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Τ
ο πόσο καλά είχε «σκηνοθετήσει» τον
πόλεμο που διεξάγει σε πόλεις και χω-
ριά της Ουκρανίας και πόσο μεθοδικά
είχε προετοιμαστεί επί μακρόν, αποχαυ-

νώνοντας τη Δύση με συνομιλίες και διαπραγμα-
τεύσεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να εξαπολύσει την
επίθεση σε βάρος της γειτονικής του χώρας απο-
δεικνύεται συνεχώς και με χίλιους δυο τρόπους:
με τα βιντεοσκοπημένα διαγγέλματά του, με τη μα-
γνητοσκοπημένη (ποιος ξέρει πόσες μέρες πριν;)
υπογραφή της πράξης αναγνώρισης του Λουγ-
κάνσκ και του Ντονέτσκ, με την πολυμέτωπη ει-
σβολή (και από τη Λευκορωσία), με τη θωράκιση
της οικονομίας και με πολλά ακόμη.

Μια ακόμη απόδειξη της «προετοιμασίας» είναι
και η παρέλαση ονομάτων ως επίδοξων «διαδό-
χων» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην «προεδρία»

της Ουκρανίας την επόμενη μέρα. Οι μάχες μαί-
νονται, ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με
τον Ζελένσκι για την κατάπαυση του πυρός, όμως,
απ’ ό,τι φαίνεται, η συνάντηση θα είναι μάλλον για
να του «πάρει μέτρα», εξοστρακίζοντάς τον από
την πολιτική ζωή της Ουκρανίας, έναν πρόεδρο
που εξελέγη με την ψήφο των συμπατριωτών του.

Για τη διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της Ου-
κρανίας δύο ονόματα φαντάζουν ως επικρατέστε-
ρα - και οι δύο παλιοί γνώριμοι του Ρώσου προ-
έδρου και της απολύτου εμπιστοσύνης του. Ο ένας
είναι ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ
Γιανουκόβιτς, ο οποίος εκδιώχθηκε από το Κίεβο
όταν αποφάσισε να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδε-
σης της χώρας με την ΕΕ και ακολούθησαν οι δια-
δηλώσεις και η αιματοχυσία στην πλατεία Μαϊντάν
το 2014. Ο Γιανουκόβιτς έχει τα χαρακτηριστικά...

Λουκασένκο, είναι δοκιμασμένη λύση και έχει
ήδη έτοιμο -και εγκεκριμένο από τη Μόσχα- το
κυβερνητικό σχήμα του! Ο μόνος προβληματισμός
αφορά στο κατά πόσο μια τέτοια «λύση» θα ήταν
αποδεκτή από τους Ουκρανούς, όσο μπορεί να
μπουν και αυτοί στην εξίσωση. Και εκεί πέφτει στο
τραπέζι το όνομα του ρωσικής καταγωγής Ουκρα-
νού ολιγάρχη Βίκτορ Μεντβεντσούκ, δικηγόρου,
καναλάρχη και πολιτικού που βρίσκεται σε κατ’ οί-
κον περιορισμό στα βόρεια του Κιέβου, καθώς αν-
τιμετωπίζει κατηγορίες για υποστήριξη αυτονομι-
στικών δυνάμεων. Α, είναι και… κουμπάρος του
Ρώσου προέδρου, καθώς ο Πούτιν έχει βαφτίσει
την κόρη του! Οπότε «εθνικές εφεδρείες» για την
επόμενη μέρα της Ουκρανίας υπάρχουν στη μετα-
Ζελένσκι εποχή…
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Νέα διπλή 
παρέμβαση 
Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός έχει συνεχείς
συσκέψεις με τους στενούς του
συνεργάτες και τους συναρμόδι-
ους υπουργούς, και τηλεφωνικές
επικοινωνίες με Ευρωπαίους
ομολόγους του, και ετοιμάζει νέα
διπλή παρέμβαση στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας. Τη Δευτέρα
αναμένεται να συνεδριάσει το
υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει
πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
επιδοτεί τους λογαριασμούς του
ρεύματος και του φυσικού αερίου.
Την Τρίτη και ύστερα από αίτημα
που κατέθεσε ο πρωθυπουργός θα
πραγματοποιηθεί ειδική συνε-
δρίαση στη Βουλή, προκειμένου
να ενημερωθεί η εθνική αντιπρο-
σωπεία για τις εξελίξεις στο Ου-
κρανικό αλλά και για τις πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης στο ζή-
τημα της ενέργειας. Στόχος του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σε αυ-
τές τις κρίσιμες στιγμές που περ-
νά ο πλανήτης να υπάρξει ψυχραι-
μία και σύνεση. «Εύχομαι να
υπάρξει απόλυτη εθνική ομοψυ-
χία για να αντιμετωπίσουμε αυτή
τη μεγάλη πρόκληση, διότι δεν εί-
ναι πραγματικά ώρα, σε μια τόσο
κρίσιμη, παγκόσμια γεωπολιτική
συγκυρία, να αφήσουμε τα όποια
μικροπολιτικά συμφέροντα ή επι-
διώξεις να κυριαρχήσουν στον
δημόσιο διάλογο».

Ρωμανός: 
«Να πάρει 
ξεκάθαρη θέση 
ο ΣΥΡΙΖΑ»
Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος
Ρωμανός κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ
πως αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη
θέση για τις κυρώσεις εναντίον της
Ρωσίας. «Δεν γίνεται να βλέπω
ανακοινώσεις και non papers που
δεν έχουν καν μέσα τη λέξη Ρωσία.
Δεν μπορεί, δηλαδή, να τηρείς ίσες
αποστάσεις ή να φοβάσαι να πεις τα
πράγματα με το όνομά τους και δεν
μπορεί, φυσικά, ευρωβουλευτής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο
κ. Αρβανίτης, να κάνει σημαία τις
ίσες αποστάσεις μεταξύ θύτη και
θύματος», είπε χαρακτηριστικά
στον ΑΝΤ1 ο κ. Ρωμανός.

Ο
κύβος ερρίφθη. Οι Βρυξέλλες άρ-
χισαν να εξετάζουν δέσμη έκτα-
κτων μέτρων για την προστασία
των καταναλωτών από την ενεργει-

ακή κρίση, μετά την πρωτοβουλία του Έλλη-
να πρωθυπουργού, ο οποίος ύστερα από
συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να
εντάξει το κρίσιμο αυτό ζήτημα στο κείμενο
συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. 

Είναι ενδεικτικό πως στη χθεσινή συνε-
δρίαση του Eurogroup αρκετοί υπουργοί Οι-
κονομικών της Ευρωζώνης τάχθηκαν υπέρ
της ελληνικής πρότασης, τονίζοντας την
ανάγκη δημιουργίας ειδικού ταμείου στήρι-
ξης των νοικοκυριών που πλήττονται από την
ακρίβεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε την
ικανοποίησή του για το γεγονός πως έγινε
δεκτή η εισήγησή του από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. «Χαίρομαι που η πρότασή μου να
επεξεργαστεί και να καταθέσει άμεσα η επι-
τροπή προτάσεις για το πώς μπορούμε σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους κατα-
ναλωτές και τις επιχειρήσεις έγινε αποδε-
κτή», τόνισε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάν-
τηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Κομβικοί σταθμοί
Από τη στιγμή που η ελληνική πρόταση

έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων των «27»,
η Κομισιόν θα πρέπει το επόμενο διάστημα
να παρουσιάσει τον κατάλογο με τα υποψή-
φια μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να συ-
νεχίσει το ευρωπαϊκό πρέσινγκ και για αυτό
τον λόγο θα εξακολουθήσει σε όλες τις δη-
μόσιες τοποθετήσεις του, τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και στο εξωτερικό, να θέτει το επίμα-
χο ζήτημα. Άλλωστε, μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία αναμένονται σημαν-
τικές αναταράξεις στην αγορά της ενέργειας,
οι οποίες θα προκαλέσουν ντόμινο αυξήσε-
ων σε μια τεράστια αλυσίδα προϊόντων.

Πρώτος κομβικός σταθμός σχετικά με την
υλοποίηση ειδικού ταμείου για την ενέργεια

θα είναι το Παρίσι. Το διήμερο 10-11 Μαρτίου
θα πραγματοποιηθεί στη γαλλική πρωτεύου-
σα άτυπη Σύνοδος Κορυφής, στην οποία η
ελληνική πλευρά ελπίζει να έχει ετοιμαστεί ο
κατάλογος με τα υποψήφια μέτρα στήριξης.
«Αναμένουμε να συζητήσουμε αυτές τις
προτάσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνο-
μιλία που είχε με την Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του
για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάφερε να απε-
ξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και να
αποκτήσει εναλλακτικές διόδους για την
προμήθεια ενέργειας. «Είναι σαφές ότι όσοι
Ευρωπαίοι ηγέτες -σε αυτούς συμπεριλαμ-
βάνομαι κι εγώ, συμπεριλαμβάνεται και η
Ελλάδα- μιλούσαν επιτακτικά για την ανάγκη
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δι-
καιώθηκαν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός.

Σύνοδος Κορυφής
Ο δεύτερος κρίσιμος σταθμός είναι η τα-

κτική Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 24 και 25 Μαρτίου στις Βρυξέλ-
λες. Το ιδανικό σενάριο για την κυβέρνηση
θα ήταν μέχρι τότε να έχουν «κλειδώσει» τα
μέτρα στήριξης των καταναλωτών ή το αργό-
τερο να ανακοινωθούν την ημέρα της εθνικής
μας επετείου. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι
αμέτοχη, θα πρέπει κάτι να κάνει», τόνισε ο

υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Η ελ-
ληνική πλευρά θα επιθυμούσε επίσης τη χα-
λάρωση των δημοσιονομικών όρων, όπως
συνέβη την περίοδο της πανδημίας, έτσι
ώστε να ενισχύσει περισσότερο τα ευάλωτα
νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια
στην ενέργεια. Ωστόσο αυτή η πρόταση δεν
δείχνει να συγκεντρώνει πολλές πιθανότη-
τες, λόγω κυρίως της άρνησης του Βερολί-
νου, που θέλει την πιστή τήρηση του Συμφώ-
νου Σταθερότητας. Ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως οι όποιες απο-
φάσεις ληφθούν θα ανακοινωθούν άμεσα.
«Οι υπουργοί Ενέργειας και η αρμόδια Επί-
τροπος φαντάζομαι ότι θα επανέλθουν πολύ
γρήγορα -γιατί είναι πιεστική η κατάσταση,
όχι μόνο για τη χώρα μας, για ολόκληρη την
Ευρώπη- με συγκεκριμένες προτάσεις», εί-
πε ο Γιάννης Οικονόμου.

Ενέργεια: Πράσινο φως
για τα μέτρα στήριξης

Έγινε δεκτή από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
η εισήγηση του Έλληνα
πρωθυπουργού - Οι δύο
κρίσιμες ημερομηνίες

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Π
έντε μέτρα για την εξασφάλιση της
ενεργειακής επάρκειας της χώ-
ρας σε περίπτωση διαταραχής του
εφοδιασμού της χώρας περιλαμ-

βάνει το σχέδιο της κυβέρνησης και της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, όπως προέκυψε από
τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας
Διαχείρισης Κρίσεων στην Ενέργεια υπό τον
υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα.

Η συνεδρίαση της ομάδας πραγματοποι-
ήθηκε με τη συμμετοχή της γενικής γραμμα-
τέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Αλεξάνδρας Σδούκου, του προέδρου της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αθανάσιου
Δαγούμα, του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση, του
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του
ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη, του διευθύνον-
τος συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κων-
σταντίνου Ξιφαρά και εκπροσώπου του ΔΕ-
ΣΦΑ. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων εξέτασε
όλα τα σενάρια, ακόμη και τα πιο δυσμενή για
την επάρκεια της χώρας με φυσικό αέριο και
ηλεκτρική ενέργεια, όπως υπογράμμισε χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός.

Τα σενάρια με το plan b
Αν και προσώρας ο εφοδιασμός της χώρας

με φυσικό αέριο συνεχίζεται απρόσκοπτα,
σε ετοιμότητα βρίσκονται εναλλακτικά σενά-
ρια και λύσεις σε περίπτωση αναταραχής
στις προμήθειες της χώρας, προλαμβάνον-
τας έτσι περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις. Οι

παραγωγοί ενέργειας είναι διαρκώς σε επι-
κοινωνία με τους προμηθευτές ώστε να εξα-
σφαλίσουν επιπλέον ποσότητες φυσικού αε-
ρίου, αν αυτό χρειαστεί.

Συγκεκριμένα, αυτές είναι οι πέντε εφε-
δρείες για να μην υπάρξουν προβλήματα
ακόμη και σε ακραία σενάρια:
1. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημέ-

νου φυσικού αερίου (LNG) είναι γεμάτες,
ενώ χθες έφτασε στη Ρεβυθούσα και νέο
πλοίο με φορτίο 108.000 κυβικών μέτρων.

2. Ο αγωγός TAP είναι έτοιμος να δεχτεί αυ-
ξημένες ποσότητες φυσικού αερίου.

3. Οι λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
έχουν διαθέσιμα αποθέματα λιγνίτη 30
ημερών.

4. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πέντε μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής που καταναλώνουν
φυσικό αέριο ώστε, αν χρειαστεί, να λει-
τουργήσουν με πετρέλαιο.

5. Τα αποθέματα νερού για τους υδροηλε-
κτρικούς σταθμούς είναι σε ικανοποιητικό
επίπεδο.
Αναλυτικότερα, τα μέτρα αφορούν τον

εφοδιασμό της χώρας με περισσότερα φορ-
τία LNG, όπου η χωρητικότητα της Ρεβυθού-
σας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ μόλις
την Πέμπτη κατέφθασε ένα ακόμη φορτίο
108.000 κυβικών μέτρων για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών. Εξετάζεται επί-
σης η δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών
μέσω του αγωγού TAP.

Ταυτόχρονα, σε πλήρη ετοιμότητα παρα-
μένουν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, όπου
η διαθεσιμότητα λιγνίτη στις αυλές τους εί-
ναι τέτοια που επαρκεί για διάστημα μεγα-

λύτερο των 30 ημερών. Επιπρόσθετα, ο
υπουργός επισήμανε ότι τα αποθέματα νε-
ρών (αναφερόμενος στα υδροηλεκτρικά της
χώρας) βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπε-
δα, ενώ παραμένει η δυνατότητα μετατρο-
πής πέντε μονάδων φυσικού αερίου σε ντί-
ζελ, σε περίπτωση ανεπάρκειας φυσικού
αερίου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, για το θέμα αυτό το ΥΠΕΝ θα έχει συ-
νάντηση με ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς
μέσα στις επόμενες μέρες.

Στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης προς

τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο υπουρ-
γός ΠΕΝ επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρ-
νησης να διατηρήσει τα μέτρα στήριξης για
όσο διαρκεί η κρίση, ενώ ιδιαίτερη μνεία
έκανε στην πρωτοβουλία Μητσοτάκη για
κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης
ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, πράγμα που συμπεριλήφθη-
κε στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου
Κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες με
θέμα την Ουκρανία.

O κ. Σκρέκας σε συνεργασία με τους ομο-
λόγους του σε Βουλγαρία και Ρουμανία έχει
καλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ με θέ-
μα την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας πως η εξέ-
λιξη των πραγμάτων επιβεβαιώνει την ορθό-
τητα της ελληνικής πρότασης που έχει κατα-
τεθεί ήδη από το περασμένο φθινόπωρο για
κεντρικό μηχανισμό στήριξης και συντονι-
σμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολι-
κότερα.

Ο Κώστας Σκρέκας
ανακοίνωσε το σχέδιο του
υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε περίπτωση
που σταματήσει η ροή
φυσικού αερίου 

Καλύτερες «ειδήσεις» είχε η χθεσινή μέρα στο
«μέτωπο» των τιμών, όπου εμφανίστηκαν σημάδια
αποκλιμάκωσης τόσο σε φυσικό αέριο και πετρέ-
λαιο όσο και σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς ωστόσο
να μπορούμε να μιλάμε για μόνιμα χαρακτηριστι-
κά, δεδομένης της τεταμένης κατάστασης που επι-
κρατεί στις αγορές. Το Brent υποχώρησε κάτω από
τα 100 δολάρια, στα 98,62 δολάρια το βαρέλι, με το
αντίστοιχο αμερικανικό αργό να κυμαίνεται στα
97,72 δολάρια.

Αντίστοιχα το προθεσμιακό συμβόλαιο φυσικού

αερίου παραδόσεως Μαρτίου στο ολλανδικό Hub
TFF βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης, καθώς
μετά το ιστορικό υψηλό της Πέμπτης με 40% ημε-
ρήσια αύξηση (144 €/MWh) έχει υποχωρήσει στα
96 ευρώ ανά μεγαβατώρα το απόγευμα της Παρα-
σκευής. Αποκλιμάκωση επίσης γράφει και το
«ταμπλό» του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργει-
ας, καθώς η τιμή ρεύματος στη «χονδρεμπορική
αγορά επόμενης μέρας» υποχώρησε από τα 235
ευρώ στα 220,90 ευρώ ανά MWh για το Σάββατο 26
Φεβρουαρίου. 

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην ΕΕ
Ο ετήσιος ενεργειακός πληθωρισμός της ΕΕ έφτασε το 27% τον Ια-

νουάριο του 2022, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία της Eurostat. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης εί-
χε φτάσει στο -11% τον Μάιο του 2020 υπό το βάρος της πανδημίας και
των χαμηλών τιμών, όμως μετά τον Φεβρουάριο του 2021 αυξήθηκε
σταθερά μέχρι το 26% τον Νοέμβριο του 2021 και το 27% τον φετινό Ια-
νουάριο. Η Eurostat υπογραμμίζει επίσης ότι ο ενεργειακός πληθωρι-
σμός είναι ο υψηλότερος ανάμεσα στον δείκτη τιμών καταναλωτή
(HICP). Στους επιμέρους τομείς το φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά
13,5% μηνιαίως και έφτασε σχεδόν το 41% τον Ιανουάριο, ενώ τα καύσι-
μα ήταν στο +26% και ο ηλεκτρισμός στο +24%.

Πώς κινήθηκε το «μέτωπο» των τιμών

Οι 5 εφεδρείες 
για ενεργειακή 
επάρκεια της χώρας
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Ακριβαίνουν τα τρόφιμα και
έρχονται έκτακτα μέτρα του
υπουργείου Ανάπτυξης και
πρόστιμα ως 1 εκατ. σε όσους
εντοπιστούν να αισχροκερδούν

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν μεγάλη έκθεση στη
Ρωσία ανησυχούν και λαμβάνουν μέτρα, μετά τις οικονομικές
κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα. 

Κλυδωνισμούς από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος στην Ευρώπη, με τον δείκτη
που περιλαμβάνει τις μετοχές των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να βυθίζεται κατά σχεδόν
7,30% την Πέμπτη.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στη
Ρωσία στον κόσμο και ειδικότερα εκείνες από τη Γαλλία, την
Ιταλία και την Ισπανία, σε αντίθεση με τις αμερικανικές, των
οποίων η έκθεση είναι μικρότερου βαθμού, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. 

Οι οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σημαίνουν ότι
αυτομάτως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαγορεύεται να
συναλλάσσονται με το μέρος στο οποίο έχουν επιβληθεί κυ-
ρώσεις και οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρείται παράνομη. 

Εν προκειμένω, οι τράπεζες που επιχειρούν στη Ρωσία είναι
αναγκασμένες να αναστείλουν τις διεθνείς συναλλαγές μέχρι
νεωτέρας.  Μία περίπτωση είναι της ιταλικής UniCredit, της
οποίας η βουτιά άνω του 10% ενεργοποίησε την αυτόματη ανα-
στολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της, αν και η τράπεζα
διαβεβαίωσε ότι έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της έκθε-
σής της στη Ρωσία.

Ήδη η γερμανική Allianz έχει ανακοινώσει ότι πάγωσε την
έκθεσή της σε ρωσικά κρατικά ομόλογα, ενώ η βρετανική

Lloyds δήλωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερ-
μού για το ενδεχόμενο να δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις. 

Βουτιά της τάξης του 11% πραγματοποίησε η μετοχή της γαλ-
λικής Société Générale, αν και ανακοίνωσε ότι το ρωσικό της
παράρτημα, η Rosbank, συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς
προβλήματα, ενώ κοντά στο -20% έπεσε η μετοχή της αυστρια-
κής Raiffeisen Bank International. Η αυστριακή τράπεζα ανέ-
φερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι έχει κρατήσει 115 εκατ. ευ-
ρώ ως προβλέψεις για το ενδεχόμενο κυρώσεων στη Ρωσία.

Από την άλλη, υπήρξαν τράπεζες που φρόντισαν να προλει-
άνουν το έδαφος, όπως η Deutsche Bank και η Allianz, δηλώ-
νοντας ότι είναι έτοιμες να συμμορφωθούν με οποιασδήποτε
μορφής κυρώσεις επιβληθούν. 

Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται σε συναγερμό μετά τις κυρώσεις στη Ρωσία

Μ
ε το περιθώριο κέρδους του
περασμένου Σεπτεμβρίου
θα υποχρεωθούν να διαθέ-
τουν οι επιχειρήσεις λιανι-

κής τα καύσιμα, τα σιτηρά, τα άλευρα, τα
ζυμαρικά και δεκάδες άλλα προϊόντα, κα-
θώς το υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνει
έκτακτα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει
ένα νέο κύμα ακρίβειας, λόγω της εμπόλε-
μης κατάστασης στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμ-
πορίου και Καταναλωτή, την επόμενη
εβδομάδα θα έρθει η σχετική απόφαση του
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία θα προβλέπει
πρόστιμα έως και 1.000.000 ευρώ, σε ενερ-
γοποίηση των σχετικών διατάξεων που

αφορούν την αισχροκέρδεια. Τα μέτρα θα
εφαρμοστούν με τη διαδικασία του κατε-
πείγοντος, ώστε να στηθεί ανάχωμα σε ένα
νέο κύμα αυξήσεων, το οποίο βρίσκεται
προ των πυλών, λόγω της έκρηξης των τι-
μών στα καύσιμα, αλλά και αυτών που…
δρομολογούνται στα βασικά αγαθά που
συνθέτουν το «καλάθι του πληθωρισμού». 

Νέο «σπιράλ» πληθωρισμού
Η νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου,

ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια το βα-
ρέλι, σε συνδυασμό με τις νέες ανατιμή-
σεις στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική
ενέργεια, αναμένεται να τροφοδοτήσει άλ-
λο ένα «σπιράλ» πληθωρισμού και μάλι-
στα, όπως προβλέπουν οι οικονομικοί ανα-
λυτές, είναι θέμα το πολύ δυο τριών μηνών,
ώστε η Ελλάδα, αλλά και πολλές χώρες της
Ευρωζώνης, να δουν… διψήφιο πληθωρι-
σμό! Μάλιστα, στην εβδομαδιαία έκθεσή
της, η Alpha Bank αναφέρει ότι η ελληνική
οικονομία έχει μπει σε ένα εκρηκτικό
«στασιμοπληθωριστικό κοκτέιλ».

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχει το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η
βιομηχανία προετοιμάζεται για νέες μεγάλες
αυξήσεις στις τελικές τιμές των προϊόντων,
κάτι που θα οδηγήσει σε… κόλαση τις τιμές
στη λιανική. Μάλιστα, η εντύπωση είναι ότι
μέσα στο επόμενο τρίμηνο οι τιμές της συν-
τριπτικής πλειονότητας των προϊόντων θα
καταγράψει άνοδο με διψήφιο ποσοστό, πέ-
ραν των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν γί-
νει κατά τους τελευταίους πέντε μήνες. 

Πόσο θα αυξηθεί το κόστος
Όπως δήλωσε στο Euronews ο γενικός

διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος Αντώνης
Ζαΐρης, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων
αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 25%-30%,
ενώ έρχεται νέο κύμα αυξήσεων 5%-15% σε
ελαιόλαδο, κρέας, λαχανικά, ψάρια,
όσπρια και τυποποιημένα τρόφιμα. Ωστό-
σο, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβολή συγ-
κεκριμένων περιθωρίων κέρδους στα προ-
ϊόντα θα αυξήσει θεαματικά την πίεση προς

τη βιομηχανία και την παραγωγική αλυσί-
δα, καθώς δεν θα μπορούν να απορροφή-
σουν το κόστος από την ανεξέλεγκτη αύξη-
ση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων
και των πρώτων υλών. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι οι επαγγελματίες αγοράζουν τις
πρώτες ύλες ακριβότερα κατά 20%-70%,
ενώ υπάρχει φόβος σε ολόκληρη την Ευ-
ρωζώνη για νέα σοβαρή αναταραχή στην
εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η Ρωσία και η
Ουκρανία αποτελούν βασικούς προμηθευ-
τές της ευρωπαϊκής οικονομίας τόσο στην
ενέργεια όσο και στα τρόφιμα και ειδικότε-
ρα στα δημητριακά. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πλαφόν στις τιμές 
για καύσιμα και σιτηρά



Ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νό-
της Μηταράκης, σε συνέντευξή του στην «Ρ»,
χαρακτηρίζει «μαύρη μέρα για την Ευρώπη»
την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονί-

ζοντας πως η κίνηση της Μόσχας αποτελεί μια ξεκάθα-
ρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Στην ερώτηση αν
το υπουργείο ανησυχεί για το ενδεχόμενο μεταναστευ-
τικών ροών, τόνισε πως αυτό διαθέτει όλα τα απαραίτη-
τα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο.

Πόσο σας ανησυχεί η ρωσική επίθεση στην Ουκρα-
νία; Εκτιμάτε πως υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης
προσφυγικών ροών;
Η Πέμπτη ήταν μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη. Η

ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αποτελεί ξεκάθαρη
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών και θεμελιωδών αρχών όπως η προστα-
σία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της
ανεξαρτησίας όλων των κρατών. Είναι όμως και η στιγ-
μή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και ο δυτικός
κόσμος πρέπει να επιδείξουν μία συμπαγή και αδιαί-
ρετη στάση απέναντι σε επιθετικές ενέργειες και κάθε
έκφραση αναθεωρητισμού. Η ευρωπαϊκή ιστορία είναι
γεμάτη από παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η βία,
και δη η ένοπλη, είναι μονόδρομος για επιστροφή σε
«σκοτεινές εποχές». Ο μόνος δρόμος είναι αυτός της
διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφο-
ρών και ελπίζουμε η Ρωσική Ομοσπονδία να επιστρέ-
ψει σε αυτόν. Το ενδεχόμενο προσφυγικών ροών προς
τη χώρα μας έχει ήδη τεθεί και αποτελεί για εμάς
«άσκηση επί χάρτου» σε πραγματικό χρόνο. Η χώρα
μας, όπως και στην περίπτωση του Αφγανιστάν, έδειξε
ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και τα αυτονόητα
αποθέματα ανθρωπισμού για όσους το έχουν πραγμα-
τικά ανάγκη. Το ίδιο θα πράξουμε και στην περίπτωση
της Ουκρανίας, αν απαιτηθεί.

Παρά το γεγονός πως έχουν μειωθεί σε σημαντικό
ποσοστό οι προσφυγικές ροές, πώς σχολιάζετε τις
συχνές επιθέσεις που δέχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, που
σας κατηγορεί για παράνομες επαναπροωθήσεις;
Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί και αναμασά συχνά την τουρκική

προπαγάνδα, πράγμα θλιβερό. Δεν είναι η πρώτη φορά
που οι ιδεοληψίες του έρχονται στην επιφάνεια. Στελέ-
χη του έχουν επιρρίψει πολλάκις –μέσα στην αίθουσα
του Κοινοβουλίου– ευθύνες σε στελέχη του Λιμενικού
Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπως γνωρί-
ζουν πολύ καλά στον ΣΥΡΙΖΑ, παλαιότερες καταγγελίες
περί υποτιθέμενων επαναπροωθήσεων εξετάζονται
ενδελεχώς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς η
χώρα μας διαθέτει ανεξάρτητους μηχανισμούς διε-
ρεύνησης καταγγελιών. Ωστόσο, αναπολούν την πολιτι-
κή των ανοιχτών συνόρων, που είχε ολέθριες συνέπει-
ες για την καθημερινότητα των νησιών μας. Για πολλο-
στή φορά, ωστόσο, προτάσσουν το κομματικό έναντι
του εθνικού συμφέροντος. Αντιθέτως, η κυβέρνηση θα
συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα σύ-

νορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σε-
βασμό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Πώς απαντάτε στην κριτική που δέχεστε, ακόμα και
από το εσωτερικό της ΝΔ, για τη συμφωνία με το
Πακιστάν και το Μπαγκλαντές; Δημιουργείται με
αυτόν τον τρόπο παράθυρο νομιμοποίησης παράνο-
μων μεταναστών;
Αρχικά, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποια

συμφωνία με το Πακιστάν. Υπογράψαμε μια Δήλωση
Πρόθεσης για την έναρξη τεχνικού διαλόγου, ο οποίος
πιθανώς να μετεξελιχθεί σε συμφωνία, εφόσον η
πλευρά του Πακιστάν συνομολογήσει στη βασική επι-
δίωξη της χώρας μας.

Αντιθέτως, με το Μπαγκλαντές υπάρχει, πλέον, ένα
Μνημόνιο Κατανόησης, που προωθεί τη νόμιμη μετα-
νάστευση ως αντίβαρο στην παράνομη.

Πλέον, οι επιστροφές στο Μπαγκλαντές –βάσει της
αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων επιστροφής–
αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα και θα πραγματοποι-
ούνται στη βάση συνεννόησης σε διμερές επίπεδο. Η
χώρα μας θα παρέχει 4.000 άδειες διαμονής ετησίως,
καθώς και 15.000 άδειες μεταβατικά για όσους σήμερα
διαμένουν στην Ελλάδα. Οι άδειες διαμονής που θα χο-
ρηγηθούν, θα ισχύουν για 9 μήνες ανά έτος με χρονικό
ορίζοντα πενταετίας και με την υποχρέωση ο δικαιού-
χος να επιστρέφει στη χώρα προέλευσής του. Ταυτό-
χρονα, για να επιστρέψει, θα πρέπει να παρουσιάσει
ενεργή σύμβαση εποχικής εργασίας πριν από την ανα-
χώρησή του για την Ελλάδα.

Μετά την παρέλευση των πέντε ετών, ο δικαιούχος
δεν θα μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η άδεια δεν
του εξασφαλίζει κανένα περαιτέρω δικαίωμα, πέρα
από αυτό στην εποχική εργασία και την υγειονομική
περίθαλψη. Ξεκάθαρα δεν πολιτογραφείται, δεν απο-
κτά εκλογικό δικαίωμα, δεν μπορεί να φέρει μέλη της
οικογένειάς του μαζί στη χώρα μας.

Επιπλέον, άδειες εποχικής εργασίας θα δίνονται μό-
νο αν υπάρξει σύμβαση με εργοδότη αγρότη. Άρα, θα
δοθούν εποχικές άδειες μόνο αν υπάρχει ανάγκη από
τους παραγωγούς.

