροή”
μόνο κακό μπορεί να κάνει στην έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στον χρόνο που πρέπει και αφού
πρώτα έχει εξεταστεί εξονυχιστικά κάθε
λεπτομέρεια της υπόθεσης», ξεκαθαρίζουν στην «Political» πηγές της ΕΛΑΣ
αναφορικά με το «θρίλερ» της Πάτρας και
τα τρία νεκρά αδερφάκια.
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Ψάχνουν το αόρατο χέρι
που… πήρε την Τζωρτζίνα
ξουν, σε συνεργασία πάντα και με τους
επιστήμονες».

«Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά…»
Ο κουμπάρος του ζευγαριού, Πέτρος Σ.,
μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε ότι «έχω να τους δω από την κηδεία της
Τζωρτζίνας. Έχουν κλειστεί στο σπίτι, ο
Μάνος δουλεύει όλη μέρα από το πρωί
μέχρι το βράδυ. (…) Εγώ μέχρι και τώρα
που διαβάζω διάφορα, δεν πιστεύω ότι
έχει κάνει κάτι η Ρούλα. Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι έχει γίνει κάτι, θα πέσουμε από
τα σύννεφα. Για τον Μάνο βάζω το χέρι
μου στη φωτιά ότι είναι καθαρός τελείως.
Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι
η Ρούλα, δεν βάζω όμως και το χέρι μου
στη φωτιά».
Την ίδια ώρα, η αδερφή της μητέρας των
τριών κοριτσιών, μιλώντας σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή για τον θάνατο της 6 μηνών
Ίριδας, τόνισε: «Ποτέ και για κανέναν λόγο, δεν υπάρχει περίπτωση, έλιωνε για τα
παιδιά της. Ούτε μία στο εκατομμύριο να
έχει πειράξει τα παιδιά της».

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις
τοξικολογικές-ιστολογικές εξετάσεις
στην 9χρονη Τζωρτζίνα (σ.σ. το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που απεβίωσε
στα τέλη Ιανουαρίου), η αγωνία για το ποιο
«αόρατο χέρι» έκοψε το νήμα της ζωής
των τριών κοριτσιών κορυφώνεται. Ο ταξίαρχος (ε.α.) και επίτιμος πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών ΕΛΑΣ Θανάσης Κατερινόπουλος επιχειρεί να εξηγήσει με
βάση τα μοτίβα που προκύπτουν από τους
τρεις θανάτους (σ.σ. κάτι στο οποίο δίνουν
ιδιαίτερη σημασία οι ερευνητές της
Ασφάλειας) τι μπορεί να έχει συμβεί και
μέσα σε 33 μήνες να πέθαναν αιφνιδίως
τα τρία παιδιά.
«Δεν μπορώ να πειστώ ότι οφείλεται
σε κάποια αίτια ιατρικά, γιατί υπάρχουν
κάποια ερωτήματα, τα οποία έβαλα και
συνεχίζω να βάζω και στα οποία πρέπει
να δώσουν απαντήσεις και η αστυνομία
και οι επιστήμονες. Θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Δεν υπάρχει μια

σαφέστατη μέχρι αυτή τη στιγμή ιατροδικαστική εξέταση που να λέει ότι ο θάνατος οφείλεται σε συγκεκριμένο παθολογικό γεγονός», επεσήμανε εκ νέου ο
πολύπειρος απόστρατος αξιωματικός
της Αστυνομίας και πρόσθεσε: «Οδη-

γούμαστε στην κατεύθυνση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν ξέρω
ποιος είναι ο δράστης. Θέλω να πιστεύω
ότι πολύ σύντομα οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών της Αττικής, που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία, θα καταλή-

Ξανά στο σκαμνί 74χρονος που κατηγορείται
για αποπλάνηση τεσσάρων κοριτσιών στην Κω
Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί ξανά
στις 14 Μαρτίου 2022 ένας 74χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της αποπλάνησης ανηλίκων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος τεσσάρων κοριτσιών.
Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε από το Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Κω σε κάθειρξη 12 ετών
με αναστολή στην έφεση και απαγόρευση επίσκεψης και παραμονής του στο Δημοτικό Διαμέρισμα
του νησιού όπου διαμένουν τα κορίτσια, ενώ στην
απολογία του είχε δηλώσει ότι όλα όσα του καταλογίζονται είναι ψέματα, καθώς οι οικογένειες
που τον κατήγγειλαν είχαν προηγούμενα μαζί του.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του
2014, όταν η μητέρα δυο κοριτσιών τον κατήγγειλε
στην αστυνομία. Από την έρευνα προέκυψαν και

άλλες περιπτώσεις και ο 74χρονος οδηγήθηκε
στο εδώλιο για πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης κατά το χρονικό διάστημα από το 1999 έως
το 2014.
Ειδικότερα, κατηγορείται ότι το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2014 ενήργησε ασελγείς πράξεις που προσβάλλουν τη γενετήσια
αξιοπρέπεια με την πρώτη ανήλικη κοπέλα η
οποία τότε ήταν ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Από το
2010 έως και το 2014 κατηγορείται ότι έπραξε το
ίδιο με τη δεύτερη ανήλικη κοπέλα, η οποία τότε
είχε ηλικία από 4 έως 8 ετών, ενώ από το 1999 έως
το 2005 φέρεται να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος κοριτσιού από 4 έως 10 ετών. Η τελευταία περίπτωση αφορά κοριτσάκι το οποίο
υπέστη κακοποίηση σε ηλικία 8 ετών.

Επιμένει ο ταξίαρχος
Κατερινόπουλος: «Θεωρώ ότι
είναι εγκληματική ενέργεια…»

Απαγωγή Κυπαρίσση: Φοβάται
για τη ζωή του η οικογένειά του
Έχουν συμπληρωθεί 57 ημέρες από την απαγωγή του Γιώργου Κυπαρίσση, λίγα μέτρα
μακριά από το σπίτι του στην περιοχή στο Ντράφι, με τους δράστες να έχουν επιλέξει τη
«σιγή ασυρμάτου» εδώ και καιρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε η δραματική έκκληση
της μητέρας του 40χρονου επιχειρηματία, Όλγας Κυπαρίσση, φαίνεται να τους επηρέασε. Για αυτό και στην ΕΛΑΣ θεωρούν πολύ κρίσιμες τις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς
εάν δεν υπάρξει επικοινωνία των απαγωγέων με την οικογένεια θα είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Από την άλλη, οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας επισημαίνουν ότι δεν
είναι η πρώτη φορά που μια απαγωγή διαρκεί περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς,
με στόχο την ψυχολογική κατάρρευση της οικογένειας του θύματος και την ικανοποίηση
κάθε οικονομικού αιτήματος των δραστών. Πολλώ δε μάλλον όταν οι απαγωγείς αποδείχθηκαν πολύ πιο «υπολογίσιμοι» από τις αρχικές εκτιμήσεις ορισμένων, που αβίαστα
έκαναν λόγο για «ερασιτέχνες». Σε κάθε περίπτωση, η αγωνία της οικογένειας του Γιώργου Κυπαρίσση έχει κορυφωθεί, εκφράζοντας ανοιχτά πλέον φόβο για τη ζωή του
40χρονου επιχειρηματία. Όσον αφορά τα λύτρα, η οικογένεια έχει μαζέψει όσο περισσότερα μετρητά μπορούσε, όχι όμως το 1 εκατ. ευρώ που απαίτησαν οι δράστες.
Κώστας Παπαδόπουλος
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«Με βίασε
ενώ ούρλιαζα
από πόνο
και φόβο»
Της Σοφίας Σπίγγου

Α

ντίστροφα μετρά ο χρόνος για
τον 40χρονο ηθοποιό με καριέρα στις ΗΠΑ που θα κληθεί να
περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί για βιασμό κατά
συρροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένο και σε απόπειρα!
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε
βάρος του αποτελείται από τρεις μηνύσεις τεσσάρων γυναικών. Η πρώτη μήνυση κατατέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021 από
πασίγνωστη ηθοποιό με λαμπρή καριέρα
στο εξωτερικό και συμμετοχές σε πολλές ευρωπαϊκές ταινίες βραβευμένων
σκηνοθετών και την αδελφή της. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μήνυση, η

μία από τις δύο αδελφές βιάστηκε για
πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2008, όταν
ήταν 15 ετών: «Με ακινητοποίησε βίαια
στον τοίχο με τα χέρια του και ενώ ούρλιαζα από τον πόνο και τον φόβο, εκείνος
έκλεισε την μπαλκονόπορτα του σπιτιού
για να μην ακούγονται οι φωνές μου και
με βίασε».

«Μου ’ριχνε χαστούκια και γροθιές»
Σοκαριστικά είναι όσα περιγράφονται
και στη δεύτερη μήνυση που έχει υποβληθεί σε βάρος του ηθοποιού από μια
νεαρή γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι
κακοποιήθηκε σεξουαλικά τον Απρίλιο
του 2014. «Γδύθηκε ενώ εγώ του έλεγα
“όχι, όχι” και με βίασε. Με χαστούκιζε με
τρομερή δύναμη στο πρόσωπο, με χτυ-

πούσε με χαστούκια και γροθιές και μου
δάγκωνε το στόμα. Μου έπιανε τον λαιμό
και τον έσφιγγε κόβοντάς μου την αναπνοή», περιγράφει στην έγκλησή της η
μάρτυρας, συμπληρώνοντας ότι δεν ήταν
σε θέση να αποτρέψει τον 40χρονο, καθώς την είχε ακινητοποιήσει με την
υπέρτερη σωματική δύναμή του.
Στις 12 Αυγούστου κατατέθηκε από μια
28χρονη γυναίκα και τρίτη μήνυση σε
βάρος του ηθοποιού. Η συγκεκριμένη
μάρτυρας υποστηρίζει ότι γνώρισε τον
Φιλίππου το 2013, όταν εκείνος ανέλαβε
να τη βοηθήσει με τις εξετάσεις που θα
έδινε στη δραματική σχολή και, σύμφωνα με την ίδια, τη βίασε κατά τη διάρκεια
μιας πρόβας.
«Ενώ καθόμουν στην καρέκλα του

γραφείου και απήγγελλα, εκείνος ξαφνικά σηκώθηκε από τον καναπέ κάνοντάς
μου νόημα να συνεχίσω και ήρθε από πίσω μου. Ξαφνικά όμως ο εγκαλούμενος
κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό
μου και προχώρησε σε πράξεις που συνιστούν βιασμό. Ενώ είχα ξεσπάσει σε
λυγμούς, εκείνος μου είπε ότι πρέπει να
πάω σε ψυχολόγο και να δουλέψω τη
σχέση μου με τον πατέρα μου», αναφέρει
στη μήνυσή της.

