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Η Ευρώπη ακόμα δυσκολεύεται…

Η

ρωσοουκρανική κρίση απέδειξε για ακόμα
μία φορά ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να
διαχειριστεί τα μεγάλα ζητήματα, ως
«Ένωση», με κοινή στάση, κοινή αντίληψη,
κοινή φωνή. Και είναι λογικό, όσο υπάρχουν εθνικά
συμφέροντα αλλά και ιστορικές-παραδοσιακές φιλίες και έχθρες, που «σκοντάφτουν» η μία στην άλλη,
αυτό να διατηρείται. Για παράδειγμα, είναι λογικό η
Πολωνία να ζητά παραδειγματική τιμωρία της Ρωσίας
και να ταχθεί στο πλευρό των «σκληρών ιεράκων» της
Ουάσιγκτον, ως συνέχεια σε μια έχθρα που πηγαίνει
600 χρόνια πίσω. Επίσης λογικό είναι οι Ιταλοί να ζητούν, αντιθέτως, μια μετριοπαθέστερη προσέγγιση ως
Ευρώπη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εθνικές
διαφορές αλλά υπάρχει εκτεταμένη οικονομική συνεργασία. Και οι Γερμανοί αποφάσισαν να κρατήσουν
χαμηλά τους τόνους στέλνοντας 5.000 κράνη και όχι
όπλα όπως είχε ζητηθεί, επικαλούμενοι λόγους…
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Γιάννης Αρμουτίδης

«ειρήνης», κι ας παρέχουν όπλα στα περισσότερα
κράτη του πλανήτη.
Στην Ελλάδα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, έτσι όπως το βιώσαμε τραυματικά την περασμένη δεκαετία και με αφορμή τη δημοσιονομική κρίση. Ο
ισχυρός Βορράς και ο φτωχός Νότος καθόρισαν και
καθορίζουν γραμμές και μπλοκ από τις συνόδους κορυφής μέχρι τα αγροτικά fora για τα προϊόντα. Και η
πανδημία αποτέλεσε έδαφος διαφοροποιήσεων, ιδίως
στις αρχές της, όταν το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ έκανε ό,τι θεωρούσε σωστό για να προστατευτεί σε εθνικό
επίπεδο, με τους δικούς του κανόνες και περιορισμούς
εντός της επικράτειάς του. Οι αποκλίσεις στα μέτρα που
έλαβε κάθε χώρα, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν χαώδεις: «Χαλαρά» στην Ουγγαρία, σκληρό λοκντάουν στη
Γερμανία και την Ελλάδα.
Υπό αυτό το πρίσμα και με φόντο την έκρυθμη κατά-
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σταση στην Ουκρανία, θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει τον Μακρόν ως αυτόν που έδειξε τη μεγαλύτερη
διάθεση να βγει μπροστά, να δώσει «μάχες» για την
ειρήνη στα ανατολικά της ηπείρου, να σηκώσει στις
πλάτες του, με την ένταση που μπορεί να το κάνει ο
Πρόεδρος της Γαλλίας, το βάρος της «Ενωμένης» για
την Ευρώπη. Άλλωστε, το αποκάλυψε ο ίδιος ο Πούτιν,
ότι ο Γάλλος «με βασάνιζε έξι ώρες», προκειμένου να
του αποσπάσει μια τυπική δέσμευση ότι δεν θα πραγματοποιήσει εισβολή. Θεωρητικά η πρωτοβουλία του
Μακρόν θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για να
στηθεί ένα σταθερό οικοδόμημα ενιαίου αμυντικού
δόγματος για την Ένωση, κάτι που έχει επιδιώξει και
στο παρελθόν με αφορμή την προώθηση της ιδέας
τού, σαφώς περιορισμένου από το αρχικό σχέδιο, ευρωστρατού. Μήπως και η Ευρώπη βρει μια πιο στεντόρεια, αυτόνομη φωνή, τουλάχιστον για τα ζητήματα
της «αυλής» της.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα αγκυροβόλιο σταθερότητας