Πώς σχολιάζετε την προκλητική ρητορική της Άγ-
κυρας στο μεταναστευτικό;
Η Τουρκία βρίσκεται στον δρόμο προς τις κάλπες. Συ-

νεπώς, προκύπτει η ανάγκη για την ηγεσία της να κρύ-
ψει κάτω από το χαλί τις αποτυχίες της. Πρώτον, στην οι-
κονομία με τον πληθωρισμό να έχει φτάσει σε δυσθεώ-
ρητα ύψη. Δεύτερον, στο μεταναστευτικό, όπου η προ-
σπάθεια εργαλειοποίησής του στην κρίση του Έβρου
προσέκρουσε στην αποφασιστικότητα της χώρας μας να
φυλάξει τα εξωτερικά σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Στο μεταναστευτικό η Τουρκία, δυστυχώς, δεν συμμορ-
φώνεται με τις δύο θεμελιώδεις υποχρεώσεις της, όπως
απορρέουν από την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η κυβέρνηση θα συνεχίσει
με νηφαλιότητα, και πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δί-
καιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις Διεθνείς Συνθή-
κες, να προστατεύει τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.Ν
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«Η Πέμπτη 
ήταν μαύρη 
μέρα για 
την Ευρώπη...»
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στον
Σωτήρη Σταθόπουλο

«Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί και αναμασά συχνά την
τουρκική προπαγάνδα, πράγμα που είναι
θλιβερό, και αναπολεί την πολιτική των
ανοιχτών συνόρων, που είχε ολέθριες
συνέπειες για την καθημερινότητα 
των νησιών μας»



Έβαλε τρικλοποδιά 
στον εαυτό του 

Ο Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος ανήκε στη
σαμαρική πτέρυγα της ΝΔ, είδε ότι δεν
υπουργοποιήθηκε σε κανέναν ανασχηματι-
σμό και με αφορμή την απομάκρυνση σχολών
ΤΕΙ από την Ηλεία, επετέθη
στην κυβέρνηση και δήλωσε
ότι δεν ξανακατεβαίνει ως
βουλευτής. Βλέπει, όμως,
ότι μετά την αποχώρηση
περίπου των μισών υποψη-
φίων που μετείχαν στο ψη-
φοδέλτιο του 2019 υπάρχει χώ-
ρος ξανά για τον ίδιο και αρχίζει να το ξανα-
σκέφτεται. Το ζήτημα είναι, όμως, ότι η μεγα-
λύτερη δυσκολία είναι ο ίδιος ο εαυτός του,
καθώς στο τοπικό εκλογικό σώμα έχει εμπε-
δωθεί η πεποίθηση ότι δεν θα είναι υποψή-
φιος, κάτι που σίγουρα θα αξιοποιήσουν οι
αντίπαλοί του. Με λίγα λόγια, έβαλε τρικλοπο-
διά στον εαυτό του, ενώ βάδιζε στην ευθεία…

Ο Θεοδωρικάκος
έστειλε τα κράνη

Καλά, είναι να τρελαίνεσαι... Κάποια ΜΜΕ
έστειλαν τους συναδέλφους, δημοσιογρά-
φους και εικονολήπτες, στην πρώτη γραμμή
χωρίς τον στοιχειώδη προστατευτικό εξοπλι-
σμό, δηλαδή αλεξίσφαιρα γιλέ-
κα και κράνη. Χρειάστηκε η
παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ και
του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη για να
βρεθεί ο εξειδικευμένος
εξοπλισμός για την προστα-
σία των απεσταλμένων συνερ-
γείων και να σταλεί στην εμπόλεμη ζώνη με
πρωτοβουλίες του ΥΠΕΞ. Το ΔΣ της Ένωσης
ευχαρίστησε τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικά-
κο για τις άμεσες ενέργειες, όμως το ερώτη-
μα για τους υπευθύνους που έστειλαν τους
ανθρώπους «ξυπόλυτους» σε διασταυρούμε-
να πυρά παραμένει.
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Μου το σφύριξαν στους
διαδρόμους της Βουλής
και το βρήκα καταπλη-

κτικό! «Γαλάζιος» βου-
λευτής εκ περιφερείας

αναγκάστηκε να πάρει διαζύγιο από
τη σύζυγό του, γιατί είναι παλαιοη-
μερολογίτισσα και αρνείται πεισμα-
τικά να εμβολιαστούν τόσο η ίδια όσο
και τα δύο παιδιά τους, που δεν είναι
και μωρά. Σου λέει, ο βουλευτής. Θα
μου το βγάλουν πριν από τις εκλογές
και θα καώ. Αμ, δε! 

Μεταξύ «Σκύλλας και Χάρυβδης»
ο Aλέξης Τσίπρας

Θα σας το εξομολογηθώ με πάσα ειλι-
κρίνεια. Σχεδόν έχω αρχίσει να λυπάμαι
τον Αλ. Τσίπρα, ο οποίος (ο καημένος),
όπως με πληροφόρησε η κουτσομπόλα

της Κουμουνδούρου, εξακολουθεί να ανέ-
χεται όλα τα τερτίπια του Παύλου Πολάκη

για να αποφύγει τα χειρότερα. Ποια είναι
αυτά; Να πάρει τα ηνία καθοδόν προς το
συνέδριο ο Νίκος Παππάς. Και αν ο πρώ-

τος προκαλεί νεύρα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον
δεύτερο τους πιάνει το στομάχι τους.

Τι ζητούν οι 
«γαλάζιοι» βουλευτές

Πληθαίνουν, όπως πληροφορούμαι, οι «γαλάζιες»
φωνές που ζητούν να μπει πλαφόν στις τιμές των
καυσίμων, ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες περιο-
χές της χώρας, όπως τα νησιά και όχι μόνο, που βεν-
ζίνη, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο κίνησης έχουν
πάρει φωτιά. Οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι τον Αύ-
γουστο του 2018 υπήρξε γνωμοδότηση της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας που έδινε το «πράσινο φως» για
να μπει πλαφόν στις τιμές, για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Και από ό,τι μαθαίνω, αρχίζουν να
το «ακούνε» στην κυβέρνηση. 

Κ
αι ξαφνικά, εκεί που η Ελλά-
δα προετοιμαζόταν για το
καλύτερο καλοκαίρι των
τελευταίων πολλών ετών,

η εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία με-
τέτρεψε τη βεβαιότητα σε αγωνία. 

Μαθαίνω ότι οι θεσμικοί φορείς
του τουρισμού έχουν ήδη μεταφέρει
στον αρμόδιο υπουργό Βασίλη Κικίλια
την αγωνία τους για τις πιθανές επιπτώ-
σεις της ουκρανικής κρίσης, ιδιαίτερα
στην περίπτωση που διαρκέσει αρκετά.
Και αυτό, διότι οι κρατήσεις για το φετι-
νό καλοκαίρι είναι ήδη σε πλήρη εξέλι-
ξη και ο τουρισμός από Ρωσία και Ου-
κρανία έχει σημαντικό μερίδιο στη συ-
νολική «πίτα» του τουρισμού. Είναι εν-
δεικτικό, όπως μου έλεγαν, ότι πέρσι,
με την πανδημία του κορονοϊού σε πλή-
ρη εξέλιξη, τα τουριστικά έσοδα από τη
Ρωσία ξεπέρασαν τα 115 εκατ. ευρώ,
ενώ το 2019, προ πανδημίας, είχαν ξε-
περάσει τα 433 εκατ. ευρώ. 

Οι δε τουρίστες από την Ουκρανία τα
τελευταία χρόνια έβαιναν σταθερά αυ-
ξανόμενοι, ιδιαίτερα την τριετία πριν
από την πανδημία. Χαρακτηριστικά, το
2019 καταγράφηκε εντυπωσιακή αύ-
ξηση, σε ποσοστό πάνω από 70%, με

σχεδόν μισό εκατομμύριο τουρίστες
να επιλέγουν τη χώρα μας για τις κα-
λοκαιρινές διακοπές τους. Η ηγεσία
του υπουργείου, βεβαίως, είναι καθη-
συχαστική, καθώς από τις κρατήσεις
που έχουν ήδη γίνει, οι προσδοκίες
για ένα πολύ καλό τουριστικό καλο-

καίρι είναι περισσότερο από βάσιμες. 
Μέσα τους, πάντως, όλοι στην κυ-

βέρνηση -όπως και σε όλη την Ευρώ-
πη- τρέμουν για το ενδεχόμενο να
έχουμε μπει σε μια μακρά και μεγάλη
περιπέτεια, που μπροστά της η πανδη-
μία θα μοιάζει με παιδικό παιχνίδι. 

Οι φόβοι των θεσμικών του τουρισμού
και ο καθησυχαστικός Κικίλιας 

Σε μια αποστροφή του
λόγου της, κατά τη διάρ-
κεια της χθεσινής συζή-
τησης στη Βουλή επερώτησης του ΚΙΝΑΛ προς τον
νέο ΥπΑΑΤ, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη είπε ότι αυτή
ξέρει τι σημαίνει αγροτιά, γιατί προέρχεται από αγρο-
τική οικογένεια. «Καλά, δεν ξέρει σε ποιον απευθύ-
νεται;», ρωτούσαν μετά στα πηγαδάκια οι «γαλάζιοι»

συνάδελφοί της. Ο Γ.
Γεωργαντάς έως τα
22 χρόνια του που

πήρε το πτυχίο του από τη Νομική, βοσκούσε τα πρό-
βατα του πατέρα του. Σημαντικό να ξέρει η αντιπολί-
τευση σε ποιον απευθύνεται. Γιατί βουλευτές από
αγροτικές οικογένειες υπάρχουν σε όλα τα κόμματα.
Δεν είναι όλοι του… Columbia και της Οξφόρδης!

Δεν ήξερε η κυρία Λιακούλη. Δεν ρώταγε; 



Οι «κερδισμένοι» 
του πολέμου

Από τις ελάχιστες εταιρείες που φαίνεται ότι θα
βγουν κερδισμένες από τις άμεσες επιπτώσεις
της ρωσικής εισβολής είναι οι βιομηχανίες αλου-
μινίου της Ελλάδας, αφού, σύμφωνα με πρόσφα-
τη έκθεση του ΙΟΒΕ, η χώρα μας κατέχει την πρώ-
τη θέση σε παραγωγή και αποθέματα βωξίτη στην
Ευρώπη, όπως και την τέταρτη θέση στην παρα-
γωγή αλουμίνας, ενώ ο κλάδος αλουμινίου της
Ελλάδας είναι στο Top 15 παγκοσμίως. Με δεδο-
μένο ότι οι ουκρανικές βιομηχανίες τέθηκαν
εκτός, οι ρωσικές πιθανότατα θα βρεθούν στο
επίκεντρο κυρώσεων και απαγορεύσεων, ενώ
θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως μέσα στις επόμε-
νες μέρες τόσο η ζήτηση στην Ευρώπη όσο και οι
τιμές θα… απογειωθούν μαζί με τα κέρδη των ελ-
ληνικών βιομηχανιών του κλάδου.

ΟΟι ισχυροί επιχειρηματίες
του 2021

Ισχυρά ονόματα του επιχειρείν διακρίθηκαν
στον διαγωνισμό της EY «Έλληνας επιχειρημα-
τίας της χρονιάς» για το 2021. Η τελετή απονομής
και βράβευσης έχει προγραμματιστεί -εκτός
απροόπτου- για τις 23 Μαρτίου. Ποιοι διακρίθη-
καν; Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Πλαίσιο ως Αυ-
τοδημιούργητος Επιχειρηματίας, ο πρόεδρος και
CEO της Αλουμύλ Γ. Μυλωνάς ως Διεθνώς Ανα-
πτυσσόμενος Επιχειρηματίας, ο Αλέξανδρος Χα-
τζηελευθερίου, CEO και συνιδρυτής της Blue-
ground, και ο δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος,
CEO του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως πρωτοπό-
ρος επιχειρηματίας. Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του θεσμού της EY απονεμήθηκε τιμητική
«Διάκριση Συνολικής Επιχειρηματικής Προ-
σφοράς» στον Ελευθέριο Σαΐτη, ιδρυτή και πρό-
εδρο των εταιρειών Kronos, Intercomm Foods
και Agrophoenix, για την εξαιρετική επιχειρη-
ματική του πορεία και τη συνεισφορά του στην
εθνική οικονομία.

Πρώτη σύλληψη για
κακοποίηση ζώων

Έγινε και αυτό την εβδομάδα που μας πέρασε:
πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύλληψη για κακο-
ποίηση ζώων. Συλληφθείς ο αντιδήμαρχος Σπάρ-
της, ενώ για εξηγήσεις κλήθηκαν και οι υπάλληλοι
του φρικτού κυνοκομείου του δήμου για την κατά-
σταση που επικρατεί στον χώρο. Οι εικόνες ήταν
αποκαλυπτικές. Για το θέμα υπήρξε προσωπικό
ενδιαφέρον του Μαξίμου και ο διευθυντής του
πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης φρόντισε
για τη λύση του. Χρειάστηκαν φροντίδα και κτηνια-
τρική περίθαλψη των αδέσποτων αλλά και εξεύ-
ρεση οικονομικών πόρων για τα φάρμακα και την
τροφή τους. Εξασφαλίστηκαν όλα σε δύο μέρες,
όπως αναφέρουν με αναρτήσεις τους οργανώσεις
και εθελοντές, ενώ ο ειδικός επί της ψηφιακής
διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος ανέλαβε να
φτιάξει και ειδική ιστοσελίδα με την καταγραφή
και φωτογραφία καθενός ζώου ξεχωριστά.

Δεν παίζονται τελι-
κά οι Συριζαίοι. Αντί
για το σήμα της ει-
ρήνης έβαλαν το σή-
μα της Mercedes…
Μη γελάτε, σας πα-
ρακαλώ. Η Νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ με την
ανακοίνωσή της για
τον πόλεμο στην Ου-
κρανία έκανε ένα
λάθος στη φωτογρα-
φία με το σήμα της Ειρήνης, με αποτέλεσμα
να γίνει χαμός στο Twitter. Στην ανακοίνωσή
της αναφέρει: «Ο εφιάλτης του πολέμου επι-
στρέφει στην Ευρώπη με γνωστό αφήγημα
και τις ίδιες καταστροφικές συνέπειες. Προ-
τεραιότητα είναι η εξασφάλιση της Ειρήνης.
Να μη γίνει ένας ακόμη λαός θυσία στον βω-
μό των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των με-
γάλων δυνάμεων». Όλα καλά μέχρις εδώ.
Μόνο που στη φωτογραφία με το μότο «Όχι
στον πόλεμο» έβαλαν το σήμα της Mercedes
και όχι αυτό της Ειρήνης. Λίγο μετά το διόρ-
θωσαν, αλλά ήδη όλο το Twitter τούς γλέντη-
σε κανονικά…

Η χασούρα 
των Ρώσων
κροίσων και
η σιωπή τους 
λόγω Πούτιν

Ο
ι περίπου 116 δισεκατομμυριούχοι της Ρω-
σίας έχουν χάσει σχεδόν 90 δισ. δολάρια
από τις 16 Φεβρουαρίου, όπως υπολογίζει

το «Forbes». Από αυτά περίπου 39 δισ. δολάρια
εξαφανίστηκαν την Πέμπτη, αφού ο ρωσικός δεί-
κτης Moex έκλεισε με πτώση 33% και το ρούβλι
έπεσε σε χαμηλό ρεκόρ έναντι του δολαρίου. Η
απειλή των κυρώσεων που θα επεκταθούν, πέρα
από τον μικρό κύκλο των δισεκατομμυριούχων
ολιγαρχών και των επιχειρήσεων που έχουν ήδη
στοχοποιηθεί από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να πλή-

ξει περαιτέρω τις περιουσίες των πλουσιότερων
της Ρωσίας. Τουλάχιστον πέντε από τους δισεκα-
τομμυριούχους στο Κρεμλίνο την Πέμπτη -οι
Alekperov, Mikhelson, Mordashov, Potanin και
Kerimov- ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων
δισεκατομμυριούχων της ημέρας. Συνολικά του-
λάχιστον 11 Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι έχασαν
από 1 δισ. δολάρια ή περισσότερα ο καθένας την
Πέμπτη. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς τους δεν μι-
λάει, διότι όλοι φοβούνται τον Πούτιν...

Για να ξέρετε, ο Κυριάκος
Πιερρακάκης ετοιμάζεται να
κάνει πράξη την εξαγγελία
Σαμαρά από το 2013 για δωρε-

άν wi-fi σε όλη την Ελλάδα.
Ήταν μια εξαγγελία που δυστυχώς

δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Και έρχονται τώρα ο
Πιερρακάκης και ο Λιβάνιος να το κάνουν πράξη.
Η σχετική υπουργική απόφαση είναι έτοιμη και
πολύ σύντομα 2.674 περιοχές ανά την Επικράτεια
θα έχουν δωρεάν wi-fi.
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Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
και η Mercedes…
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Ντένη Καρέλη
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Η
ερώτηση δεν είναι φιλοσοφική. Είναι πέρα για πέρα αληθινή. Πρώην πρωθυ-
πουργοί και υπουργοί ευρωπαϊκών χωρών μετά την αποστρατεία τους από την
πολιτική μετακινήθηκαν ως στελέχη σε ρωσικές εταιρείες. Τυχαίο; Για τον

πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ τα πράγματα είναι γνωστά… Ο
Σρέντερ, φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι γνώριμο πρόσωπο στα συμβούλια κάποιων
εκ των κορυφαίων εταιρειών, ανάμεσά τους η Rosneft, ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσ-
σός. Είναι πρόεδρος της επιτροπής των μετόχων στον Nord Stream 2, την εταιρεία στην
οποία ανήκει ο νέος αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως τη Γερμανία, που το Βε-
ρολίνο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σταματά. 

Άραγε, ξέρατε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι εργάζεται στη
ρωσική Delimobil, μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων; Ξέρατε ότι ο Έσκο Άχο, πρώην
πρωθυπουργός της Φινλανδίας, ήταν στο ΔΣ της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας
της Ρωσίας; Γνωρίζατε ότι ο Κρίστιαν Κερν, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, ήταν στο
διοικητικό συμβούλιο της ρωσικής κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας RZD; Ο Ματέο,
ο Άχο και ο Κερν παραιτήθηκαν από τις εταιρείες αυτές ως ένδειξη διαμαρτυρίας για
τον πόλεμο. Ο Σρέντερ βέβαια παραμένει στη θέση του, καθότι είναι πολλά τα λεφτά.
Όπως και ο Βόλφγκανγκ Σούσελ, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, που δήλωσε ότι δεν
βλέπει τον λόγο να αποχωρήσει από τη θέση του στο συμβούλιο της Lukoil. Και η Κάριν
Κνάισλ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, που ο Πούτιν είχε πάει στη γαμή-
λια δεξίωσή της το 2018, παραμένει και αυτή στο συμβούλιο της Rosneft.

Τον... έπνιξε το δίκιο του  
Τα παράπονά του στους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι έχουν κάνει «σημαία» ότι τα
μέτρα στήριξης των αγροτών είναι αναποτελεσματικά, εξέφρασε στη Βουλή ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς. «Η κριτική που ασκείτε είναι
άδικη», είπε στους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ με στοιχεία που δείχνουν ότι η στήριξη προς
τον πρωτογενή τομέα από την κυβέρνηση της ΝΔ και στο χωράφι αλλά και διεθνώς
είναι υπαρκτή και σημαντική. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι για δεύτερη
συνεχή χρονιά το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι θετικό. «Το
πλεόνασμα το 2020 ήταν 510.953.000 ευρώ και το 2021 ήταν 459.331.000 ευρώ», είπε ο
υπουργός, ο οποίος τόνισε πως στην αγροτιά έχουν πέσει σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ. Τον
έπνιξε το άδικο και το εξωτερίκευσε ο υπουργός.
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Η δικαίωση της ΔΕΠΑ 
στη δικαστική διαμάχη 
με τους Τούρκους
Υπέρ της ΔΕΠΑ Εμπορίας αποφάνθηκε το
Εφετείο της Στοκχόλμης, απορρίπτοντας
την αγωγή της τουρκικής εταιρείας BOTAS
κατά της απόφασης του Διεθνούς Διαιτητι-
κού Δικαστηρίου (ICC) του 2020. Η τελευ-
ταία αυτή εξέλιξη, που συνιστά αποτέλεσμα
των συντονισμένων ενεργειών της νομικής
υπηρεσίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, επιβεβαι-
ώνει τη δικαίωση της ελληνικής εταιρείας
από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Σε συμμόρ-
φωση με τη διαιτητική απόφαση, η τουρκι-
κή εταιρεία φυσικού αερίου είχε καταβάλει
στη ΔΕΠΑ, στις 5 Μαρτίου 2020, το σύνολο
των αναδρομικών χρεώσεων και η ελληνι-
κή εταιρεία με τη σειρά της, έναν μήνα αρ-
γότερα, επέστρεψε στους πελάτες της τα
ποσά που αντιστοιχούσαν σε καθέναν από
αυτούς. Με την απόφαση του Εφετείου της
Στοκχόλμης μπαίνει τέλος στην εμπορική
διένεξη μεταξύ των δύο εταιρειών, που ξε-
κίνησε το 2009, για την αναπροσαρμογή της
συμβατικής τιμής του φυσικού αερίου.

Καλά νέα από τη Μεσσηνία
Μέσα στη μαυρίλα των ημερών έχουμε και κα-
λά νέα για τον τουρισμό. Τα νέα έρχονται από τη
Μεσσηνία. H νέα σεζόν ξεκίνησε στην Costa
Navarino με το άνοιγμα του ξενοδοχείου «The
Westin Resort Costa Navarino» στις 20 Φε-
βρουαρίου, ενώ στις 24 Μαρτίου -νωρίτερα από
κάθε άλλη φορά- θα λειτουργήσει και το ξενο-
δοχείο «The Romanos, a Luxury Collection
Resort» με μοναδικές εμπειρίες άθλησης, ευε-
ξίας και διασκέδασης. Επίσης, το καλοκαίρι του
2022 η Costa Navarino θα υποδεχθεί το «W
Costa Navarino» -το πρώτο ξενοδοχείο W στην
Ελλάδα- στη νέα περιοχή ανάπτυξης, το
Navarino Waterfront.

Η ΓΣΕΕ ετοιμάζει
απεργίες για
την ακρίβεια

Οι άνθρωποι έχουν κόψει καπίστρι
εντελώς. Δεν μας φτάνουν η φτώχεια
και η ακρίβεια, ετοιμάζουν και απερ-
γίες για να διαλύσουν ό,τι έχει απομεί-
νει! Την προανήγγειλε ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος: «Ξεκι-
νάμε μια καμπάνια για την αντιμετώπι-
ση της ακρίβειας και την ενίσχυση του
διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζο-
μένων με έμφαση στον ρόλο και τη ση-
μασία του κατώτερου μισθού, την προ-
στασία από τη φτώχεια και την ένταση
των ανισοτήτων. Καλούμε όλες τις κλα-
δικές ομοσπονδίες να επανατοποθετή-
σουν το ζήτημα των αυξήσεων των μι-
σθών στις νέες συνθήκες και βεβαίως
θα ακολουθήσουν δράσεις και απερ-
γιακή κινητοποίηση», ανέφερε σε συ-
νέντευξή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Τε-
λικά αυτός ο τόπος δεν έχει κανένα
σωσμό. 

LOCK
Σύντομα θα έχουμε και θετικές
εξελίξεις με τις υποθέσεις των
ναυπηγείων. Το συμπέρασμα το
εξάγω διότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ήταν έτοιμος να μεταβεί
στο Νεώριο της Σύρου. Δυστυ-
χώς οι δραματικές εξελίξεις με
τον πόλεμο στην Ουκρανία
ανάγκασαν τον πρωθυπουργό να
αναβάλει την επίσκεψή του για
τις αρχές Μαρτίου. Όπως και να
έχει, η επίσκεψή του στη Σύρο
θα σηματοδοτήσει και θα φέρει
καλές ειδήσεις και για το θέμα
των Ναυπηγείων της Ελευσίνας.
Έτσι μαθαίνω…

Πόσους ηγέτες της Ευρώπης 
πληρώνει ο Πούτιν;



«Η
ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει
να είναι σε εγρήγορση», σημειώνει ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Γιώργος Κουμουτσάκος με αφορμή

τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς εισερχόμαστε
σε περίοδο ανακατατάξεων και αλλαγών στη γειτονιά
μας. Παρά τους ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ο
πρώην υφυπουργός Εξωτερικών τονίζει πως η καταδίκη
της επιθετικής ενέργειας της Μόσχας είναι «μονόδρο-
μος συνέπειας». 

Τι σηματοδοτεί για την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων η
εισβολή της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία; 
Πρώτα από όλα σημαίνει αποτυχία των επί δεκαετίες

προσπαθειών να υπάρξει ένα στέρεο σχήμα ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Τώρα θα πρέπει να σχεδια-
στεί στη βάση νέων δεδομένων. Η Ρωσία επιβεβαίωσε
ότι έχει και τα μέσα και τη στρατιωτική ισχύ και την πολι-
τική θέληση να διεκδικήσει ζωτικό γεωπολιτικό χώρο
χωρίς να νοιάζεται εάν αυτό θα απαιτούσε ωμή παραβία-
ση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, όπως ο
σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας
και της ανεξαρτησίας ενός κράτους. Η Δύση, είτε ως ΝΑ-
ΤΟ είτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει τώρα να συναγά-
γει σοβαρά συμπεράσματα και να δώσει συγκεκριμένες
απαντήσεις. Πρώτον, θέλει τη Ρωσία σπρωγμένη στο πε-
ριθώριο ή ως συνομιλητή με τον οποίο θα αναζητά κά-
ποιας μορφής λύσεις; Δεύτερον, μπορεί να συνεχίσει να
διεκδικεί διεθνείς ρόλους επιρροής για όσο θα μένει
ενεργειακά εξαρτημένη από τη Ρωσία; Τρίτον, μπορεί ή
όχι να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός αμυντικός πυλώνας εν-
τός της Ατλαντικής Συμμαχίας διατηρώντας ταυτόχρονα
η Ευρώπη μια λογική αυτονομία αποφάσεων και δράσε-
ων; Η επόμενη μέρα είναι μέρα έναρξης μιας περιόδου
σοβαρού βηματισμού και θέλω να ελπίζω λήψης αποφά-
σεων στη βάση μιας νέας, επικίνδυνα εύθραυστης ισορ-
ροπίας μεταξύ δυτικών κρατών και Ρωσίας, μεταξύ της
Ευρώπης των δημοκρατικών αξιών και της Ρωσίας του
απολυταρχισμού. Το ουκρανικό δράμα θα πρέπει να γίνει
«εργαστήριο» για την Ευρώπη του αύριο.

Επαρκούν οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώ-
σεις κατά της Μόσχας; 
Μπορεί να μη φαίνονται αρκετές οι κυρώσεις, αλλά εί-

ναι και ο μόνος δρόμος που υπήρχε ως επιλογή αντίδρα-
σης στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Στρατιωτική
επιλογή δεν υπήρχε, διότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να παρέμ-
βει στρατιωτικά υπέρ τρίτης χώρας που δεν είναι μέλος
του. Δεν υπάρχει συμβατική του υποχρέωση. Το άρθρο 5
της Συμμαχίας, που είναι το κεντρικό άρθρο συλλογικής
άμυνας και προβλέπει την αμοιβαία στήριξη μεταξύ κρα-
τών μελών εάν κάποιο δέχεται επίθεση, ισχύει μόνο με-
ταξύ κρατών-μελών. Και βεβαίως μια άμεση σύγκρουση
Δύσης - Ρωσίας θα ήταν προοίμιο μιας κλιμάκωσης που
θα μπορούσε να προσλάβει ακόμη και παγκόσμιες δια-
στάσεις. Κανείς δεν ήθελε έναν τέτοιον εφιάλτη.

Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει πως ευθυγραμμίζεται

πλήρως με τους δυτικούς συμμάχους της, ωστόσο,
επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους με το Κρεμλίνο. Πόσο
εφικτή είναι αυτή η στρατηγική υπό τις παρούσες
συνθήκες;
Παρά την πολυπλοκότητά της, είναι η μόνη πολιτική

που μπορεί να ασκήσει η Ελλάδα. Εξηγούμαι: Ως μέλος
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις απο-
φάσεις τους και δεσμεύεται από αυτές. Ταυτόχρονα,
όμως, η χώρα μας ήταν πάντα μεταξύ των ορθολογικών
συμμάχων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ που πιστεύουν σε ανοι-
χτούς διαύλους επικοινωνίας και διαλόγου, στη βάση της
παραδοχής ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για μια ευρω-
παϊκή σταθερότητα με αποκλεισμένη τη Ρωσία. Ταυτό-
χρονα έχουμε παραδοσιακές ιστορικές, πολιτιστικές,
θρησκευτικές σχέσεις οι οποίες είναι σημαντικό να πα-
ραμείνουν λειτουργικές. Η σύνθεση αυτών των δεδομέ-
νων κάνει τις επιλογές της Ελλάδας συγκεκριμένες και
λεπτές.

Όμως η καταδίκη πράξεων και ενεργειών που έχουν
στοιχεία «ζωτικού χώρου» είναι μονόδρομος συνέπειας
για την Ελλάδα. Θα υποστηρίζει πάντα την αρχή του σε-
βασμού της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και
της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων κρατών.

Τι σημαίνουν για την ελληνική εξωτερική πολιτική
όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία;
Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατά-

ξεων και αλλαγών, και μάλιστα στην άμεση γειτονιά μας.
Αυτό πρέπει να αποφύγουμε να λειτουργήσει σαν ντόμι-
νο αναθεωρητικών ενεργειών. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι ο
Ερντογάν κάνει ό,τι κάνει ο Πούτιν. Δεν θα κάνει αυτό. Δι-
πλωματικές ενέργειες αναθεώρησης θα κάνει. Εν πάση
περιπτώσει, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να
είναι σε μια εγρήγορση και σε μια πολυεπίπεδη δράση -

όπως και είναι- προκειμένου να αποφευχθεί να λειτουρ-
γήσει το ουκρανικό ως προηγούμενο αναθεωρητικών
τάσεων, δράσεων, ενεργειών και αποφάσεων. Αυτή είναι
η πρόκληση. Παραμένουμε με τα μάτια μας στην Ουκρα-
νία και το μυαλό μας στην Τουρκία.

Υπάρχει περιθώριο επιπλέον οικονομικής στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αναμενόμε-
νη νέα αύξηση στις τιμές φυσικού αερίου; Ανησυχεί-
τε για τη μεσοπρόθεσμη προοπτική της οικονομίας
από τις δυσθεώρητες αυξήσεις στην ενέργεια;
Είναι βέβαιον ότι οι συνέπειες της ουκρανικής κρίσης

θα γίνουν δυσάρεστα αισθητές όσον αφορά το κόστος
της ενέργειας. Αντίστοιχα αισθητό θα γίνει το κόστος που
θα μετακυληθεί στην οικονομία και για τις επιχειρήσεις
και για τα νοικοκυριά. Σε τέτοιες συνθήκες θεωρώ αδια-
νόητο ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να επιστρέψει
η άτεγκτη λογική της ασφυκτικής δημοσιονομικής πει-
θαρχίας της περασμένης δεκαετίας. Θα χρειαστεί, λοι-
πόν, παράταση της σημερινής ευελιξίας. Όσον αφορά το
Ενεργειακό, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ωθεί
την Ευρώπη προς τον σωστό δρόμο. Δηλαδή μια ευρω-
παϊκή απάντηση στην ευρωπαϊκού χαρακτήρα πρόκληση
της όλο και πιο ακριβής ενέργειας λόγω των δραματικών
γεωπολιτικών εξελίξεων στην άμεση γειτονιά μας. Αυτό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση
έχει δείξει ότι κάνει -και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να κά-
νει- ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να στηριχθεί ο Έλλη-
νας πολίτης στον αγώνα του απέναντι σε αυτήν την εισα-
γόμενη καλπάζουσα ακρίβεια. Το έχουμε αποδείξει ως
κυβέρνηση και με το τεράστιο πακέτο των 43,3 δισ. στή-
ριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και με τις αλ-
λεπάλληλες παρεμβάσεις ανακούφισης και στήριξης
στους μήνες αυτούς της εισαγόμενης ακρίβειας.Γ
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«Το ουκρανικό δράμα
“εργαστήριο” για την
Ευρώπη του αύριο;»
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mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο
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Τ
ην άποψη ότι είναι πολύ δύσκολο να
γίνουν εκτιμήσεις εδώ που έφτασαν
τα πράγματα στην Ουκρανία εξέ-
φρασε, μιλώντας στην «Political», o

καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος
Φίλης, ο οποίος σημείωσε: «Η αλήθεια είναι
ότι ο Πούτιν επέλεξε έναν δρόμο που ήταν ο
λιγότερο πιθανός, κατά την εκτίμηση των πε-
ρισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου και
εμού. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς η Ρω-
σία θα διαχειριστεί τα κέρδη της. Η άποψή
μου είναι ότι έχει μετρήσει σωστά τους Δυτι-
κούς και έχει κρίνει ότι δεν είναι σε θέση, εί-
τε γιατί είναι απρόθυμοι είτε γιατί είναι ανί-
κανοι, στην περίπτωση της ΕΕ, να του επιβά-
λουν κυρώσεις που μπορεί να πτοήσουν τη
ρωσική επιθετικότητα και να τη φρενάρουν.
Κρίνει ότι ο Μπάιντεν είναι σε μια δύσκολη
στιγμή μετά το Αφγανιστάν και σε πίεση στο
εσωτερικό και οπωσδήποτε δεν θα ήθελε
κάποια μεγάλη περιπέτεια στο εξωτερικό»,
τόνισε ο κ. Φίλης και εκτίμησε ότι ο Πούτιν
κινείται με έναν τρόπο που δυσκολεύει τον
Μπάιντεν.