Συγκλονιστικές οι περιγραφές
των θυμάτων στις μηνύσεις
τους για τον 40χρονο ηθοποιό

Η ψυχολόγος της ΕΛΑΣ «καταδικάζει» τον ντράμερ: «Λέει αλήθεια το παιδί»
Την ώρα που πέντε νέες καταγγελίες γυναικών βάζουν
στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης τον μουσικό γνωστού
συγκροτήματος, ο ίδιος στις 11 Απριλίου καλείται να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για δεύτερη φορά
μετά την καταδίκη του τον Απρίλιο του 2019 για ασέλγεια
σε βάρος ενός εξάχρονου κοριτσιού.
Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από το Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, το κοριτσάκι φαίνεται
πως από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως και τον Μάιο του
2013 είχε υποστεί τις σεξουαλικές επιθέσεις του μουσικού. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, ο 69χρονος ντράμερ έβαζε την ανήλικη να κάθεται στα γόνατά του
για να τις δείχνει δήθεν ταινίες. Μπροστά του υπήρχε ένα
τραπέζι με ένα μακρύ τραπεζομάντιλο και πίσω από αυτό
το παιδί άρχισε να βιώνει τη φρίκη της σεξουαλικής κακοποίησης. Μάλιστα, κλινική ψυχολόγος και αξιωματικός

της ΕΛΑΣ κατέθεσε στο δικαστήριο πως το κοριτσάκι κατά
την εξέταση επαναβίωσε το τραύμα της. «Αυτό που είπε
αρχικά ήταν ότι έβαζε το χέρι του στο σώμα της και στην
πορεία είπε τα υπόλοιπα. Κάθε φορά σχεδόν που πήγαινα
μου έλεγε ότι συνέβαινε αυτό και μια φορά μού πήρε το

χέρι και το έβαλε στα γεννητικά του όργανα. Ήταν πάνω
από τρεις τέσσερις φορές». Η ίδια απέκλεισε το ενδεχόμενο η κατάθεση του παιδιού να είναι προϊόν υποβολής,
χαρακτηρίζοντας τις περιγραφές ακριβείς και ειλικρινείς.
«Μου είπε ότι την κάθιζε στα γόνατά του, έβλεπαν στον
υπολογιστή κάτι για τη Μαδαγασκάρη και έβαζε τα χέρια
του στο σώμα της και μια φορά τής πήρε το χέρι και το
έβαλε στα γεννητικά του όργανα. Δεν έχει και σήμερα κάποια απόκλιση σε αυτά που είπε», ξεκαθάρισε η μάρτυρας. Κατά την απολογία του ο 69χρονος ντράμερ απέδωσε
τις καταγγελίες σε βάρος του στην άρνησή του να καταθέσει υπέρ του συζύγου της μητέρας του παιδιού στην αντιδικία του με τον πρώην πεθερό του. Μάλιστα, ανέφερε
πως η μητέρα του κοριτσιού τον απείλησε τηλεφωνικά
πως αν δεν καταθέσει στη δίκη «θα το πληρώσει».
Σ.Σ
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Θεμιστοκλέους: «Το καλοκαίρι θα είμαστε κοντά σε μια κανονικότητα»
Από αύριο, Πέμπτη, μπορούν να προμηθεύονται μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί δωρεάν από τα φαρμακεία πέντε
self tests, προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου από τις 28 Φεβρουαρίου
έως τα μέσα Μαρτίου.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της
πανδημίας και πώς θα προχωρήσουμε προς
το Πάσχα και το καλοκαίρι, μίλησε ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. « Έχουμε αποΓράφει η

Εύη Πανταζοπούλου

E

νας νεαρός δάσκαλος από την
Πάτρα, που αν και ξεκίνησε
για στρατιωτικός πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι προτιμούσε να μεταδίδει γνώσεις στα παιδιά, βρίσκεται ανάμεσα στους 100 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως για
το 2022. Ο λόγος για τον 35χρονο Νίκο
Γαλάνη, στον οποίο απονεμήθηκε το
βραβείο Global Teacher Award από τον
Οργανισμό AKS Education Awards.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Νίκος Γαλάνης, ο οποίος σήμερα υπηρετεί σε διθέσιο σχολείο της Αργολίδας,
βραβεύεται. Η πρώτη βράβευση ήρθε το
2019 στα Education Leaders Awards
για την καινοτομία της δημιουργίας ταινιών και ακολούθησε μία ακόμα το 2021,
όταν αναδείχθηκε «Εκπαιδευτικός της
Χρονιάς» στον ίδιο θεσμό.
«Πάντα ένα βραβείο είναι μεγάλη χαρά
και μας δίνει κουράγιο και θέληση να συνεχίσουμε παρά τις αντιξοότητες. Παράλληλα,
είναι και ένα δείγμα εκτίμησης της δουλειάς, της προσπάθειας και των κόπων μας»,
λέει στην «Political» ο 35χρονος Νίκος Γαλάνης, ο οποίος μόλις πέρυσι διορίστηκε
στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου και
φέτος διδάσκει στη Β’, στην Ε’ και στη ΣΤ’
τάξη. Και συνεχίζει: «Επί έντεκα χρόνια,
υπήρξα αναπληρωτής και μετακόμιζα,
όπως χιλιάδες συνάδελφοί μου, από τη μια
πόλη στην άλλη. Είναι μια πολύ δύσκολη
κατάσταση, αλλά τελικά κρατάω μόνο τα θετικά. Είδα πολλές περιοχές και γνώρισα
πολλούς αξιόλογους ανθρώπους».

Βρήκε τρόπους να μη βαριούνται
Ο ίδιος εισήχθη σε Στρατιωτική Σχολή
στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνειδητοποίησε
ότι δεν του ταίριαζε καθόλου και εγκατέλειψε τις σπουδές του τον ίδιο χρόνο. Το επόμενο έτος υπέβαλε ξανά μηχανογραφικό
και εισήχθη στο Παιδαγωγικό της Πάτρας.

συμπίεση στο ΕΣΥ και περιμένουμε σταδιακή
χαλάρωση των μέτρων που έχει ήδη αρχίσει.
Θα υπάρξουν οι εισηγήσεις των ειδικών.
Έχουμε καλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης και αρκετό κόσμο που έχει νοσήσει. Σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε πολύ
κοντά στην κανονικότητά μας. Η πανδημία
δεν έχει τελειώσει, δεν θα εξαφανιστεί με
μαγικό ραβδί» είπε στο Mega ο κ. Θεμιστοκλέους. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες καταγράφηκαν 19.623 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Ο δασκαλάκος
ήταν… λεβεντιά

«Με τα χρόνια κατάλαβα ότι τα παιδιά βαριούνται στο σχολείο, οπότε έψαχνα ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας και σκέφτηκα τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους που άπτονται ζητημάτων που δεν
μπορούμε να αγγίξουμε μέσα από τα βιβλία, όπως το Προσφυγικό, οι γυναικοκτονίες και ο σχολικός εκφοβισμός. Η χαρά με
την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία είναι μεγάλη. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η
ανταπόκριση των γονέων τους. Είναι πάντα
αρωγοί στις προσπάθειές μας. Πέρυσι, δημιουργήσαμε την ταινία για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση. Τότε, ήταν
πολύ αυστηρά τα μέτρα στην περιοχή μας
λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων. Παρ’
όλα αυτά, οι γονείς ακόμα και… παρανόμως έφεραν τα παιδιά στα γυρίσματα», περιγράφει χαμογελώντας ο εκπαιδευτικός.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα
της χώρας μας, ο Νίκος Γαλάνης εκφράζει
την άποψη ότι «παγκοσμίως πρόκειται για

ένα αρτηριοσκληρωτικό σύστημα που δύσκολα επιδέχεται αλλαγές, πόσω μάλλον
στη χώρα μας, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Είναι πάρα πολλές οι
παθογένειες. Θα επιμείνω στο γεγονός ότι ο
πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
βασίζεται στο τρίπτυχο της εμπιστοσύνης
γονέα - παιδιού - δασκάλου και σας ρωτώ
πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό όταν κάθε
χρόνο αλλάζει ο δάσκαλος;».

Ο Νίκος Γαλάνης, που
βραβεύτηκε ως ένας από τους
100 καλύτερους εκπαιδευτικούς
στον κόσμο, μιλάει στην «P» για
το πώς κεντρίζει το ενδιαφέρον
των μαθητών του

Ανακοινώθηκαν 67 θάνατοι, ενώ ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 455 (65,3% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 67 έτη. Το 88,1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 332 (72,97%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 123
(27,03%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Στα
7.112 οι νέες μολύνσεις στην Αττική, στις
1.900 στη Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώνονται
6.000 διορισμοί
εκπαιδευτικών
από το υπ. Παιδείας
Περίπου 6.000 διορισμούς στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση θα ανακοινώσει, το
αμέσως επόμενο διάστημα, το
υπουργείο Παιδείας, προκειμένου
να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν από τις φετινές παραιτήσεις
και αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει επανειλημμένως εκφράσει τη βούληση «να αφήσουμε
πίσω τη “στρέβλωση” των αναπληρωτών και να προχωρήσουμε σε
διορισμούς και στην επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών μας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 11.700 μόνιμοι διορισμοί σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
παρότι αρχικά είχαν ανακοινωθεί
5.250.
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εκτιμά ότι φέτος ο συνολικός
αριθμός παραιτήσεων εκπαιδευτικών θα είναι μικρότερος από τις
προηγούμενες χρονιές και δεν θα
ξεπεράσει τις 6.000 παρά το γεγονός
ότι οι διδάσκοντες που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι περισσότεροι. Με τα έως τώρα δεδομένα, η εκτίμηση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο αριθμός των παραιτήσεων
θα είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 20% φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση του αριθμού μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών αναμένεται
αμέσως μετά το Πάσχα.
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Κώστας Καραμανλής:
«Να ενταχθεί το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης στο
ευρωπαϊκό δίκτυο ΤΕΝ-Τ»

ΕΡΓΟΣΕ: Πέφτουν 4 δισ. ευρώ
για σιδηροδρομικά έργα
Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η

ΕΡΓΟΣΕ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων στην ιστορία της
χώρας, καθώς έχουν ήδη
μπει σε τροχιά υλοποίησης έργα ύψους 4
δισ. ευρώ. Το 2020 εγκρίθηκε ο σχεδιασμός και ξεκίνησε η υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος σιδηροδρομικών
έργων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για
τη σύνδεση των κύριων λιμανιών της χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Έχουν δημοπρατηθεί έργα προϋπολογισμού 515,3 εκατ. ευρώ με μειοδοτικούς
διαγωνισμούς, τα οποία στην πλειονότητά
τους αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης
και τηλεπικοινωνιών. Δρομολογήθηκε η
επανεκκίνηση των συμβάσεων που αφορούν
την εγκατάσταση ειδικών σιδηροδρομικών
συστημάτων (σηματοδότηση ETCS κ.λπ.) στη
σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη
- Προμαχώνα με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της μείωσης του χρόνου διαδρομής.

Σε νέα εποχή
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για
τη δημοπράτηση έξι εμβληματικών έργων
συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ.

Η αξιοποίηση της μεθόδου του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ταχύτερη δυνατή
υλοποίηση των έργων αυτών αποτελεί
στρατηγική απόφαση ύψιστης σημασίας.
Επελέγη ο ανταγωνιστικός διάλογος ως η
καλύτερη διαγωνιστική διαδικασία με
στόχο να σχεδιαστούν άρτια τεχνικά έργα
και παράλληλα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης και κατασκευής τους.
Τα έργα θα συγχρηματοδοτούνται από
προγράμματα της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ, καθώς και του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη 2» (Connecting Europe
Facility - CEF 2) 2021-2027.

Τα έξι εμβληματικά έργα
• Η κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής Θεσσαλονίκη - Τοξότες, 1,68 δισ.
ευρώ.
• Η ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο - Πάτρα στο τμήμα Ρίο - Νέος Λιμένας Πατρών, 477 εκατ.
ευρώ.
• Η αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής
στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο με
διπλασιασμό και εγκατάσταση σηματοδότησης - ETCS και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής, 1,07 δισ. ευρώ.
• Η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και

η κατασκευή του Προαστιακού της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 53,5 εκατ. ευρώ.
• Η κατασκευή της νέας προαστιακής
γραμμής για τη σύνδεση της Ραφήνας και
του λιμανιού της με το υφιστάμενο δίκτυο,
309 εκατ. ευρώ.
• Η κατασκευή της νέας προαστιακής γραμμής στο τμήμα από τον κόμβο Κορωπίου έως
το λιμάνι Λαυρίου, 391 εκατ. ευρώ.
Για την επιτυχημένη υλοποίηση του
σχεδιασμού των έργων απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένων συμβούλων, οι
οποίοι θα συνδράμουν σε όλα τα στάδια
του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Παράλληλα με τα έργα αυτά η ΕΡΓΟΣΕ
προχώρησε και στη δημοπράτηση επτά
έργων, προϋπολογισμού 515,3 εκατ. ευρώ,
με μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τα οποία
αφορούν κυρίως την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο
της χώρας.