Ι

σχυρά διαπιστευτήρια ότι η Ελλάδα παραμένει αγκυροβόλιο σταθερότητας και
αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε αντίθεση με τον αναθεωρητισμό που εκπέμπει η
Τουρκία, έδωσε εκ νέου χθες από το Μόναχο
και τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εν μέσω της απόλυτης γεωπολιτικής αστάθειας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη διακεκαυμένη ζώνη της ρωσοουκρανικής μεθορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας βρέθηκαν χθες στην καρδιά των εξελίξεων, και συγκεκριμένα σε Μόναχο και Μόσχα αντιστοίχως, τοποθετώντας την Ελλάδα
στην πλευρά των δυνάμεων που επιζητούν
την ειρηνική και ρεαλιστική διευθέτηση των
κρίσεων και όχι τη διαιώνιση και ανατροφοδότησή τους.
Τα ραντεβού του πρωθυπουργού το τελευταίο διήμερο σε Βρυξέλλες και Μόναχο μαρτυρούν την επιδίωξη της Αθήνας να διαμορφώσει ένα πλέγμα συμμαχιών, που να προάγει εν τοις πράγμασι τη στενότερη συνεργασία σε πολιτικά, αμυντικά και ενεργειακά ζητήματα σε περιφερειακό επίπεδο, γεγονός
που ικανοποιεί συμμάχους της χώρας, όπως
οι ΗΠΑ και η ΕΕ, αλλά και απομονώνει εκεί-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

νους που εξακολουθούν να βλέπουν τον ρόλο
τους μέσα από τις απειλές και τον αναθεωρητισμό, όπως είναι η Τουρκία.

Τετ α τετ με Μπλίνκεν
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός είχε
στο περιθώριο της χθεσινής του δραστηριότητας στο Μόναχο εξόχως ενδιαφέροντα ενσταντανέ τόσο με τον Αμερικανό υπουργό
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν όσο και με τον
αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό
Άμυνας του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Γκανζ. Η εγκάρδια ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαν Μητσοτάκης και Μπλίνκεν επιβεβαιώνει σύμφωνα με έμπειρα στελέχη περί τα διεθνή το
εξαιρετικά θερμό κλίμα που επικρατεί στον
άξονα Αθήνας - Ουάσιγκτον, εν αναμονή μάλιστα και της οριστικοποίησης της ημερομηνίας της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα
πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν. Ούτως ή

άλλως, η ενίσχυση του περιφερειακού σχήματος συνεργασίας 3 + 1 καθώς και η σημασία του για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε
μια περιοχή που ταλαιπωρείται συχνά πυκνά
από την τουρκική προκλητικότητα, ετέθη κατά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού
με τη διακομματική αντιπροσωπεία Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων με επικεφαλής τον Lindsey Graham. Αξιοσημείωτο
πως στην αμερικανική αντιπροσωπεία μετείχε μεταξύ άλλων και ο γερουσιαστής Chris
Van Hollen, μέλος της επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας για κονδύλια σε ξένες
επιχειρήσεις, ο οποίος έχει επανειλημμένως
χαρακτηρίσει προτεραιότητα την οικοδόμηση
σχέσεων με την Ελλάδα, ως έναν σημαντικό
εταίρο στο ΝΑΤΟ.

Επίσκεψη προέδρου του Ισραήλ
Ολιγόλεπτη συνάντηση εξαιτίας της καθυστερημένης άφιξης του Μπέντζαμιν Γκανζ
στον χώρο της Διάσκεψης είχε ο κ. Μητσοτάκης και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό
και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, κατά την
οποία κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι επαναβεβαιώθηκε το στρατηγικό βάθος των διμερών σχέσεων ενόψει και της επίσκεψης
του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ

στην Αθήνα την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η Τουρκία αναζητά ερείσματα στο Τελ Αβίβ επιχειρώντας κακήν κακώς να επουλώσει πληγές που η ίδια έχει
ανοίξει. Μόλις χθες, εξάλλου, συμφώνησε με
τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι να επιταχύνουν
την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου, project με ευδιάκριτο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Από τη Μόσχα, εξάλλου, και τη συνάντησή του με τον
Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατηγόρησε την Άγκυρα ότι οι αιτιάσεις που προβάλλει είναι προσχηματικές, επικαλούμενος
το casus belli κατά της χώρας μας.

Πολλαπλές
ελληνοαμερικανικές επαφές
Μητσοτάκη και σύσφιγξη
περιφερειακών σχέσεων
κατά της τουρκικής
προκλητικότητας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Η