«Υπάρχει μια κόπωση στους Αμερικανούς
πολίτες για τις εξωτερικές παρεμβάσεις των
ΗΠΑ. Αν έβλεπε κανείς τις ΗΠΑ να υποστήρι-
ζαν με στρατιωτικό τρόπο την Ουκρανία, θα
ήταν κάτι που πραγματικά θα μας προκαλού-
σε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό ο Πούτιν το
ήξερε, όπως και γνώριζε ότι για χάρη της Ου-
κρανίας οι Δυτικοί δεν είναι διατεθειμένοι να
πάνε σε πόλεμο, ενώ ο ίδιος απέδειξε και το
2014 με την Κριμαία ότι για χάρη της είναι
διατεθειμένος να πάει σε πολλούς πολέ-

μους. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που κάνει τη
διαφορά».

«Οι κυρώσεις θα πλήξουν και την ΕΕ»
Σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων είπε:

«Είναι τόσο διασυνδεδεμένες οι δύο οικονο-
μίες, η ευρωπαϊκή και η ρωσική, και τόσο με-
γάλος ο βαθμός αλληλεξάρτησης, κυρίως
στο κομμάτι του φυσικού αερίου και του πε-

τρελαίου, γιατί εμείς αγοράζουμε από τους
Ρώσους αλλά και οι Ρώσοι πουλούν σε εμάς,
άρα βάζουν χρήματα στον κρατικό τους κορ-
βανά. Είναι δύσκολο για τους Ευρωπαίους να
επιλέξουν κυρώσεις που θα πλήξουν τη Ρω-
σία αλλά δεν θα πλήξουν αυτούς. Άρα όσο
περισσότερο σκληρές είναι οι κυρώσεις που
θα πλήξουν τη Ρωσία τόσο περισσότερο θα
πληγούν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και αυτός
είναι ανασταλτικός παράγοντας να το κάνουν
για χάρη της Ουκρανίας. Δεν ξέρω αν θα το
έκαναν και για ένα κράτος-μέλος, πόσω μάλ-
λον για μια χώρα που δεν είναι κράτος-μέλος
της ΕΕ». 

Ο καθηγητής ανέφερε ακόμη ότι «ο Πούτιν

προσπαθεί να αλλάξει το status της Ουκρα-
νίας, γιατί όποια και να είναι η εξέλιξη, η Ου-
κρανία την επόμενη μέρα δεν θα είναι η χώ-
ρα που ξέραμε μέχρι σήμερα. Θα έλεγα ότι
και ο μετασοβιετικός χώρος δεν θα είναι ο
χώρος που ξέραμε μέχρι σήμερα, δεδομέ-
νου ότι με το παράδειγμα της Ουκρανίας κα-
ταλαβαίνουν όλοι, εκτός αν είναι μέλη ενός
υπερεθνικού οργανισμού τύπου ΝΑΤΟ, ότι οι
πιθανότητες να τους προστατεύσει ο δυτικός
κόσμος έναντι εξωτερικών απειλών είναι
από περιορισμένος μέχρι ανύπαρκτος».

Ο κ. Φίλης εξήγησε ότι η Ουκρανία έχει
βρεθεί ανάμεσα σε ένα γεωπολιτικό παίγνιο
που την υπερβαίνει κατά πολύ: «Οπωσδήπο-
τε θα μπορούσε να αποφύγει να δημιουργή-
σει αυτή την αίσθηση πίεσης στη Ρωσία με
την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Από
την άλλη, καταλαβαίνω ότι για τους Ουκρα-
νούς η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν μια κατοχύ-
ρωση έναντι της Ρωσίας. Είναι δίκοπο μαχαί-
ρι, δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε τον ρόλο του
χρήσιμου ηλίθιου, ίσως είναι λίγο βαρύς ο
χαρακτηρισμός». 

«Φτάσαμε εδώ όχι μόνο με ευθύνη 
της Ρωσίας αλλά και της Δύσης»
Ο κ. Φίλης επισημαίνει ακόμη ότι «φτάσαμε έως εδώ όχι μόνο με ευθύνη της
Ρωσίας αλλά και με ευθύνη των Δυτικών. Τόσο για αυτά που έγιναν τη δεκαετία
του ’90, με τη Ρωσία να βρίσκεται σε διεθνή ανυποληψία, όσο και με αυτά που
ακολούθησαν από το ’97 και μετά με τις διευρύνσεις του ΝΑΤΟ, όταν συμπε-
ριέλαβαν χώρες που έφτασαν τα σύνορα του ΝΑΤΟ 148 χιλιόμετρα από την
Αγία Πετρούπολη, όσο και με τις έγχρωμες επαναστάσεις που είχαμε στη Γε-
ωργία και την Ουκρανία το 2003 και 2004, όταν ανατράπηκαν καθεστώτα όχι
απαραιτήτως φιλορωσικά για να εγκαθιδρυθούν καθεστώτα φιλονατοϊκά. Κά-
ποια στιγμή η Ρωσία θα αντιδρούσε. Δεν είναι σωστός ο τρόπος που αντιδρά,
ούτε θα νομιμοποιήσω και θα δικαιολογήσω κατ’ ελάχιστο αυτό που συμβαί-
νει, απλώς περιγράφω την κατάσταση που μας έφερε μέχρις εδώ». Ο καθηγη-
τής απέκλεισε το ενδεχόμενο να δούμε νατοϊκούς να πολεμούν με Ρώσους για
χάρη της Ουκρανίας. Δεν απέκλεισε όμως περιπλοκές σε σχέση με τον τρόπο
που η Ρωσία θα χειριστεί την κατάσταση.

«Ο Πούτιν
εκμεταλλεύτηκε
την ανικανότητα
της Ευρώπης»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
Κωνσταντίνος Φίλης μπαίνει
στο μυαλό του Ρώσου
προέδρου και εξηγεί πώς
φτάσαμε στον πόλεμο 

Κωνσταντίνος Φίλης, 
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
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Μ
ε τα ρωσικά τανκς να έχουν
μπει πια στο Κίεβο, ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν κάλεσε χθες τον
ουκρανικό στρατό να κάνει

πραξικόπημα, φτάνοντας στο σημείο να
χαρακτηρίσει «συμμορία τοξικομανών
και νεοναζιστών» την κυβέρνηση του δη-
μοκρατικά εκλεγμένου προέδρου Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε ζητήσει νω-
ρίτερα διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για
να σταματήσει η αιματοχυσία.

Σε σύντομες δηλώσεις που μεταδόθη-
καν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο
Πούτιν κάλεσε τους Ουκρανούς στρατιώ-
τες να καταθέσουν τα όπλα. «Πάρτε την
εξουσία στα χέρια σας. Φαίνεται ότι θα εί-
ναι πιο εύκολο να έρθουμε σε συμφωνία
μαζί σας παρά με αυτήν τη συμμορία που
εγκαταστάθηκε στο Κίεβο και πήρε όμηρο
ολόκληρο τον ουκρανικό λαό. Μην τους
επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τα παιδιά
σας σαν ασπίδες», είπε ο Ρώσος πρό-
εδρος. Μπορεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να δη-
λώνει σε συνομιλίες του με ξένους ηγέτες
πως είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό των
εχθροπραξιών, ωστόσο πληροφορίες από
τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφο-
ριών, τις οποίες επικαλείται η «Daily Mail»
και τις ενισχύουν εικόνες από την Τσετσε-
νία, «μαρτυρούν» πως ο Ρώσος πρόεδρος
έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο ρωσικός
στρατός πλησιάζει στην «καρδιά» του Κιέ-
βου, πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέ-
ρουν πως το σχέδιο που έχει καταστρώσει
ο «τσάρος» θέλει τις δυνάμεις του να προ-
χωρούν στην κατάληψη ενός αεροδρομί-
ου της ουκρανικής πρωτεύουσας, το
οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί
για να «υποδεχτεί» μια πολύ μεγαλύτερη
δύναμη έως και 10.000 αλεξιπτωτιστών.

Εντωμεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες
αποφάσισαν το «πάγωμα» των περιου-
σιακών στοιχείων του Βλαντίμιρ Πούτιν
και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ. Το μέτρο προστέθηκε
χθες στη δέσμη των κυρώσεων της ΕΕ
μετά την άρση των επιφυλάξεων Γερμα-
νίας και Ιταλίας.

Δραματικές ώρες
Δραματικές ήταν εκείνες οι ώρες στο

Κίεβο, με τις ουκρανικές δυνάμεις να
έχουν παραταχθεί για να αντιμετωπίσουν
τις ρωσικές. Σε φωτογραφίες διεθνών
πρακτορείων διακρίνονται στρατιώτες της
Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας να
έχουν καλυφθεί πίσω από τεθωρακισμέ-
να άρματα μάχης για να δώσουν τη μεγάλη
μάχη απέναντι στον εισβολέα.

Ενώ ο ρωσικός στρατός σφυροκοπούσε

ολόκληρη την Ουκρανία για δεύτερη μέ-
ρα, ο 44χρονος Ζελένσκι φέρεται να είπε
μέσω τηλεδιάσκεψης στους ηγέτες της
ΕΕ, οι οποίοι συνεδρίαζαν εκτάκτως στις
Βρυξέλλες, ότι «αυτή ίσως είναι η τελευ-
ταία φορά που με βλέπετε ζωντανό». Σύμ-
βουλος του Ουκρανού προέδρου δήλωσε
ότι η Ρωσία θέλει να σκοτώσει τον Ζελέν-
σκι, σε περίπτωση που ο στρατός της κα-
ταλάβει το Κίεβο.

Το μήνυμα στο Twitter
Με μήνυμα στο Twitter το ουκρανικό

υπουργείο Άμυνας παρότρυνε τους πολί-
τες να φτιάξουν βόμβες μολότοφ για να
αντεπιτεθούν και να αναζητήσουν ασφαλή
καταφύγια για ηλικιωμένους, γυναίκες
και παιδιά. Ο υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε χθες σε
δημοσιογράφους ότι στόχος του Πούτιν
είναι η ανατροπή της κυβέρνησης της Ου-
κρανίας.

Πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουν
ότι το σχέδιο που έχει καταστρώσει ο «νε-
οτσάρος Πούτιν» θα είναι, μόλις εισέλ-

θουν οι Ρώσοι στο Κίεβο, να βρουν τον Ζε-
λένσκι και τους υπουργούς του και να
τους «αναγκάσουν με τον τρόπο τους» να
υπογράψουν μια «ειρηνευτική» συμφω-
νία που θα παραδώσει τον έλεγχο της χώ-
ρας στη Ρωσία ή σε ένα καθεστώς-μαριο-
νέτα που θα υποστηρίζεται από τη Μόσχα.
Έτσι, θα τερματιστεί ο πόλεμος, χωρίς οι
χερσαίες δυνάμεις του Πούτιν να χρει-
αστεί να ολοκληρώσουν το δύσκολο και
αιματηρό έργο της κατάληψης ολόκληρης
της Ουκρανίας, όπως λένε πηγές από την
Ουάσιγκτον.

Σε πραξικόπημα καλεί
τους Ουκρανούς  ο Πούτιν 

«Συμμορία τοξικομανών και
νεοναζιστών» η κυβέρνηση
Ζελένσκι - 10.000 Τσετσένοι
αλεξιπτωτιστές ετοιμάζονται 
να «προσγειωθούν» στο Κίεβο

«Μαμά, δεν θέλω 
να πεθάνω»
«Μαμά δεν θέλω να πεθάνω», λέει
κλαίγοντας το παιδάκι στο βίντεο.
Ένας πατέρας σπαράζει με λυγ-
μούς αποχαιρετώντας το κοριτσάκι
του για να πάει να πολεμήσει. Βρέ-
φη που βρίσκονται σε θερμοκοιτί-
δες μεταφέρονται σε καταφύγια
για να γλιτώσουν από τους βομβαρ-
δισμούς. Γροθιά στο στομάχι κάθε
πολιτισμένου ανθρώπου είναι οι
εικόνες και τα ηχητικά ντοκουμέν-
τα από την Ουκρανία. Ο τρόμος και
η φρίκη του πολέμου αποτυπώνον-
ται στα μάτια και τα λόγια των αν-
θρώπων που είδαν τη ζωή τους να
αλλάζει δραματικά μέσα σε μια μέ-
ρα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 80
άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους
στις πρώτες 48 ώρες της ρωσικής
εισβολής στη χώρα.
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Τρόμος από «τυφλά» χτυπήματα
Τ

ην ώρα που το Κίεβο πολιορκείται
και οι ρωσικές δυνάμεις κερδί-
ζουν μέτρα συγκλίνοντας προς το
κέντρο της ουκρανικής πρω-

τεύουσας, η Μαριούπολη στα νοτιοανατολι-
κά της χώρας δέχεται ανηλεές σφυροκόπη-
μα από το πυροβολικό των αυτονομιστών και
του ρωσικού στρατού.

Στο επίκεντρο των βομβαρδισμών βρίσκε-
ται και πάλι το ανατολικό τμήμα της πόλης. Η
«Political» έφτασε μέχρι την εμπόλεμη ζώνη
και κατέγραψε τις αποκαλυπτικές εικόνες
από τα χτυπήματα των ρωσικών πυροβόλων.
Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε
συντρίμμια ενώ οι κάτοικοι εγκαταλείπουν
την περιοχή, αναζητώντας ασφάλεια στα κα-
ταφύγια της πόλης. Μέχρι στιγμής, τα «τυ-
φλά» χτυπήματα έχουν στοιχίσει τη ζωή
τριών ανθρώπων, ενώ δεκάδες έχουν τραυ-
ματιστεί από το πρωί της Πέμπτης, όταν και
ξεκίνησε η πρωτοφανής ρωσική επίθεση. 

Και ενώ οι πολεμικές επιχειρήσεις βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη την
ουκρανική επικράτεια, η Μαριούπολη είναι
πλέον περικυκλωμένη από ρωσικές δυνά-
μεις. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής,
ρωσικά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα
κινούνται από τη Χερσώνα και τη Μελιτού-
πολη προς τα ανατολικά, περνώντας μέσα
από τις πόλεις και τα χωριά χωρίς να συναν-
τούν αντίσταση. Ο οδικός άξονας που συνδέ-
ει τη Μαριούπολη με την Οδησσό δεν βρί-
σκεται πια υπό τον έλεγχο των ουκρανικών
δυνάμεων. Χθες το πρωί έκλεισε και η βό-
ρεια έξοδος μετά την επιθετική προώθηση
ρωσικών αρμάτων μάχης και αυτονομιστών
από το Ντονέτσκ προς την πόλη Ζαπορίζια.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης, σε έκτα-
κτη ενημέρωση που πραγματοποίησε μετά
τις ραγδαίες εξελίξεις, ζήτησε να μην υπάρ-

χει πανικός, καθώς το λιμάνι της πόλης, που
θεωρείται ένας από τους βασικούς στρατη-
γικούς στόχους, είναι οχυρωμένο και εγ-
γυήθηκε την απρόσκοπτη λειτουργία των
σουπερμάρκετ και των φαρμακείων. Ιδιαίτε-
ρα ανησυχητική, ωστόσο, ήταν η παραδοχή
ότι οι ουκρανικές Αρχές έχουν πληροφορίες
για ομάδες αυτονομιστών που είναι έτοιμες
να εισέλθουν στην πόλη. Οι κάτοικοι δεν
κρύβουν την αγωνία τους για το ενδεχόμενο
η πόλη να καταληφθεί από τα ρωσικά στρα-
τεύματα μέσα στις επόμενες ώρες και έτσι
ελάχιστοι είναι εκείνοι που κυκλοφορούν
στους δρόμους της Μαριούπολης, μιας πό-
λης-φάντασμα. 

Οι συνεχείς βομβαρδισμοί οδήγησαν τις
Αρχές της πόλης στην απόφαση για εκκένω-
ση του χωριού Σαρτανάς, στα ανατολικά της
Μαριούπολης, το οποίο απέχει μόλις 6 χι-

λιόμετρα από τη γραμμή επαφής. Ελάχιστοι
κάτοικοι αποφάσισαν να παραμείνουν στο
χωριό, σε υπόγεια και καταφύγια, ενώ από
πάνω τους διασταυρώνονται πυρά του ρωσι-
κού και του ουκρανικού πυροβολικού.

Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των ραγδαίων
εξελίξεων στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο
πρέσβης της Ελλάδας στο Κίεβο ζήτησε και
έλαβε την έγκριση να αποχωρήσει άμεσα
από την πόλη. Η εκκένωση του προσωπικού
και της πρεσβείας καθώς και των Ελλήνων
πολιτών που θέλουν να φύγουν από την Ου-
κρανία θα γίνει οδικώς. Το σχέδιο και η δια-
δρομή που θα ακολουθήσουν παραμένουν
απόρρητα για την ασφάλεια της αποστολής,
ενώ διευκρινίζεται ότι τα γενικά προξενεία
στην Οδησσό και τη Μαριούπολη θα παρα-
μείνουν σε λειτουργία.

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

Σταύρος Ιωαννίδης

Ομάδες αυτονομιστών είναι
έτοιμες να εισέλθουν στην πόλη
-  Αποχωρούν άμεσα από το
Κίεβο ο Έλληνας πρέσβης και
το προσωπικό της πρεσβείας 
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«Έχω κουραστεί να ζω 
με τον φόβο του πολέμου»της Κατερίνας

Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Μ
ε μαμά Ελληνίδα αλλά πατέρα από το Ντο-
νέτσκ, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια του
νεανικού Νο1 urban pop συγκροτήματος

Rec Ξένια αποκαλύπτει ότι δυστυχώς η οικογένειά
της αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής όπου με-
γάλωσε ζουν εδώ και χρόνια τον παραλογισμό ενός
εμφυλίου μεταξύ Ουκρανών και ρωσόφωνων. Αυτός
ο εμφύλιος, όπως μας λέει η τραγουδίστρια, ουσια-
στικά δεν σταμάτησε από το 2014. Η ίδια μάς περι-
γράφει τη δική της ιστορία. Μας εξηγεί πώς εκείνη
και οι δικοί της βιώνουν την κατάσταση, σε μια στιγ-
μή που η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει παγώσει από
τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία. 

«Η οικογένειά μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ο
αδελφός μου, η γιαγιά μου, τα ξαδέρφια μου και οι
θείοι μου είναι στο Ντονέτσκ. Η θεία μου μόλις γέν-
νησε ένα μωρό και είναι με το παιδάκι της στην αγκα-
λιά μέσα σε αυτήν τη συγκυρία. Είναι όλοι κλεισμέ-
νοι στο σπίτι και εξαιτίας της κακής τηλεφωνικής
σύνδεσης δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους
εύκολα. Δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί έχουν μάθει να
ζουν σε έναν πόλεμο. Για αυτούς δεν είναι κάτι και-
νούργιο, είναι κάτι που το ζουν εδώ και οκτώ χρόνια.
Όσο και αν στον υπόλοιπο κόσμο αυτό που συμβαίνει
φαίνεται κάτι πρωτόγνωρο και καινούργιο, δυστυ-
χώς για τους κατοίκους στο Ντονέτσκ ήταν κάτι σχε-
δόν αναμενόμενο, απλώς δεν ήξεραν πότε θα συμ-
βεί. Έχω και συγγενείς στο Χάρκοβο. Και εκεί η κα-
τάσταση είναι δύσκολη. Έχουν τρομάξει οι άνθρω-
ποι», μας λέει. 

«Δεν αναγνώρισα την πόλη 
όπου μεγάλωσα»

Η ίδια αναφέρει ότι οι κάτοικοι σε Ντονέτσκ
και Λουγκάνσκ ήταν συνηθισμένοι σε συνθή-

κες πολέμου, σε αντίθεση με εκείνους που
ζουν στο Κίεβο ή στο Χάρκοβο και σε άλλες

πόλεις της Ουκρανίας, όπου άκουγαν για
συγκρούσεις, αλλά δεν είχαν βιώσει τέ-

τοιες δραματικές καταστάσεις. «Εί-
ναι τόσο κρίμα, είναι κρίμα από

τον Θεό που το ζουν αυτό. Εγώ
έπειτα από οκτώ χρόνια πή-

γα τον περασμένο Αύγου-
στο στο σπίτι μου να δω

τους δικούς μου και
δεν αναγνώρισα την

πόλη στην οποία με-
γάλωσα και πέρασα

τα παιδικά μου χρόνια. Οι άνθρωποι είναι άλλοι, έχουν
γίνει άνθρωποι χαραγμένοι από τα σημάδια του πολέ-
μου. Δεν μπορώ να σ’ το περιγράψω. Αν έβλεπες τα
μάτια τους, ήταν άλλοι άνθρωποι… Εγώ πήγα στο σπίτι
μου και άκουγα να πέφτουν βόμβες όλο το βράδυ και
δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είναι κάτι που εγώ δεν εί-
χα συνηθίσει. Όμως, η οικογένειά μου μου έλεγε
“ηρέμησε, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι που γίνεται συ-
νέχεια”», μας λέει και η φωνή της σπάει. Κουρασμένη
ψυχικά από την πολυετή αγωνία για το αν οι δικοί της
είναι καλά, εύχεται να βρεθεί μια λύση και ο πόλεμος
να σταματήσει. 

«Την πληρώνουν άνθρωποι 
που δεν φταίνε»

«Το πιο σωστό για εμένα είναι να σταματήσει
όλο αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ έχω κου-
ραστεί να ζω με τον φόβο του πολέμου. Να ζω με
τον φόβο ότι μπορεί να χάσω τους ανθρώπους
μου και να ζω με την αγωνία και τον φόβο ότι μπο-
ρεί να μην τους ξαναμιλήσω. Φοβάμαι πάρα πο-
λύ, έχω κουραστεί να φοβάμαι. Έχω τον φόβο
μέσα μου και αυτός ο φόβος δεν γίνεται να φύγει.
Είναι μέσα μου και δεν μπορώ να τον περιγράψω.
Και δεν το εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να τον
νιώσει, να τον ζήσει, είναι το χειρότερο συναί-
σθημα που έχω βιώσει». Όσο οι ώρες περνούν η
αγωνία της μεγαλώνει: «Λυπάμαι πάρα πολύ για
όλο αυτό που γίνεται. Σε μια χώρα που ήταν πανέ-
μορφη… αυτό που συμβαίνει είναι κρίμα από τον
Θεό. Για κανέναν λόγο δεν πρέπει να γίνεται ένας
πόλεμος. Δεν μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώ-
πους που δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό,
γιατί κανείς μας δεν ξέρει τους πραγματικούς
λόγους για τους οποίους γίνεται ένας πόλεμος.
Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που την πληρώνουν οι
άνθρωποι που δεν φταίνε. Και την πληρώνουν με
τη ζωή τους. Λυπάμαι πολύ που το 2022 είμαστε
σε μια τέτοια κατάσταση».

Η Ελληνοουκρανή τραγουδίστρια
των Rec Ξένια μιλάει με σπασμένη
φωνή στην «P» για την οικογένειά
της που βρίσκεται στο Ντονέτσκ -
«Πέρυσι που πήγα εκεί άκουγα 
τις βόμβες να πέφτουν»



Ο
κ. Τσακαλώτος «έδωσε διευκρινίσεις» σχετι-
κά με όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά
«όλοι πρέπει να έχουμε τη συναίσθηση της
ευθύνης που μας αναλογεί για τη λύτρωση της

κοινωνίας από την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της Μετα-
πολίτευσης», λέει η Όλγα Γεροβασίλη αναφερόμενη στη
συνέντευξη του πρώην υπουργού Οικονομικών. 

Ενόψει Συνεδρίου, «η επεξεργασία ιδεών και προτά-
σεων είναι επιθυμητή και αναγκαία» για να δοθεί απάν-
τηση «στο μείζον ερώτημα του προοδευτικού παρα-
δείγματος διακυβέρνησης», ωστόσο, «αν ο κ. Μητσοτά-
κης αποφασίσει να αποδράσει διά της… κάλπης, το Συ-
νέδριο ίσως χρειαστεί να περιμένει για λίγο ακόμη»,
επισημαίνει η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Το
αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι επείγον. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ήττα της Δεξιάς, του μοναδικού πο-
λιτικού αντιπάλου μας, και η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις
επόμενες εκλογές», καταλήγει η βουλευτής Άρτας.

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνονται ορισμένες παραφω-
νίες -αναφέρομαι στη συνέντευξη Τσακαλώτου και
στα όσα είπε περί «ανασφάλειας» του κ. Τσίπρα-
που εκτρέπουν την επικοινωνιακή σας πολιτική. Τι
απαντάτε;
Η απογοήτευση, ο θυμός και η οργή εξαιτίας της πο-

λιτικής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη μετατρέπον-
ται ολοένα και εντονότερα σε αίτημα για πολιτική αλλα-
γή. Επειδή οι πνιγόμενοι στη λαϊκή οργή από τα… μαλ-
λιά τους πιάνονται, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οτι-
δήποτε μπορεί να αλλάξει την ατζέντα. Αυτό έχει απο-
δειχθεί πολλάκις και ισχύει και για τις δηλώσεις του κ.
Τσακαλώτου, για τις οποίες έδωσε ο ίδιος διευκρινί-
σεις. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει να έχουμε τη συ-
ναίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί για τη λύτρω-
ση της κοινωνίας από την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση
της Μεταπολίτευσης.

Μήπως οι εσωκομματικές διεργασίες και αντιπα-
ραθέσεις αντιστρατεύονται την προς τα έξω «καλή
εικόνα» και τον «ενιαίο λόγο», δημιουργώντας μια
αίσθηση εσωστρέφειας; 
Η συζήτηση με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στην

κοινωνία και η ανοιχτή πρόσκλησή μας σε όλες τις
προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μόνο ως εσωστρέ-
φεια δεν νοούνται. Σε αυτή την κατεύθυνση, η γόνιμη
παράθεση και η επεξεργασία ιδεών και προτάσεων εί-
ναι επιθυμητές και αναγκαίες. Αυτή η διαδικασία που
ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου του
2019 και θα κορυφωθεί στο Συνέδριό μας, καθυστέρη-
σε εξαιτίας της πανδημίας. Εάν τώρα ο κ. Μητσοτάκης
αποφασίσει να πάψει τις διαρροές περί εκλογών και να
κάνει μέσα στις επόμενες ημέρες τη χάρη στον τόπο να
αποδράσει διά της… κάλπης, το Συνέδριο ίσως χρει-
αστεί να περιμένει για λίγο ακόμη. 

Οι ανεξέλεγκτες αυξήσεις στο ρεύμα, η γενικότερη

οικονομική ασφυξία, οι χειρισμοί της πανδημίας
ράγισαν την εικόνα που είχε δημιουργήσει η επι-
κοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Μπορούν
αυτά τα θέματα από μόνα τους να σας αναδείξουν
και πάλι κυβέρνηση; Τι διαφορετικό θα έκανε μια
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Η δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διακυβέρνηση

της ΝΔ, ανάλογα με το πεδίο πολιτικής για το οποίο
ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις, κυμαίνεται από 60%
έως και πάνω από 90%. Στην πανδημία, επέλεξε την ερ-
γαλειοποίηση της επιστήμης και την επικοινωνία χωρίς
αντίκρισμα. 

Στο θέμα της ακρίβειας, είχαμε προειδοποιήσει τον
κ. Μητσοτάκη από την προηγούμενη άνοιξη για αυτό
που έρχεται. Όπως και με την πανδημία, έτσι και με την
ακρίβεια, ο ίδιος επέλεξε να εξορκίσει το πρόβλημα
προσποιούμενος πως δεν υπάρχει. Κάπως έτσι έφθα-
σε ο πληθωρισμός στο ρεκόρ 25ετίας 6,2% του Ιανουα-
ρίου με βαρύτατες συνέπειες για την αγοραστική δύνα-
μη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Εμείς προ-
τείνουμε εδώ και… χθες να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη
βασικής κατανάλωσης και ο ειδικός φόρος κατανάλω-
σης στα καύσιμα και να παγώσουν τα τιμολόγια της
ΔΕΗ. Την αύξηση του κατώτατου μισθού τώρα για να
ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών και να αποφευχθεί
ένας νέος φαύλος κύκλος ύφεσης. 

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και εδώ τις επιλογές του.
Έδωσε περίπου 7 δισ. σε απευθείας αναθέσεις τον τε-
λευταίο ενάμιση χρόνο. Έκοψε τη 13η σύνταξη δίνον-
τας 1 δισ. τον χρόνο σε ιδιώτες για την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης. Η κοινωνία συγκρίνει,
κρίνει και πλησιάζει η στιγμή που θα επιλέξει την
απαλλαγή της από αυτόν και την πολιτική του.

Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα σε περίο-
δο γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Από το 2023
επανέρχεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Τα περι-
θώρια πολιτικών ελιγμών θα είναι περιορισμένα για
την όποια κυβέρνηση. Πώς θα αντιπαρέλθετε αυτήν
την ωμή οικονομική πραγματικότητα;
Μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο δημοσιονομικής χαλά-

ρωσης. Ο κ. Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα ρίχνει
νερό στον μύλο των απευθείας αναθέσεων και στη λεη-
λασία των κρατικών ταμείων. Την ίδια στιγμή, αξιοπρε-
πείς άνθρωποι γίνονται κλέφτες για να τραφούν, επι-
χειρηματίες που κράτησαν στα μνημόνια χρεοκοπούν
και μισθωτοί παραδίδονται στην εργοδοτική αυθαιρε-
σία. Οι νέοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι φαίνεται
πως δεν υπάρχουν καν στον οπτικό ορίζοντά του. 

Όταν υπήρχε δημοσιονομική πειθαρχία, αυξήσαμε
11% τον κατώτατο μισθό, καταργήσαμε τον υποκατώτα-
το, χορηγήσαμε τη 13η σύνταξη και επαναφέραμε την
εργατική νομοθεσία στον 21ο αιώνα. Αφήσαμε, δε, υπό
αυτές τις συνθήκες 37 δισ. δημοσιονομικό «μαξιλάρι»
χάρη στο οποίο επιβιώνει ακόμη και σήμερα η ελληνι-
κή κοινωνία. Αποδείξαμε πως δική μας προτεραιότητα
είναι η κοινωνία και η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Κρίνετε πως έχουν ωριμάσει οι πολιτικές συνθήκες
για προοδευτική διακυβέρνηση και με ποιους και
ποιο κοινό πρόγραμμα;
Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι επείγον. Για να

σωθεί ό,τι σώζεται σε αυτό τον τόπο. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για αυτήν την αλλαγή είναι η ήττα της Δε-
ξιάς, του μοναδικού πολιτικού αντιπάλου μας, και η
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στις επό-
μενες εκλογές. O
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«Μοναδικός μας 
αντίπαλος η Δεξιά» 
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Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣH16

Κινεζική ασπίδα στις δυτικές κυρώσεις κατά του Πούτιν 

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως αποτέλε-
σμα πέραν των άλλων και την επιβολή
σκληρών κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ

κατά της Ρωσίας. Έτσι οι ηγέτες της ΕΕ με απόφα-
ση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Φεβρουα-
ρίου 2022 αποφάσισαν «την επιβολή περαιτέρω
περιοριστικών μέτρων με τεράστιες και σοβαρές
επιπτώσεις για τη Ρωσία εξαιτίας της δράσης της,
σε στενή συνεργασία με τους εταίρους και τους
συμμάχους μας. 