Συγχρηματοδοτούνται από
προγράμματα της επόμενης
Προγραμματικής Περιόδου
του ΕΣΠΑ και του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη 2»

Τη σημασία ένταξης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
ΤΕΝ-Τ, καθώς αποτελεί κρίσιμη υποδομή στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ενεργειακό κόμβο, υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο του άτυπου
Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ.
Ο υπουργός ανέπτυξε τις προτεραιότητες της
ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του κανονισμού ΤΕΝ-Τ ενόψει της αναθεώρησής του, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη των διασυνοριακών
γραμμών Βορρά - Νότου και ιδιαίτερα στη σιδηροδρομική σύνδεση της Ελλάδας με τις χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων.
Η επέκταση του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ελλάδα, μέσω πολλαπλών κάθετων
σιδηροδρομικών γραμμών, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εσωτερική συνοχή των γειτονικών χωρών, την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διεθνών μεταφορών από
την Κεντρική προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των Βαλκανίων.
«Για αυτό είναι κρίσιμο να συμπεριληφθεί στο
δίκτυο ΤΕΝ-Τ ο διάδρομος, παράλληλα με την
ακτογραμμή της Αδριατικής και του Ιονίου, ως μια
επέκταση του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Ο υπουργός αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης: «Το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης έχει ήδη αναγνωριστεί ως υποδομή μεγάλης σημασίας για τη στρατιωτική του
χρήση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ως ένας ενεργειακός κόμβος και θα μπορούσε να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και διατροπικότητα του συνολικού δικτύου».
Ο κανονισμός ΤΕΝ-Τ υποστηρίζει την ανάπτυξη
ενός αξιόπιστου και αδιάλειπτου δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών, που θα προσφέρει βιώσιμη
συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, χωρίς
κενά, σημεία συμφόρησης ή ελλιπείς συνδέσμους. Αποτελείται από σιδηροδρόμους, εσωτερικές πλωτές οδούς, θαλάσσια δρομολόγια μικρών
αποστάσεων και δρόμους που συνδέονται με πόλεις, θαλάσσια και εσωτερικά λιμάνια, αεροδρόμια
και τερματικούς σταθμούς.
Ρ.Σ.
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Δημοτικός υπάλληλος δικαιολογήθηκε πως
μετέφερε μετανάστες γιατί δεν είχε λεφτά
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 46χρονος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη την περασμένη
εβδομάδα να μεταφέρει δύο μετανάστες στο πορτμπαγκάζ
του αυτοκινήτου του. Στην απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δέχτηκε την
πρόταση που του έκανε διαμεσολαβητής.
Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν στον δημοτικό
υπάλληλο τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό
τμήμα. Ο 46χρονος είχε εντοπιστεί από την αστυνομία στην

Εγνατία οδό, στο ύψος της Ασπροβάλτας, να μεταφέρει τους
δύο Αφγανούς μετανάστες. Αρχικά είχε αρνηθεί τη διακίνηση, όμως στη συνέχεια την παραδέχτηκε. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι μετέφερε στις ανακριτικές Αρχές ότι συμφώνησε για τη διακίνηση και θα λάμβανε ένα ποσό που κυμαίνεται από 400 έως 500 ευρώ.
Οι μετανάστες είχαν επιβιβαστεί από τον Έβρο και προορισμός τους ήταν η Θεσσαλονίκη. Οι διωκτικές Αρχές σε
καθημερινή βάση συλλαμβάνουν διακινητές μεταναστών,
παρότι οι ροές λόγω των καιρικών συνθηκών και την άνοδο
των νερών του ποταμού έχουν περιοριστεί.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οικογένεια
και Ημαθία,
οι προτεραιότητες
του Λ. Τσαβδαρίδη

Ο Δημήτρης
Κούβελας βρέθηκε
δίπλα στους
Προσκόπους

Τι και αν ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετράει χρόνια στα βουλευτικά έδρανα; Ποτέ του δεν παρασύρεται από τη δουλειά και ξέρει να
βάζει πάντα όρια και προτεραιότητες. Μάλιστα, όπως πρόσφατα
έγραψε σε κάποιο από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, «την καθημερινότητά σου την ορίζεις
εσύ. Με τις προσπάθειές σου, με
τα όριά σου, με την αποφασιστικότητά σου, με τις ελπίδες σου, με
τις προτεραιότητές σου. Ημαθία
και οικογένεια. Οι δικές μου προτεραιότητες».

«Οι Πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν στην πλήρη δράση
με στόχο να κάνουν πολύ γρήγορα
τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον
αφήσαμε πριν από την έναρξη της
πανδημίας», έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o
Δημήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονικης παραβρέθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Πρόσκοποι
στην κατοχή με καρδιά από τόλμη
γεμάτη» και συνόδευσε την ανάρτηση μαζί με μια φωτογραφία!

Στη Βιέννη για
τη συνέλευση
του ΟΑΣΕ
ο Θ. Καράογλου
Στις εργασίες της χειμερινής
Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, που θα
γίνουν στη Βιέννη στις 24-25 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχει ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής
της ΝΔ θα είναι επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας στον
Οργανισμό για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ενώ
στην ατζέντα των συζητήσεων ξεχωρίζουν ο ρόλος του Οργανισμού
στη διαφύλαξη της ασφάλειας
στην Ευρώπη και η σημασία έναρξης ενός διακοινοβουλευτικού
διαλόγου για την υπεράσπιση της
σταθερότητας στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΕ.

Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στη Νεάπολη ο Ηλίας Ζάχαρης
Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023 γνωστοποίησε ο Ηλίας Ζάχαρης. Ο επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης ανακοίνωσε πως θα διεκδι-

κήσει και πάλι την ψήφο των δημοτών στην κάλπη, τονίζοντας σε σχετική ανάρτησή του πως το ζητάει η κοινωνία
και πως θα βρεθεί «απέναντι σε έναν κουρασμένο δήμαρχο και μια κορεσμένη διοίκηση».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δρόσος στο ΔΣ της Εταιρείας
Νοσημάτων Θώρακος
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας εξελέγη ο πνευμονολόγος και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Δρόσος Τσαβλής. Σε ανάρτησή
του ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που του
έδωσαν εντολή να τους εκπροσωπεί στο ΔΣ, ενώ παράλληλα τόνισε πως η ψήφος τους ήταν ένα «ηχηρό
μήνυμα αποδοκιμασίας σε όποιον άδικα επιχείρησε
πέρσι να πλήξει την ιατρική του συνείδηση».

Το φαγητό ενώνει...
ακόμη και αντιπάλους
Τι και αν είναι αντίπαλοι στα δημοτικά έδρανα του
Δήμου Θεσσαλονίκης, τι και
αν προέρχονται από διαφορετικές παρατάξεις; Η Κατερίνα Νοτοπούλου όταν θα
ερωτηθεί για τον Αλέξανδρο
Μπαρμπουνάκη σίγουρα θα
έχει να πει τα καλύτερα, καθώς για ακόμη μια φορά επέλεξε να απολαύσει γευστικά
εδέσματα στο εστιατόριό του.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το
φαγητό ενώνει τους ανθρώπους, ιδίως όταν είναι νόστιμο!

Ενός λεπτού σιγή για τον Άλκη
Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Θεσσαλονίκης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Συμβολικά ο πρόεδρος του Σώματος Πέτρος Λεκάκης πρότεινε να τιμηθεί η μνήμη του νεαρού φοιτητή την ώρα που οι
δείκτες του ρολογιού έδειχναν 19.00, όσα και τα χρόνια του φοιτητή που δολοφονήθηκε σε τυφλό οπαδικό χτύπημα στην περιοχή Χαριλάου, δίνοντας παράλληλα τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου.

Θέμα για τα υψηλά ενοίκια
Πριν καλά καλά τελειώσει η τακτική συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, προγραμματίστηκε από τον πρόεδρο Πέτρο Λεκάκη
μια νέα, αλλά αυτήν τη φορά ειδική με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως
ανακοινώθηκε, το Σώμα θα συζητήσει την επόμενη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικείς να βρουν και να νοικιάσουν διαμερίσματα σε λογικές τιμές κυρίως στο
κέντρο της πόλης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Χανιά

«Πράσινο φως» από το ΚΑΣ
για αξιοποίηση των Νεωρίων
Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)
στις προτάσεις για αποκατάσταση και ανάδειξη των Ενετικών Νεωρίων στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων. Σε γραπτή δήλωση, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, έπειτα από τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ, επισημαίνει:
«Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο μνημειακό σύνολο των Νεωρίων επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του στο αστικό περιβάλλον, αποκαθίστανται η ιστορικότητα του χώρου, ο μνημειακός χαρακτήρας του και η σχέση του εμβληματικού συγκροτήματος με τη θάλασσα».
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που αυτό το έργο, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για δεκαετίες, πλέον δρομολογείται και μπαίνει στην τελική ευθεία», δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκφράζοντας
τη μεγάλη ικανοποίησή του από τη θετική έκβαση της υπόθεσης.

Θεσσαλία

Επεκτείνει με νέο κύτταρο
τον ΧΥΤΑ Σκοπέλου
Την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ) Σκοπέλου υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την κατασκευή νέου κυττάρου και με στόχο την κάλυψη των αναγκών του
νησιού. Προς τούτο, υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση ο οικείος περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και ο δήμαρχος
Σκοπέλου Σταμάτης
Περίσσης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.410.000
ευρώ. Το έργο επεκτείνει τον υπάρχοντα ΧΥΤΑ και προβλέπει: Διαμόρφωση λεκάνης και ανάγλυφου κυττάρου επέκτασης ΧΥΤΑ. Έργα στεγανοποίησης ΧΥΤΑ. Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων ΧΥΤΑ. Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
Έργα υποδομής ΧΥΤΑ. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
και ελέγχου. Πρόγραμμα εκμετάλλευσης - τελική αποκατάσταση
ΧΥΤΑ. «Υλοποιούμε την επέκταση του ΧΥΤΑ Σκοπέλου, προκειμένου να δώσουμε λύση στο πρόβλημα του κορεσμού και να αποφύγουμε περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Πύργος

Καταγγελίες της ΑΔΕΔΥ
για απαξίωση εργαζομένων
Για αυταρχική συμπεριφορά και κατατρομοκράτηση των εργαζομένων καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή Πύργου η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωσή της. Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Σύλλογο Εργαζομένων των Δήμων Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας - Ζαχάρως, ενώ αποφάσισε και στάση εργασίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Δημοτικής Αρχής. Όπως καταγγέλλει η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, η Δημοτική Αρχή «βλέπει τον δήμο σαν τσιφλίκι της, προβαίνοντας σε μετακινήσεις υπαλλήλων εν είδει διώξεων, προκαλώντας αναστάτωση και πλήττοντας την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του».

!

ΟΤΑ

Αιτήσεις για
25.000 θέσεις
κοινωφελούς εργασίας

Ξεκίνησε τη 18η Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
25.000 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /
συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας. Το
πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που
πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας αφορά την απασχόληση συνολικά
25.000 ωφελούμενων με την ακόλουθη κατανομή:
• Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6% - για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)
• Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3%)
• Αποκεντρωμένες διοικήσεις: 348 θέσεις
(1,4%)
• Λοιποί φορείς: 1.689 θέσεις (6,7%).
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου
gov.gr και στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το
σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών
αιτήσεων.

Χίος

«Μαλλιά κουβάρια»
δήμος και περιφέρεια
για την παρέλαση
Η συζητούμενη μεταφορά της παρέλασης κατά τις
εθνικές επετείους στην Προκυμαία αντί στην οδό Δημοκρατίας όπου γίνεται μέχρι σήμερα, προκάλεσε
«σύρραξη» μεταξύ του Δήμου Χίου και της οικείας Περιφέρειάς Βορείου Αιγαίου. Η πρόταση για τη μεταφορά της παρέλασης έγινε από τον «χωρικό» αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή και χώρισε την κοινωνία του νησιού κυριολεκτικά στα δύο. Σε ειδική σύσκεψη που έγινε για το θέμα, Εισαγγελία, 96 ΑΔΤΕ και οι
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Βρουλή για
μεταφορά, ενώ Εκκλησία, Λιμεναρχείο και Τροχαία
διατυπώνουν ενστάσεις. Στο πλευρό των διαφωνούντων βρίσκεται και ο δήμος, καθώς ο εκπρόσωπος του
Λιμενικού Ταμείου δεν παρέστη καν στην επίμαχη σύσκεψη. Εξαιτίας αυτής της απουσίας, η σύσκεψη θα
επαναληφθεί.

Ίασμος

Μετασχηματίζεται
σε «έξυπνο δήμο»
Βήμα βήμα συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση η Δημοτική Αρχή Ιάσμου, σχεδιάζοντας τον μετασχηματισμό
του σε «έξυπνο δήμο». Προς τούτο, σε τέσσερα σημεία
στον Ίασμο και σε τέσσερα στον Σώστη, συνολικά οκτώ,
τοποθετήθηκε δωρεάν δίκτυο ίντερνετ-WiFi. «Σε κάθε
σημείο παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες δικτύου σε ακτίνα 200 μέτρων. Καλώ όλους τους νέους μας, τους μαθητές και φοιτητές μας, τη γενιά μου, να συμβάλουν από
κοινού στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου μας,
χρησιμοποιώντας και προωθώντας τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που παρέχουμε. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε έναν πρότυπο και απόλυτα έξυπνο δήμο το
2030», ανέφερε ο δήμαρχος Οντέρ Μουμίν.