διαγραφή του Γιώργου Κύρτσου
από τη ΝΔ δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς εδώ και
καιρό ο ευρωβουλευτής αποτελούσε ξένο σώμα για το κόμμα. Οι τοποθετήσεις του και οι αναρτήσεις του μέσω των
social media ξεπερνούσαν συχνά τις «κόκκινες γραμμές».
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Τουλάχιστον δύο φορές, σύμφωνα με
πληροφορίες, είχε δεχθεί συστάσεις από
υψηλόβαθμα στελέχη του Μαξίμου, αλλά ο
ίδιος εξακολουθούσε να παίζει με τη φωτιά
προκαλώντας με τη στάση του τη διαγραφή
του. «Ο κ. Κύρτσος έχει επιδιώξει εδώ και
πάρα πολύ καιρό μια συγκεκριμένη τακτική. Όλοι καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι
επιδιώξεις και οι προθέσεις του, είναι πολύ
φανερό», είχε δηλώσει πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Ωστόσο η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν οι επιθέσεις του εναντίον της Δικαιοσύνης, καθώς αμφισβήτησε ανοιχτά
την ανεξαρτησία της για την υπόθεση της
Novartis και τις διώξεις Βαξεβάνη και Τουλουπάκη, γεγονός που προκάλεσε την οργή
του Μαξίμου, αφού εκτός των άλλων δυσφημούσε τη χώρα στο εξωτερικό. Παράλληλα είχαν φτάσει πληροφορίες πως έχει
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με άλλα
κόμματα για τη συνέχιση της πολιτικής του
σταδιοδρομίας, καθώς γνωρίζει πως δεν θα
είναι εκ νέου υποψήφιος στο «γαλάζιο» ευρωψηφοδέλτιο.

Ήθελε ρόλο
Ενδεικτικό του εκνευρισμού που υπήρξε
για τη στάση του Γιώργου Κύρτσου ήταν
πως δεν παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό
του κόμματος όπως συνηθίζεται, αλλά με
την ενεργοποίηση συγκεκριμένου άρθρου
του καταστατικού του κόμματος καρατομήθηκε αμέσως με απόφαση του Παύλου Μαρινάκη. «Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η
όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμη
και αν ξεπερνούσε τα όρια. Ανοχή όμως στη
δυσφήμηση της χώρας δεν μπορεί να
υπάρξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
γραμματέας της ΝΔ. Ο Γιώργος Κύρτσος

Από τον Καραμανλή στη «Σαλώμη» και τον Καρατζαφέρη
Ο Γιώργος Κύρτσος είχε παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις
με την οικογένεια Μητσοτάκη. Την περίοδο διακυβέρνησης
της χώρας από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο τότε διευθυντής του «Ελεύθερου Τύπου» μετείχε στον πρωινό καφέ στο
Μαξίμου και ήταν στη στενή ομάδα του τότε πρωθυπουργού.
Στη συνέχεια συμμάχησε με τον Μιλτιάδη Έβερτ και τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που ήταν μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος Λίλιαν
Βουδούρη που ίδρυσαν τον «Ελεύθερο Τύπο» και ανέλαβε την
έκδοση της εφημερίδας.
Ωστόσο στο ιστορικό συνέδριο της ΝΔ για την αρχηγία του
κόμματος επέλεξε να αλλάξει εσωκομματικό στρατόπεδο στηρίζοντας ανοιχτά τον Κώστα Καραμανλή που εκλέχτηκε πρόεδρος. Όμως η ήττα στις εκλογές του 2000 προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του βάζοντας στο στόχαστρο τον τότε εκπρόσωπο
της ΝΔ Άρη Σπηλιωτόπουλο. Είναι ενδεικτικό πως η συνέντευξη
του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «Σαλώμη της ΝΔ» τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, είχε δοθεί στον «Ελεύθερο
Τύπο της Κυριακής».
Η αλλαγή σκυτάλης στον επικοινωνιακό τομέα του κόμματος

ήταν από τους ευρωβουλευτές που είχαν
υπογράψει για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού του κόμματος. Από εκείνη τη στιγμή και μετά κύλησε
πολύ νερό στο αυλάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ευρωβουλευτής λόγω των προσωπικών του σχέσεων με τον πρωθυπουργό ανέμενε να αναλάβει ρόλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο κάτι
τέτοιο δεν συνέβη και αποφάσισε να βγει
στο αντάρτικο.

Οι σχέσεις με τον Ανδρουλάκη
Η διαγραφή του Γιώργου Κύρτσου πυροδότησε σενάρια περί μετακίνησής του στο

με την παρουσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου δεν έδιωξε τα
σύννεφα στις σχέσεις ανάμεσα στον Γιώργο Κύρτσο και τον Κώστα Καραμανλή. Μάλιστα ο εκδότης του «Ελεύθερου Τύπου»,
που είχε διαμαρτυρηθεί έντονα στον πρωθυπουργό για τη συγκεκριμένη επιλογή, άρχισε να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, με
αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός «Ελεύθερου Τύπου». Από τότε οι
σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή ποτέ δεν εξομαλύνθηκαν.
Το 2003 εξέδωσε το βιβλίο «Ο μυστικός πόλεμος των εξουσιών», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει πως ήταν ο άνθρωπος των πρόεδρων της ΝΔ από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέχρι τον Κώστα Καραμανλή.
Στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, ο Γιώργος Κύρτσος ως
εκδότης της «City Press» στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά, όμως
εκείνος δεν τον συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και αποφάσισε να συνεργαστεί με τον ΛΑΟΣ και τον Γιώργο Καρατζαφέρη ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Η κίνηση αυτή, όπως
παραδέχθηκε ο ίδιος στη συνέχεια, ήταν πολιτικό λάθος και έτσι
αποφάσισε να ρίξει γέφυρες εκ νέου προς τον Αντώνη Σαμαρά,
ο οποίος τον συμπεριέλαβε στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ.