Οι κυρώσεις αυτές καλύπτουν τον χρηματοπι-
στωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και
των μεταφορών, τα είδη διπλής χρήσης, καθώς
επίσης τον έλεγχο των εξαγωγών και τη χρημα-
τοδότηση εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων,
επιπρόσθετες καταχωρίσεις φυσικών προσώ-
πων ρωσικής ιθαγένειας και νέα κριτήρια για τις
καταχωρίσεις. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει χωρίς
καθυστέρηση τις προτάσεις της Επιτροπής και
του ύπατου εκπροσώπου» (www.consilium.eu-
ropa.eu/el).

Βέβαια, τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ απέφυγαν να
βγάλουν τη Ρωσία από το σύστημα SWIFT. Και αυτό
γιατί έτσι θα καθιστούσαν αδύνατη την πληρωμή
προς τη Ρωσία των ποσών που καταβάλουν οι αμε-
ρικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για το ρω-
σικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο που προμη-
θεύονται αφειδώς από τη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι πρώτος μεταξύ των προμηθευ-
τών πετρελαίου στις ΗΠΑ είναι ο Καναδάς, με τη
Ρωσία να καταλαμβάνει την τρίτη θέση (sputni-
knews.gr, 25/11/2021), ενώ από την άλλη πλευρά η
Μόσχα καλύπτει περίπου το 1/3 των αναγκών της
Ευρώπης σε φυσικό αέριο (www.capital.gr,
31/1/2022).

Για τον λόγο αυτόν ο Μπάιντεν εξαίρεσε από τις
κυρώσεις κατά της Ρωσίας το πετρέλαιο, ενώ αντί-

στοιχα η ΕΕ εξαίρεσε από τις κυρώσεις το φυσικό
αέριο και το πετρέλαιο.

Άλλωστε, ο αποκλεισμός της Μόσχας από το σύ-
στημα SWIFT θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία
της Δύσης να προμηθεύεται πετρέλαιο, φυσικό αέ-
ριο, πρώτες ύλες, μέταλλα, σιτηρά κ.λπ. από τη Ρω-
σία.

Επιπλέον, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να
ανησυχεί ιδιαίτερα για τις σκληρές οικονομικές
κυρώσεις που έχουν αρχίσει να επιβάλουν στη Ρω-
σία οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η ΕΕ, ο Καναδάς, η Ιαπω-
νία, η Αυστραλία και οι άλλες χώρες της επιρροής
της Ουάσιγκτον. Και αυτό γιατί έχει πλέον την οικο-
νομική στήριξη της Κίνας. Όπως ήδη έχουμε ανα-
λύσει από τη στήλη αυτή (www.political.gr,
12/2/2022, σελ. 12) κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στην Κίνα με αφορμή την τελετή έναρξης των
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Πούτιν προχώ-
ρησε σε σημαντικές συμφωνίες με τον Κινέζο ηγέ-
τη Σι Τζινπίνγκ. Μάλιστα, ενόψει των κυρώσεων
που ανέμενε να του επιβληθούν από τη Δύση, που
θα οδηγούσαν μετά βεβαιότητος σε μείωση των
ρωσικών διαθεσίμων σε δολάρια και ευρώ, ο Πού-
τιν ζήτησε την «προώθηση της χρήσης εθνικών νο-
μισμάτων σε αμοιβαίους διακανονισμούς, κάτι που
υποστήριξε η κινεζική πλευρά» (http://en.krem-
lin.ru/events, 4/2/2022). Επιπλέον, Μόσχα και Πε-
κίνο υπέγραψαν 15 οικονομικές συμφωνίες, εκ
των οποίων οι 3 αφορούσαν την ενέργεια
(www.globaltimes.cn, 5/2/2022), δημιουργώντας
μια κινεζορωσική ενεργειακή συμμαχία στο πεδίο
του φυσικού αερίου, διάρκειας 30 ετών (www.eu-
ractiv.com, 7/2/2022). Οι εν λόγω συμφωνίες περι-
λαμβάνουν αγοραπωλησία ρωσικού «φυσικού αε-
ρίου μέσω της οδού της Άπω Ανατολής» και αγο-
ραπωλησία ρωσικού «αργού πετρελαίου για παρά-
δοση σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Δυτική Κίνα».

Οι παραπάνω ενεργειακές συμφωνίες ύψους 117,5
δισ. δολαρίων (www.reuters.com, 4/2/2022) θα εί-
ναι πληρωτέες σε ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο όγκος του διμερούς εμπορί-
ου των δύο πλευρών ανερχόταν το 2021 σε 140 δισ.
δολάρια, με τον πρόεδρο της Κίνας να θέτει ως
στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου των δύο
πλευρών στα 250 δισ. δολάρια
(http://en.kremlin.ru/events, 4/2/2022).

Μάλιστα, τον σημαντικό οικονομικό ρόλο της Κί-
νας επισήμανε και ο ίδιος ο Πούτιν με άρθρο του
στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua
(http://en.kremlin.ru/events, 3/2/2022) με τίτλο
«Ρωσία και Κίνα: Μια στρατηγική εταιρική σχέση
προσανατολισμένη στο μέλλον».

Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρωσία
σήμερα διαθέτει σημαντικά συναλλαγματικά δια-
θέσιμα ύψους 630 δισ. δολαρίων, όπως επισήμανε
με νόημα ο κινεζικός Τύπος (www.globaltimes.cn,
24/2/2022). Επιπλέον, η σημαντική αύξηση των τι-
μών φυσικού αερίου, πετρελαίου, μετάλλων και σι-
τηρών αυξάνει επιπλέον τα συναλλαγματικά διαθέ-
σιμα της Μόσχας, η οποία, σύμφωνα με κινεζικές
εκτιμήσεις, μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει για αρ-
κετό χρονικό διάστημα τις συνέπειες των οικονο-
μικών κυρώσεων της Δύσης.

Η Κίνα αναμένεται να στηρίξει τον Πούτιν έναντι
των δυτικών κυρώσεων και για έναν άλλο λόγο, κα-
θώς, όπως τονίζεται, «για την τριγωνική σχέση Κί-
νας - Ρωσίας - ΗΠΑ, οι κυρώσεις που επέβαλε η
Δύση στη Ρωσία είναι σαν “δοκιμή”, γιατί αυτές οι
κυρώσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε
σχέση με την Κίνα στο μέλλον, αν η ηπειρωτική Κί-
να αναγκαστεί να λύσει το ζήτημα της Ταϊβάν με μη
ειρηνικούς τρόπους» (www.globaltimes.cn,
25/2/2022).

Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά
του νομίσματος, καθώς η ηγεσία της ΕΕ ανησυχεί
μήπως η Ουκρανία «σκάσει νέο κανόνι» και δεν
εξοφλήσει τα χρέη της προς ΕΕ και ευρωπαϊκές
τράπεζες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), από το 2014 μέχρι σή-
μερα η Ουκρανία έλαβε από την ΕΕ και από άλλους
ευρωπαϊκούς πιστωτικούς οργανισμούς δάνεια
ύψους 15,1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα το Κίεβο έλαβε δάνεια από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
ύψους 9,5 δισ. ευρώ συν 5,6 δισ. ευρώ δάνεια από
την ΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Μακροοικονο-
μικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής
(file:///C:/Users/7544~1).

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι
τεράστιες ανησυχίες χιλιάδων ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων που θα πληγούν επίσης, καθώς θα δουν
τις εξαγωγές τους προς τη Ρωσία να πλήττονται λό-
γω των κυρώσεων.

Και φυσικά το μάρμαρο αναμένεται σε τελική
ανάλυση να το πληρώσουν τα εκατομμύρια των Ευ-
ρωπαίων καταναλωτών.
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Το Ουκρανικό ως ευκαιρία εθνικής και διεθνούς αφύπνισης

Ενεργειοκεντρική σύγκρουση στην Ουκρανία, «όλες οι κρίσεις σε μία»

Τ
α κράτη δεν έχουν συναισθήματα αλλά συμ-
φέροντα. Η επίκληση όμως του διεθνούς δι-
καίου τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε

εθιμικό δίκαιο κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο και σταθεροποίησε τη γεωπολιτική ισορροπία
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις αλληλοσεβασμού
και ειρήνης. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η ρωσι-
κή επιθετικότητα δημιουργούν ίσως νέα δεδομένα
που ξηλώνουν το πουλόβερ της σταθερότητας, διότι
ανοίγουν ορέξεις για ιστορικούς ρεβανσισμούς, επι-
κίνδυνους αναθεωρητισμούς και επαναφέρουν
απροσχημάτιστα «το δίκαιο του ισχυροτέρου» που
αμφισβητεί κανόνες και εθνικά σύνορα. Αν μια τέ-
τοια στάση γενικευτεί, θα ανοίξει ορέξεις σε επικίν-
δυνες για την ειρήνη και τη γεωπολιτική ισορροπία
πολιτικές. Ας μην ξεχνάμε την εκφρασθείσα ήδη
διάθεση της Τουρκίας να αμφισβητήσει την πολυμε-
ρή Συνθήκη της Λωζάννης, με ό,τι σημαίνει αυτό για
την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατο-
λικής Μεσογείου.

Είναι χρέος των μεγάλων δυνάμεων και των Διε-
θνών Οργανισμών να προστατεύσουν το διεθνές δί-
καιο και -γιατί όχι;- να το επιβάλουν κιόλας με κάθε
μέσο πριν ανοίξει ο ασκός του Αιόλου. Αν ο κάθε διε-
θνής, περιφερειακός ή τοπικός παίκτης καταλύει
κανόνες διεθνούς δικαίου, διμερείς ή πολυμερείς
συνθήκες και δεν σέβεται τους άλλους, είναι θέμα
χρόνου η ανθρωπότητα να επιστρέψει σε ένα παγκό-
σμιο χάος, από το οποίο όλοι έχουν μόνο να χάσουν.

Η Ελλάδα οφείλει να επιμείνει στη διεθνή νομιμό-
τητα και στη συμμαχική συνέπεια, χωρίς όμως να

παραλείπει να υπενθυμίζει εμφατικά προς όλους
τους συμμάχους ανάλογες συμπεριφορές στο πρό-
σφατο παρελθόν άλλων κρατών, ενώπιον των οποί-
ων τότε έκλεισαν ή συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια.
Για παράδειγμα, ποια είναι η έμπρακτη αντίδραση
της ΕΕ για τη διχοτομημένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
της Κύπρου, τη Λευκωσία, και για την παράνομη ει-
σβολή και κατοχή της Τουρκίας στο κράτος-μέλος
της ΕΕ, την Κυπριακή Δημοκρατία; Ποια είναι η στά-
ση των ΗΠΑ στην απειλή πολέμου της Τουρκίας (ca-
sus belli), αν η Ελλάδα ασκήσει την κυριαρχία της
επεκτείνοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια, κάτι
που υπονομεύει και την ενότητα της νοτιοανατολι-
κής πτέρυγας του ΝΑΤΟ; Ποια είναι η στάση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας στις προκλήσεις του τουρκικού
καθεστώτος κατοχής στα Βαρώσια της Κύπρου κατά
παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ; Διεθνής νομι-
μότητα αλά καρτ δεν υπάρχει. Οι κανόνες ισχύουν
για όλους, μικρούς και μεγάλους, αν θέλουμε ως
παγκόσμια κοινότητα να είμαστε συνεπείς και ως
Συμμαχία να παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια
Κοινότητα Αξιών.

Επειδή όμως η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια
ρομαντισμού, γιατί στο παρελθόν τον έχει πληρώσει,
όχι μόνο με χρήμα αλλά και με αίμα, οφείλει χωρίς
να αποστεί από τη συμμαχική συνέπεια και την προ-
σήλωσή της στο διεθνες δίκαιο να θωρακίσει πρα-
κτικά τα δίκαια και τα συμφέροντά της. Μια τέτοια
θωράκιση προϋποθέτει, πρώτον, τον εκσυγχρονισμό
της Άμυνας και Ασφάλειας της χώρας και την ενί-
σχυση της αποτρεπτικής της δύναμης, ώστε έτσι να

δυναμώνει τη διαπραγματευτική της θέση και να
πολλαπλασιάζει τις διεθνείς της συμμαχίες. Δεύτε-
ρον, απαραίτητο στοιχείο εθνικής ασφάλειας είναι η
ενεργειακή αυτάρκεια. Αυτή επηρεάζει την άμυνα,
την οικονομική ανάπτυξη αλλά βεβαίως και την κοι-
νωνική συνοχή, η οποία κλονίζεται από την επανεμ-
φάνιση του πληθωρισμού έπειτα από 44 χρόνια στην
Ευρωζώνη, εκτινάσσοντας την ακρίβεια ακόμη και
των βασικών ειδών διατροφής. Κάθε επένδυση στην
κατεύθυνση αυτή είναι πολύτιμη και έχει ήδη καθυ-
στερήσει.

Στα εξοπλιστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας έχει ήδη επισπεύσει τις προσπάθειές της. Στο
θέμα όμως της ενέργειας οι αποφάσεις είναι ακόμη
μπροστά μας. Χρειάζεται άμεσα ενεργοποίηση του
ελληνικού εφοπλισμού για τη μεταφορά ενέργειας
από εναλλακτικές αγορές, επέκταση και επιτάχυνση
της πλατφόρμας αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπο-
λη εκτός από τη Ρεβυθούσα και κυρίως άμεση επέν-
δυση στην υποθαλάσσια αποθήκευση υγροποιημέ-
νου αερίου στον Πρίνο, όσο ακριβή και αν είναι, με
στόχο την αύξηση των ενεργειακών αποθεμάτων
που θα μας επιτρέπει να ξεπερνούμε πιο ανώδυνα
τις ενεργειακές κρίσεις σαν αυτή που βιώνουμε.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία επαναφέρουν την πο-
λιτική από την επικοινωνία στην ουσία, δηλαδή στη
γρήγορη παραγωγή αποτελεσμάτων, και αυτό είναι
το στοίχημα που πρέπει πλέον να κερδίσουμε, αν θε-
λουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και
να κατοχυρώσουμε έναν σημαντικό περιφερειακό
ρόλο για την Ελλάδα.

Η
ευρύτερη παρευξείνια περιοχή βρίσκε-
ται σήμερα στα χρονικά και γεωστρατη-
γικά πρόθυρα της ρωσικής εισβολής

στην Ουκρανία. Μιας χώρας που δεν είναι ούτε
γεωγραφικά, ούτε γλωσσικά, ούτε εθνοτικά ομο-
γενοποιημένη, με τα ανατολικά και νότια μέρη
της να κυριαρχούνται από εθνική ρωσική πλει-
ονότητα του πληθυσμού. Αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν
εισβάλει τελικώς στην Ουκρανία διεκδικώντας
την ανασύσταση της σφαίρας επιρροής τής πάλαι
ποτέ ΕΣΣΔ στην Ανατολική Ευρώπη (και στις χώ-
ρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, τις
οποίες ο Ρώσος ηγέτης προσπαθεί να κρατήσει
εκτός των βορειοατλαντικών δομών ή τουλάχι-
στον να περιορίσει τη στρατιωτική επιρροή του
ΝΑΤΟ, σε αυτές, στα προ του 1997 όριά της), δύ-
ναται να προκύψει μια κρίση που κυριολεκτικά
θα ενοποιεί «όλες τις κρίσεις σε μία». 

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός πως πέρα
από τις στρατιωτικές της συνέπειες η εισβολή θα
πυροδοτήσει ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό και
ενεργειακό συμπίλημα, καθώς η Ρωσία οπλο-
ποιεί την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από
το φυσικό αέριο, το οποίο εξορύσσεται από το

ρωσικό υπέδαφος και διοχετεύεται μέσω αγω-
γών που διέρχονται κατά κόρον από το ουκρανι-
κό έδαφος με κύριο αποδέκτη τη γερμανική βιο-
μηχανική και κοινωνικοοικονομική ζωή, ενώ
σημαντικές θα είναι τόσο οι ανθρωπιστικές προ-
εκτάσεις σε επίπεδο αμάχων όσο και ο υγειονο-
μικός απόηχος, ο οποίος ήδη καταγράφεται, με
τους Ρώσους στρατιώτες που διαβιούν σε θερ-
μαινόμενες σκηνές πλησίον των ουκρανικών συ-
νόρων να εμφανίζονται ευάλωτοι στις συνθήκες
μετάδοσης της Covid-19, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για το αξιόμαχό τους.

Παράλληλα, λοιπόν, με την ενεργειακή σκακι-
στική παρτίδα που παίζεται ήδη -με τον Πούτιν να
τοποθετεί στην πρώτη γραμμή του γεωστρατηγι-
κού του οπλοστασίου την κατά 40% εξάρτηση των
ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης από το «δι-
κό του» φυσικό αέριο και τον Μπάιντεν να συνυ-
πολογίζει στις αντιδράσεις του τις προοπτικές
κερδοφορίας που θα αναδυθούν για το στρατιω-
τικοβιομηχανικό σύμπλοκο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών-, αν η πολεμοχαρής πρόθεση του αντιπά-
λου του εκφραστεί τόσο με το τράβηγμα της
σκανδάλης (που θα σημάνει αύξηση των πωλή-

σεων αμερικανικών οπλικών συστημάτων) όσο
και με το κλείσιμο της στρόφιγγας των ρωσικών
αγωγών (η οποία θα σηματοδοτήσει αύξηση των
τιμών του αμερικανικού φυσικού αερίου, το
οποίο θα μεταφέρεται υγροποιημένο, σε ακόμη
μεγαλύτερες ποσότητες, διά πλοίων, στην ενερ-
γειακώς στραγγαλισμένη Ευρώπη), θα διεξαχθεί
και ένα κρίσιμο παιχνίδι στην υγειονομική σκα-
κιέρα, με την κρίση της Πανδημίας να επιπλέκε-
ται τοπικά από στρατιωτικές και ενδεχομένως
και προσφυγικές μετακινήσεις, αν φτάσουμε να
δούμε εκτοπισμούς πληθυσμών και προβλήματα
περίθαλψης αμάχων εν μέσω της Covid-19.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε μπροστά σε μια
πολυπαραμετρική ενεργειοκεντρική κρίση που
για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά δεν έχει
ως γεωγραφικό επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, ενώ
επικάθεται σε μια πρωτόφαντη διετή παγκόσμια
υγειονομική κρίση, η οποία διαμορφώθηκε από
την Covid-19 και τα ήδη δραματικά βιο-κοινωνι-
κο-οικονομικά συνδηλούμενά της, τα οποία δύ-
ναται να επιδεινωθούν ραγδαίως στην περίπτω-
ση ενός στρατιωτικού και ενεργειακού πολέμου
στις ανατολικές πύλες της Ευρώπης. 
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Ο
Βαγγέλης Αργύρης, επικεφαλής
της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και πρώην
υπουργός, αποκαλύπτει για

πρώτη φορά το παρασκήνιο της επιλογής
των υποψηφίων του κόμματος, τα κριτήρια
για την επιλογή τους αλλά και για ποιους
είναι κλειστή η πόρτα του κόμματος.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για τους
υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ /
ΚΙΝΑΛ;
Ο πρόεδρος του Κινήματος εκλέχθηκε

με μια τριπλή υπόσχεση: ανανέωση - ενό-
τητα - πολιτική αυτονομία. Και στην επιλο-
γή των υποψήφιων βουλευτών θα συνεχί-
σουμε στο ίδιο μοτίβο. Το κόμμα θα στελε-
χωθεί με άξια πρόσωπα όλων των γενεών,
με επάρκεια και υψηλή κοινωνική αξιοπι-
στία. Με αξιόπιστες και κατανοητές διαδι-
κασίες, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
μελών και φίλων του κόμματος, με διαφά-
νεια σε κάθε επιλογή μας.

Βούλησή μας και στόχος μας είναι να
κάνουμε τη βαθιά τομή ανατροπής στο
βαλτωμένο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.
Επιλέγουμε και μπορούμε να έχουμε ένα
κόμμα ανοικτό, συμμετοχικό, αξιοκρατικό,
αποκεντρωμένο, ψηφιακά σύγχρονο. Ο
τρόπος κατάρτισης των ψηφοδελτίων θα
πρέπει να διαπνέεται και να διέπεται από
αυτές τις αρχές ώστε να δώσουμε στους
συμπολίτες μας τη δυνατότητα επιλογής
εκπροσώπησής τους από ανθρώπους ικα-
νούς, άξιους με ευρύτερες κοινωνικές
αναφορές. 

Ευθύνη μας είναι τα ψηφοδέλτιά μας να
περιλαμβάνουν τους καλύτερους μέσα
από κριτήρια επιλογής όπως:
� η διεύρυνση των επιλογών μας με κριτή-

ρια μορφωτικά ηλικιακά, γεωγραφικά,
κοινωνικά κ.λπ., 
� η αναζήτηση υποψηφιοτήτων και εκτός
των μελών και φίλων του κόμματός μας
ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα αντιπρο-
σώπευσης σε ευρύτερα στρώματα της κοι-
νωνίας και
� η εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων,
κριτηρίων και μεθοδολογίας ώστε να δια-
σφαλιστούν η ευρύτητα, η διαφάνεια και η
αξιοκρατία των επιλογών μας.

Για ποιους είναι κλειστή η πόρτα του Κι-
νήματος;
Το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής ήταν ανέκα-

θεν ανοικτό κόμμα στην κοινωνία και πί-
στευε πάντα στη διεύρυνση και την πολυ-
φωνία απόψεων και ιδεών. Στην πορεία
άνθρωποι που περπατήσαμε μαζί όταν εί-
δαν τα δύσκολα έκλεισαν αυτοί την πόρτα,
ίσως γιατί δελεάστηκαν από τις σειρήνες
της εξουσίας. Υπάρχουν και πολίτες που
απλώς απογοητεύτηκαν από εμάς και
στράφηκαν σε άλλα κόμματα για να
ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Καλούμε
σήμερα τους πολίτες που έμειναν μαζί μας
στη βαρυχειμωνιά της διαδρομής του Κι-
νήματος, όπως και τους πολίτες που έχουν
απογοητευτεί από προηγούμενες επιλογές
τους και θέλουν να μας εμπιστευτούν, να
συστρατευτούν και να δώσουμε τη μάχη
όλοι μαζί για ένα κράτος δίκαιο, κοινωνικό,
πατριωτικό.

Πώς θα περιγράφατε το πολιτικό κλίμα
που επικρατεί στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ
μετά και την εκλογή της νέας ηγεσίας;
Η επάνοδος του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική

σκηνή μετά την εκλογή του νέου προ-
έδρου, όπως αυτή διαφαίνεται στις δημο-
σκοπήσεις αλλά κυρίως όπως αυτή μας
αποκαλύπτεται μέσα από την επαφή μας
με τους Έλληνες πολίτες, μας γεμίζει χα-
ρά, αισιοδοξία, αλλά μας κάνει να αισθανό-
μαστε μεγάλη την ευθύνη για τη συνέχεια.
Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι να εργα-
στούμε σκληρά, ξεκινώντας από την αυτο-
οργάνωση του Κινήματος σε κάθε δήμο, σε
κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια και από την
κατάρτιση ισχυρών ψηφοδελτίων με δια-
φάνεια και αξιοκρατία. Το Συνέδριό μας θα
επισφραγίσει τη νέα μας ταυτότητα.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στεί-
λετε σε παλιούς και νέους υποψηφίους;
Είναι το μήνυμα που οι πολίτες έστειλαν

όταν μαζικά προσήλθαν στις εσωκομματι-
κές εκλογές και που στέλνουν με την ολοέ-
να και μεγαλύτερη ανταπόκρισή τους στη
δυναμική μας επάνοδο. Ο ελληνικός λαός
ζητάει νέο ήθος και ύφος διακυβέρνησης,
μακριά από καθεστωτικές νοοτροπίες που
ακόμη και σήμερα συναντάει στην καθη-
μερινότητά του. Χρέος όλων μας είναι να
ενστερνιστούμε τις αρχές της Σοσιαλδημο-
κρατίας, να εμπνεύσουμε τον σεβασμό
στους θεσμούς, να στηρίξουμε ένα νέο πα-
ραγωγικό μοντέλο, να δημιουργήσουμε
ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αγωνία μας
και στόχος μας είναι το κόμμα να ξανασυν-
δεθεί με την κοινωνία και αυτό να αποτυ-
πωθεί στην κάλπη.

Εκτιμάτε ότι οι εκλογές είναι προ των πυλών;

Σε κάθε περίπτωση διανύουμε το τελευ-
ταίο κομμάτι της διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας, ακόμη και αν οι εκλογές γί-
νουν στην ώρα τους. Τα προβλήματα έχουν
γιγαντωθεί για την κυβέρνηση, με αποκο-
ρύφωμα το θέμα της ακρίβειας που ταλα-
νίζει τον ελληνικό λαό, καθώς και της ανη-
συχίας ότι η φτώχεια θα βαθύνει. Ο κ. Μη-
τσοτάκης ως πρωθυπουργός έχει το προ-
νόμιο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές και
να τραβήξει και το κρυφό χαρτί του αιφνι-
διασμού, όποτε αυτός το αποφασίσει, θεω-
ρώντας ότι θα έχει τις μικρότερες απώλει-
ες ή να εξαντλήσει τη θητεία του. Αυτός
αποφασίζει. Όμως ο κλοιός σφίγγει. 

Είστε από τα πλέον έμπειρα στελέχη του
κόμματος. Ποιες είναι οι διαφορές σε
σχέση με το παρελθόν που έχετε εντο-
πίσει στην επερχόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση και ποιες είναι οι «λακκού-
βες» που πρέπει να αποφευχθούν;
Για εμάς η συγκυρία σε σχέση με το πρό-

σφατο παρελθόν διαφαίνεται θετική. Το
ισχυρό δίπολο κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ,
που ανέδειξαν οι κάλπες του 2019, σήμερα
φαίνεται να καταρρέει και να θολώνει η ει-
κόνα του. Οι πολίτες που άφησαν το ΠΑΣΟΚ
και απέθεσαν τις ελπίδες τους στα δύο αυτά
κόμματα κατάλαβαν ότι αυτό που έλαμπε
δεν ήταν χρυσός. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει
καταγραφεί στην κυτταρική μνήμη των πο-
λιτών και βλέποντας οι πολίτες το φρέσκο
που θέλει να φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης
στην πολιτική ζωή του τόπου, έστρεψε το
βλέμμα του προς εμάς. Έχουμε μάθει από
τα λάθη μας, κουβαλάμε με σεβασμό τη βα-
ριά παρακαταθήκη μας και κοιτάμε μπρο-
στά με αισιοδοξία και πίστη στην ανατροπή
των συσχετισμών που θέλουμε να πετύ-
χουμε στις επερχόμενες εκλογές, πάντα
προς όφελος του ελληνικού λαού.

Επικεφαλής Επιτροπής Ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 

«Στα ψηφοδέλτια 
η ευθύνη μας 

είναι να έχουμε 
τους καλύτερους» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Bασίλης Αργύρης
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Οι εντολές του 
πρωθυπουργού ενόψει 
του 14ου Τακτικού Συνεδρίου
της Νέας Δημοκρατίας

Η
καθημερινότητα του πολίτη, οι
ανησυχίες του και πώς το πα-
ραγόμενο κυβερνητικό έργο
τις αντιμετωπίζει με επάρκεια

αποτελούν για τη Νέα Δημοκρατία ύψιστη
προτεραιότητα καθοδόν προς το 14ο Τακτι-
κό Συνέδριο του κόμματος, που θα λάβει
χώρα το τριήμερο 6-8 Μαΐου. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
«Political», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
διώκει να καταστήσει τόσο την προσυνε-
δριακή περίοδο όσο και το καθαυτό τριή-
μερο του Συνεδρίου ένα… παράθυρο προς
την κοινωνία, υπογραμμίζοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο τον εξωστρεφή χαρακτήρα των
κυοφορούμενων κομματικών διεργασιών. 

Οι ίδιες πηγές επιμένουν πως οι εντολές
του πρωθυπουργού προς τους κομματι-
κούς επιτελείς είναι ξεκάθαρες: «Είμαστε
δίπλα στους πολίτες, ακούμε τα προβλήμα-
τά τους και απαντούμε με το κυβερνητικό
μας έργο, αυτό που έχει ήδη γίνει και όσα
ακολουθούν βάσει των προγραμματικών

μας εξαγγελιών». Το συγκεκριμένο μήνυ-
μα αναμένεται να εκπέμψει ο κ. Μητσοτά-
κης και κατά την ομιλία του στη συνεδρία-
ση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέ-
ας Δημοκρατίας την επόμενη Τετάρτη, ενώ
την επόμενη Παρασκευή σχεδιάζεται η
επίσκεψή του στη Σύρο, που ήταν προ-
γραμματισμένη για χθες και ματαιώθηκε
στο φόντο των δραματικών εξελίξεων στην
Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό και εκτός συγκλονιστι-

κού απροόπτου, ο γραμματέας Παύλος
Μαρινάκης έχει κατά πληροφορίες υποβά-
λει πρόταση για τη διεξαγωγή δύο ή τριών
προσυνεδρίων, πιθανώς σε Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Λάρισα ή Ηράκλειο, από τα μέσα
Μαρτίου έως το Πάσχα. Όπως προκύπτει,
τα προσυνέδρια θα έχουν και προγραμμα-
τικό χαρακτήρα και αναμένεται να είναι
εστιασμένα στην οικονομία, τους νέους,
την εκπαίδευση και τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι συνεχείς εξορμή-
σεις κομματικών κλιμακίων εντός και
εκτός Αττικής λειτουργούν εκ των πραγμά-
των και ως κρίσιμος συνδετικός κρίκος
ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και την κοι-
νωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία του
Παύλου Μαρινάκη με τον διευθυντή του
Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Γρη-
γόρη Δημητριάδη, είναι κατά πληροφορίες
καθημερινή μεταφέροντας τον πραγματικό
παλμό της ελληνικής κοινωνίας.

Επόμενοι σταθμοί των περιοδειών του
«γαλάζιου» γραμματέα είναι η Κύπρος και
η Θράκη, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης βρέθη-
κε προ ολίγων ημερών στην Κυψέλη και
τον Άγιο Παντελεήμονα, επιχειρώντας να
ανιχνεύσει το αποτέλεσμα της κυβερνητι-
κής πολιτικής στην αναχαίτιση των μετανα-
στευτικών ροών, σε μια περιοχή που έχει
βιώσει με τρόπο οδυνηρό το συγκεκριμένο
πρόβλημα, αλλά και τις πολιτικές του πα-
ρενέργειες. 

Με τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος, Ιερώνυμο Β’, συναντή-
θηκε χθες ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Αν-
δρουλάκης, προκειμένου
να τον ενημερώσει για το
κοινωφελές έργο της Εκ-
κλησίας.

Ωστόσο το θέμα που κυ-
ριάρχησε στη συνάντηση
ήταν η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. «Δυστυχώς, η
σημερινή μας συνάντηση
γίνεται σε μια τραγική στιγ-
μή για την ανθρωπότητα και
την Ευρώπη, με την απολύ-
τως καταδικαστέα εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η σκέψη μας είναι στους
Έλληνες της Μαριούπολης
και σε όλο τον ουκρανικό
λαό, που περνά πολύ δύ-
σκολες ώρες», σχολίασε ο

κ. Ανδρουλάκης. Αναφερό-
μενος, δε, στις αποφάσεις
των Ευρωπαίων ηγετών
σχολίασε: «Δεν ξέρω ποιο
θα είναι το αποτέλεσμά
τους, αλλά πρέπει να δούμε
τον ρόλο πια της Ενωμένης
Ευρώπης στην ολότητά του.
Τι σημαίνει πολιτική ενο-
ποίηση; Πρέπει να ληφθούν
αποφάσεις άμεσα, ώστε να
έχουμε ενιαία εξωτερική

πολιτική, κοινή ασφάλεια
και άμυνα, περισσότερη συ-
νεργασία μεταξύ των κρα-
τών σε αυτά τα πολύ κρίσιμα
θέματα. Πρέπει να υπάρξει
σχέδιο ενεργειακής αυτο-
νομίας, σε σχέση με τρίτα
κράτη, ώστε να μπορούμε
να ασκήσουμε πολιτικές ει-
ρήνης, σταθερότητας και
ευημερίας όλων των ευρω-
παϊκών λαών».