ΡOLITICAL

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

21

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, δήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου «σνομπάρουν» δημοτικούς συμβούλους και πολίτες
που ζητούν να συζητηθούν θέματα; Σε πρόσφατο παράδειγμα, ο δήμαρχος παρομοίασε τα
προβλήματα των σχολείων της
πόλης με το «κυνήγι της μπεκάτσας» στο γειτονικό βουνό,
για να αποφύγει τη συζήτηση
του θέματος που τελικά θα το
βρει μπροστά του σε «ειδική»
συνεδρίαση.

Στήριξη στα ΚΕΠ

Τα βασικά θέματα που απασχολούν
τους εργαζόμενους των ΚΕΠ και η
εύρυθμη λειτουργία των κέντρων
συζητήθηκαν ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έθεσαν τρία βασικά ζητήματα, την ασφάλεια των εργαζομένων στα ΚΕΠ, τα οικονομικά θέματα σε σχέση με την πρόσθετη
αμοιβή και το θέμα των αναπληρώσεων προσωπικού. Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε πως τα τρία συγκεκριμένα ζητήματα θα συζητηθούν
εκτενέστερα, αφού υπάρξει προώθησή τους και ενημέρωση του
αρμόδιου υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Θεόδωρου Λιβάνιου, με στόχο να υπάρξει ουσιαστική επεξεργασία τους.

Πάνω από 536 τόνοι
ρούχων και παπουτσιών

Κ

ατά 158% αυξήθηκε η ποσότητα
ρούχων και παπουτσιών που ανακυκλώθηκαν στους κόκκινους κάδους του Δήμου Αθηναίων το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τη χρονιά που πέρασε συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 536 τόνοι
ρούχων και παπουτσιών στους 250 ειδικούς κόκκινους κάδους που βρίσκονται
και στις επτά δημοτικές κοινότητες της
Αθήνας.
Από τα είδη αυτά, οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου αξιοποίησαν και πρόσφεραν περισσότερους από τέσσερις τόνους
ρούχων σε άτομα και οικογένειες που
έχουν ανάγκη, ενώ φέτος, εξαιτίας της
ακόμη μεγαλύτερης ανταπόκρισης, αναμένεται να διανεμηθούν επιπλέον επτά τόνοι
ρούχων (συνολικά έντεκα), σε εξαιρετική
κατάσταση.
Υπενθυμίζεται ότι στα «κόκκινα» σημεία,
τα οποία βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της
πόλης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το-

ποθετούν καθαρά ρούχα (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά), παπούτσια σε ζευγάρια
(ανδρικά, γυναικεία και παιδικά), λευκά είδη (μαξιλάρια, σεντόνια, παπλωματοθήκες
κ.λπ.) και αξεσουάρ (ζώνες, τσάντες κ.λπ.).
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων,
Κώστας Μπακογιάννης: «Το πρόγραμμα
του δήμου για την ανακύκλωση αποτελεί,
εκτός των άλλων, δομικό στοιχείο του πολιτισμού της καθημερινότητας. Είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι οι Αθηναίοι ανταποκρίνονται σε αυτό το εγχείρημα με εντυπωσιακό τρόπο και για έναν επιπλέον λόγο: Διότι έχει και μια σημαντική κοινωνική
διάσταση, καθώς στηρίζει με ουσιαστικό
τρόπο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
της Αθήνας».
Τέλος, σημειώνεται ότι ακόμη και τα είδη
που είναι ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλώνονται προκειμένου να
δημιουργηθούν υφάσματα για καθαρισμό ή
αξιοποιούνται για να δημιουργηθούν φόρμες εργασίας κ.ά.

Πρόγραμμα «Επιχειρείν»
Οι δυνατότητες για το σχέδιο ανάπτυξης του
«Επιχειρείν» στη βιομηχανική περιοχή Ασπρόπυργου ήταν το βασικότερο από τα θέματα που
συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου με τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη. Ο δήμαρχος επικεντρώθηκε σε ειδικούς οικονομικούς, εμπορικούς και επενδυτικούς παράγοντες στην εν λόγω περιοχή, και παρουσίασε ένα καθολικό στρατηγικό πλάνο, με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σχεδιασμό της πρότασης, η οποία εδράζεται σε βιώσιμες προϋποθέσεις και συνιστώσες. Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή
του από την ενδελεχή ανάλυση του επιχειρηματικού πλάνου και διαβεβαίωσε την αρωγή του,
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του υπουργείου, προς την πρόταση αυτή του Δήμου Ασπροπύργου.

Προσελκύει
αιμοδότες
Με τη συνεχή ανταπόκριση στις
ανάγκες της κοινωνίας και πολύτιμος αρωγός με δράσεις εθελοντικής
αιμοδοσίας, ο Δήμος Βριλησσίων
συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια
προσέλκυσης νέων αιμοδοτών του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το «Αιμοδοσία 365» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ που στοχεύει στην
εκπαίδευση μιας καινούργιας γενιάς συνειδητοποιημένων αιμοδοτών με εμπειρία και γνώση που θα
υιοθετήσουν την κουλτούρα της
επαναλαμβανόμενης αιμοδοσίας
και θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα που άπτονται των
αναγκών αιμοδοσίας της κοινότητάς
τους. Τα Βριλήσσια έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου Ξένου Μανιατογιάννη δραστηριοποιήθηκαν
με ανάρτηση αφισών του προγράμματος καθώς και μέσω των κοινωνικών δικτύων, με στόχο τη γνώση και
ευαισθητοποίηση νεαρών κυρίως
ατόμων, την καλλιέργεια της στάσης
του ενεργού πολίτη και της επαναλαμβανόμενης δωρεάς.

Μπαίνει και
στέγαστρο
Συνεχίζεται η αναβάθμιση του Γηπέδου Τραχώνων από τον Δήμο Αλίμου.
Έπειτα από την κατασκευή τού ταρτάν
στίβου και την αντικατάσταση όλου
του φωτισμού (δίκτυο, καλωδιώσεις,
προβολείς) με LED, σειρά έχει η κατασκευή στεγάστρου για τις κερκίδες των θεατών. Το έργο βρίσκεται
ήδη σε προχωρημένο στάδιο και
σύντομα θα ολοκληρωθεί η κατασκευή μεγάλου στεγάστρου, που θα
προστατεύει τους θεατές από ήλιο
και βροχή, αίτημα που είχαν για πολλά χρόνια όχι μόνο οι φίλαθλοι των
Τραχώνων και των υπόλοιπων ομάδων, αλλά και οι γονείς των παιδιών
που προπονούνται.
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Σ

ημαντικές αλλαγές στην ηλεκτρονική επικοινωνία των φορολογουμένων με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
προβλέπει απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΧΡΗΜΑ

Σε ηλεκτρονική τραπεζική
«το γυρίζει» η… ΑΑΔΕ

amaliakatzou@gmail.com

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι
νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα
«Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(mail) και τα τηλέφωνά τους (κινητό και
σταθερό τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύνανται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου,
να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Ο συναλλασσόμενος
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για την
ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόμενος με την ΑΑΔΕ δηλώνει τουλάχιστον
ένα εκ των εξής mail:
Το «προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία
έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή
αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση-κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της
Φορολογικής Διοίκησης στον λογαριασμό
του φορολογούμενου στην εφαρμογή eκοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα
οποία δεν αφορούν φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη. Το «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως

τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση
του προσώπου που συναινεί να συνδράμει
τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του. Κατά
τη διαδικασία της δήλωσης αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόμενος
πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει
από αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά,
λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο
πρόσωπο) τη σχέση του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για
την ανάρτηση-κοινοποίηση στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή
e-κοινοποιήσεις στο myAADE πράξεων,
εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων
της ΑΑΔΕ.
Σε αυτά μπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν
από ή περιλαμβάνονται σε φορολογικές
δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του

πολίτη (π.χ. δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού).

Συναίνεση
Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του
φορολογούμενου (check-box), μπορεί να
περιέχονται και προσωπικά δεδομένα
(ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με
φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη
προς τη φορολογική διοίκηση (π.χ. πρόστιμα ανεμβολίαστων, κοινοποίηση ατομικών
ειδοποιήσεων καταβολής μη φορολογικών
υποχρεώσεων, όπως πρόστιμα Τροχαίας,
υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» ή,
εφόσον δεν έχει καταχωριστεί τέτοιο, η
κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις
κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση Πιτσιλή

τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και
του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται με την αποστολή
6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης. Πρέπει να σημειωθεί πως η
επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε
μεταβολή τους.

Τι αλλάζει στην e-επικοινωνία
των φορολογουμένων
με την Αρχή - Άμεση
επικαιροποίηση τηλεφώνου
και email - Έρχεται ο
«βοηθός εκπλήρωσης» - Πώς
θα λαμβάνονται ειδοποιήσεις

Η απόφαση Πιτσιλή ξεκαθαρίζει πως
κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού

Πρόσθετες διευκολύνσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις προσφέρει η Ελλάδα
Την έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης μπορούν
να αιτούνται πλέον οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω γραφείου του ΑΝ 89/67.
Η προσωρινή άδεια δύναται να χορηγείται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του ΑΝ 89/67 κατόπιν ειδικού αιτήματος της αλλοδαπής εταιρείας. Αυτή έχει άμεση ισχύ, και μέχρι την έκδοση
της οριστικής άδειας.
Βάσει αυτής η εταιρεία μπορεί όχι μόνο να προβεί στις

απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες ενώπιον
φορολογικών και άλλων αρχών, αλλά και να ξεκινήσει
άμεσα τη δραστηριότητά της, η οποία διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά τις εταιρείες που υπάγονται στον ΑΝ
89/67. Μόνη εξαίρεση το εφαρμοζόμενο περιθώριο κέρδους, το οποίο προσδιορίζεται στη συνέχεια με την οριστική άδεια.
Συνεπώς, με την εισαγωγή της δυνατότητας χορήγησης
προσωρινής άδειας, το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης

ενισχύεται, αποκτά ταχύτητα και παρέχει ακόμη περισσότερη ασφάλεια δικαίου, αφού μια αλλοδαπή εταιρεία μπορεί πλέον να εγκαθίσταται άμεσα στην Ελλάδα επωφελούμενη από τα βασικά πλεονεκτήματα των εταιρειών του ΑΝ
89/67: α) τα φορολογητέα κέρδη τους προκύπτουν ως σταθερό ποσοστό των δαπανών τους, β) το περιθώριο κέρδους τους εγκρίνεται εκ των προτέρων από το υπουργείο
Ανάπτυξης, γ) το αλλοδαπό προσωπικό τους φορολογείται
μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα.
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ΧΡΗΜΑ

Κωστής Χατζηδάκης:
«Τρεις νέες αλλαγές στην
επαγγελματική ασφάλιση»
Τρεις νέες αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας στην επαγγελματική ασφάλιση, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης στο 3ο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης
(ΕΛΕΤΕΑ).
Όπως ανέφερε, μέσα
στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει
συμφωνία ιδιαίτερα
σε σημεία που αφορούν την ενοποίηση και
ενίσχυση των φορέων εποπτείας, θα γίνουν
βήματα για τη δημιουργία πολλών και πολυεργοδοτικών ταμείων επαγγελματικής
ασφάλισης, ενώ η κυβέρνηση προσανατολίζεται προς τη δημιουργία ενός συστήματος που θα δίνει ισχυρά κίνητρα μη παραγνωρίζοντας, όμως, την ανάγκη για ισορροπία και δικαιοσύνη μεταξύ των διαφορετικών πυλώνων της ασφάλισης.
Στο ίδιο συνέδριο μίλησαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η
κυβέρνηση θα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της
επαγγελματικής ασφάλισης, σε συνάρτηση
και με τη λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Σύσταση Ρέγκλινγκ για
επιστροφή στα πρωτογενή
πλεονάσματα
Τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, με φόντο τις
γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, έκρουσε ο επικεφαλής του Μόνιμου Μηχανισμού Στήριξης Κλάους Ρέγκλινγκ, ζητώντας από την κυβέρνηση την
ταχύτερη επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα και στα προ πανδημίας επίπεδα.
Όπως υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση του ESM, με την οποία επικυρώνεται και
τυπικά η επιτυχής ολοκλήρωση της 12ης
αξιολόγησης, η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάζει τον υψηλότερο ρυθμό ανάκαμψης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, μαστίζεται από το υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο
ξεπερνά το 200% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα
διαμορφώθηκε στα 10,2 δισ. ευρώ. Πάντως,
ο κ. Ρέγκλινγκ απονέμει τα εύσημα στην κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε το 2021, σημειώνοντας ότι αυτές
πρέπει να συνεχιστούν, προσθέτοντας ότι
απαιτείται η βελτίωση της ανθεκτικότητας
των τραπεζών και η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Τουριστικό πλεόνασμα
9,5 δισ. ευρώ το 2021