Απεβίωσε ο Δημήτρης
Τσοβόλας, ο οποίος έδινε
πολύμηνη μάχη με τον καρ-
κίνο, σε ηλικία 80 ετών. Ο
εκλιπών διατέλεσε βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ και
υπουργός των κυβερνήσε-
ων Παπανδρέου, ίδρυσε το
ΔΗΚΚΙ, το οποίο υπό την
προεδρία του μπήκε στη
Βουλή, και πρωταγωνίστη-
σε στην πολιτική ζωή του
τόπου για τρεις δεκαετίες. 

Ο Δημήτρης Τσοβόλας
γεννήθηκε το 1942 στους
Μελισσουργούς της Άρτας
και σπούδασε νομικά στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ,
εκλέχθηκε για πρώτη φορά
βουλευτής Άρτας το 1977,
και επανεκλέχθηκε το 1981
και το 1985. Καθ’ όλη τη

διάρκεια της οκταετίας Πα-
πανδρέου παρέμεινε στο
υπουργείο Οικονομικών,
ως υφυπουργός (1981-
1984), αναπληρωτής
υπουργός (1984-1985) και
υπουργός (1985-1989), πε-
ρίοδο στην οποία το όνομά
του συνδέθηκε με τις κυ-
βερνητικές οικονομικές
παροχές με χαρακτηριστι-
κό το σύνθημα του Ανδρέα

Παπανδρέου «Τσοβόλα
δώσ’ τα όλα!». 

Τον Μάιο του 1991 προ-
σήχθη στο Ειδικό Δικαστή-
ριο κατηγορούμενος για το
σκάνδαλο Κοσκωτά και κα-
ταδικάστηκε σε δυόμισι
χρόνια φυλάκιση με ανα-
στολή και τριετή στέρηση
των πολιτικών του δικαιω-
μάτων. 

Μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ
στις εκλογές του Οκτωβρί-
ου του 1993 η Βουλή των
Ελλήνων του απένειμε χά-
ρη. Το 1995 αποχώρησε
από το ΠΑΣΟΚ και ίδρυσε
το Δημοκρατικό Κοινωνικό
Κίνημα (ΔΗΚΚΙ), με το
οποίο εισήλθε στη Βουλή
το 1996. 

Το 2004 αποχώρησε από
την πολιτική και επέστρε-
ψε στη δικηγορία.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης ΤσοβόλαςΣυνάντηση Ιερώνυμου - Ανδρουλάκη

Το βάρος στην καθημερινότητα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ηερώτηση του «ενός εκατομμυρίου» στην πολιτική
πιάτσα είναι αν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα βγει
μπροστά ως διεκδικητής της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οποιαδήποτε απάντηση σε αυτό το timing είναι παρακινδυ-
νευμένη. Για να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα πρέπει
πρώτα απ’ όλα να αναλύσουμε τη διαδρομή και την ψυχο-
σύνθεση του «Mr αστική αυτοπεποίθηση». Ποιος είναι ο
καθηγητής με το κόκκινο σακίδιο, από πού ξεκίνησε, ποια
η σχέση του με την Αριστερά και με τον ΣΥΡΙΖΑ; 

Καταρχάς λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γιούκλιντ
(Euclid), όπως τον αποκαλούσαν οι φοιτητές του στην Αγ-
γλία, δεν είναι αυτό που λέμε «γνήσιο τέκνο του ΣΥΡΙΖΑ».
Μπήκε στο κόμμα και στην πολιτική μεγάλος σε ηλικία. Τα
προηγούμενα χρόνια είχε αφιερωθεί στην ακαδημαϊκή του
καριέρα στο εξωτερικό και συνεπώς δεν έχει την κουλτού-
ρα της μεταπολιτευτικής Αριστεράς στην Ελλάδα. Όσοι τον
γνωρίζουν ξέρουν καλά ότι η ιδεολογία του ταιριάζει πε-
ρισσότερο με το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας. Κινείται
μεταξύ του Labour Party και του Third Way, του τρίτου δρό-
μου που λένε στην Κεντροαριστερά. Βεβαίως, όλα τα παρα-
πάνω ταιριάζουν και με τη μεγαλοαστική καταγωγή του.
Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά ο πατέρας του Ευκλεί-
δη υπήρξε κορυφαίο στέλεχος ναυτιλιακών εταιρειών στο
Λονδίνο και την Ολλανδία. 

Γεννήθηκε λοιπόν το 1960 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας
και μεγάλωσε στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν ο πατέρας του
Στέφανος Τσακαλώτος. Από την πλευρά του πατέρα του κα-
τάγεται από παλιά οικογένεια της Πρέβεζας. Παππούς ήταν
ο γυμνασιάρχης Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ ξάδελφος
του παππού του ήταν ο στρατηγός Θρασύβουλος Τσακαλώ-
τος. Ο Θρασύβουλος Ι. Τσακαλώτος ήταν αξιωματικός του
Ελληνικού Στρατού με ξεχωριστή δράση στα χρόνια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, στα Δεκεμβριανά και στον Εμφύλιο
Πόλεμο 1946-1949. Με το τέλος του Εμφυλίου ο Τσακαλώ-
τος ανέλαβε μέχρι και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Στρατού (ΓΕΣ). Υπήρξε μάλιστα πρέσβης της Ελλάδας στο
Βελιγράδι και αργότερα υποστηρικτής του Ανδρέα Παπαν-
δρέου και του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος φοίτησε στο Κολέγιο του Ήτον
και σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στα
Πανεπιστήμια του Σάσσεξ και της Οξφόρδης. Δίδαξε στο
Πανεπιστήμιο του Κεντ και στο ΕΚΠΑ, στο οποίο είναι τα-
κτικός καθηγητής από το 2010. Πρακτικά στη διαδρομή του
έχει εργαστεί μόνο ως καθηγητής και η γνωριμία του με τον
Συνασπισμό ήρθε το 2000 μέσω του φίλου του Χριστόφορου
Παπαδόπουλου, ο οποίος τον ενέταξε στο «Κοκκινοπράσι-
νο Δίκτυο», μια από τις φράξιες που υπήρχαν στον ΣΥΝ επί
προεδρίας Νίκου Κωνσταντόπουλου. Αργότερα, όταν έγινε
υπουργός Οικονομικών, απέκτησε έναν και μοναδικό φίλο
στον ΣΥΡΙΖΑ, τον μακαρίτη Θεόδωρο Μιχόπουλο, ο οποίος
ήταν ο εξ απορρήτων σύμβουλός του…

Η «άγνωστη» ζωή του 
Ευκλείδη Τσακαλώτου

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος γνωρίστη-
κε και συνδέθηκε με φιλική σχέση
κατά τη διάρκεια των σπουδών του

με τον πρώην υπουργό Οικονομικών και
σημερινό διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος Γιάννη Στουρνάρα αλλά και τον πρώην
πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Γιώργο Ζα-
νιά. Ο Ευκλ. Τσακαλώτος ήταν ο πιο ριζο-
σπάστης και... αριστερός από τους δύο συ-
νοδοιπόρους του, όπως αναφέρουν όσοι
γνωρίζουν καλά την παρέα της Οξφόρδης.
Με ισχυρή φιλική σχέση συνδέθηκε με τον
Γ. Στουρνάρα, ο οποίος το 1979 είχε πάρει το
πτυχίο του και συνέχισε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Οξφόρδη, την περίοδο που ο
κατά τέσσερα χρόνια μικρότερός του Ευκλ.
Τσακαλώτος βρισκόταν στο προπτυχιακό
στάδιο και είχε επιλέξει το πτυχίο του διά-
σημου πανεπιστημίου με τίτλο «Φιλοσοφία,
Πολιτική και Οικονομικά». 

Το 1993 επέστρεψε στην Ελλάδα με τη
γυναίκα του, τη Σκοτσέζα Χέδερ Ντενίζ
Γκίμπσον, με την οποία γνωρίστηκε την πε-

ρίοδο των σπουδών τους. Σήμερα εργάζε-
ται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο τμήμα
Μελετών, και το ζευγάρι έχει αποκτήσει
τρία παιδιά. Όμως το 2019 ο Τσακαλώτος
χώρισε με τη σύζυγό του Χέδερ έπειτα από
35 χρόνια κοινής ζωής. Παρ’ όλα αυτά,
προχώρησε τη ζωή του και γνώρισε στην
Ήπειρο την Όλγα Νάσση, μια συμπατριώ-
τισσά του που ήταν τότε υποψήφια ευρω-
βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η σχέση του
πρώην υπουργού Οικονομικών με την υπο-
ψήφια ευρωβουλευτή ξεκίνησε προσεκτι-
κά, όπως άλλωστε και η μετακόμιση του κ.
Τσακαλώτου στα Άνω Πατήσια από την Κη-
φισιά, προκειμένου να μη διαταραχθεί η
ζωή της πρώην συζύγου του και των παι-
διών τους. 

Με καταγωγή από την Πρέβεζα, όπου κα-
τά τα εφηβικά του χρόνια επισκεπτόταν τα
καλοκαίρια τις αγαπημένες του γιαγιάδες, ο
Ευκλ. Τσακαλώτος είναι λάτρης του ποδο-
σφαίρου, όπως κάθε βρετανοτραφής που
σέβεται τον εαυτό του. Οι φίλοι του λένε ότι

είναι «άρρωστος» ΠΑΟΚτσής και πέρυσι
υποστήριζε ότι το 2015 θα ήταν η χρονιά που
η ομάδα του θα πάρει πρωτάθλημα και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα έρθει στην εξουσία. Οι προβλέψεις
του βγήκαν σωστές κατά 50%. Αγαπάει πολύ
το ποδήλατο και την πεζοπορία και όταν
βρίσκει χρόνο πηγαίνει στην Πρέβεζα, στο
πατρικό του δίπλα στη θάλασσα. 

Με τον Τσίπρα άργησε πολύ να γνωρι-
στεί. Για την ακρίβεια, μέχρι το 2012 περ-
νούσε σχεδόν απαρατήρητος στο κόμμα.
Όπως λένε οι γνωρίζοντες, αν και οικονο-
μολόγος δεν ήταν ποτέ στην πρώτη ομάδα
του Τσίπρα όπως ο Δραγασάκης, ο Σταθά-
κης και ο Βαρουφάκης. Ο Ευκλείδης άρχι-
σε να ασχολείται ενεργά στα κινήματα της
πλατείας και των αγανακτισμένων. Ο τότε
πρωθυπουργός τον δοκίμασε την περίοδο
του μεγάλου φιάσκου με τις θεωρίες των
παιγνίων του Βαρουφάκη, που λίγο έλει-
ψαν να βουλιάξουν την Ελλάδα στον βούρ-
κο. Όταν τα πράγματα με τη διαπραγμάτευ-
ση έφτασαν στο μηδέν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑΝΕΛ απευθύνθηκε στις ΗΠΑ. Οι Αμερι-
κανοί τούς έστειλαν στους Γάλλους που εί-
χαν το knowhow για το πρόγραμμα δημο-
σιονομικής σταθερότητας που έπρεπε να
παρουσιάσει η Ελλάδα στο Eurogroup για
να αποφύγει το Grexit. Η απαίτηση των Ευ-
ρωπαίων ήταν να πάει στη σύνοδο ο Τσακα-
λώτος και όχι ο Βαρουφάκης. Κάπως έτσι
γεννήθηκε η σχέση Τσίπρα - Ευκλείδη. Ο
Euclid έγινε ο αγαπημένος του Eurogroup.
«Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον Ευκλείδη»,
έλεγαν περιχαρείς οι τεχνοκράτες των
Βρυξελλών για το νέο πουλέν του Αλέξη. 

Σήμερα γράφονται και ακούγονται πολ-
λά. Ότι θέλει να «καπελώσει τον Τσίπρα»,
να τον «φάει στη στροφή». Όσοι ξέρουν τον
Τσακαλώτο δεν «αγοράζουν» αυτά τα σενά-
ρια. Προφανώς ο Ευκλείδης δεν κρύβει την
πρόθεσή του να έχει ρόλο την επόμενη μέ-
ρα και θα έχει. Δεν ενδιαφέρεται όμως να
προκαλέσει την πτώση του Τσίπρα… Μπο-
ρεί να περιμένει μέχρι να έρθει η ώρα και
να δηλώσει «παρών».

Η γνωριμία με τον Τσίπρα και 
οι φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα

Με τον Γιάννη Στουρνάρα τον συνδέει φιλία από την Οξφόρδη Εδώ προτού γίνει υπουργός, στις πορείες των αγανακτισμένων

Με τον Πολ Τόμσεν και τον 
Γερούν Ντάισελμπλουμ, οι οποίοι
τον προτιμούσαν από τον Βαρουφάκη

Με τη νέα του σύντροφο Όλγα Νάσση

Σε νεαρή ηλικία 
με πλούσια κόμη Στην παραλία με ρακέτες...

Ο αντικομμουνιστής θείος του 
Θρασύβουλος Τσακαλώτος
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Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η ανάρτηση πανό
στο γήπεδο της Τούμπας, με το οποίο οπαδοί συμπαρί-
στανται στους ήδη προσωρινά κρατούμενους κατηγο-
ρούμενους για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον
19χρονο Άλκη Καμπανό.

Ο εισαγγελέας στην παραγγελία του προς την εισαγγε-
λέα Ποινικής Δίωξης, η οποία με τη σειρά της θα διαβιβά-
σει την προκαταρκτική στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπι-
σης Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ζήτη-
σε να διερευνηθεί ποιοι ήταν αυτοί που ανήρτησαν το πα-
νό και αν έχουν τελέσει αδικήματα αθλητικού νόμου και
συγκεκριμένα αυτό αναφορικά με πρόσωπα που παρο-
τρύνουν ή υποκινούν με οποιονδήποτε τρόπο πράξεις
βίας. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί

υλικό από τις κάμερες στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ θέ-
λουν και καταθέσεις από τους παράγοντες του αγώνα της
Πέμπτης. Παράλληλα αναμένεται να εξεταστεί εάν από
την πλευρά της ΠΑΕ έγιναν ενέργειες προκειμένου να

αποσυρθεί το πανό από την κερκίδα. Στο μεταξύ, ποινή
φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και χρηματικό πρό-
στιμο 1.200 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 22χρονο κατηγο-
ρούμενο που είχε κατονομαστεί ως «Ντίνος» για παρά-
νομη οπλοκατοχή, αφού βρέθηκε σουγιάς στο όχημά του,
το οποίο οδηγούσε το μοιραίο βράδυ της στυγερής δολο-
φονίας του αδικοχαμένου Άλκη.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι το μαχαίρι τού
ανήκει και υποστήριξε κατά την απολογία του ότι το χρη-
σιμοποιούσε όταν πήγαινε για… κάμπινγκ ή ψαροντού-
φεκο. Ο 22χρονος είναι ο οδηγός του τρίτου οχήματος
(γκρι Polo), το οποίο εμπλέκεται στο φονικό επεισόδιο
και φέρεται να είναι εκείνο από το οποίο κατέβηκαν οι
πιο σκληροί χούλιγκαν.

Παρέμβαση εισαγγελέα για το εμετικό πανό στην Τούμπα - Ελέγχουν τις κάμερες

Στο τραπέζι 
των ΣΤΑΣΥ, ΕΛΑΣ 
και ομάδων 
οι βανδαλισμοί 
στους συρμούς

Όλο και συχνότερα είναι τα φαινόμενα
βανδαλισμών σε συρμούς των Μέσων Στα-
θερής Τροχιάς κάθε φορά που πραγματο-
ποιείται ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Τα πε-
ριστατικά αυτά, πέρα από την οικονομική
επιβάρυνση που δημιουργούν στην εται-
ρεία, προκαλούν σοβαρά προβλήματα και
στην εύρυθμη εκτέλεση του συγκοινωνια-
κού έργου. Στον απόηχο αυτών των αλλε-
πάλληλων επιθέσεων η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ
συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων της ΕΛΑΣ και αθλητικών συλλό-
γων σε μια προσπάθεια λήψης επιπρόσθε-
των μέτρων για την αποτροπή όλων αυτών
των φαινομένων.

«Είναι υποχρέωσή μας να συγκροτήσου-
με ένα κοινό μέτωπο με την αστυνομία και
τις ομάδες, προκειμένου να αντιμετωπίσου-
με το φαινόμενο αυτό αποτελεσματικά», δή-
λωσε στην «Political» ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Χάρης Δαμά-
σκος, με αφορμή τη σύσκεψη.

Κατά τη συνάντηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς αναγνώρισαν το μέγεθος του προ-
βλήματος και έκριναν αναγκαίο να δοθεί
οριστική λύση σε αυτά τα φαινόμενα.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

της Σοφίας Σπίγγου

Σ
ε νέα διακοπή οδηγήθηκε η δίκη
του πρώην καλλιτεχνικού διευ-
θυντή του Εθνικού Θεάτρου Δη-
μήτρη Λιγνάδη, εξαιτίας κωλύ-

ματος στο πρόσωπο μέλους του δικαστη-
ρίου. Η έναρξη της ακροαματικής διαδι-
κασίας καθυστέρησε αρχικά δυο ώρες
εξαιτίας της στάσης εργασίας που είχαν
προκηρύξει οι δικαστικοί υπάλληλοι,
ενώ λίγο μετά τις 11.00 το πρωί ανακοινώ-
θηκε ότι μέλος του δικαστηρίου ασθε-
νούσε και η διαδικασία έπρεπε να διακο-
πεί για την επόμενη προγραμματισμένη
συνεδρίαση στις 3 Μαρτίου.

Δυσαρέσκεια για το κώλυμα
«Λαμβανομένου υπόψη του κωλύμα-

τος και καθώς η αναπλήρωση της δικα-
στή αφορά μόνο για το θέμα της διακο-
πής, θα πρέπει να διακόψουμε», ανέφε-
ρε ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου, προκαλώντας τη δυσαρέ-
σκεια των μαρτύρων που ήρθαν για δεύ-
τερη φορά χωρίς να ξεκινήσει η δίκη. Ση-
μειώνεται ότι ο πρώτος μάρτυρας που θα
καταθέσει ζει στη Σουηδία και τα έξοδα
μετακίνησής του είναι εξαιρετικά μεγά-
λα, με τον συνήγορο του Δημήτρη Λιγνά-
δη, Αλέξη Κούγια, να «απαντά» ότι προτί-
θεται να καταβάλει ακόμη και τα έξοδα
των μαρτύρων που δεν έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα να ταξιδεύουν έως το
δικαστήριο. Παρών στη δικαστική αίθου-

σα ήταν ο Δημήτρης Λιγνάδης, αλλά και
οι τέσσερις καταγγέλλοντες, που ήρθαν
ξανά πρόσωπο με πρόσωπο με τον κατη-
γορούμενο σκηνοθέτη. Στην ίδια αίθουσα
βρέθηκε και το μοντέλο με διεθνή καριέ-
ρα Τζεφ Μοντάνα, καθώς είναι μάρτυρας
κατηγορητηρίου στην υπόθεση. «Ναι,
συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη Λιγνά-
δη, τον είδα. Δεν μου άρεσε η στάση του.
Είχε πολύ μεγάλο τουπέ και σήμερα κα-
τάλαβα ότι δεν έχει συναισθήματα. Είναι
αυτό που είναι πάντα, ένας αναίσθητος
άνθρωπος. Δεν τον κοίταγα, δεν μου είναι
ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Ελπίζω
να υπάρξει ένα αίσιο τέλος», σχολίασε
κατά την έξοδό της από το δικαστήριο.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, στον
προαύλιο χώρο των δικαστηρίων βρέ-
θηκε η Ανοιχτή Ορχήστρα, η οποία με
τραγούδια και συνθήματα προχώρησε
σε διαμαρτυρία τόσο κατά του Δημήτρη
Λιγνάδη όσο και υπέρ του Ζακ Κωστό-
πουλου, η δίκη του οποίου συνεχίστηκε
σε άλλη αίθουσα.

Οι τέσσερις που κοίταξαν
στα μάτια τον Λιγνάδη

Διεκόπη η δίκη του σκηνοθέτη -
«Είναι ένας αναίσθητος 
άνθρωπος», δήλωσε 
μάρτυρας κατηγορίας
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Πλεύρης: «Πολύ κοντά
στην κανονικότητα 
το καλοκαίρι για τους 
εμβολιασμένους»

Με την ύφεση της πανδημίας η χώ-
ρα προετοιμάζεται για τον τουρισμό
με πρωτόκολλα για τους εμβολια-
σμένους, που θα θυμίζουν τα καλο-
καίρια μας προ Covid! Ο υπουργός
Υγείας μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως «το καλοκαίρι
για τους πλήρως εμβολιασμένους θα
είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα,
εφόσον συνεχιστεί η πτωτική πορεία
της επιδημίας και υπάρχει σημαντι-
κή εμβολιαστική κάλυψη».

Το Παίδων Πεντέλης επανήλθε
στην κανονική του λειτουργία, ενώ,
σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, μέχρι τις
15 Μαρτίου όλα τα νοσοκομεία θα
λειτουργούν όπως πριν από την κλι-
μάκωση της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», ήδη στο Αττικό, στο Θριά-
σιο και στο Ασκληπιείο της Βούλας
επέστρεψαν στην παλιά τους χρήση
κάποιες κλίνες που είχαν δοθεί επι-
πλέον για περιστατικά Covid. Η με-
τάλλαξη Δέλτα που έδινε στο ΕΣΥ βα-
ριές νοσήσεις στις ΜΕΘ και θανά-
τους υποχωρεί, ωστόσο υπάρχουν
ακόμη νοσηλευόμενοι με αυτήν τη
μετάλλαξη.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη χρήση
μάσκας έναν ήπιο περιορισμό, με την
Επιτροπή των Ειδικών να εξετάζει
την άρση της χρήσης της σε εξωτερι-
κούς χώρους, όμως θα παραμείνει
στους εσωτερικούς.

Χθες Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοί-
νωσε 15.909 νέα κρούσματα και 63
θανάτους από 30 ετών και άνω. 433
είναι οι διασωληνωμένοι, οι 313 από
αυτούς ανεμβολίαστοι. 5.562 κρού-
σματα καταγράφηκαν στην Αττική
και 1.600 στη Θεσσαλονίκη.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Ανασύρουν συνεχώς
πτώματα από 
το γκαράζ του πλοίου
Μακραίνει και άλλο ο κατάλογος
των νεκρών από την πυρκαγιά στο
Ε/Γ-Ο/Γ «Euroferry Olympia», με τα
κλιμάκια της ΕΜΑΚ να συνεχίζουν
τις έρευνες υπό αντίξοες συνθήκες
στα γκαράζ του πλοίου. Το μεσημέρι
της Παρασκευής εντοπίστηκαν
απανθρακωμένοι ακόμη τρεις άν-
θρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό σε οκτώ, ενώ οι Αρχές ανα-
ζητούν ακόμη τρεις αγνοουμένους.
Έχουν περάσει επτά μέρες από τη
φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο
τρίτο γκαράζ του «Euroferry
Olympia», το οποίο βρίσκεται πλέον
στο λιμάνι του Αστακού Αιτωλοα-
καρνανίας, με τις ελπίδες να βρεθεί
έστω και ένα άτομο να είναι σχεδόν
μηδενικές. Το βάρος πλέον πέφτει
στην απομάκρυνση των καμένων
φορτηγών και αυτοκινήτων για να
ερευνηθεί σπιθαμή προς σπιθαμή ο
χώρος. Την ίδια ώρα, απανθράκωση
ή εγκαύματα είναι οι αιτίες θανάτου,
σύμφωνα με την ιατροδικαστική
εξέταση που διενεργήθηκε στις σο-
ρούς που ανασύρθηκαν από το
πλοίο. Όπως εξήγησε η ιατροδικα-
στής Πατρών Αγγελική Τσιόλα, «άλ-
λες σοροί ήταν απανθρακωμένες
και άλλες έφεραν εγκαύματα».

Παπ.

της Εύης Πανταζοπούλου

Β
αρύ είναι το τίμημα της πανδη-
μίας εδώ και δύο χρόνια για τα
ελληνόπουλα, καθώς τουλάχι-
στον 290 παιδιά στη χώρα μας

έχουν βιώσει την απώλεια ενός γονέα ή
και των δύο, σύμφωνα με έρευνα που εκ-
πόνησαν η δρ Τζούλιετ Άνγουιν του Κολε-
γίου Imperial του Λονδίνου και η δρ Σού-
ζαν Χίλις του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, η
οποία δημοσιεύτηκε στο παιδιατρικό πε-
ριοδικό «The Lancet Child and Adolescent
Health». Ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα
320 παιδιά, αν συνυπολογιστούν και αυτά
που εξαιτίας του κορονοϊού στερήθηκαν
τους παππούδες ή τις γιαγιάδες τους, που
είχαν αναλάβει ως κηδεμόνες τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και παγκοσμίως το 14,6% των
παιδιών που έχουν χάσει έναν ή δύο γο-
νείς είναι ηλικίας έως τεσσάρων ετών, το
21,8% από πέντε έως εννέα ετών και η
πλειοψηφία (63,6%) ανήκει στο ηλικιακό
φάσμα μεταξύ 10 και 17 ετών, πιθανότατα
επειδή οι γονείς τους ήταν μεγαλύτερης
ηλικίας. 

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει
Παγκοσμίως, περισσότερα από 5,2 εκα-

τομμύρια παιδιά έμειναν ορφανά από έναν
ή δύο γονείς λόγω κορονοϊού. Πάντως, σο-
καριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ κατά
τον πρώτο χρόνο της πανδημίας τα ορφανά
παιδιά ήταν 1,5 εκατομμύριο, το επόμενο

έτος υπερδιπλασιάστηκαν (3,7 εκατομμύ-
ρια). 

Οι ερευνήτριες έκρουσαν τον κώδωνα
του κινδύνου, καθώς οι ανήλικοι που βίω-
σαν την απώλεια του γονέα ή του κηδεμό-
να τους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο
για φτώχεια, εκμετάλλευση, σεξουαλική
βία, κακοποίηση, ψυχικά προβλήματα, σο-
βαρό στρες και συμπεριφορές ακραίας
βίας. Όπως ανέφεραν, «εκτιμούμε ότι για
κάθε άνθρωπο που πεθαίνει λόγω κορο-
νοϊού ένα παιδί μένει ορφανό ή χάνει τον
κηδεμόνα του. Δηλαδή, ένα παιδί κάθε έξι
δευτερόλεπτα αντιμετωπίζει αυξημένο
κίνδυνο δυσκολιών σε όλη τη ζωή του,
εκτός αν του παρασχεθεί έγκαιρη υποστή-
ριξη. Συνεπώς η υποστήριξη στα ορφανά
παιδιά πρέπει άμεσα να ενσωματωθεί σε
κάθε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της
Covid».

Συγκλονιστικό είναι ότι λόγω HIV έμει-
ναν ορφανά 5 εκατομμύρια παιδιά σε δέκα
χρόνια, ενώ ο κορονοϊός οδήγησε στην ορ-
φάνια τον ίδιο αριθμό σε δύο χρόνια, χω-
ρίς να περιλαμβάνονται τα στοιχεία από
τους θανάτους της παραλλαγής Όμικρον.

Η πανδημία άφησε
ορφανά πάνω από
300 ελληνόπουλα

Σύμφωνα με έρευνα, 5,2
εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο
τον κόσμο έχασαν έναν 
ή και τους δύο γονείς τους 
την περίοδο της πανδημίας 



Βόρειο Αιγαίο

«Όχι» σε νέες δομές μεταναστών -
Συλλαλητήρια σε Χίο, Μυτιλήνη

Ηχηρό «όχι» στα
σχέδια της Πολιτεί-
ας για την κατα-
σκευή υπερδομής
στη Βάστρια έστειλε
για μία ακόμη φορά
η κοινωνία της Λέ-
σβου. Είχε προηγη-
θεί κάλεσμα της
Περιφερειακής Αρ-
χής Βορείου Αιγαί-
ου για κινητοποί-
ηση και εκδήλωση στην πλατεία Σαπφούς. Στο σύνολό τους οι φο-
ρείς της Λέσβου έδωσαν δυναμικά το «παρών», τονίζοντας ότι για
την κυβέρνηση αποτελεί μονόδρομο ο σεβασμός στην ομόφωνη
απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για τη δημιουργία μίας
μόνο δομής, μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση, με χωρητικό-
τητα έως 500 άτομα. Η τοπική αγορά δυναμικά έβαλε τρίωρο λου-
κέτο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση της πλατείας, ενώ την ίδια
ώρα παρόμοια εκδήλωση έγινε και στη Χίο.

Δυτική Ελλάδα

Πρωτόκολλο συνεργασίας 
με το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού και της ιστορίας της Ιε-
ράς Πόλεως Μεσολογγίου, συμβόλου ελευθερίας, υπεγράφη
«Μνημόνιο Συνεργασίας στον Πολιτισμό» μεταξύ της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Με την εξέλι-
ξη αυτή, η οικεία περιφέρεια προγραμματίζει κοινές πολιτιστικές
και επιστημονικές δράσεις, αρχής γενομένης από τις Γιορτές Εξό-
δου 2022 στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Το πρωτόκολλο συ-
νεργασίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που συνδυάζει επιστήμη και
τέχνη, προκειμένου οι εκπρόσωποί τους να έρθουν κοντά στους
πολίτες και να αποτελέσουν φωτεινούς φάρους, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο κρίσης που δοκιμάζονται η κοινωνία και οι δομές της.
Πρωτεργάτες του προγράμματος είναι ο αντιπεριφερειάρχης Πο-
λιτισμού και Τουρισμού Νικόλαος Κοροβέσης και ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Τη δημιουργία Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO στην περιοχή Πύλης - Μετεώρων

διερευνά η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας. Προς τούτο, έγινε ειδική συνάντηση

του οικείου περιφερειάρχη με την πρόεδρο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-

λοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Μαρία Παπαδοπούλου και τον διευ-

θύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Κωνσταντίνο Τριάντη. Στο τραπέζι έπεσε η

ανάδειξη, μέσω του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO, της ιδιαίτερης γεωμορφο-

λογίας της περιοχής των Μετεώρων με τους εμβληματικούς βράχους και τα μονα-

στήρια. Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO (Global Geoparks UNESCO) αποτε-

λούν ενοποιημένες γεωγραφικές περιοχές και τοπία διεθνούς γεωλογικής σημα-

σίας με πολιτιστικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν συνολικά 169 Παγκόσμια Γεωπάρκα

της UNESCO σε 44 χώρες, ενώ η Ελλάδα φιλοξενεί ήδη έξι από αυτά. Το Γεωπάρκο

Πύλης - Μετεώρων θα ενταχθεί στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής

ανάπτυξης της περιοχής, με στόχο τον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προ-

ϊόντος με νέες δυναμικές παγκόσμιας προβολής.

ΟΣΥΑΠΕ

Αύξηση
χιλιομετρικής
αποζημίωσης
εργαζομένων

Την τροποποίηση θεσμικού πλαι-
σίου για τις μετακινήσεις των υπαλ-
λήλων των περιφερειών και την
αναπροσαρμογή τής χιλιομετρικής
αποζημίωσης που λαμβάνουν για
τις μετακινήσεις τους ζητά με επι-
στολή της η Ομοσπονδία Συλλόγων
Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών
Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ). Συγκεκριμένα
ζητούν: Αναπροσαρμογή της χιλιο-
μετρικής αποζημίωσης από 0,15
ευρώ στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά
χιλιόμετρο. Αύξηση των ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας. Απαιτεί-
ται η επαναφορά των 120 ημερών το
έτος, προκειμένου να είναι εφικτή η
ανεμπόδιστη άσκηση των καθηκόν-
των των υπαλλήλων. Τροποποίηση
του ορισμού της έδρας του μετακι-
νούμενου και ως έδρα να θεωρείται
το σημείο εκκίνησης της μετακίνη-
σης και μόνο. Ρύθμιση σύμφωνα με
την οποία να θεωρείται μετακίνηση
εκτός έδρας η μετακίνηση από μία
περιφερειακή ενότητα σε άλλη πε-
ριφερειακή ενότητα. Χορήγηση πά-
γιων μηνιαίων οδοιπορικών για τις
εντός έδρας μετακινήσεις. Τα ανω-
τέρω κοινοποιούνται σε περιφέρει-
ες και ΕΝΠΕ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Η περιφέρεια αναλαμβάνει 
το αποχετευτικό δίκτυο 
σε Φαρρές και Βασιλικό

Την ολοκλήρωση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στους
οικισμούς Φαρρών και Βασιλικού αναλαμβάνει να υλοποιήσει η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προς τούτο, υπέγραψαν προγραμ-
ματική σύμβαση ο οικείος περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης
και ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής και δεσμεύτηκαν
για τη γρήγορη δημοπράτηση. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,36
εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Πύργος

Εργαζόμενοι καταγγέλλουν 
τον δήμαρχο για μπούλινγκ

Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποί-
ησαν χθες το πρωί οι εργαζόμενοι στους Δήμους Πύργου, Αρχαίας
Ολυμπίας και Ζαχάρως, καταγγέλλοντας ότι υφίστανται «μπού-
λινγκ, προσβολές και γενική απαξίωση», ειδικά από τη Δημοτική
Αρχή Πύργου και από άμισθους συμβούλους του δημάρχου. Συμ-
παράσταση και αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους δήλωσαν με
την παρουσία τους η ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον πρόεδρο Νίκο Τράκα, η ΑΔΕ-
ΔΥ με εκπρόσωπο τον Αλέκο Αρβανιτίδη, η ΕΛΜΕ Ηλείας, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων Δήμων Περιοχής Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ο Σύλλο-
γος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκ-
παίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και ο Σύλλογος Εμπο-
ροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου.
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Θεσσαλία

Δημιουργία Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO στα Μετέωρα



Τ
ο πρόγραμμα και τις τρεις συμβάσεις
που έχουν καταρτιστεί μεταξύ του
Δήμου Αθηναίων, του Ερασιτέχνη

Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και
της ΑΕΠ Ελαιώνα για τη Διπλή Ανάπλαση
του Βοτανικού και της λεωφόρου Αλεξάν-
δρας παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης. 