Ε

ντυπωσιακή αύξηση κατά
146,7% σημείωσε το τουριστικό πλεόνασμα το 2021, κάτι
που οφείλεται στη διαμόρφωση των εισπράξεων στο 60% των αντίστοιχων του 2019, ενώ στυλοβάτες των
θετικών επιδόσεων στον τουρισμό ήταν
οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9,534 δισ. ευρώ, έναντι 3,526 δισ. ευρώ το 2020. Σημειώθηκε, δηλαδή, αύξηση κατά 6,334
δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε στα
10,653 δισ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην
άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής
κίνησης κατά 99,4%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,1%. Οι
καθαρές εισπράξεις από την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν
κατά 37,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου
αγαθών και συνέβαλαν κατά 72,6% στο
σύνολο των καθαρών εισπράξεων από
υπηρεσίες.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 108,9% έναντι του
2020 και διαμορφώθηκαν στα 2,369 δισ.
ευρώ, και από τη Γαλλία κατά 172,0% στα
999,4 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός
της ΕΕ-27, αύξηση κατά 97,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
1,496 δισ. ευρώ Οι εισπράξεις από τις
ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 605,3%
και διαμορφώθηκαν στα 607,0 εκατ. ευρώ, και αυτές από τη Ρωσία κατά 705,2%
στα 115,2 εκατ. ευρώ.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
αυξήθηκε κατά 99,4% και διαμορφώθηκε σε 14.704.900 ταξιδιώτες, έναντι
7.374.500 ταξιδιωτών το 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 109,5%, ενώ
αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 69,5%. Η ταξιδιωτική κίνηση από του 27 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διαμορφώθηκε σε 10.123.000
ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 107,0% σε σύγκριση με το 2020.

κατά 91,6%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση
από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο
κατά 96,6% και διαμορφώθηκε σε
3.001.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη
Γαλλία αυξήθηκε κατά 150,5% σε
1.174.500 ταξιδιώτες. Αναφορικά με
τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο
αυξήθηκε κατά 48,9% και διαμορφώθηκε σε 1.591.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 271,6%
σε 396.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική
κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά
365,3% και διαμορφώθηκε σε 119,5
χιλ. ταξιδιώτες.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 64 εκατ. ευρώ, έναντι
πλεονάσματος 2,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ως αποτέλεσμα
της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων 176,6 εκατ. ευρώ, έναντι 34,8 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Εκτός χωρών ΕΕ
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες
εκτός της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε
4.581.900 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά
84,4%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις
χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε
κατά 113,5% και αυτή από τις χώρες
της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ

Πρώτοι πελάτες οι Γερμανοί
με 3 εκατομμύρια αφίξεις,
δεύτεροι οι Βρετανοί
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ρευστό το σκηνικό στο χρηματιστήριο

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση για
αγωγό φυσικού αερίου στη Μοζαμβίκη

H

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η
Sasol, εταιρεία ενέργειας και χημικών με έδρα
τη Νότια Αφρική, ανέθεσε σύμβαση προμήθειας 76 χλμ. σωλήνων χάλυβα για έναν αγωγό φυσικού αερίου στη Μοζαμβίκη στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον κλάδο σωλήνων χάλυβά της,
μαζί με την Project Materials Moçambique SA.
Η σύμβαση αφορά περίπου 76 χλμ. σωλήνων
υψηλής συχνότητας συγκόλλησης (HFW), 8” 16” με εξωτερική επένδυση 3 στρώσεων πολυαιθυλενίου. Οι σωλήνες HFW θα κατασκευαστούν και θα επενδυθούν στις εγκαταστάσεις
της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη και θα
παραδοθούν στη Μοζαμβίκη εντός του 2022.

αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τον Οίκο Fitch θα διατηρήσει τους δεικτοβαρείς τραπεζικούς τίτλους στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ η ουκρανική κρίση θα συνεχίσει να διατηρεί τη μεταβλητότητα στο
ΧΑ, όπως εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι σταδιακά το
ενδιαφέρον θα μεταφερθεί και στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για
το σύνολο της χρήσης 2021. Τεχνικά αν ο
Γενικός Δείκτης δώσει επιβεβαιωμένα
κλεισίματα χαμηλότερα των 950 - 949 μονάδων, οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 931, 928 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και η ζώνη 902 - 892, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Η
πρώτη σημαντική αντίσταση στις 1.013 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι στηρίξεις βρίσκονται στις
2.318, 2.291, 2.266, 2.255 (εκθετικός ΚΜΟ

H αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου του Υπερταμείου
60 ημερών), 2.231, 2.225 και 2.178 - 2.158
μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200

ημερών). Οι αντιστάσεις στις 2.371, 2.390 2.400 και 2.500 μονάδες.

Coca-Cola HBC: Αύξηση μεγεθών για το 2021
Αύξηση εσόδων ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC AG για το 2021. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον οδήγησε σε ισχυρή ανάκαμψη. Σημειώθηκε αύξηση των
καθαρών εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 20,6% σε
αντίστοιχη βάση σύγκρισης. Τα καθαρά έσοδα σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκαν κατά 16,9%. Ο οργανισμός επιτάχυνε τη δυναμική του
στο δ’ τρίμηνο, με τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση να σημειώνουν αύξηση 10% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 για το έτος σε
αντίστοιχη βάση σύγκρισης. Η αύξηση των μεριδίων αγοράς σε αξία
συνεχίστηκε με επιπλέον 80 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά. Σημειώθηκε αύξηση του όγκου
πωλήσεων κατά 14% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης ή 13% σε δημοσιευμένη βάση, κυρίως χάρη στους τομείς των αναδυόμενων και αναπτυγμένων αγορών, καθώς και στις στρατηγικές προτεραιότητες του
χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Η UPS στηρίζει την εξωστρέφεια των οινοποιείων
Η άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, έδωσαν ώθηση στην ελληνική οινοποιία
τοποθετώντας τον κλάδο και τους Έλληνες παραγωγούς κρασιού
στο επίκεντρο του διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και
της UPS. Με την πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου να
ξεπερνά το 10% ανά έτος μέχρι το τέλος του 2025, η UPS στηρίζει
με ακόμη περισσότερες επιλογές τούς Έλληνες παραγωγούς και
επενδύει σε συνεργασίες με Έλληνες οινοπαραγωγούς που θέλουν να αναπτυχθούν και να συνάψουν νέες συνεργασίες στο
εξωτερικό. Μάλιστα, η UPS στηρίζει το όραμα των Ελλήνων παραγωγών προσφέροντάς τους παράλληλα εξειδικευμένα εργαλεία
και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων βιώσιμες συσκευασίες, υπηρεσίες παρακολούθησης αποστολών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και υπηρεσίες εκτελωνισμού.

Κατά 75,5% αύξησε το μετοχικό του κεφάλαιο
το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), κάτι που θεωρήθηκε
αναγκαίο προκειμένου να ανταποκριθεί στις
αυξημένες υποχρεώσεις του. Έπειτα από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του
Υπερταμείου (δηλαδή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών) το μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
αυξήθηκε κατά 105,7 εκατ. ευρώ και ανήλθε
από τα 140 εκατ. ευρώ στα 245,70 εκατ. ευρώ.
Έτσι, πλέον το μετοχικό κεφάλαιο του Υπερταμείου διαιρείται σήμερα σε 140.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ
εκάστη και σε 1.057.030 ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη και είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η AWS δημιουργεί
τοπική ζώνη στην Αθήνα
Στην Αθήνα θα δημιουργηθεί η πρώτη Τοπική
Ζώνη της Amazon Web Services (AWS) στην
Ελλάδα. Η AWS, η πιο πλήρης και ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) στον κόσμο, ανακοίνωσε τον σχεδιασμό της για τη δημιουργία νέων Τοπικών
Ζωνών σε 32 μητροπολιτικές περιοχές σε 26
χώρες, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των
πρώτων 16 Τοπικών Ζωνών στις ΗΠΑ. Οι Τοπικές Ζώνες είναι ένας τύπος υποδομής της AWS
που τοποθετεί την υπολογιστική ισχύ, την αποθήκευση δεδομένων, τις βάσεις δεδομένων και
άλλες υπηρεσίες πιο κοντά σε μεγάλα αστικά,
βιομηχανικά και τεχνολογικά κέντρα. Επιτρέπουν στους πελάτες της AWS να αναπτύσσουν
εφαρμογές που απαιτούν πολύ γρήγορες αποκρίσεις (latency) κάτω των δέκα χιλιοστών του
δευτερολέπτου κοντά στους τελικούς χρήστες.
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ΞΕΕ: Έως 21/3 οι αιτήσεις για
την 3η Idea Platform του CapsuleT

Σε 26 περιοχές της Ελλάδας
το 5G δίκτυο της Vodafone
«Πράσινο» από τη ΡΑΣ
στα τρένα ΕΤR470 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η

Vodafone Ελλάδας με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι το Vodafone Giga Network 5G επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να
επιτύχει πληθυσμιακή κάλυψη μεγαλύτερη από 40% έως
το τέλος του Μαρτίου του 2022, προσφέροντας νέες,
απεριόριστες δυνατότητες σε πολίτες και επιχειρήσεις
μέσα από τεχνολογίες αιχμής. Ήδη το 5G δίκτυο της Vodafone έχει ενεργοποιηθεί σε 26 περιοχές της χώρας,
που περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της
Ελλάδας, καθώς και τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Το Vodafone Giga Network 5G ήδη
καλύπτει με σημαντική πυκνότητα το κέντρο της Αθήνας,
καθώς και τις περισσότερες περιοχές τόσο του Δήμου
Αθηναίων όσο και της ευρύτερης ζώνης του Πειραιά.
Παράλληλα, το 5G δίκτυο της Vodafone επεκτείνεται συνεχώς σε όλα τα προάστια της Αθήνας, ενώ επιπλέον
επιταχύνεται η κατασκευή του στη Θεσσαλονίκη, όπου
ήδη το κέντρο της πόλης διαθέτει σημαντική κάλυψη.

Την ολοκλήρωση αξιολόγησης της αίτησης που κατέθεσε
η εταιρεία Trenitalia SpA -μητρική εταιρεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ- για την πιστοποίηση της αμαξοστοιχίας ETR470 ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, υπογραμμίζοντας ότι προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης δίνοντας έμφαση στα προβληματικά σημεία που εντόπισε, μεταξύ των οποίων και η εγκατάσταση
του συστήματος αμμοδιασποράς στις δύο κινητήριες μονάδες τού προς έγκριση οχήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με βάση την τελευταία παράταση που δόθηκε. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ο φάκελος της υποβληθείσας αίτησης είναι πλήρης όσον αφορά τα προβλεπόμενα της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Η Juwai IQI εισέρχεται
στην ελληνική αγορά

Entersoft: Αυξήθηκαν
κατά 45% τα έσοδα το 2021
Κατά τη διάρκεια του 2021 η Entersoft υλοποίησε με συνέπεια τον προϋπολογισμό της, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η σημαντική αύξηση εσόδων κατά 45%, η οποία προήλθε
κατά το ήμισυ από οργανική ανάπτυξη και κατά το ήμισυ από
τις εξαγορές των εταιρειών Optimum και Wedia. Επιπλέον,
επιτεύχθηκε αύξηση του Περιθωρίου Κερδοφορίας (EBITDA margin) από 35% σε 37%, επιβεβαιώνοντας την απόδοση
των επενδύσεων των προηγούμενων ετών τόσο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες όσο στην τεχνολογική εξέλιξη των
υπαρχόντων προϊόντων.

Ο τεχνολογικός κτηματομεσιτικός Όμιλος Juwai IQI
διευρύνει το χαρτοφυλάκιό
του, αποκτώντας γραφεία
τώρα και στην Ελλάδα. Ο
όμιλος ακινήτων Juwai IQI
διευκολύνει την απόκτηση
ελληνικών ακινήτων από
Ασιάτες αγοραστές με τη
δημιουργία της IQI Greece,
σε συνεργασία με την ελληνική κτηματομεσιτική εταιρεία Globality. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου Juwai IQI Kashif Ansari δήλωσε: «Εκ μέρους
ολόκληρου του δικτύου μας, με πάνω από 23.000 επαγγελματίες ακινήτων, είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την ομάδα των 30 και πλέον ατόμων της IQI
Greece στο δυναμικό μας».

Νέους και νέες, οι οποίοι διαθέτουν καινοτόμες
ιδέες που θα λύσουν πρακτικά προβλήματα στον
τουρισμό μέσω της χρήσης τεχνολογίας, καλεί ο
CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, που
αποτελεί πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 3η Idea Platform. Η νέα περίοδος αιτήσεων διαρκεί έως και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου
2022 και παίρνει τη σκυτάλη δύο επιτυχημένων
νεανικών διαγωνισμών Idea Platform (Πλατφόρμα Ιδεών) του CapsuleT για την επιτάχυνση τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων τουρισμού.

Endless ΕC: Νέος
πρόεδρος ο Δ. Μπουραντάς
Η Endless EC, πιστή στο όραμά της για εξέλιξη,
προχωράει σε νέο πλάνο εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικών διαδικασιών με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών και γνώμονα τη σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξή της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους
καταναλωτές και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό,
το ΔΣ ενισχύεται με τη συμμετοχή στη θέση του
προέδρου του πρώην καθηγητή Management της
ΑΣΟΕ Δημήτριο Μπουραντά, καθώς και των Ζενάκου και Βρεττάκου ως μη εκτελεστικών μελών.

Νέος CEO της New SIA Greece
o Διονύσης Γρηγοράτος
Ο Διονύσης Γρηγοράτος ορίστηκε διευθύνων
σύμβουλος της New SIA Greece, μέλος του ευρωπαϊκού παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Nexi
Group, που πρόσφατα ενσωμάτωσε τη SIA. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο Διονύσης Γρηγοράτος έχει
αποκτήσει πλήρη εξειδίκευση στους τομείς του
multi-channel sales management, του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, των πλατφορμών υπηρεσιών IoT και μια σε βάθος εμπειρία της διαχείρισης της αξίας των πελατών, έχοντας διατελέσει
σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες
όπως η Vodafone Ελλάδας και η Hellas on Line.
Προηγουμένως ήταν διευθύνων σύμβουλος της
Victus Networks, μιας εταιρείας κοινής χρήσης
δικτύων κινητής τηλεφωνίας που δημιουργήθηκε
από την κοινοπραξία της Vodafone Ελλάδας και
της Wind Hellas.
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Κυρώσεις στη Ρωσία αν επιτεθεί

Αποκλεισμός από το Μουντιάλ, όπως με τη Γιουγκοσλαβία στο Euro 1992,
της αφαιρούν και τον τελικό του Champions League

Μ

ε αποκλεισμό από το Μουντιάλ του Κατάρ
κινδυνεύει η Ρωσία, αν επιτεθεί στρατιωτικά στην Ουκρανία και ήδη η UEFA έστειλε το
πρώτο μήνυμα. Τυχόν εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων θα σημάνει αλλαγή της έδρας του τελικού του
Champions League και από το πολυτελέστατο γήπεδο
της Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη, όπου είναι προγραμματισμένος στα τέλη Μαΐου, θα μεταφερθεί σε άλλη
χώρα. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «Daily Star», που επισημαίνει ακόμα ότι το
Γουέμπλεϊ του Λονδίνου έχει τον πρώτο λόγο να τον
φιλοξενήσει.
Όσον αφορά τον αποκλεισμό από διεθνή διοργάνωση, υπάρχει ένα προηγούμενο εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων. Ήταν η Γιουγκοσλαβία, που είχε αποκλειστεί από το Euro 1992 της Σουηδίας λόγω του εμφυλίου. Τη θέση της είχε πάρει η Δανία που ήταν τελι-

κά και η νικήτρια του τουρνουά. Εκείνη την εποχή
ασκήθηκαν φοβερές πιέσεις στη UEFA από τον διεθνή παράγοντα, ώστε να αποκλειστεί η Γιουγκοσλαβία, ως τιμωρητική πράξη εναντίον της Σερβίας.
Ωστόσο, υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Το εκτόπισμα της Γιουγκοσλαβίας του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς
στο διεθνές γίγνεσθαι ήταν ανύπαρκτο, κάτι που δεν
συμβαίνει με τη Ρωσία επί των ημερών μας. Χωρίς αυτό, όμως, να είναι και ο καταλύτης της τελικής απόφασης της FIFA. Στην παγκόσμια συνομοσπονδία μέχρι
και χθες εύχονταν να μην επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία.
Όμως, οι πιέσεις από τον δυτικό παράγοντα υπήρξαν και θα ενταθούν με το πρώτο «μπαμ». Η εθνική
ποδοσφαίρου της Ρωσίας θα παίξει σε διπλούς αγώνες μπαράζ κόντρα στην Πολωνία την πρόκρισή της
στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ 2022, που θα γίνει

τον προσεχή Δεκέμβριο. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 25 Μαρτίου. Αν περάσουν οι
Ρώσοι, θα ακολουθήσει νέο μπαράζ με τον νικητή του
αγώνα Τσεχία - Ελβετία. Κυρίαρχο ρόλο στην απόφαση της FIFA, ωστόσο, θα παίξει και η κυβέρνηση του
Κατάρ και πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι Καταριανοί θα ζυγίσουν τα συμφέροντά τους σχετικά με
την παρουσία ή όχι της Ρωσίας στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο, ως γνωστόν, είναι τεράστια οικονομικά
συμφέροντα και αμιγώς πολιτική πράξη. Άλλωστε, είχε ξεσπάσει σκάνδαλο ολκής όταν η FIFA ανέθεσε…
δημοκρατικά στο Κατάρ την ανάληψη της διοργάνωσης, με τον Τύπο να γράφει ότι δωροδοκήθηκαν μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις οποίες αναμεμειγμένος ήταν και ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ
Πλατινί, αλλά και ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί.
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Κουτσιαύτης: Διεγράφη, αλλά σφυρίζει!
Στον θαυμαστό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε και αυτό.
Ο διαιτητής Αριστομένης Κουτσιαύτης διεγράφη από την Ένωση
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας
(ΕΠΣ), αλλά συνεχίζει να σφυρίζει!
Ποιος τον καλύπτει και ποιος στηρίζει την απόφαση του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ,
που συνεχίζει να τον ορίζει;
Με απόφασή της η ΕΠΣ Άρτας
στις 17 Ιανουαρίου έκανε γνωστό
στην ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ότι ο Κουτσιαύτης δεν είναι πια μέλος της, γιατί
αρνείται να σφυρίξει αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, δεν δίνει ποσοστά από τις εισπράξεις του στην
τοπική Ένωση κ.λπ.
Ωστόσο, ο Κλάτενμπεργκ, που
προφανώς είναι αποδέκτης της
κοινοποίησης της απόφασης της

Γροθιές στη
μητέρα του Φόντεν
Σε επεισόδιο σε μπαρ του Μάντσεστερ ενεπλάκη ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν. Είχε πάει εκεί με τη μητέρα του και τη φίλη του. Προκειμένου να αποφύγει τα βίντεο που κατέγραφαν, κλείστηκε σε ένα
δωμάτιο. Αποτέλεσμα; Την πλήρωσε η… μητέρα
του, η οποία δέχτηκε γροθιές στο πρόσωπο. Το
βίντεο έγινε viral στα social media.

Θα παραμείνει
ο Βαλμπουενά

ΕΠΣ Άρτας, τον όρισε στο παιχνίδι
του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο (2-1), αλλά και στο
ματς Λαμία - Απόλλων Σμύρνης (12) την περασμένη αγωνιστική. Και

τίθεται το ερώτημα: Τι θα γίνει αν η
Λαμία, που έχασε τον αγώνα, προσφύγει στα αρμόδια διαιτητικά όργανα, προβάλλοντας το προφανές
παράτυπο;

Επέστρεψε
με γυαλιά
ο Ομάρ

Την πιθανότητα να παραμείνει στον Ολυμπιακό
ο 38χρονος Ματιέ Βαλμπουενά και μετά το τέλος
της καριέρας του το προσεχές καλοκαίρι εξετάζουν στον Ολυμπιακό. Κι αυτός το θέλει, εξάλλου,
θεωρείται ως η «ψυχή των αποδυτηρίων». Φέτος
έχει σημειώσει τρία γκολ και έχει δώσει επτά
ασίστ σε 28 συμμετοχές. Συνολικά ο διεθνής Γάλλος έχει 14 γκολ και 38 ασίστ σε 107 ματς.

Βιτάλ: Φεύγει και
γιατί δεν ξέρει αγγλικά

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ομάρ Ελαμπντελαουί επέστρεψε στα γήπεδα ύστερα από 423 ημέρες,
μετά το σοκαριστικό ατύχημα της Πρωτοχρονιάς του 2020, που παραλίγο να του στοιχίσει την όρασή του.
Τότε, ένα βεγγαλικό… πανηγυρισμών έσκασε στο πρόσωπό του και παραλίγο να χάσει το αριστερό μάτι του.
Χρειάστηκε να υποβληθεί σε έντεκα εγχειρήσεις και τελικά νίκησε. Έπαιξε με γυαλιά κόντρα στην Γκεζτέπε.

Τρία εξ αναβολής ματς σήμερα
Τρία εξ αναβολής παιχνίδια γίνονται σήμερα στη Super League 1.
Η Λαμία υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (17.30 Cosmote TV), ο
Άρης τον Ατρόμητο (18.00 Nova) και ο Ιωνικός τον Απόλλωνα
Σμύρνης (19.30 Cosmote TV). Όλα με τεράστια βαθμολογική σημασία, τόσο για τον Άρη και τον Αστέρα που επιδιώκουν συμμετοχή στα play offs, όσο και για τη Λαμία και τον Ατρόμητο, προκειμένου να πλασαριστούν σε καλή θέση στα play out.

Δεν πρόκειται να παραμείνει στον Παναθηναϊκό μετά το καλοκαίρι ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ματέους Βιτάλ για δύο λόγους. Ο ένας
είναι ότι δεν έπεισε σχεδόν σε κανένα ματς που
χρησιμοποιήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο
δεύτερος είναι ότι αρνείται να μάθει αγγλικά για
απευθείας συνεννόηση με τον Σέρβο τεχνικό και
χρησιμοποιείται ως μεταφραστής ο Μαουρίτσιο.
Για να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να
πληρώσει 4,5 εκατ. ευρώ στην Κορίνθιανς. Αποκλείεται.

Εκνευρισμός
Ομπράντοβιτς
Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 85-68 την Παρτιζάν
του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον τελικό του Κυπέλλου και ο Σέρβος τεχνικός, άλλοτε του Παναθηναϊκού, εξεμάνη από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Και είπε: «Αν θέλεις να πεις κάτι, να το
πεις. Έχω όνομα και επώνυμο. Έχω 61 τελικούς
στην καριέρα μου. Είσαι δημοσιογράφος, βρες
μου άλλον που να έχει περισσότερους».
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Η Δέσποινα Μοίρου μιλά
αποκλειστικά στην «P» για τον
αρραβώνα της με τον θρυλικό
κιθαρίστα των Pink Floyd

POLITICAL ΑRT

Συνέντευξη στη
Δήμητρα Δάρδα

Η Mrs Floyd
και ο θυελλώδης
έρωτας με τον Page

Η

αποκάλυψη πως η Ελληνίδα χολιγουντιανή σταρ Δέσποινα Μοίρου αρραβωνιάστηκε μυστικά τον διάσημο μουσικό
Scott Page των Pink Floyd προκάλεσε
φρενίτιδα στην παγκόσμια showbiz.
Το απόλυτο θηλυκό με τους πρωταγωνιστικούς
ρόλους σε πανάκριβες αμερικανικές παραγωγές
μίλησε αποκλειστικά στην «Political» για το παθιασμένο ειδύλλιο με τον Scott Page αλλά και το
«happy end».
Μέσα σε μια νύχτα γίνατε η Mrs Floyd! Πώς
γνωριστήκατε;
Ο Page ήταν μεταξύ των άλλων μελών των Pink
Floyd που με ανακάλυψαν χρόνια πριν, όταν έκανα
stand up παραστάσεις στο διάσημο κλαμπ «Viper
Room» του Johnny Depp. Ακριβοθώρητοι μουσικοί, όπως είναι ο ίδιος, με πρότειναν να τους κάνω
το ΜC. Συνεργάστηκα μαζί τους επί σκηνής και
έτσι αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη φιλία, πέρα από τα
επαγγελματικά. Τολμώ να πω ότι με αγάπησαν, νομίζω, για το χιούμορ και τον χαρακτήρα μου. Όντως, γελούσαμε πολύ. Η φιλία αυτή λοιπόν εξελίχθηκε καιρό μετά σε έναν θυελλώδη έρωτα.