Κάνοντας μια εισαγωγή για το μέγεθος
του έργου της Διπλής Ανάπλασης, ο δήμαρ-
χος τόνισε ότι πρόκειται για μείζονα πα-
ρέμβαση αστικού μετασχηματισμού, το εμ-
βληματικότερο, όπως το χαρακτήρισε, έργο
των τελευταίων ετών στον αστικό ιστό, σε
μικρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο. 

Το βασικό σημείο της παρουσίασης,
όμως, καθώς τα παραπάνω έχουν ξανα-
κουστεί, ήταν οι τρεις συμβάσεις που συνά-
πτει ο δήμος, ώστε να γίνουν γνωστά τα όσα
προβλέπονται και να διευκολυνθεί ο Ερα-
σιτέχνης Παναθηναϊκός να εγκρίνει οριστι-
κά το έργο στη Γενική Συνέλευση που θα γί-
νει στο τέλος Μαρτίου. Όπως είπε ο κ. Μπα-
κογιάννης, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν
προβεί στην κατάρτιση δύο διμερών και
μίας τριμερούς σύμβασης. Για την ακρίβεια
είναι η πρώτη μεταξύ Δήμου Αθηναίων και
Ερασιτέχνη ΠΑΟ, η δεύτερη μεταξύ Δήμου
Αθηναίων και ΠΑΕ ΠΑΟ και η τρίτη μεταξύ
Δήμου Αθηναίων, ΑΕΠ Ελαιώνα και Ερασι-
τέχνη Παναθηναϊκού.

Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Δήμου
Αθηναίων και Ερασιτέχνη ΠΑΟ περιλαμβά-
νει όσον αφορά τα έργα στον Βοτανικό το

γήπεδο ποδοσφαίρου (έως 40.000 θέσεων)
όπου ο δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη και
τις διαδικασίες υλοποίησης του γηπέδου
και αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΟ (7.500
τμ), όπου παραχωρείται στον ΠΑΟ η χρήση
της έκτασης, καθώς και των εγκαταστάσε-
ων για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της
κατασκευής τους. 

Για τα έργα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
προβλέπεται κατεδάφιση των υφισταμέ-
νων αθλητικών εγκαταστάσεων μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου
και δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλη-
τικού μουσείου για τον ΠΑΟ.

Σύμφωνα με τις μελέτες, το κόστος κατα-
σκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου έως
40.000 θέσεων κοστολογείται στα
115.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο έχει εξα-
σφαλισθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, ενώ τα έργα που αφο-
ρούν τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου,
αλλά και των υποδομών της ευρύτερης πε-
ριοχής του Ελαιώνα, προβλέπεται να χρη-
ματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (RRF). Ένα ποσοστό
15% επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την
εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων
του γηπέδου θα καταβάλλεται στον Ερασι-
τέχνη ΠΑΟ για 49 έτη.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του έρ-
γου, ο κ. Μπακογιάννης εξέφρασε την αι-
σιοδοξία ότι η Διπλή Ανάπλαση μπορεί να
έχει ολοκληρωθεί το 2026. 

Επιχείρηση
καθαρισμού 
του Υμηττού

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κα-
θαρισμού του Υμηττού πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 24 Φεβρουα-
ρίου από τον Δήμο Παιανίας και τον
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυ-
ξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Με τη συμβο-
λή της ομάδας του ΣΠΑΥ, της Υπη-
ρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Παιανίας, της Εθελοντικής Δασο-
προστασίας Παιανίας και του Σω-
ματείου Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας Β/Α Τομέα Υμηττού,
πραγματοποιήθηκε νέο κυκλικό
δρομολόγιο καθαρισμού, όπου
απομακρύνθηκαν από το δασικό
δίκτυο σκουπίδια, ογκώδη αντικεί-
μενα αλλά και σπασμένα κλαδιά
που άφησε πίσω της η κακοκαιρία
«Ελπίς». Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης:
«Όλοι μαζί κρατάμε το βουνό μας
καθαρό και προετοιμαζόμαστε για
την αντιπυρική περίοδο, αφαιρών-
τας μεγάλες ποσότητες από ξένες
ύλες που μπορούν να λειτουργή-
σουν σαν επιταχυντές σε περίπτω-
ση πυρκαγιάς».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση «εκτέθηκε»
προκαλώντας συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου
για θέμα που άλλαξε άπο-
ψη… τρεις φορές; Παρότι το
ζήτημα ήταν πολύ ευαίσθητο,
με άλλη εισήγηση ξεκίνησαν
το θέμα, το τροποποίησαν κα-
τά τη συνεδρίαση και ξαναάλ-
λαξαν άποψη την ώρα της ψη-
φοφορίας, με αποτέλεσμα,
τελικά, να μην ψηφίσουν την
πρόταση οι μισές από τις πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΦΦάρμακα στις
φυλακές Ελαιώνα
Σε ομολογουμένως δύσκολους και-
ρούς, το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου Φυλής πρόσφερε φαρμακευ-
τικά σκευάσματα 675 τεμαχίων για το
ιατρείο και το φαρμακείο στο Κατά-
στημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα
Θήβας, όπου κρατούνται συνολικά
400 γυναίκες με τα ανήλικα παιδιά
τους έως 3 ετών.
Τον αναπληρωτή δήμαρχο Κοινωνι-
κής Πολιτικής Γιώργο Αντωνόπουλο,
που μετέφερε τη βούληση του δη-
μάρχου Φυλής Χρήστου Παππού για
αλληλεγγύη και κοινωνική προσφο-
ρά σε συνανθρώπους μας που χρή-
ζουν στήριξης, υποδέχθηκε ο διευ-
θυντής των φυλακών Γιώργος Μα-
κρής. Ο Δήμος Φυλής απέδειξε για
μία ακόμη φορά πως μέσα στην κρί-
ση στέκεται δίπλα στις ευπαθείς
ομάδες.

Καφέ κάδοι 
σε 100 σημεία  
Στην εγκατάσταση καφέ κάδων
συλλογής οργανικών υλικών προ-
χώρησε ο Δήμος Καλλιθέας στο
πλαίσιο του προγράμματος αποκο-
μιδής των βιοαποβλήτων σε πάνω
από εκατό σημεία της πόλης. Προ-
ηγήθηκε καμπάνια ενημέρωσης σε
όλους τους μεγάλους παραγωγούς
βιοαποβλήτων, τους εμπόρους και
παραγωγούς λαϊκών αγορών, στα
καταστήματα εστίασης, στις υπερα-
γορές τροφίμων και τα οπωροπω-
λεία. Τα οργανικά απόβλητα θα με-
ταφέρονται σε ειδική διαδημοτική
μονάδα επεξεργασίας, όπου θα με-
τατρέπονται σε λίπασμα ή κομπόστ.
Η ανακύκλωση των οργανικών υλι-
κών προστατεύει το περιβάλλον και
επιφέρει εξοικονόμηση των πόρων
στον δήμο, αφού δεν θα αναγκάζε-
ται να πληρώνει τέλη ταφής στη χω-
ματερή. «Ενισχύουμε την ανακύ-
κλωση, προστατεύουμε το περι-
βάλλον, εστιάζουμε στην ποιότητα
ζωής των δημοτών μας», δήλωσε ο
δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης
Κάρναβος.

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ 
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Οι τρεις συμβάσεις 
για τη Διπλή Ανάπλαση



Μ
ε το χέρι στην τσέπη ή με το…
δάχτυλο στο κομπιούτερ και
σε σύνδεση με το e-banking,
εκατοντάδες χιλιάδες φορο-

λογούμενοι πρέπει να κλείσουν τις πλη-
ρωμές φόρων και τελών για το 2021 το αρ-
γότερο έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. 

Η εξόφληση φόρων και η πληρωμή τε-
λών αποτελούν ένα μεγάλο crash test για
τα δημόσια έσοδα και το κλείσιμο του προ-
ϋπολογισμού του 2021, αλλά και του πρώ-
του διμήνου του 2022, υπό το βάρος της
ανατροπής των οικογενειακών προϋπολο-
γισμών, ως αποτέλεσμα της έκρηξης των
τιμών της ενέργειας και γενικά του πλη-
θωρισμού. 

Η εισπραξιμότητα
Η ταχύτατη μείωση του διαθέσιμου ει-

σοδήματος κυρίως κατά το τελευταίο τρί-
μηνο θα κρίνει και το ποσοστό της εισπρα-
ξιμότητας των εσόδων που έχει θέσει ως
στόχο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης. Πάντως, λόγω του αρνητικού κλί-
ματος, το οικονομικό επιτελείο δεν τρέφει
πολύ μεγάλες προσδοκίες και απλώς θα
περιοριστεί στην επανεκτίμηση του δημο-
σιονομικού χώρου, προκειμένου να προ-
χωρήσει σε μέτρα στήριξης. 

Ειδικότερα, έως τις 28 Φεβρουαρίου, οι

φορολογούμενοι καλούνται να ανταποκρι-
θούν στην πληρωμή της 6ης και τελευταί-
ας δόσης του ΕΝΦΙΑ για το 2021, καθώς
και της 8ης (τελευταίας) για όσους είχαν
χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα για
τα εισοδήματα που δήλωσαν πέρυσι. Επι-
πλέον, πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυ-
κλοφορίας του 2022 και να γίνει η ηλε-
κτρονική υποβολή της δήλωσης ακινησίας
από τον κάτοχό του. Σε περίπτωση που κά-
ποιος δεν προχωρήσει σε δήλωση ακινη-
σίας και δεν πληρώσει τα τέλη κυκλοφο-
ρίας, τότε από την Τρίτη 1 Μαρτίου, ο κάτο-
χος καλείται να πληρώσει την αξία του σή-
ματος στο διπλάσιο.

Από εκεί και πέρα, έως τη Δευτέρα κα-
λούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος μισθωτοί
και συνταξιούχοι για τα αναδρομικά που
έλαβαν κατά τα προηγούμενα έτη. Επιπλέ-
ον, ειδικά για τα αναδρομικά που έλαβαν οι
συνταξιούχοι το 2020 για τα έτη 2015 και
2016, θα έπρεπε να υποβληθεί έως τις
31/12/2021 τροποποιητική δήλωση και έως

την προσεχή Δευτέρα να πληρωθεί το σχε-
τικό ποσό ή να ρυθμιστεί σε 48 δόσεις.

Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση
Τη Δευτέρα λήγει, επίσης, η προθεσμία

για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε
ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών
από 36 έως και 72 δόσεις, οι οποίες έχουν
βεβαιωθεί στις εφορίες κατά το χρονικό
διάστημα της πανδημίας, δηλαδή από την
1η Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου
2021, ενώ πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη
δόση. Τέλος, εκπνέει τη Δευτέρα η προθε-
σμία υποβολής δήλωσης για τα ζευγάρια
φορολογουμένων που επιθυμούν να υπο-
βάλουν χωριστή φορολογική δήλωση φέ-
τος για τα εισοδήματα που απέκτησαν το
2021, καθώς και για τους ιδιοκτήτες ακινή-
των τύπου Airbnb για το 2021, αλλά και για
όσους από αυτούς πρέπει να υποβάλουν
τροποποιητικές δηλώσεις.
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Έρχεται το νέο 
σύστημα εύκολης…
Eispraxis χρεών

Μέχρι και την… ανάσα των οφειλετών θα
παρακολουθεί η εφορία σε λίγους μήνες,
ενώ σε πρώτο πλάνο θα τεθούν κυρίως αυ-
τοί που αθετούν τις υποχρεώσεις τους, την
ίδια στιγμή που διαθέτουν περιουσιακά
στοιχεία. 

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού Eis-
praxis θα οδηγήσει από τον Σεπτέμβριο
στην αυτόματη κατάσχεση καταθέσεων για
τους οφειλέτες και τα συγγενικά τους πρό-
σωπα, ενώ σε πρώτο… πλάνο τίθενται οι
μπαταχτσήδες. Η εφαρμογή του νέου μηχα-
νισμού αποτελεί μία από τις ελάχιστες εκ-
κρεμότητες που έχει η Ελλάδα και μάλιστα
εντοπίζεται στην τελευταία έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του κα-
θεστώτος της ενισχυμένης μεταμνημονια-
κής εποπτείας. Με την εφαρμογή Eispraxis,
θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο ο
«κόκκινος» ΑΦΜ και θα αντλούνται όλα τα
στοιχεία που αφορούν το φυσικό πρόσωπο
μέσα από τις διασταυρώσεις με το MyΑΑDe,
το Taxisnet, το Κτηματολόγιο, τις συναλλα-
γές με τρίτους, τη δραστηριότητα του οφει-
λέτη σε άλλο κράτος, το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Όταν κάποιος
δεν τακτοποιεί τις οφειλές του προς το Δη-
μόσιο, τότε το σύστημα θα βγάζει σε… dt
στον πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία
και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε στη συ-
νέχεια θα αναζητούνται οι συγγενείς και
εταίροι για την τακτοποίηση της… εκκρεμό-
τητας. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης ευελπιστεί ότι η αξιοποίηση του Eis-
praxis θα οδηγήσει σε αύξηση των τακτι-
κών εσόδων, καθώς οι κατασχέσεις θα είναι
εύκολες και γρήγορες, λόγω της τεράστιας
βάσης δεδομένων, από την οποία θα είναι
δύσκολο να ξεγλιστρήσει κάποιος. Το σύ-
στημα θα λειτουργεί με βάση τα πλέον εξε-
λιγμένα τεχνολογικά πρότυπα που εφαρμό-
ζονται στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και
στις ΗΠΑ.
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ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ26

Μαζικές πληρωμές 
έως τη Δευτέρα από 
φορολογουμένους - Crash
test για τα δημόσια έσοδα

Τέλος χρόνου σε 72 ώρες για
εξόφληση φόρων και τελών 
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ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ27

Μ
ε εντυπωσιακά χαμηλότερο
έλλειμμα κατά 1 δισ. ευρώ σε
σχέση με τον στόχο και με
πρωτογενές πλεόνασμα

έκλεισε ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο,
ωστόσο οι μειωμένες εισπράξεις φόρων
λόγω και του κύματος ακρίβειας, που
πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δη-
μιουργούν έντονο προβληματισμό για τη
συνέχεια, με φόντο και την εμπόλεμη κα-
τάσταση στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργεί-
ου Οικονομικών, το έλλειμμα του κρατι-
κού προϋπολογισμού περιορίστηκε στο
1,199 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 2,243
δισ. ευρώ, ενώ εμφανίστηκε πρωτογενές
πλεόνασμα 15 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής
πρόβλεψης για πρωτογενές έλλειμμα
1,145 δισ. ευρώ. Ωστόσο, καταγράφεται
μείωση των καθαρών εσόδων ως αποτέ-
λεσμα των μικρότερων εισπράξεων από
φόρους αλλά και των λιγότερων εσόδων
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ύψος των
καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 3,855 δισ. ευρώ, κα-
ταγράφοντας μείωση κατά 610 εκατ. ευρώ
ή 13,7% έναντι της εκτίμησης που είχε πε-
ριληφθεί στην Εισηγητική Έκθεση του
Προϋπολογισμού του 2022. Σύμφωνα με
το υπουργείο, η μείωση αυτή οφείλεται
κυρίως στα μειωμένα έσοδα από φόρους,
καθώς και από το ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 4,087 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κα-
τά 664 εκατ. ευρώ ή 14% έναντι του στόχου. 

Οι παρατάσεις
Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 3,832

δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 280

εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και, σύμφω-
να με το υπουργείο Οικονομικών, η εξέλι-
ξη αυτή οφείλεται στην παράταση έως τις
4 Φεβρουαρίου για την πληρωμή φορολο-
γικών υποχρεώσεων στις περιοχές που
επλήγησαν από τις χιονοπτώσεις και τον
παγετό της 24ης Ιανουαρίου, οι οποίες εί-
χαν καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ια-
νουαρίου. Αν εξαιρεθεί η παράταση αυτή,
εκτιμάται ότι τα έσοδα από φόρους μηνός
Ιανουαρίου θα είχαν υπερβεί τον στόχο
κατά 100 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι
λόγω και των φορολογικών υποχρεώσε-
ων του Φεβρουαρίου ο προϋπολογισμός
σε κάθε περίπτωση θα έχει μια θετική ει-

κόνα στο α’ δίμηνο, ενώ το ζητούμενο για
τη συνέχεια είναι το εύρος των επιπτώσε-
ων από την κρίση στην ενέργεια και των
συνεπειών από την εμπόλεμη κατάσταση
στην Ουκρανία. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ
ήταν μειωμένα έναντι του στόχου κατά 212
εκατ. ευρώ, ενώ από τον ΕΦΚ στα καύσιμα
ήταν μειωμένα κατά 65 εκατ. ευρώ. Οι ει-
σπράξεις από τον φόρο εισοδήματος δια-
μορφώθηκαν ακριβώς στο επίπεδο του
στόχου που είχε τεθεί (1,15 δισ. ευρώ). 

Οι δαπάνες
Τέλος, οι δαπάνες του κρατικού προ-

ϋπολογισμού ήταν αισθητά μειωμένες σε

σχέση με τον στόχο, καθώς διαμορφώθη-
καν στα 5,054 δισ. ευρώ έναντι 6,708 δισ.
ευρώ, ενώ στον τακτικό προϋπολογισμό
υπήρξε υστέρηση έναντι του στόχου κατά
1,916 δισ. ευρώ, καθώς υπήρξε ετεροχρο-
νισμός των πληρωμών για τα εξοπλιστικά
προγράμματα. 

Η ακρίβεια «έφαγε» 2,2 δισ. ευρώ από τις καταθέσεις
Μειωμένες κατά 2,232 δισ. ευρώ ήταν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επι-

χειρήσεων τον Ιανουάριο σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η ακρίβεια
και η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων ανάγκασαν σημαντικό ποσοστό των απο-
ταμιευτών να σηκώσουν χρήματα από τα... έτοιμα. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το σύνολο των κατα-
θέσεων στις τράπεζες μειώθηκε στα 174,6 δισ. ευρώ έναντι 176,8 δισ. ευρώ στο τέ-
λος Δεκεμβρίου. Τη μεγαλύτερη μείωση καταθέσεων κατά 1,774 δισ. ευρώ παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις, ενώ τα νοικοκυριά απέσυραν 457 εκατ. ευρώ. Από την άλλη
πλευρά αυξήθηκαν τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες προς τους ιδιώτες κατά
1,519 δισ. ευρώ. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις
τον Ιανουάριο του 2022 ήταν αρνητική κατά 994 εκατ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής
ροής 1,931 δισ. ευρώ.

ΕΣΕΕ: Καλή η εικόνα των πωλήσεων στις εκπτώσεις
Το 61% των επιχειρήσεων είχε είτε στάσιμες είτε αυξημένες πωλήσεις κατά τη φετινή

εκπτωτική περίοδο. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το 32% των επιχει-
ρήσεων είχε αύξηση πωλήσεων, το 29% έμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και το υπόλοι-
πο 39% είχε μείωση. 

Σε κλαδικό επίπεδο χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στον κλάδο του οικιακού
εξοπλισμού (μείωση τζίρου για το 52% των επιχειρήσεων), ενώ αύξηση πωλήσεων είχε ο
κλάδος αθλητικού εξοπλισμού και ειδών ψυχαγωγίας (βιβλία/παιχνίδια κ.ά.), όπου το
48% των επιχειρήσεων παρουσίασε άνοδο των πωλήσεων σε σύγκριση με το πέρυσι, ενώ
στον κλάδο της ένδυσης-υπόδησης δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Τέλος, το 40% των επιχειρήσεων είχε μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ από τις μεγάλες
επιχειρήσεις το 37% είχε σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι.
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Συγκυριακή η κάμψη 
των δημόσιων εσόδων λόγω 
της μετάθεσης των πληρωμών 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Μειωμένο κατά 1 δισ. ευρώ
το έλλειμμα τον Ιανουάριο 



Y
πό το βάρος των δραματικών
εξελίξεων στην Ουκρανία, κάθε
πρόβλεψη για τη βραχυπρόθε-

σμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επι-
σφαλής και το μόνο βέβαιο είναι η αβε-
βαιότητα, καθώς οι κραδασμοί είναι «ει-
σαγόμενοι» και παντελώς απρόβλεπτοι. 

Τεχνικά, για να βελτιωθεί η εικόνα, θα
πρέπει ο Γενικός Δείκτης να κινηθεί
υψηλότερα των 964 μονάδων, με δεδο-
μένο ότι χάθηκε και το τελευταίο «οχυ-
ρό» των αγοραστών στις 893 μονάδες
(εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Αν συνε-
χιστεί η «νότια κίνηση», η «μητέρα των
μαχών» θα δοθεί στις 855 μονάδες. Και
για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης απαιτείται κλείσιμο υψηλότερα
των 2.384 μονάδων. 

Επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα
των 2.178-2.158 μονάδων (συγκλίνουν

οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), θα μεταφέρει
την αντιπαράθεση αγοραστών- πωλη-

τών στην επόμενη στήριξη των 2.090
μονάδων.

ΔΕΗ: Έγκριση για απορρόφηση
των θυγατρικών 
Μεγαλόπολης και Μελίτης

Η ΔΕΗ ΑΕ ενημέρωσε ότι, σε συνέχεια της
από 16/12/2021 χρηματιστηριακής ανακοίνω-
σης και στο πλαίσιο των ενεργειών απορρό-
φησης των 100% θυγατρικών της εταιρειών με
τις επωνυμίες «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μο-
νοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και «Λιγνιτι-
κή Μελίτης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εται-
ρεία», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ
ενέκρινε στις 23/2/2022 το Σχέδιο Σύμβασης
Συγχώνευσης με Απορρόφηση των θυγατρι-
κών, τις Λογιστικές Καταστάσεις Μετασχημα-
τισμού της 30/11/2021 και τις σχετικές Εκθέ-
σεις Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων των υπόψη εταιρειών.

Τιμητική διάκριση της Space
Hellas από τη Rittal

Με τη σημαντική διάκριση «Rittal Partner
Award 2021» στην κατηγορία «Top Performer
and Growth» βραβεύτηκε η Space Hellas από
τη Rittal, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκ-
δήλωσης που πραγματοποίησε η εταιρεία για
τους συνεργάτες της. Η Space Hellas διακρί-
θηκε ως «Top Performer and Growth» για τις
επιδόσεις της το 2021 στην υλοποίηση έργων
προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού
υποδομών σε data centers. Η Rittal είναι ένας
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συ-
στημάτων υποδομών ΙΤ εξοπλισμού, διανο-
μής ισχύος, κλιματισμού και λογισμικού ενο-
ποίησης, με παγκόσμια παρουσία σε περισ-
σότερες από 75 χώρες.

Πειραιώς: Στο 0,2% οι
δραστηριότητες στην Ουκρανία 

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα πρόσφατα
γεγονότα στην Ουκρανία, η Πειραιώς Finan-
cial Holdings ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό
ότι οι δραστηριότητες του ομίλου στην Ου-
κρανία αφορούν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα, την JSC Piraeus Bank ICB, καθώς και
επενδύσεις ακινήτων που αντιστοιχούν σε
περίπου 0,2% του συνολικού ενοποιημένου
ενεργητικού της Πειραιώς Financial Holdings
στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μακρύ αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο για funds και ser-
vicers. Όχι λόγω Ουκρανίας. Αλλά λόγω «Αριάδνης». Τη Δευτέρα
28 Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατά-
θεση μη δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο δανείων
«Αριάδνη» που βγάζει προς πώληση η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, αυτά που είδαν funds και
servicers ως προς τη σύσταση και την ποιότητα του χαρτοφυλα-
κίου τούς οδήγησαν να προσανατολίζονται σε χαμηλότερο ποσό
από τις αρχικές εκτιμήσεις, αλλά επειδή μιλάμε για μη δεσμευτι-
κές προσφορές, πρόκειται μάλλον για τροχιοδεικτικές βολές.
Επιπλέον, στην τρέχουσα φάση εκτιμάται ότι προσφορές θα κα-
ταθέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ξεχωριστά. Την ώρα… της κρί-
σεως, ήτοι στις δεσμευτικές προσφορές, τα πράγματα θα είναι
διαφορετικά. Τότε, θα δούμε τις πραγματικές συμμαχίες, καθώς
τα λεφτά είναι πολλά και το διακύβευμα μεγάλο.

Η ΕΥΑΘ γνωστοποίησε ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολι-
κή Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας EΥΑΘ
Υπηρεσίες ΑΕ, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι η
EΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 920.000 μετοχών της,
ποσού 460.000,00 ευρώ, αποφάσισε στις 11/02/2022 την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της EΥΑΘ Υπηρεσίες
ΑΕ κατά το ποσό του 1 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών
και με την έκδοση 2 εκατ. νέων μετοχών ονομαστικής
αξίας 0,50 ευρώ, για την κάλυψη μεσοπρόθεσμων ταμει-
ακών αναγκών και προκειμένου να υπάρχει ένα ταμει-
ακό απόθεμα ασφαλείας. Η αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της διαμορφώνεται ως ακο-
λούθως: «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε 1.460.000 ευρώ, διαιρείται δε σε 2.920.000 μετοχές,
αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία».

ΕΥΑΘ: Προχωρά σε ΑΜΚ 1 εκατ. στην ΕΥΑΘ Υπηρεσίες

Η ΤτΕ και το Σαββατοκύριακο της «Αριάδνης»

Υπό δοκιμασία η τάση στο χρηματιστήριο
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Σ
ε διευκρινίσεις για τον αντίκτυπο της ουκρανικής
κρίσης προχωρά η εταιρεία Μύλοι Λούλη ΑΕ κατόπιν
σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-

ράς. «Όσον αφορά τις πωλήσεις προς τις εμπλεκόμενες χώ-
ρες, ο όμιλος δεν έχει σημαντική έκθεση, καθώς οι πωλή-
σεις σε αυτές είναι αμελητέες», αναφέρει η εισηγμένη σε
σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Όσον αφορά τις αγο-
ρές σιτηρών από τις χώρες αυτές και ειδικότερα από τη Ρω-
σία, κατά το προηγούμενο έτος αυτές αποτελούσαν το 17%
της αξίας των συνολικών σιτηρών που άλεσε ο όμιλος. Ο
όμιλος εισάγει πρώτες ύλες από αρκετές χώρες και έτσι
έχει εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν είναι δυνα-
τή η προμήθεια από τις εμπλεκόμενες χώρες. Στην παρούσα
χρονική στιγμή δεν είναι εφικτή η εκτίμηση της ενδεχόμε-
νης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμά-
των και της οικονομικής θέσης του ομίλου, καθότι δεν μπο-
ρούμε να προβλέψουμε ακόμη τα μεσοπρόθεσμα αποτελέ-
σματα της σημερινής εμπλοκής. Η εταιρεία παρακολουθεί
διαρκώς τις εξελίξεις προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της».

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: 17% σε χάλυβα
καλύφθηκε από Ρωσία, Ουκρανία

Η εταιρεία Τζιρακιάν κατόπιν παρότρυνσης της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της από 24/02/2022, για
την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με την
έκθεση των εγχώριων εισηγμένων εταιρειών στις εμπλεκό-
μενες χώρες, Ουκρανία και Ρωσία, αλλά και την αποτύπωση
των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις, ανακοινώνει
τα εξής: Οι εμπλεκόμενες χώρες Ουκρανία και Ρωσία απο-
τελούν σημαντικές πηγές παραγωγής πρώτων υλών χάλυβα
τόσο για την παγκόσμια αγορά όσο και για τον εγχώριο χα-
λυβουργικό κλάδο. Η εταιρεία προμηθεύεται σταθερά και
επί πολλά έτη πρώτες ύλες από τις ανωτέρω αγορές χάλυβα
καλύπτοντας μέρος των αναγκών της. Κατά το έτος 2021 η
εταιρεία κάλυψε από τις ανωτέρω αγορές μόνο το 17% των
αναγκών της σε χάλυβα, ενώ η αναλογία των διατηρούμε-
νων αποθεμάτων της ανέρχεται στο 3% του ενεργητικού της.
Κατά το τρέχον έτος η εταιρεία, παρακολουθώντας την κλι-
μάκωση της έντασης, όλο το προηγούμενο διάστημα, έλαβε
μέτρα προστασίας μέσω της ενίσχυσης της διασποράς των
προμηθειών της σε πρώτες ύλες από άλλες χώρες.

Σωληνουργεία Κορίνθου 
και Science Based Targets

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα
της Cenergy Holdings, υπέβαλε τη δέσμευσή της στην πρω-
τοβουλία SBTi (Science Based
Targets initiative). Η πρωτοβου-
λία SBTi βοηθά τις εταιρείες να
θεσπίσουν επιστημονικούς στό-
χους για τη μείωση των εκπομ-
πών αερίων του θερμοκηπίου
και να μετατρέψουν τις επιχειρη-
ματικές τους δραστηριότητες,
ώστε να εναρμονίζονται με την
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το πλαίσιο της
πρωτοβουλίας SBTi αποτελεί την πρώτη και μοναδική παγ-
κοσμίως ολοκληρωμένη επιστημονική αξιολόγηση που ευ-
θυγραμμίζει τους εταιρικούς στόχους για μηδενικές εκ-
πομπές άνθρακα με τα κλιματικά δεδομένα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ευρωσύμβουλοι: 
Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ

Η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανακοίνωσε ότι η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών με-
τόχων που αποφασίσθηκε από την A’ Επαναληπτι-
κή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
12/7/2021 και πραγματοποιήθηκε από τις
9/2/2022 έως και τις 22/2/2022, καλύφθηκε πλή-
ρως, σε ποσοστό 100% με την καταβολή μετρητών.
Αναλυτικότερα, η ως άνω αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατ’ αρχάς καλύφθηκε από την άσκη-
ση των δικαιωμάτων προτίμησης 396 μετόχων,
κατά ποσοστό 76,4583% με την καταβολή συνολι-
κού ποσού 1.190.849,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε
2.835.357 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονο-
μαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης σε τιμή διάθε-
σης 0,42 ευρώ εκάστη), ενώ ποσοστό 23,5417%
(από τις συνολικά 3.708.370 νέες μετοχές που
αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 873.013 με-
τοχές έμειναν αδιάθετες.