Έτσι λοιπόν ερωτευτήκατε, σταδιακά;
Ναι. Από την πολύ στενή φιλία, την αγάπη, το χιούμορ και την κατανόηση, φτάσαμε στον έρωτα.
Έναν άλλου τύπου έρωτα όμως, πιο βαθύ και ουσιαστικό.
Τι ξεχωρίσατε στον θρυλικό κιθαρίστα;
Αυτός ο άντρας τα έχει όλα, και μεγάλες αρετές
όπως σεμνότητα μετριοφροσύνη, μεγαλοπρέπεια,
γενναιοδωρία, ευγνωμοσύνη, εντιμότητα, καλοσύνη, αλλά και μια παιδικότητα που μου αρέσει
πολύ. Όταν του λέω ένα αστείο, γελάει σαν μικρό
παιδί! Έτσι είναι και ο κουμπάρος μας Robby
Krieger, ο κιθαρίστας των Doors!
Η διαφορά ηλικίας μεταξύ σας είναι αισθητή.
Ερωτεύομαι εγκεφάλους. Δεν με ενδιαφέρει η
εξωτερική εμφάνιση ή η ηλικία. Έχω ερωτευτεί
έξυπνους εσωτερικά, όχι τόσο ωραίους εμφανισιακά. Μια ζωή ψυχεδελικές φάτσες!
Σας αιφνιδίασε με την πρόταση γάμου;
Καιρό τώρα μου έκανε την πρόταση. Και καιρό
δεν απαντούσα. Απλώς έχω ένα θέμα ελευθε-

ρίας και ανεξαρτησίας. Θέλω τον χώρο και τον
χρόνο μου.
Το δαχτυλίδι των αρραβώνων με το σπάνιο
μαύρο διαμάντι φημολογείται πως στοιχίζει
δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
Προσωπικά, με εντυπωσίασε η προσωπική του
εξομολόγηση αγάπης! Όταν ο Page μου έδωσε το
διαμαντένιο του δαχτυλίδι, που το ονόμασε «Εternal beloved» (σ.σ. αιώνια αγαπημένη), μου ψιθύρισε: «Σου κάνω πρόταση, με αυτό το μαύρο σπάνιο στον κόσμο διαμάντι, μιας και είσαι πιο σπάνια,
σαν ξωτικό, σαν αερικό από άλλο πλανήτη!». Έτσι
είπα το «ναι» αμέσως.
Ο τρίτος αρραβώνας, ο καλός!
(γέλια) Ναι, έχω αρραβωνιαστεί τρεις φορές. Ο πρώτος, στο λύκειο, στο Σουφλί, ούτε τους γονείς μου δεν
είχα ενημερώσει! Πιανίστας, μουσικός επίσης. Ο
δεύτερος, με απόλυτη μυστικοπάθεια στην Αθήνα
και ο τρίτος, ο πιο ομαλά στο Λος Άντζελες! Ο γάμος
με φόβιζε πάντα, νόμιζα ότι θα χάσω την ελευθερία
μου. Για αυτό και μετά την πρόβα νυφικού έφευγα!
Παρότι συνέχιζα να αγαπώ, πλήγωνα από φόβο.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τατσόπουλος VS Γονίδη

Συγκινητική
ανάρτηση

Τα κλασικά της Ηρούς!

Οκτώ χρόνια πέρασαν από την
ημέρα που ο Σάκης Μπουλάς
έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο, κάθε
χρόνο στην επέτειο του θανάτου
του, φίλοι καρδιάς και συνεργάτες δεν τον ξεχνούν και όλοι
έχουν να θυμούνται κάτι όμορφο
από τον σημαντικό τραγουδιστή
και ηθοποιό. Ανάμεσά τους, ο
Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, που
έκανε την πιο συγκινητική ανάρτηση: «Στην καρδιά βάλε πατίνια
και δυο ρουλεμάν… Οχτώ χρόνια, φίλε».

Σ

τα ύψη η τηλεθέαση της σειράς «Άγιος Παΐσιος» στο Mega, στα ύψη όμως και η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα
στον Πέτρο Τατσόπουλο και τον Σταμάτη Γονίδη. Το σχόλιο του συγγραφέα περί «αποβλάκωσης του κόσμου»
αναφορικά με το θρησκευτικό σίριαλ έκανε έξαλλο τον γνωστό λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αριστεροδέξιο κολαούζο» αναφέροντας στην οργισμένη ανάρτησή του: «Θα μείνεις στην
ιστορία ως αυτός που πή@@ξε τη μισή Αθήνα, κατά δική σου δήλωση». Ο γνωστός συγγραφέας απάντησε στον ερμηνευτή μέσω της
εκπομπής «Το Πρωινό», λέγοντας ειρωνικά: «Πρέπει να σας πω ότι
έχω ακούσει τα πάντα αυτές τις μέρες, αλλά μόνο με τον Γονίδη φοβήθηκα. Έχω ενημερωθεί για τις ψυχοκινητικές του ικανότητες,
οπότε, όποτε μπαίνω στην κουζίνα, κοιτάζω τα πιρούνια, μην καρφωθεί κανένα στο μάτι μου. Δεν είναι να παίζεις με τον Γονίδη».

Κεφάλι δεν σηκώνει η Υρώ Μανέ. Η δημοφιλής
πρωταγωνίστρια μελετά σχολαστικά τον ρόλο της
για το επεισόδιο «Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης»,
την κλασική ελληνική ταινία που θα αναβιώσει
στη μικρή οθόνη μέσω της σειράς «Τα κλασικά»,
με συμπρωταγωνιστές τούς Αντώνη Καφετζόπουλο και Αργύρη Αγγέλου. Ακόμα και στο σπίτι
της στην Ανάβυσσο, η δημοφιλής ηθοποιός
φροντίζει την εμφάνισή της, ποζάροντας κοκέτα
με στραφταλιζέ κορδέλα και κεντημένο καφτάνι,

Miami Vice!

Ξανασυστήθηκε στο κοινό

Η Κατερίνα Δαλάκα και ο σύντροφός της Δημήτρης Φιντιρίκος λιάζονται στις απέραντες αμμουδιές του Μαϊάμι, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες διακοπές, βουτιές, βόλτες και κοκτέιλ
στην «Πόλη του Ήλιου». Το ερωτευμένο ζευγάρι,
αν και δεν φωτογραφήθηκε μαζί, ανέβασε στις
σελίδες του φωτογραφίες από το ίδιο ξενοδοχείο, με την πρώην παίκτρια του «Survivor» να
ποζάρει με μπικίνι, ανάρτηση που συνόδεψε με
φοίνικες, καρδιές και καβούρια.

Ο ψηλός και η κοντή!
Ατελείωτο γέλιο πρόσφερε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης με τις
χιουμοριστικές πόζες δίπλα στην πεθερά του! Ο pastry chef με
ύψος 2,07 στάθηκε δίπλα στην Κλειώ Μαζωνάκη, η οποία αν και
ανέβηκε σε σκαμπό, δεν κατάφερε να τον φτάσει! «Εσείς τι σχέση
έχετε με την πεθερά σας;», αναρωτήθηκε τρυφερά ο επί πολλά
χρόνια σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη, αδελφής του γνωστού
τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ζαν Πιερ είναι το πραγματικό όνομα του
Τζώνυ Θεοδωρίδη! Ο γνωστός ηθοποιός το
αποκάλυψε σε συνέντευξή του, κάνοντας μια
αναδρομή στα χρόνια που εργαζόταν ως μοντέλο, στις πασαρέλες του Μιλάνου. «Με
έχουν βαπτίσει Ζαν Πιερ. Τζώνυ Θεοδωρίδης
είναι το καλλιτεχνικό. Το μόντελινγκ μπήκε
τυχαία στη ζωή μου. Έφυγα για το εξωτερικό,
πήγα στο Μιλάνο και δούλεψα για λίγο εκεί.
Υπήρξαν κάποιες ατυχίες και γύρισα πίσω.
Καθυστέρησαν κάποιες πληρωμές και κοιμόμουν στον δρόμο για δύο μήνες», ανέφερε.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Ψ Ω Ρ Ι Α Σ Η

Ο ρόλος του φύλου στη θεραπεία

Ο

ι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα
στη συστηματική θεραπεία της ψωρίασης από ό,τι οι άνδρες ανεξάρτητα από
τα φάρμακα που λαμβάνουν. Η διαφορά
αυτή μπορεί να υποδηλώνει την ανάγκη για πιο
εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση και
επιλογή φαρμάκων, προκειμένου οι ασθενείς να
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ύφεση των συμπτωμάτων τους. Στην Ευρώπη, από ψωρίαση πάσχουν
περισσότεροι από 14,5 εκατομμύρια άνθρωποι,
ενώ στην Ελλάδα, κατά προσέγγιση, το 2%-3% του
πληθυσμού πάσχει από κάποια μορφή της νόσου.
Πρόκειται για μια σύνθετη, χρόνια, πολυπαραγοντική, φλεγμονώδη πάθηση, που προκαλεί
υπερπολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων της
επιδερμίδας, εξαιτίας γενετικών, ανοσολογικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Εκδηλώνεται συνηθέστερα στο δέρμα των
αγκώνων, των γονάτων, του τριχωτού της κεφαλής, της μέσης και της μεσογλουτιαίας σχισμής. Εμφανίζεται επίσης στις παλάμες και τα
πέλματα, ενώ στο ένα τρίτο σχεδόν των ασθενών προσβάλλονται και οι αρθρώσεις.
Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου αναφέρει: «Το 65% των ασθενών
περίπου παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και οι
υπόλοιποι ταλαιπωρούνται από μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση. Η διάγνωση γίνεται κυρίως μέσω
της κλινικής εξέτασης, ενώ όταν υπάρχουν αμφιβολίες λαμβάνεται δείγμα και πραγματοποιείται βιοψία. Η διαχείριση της ψωρίασης είναι

πολυπαραγοντική και για τη διαμόρφωση του
θεραπευτικού πλάνου λαμβάνονται υπόψη η
βαρύτητά της, η έκτασή της στο σώμα, η κλινική μορφή της και το κατά πόσο επηρεάζει την
ποιότητα ζωής του ασθενή. Όταν τα συμπτώματα είναι ήπια, προτιμώνται τοπικές θεραπείες, ενώ στους ασθενείς με μέτρια ή έντονα
συμπτώματα χορηγούνται θεραπείες από το
στόμα. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά φάρμακα
για τον έλεγχό τους. Η αντιμετώπιση των ήπιων
και μέτριων μορφών της ψωρίασης γίνεται και
με φωτοθεραπεία με ηλιακή ή υπεριώδη ακτινοβολία. Ορισμένες από του στόματος θεραπείες μπορούν να συνδυαστούν τόσο με τοπικά
φάρμακα όσο και με βιολογικούς παράγοντες.
Οι τελευταίοι χρησιμοποιούνται σε ασθενείς
που δεν ανταποκρίνονται ή υπάρχουν αντενδείξεις σε άλλα φάρμακα. Μέχρι σήμερα κανένα αντιψωριασικό φάρμακο δεν χορηγείται
ανάλογα με το φύλο. Τα περισσότερα, μάλιστα,
χορηγούνται ανεξάρτητα από το βάρος, από
τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος είναι κατά κανόνα χαμηλότερος στις γυναίκες
από ό,τι στους άνδρες».

Εκδηλώνεται συνηθέστερα στο
δέρμα των αγκώνων, των γονάτων,
του τριχωτού της κεφαλής, της
μέσης, στις παλάμες και τα πέλματα

Διαφορές στη συμπεριφορά
Ο κ. Στάμου εξηγεί πως, παρότι η ψωρίαση
προσβάλλει σχεδόν εξίσου και τα δύο φύλα, μελέτες έχουν εντοπίσει στο παρελθόν
διαφορές στη χορήγηση θεραπείας και τη
συμπεριφορά. Σε μια έρευνα σε 1.000 δερματολόγους των ΗΠΑ σχετικά με το φύλο
των ασθενών και τη θεραπεία, εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όσον αφορά τη θεραπεία πρώτης
γραμμής, οι ιατροί έτειναν να συστήνουν
θεραπείες που θεωρούνταν ότι είχαν λιγότερους κινδύνους παρενεργειών σημαντικά συχνότερα στις γυναίκες σε σύγκριση
με τους άνδρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει
διαφορά στη χορήγηση αντιψωριασικών
θεραπειών σε άνδρες και γυναίκες. Επίσης, υπάρχουν θεραπείες που δεν πρέπει
να χορηγούνται σε γυναίκες που είναι ή
προτίθενται να μείνουν έγκυες. Δεδομένης της έλλειψης μελετών που αξιολογούν
ειδικά τις διαφορές ανδρών και γυναικών
στην ανταπόκριση στη θεραπεία, επιστήμονες από πανεπιστημιακά νοσοκομεία
της Γερμανίας, της Ελβετίας και των ΗΠΑ
ενδιαφέρθηκαν να μάθουν αν η έκβαση
των αντιψωριασικών θεραπειών εξαρτάται
και από το φύλο.
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, είναι μια μέρα που θα
έχετε την ευκαιρία να δείτε τα πράγματα με
εσωτερικότητα. Δεν θέλετε τη δράση, αλλά
επιθυμείτε να βρείτε την ουσία κάποιων
πραγμάτων και να νιώσετε συναισθήματα,
που σας τα έχουν κλέψει οι καθημερινές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της ζωής.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Είναι μια θετική μέρα, που θα έχετε αρκετές
δυνατότητες να νιώσετε άτομα που μέχρι
χθες δεν σας είχαν αγγίξει με την παρουσία
τους. Κάποια όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν, αλλά και αν δεν γίνει αυτό, θα έχετε
τη γλυκιά αίσθηση ότι το προσπαθήσατε.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους είναι μια ευκαιρία να
ενεργοποιήσετε την ασφάλειά σας, μέσα από
την υγεία σας και την οικονομική στήριξη που
θα δεχτείτε από άλλα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα μπορεί να είναι οργανισμοί, τράπεζες,
ταμεία και γενικότερα κρατικοί φορείς, που
σας οφείλουν χρήματα.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, τα αγαπημένα σας πρόσωπα και γενικότερα η αγάπη
έχουν πλημμυρίσει τη σκέψη σας. Είστε σε
μια πολύ σημαντική περίοδο, που θα υπάρξουν εξελίξεις σε θέματα σχέσεων.

Σ

Λέων

ήμερα η συνεχόμενη σύνοδος του Άρη με την
Αφροδίτη δημιουργεί ένα πολύ θετικό εξάγωνο με
τον Ποσειδώνα. Είναι μια πινελιά στη διάρκεια της
μέρας που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Όταν

συμβαίνουν τόσο σκληρά γεγονότα γύρω μας, κάποιοι θα
νιώσουν την ανάγκη να μοιραστούν τις αλήθειες τους, να
αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Εξαιρετική μέρα για τους
καλλιτέχνες

και

εκείνους

που

βλέπουν

μέσα

από

ανιδιοτέλεια. Σήμερα και αύριο αυτή η όψη θα είναι ενεργή
και επηρεάζει θετικά τους Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους,
Ιχθύς, Σκορπιούς, Καρκίνους του τρίτου δεκαημέρου.

(23/7-22/8)
Οι μέρες αυτές δεν είναι συντονισμένες
απόλυτα μαζί σας, αλλά αυτό δεν πάει να πει
ότι κάποιοι τομείς της ζωής σας δεν ενεργοποιούνται θετικά. Για τους καλλιτέχνες
κυρίως, θα πω ότι κάτι καλό θα παρουσιαστεί.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η ζωή σας αλλάζει σιγά σιγά και αυτή η μαγική μετάλλαξη θα αργήσει να ολοκληρωθεί.
Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι θα πρέπει να είστε δίκαιοι, με τους άλλους και με
τον εαυτό σας, για να χαρείτε τα καλά που έρχονται.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Είστε μέσα σε μια δίνη γεγονότων, που θα
πρέπει να τα αφουγκραστείτε με προσοχή,
γιατί όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αφήστε,
λοιπόν, το πείσμα και ακούστε τι θέλει να σας
πει η ζωή.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, τα γεγονότα σήμερα θα σας κάνουν να νιώσετε
αρκετά καλά. Είναι σίγουρα μια πολύ καλή
ευκαιρία να ακούσετε τα λόγια κάποιων πολύ δικών σας, ή να δεχτείτε ένα μήνυμα που
θα σας δώσει χαρά.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Μια οικονομική εξέλιξη θα κάνει εσάς του
τρίτου δεκαημέρου να νιώσετε πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι ένα βασικό σας άγχος είναι τα οικονομικά σας και αυτά πρέπει
να τα φροντίσετε.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Ο Άρης και η Αφροδίτη στο τρίτο σας δεκαήμερο θα έρθουν σε αρμονία με τον Ποσειδώνα. Είναι μια πολύ καλή στιγμή να καταλάβετε τα συναισθήματά σας, αλλά και να
κάνετε μια ανασκόπηση της προσωπικής
σας ζωής.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξει μια εσωτερική συναισθηματική έκρηξη. Ίσως, μάλιστα, να
μην μπορέσετε να την καταστείλετε, εφόσον θα σας έχει κυριεύσει έντονα και σε
διάρκεια.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς που έχετε γεννηθεί
12, 13, 14/3 θα υπάρξουν πολύ καλές εξελίξεις στη συναισθηματική σας ζωή. Ο Ποσειδώνας που βρίσκεται στο δικό σας δεκαήμερο θα δεχτεί την καλή ενέργεια του
Άρη και της Αφροδίτης, όπου θα δημιουργήσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για
κάτι όμορφο στην προσωπική σας ζωή,
αλλά και στα όνειρα που χτίζετε.
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Κρίση στην Ουκρανία:
Θύμα το Διεθνές Δίκαιο

Ε

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

H επιθυμία του
κ. Πούτιν να
διορθώσει το λάθος
του Λένιν δεν
συνιστά Δίκαιο.
Κανενός ηγέτη οι
επιθυμίες δεν
παράγουν Δίκαιο.
Απλώς ανοίγουν τον
ασκό του Αιόλου, με
επιπτώσεις
ανυπολόγιστες

φιαλτικά είναι τα σενάρια που επεξεργάζονται οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι όταν
εξετάζουν το ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Είναι γεγονός ότι ένας πόλεμος μεταξύ των
συγκεκριμένων κρατών και υπό τις συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Η αντίληψη ότι «κόσμος μου είναι το σπίτι
μου» στη σημερινή εποχή δεν ευσταθεί. Γιατί οι
αλληλεπιδράσεις μιας σύρραξης θα είναι τέτοιες
που πράγματι θα είναι εφιαλτικές.
Το πρόβλημα, ωστόσο, με τα οικονομικά δεν
εστιάζεται στις παρούσες τιμές ή σε εκείνες που
θα πληρώσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Το πρόβλημα
με τα οικονομικά μεγεθύνεται αν σκεφτεί κανείς
ότι με βάση τις σημερινές τιμές θα γίνουν οι παραγγελίες για την επόμενη περίοδο. Και οι αυξημένες αυτές τιμές επηρεάζουν καθοριστικά και το
κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα και τη
μεταποίηση και τη βιομηχανία γενικότερα.
Που σημαίνει ότι σε έναν βαθμό θα επηρεάσουν και τις πολιτικές εξελίξεις, με δεδομένο ότι
η χώρα μας από το καλοκαίρι και μετά εισέρχεται
σε καθαρά προεκλογική περίοδο.
Όσον αφορά τις γενικότερες επιπτώσεις, εκείνες που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν και τα
εθνικά μας θέματα πρέπει να επισημάνουμε ότι η
θέση που εξέφρασε ο πρωθυπουργός είναι απολύτως ορθή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτε
λιγότερο από το να καταδικάσει τη στάση της Ρω-

σίας, καθώς, με όσα είπε χθες ο Πούτιν, στην πράξη παραβιάζει κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου. Η
αναγνώριση μιας περιοχής που ανήκει σε άλλη
κρατική οντότητα ως ανεξάρτητου κράτους στην
πράξη ισοδυναμεί με παραβίαση της ακεραιότητας του κράτους αυτού και εν προκειμένω της Ουκρανίας. Η πρώτη πράξη του δράματος έχει συντελεσθεί. Η εισβολή ρωσικών στρατευμάτων θα
είναι η δεύτερη πράξη. Η Ελλάδα έχει ως θεμελιώδη αρχή τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας
όλων των κρατών. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να
πράξει διαφορετικά την ώρα που επί σχεδόν μισό
αιώνα παλεύει για δικαίωση στο Κυπριακό.
Η επιθυμία του κ. Πούτιν να διορθώσει το λάθος
του Λένιν δεν συνιστά Δίκαιο. Κανενός ηγέτη οι
επιθυμίες δεν παράγουν Δίκαιο. Απλώς ανοίγουν
τον ασκό του Αιόλου, με επιπτώσεις ανυπολόγιστες, καθώς η ειρηνική συμβίωση πρέπει να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και όχι στο δίκαιο του
ισχυροτέρου. Τότε οδηγούμαστε σε τραγωδίες.
Δυστυχώς, ο ηγέτης της Ρωσίας έχει απέναντί
του αδύναμες πολιτικές ηγεσίες. Από τη μια βρίσκεται ο αποδυναμωμένος μετά την υπόθεση του
Αφγανιστάν Αμερικανός ηγέτης Τζο Μπάιντεν και
από την άλλη η πανσπερμία απόψεων και θέσεων
που χαρακτηρίζει μια ουσιαστικά πολιτικά ακέφαλη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αδυναμία των δύο αυτών πόλων εξουσίας ουσιαστικά ενθάρρυνε τον Πούτιν να προχωρήσει

και να τηρεί αδιάλλακτη στάση, αφού ξέρει ότι οι
ΗΠΑ δεν πρόκειται να επέμβουν υπέρ της Ουκρανίας και η ΕΕ δεν έχει τη δυνατότητα να πράξει τίποτε περισσότερο από την επιβολή οικονομικών
μέτρων, των οποίων η ιδιαιτερότητα είναι πως
πλήττουν περισσότερο εκείνους που τα λαμβάνουν από ό,τι εκείνους που τα υφίστανται.
Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης της Ουκρανίας
κ. Ζελένσκι αυτές τις ώρες θα πρέπει να νιώθει
σαν το ποντίκι στη φάκα, αφού βλέπει τους δυτικούς συμμάχους του ανήμπορους να παρέμβουν
ενώ γνωρίζει ότι, αν ο ίδιος κινηθεί εναντίον των
αυτονομιστών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ,
θα προσφέρει το τέλειο άλλοθι στον Πούτιν για να
προχωρήσει και σε στρατιωτική επέμβαση.
Όπως και να δει κανείς τα πράγματα, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού. Οι
εξελίξεις που θα ακολουθήσουν ή θα οδηγήσουν
σε μια περίοδο ειρήνης που θα κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο αλλά
ευνοεί τα συμφέροντα της Ελλάδας, ή θα οδηγήσει στην επιβολή του δικαίου του ισχυροτέρου,
γεγονός που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για
εξελίξεις που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει,
σε μια περιοχή που μέχρι σήμερα τους κανόνες
επιβάλλουν τα κανόνια και όχι η διπλωματία και οι
διεθνείς συμφωνίες.
Το κακό στη δεύτερη περίπτωση είναι ότι το παράδειγμα της Ρωσίας θα βρει μιμητές. Και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αυτό.