Accor: Αύξηση 34% στα
ενοποιημένα έσοδα το 2021

Άνοδο 34% παρουσίασαν τα ενοποιημένα έσοδα
του Ομίλου Accor το 2021 σε ετήσια βάση, τα
οποία ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ σε like-for-like
επίπεδο. Ανά δραστηριότητα, η ανάπτυξη αυτή
αναλύεται σε 36% αύξηση για τις υπηρεσίες Hotel
Services και 29% για το Hotel Assets & Other. Η li-
ke-for-like πτώση εσόδων σε σχέση με το οικονο-
μικό έτος 2019 είναι 42%. Το 2021 καταγράφηκε
θετικό EBITDA στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά
κέρδη ανήλθαν σε 85 εκατ. ευρώ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS29

Οι Μύλοι Λούλη εισάγουν
πρώτες ύλες από αρκετές χώρες 

Ο ΟΛΘ ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία «Mytilineos SA -
Rover Maritime SL - HDK SA» αναδείχθηκε ανάδοχος
του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υπο-
δομής» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, κατά το παρόν
στάδιο του διαγωνισμού. Όπως αναφέρεται σε σχετικό
δελτίο Τύπου, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το σημαν-
τικότερο μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων που
έχει αναλάβει η ΟΛΘ ΑΕ βάσει της σύμβασης παραχώ-
ρησης με το ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να αναβαθ-
μίσει τη θέση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στη λιμενι-
κή βιομηχανία, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας
εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων
γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότη-
τας έως 24.000 TEU.

ΟΛΘ: Ανάδοχος η Μυτιληναίος
για τον 6ο Προβλήτα 



Κ
αθώς εισερχόμαστε πλέον
φανερά σε έναν νέο κύκλο
γεωπολιτικών εξελίξεων, με-
τά το διάγγελμα του Ρώσου

προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, για ανα-
γνώριση της ανεξαρτησίας των περιο-
χών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ στην
Ανατολική Ουκρανία, όπου υπάρχουν
ρωσόφωνοι πληθυσμοί, ζητούμενο πα-
ραμένει η διασφάλιση του ενεργειακού
εφοδιασμού των κρατών της ΕΕ, που
εξαρτώνται από το φυσικό αέριο των
παραγωγών χωρών, όπως είναι (κυ-
ρίως) η Ρωσία. Εκτιμήσεις αναλυτών
(πριν από το διάγγελμα) υπογράμμιζαν
ότι «η επίδραση στις ευρωπαϊκές τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της απότο-
μης ανόδου των τιμών του φυσικού αε-
ρίου, είναι σχεδόν οκτώ φορές μεγαλύ-
τερη από την επίδραση της αύξησης
των τιμών του άνθρακα».

Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, ένας
ακόμα παράγοντας που προκαλεί ανατα-
ράξεις και αστάθεια στις αγορές φυσι-
κού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
της Ευρώπης και παγκοσμίως είναι η
γρήγορη μετάβαση από τον άνθρακα σε

καθαρή ενέργεια και η στροφή στις ΑΠΕ. 
Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «τουλάχιστον

παραπλανητικοί», αναφέρει ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ): Δεν πρό-
κειται για κρίση ΑΠΕ ή καθαρής ενέργει-
ας. Αυτή είναι μια κρίση στην αγορά φυ-
σικού αερίου. Μια σειρά ζητημάτων επη-
ρεάζουν τον τομέα του φυσικού αερίου,
όπως είναι η εξαιρετικά γρήγορη ανά-
καμψη της παγκόσμιας οικονομίας (με-
σούσης της πανδημίας το 2021), οι εργα-
σίες συντήρησης βασικών υποδομών

αερίου και η έλλειψη επαρκών ποσοτή-
των προμήθειας του ορυκτού καυσίμου
από τη Ρωσία.

Ο τουρκικής καταγωγής νέος εκτελε-
στικός διευθυντής του ΙΕΑ και επίτιμο
μέλος στο club της ποδοσφαιρικής ομά-
δας της χώρας του Γαλατά Σαράι Δρ.
Fatih Birol τονίζει: «Η σημερινή κατά-
σταση μας δείχνει ότι τα ενεργειακά συ-
στήματα αντιμετωπίζουν σημαντικούς
κινδύνους αν βασίζονται υπερβολικά σε
έναν προμηθευτή και σε ένα βασικό
στοιχείο. Σήμερα, είναι το φυσικό αέριο
αύριο, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο,
όπως το λίθιο – έχει τον ταχύτερο ρυθμό
ανάπτυξης, με τη ζήτηση να αυξάνεται
πάνω από 40 φορές τις επόμενες δεκαε-
τίες». Αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζει ο

Fatih Birol, για τον οποίο προτρέπω τις
κυβερνήσεις να δράσουν τώρα για να αν-
τιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις
ενεργειακής ασφάλειας και αυτές του
μέλλοντος.

Σενάρια ΙΕΑ
O Διεθνής Οργανισμός προχωράει

ένα βήμα παρακάτω, διευκρινίζοντας ότι
αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει εί-
ναι ότι στροφή στις ΑΠΕ δεν σημαίνει
και ότι ο δρόμος προς μηδενικές εκπομ-
πές το 2050 θα είναι ομαλός: Οι τεχνολο-
γίες καθαρής ενέργειας, από ανεμογεν-
νήτριες και ηλιακούς συλλέκτες μέχρι
ηλεκτρικά οχήματα και αποθήκευση
μπαταριών, απαιτούν ένα ευρύ φάσμα
ορυκτών και μετάλλων. Η ζήτηση ορυ-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Να μη βασιζόμαστε σε έναν προμηθευτή και ένα βασικό
στοιχείο, τονίζει ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ
Δρ. Fatih Birol – Ο δρόμος για καθαρή μετάβαση απαιτεί
σπάνια μέταλλα και ορυκτά 
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«Σήμερα είναι το φυσικό 
αέριο, αύριο μπορεί το λίθιο» 



κτών το 2040 κυριαρχείται από γραφίτη,
χαλκό και νικέλιο. 

Βάσει του Σεναρίου Δηλωμένων Πολι-
τικών (STEPS) και του Σεναρίου Βιώσι-
μης Ανάπτυξης (SDS) του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια μετά-
βαση στην καθαρή ενέργεια θα έχει
εκτεταμένες συνέπειες για τη ζήτηση
ορυκτών τα επόμενα 20 χρόνια.
� Η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς της

αιολικής ενέργειας έχει σχεδόν τετρα-
πλασιαστεί την τελευταία δεκαετία,
ωθούμενη από τη μείωση του κόστους
και την υποστήριξη της ανανεώσιμης
(κατ’ άλλους στοχαστικής) αυτής ενέρ-
γειας σε περισσότερες από 130 χώρες.
Η κατασκευή - εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών θέλει σκυρόδεμα, χάλυβα,
σίδηρο, υαλοβάμβακα, πολυμερή,
αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο και
σπάνιες γαίες (REE).

� Η παγκόσμια χωρητικότητα φωτο-
βολταϊκών έχει αυξηθεί σχεδόν 20
φορές την τελευταία δεκαετία. Η
ηλιακή ενέργεια θα σημειώσει νέα
ρεκόρ ανάπτυξης ετησίως μετά το
2022, αντιπροσωπεύοντας το 45%

έως το 2040, με αποτέλεσμα σχεδόν
τον τριπλασιασμό της ζήτησης χαλ-
κού. Αύξηση παρουσιάζει και το πυ-
ρίτιο.

� Η ζήτηση ορυκτών από τη γεωθερμία
(αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1%)
υπερ-τετραπλασιάζεται μεταξύ 2020
και 2040, αποτελώντας σημαντική πη-
γή ζήτησης για νικέλιο, χρώμιο, μολυ-
βδαίνιο και τιτάνιο. Η γεωθερμία αντι-
προσωπεύει παγκοσμίως το 80% της
ζήτησης νικελίου, σχεδόν το μισό της
ζήτησης χρωμίου και μολυβδαινίου
και το 40% της ζήτησης τιτανίου.

� Η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιοε-
νέργεια αντιπροσωπεύουν η καθεμία
περίπου το 2% της μεγάλης ζήτησης
χαλκού από όλες τις προσθήκες
ισχύος χαμηλών εκπομπών το 2040.

� Μεγάλη είναι η ζήτηση ορυκτών από
την πυρηνική ενέργεια –κυρίως χρώ-
μιο, χαλκό και νικέλιο– κατά περίπου
35% σε σύγκριση με τα επίπεδα του
2020, φθάνοντας σχεδόν έως το 2040
τους 70 kt (ποσότητα θερμότητας για
την αύξηση της θερμοδυναμικής εν-
τροπίας ενός συστήματος). Η ζήτηση

αυτή αντιπροσωπεύει λιγότερο από το
6% της συνολικής ζήτησης από ισχύ
χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

� Η τεράστια επέκταση των δικτύων ηλε-
κτρικής ενέργειας χρειάζεται μεγάλη
ποσότητα ορυκτών - μετάλλων, με τον
χαλκό και το αλουμίνιο να είναι τα δύο
κύρια υλικά. Με βάση τις μέσες τιμές
των τελευταίων 10 ετών, το κόστος
χαλκού και αλουμινίου εκτιμάται ότι
αντιπροσωπεύει περίπου το 14% και το
6% της συνολικής επένδυσης στο δί-
κτυο αντίστοιχα.

� Η ζήτηση ορυκτών από ηλεκτρικά οχή-
ματα και αποθήκευση μπαταριών δε-
καπλασιάζεται στο STEPS και πάνω
από 30 φορές στο SDS κατά την περίο-
δο έως το 2040.

� Η ταχεία ανάπτυξη της χρήσης υδρο-
γόνου υποστηρίζει τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση της ζήτησης για νικέλιο και ζιρ-
κόνιο για χρήση σε ηλεκτρολύτες και
για μέταλλα της ομάδας χαλκού και
πλατίνας για χρήση σε ηλεκτρικά οχή-
ματα κυψελών καυσίμου (FCEV). 
Ο ΙΕΑ καταλήγει ότι οι επενδύσεις σε

καθαρή ενέργεια αυξάνονται σταδιακά,

αλλά παραμένουν πολύ μακριά από αυτό
που χρειάζονται για την κάλυψη της αυ-
ξανόμενης ζήτησης για ενεργειακές
υπηρεσίες με βιώσιμο τρόπο. Αναμένε-
ται να τριπλασιαστούν μέχρι το 2030, με
το βλέμμα στραμμένο στο 2050 για μηδε-
νικό αποτύπωμα άνθρακα, που συνάδει
με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης
του πλανήτη στον 1,5 °C.
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Απαραίτητο
το φυσικό αέριο   
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέρ-
γειας θεωρεί ότι η αλληλε-
ξάρτηση μεταξύ ασφάλειας,
φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
κής ενέργειας δεν πρόκειται
να εκλείψει σύντομα. Το φυσι-
κό αέριο θα διατηρήσει έναν
σημαντικό ρόλο για πολλά
ακόμα χρόνια, ειδικά σε οικο-
νομίες –όπως της Ευρώπης–
που έχουν μεγάλες εποχικές
διακυμάνσεις στη ζήτηση. 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η βελγική Γάνδη θα είναι ο αντίπαλος του
ΠΑΟΚ στη φάση των «16» του Conference
League. Ο «δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να
ονειρεύεται από τώρα πρόκριση στην επόμε-
νη φάση, γιατί η Γάνδη είναι κομμένη και
ραμμένη στα μέτρα του. Απέφυγε ομάδες
όπως η Ρόμα, η Λέστερ και η Μπόντο Γκλιμτ.

Πρώτο ματς στην Τούμπα. Η Γάνδη είναι μια
μικρομεσαία ομάδα του Βελγίου και δεν μπο-
ρεί να απειλήσει τον ΠΑΟΚ. Τα άλλα ζευγά-
ρια: Μαρσέιγ - Βασιλεία, Λέστερ - Ρεν, Φίτε-
σε - Ρόμα, Αϊντχόφεν - Κοπεγχάγη, Σλάβια
Πράγας - Λασκ, Μπόντο Γκλιμτ - Άλκμααρ,
Παρτιζάν Βελ. - Φέγενορντ. Η κλήρωση στο

Europa League: Πόρτο - Λιόν, Αταλάντα - Λε-
βερκούζεν, Σεβίλλη - Γουέστ Χαμ, Μπαρτσε-
λόνα - Γαλατασαράι, Μπέτις - Άιντραχτ
Φρανκφούρτης, Λειψία - Σπαρτάκ Μόσχας.
Τα παιχνίδια στο Europa και Conference Lea-
gue θα γίνουν στις 10 Μαρτίου και οι επανα-
ληπτικοί στις 17 του ίδιου μήνα.
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Κινδυνεύει 
η «πράσινη 
ανάπτυξη»

Αν ο Παναθηναϊκός 
χάσει από την ΑΕΚ, 
δύσκολα θα βγει
στην Ευρώπη 

Μέσα σε 90 λεπτά της ώρας ενδεχομένως και να
παίζεται το μέλλον του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι»
θα υποδεχτούν την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και αν χάσουν,
τότε κινδυνεύουν πολύ σοβαρά να μείνουν εκτός της
πρώτης εξάδας της βαθμολογίας που οδηγεί στο μίνι
πρωτάθλημα των πλέι οφ για ένα ευρωπαϊκό εισιτή-
ριο. Βεβαίως και μπορούν να το διεκδικήσουν μέσω

του Κυπέλλου, αφού θα παίξουν με τη Λαμία στον
ημιτελικό και με τον νικητή του ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
στον τελικό, αλλά στην κατάσταση που είναι η λογική
λέει ότι πολύ δύσκολα θα το καταφέρουν.

Ο Ολυμπιακός, προερχόμενος από την οδυνηρή ήτ-
τα (3-0) από την Αταλάντα και τον αποκλεισμό στο Eu-
ropa League, υποδέχεται τον ΟΦΗ. Το πλήρες πρό-

γραμμα, σήμερα Σάββατο: Αστέρας Τρ. - Άρης (17.15,
Nova), Παναιτωλικός - Βόλος (19.30, Cosmote TV).
Αύριο, Κυριακή: ΠΑΟΚ - Ιωνικός (17.15, Nova),
Ολυμπιακός - ΟΦΗ (19.30, Nova), Παναθηναϊκός -
AEK (19.30, Cosmote TV). Δευτέρα: Απόλλων Σμ. -
Ατρόμητος (19.30, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - Λα-
μία (19.30, Nova).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 24 αγώνες
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ΠΑΟΚ .........................(23) .. 48

ΑΕΚ ............................(23) ..42

Παναθηναϊκός .....................36

ΠΑΣ Γιάννινα .......................36

Αστέρας Τρ. ................(23) ..35

ΟΦΗ .....................................34

Άρης .....................................33

Βόλος .........................(23) ..28

Παναιτωλικός ......................28

Ιωνικός ................................25

Λαμία ...................................18

Ατρόμητος ..................(23) .. 17

Απόλλων Σμ. ........................13



O
ταν το 1990 η Ουκρανία απέ-
κτησε την ανεξαρτησία της
από τη Σοβιετική Ένωση, το
ποδόσφαιρο που -υποτίθεται

ότι- «ενώνει» τους λαούς (για τους αφε-
λείς) εξελίχθηκε σε μέρος της κόντρας δι-
καίωσης της χώρας σε σχέση με τη Ρωσία. 

Και αυτό μέσω των συζητήσεων ότι η
καλύτερη ομάδα όλων των εποχών για τη
Σοβιετική Ένωση είχε σχεδόν μόνο Ου-
κρανούς ποδοσφαιριστές. Εκείνη του
θρυλικού προπονητή Βαλερί Λομπανόφ-
σκι, που κατακρεουργήθηκε στο Μουν-
τιάλ του 1986 και ήταν όλη η ομάδα της
Ντιναμό Κιέβου με δυο τρεις προσθήκες
Ρώσων. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. 

Απέχθεια
Τα χρόνια περνούσαν και η απέχθεια

των Ουκρανών για τους Ρώσους, που πάν-
τα εποφθαλμιούσαν τη συρρίκνωση ή την
ένταξή τους στη σφαίρα επιρροής τους,
μεγάλωνε και μέσω του ποδοσφαίρου. Το
2012, η Ουκρανία συνδιοργάνωσε με την
Πολωνία την τελική φάση του Euro. Δεκά-
δες χιλιάδες κόσμου εισέρρευσαν στις
δυο χώρες για να παρακολουθήσουν το
τουρνουά και η ευκαιρία για αντιρωσική
προπαγάνδα κορυφώθηκε. Στον κεντρικό
δρόμο που οδηγεί προς την παλιά πόλη
της Βαρσοβίας, είχαν στηθεί «μαγαζάκια»
που υπενθύμιζαν στον επισκέπτη τα πάν-
δεινα που είχαν τραβήξει οι Πολωνοί από
τους Ρώσους.

Το αυτό και στην κεντρική πλατεία του
Κιέβου. Δύο χρόνια αργότερα, τα ρωσικά
στρατεύματα εισέβαλαν στην Κριμαία και
την προσάρτησαν. Δυο από τις ιστορικές
ομάδες της Ουκρανίας, αυτές της Σεβα-
στούπολης και της Συμφερόπολης, αιτή-
θηκαν στην UEFA να παίζουν πια στο ρω-
σικό πρωτάθλημα, αλλά το αίτημα απορρί-
φθηκε με συνέπεια να αγωνίζονται στο
πρωτάθλημα της Κριμαίας.

Η δε Τσερνομόρετς σχεδόν διαλύθηκε,
γιατί οι περισσότεροι παίκτες της έφυγαν.
Την ίδια χρονιά, το 2014, ανακήρυξαν μο-
νομερώς την ανεξαρτησία τους οι αυτόνο-
μες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγ-
κάνσκ, που ελέγχονταν από Ρώσους αυ-
τονομιστές. Η Ζόρια, που έχει έδρα το
Λουγκάνσκ, αιτήθηκε στην UEFA να παί-
ξει στο ρωσικό πρωτάθλημα. Απορρίφθη-
κε. Η Σαχτάρ Ντονέτσκ, δεύτερη πιο ονο-
μαστή ομάδα στην Ουκρανία μετά την Ντι-
ναμό Κιέβου, δεν έκανε τέτοιες σκέψεις,
γιατί ο Ουκρανός ιδιοκτήτης της, ολιγάρ-
χης Ρινάτ Αχμέτοφ, ήταν και παραμένει
φιλοδυτικός. Άλλωστε, είχε δώσει 400
εκατ. δολάρια για να χτίσει το περίφημο
γήπεδο «Ντονμπάς Αρένα», το οποίο είχε
βομβαρδιστεί το 2014. Πάντως, μετά την
αυτονόμηση του Ντονμπάς, ο Αχμέτοφ

σταμάτησε να φέρνει τρανταχτά ονόματα
του ποδοσφαίρου στη Σαχτάρ. 

Βρήκαν τρόπο να υπενθυμίζουν
Οι Ουκρανοί, από το 2014 και εντεύθεν,

πάντα έβρισκαν έναν τρόπο να υπενθυμί-
ζουν στον υπόλοιπο κόσμο τη ρωσική
απειλή. Στο ματς Σπαρτάκ Μόσχας - ΠΑΟΚ
0-0 το 2018, ο τότε Ουκρανός παίκτης του
ΠΑΟΚ και ελληνικής καταγωγής Εβγένι
Χατζερίδης προκάλεσε την οργή των Ρώ-
σων, όταν μέσα στο γήπεδο αποκάλυψε
επιδεκτικά τις επικαλαμίδες του που εί-
χαν αποτυπωμένη τη σημαία της Ουκρα-
νίας. Είχαν ζητήσει, μάλιστα, την τιμωρία
του από την UEFA. Ύστερα από αυτό, ο Ιβάν
Σαββίδης απομάκρυνε τον Χατσερίδη από
τον ΠΑΟΚ. Την ίδια χρονιά, καλοκαίρι του
2018, το Κίεβο φιλοξένησε τον τελικό του
Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ
Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ 3-1. Σύμφωνα
με το πρωτόκολλο, στους κεντρικούς δρό-
μους του Κιέβου θα έπρεπε να υπάρχει η
ρεκλάμα του βασικού χορηγού του Cham-
pions League, της ρωσικής εταιρείας φυ-
σικού αερίου Gazprom. Δεν υπήρχε που-

θενά. Μόνο ουκρανικές σημαίες.
Τρία χρόνια αργότερα, στο Euro 2020

(λόγω πανδημίας διεξήχθη το 2021), οι
Ουκρανοί παρουσίασαν την επίσημη φα-
νέλα της εθνικής τους ομάδας, η οποία εί-
χε κάτι σαν υδατογράφημα τον χάρτη της
χώρας, που περιλάμβανε και τις δυο αυ-
τόνομες περιοχές του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ, όπως και την Κριμαία, και
ήταν γραμμένα συνθήματα, όπως «δόξα
στην Ουκρανία» και «δόξα στους ήρωες»,
εμπνευσμένα από ένα ουκρανικό πατριω-
τικό τραγούδι, που τραγουδούσαν οι δια-
δηλωτές κατά τη διάρκεια των πολυπλη-
θών διαδηλώσεων εναντίον του διορισμέ-
νου από το Κρεμλίνο ηγέτη της Ουκρανίας
Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η φανέλα αποσύρ-
θηκε, αλλά είχε στείλει τα μηνύματα, που
ήταν και το ζητούμενο.

Μερικές μόνο εβδομάδες πριν από την
εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, όλες
οι ποδοσφαιρικές ομάδες της χώρας άλ-
λαξαν το χρώμα στις φανέλες τους και το
αντικατέστησαν με κίτρινο και μπλε, που
είναι τα εθνικά χρώματα της χώρας, σε μια
προσπάθεια να εξάρουν το συμπαγές. Την

πρωτοβουλία αυτή είχε η Κρίβμπας, γενέ-
τειρα του σημερινού προέδρου της χώρας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Η τρίαινα
Μετά την εισβολή, ο Γιάρεμτσουκ της

Μπενφίκα μόλις σκόραρε εναντίον του
Άγιαξ για το Champions league την περα-
σμένη Τρίτη, αποκάλυψε στο μπλουζάκι
του την τρίαινα, σήμα κατατεθέν της χώ-
ρας. Και ο Μαλινόφσκι της Αταλάντα μόλις
πέτυχε γκολ εναντίον του Ολυμπιακού στο
«Καραϊσκάκης», ζήτησε συγγνώμη από
τους οπαδούς του Ολυμπιακού, σηκώνον-
τας τη φανέλα του για να δείξει το σύνθη-
μα «No war in Ukraine» ( Όχι πόλεμος
στην Ουκρανία). 

ΣΣυνεχίζεται…
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η αντίσταση της μπάλας 
στα ρωσικά σχέδια 

Οι αντιδράσεις των Ουκρανών
με τον Λομπανόφσκι, 
τη ρεκλάμα της Gazprom μέχρι
τον Χατζερίδη του ΠΑΟΚ
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Ριζική αλλαγή των πλάνων στους εμπόρους εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινή-
των προκάλεσε η επέκταση του Περιβαλλοντικού Τέλους ύψους 1.000 ευρώ και στα οχή-
ματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 5b!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», οι έμποροι εισαγόμενων με-
ταχειρισμένων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών στο άκουσμα και μόνο της είδησης
επιβολής περιβαλλοντικού τέλους ύψους 1.000 ευρώ στα οχήματα με πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας από το 2013 έως και το 2015 ενημέρωσαν τάχιστα τους συνεργάτες τους σε

κράτη-μέλη απ’ όπου και εισάγουν οχήματα να αναζητούν πλέον αυτοκίνητα και ελαφρά
φορτηγά τα οποία πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 5a και αφορούν οχήματα με πρώτη
άδεια κυκλοφορίας από το 2011 έως και το 2013. Ο λόγος αλλαγής των πλάνων των εμπό-
ρων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εστιάζεται στο γεγονός ότι τα παλαι-
ότερα οχήματα Euro 5a τα προμηθεύονται πολύ φθηνότερα από τα αντίστοιχα Euro 5b ή
Euro 6, οπότε και αυτομάτως αυξάνεται το περιθώριο κέρδους τους, το οποίο κυριολε-
κτικά εκτοξεύεται αν συνδυαστεί και με γύρισμα των χιλιομέτρων!
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«Καραβιές» από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα Euro 5a!

Δοκιμάζουμε το Ford Puma 
Ecoboost mHEV με 125 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ον δρόμο που έχουν χαράξει και άλλες
αυτοκινητοβιομηχανίες ακολουθεί η
Ford θέλοντας και εκείνη να μειώσει
όσο μπορεί τις μέσες εκπομπές CO2 των

αυτοκινήτων της εισαγάγοντας την τεχνολογία
Mild Hybrid και στο Puma. Ωστόσο, ο πρωτοπο-
ριακός κινητήρας 1 λίτρου συνδυαστικά με το
υβριδικό σύστημα προσδίδει ακόμη χαμηλότερο
κόστος χρήσης για τον ιδιοκτήτη, ενώ παράλληλα
διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τη μεταπωλητική αξία
των αυτοκινήτων Ford.

Όλα τα παραπάνω βέβαια για να τα αποκτήσει κανείς
θα πρέπει να καταβάλει για τη βασική έκδοση λίγο πά-
νω από τις 23.833 ευρώ, ενώ για την έκδοση της δοκι-
μής μας το κόστος ανεβαίνει στις 25.632 ευρώ, αλλά
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη διετή εγγύηση απεριόρι-
στων χιλιομέτρων που έχουν τα μοντέλα αλλά και την
υψηλή μεταπωλητική αξία. Στα παραπάνω προσθέστε
και το εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο κόστος χρήσης, οπότε
δικαιολογείται και η τιμή απόκτησης...

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας εξαιτίας των χαμηλών
εκπομπών ρύπων κυμαίνονται σε 87,3 ευρώ, ωστόσο
εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να είναι μηδενικά…

Το διαφορετικό
Εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση που μαγνητίζει

το βλέμμα, κορυφαίοι χώροι και πρακτικότητα στο
εσωτερικό, σπορ χαρακτήρας και συμπεριφορά
στον δρόμο αλλά και προηγμένοι κινητήρες που
έχουν ως σημείο αναφοράς την ήπια υβριδική τε-
χνολογία mHybrid. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα
όπλα στη φαρέτρα του νέου Puma - ένα καινοτόμο
crossover αυτοκίνητο που έρχεται να αλλάξει τα δε-
δομένα της κατηγορίας του.

Το Puma, όπως και ο προκάτοχός του, διακρίνεται
για τη δυναμική και μυώδη εμφάνισή του, από όποια
πλευρά και να το δει κανείς, χωρίς ακρότητες. 

Hitech εσωτερικό
Το νέο Puma χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του

αμαξώματος και την κορυφαία διαρρύθμιση του εσω-
τερικού εξασφαλίζει αφθονία χώρου στο πίσω κάθι-
σμα αλλά και τον μεγαλύτερο στην κατηγορία του χώρο
φόρτωσης (456 λίτρα). Σημείο αναφοράς εδώ είναι το
καινοτόμο MegaBox, ένας βαθύς και ευέλικτος απο-
θηκευτικός χώρος 80 λίτρων κάτω από το ρυθμιζόμε-
νο δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Στο εσωτερικό του Puma ST-Line ξεχωρίζουν το
σπορ τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα, οι κόκκινες ρα-
φές, τα προαιρετικά ημιδερμάτινα καθίσματα, τα πεν-
τάλ αλουμινίου, ο αλουμινένιος επιλογέας του κιβωτί-
ου ταχυτήτων και η μαύρη επένδυση της οροφής.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών κερδίζει
τις εντυπώσεις και διαθέτει ποικίλες διαμορφώσεις,
επιτρέποντας την απεικόνιση των πληροφοριών ανά-
λογα με την επιθυμία του οδηγού, ενώ εκτός της πλού-
σιας και ευανάγνωστης πληροφορίας δεν κουράζει το
μάτι. Η κλασική οθόνη 8” του συστήματος infotainment
SYNC 3 βρίσκεται στη γνώριμη από το Fiesta θέση, με
το ρεπερτόριο συνδεσιμότητας να προσφέρει Apple
CarPlay και Android Auto. Παράλληλα με το ενσωμα-
τωμένο μόντεμ FordPass Connect, το νέο Puma εκτός
από μια σειρά προειδοποιήσεις, ενημερώσεις και πα-
ροχές που καρπώνεται γίνεται WiFi hotspot με δυνα-
τότητα σύνδεσης έως και 10 συσκευών. Το νέο Puma
αποτελεί τον προπομπό μιας σειράς νέων εκδόσεων
και μοντέλων της Ford που υιοθετούν την προηγμένη,
ήπια υβριδική τεχνολογία mHEV με επίκεντρο τον κα-

ταξιωμένο κινητήρας βενζίνης 1.0L EcoBoost και από-
δοση 125 ίππων. Η τεχνολογία EcoBoost Hybrid ανα-
βαθμίζει τον βενζινοκινητήρα 1.0 EcoBoost του νέου
Puma με μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG)
11.5 kW που παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα.

Το κιβώτιο των 6 σχέσεων έχει σωστή κλιμάκωση
και αίσθηση, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι
ακόμη και από τις 1.000 σαλ το αυτοκίνητο μπορεί να
εκκινηθεί και γρήγορα χάρη στη βοήθεια του υβριδι-
κού συστήματος!

Επίσης, η οδηγική απόλαυση αναβαθμίζεται με επι-
λέξιμα προφίλ (Drive Mode) που επιτρέπουν στους
οδηγούς να ρυθμίζουν τόσο την απόκριση του γκαζιού
όσο και εκείνη των συστημάτων πρόσφυσης και ελέγ-
χου της ευστάθειας του αμαξώματος.

Άνεση και οικονομία
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Ford Puma κινείται με

απόλυτη ασφάλεια ακόμη και αν ο δείκτης του ταχύμε-
τρου ξεπερνά τα 170 χλμ./ώρα, ενώ όταν ο οδηγός κι-
νείται στα όρια του ΚΟΚ, τότε μειώνεται στο ελάχιστο
και η κατανάλωση καυσίμου που πέφτει κάτω και από
τα 5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το
Ford Puma απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περιθώ-
ρια πρόσφυσης, ενώ το υβριδικό σύστημα συμπληρώ-
νει με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη στο αυτοκίνητο.

Εντός της πόλης το Puma αποδείχτηκε ευκολοδή-
γητο και ευέλικτο, ενώ ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως
τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αλλά και την ανάρ-
τηση η οποία φιλτράρει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κα-
κοτεχνίες του οδοστρώματος. Παράλληλα, η ύπαρξη
κάμερας οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρκαρί-
σματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Κ
άθε άνοιξη ξεκινούν οι
προγραμματισμοί των κα-
ναλιών για τη νέα τηλεο-

πτική σεζόν και γίνονται οι συζη-
τήσεις για νέα πρόσωπα, ανανεώ-
σεις συμβολαίων και αλλαγές
στις ζώνες. Ο ΑΝΤ1 φαίνεται πως
έχει ρίξει από τώρα την προσοχή
του στην πρωινή και φαίνεται πως
θα υπάρξει διαμόρφωση σε αυ-
τήν. Αρχικά το κανάλι συμφώνησε
με τον Γιώργο Παπαδάκη για ακό-
μη δύο χρόνια και την εκπομπή
«Καλημέρα Ελλάδα». Του χρόνου
ο δημοσιογράφος θα βρίσκεται
στο τιμόνι της παρουσίασης για
32η σεζόν, ενώ τον δεύτερο χρό-
νο θα αναλάβει εξολοκλήρου την
οργάνωση της εκπομπής και θα
έχει τον ρόλο σχολιαστή. Όσο για
τον παρουσιαστή, το κανάλι σκέ-
φτεται γυναικεία παρουσία στην
καρέκλα του Γιώργου Παπαδάκη,
όμως ακόμη είναι νωρίς για αυτή
την απόφαση.

Ας πάμε τώρα στο δί-
δυμο Σκορδά - Λιάγκα,
που παρουσιάζει το
«Πρωινό». Το πρώην
ζευγάρι θα παραμεί-

νει στον ΑΝΤ1, όμως
υπάρχει περίπτωση να

μην είναι μαζί. Ο Γιώργος
Λιάγκας έχει εκφράσει την επιθυμία
του να παρουσιάσει κάτι πιο ενημε-
ρωτικό και αυτό ίσως γίνει με την εκ-
πομπή να μπαίνει «σφήνα» στο «Κα-
λημέρα Ελλάδα» και το «Πρωινό».

Αν αυτό συμβεί, σημαίνει ότι η εκ-
πομπή του Γιώργου Παπαδάκη θα
ξεκινάει νωρίτερα, τη σκυτάλη θα
παίρνει ο Γιώργος Λιάγκας και στη
συνέχεια θα ακολουθεί το «Πρωινό»
με τη Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, δεν
αποκλείεται ο Γιώργος Λιάγκας να
βρίσκεται κανονικά και στην εκπομ-
πή της πρώην συζύγου του. Μένει να
δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρω-
ποι του σταθμού και αν και κατά πόσο
θα συμφωνήσουν οι συντελεστές.

Εδώ και έναν μήνα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
βρίσκεται στο εξωτερικό για επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις αλλά και διακοπές, όμως η
εκπομπή της παίζεται κανονικά καθημερινά
στον Alpha. Τα γυρίσματα του «Style me Up»
είχαν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και χθες
παρουσιάστηκε η τελευταία εκπομπή. Βάσει
του προγράμματος που έχει στον «αέρα» το
κανάλι, από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου η
εκπομπή μόδας θα προβάλλεται στις 13.00, όπως γινόταν, μέχρι και την
Παρασκευή, αλλά σε επανάληψη και χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι πότε.
Όσο για το μέλλον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο κανάλι, αυτό παρα-
μένει ακόμη άγνωστο…

Επένδυση Σαββίδη άνω των
120 εκατ. ευρώ στα media

Ξεπερνάει τα
120 εκατ. ευρώ
η επένδυση του

Ιβάν Σαββίδη
στα ΜΜΕ. Το

ποσό αυτό πε-
ριλαμβάνει την

επανέκδοση
του «Έθνους»
στο παρελθόν

και τη λειτουρ-
γία του Open. Ο επιχειρηματίας συνεχίζει τις

δραστηριότητές του στην Ελλάδα και ο τομέας
των ΜΜΕ, μέσω του Open, παραμένει ισχυρός.

� To Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προκηρύσσει δια-

γωνισμό για εξειδικευμένες συμβουλευτικές και
επιστημονικές υπηρεσίες για την ποιοτική, επιστη-
μονική και αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης
«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων ενοριακών ναών».
Οι βασικές ενότητες εργασιών αφορούν σε συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες για τη διοίκηση και παρα-
κολούθηση της πορείας εκτέλεσης των υποέργων
της Πράξης, εμπειρογνωμοσύνες, τεχνική παρακο-
λούθηση και εισηγήσεις για τα παραδοτέα των υπο-
έργων 2 «Ψηφιοποίηση Υλικού» και 3 «Ανάπτυξη
Τρισδιάστατων Παραγωγών», ενέργειες για την
προβολή και δημοσιότητα της πράξης και εμπειρο-
γνωμοσύνες για την αξιοποίηση του ψηφιοποιημέ-
νου αποθετηρίου στην επιμορφωτική διαδικασία
του ΙΠΕ. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία
και λειτουργία γραφείου Τύπου με σκοπό την προ-
βολή και προώθηση -μέσω των ΜΜΕ- των ενεργει-
ών του Ιδρύματος. Η αξία ανέρχεται σε 250.000 ευ-
ρώ χωρίς ΦΠΑ με προθεσμία παραλαβής προσφο-
ρών τις 31/3/2022.

�Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή

αναδόχου του έργου «Ενημέρωση/ευαισθητο-
ποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δι-
καιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία», το
οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Ολοκληρωμένη
υπηρεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και
προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων
με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
325.618 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
διάρκεια σύμβασης τους 12 μήνες. Η καταληκτι-
κή ημερομηνία παραλαβής των προσφορών εί-
ναι η 28/3/2022.

� H Lamda Development προχωρά στη δωρεά
των 180 δέντρων, τα οποία δημιούργησαν το χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο
17 μέτρων που κοσμού-
σε το The Ellinikon Ex-
perience Park κατά τη
διάρκεια των περασμέ-
νων γιορτών, στον Σύν-
δεσμο Δήμων για την
Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ),
ώστε να χρησιμοποιηθούν σε τοπικά πάρκα και
πλατείες στους 12 δήμους που τον αποτελούν.

�Σε rebranding προχωρά ο τομέας κατανα-
λωτικών προϊόντων υγείας της GSK μετά

την απόσχισή του από την GlaxoSmithKline. Η
νέα επωνυμία Haleon προφέρεται «hay-lee-on»
και δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό των λέ-
ξεων «hale», που σημαίνει «σε καλή υγεία» και
«leon», που παραπέμπει στη δύναμη.

«Τέλος» από τον Alpha  
η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου θέλει να ενισχύσει ο ANT1 και ετοιμά-
ζει δυνατό «χτύπημα» με γυναικείο μαγκαζίνο. Το κανάλι του Αμαρουσίου
ετοιμάζει εκπομπή που θα προβάλλεται είτε στη μεσημεριανή είτε στην απο-
γευματινή ζώνη και την παρουσίαση θα αναλάβει γυναικείο δίδυμο. Πρόκει-
ται για την Κατερίνα Στικούδη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, οι οποίες
έχουν μεγάλη απήχηση τόσο στο γυναικείο όσο και στο ανδρικό κοινό. Οι δύο
καλλονές βρέθηκαν στο τελευταίο «J2US», με την πρώτη να παρουσιάζει τα
backstage και τη δεύτερη να είναι η μεγάλη νικήτρια του show μαζί με την
Κατερίνα Λιόλιου. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για δύο εκρηκτικές παρουσίες που
σίγουρα θα τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα. Το μόνο που μένει είναι το
κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κομμάτι της παρουσίασης.

Νέο μαγκαζίνο στον ΑΝΤ1 
με δίδυμο-φωτιά!

Αλλαγές στην πρωινή ζώνη του ANT1
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

• Τέταρτη φορά θετικός στον κορονοϊό
ο τραγουδιστής Βαλάντης.

• Έφυγε από τη ζωή ο λογοτέ-
χνης και ζωγράφος Αλέξαν-
δρος Ίσαρης.

• Στο Μαϊάμι για διακοπές η ηθοποιός
Σοφία Φαραζή.

• Τεσσάρων μηνών έγινε ο
γιος της Κατερίνας Στικούδη,
Βύρωνας.

• Δημήτρης Ήμελλος για το φαινόμενο
Μαρία Πρωτόπαππα: «Είμαι θαυμα-
στής της, και δεν κάνω τίποτε άλλο από
το να τη χαζεύω όταν παίζω μαζί της!».

• Συγκινεί ο Μάρκος Σεφερ-
λής για τη μητέρα του: «Είναι
81 χρονών και είναι η ηρωίδα
μου».

• Τραντάζεται το Twitter από τα σχόλια
Ελλήνων καλλιτεχνών για τον πόλεμο
στην Ουκρανία.

• «Δεν ξέρω τι να πω στα παι-
διά μου», έγραψε με απόγνω-
ση η Πηνελόπη Αναστασοπού-
λου.

• Ο κομμωτής των διάσημων εγχώ-
ριων σταρ, Βασίλης Μπουλούμπασης,
απασφάλισε: «Αγένεια και αχαριστία».

• Κάτι δεν πάει καλά σε μεγά-
λο κανάλι. Παραιτήσεις δημο-
σιογράφων και συγκρούσεις
παραγωγής με παρουσιαστές-
βεντέτες!

• Ένα ονειρικό βίντεο από το ξενοδο-
χείο του στα Άχλα Άνδρου ανάρτησε ο
σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη, Μά-
κης Παντζόπουλος.

• Σήμερα το βράδυ η τελευταία
συναυλία της Νατάσας Θεο-
δωρίδου στο «Παλλάς», με
γκεστ τον Κώστα Καραφώτη.

• «Morning tiger» έγραψε η Τζένη
Μπαλατσινού και φωτογράφισε τον γιο
της Παναγιώτη-Αντώνιο με αποκριάτι-
κη στολή τίγρης! 

Ε
να γράμμα αγάπης, γεμάτο
λατρεία, της Αλίκης Κατσα-
βού με παραλήπτη τον αεί-
μνηστο σύζυγό της και αξέ-

χαστο κωμικό ηθοποιό Κώστα Βουτσά
προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στο πα-
νελλήνιο. Σαν σήμερα, 26 Φεβρουαρί-
ου 2020, ο σπουδαίος πρωταγωνιστής
άφησε την τελευταία του πνοή στη
ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αττικόν» έπει-
τα από 19 ημέρες μάχης για να κρατη-
θεί στη ζωή.

Δύο χρόνια μετά, η τελευταία σύζυ-
γός του, επίσης ηθοποιός και μητέρα
του μονάκριβου γιου τους, Φοίβου,
ένιωσε την ανάγκη να του πει τα νέα…

«Θέλει να σου μιλήσει…»
«Ο Φοίβος έχει φίλους που τον αγα-

πούν κι όλοι λένε ότι σου μοιάζει.
Έμαθα γιατί θέλει να ερχόμαστε στο
μνήμα… Θέλει να σου μιλήσει, λέει. Του είπα ότι δεν
μπορεί, έτσι όπως το εννοεί, αλλά δεν με πίστεψε και θα
ξανάρθουμε. Θα βρει κι εκείνος τον τρόπο. Είμαι σίγου-
ρη. Όπως εγώ, που σου μιλάω πριν βγω στη σκηνή. Με
ακούς; Σου ψιθυρίζω “βγαίνω στο φως” κι είμαι σίγου-
ρη ότι στέκεις εκεί στην κουίντα και περιμένεις ατάκα
για να βγεις. Κανείς δεν σε έχει ξεχάσει», ανέφερε στην
αρχή του κειμένου, που έγραψε με πόνο καρδιάς, η Αλί-
κη Κατσαβού.

Γνωρίζοντας πόση ευτυχία του χάριζε η αγάπη του
κόσμου, την οποία ανταπέδιδε πάντα με μια αγκαλιά,
ένα χαμόγελο, μια χιουμοριστική ατάκα, ή ένα «φσσσστ
μπόινγκ», η χήρα Βουτσά τον «ενημέρωσε» πως κανείς
δεν τον έχει ξεχάσει.

«Κάθε μέρα με σταματούν στον δρόμο για να μου
πουν πόσο σε αγαπούν και η τηλεόραση παίζει πάντα τις
ταινίες σου. Είσαι εδώ. Ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά
του μυαλού μου, για όλα και κυρίως για το μεγάλωμα

του παιδιού μας, που γνωρίζει ήδη, γιατί το λέει με πε-
ρηφάνια, πόσο σπουδαίος είσαι. Σαν περάσουν τα χρό-
νια θα το νιώσει ακόμα πιο πολύ πόσο μας αγάπησες και
πόσα μας χάρισες», έγραψε.

«Προσπαθώ να συνηθίσω την απουσία σου…»
Περιγράφοντας τη δική της ατελείωτη μοναξιά από

την απουσία του, η πρωταγωνίστρια παιδικών παραστά-
σεων εξομολογήθηκε στον επίλογο της αγάπης: «Λίγο
λίγο προσπαθώ να συνηθίσω την απουσία σου και σχε-
δόν τα καταφέρνω να με ξεγελάσω με ό,τι μπορώ. Δύο
χρόνια, μου λείπεις».

Ο Κώστας Βουτσάς ήταν από τους κορυφαίους σταρ
της γενιάς του. Μπον βιβέρ, γοητευτικός, πληθωρικός,
περιζήτητος στον κινηματογράφο, στο θέατρο και την
τηλεόραση ακόμα και στην όγδοη δεκαετία της ζωής
του, δεν σταμάτησε να εργάζεται ούτε για μία ημέρα. Η
υποκριτική τού έδινε ζωή, οι γυναίκες χαμόγελο, τα
παιδιά του περηφάνια! 

Όλα είναι εντάξει
εδώ, Κώστα...



Ο άλλος άνθρωπος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαγείρεψε αφιλοκερ-
δώς σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, προφέρον-
τας ζεστό φαγητό σε ανθρώπους που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικά προβλήματα. Σε μια ένδειξη αλ-
ληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ο
εκκεντρικός τραγουδιστής ένωσε τις δυνάμεις
του με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον
δημιουργό της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος
άνθρωπος», και πρόσφερε δωρεάν μερίδες σε
συμπολίτες μας: «Ο άλλος άνθρωπος βρίσκεται
μέσα μας και είναι ελεύθερος και δυνατός. Η κα-
λύτερη Τσικνοπέμπτη της ζωής μου. Κεραμεικός,
24η Φεβρουαρίου 2022, 13.11».

Οι συμμαθήτριες

Μια σχολική φωτογραφία έγινε viral στο In-
stagram, όταν η Υρώ Λούπη ζήτησε από τους
followers της να μαντέψουν τη διάσημη συμμα-
θήτριά της. « Έκανε εκκαθάριση η μαμά στις
φωτογραφίες και κοιτάξτε τι βρήκε! Θαμμένες
στο βάθος των αιώνων φωτογραφίες από το
σχολείο. Ποιο είναι το κοριτσάκι δίπλα μου;
(Παιδική μου φίλη και από τις καλύτερες, αν όχι
η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της.) Πολύ
βοηθάω… όλοι θα το βρείτε». Και φυσικά, όλοι
αναγνώρισαν τη Μαρία Πρωτόπαππα!

Χειμερινή απόδραση για τον Φώ-
τη Σεργουλόπουλο. Μετά την
ολοκλήρωση των εντατικών γυ-
ρισμάτων για τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο του στη σειρά «Χαιρέτα
μου τον πλάτανο», ο δημοφιλής
παρουσιαστής γέμισε βαλίτσες
και μαζί με τον γιο του, ταξίδεψαν
για μυστικό προορισμό. Ο επιτυ-
χημένος (και) επιχειρηματίας
πόζαρε στη σελίδα του στο Insta-
gram ντυμένος με γούνα σε κά-
ποιο χιονοδρομικό κέντρο, σχο-
λιάζοντας με χιούμορ: «Αρκούδα
με κουκούλα»!

Με γούνα 
στα χιόνια

Ο
βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται. Και η Μαρία Σάκκα-
ρη δεν βήχει! Η Ελληνίδα τοπ τενίστρια έδωσε συνέντευ-
ξη Τύπου μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Open

στην Ντόχα, κι αφού μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία της,
αναφέρθηκε στον αγαπημένο της σύντροφο, Κωνσταντίνο Μη-
τσοτάκη, που βρίσκεται μαζί της στην πρωτεύουσα του Κατάρ.
«Όσο συντομότερα ξεφορτώνεσαι τις αρνητικές σκέψεις ύστε-
ρα από ήττα σε τελικό, τόσο καλύτερα επιστρέφεις. Ήρθα εδώ,
χαλάρωσα με την ομάδα μου και είναι εδώ και το αγόρι μου, κάτι
που βοηθάει αρκετά. Απολαμβάνω τον χρόνο μου εδώ», ανέφε-
ρε με χαμόγελο ευτυχίας. Τα περασμένα Χριστούγεννα, φήμες
ανέφεραν πως η αθλήτρια και ο πρωτότοκος γιος του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν χωρίσει, ωστόσο τα γκρί-
ζα σύννεφα στη σχέση τους διαλύθηκαν γρήγορα και, όπως
φαίνεται, τίποτα δεν μπορεί να τους κρατήσει χώρια.

ΘΘεατρόφιλος ο «Τροχός»!
Τον αγαπημένο του ηθοποιό απόλαυσε στο θέατρο ο Πέτρος
Πολυχρονίδης. Ο δημοφιλής παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού
«Τροχός της Τύχης» στο Star παρακολούθησε την κωμωδία
«Sexy Laundry» της Michele Riml, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο,
ποζάροντας αργότερα μαζί του στο καμαρίνι, καμαρωτός
καμαρωτός: «Ο υπέροχος Σπύρος Παπαδόπουλος σκηνοθετεί και
πρωταγωνιστεί με τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πανέμορφη
παράσταση που προτείνω ανεπιφύλακτα στο θέατρο “Κάππα”»
έγραψε στη λεζάντα. 

Έξαλλος με τους ερασιτέχνες wannabe
γκραφιτάδες εμφανίστηκε στα προσωπικά
του social media ο Ορφέας Αυγουστίδης. Ο
πρωταγωνιστής της παράστασης «Η μηχανή
του Τούρινγκ» στο Θέατρο Βασιλάκου φωτο-
γραφήθηκε μπροστά στη «λερωμένη» από
σπρέι και συνθήματα αφίσα του έργου, στέλ-
νοντας οργισμένο μήνυμα: «Από το να λερώ-
νετε τους τοίχους με τσαπατσούλικα γκρά-
φιτι, καλύτερα το μπάνερ μας… εμπρός λοι-
πόν! Τσαπατσούληδες».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Endless love

Τα πήρε στο κρανίο



Τ
ον τελευταίο καιρό ακούμε συνε-
χώς ιστορίες βίας που μας σοκά-
ρουν. Η καραντίνα, η ανεργία, τα
κοινωνικοοικονομικά προβλήμα-

τα φαίνεται ότι έχουν αυξήσει τα αρνητικά
συναισθήματα, τα οποία τελικά ίσως συνη-
γορούν και αυτά κι έχουμε έξαρση των εκ-
δηλώσεων βίαιων συμπεριφορών. 

Όλοι οι ειδικοί μιλούν για την ανάγκη
της πρόληψης και τον σημαντικό ρόλο που
παίζει η οικογένεια. «Τον τελευταίο καιρό
παρατηρείται μια αύξηση των περιστατι-
κών βίας, με τη μέση ηλικία των ατόμων
που εμπλέκονται σε αυτά να μειώνεται.
Παράλληλα, βλέπουμε πλέον συχνότερα
παιδιά με εναντιωματική διαταραχή, δη-
λαδή παιδιά που αντιδρούν και εναντιώ-
νονται σε οτιδήποτε, είτε με λεκτική είτε
με σωματική επιθετικότητα. Πρόκειται για
δύο φαινόμενα τα οποία συνδέονται μετα-
ξύ τους», αναφέρει η παιδοψυχίατρος -
οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα
Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με την ειδι-
κό, η εναντίωση οφείλεται κατά κύριο λό-
γο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες,
ωστόσο υπάρχουν διαταραχές που καθι-
στούν τα παιδιά πιο ευάλωτα σε τέτοιου εί-
δους αντιδράσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το οικογενειακό
περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο, κα-

θώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συ-
χνά «γεννιέται» και μέσα στο οποίο μπορεί
να αντιμετωπιστεί. «Το γεγονός ότι δεν τί-
θενται όρια και ότι παρέχουμε πλέον στα
παιδιά τα πάντα προκαλεί την εναντίωση
των παιδιών, τα οποία αρνούνται κάθε
υποχρέωση, από πολύ μικρές ηλικίες,
όπως π.χ. το ντύσιμο, το μπάνιο, το διάβα-
σμα κ.ά. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αντί-
σταση στους κανόνες και στα “πρέπει”, η
οποία στην εφηβεία λαμβάνει τεράστιες
διαστάσεις. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε
τέτοιες συνθήκες δεν έχουν κίνητρα και
στη συνέχεια θα χειραγωγηθούν σε διά-
φορες μορφές βίας, είτε είναι οπαδική, εί-
τε ρατσιστική, είτε πολιτική. Αναλόγως με
το περιβάλλον στο οποίο θα τύχει να βρε-
θούν, θα εκδηλώσουν τα αρνητικά συναι-
σθήματά τους. Γιατί η βία εκδηλώνει
ακραία αρνητικά συναισθήματα, όπως
στενοχώρια, θυμό, απελπισία», εξηγεί η
ειδικός.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Βλέπουμε πλέον συχνότερα παιδιά
που αντιδρούν και εναντιώνονται 
σε οτιδήποτε, είτε με λεκτική είτε 
με σωματική επιθετικότητα

Η συναισθηματική παραμέληση 
Προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά από μια άκρως αν-
τίθετη αφετηρία κινούνται και τα παιδιά που είναι
συναισθηματικά παραμελημένα ή έχουν υποστεί
βία από την οικογένεια ή από το ευρύτερο περιβάλ-
λον. Όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία ή/και κα-
κοποίηση, τότε τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν
με τον ίδιο τρόπο. Παράλληλα η ειδικός τονίζει
πως, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να αποτελούν τον
κεντρικό πυρήνα μέσα στην οικογένεια, θα απαιτή-
σουν το ίδιο και από το σχολείο, ή από οποιοδήποτε
άλλο κοινωνικό πλαίσιο βρεθούν. «Σύμφωνα με
αυτό το αίσθημα παντοδυναμίας, δημιουργείται ένα
συναισθηματικό κενό, γιατί τίποτα δεν έχει νόημα,
κατά συνέπεια το να εκδηλώσουν βία και να προ-
βούν σε παράνομες και προκλητικές πράξεις απο-
τελεί μια πρόκληση στη ζωή τους», τονίζει μεταξύ
άλλων η ειδικός και συμβουλεύει τους γονείς να
είναι κοντά στα παιδιά τους και με την καθημερινή
ουσιαστική συζήτηση μαζί τους, να παρακολου-
θούν με διακριτικότητα τη ζωή τους και να δημι-
ουργούν έναν ηθικό φραγμό που δεν θα επιτρέπει
βίαιες συμπεριφορές, έστω και αν υπάρχει αυτή η
τάση. Σημαντικό ακόμα ρόλο στη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών διαδραματίζει η καλλιέργεια της εν-
συναίσθησής τους, της ικανότητας, δηλαδή, να
συμπάσχουν με τα συναισθήματα των ανθρώπων
τους οποίους συναναστρέφονται. 

Η πρόληψη ξεκινά από την οικογένεια

Φρίντα Κωνσταντοπούλου, 
παιδοψυχίατρος - οικογενειακή
ψυχοθεραπεύτριαΒ Ι Α



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η μέρα αυτή θα σας δημιουργήσει την αίσθη-
ση του καθήκοντος και της υπερπροσπάθει-
ας, προς μια επαγγελματική σας υπόθεση. Θα
είναι αρκετές οι στιγμές μέσα στη μέρα που
θα αναζητήσετε την υπέρβαση, κάτι που θα
σας εξαντλήσει. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί το πρώτο και το
δεύτερο δεκαήμερο, θα υπάρξουν ανανεωτικές
τάσεις και μηνύματα από μακριά. Εσείς του τρί-
του δεκαημέρου θα γευτείτε έντονες στιγμές,
με αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο όγδοο ηλιακό
σας σπίτι, όπου θα αποκτήσετε μεγαλύτερο εν-
διαφέρον για τα οικονομικά σας και γενικότερα
χρήματα που σας οφείλουν ή χρήματα που μοι-
ράζεστε με άλλα πρόσωπα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη ταξιδεύει απέναντι από το δικό σας
ζώδιο, όπου ενεργοποιεί τις προσωπικές
σας σχέσεις και κάθε επαφή σας με τους άλ-
λους. Είναι, όπως έχω ξαναπεί, μια στιγμή
που η προσωπική σας ζωή ανανεώνεται ή
έχει κάτι παραπάνω να σας παρουσιάσει. 

Λέων
(23/7-22/8)
Απαιτητικές αυτές οι μέρες για εσάς, καθώς
κυριαρχούν η ασυνεννοησία και η δυσκολία
σε απλά πράγματα. Φροντίστε να είστε κοντά
σε πρόσωπα που σας κάνουν να νιώθετε κα-
λά, μέσα από τον δρόμο της αγάπης. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους υπάρχουν αρκετά
θετικά στοιχεία που κάνουν τη μέρα σας να
φαίνεται αρκετά ευνοϊκή. Με τη συνεχόμενη
σύνοδο Άρη - Αφροδίτη στο πέμπτο ηλιακό
σας σπίτι, έχετε πλούσιες συναισθηματικές
στιγμές, που σας προσφέρουν τα αγαπημένα
σας πρόσωπα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, μια έντονη κατάστα-
ση, που κάποιες φορές δεν μπορείτε να
διαχειριστείτε σωστά, βρίσκεται σε εξέλι-
ξη. Ίσως η οικογένειά σας, ή τα αγαπημένα
σας πρόσωπα, να είναι εκείνα που θα σας
στηρίξουν σε μια στιγμή κρίσης. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς θα υπάρξουν κά-
ποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, που θα
σας βοηθήσουν να πάρετε αποφάσεις
σχετικά με ένα προσωπικό σας θέμα. Σύν-
τομα θα εμφανιστούν οικονομικές ευκαι-
ρίες που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα υπάρξουν πολλά θέματα που
αφορούν τις βασικές σας ανάγκες. Είναι η
στιγμή που θα πρέπει να γίνετε πιο προσε-
κτικοί με τις σχέσεις σας, αλλά και να μη
σπαταλάτε τα χρήματά σας σε αγαθά που δεν
είναι απαραίτητα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο σας δη-
μιουργεί μια ρευστότητα, αλλά η Αφροδίτη
σε σύνοδο με τον Άρη προαναγγέλλουν αυτό
το διάστημα ότι κάτι θα αλλάξει στην προσω-
πική σας ζωή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, τα πράγματα είναι
πολύπλοκα, όταν μάλιστα στον δωδέκατο
τομέα σας υπάρχουν αρκετοί πλανήτες. Γενι-
κότερα μην αντιδράτε έντονα με την κάθε
πρόκληση. Καλό είναι να περιμένετε την κα-
τάλληλη στιγμή για να βρείτε το δίκιο σας ή
να δείξετε την αξία σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς του πρώτου και του
δεύτερου δεκαημέρου θα υπάρξουν κα-
λές στιγμές που σίγουρα θα σας βοηθή-
σουν να δείτε με μια πιο αισιόδοξη ματιά
τη μέρα σας.
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Oπως είχα πει, οι δύο πρώτοι μήνες του 2022 θα
είναι δύσκολοι, όμως η άνοιξη θα απομακρύνει
τις γκρίζες μέρες που ακόμη μας χαλούν την
ψυχολογία. Σήμερα θα υπάρξουν αρκετές

εξελίξεις στα ζώδια της Γης και του Νερού, εφόσον για
άλλη μία φορά η πολυαστρία στο ζώδιο του Αιγόκερου
και στο ζώδιο των Ιχθύων δείχνει την επιθυμία μας να
φροντίσουμε ό,τι μας ανήκει, υλικά και
συναισθηματικά.



Ε
πισημαίναμε χθες ότι η «όρεξη»

και η προκλητικότητα της Τουρ-

κίας δεν θα κοπούν παρά μόνο αν

νιώθει τη στρατιωτική ισχύ της Ελ-

λάδας. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό

για μια χώρα που μετέχει σε μια στρατιωτική

συμμαχία, το ΝΑΤΟ, και είναι μέλος του σκλη-

ρού πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας μέ-

σω της συμμετοχής της στην ΕΕ, δεν παύει να

αποτελεί μια πραγματικότητα.

Η Ουκρανία είναι μια χώρα που κατέχει την
πρώτη θέση στην Ευρώπη σε αναλήψιμα απο-
θέματα ορυκτού ουρανίου. Είναι επίσης:
• πρώτη στην Ευρώπη σε επιφάνεια αρόσιμης γης
• πρώτη στον κόσμο σε εξαγωγές ηλιέλαιου
• πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή αμμωνίας
• δεύτερη στην Ευρώπη και δέκατη στον κόσμο
σε αποθέματα τιτανίου
• δεύτερη στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών
μαγγανίου (2,3 δισ. τόνοι, 12% των παγκόσμιων
αποθεμάτων)
• δεύτερη στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών
σιδήρου (30 δισ. τόνοι)
• δεύτερη στον κόσμο σε κοιτάσματα υδραργύρου
• δεύτερη στον κόσμο σε παραγωγή κριθαριού.

Και για να μη σας κουράζουμε, η Ουκρανία
είναι τέταρτη στον κόσμο σε συνολική αξία φυ-
σικών πόρων.

Είναι κατανοητό ότι πρόκειται για μια χώρα
που στον τομέα της παραγωγής πρώτων υλών
(χωρίς να υπολογίζουμε το φυσικό αέριο) δια-

δραματίζει σημαντικότατο ρόλο όχι μόνο στη
Γηραιά Ήπειρο αλλά παγκοσμίως.

Και όμως, αυτή τη χώρα, η Δύση την έχει εγ-
καταλείψει στην τύχη της. Θα ρωτήσει κανείς,
δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει; Να αντιδράσει
στρατιωτικά η Δύση και να ξεκινήσει τρίτος
παγκόσμιος πόλεμος; Φυσικά όχι. Αλλά αυτή
τη στιγμή η Δύση αποδείχθηκε αδύναμη να
αποτρέψει το κακό που ερχόταν. Όχι μόνο δεν
«διάβασε» καλά τον Πούτιν, αλλά επέτρεψε
στον κωμικό, στο επάγγελμα, πρόεδρο της Ου-
κρανίας να περιφέρεται στα διεθνή fora και να
διαδίδει ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει πυρη-
νικά στο έδαφός του. 

Αν υπήρχαν σοβαροί ηγέτες στη Δύση, θα
έπρεπε μόνοι τους να τον έχουν συμμαζέψει. Η
Δύση πρέπει να κατανοήσει ότι χρειάζεται
συμμάχους και όχι τσιράκια. Και όταν λέμε Δύ-
ση, εννοούμε, κυρίως, τις ΗΠΑ, γιατί αυτές δί-
νουν τον ρυθμό.

Στην περίπτωση που ο Ερντογάν θελήσει να
μιμηθεί τον Πούτιν, είναι δεδομένο ότι οι κατα-
στάσεις δεν θα είναι ανάλογες.

Η Ελλάδα μπορεί να μην έχει την παραγωγι-
κή δυνατότητα της Ουκρανίας, αλλά διαθέτει
ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Η πατρίδα μας έχει το πλεονέκτημα να ανή-
κει σε διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ και ΕΕ) και
να έχει συνάψει, πρόσφατα, σημαντικές αμυν-
τικές συμφωνίες, όπως αυτή με τη Γαλλία.
Ωστόσο γνωρίζουμε καλά, όλοι, ότι μια επίθεση
της Τουρκίας, πιθανόν σε κάποιο ελληνικό νη-

σί, θα κληθούμε μόνοι μας να την αποτρέψου-
με. Ακόμα και να ενεργοποιηθούν αμυντικές
συμφωνίες, ακόμα και να αποφασίσει το ΝΑΤΟ
ποιου το μέρος θα πάρει ή θα κάνει απλώς τον
διαιτητή, θα χρειαστεί χρόνος. Χρόνος ικανός
για να αποτραπεί αυτό που σήμερα βλέπουμε
ότι γίνεται στην Ουκρανία: η προέλαση του εχ-
θρού. Γιατί αν ο εχθρός κάνει προέλαση, τότε
παγιώνει καταστάσεις και η διαπραγμάτευση
γίνεται από δυσμενή θέση. Δεν είμαι στρατιωτι-
κός για να διατυπώσω μια επαγγελματική άπο-
ψη, αλλά επισημαίνω αυτό που προκύπτει από
την κοινή λογική. Και η κοινή λογική λέει ισχυ-
ρή δύναμη αποτροπής, αλλά και, ίσως, δύναμη
επίθεσης για αντιπερισπασμό και ενδυνάμωση
της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας.

Η απλή αυτή λογική κάνει την αμυντική θω-
ράκιση της Ελλάδας αυτοσκοπό για όλα τα κόμ-
ματα. Και είναι κρίμα να υπάρχουν κόμματα
που κυβέρνησαν την Ελλάδα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,
που δεν το αναγνωρίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
καταλάβει ότι τα οικονομικά μέτρα εναντίον του
επιτιθέμενου είναι μια πολιτική που ποτέ στην
ιστορία δεν έχει αποδώσει.

Η Ελλάδα έχει μείζονα σημασία για την άμυ-
να της Ευρώπης και γενικότερα της Δύσης. Αυ-
τό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εναποθέ-
σουμε τα πάντα στη Δύση. Για να μείνουμε στη
Δύση, πρέπει να είμαστε σε θέση μόνοι μας να
αποτρέψουμε τον κίνδυνο από την Ανατολή.
Αλλά και για να έχουμε ειρήνη, πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι για πόλεμο.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Για να έχουμε ειρήνη πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

Η Ελλάδα 
έχει μείζονα 
σημασία για 
την άμυνα 
της Ευρώπης 
και γενικότερα
της Δύσης. 
Αυτό, όμως,
δεν σημαίνει 
ότι πρέπει
να εναποθέσουμε
τα πάντα 
στη Δύση