ΚΙΝΑΛ. Οι πολύ καλές σχέσεις με τον Νίκο
Ανδρουλάκη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στην Ευρωβουλή, σε συνδυασμό με το
ότι ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναζητά πρόσωπα για τη στελέχωση του οικονομικού του
επιτελείου, φούντωσε τις φήμες χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνει το
ενδεχόμενο αυτό. Παράλληλα η στήριξη
του ΣΥΡΙΖΑ στις απόψεις που εξέφρασε ο
πρώην «γαλάζιος» ευρωβουλευτής προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΝΔ. «Αν
στον ΣΥΡΙΖΑ τους αρέσουν τόσο πολύ οι θέσεις του ευρωβουλευτή, ας του απευθύνουν πρόσκληση να ενταχθεί στο κόμμα
τους. Αφού “λυτρώθηκε” ο κ. Κύρτσος, ενώ

τόσο καιρό ασφυκτιούσε, ας επιστρέψει
την έδρα σε αυτούς που με την ψήφο τους
τον έστειλαν στην Ευρωβουλή και ας αναζητήσει, όπου νομίζει, πολιτική στέγη», τόνιζαν στην Πειραιώς.

Τουλάχιστον δύο φορές
είχε δεχθεί συστάσεις από
το Μαξίμου, αλλά ο ίδιος
εξακολουθούσε να παίζει
με τη φωτιά
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους αγρότες του θεσσαλικού κάμπου ψάχνει ψηφοφόρους ο Τσίπρας
«Στους πολίτες και με τους πολίτες για να γυρίσει το
παιχνίδι», τονίζουν πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας
του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την τακτική Τσίπρα, ο οποίος
ποντάρει ξεκάθαρα στις περιοδείες. Ο Αλέξης Τσίπρας
ξέρει πως μόνο ο ίδιος μπορεί να φέρει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ψηφοφόρους του Κέντρου και απογοητευμένους ψηφοφόρους της ΝΔ κοντά στο κόμμα και για αυτό επιλέγει να κάνει περιοδείες τόσο σε γειτονιές της
Αθήνας όσο και στην περιφέρεια. Έτσι μετά την Αργολίδα
ο επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα ήταν την Παρασκευή τα μπλόκα των αγροτών στη Λάρισα.
Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με εκπροσώπους της
Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ, εκφράζοντας
τη στήριξή του στα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να ανακτήσει την πλη-

γωμένη εμπιστοσύνη των αγροτών προς το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, εξαιτίας της κυβερνητικής περιόδου, τόνισε στους αγρότες στη συζήτηση στην πλατεία
της Αγιάς πως τα προβλήματά τους είναι αποτέλεσμα της
κυβερνητικής πολιτικής Μητσοτάκη. Μιας πολιτικής που
επιλέγει να αδιαφορεί για τη δυσμενή οικονομική κατάστασή τους, δίνοντάς τους ψίχουλα για να σταματήσουν να
διεκδικούν όσα τους ανήκουν, ενώ την ίδια στιγμή ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ αμείβεται με 360.000 ευρώ
ετησίως μαζί με τα μπόνους, αφήνοντας τα λαϊκά στρώματα να «γονατίζουν» από το ανεξέλεγκτο ράλι των τιμών
στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως άλλωστε δήλωσε ο ίδιος από
το βήμα της Βουλής. Μίλησε μάλιστα ανοιχτά για το τι
έπραξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την αγροτιά μέσα σε
ένα ασφυκτικά δημοσιονομικό περιβάλλον, ενώ επανέλαβε το αίτημα για εδώ και τώρα εκλογές.

ΝIΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗΣ:

«Δεν θα γίνουμε
το δεκανίκι τους»

Σ

την αντεπίθεση περνάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε
μια προσπάθεια να ξεφύγει από
«τα σχοινιά του πολιτικού
ρινγκ» που έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της πίεσης που δέχεται
από το σφυροκόπημα που εξαπολύουν
στο κόμμα του ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στο Action 24, επιχείρησε για ακόμη
μια φορά να «γκρεμίσει» τις γέφυρες μετεκλογικών συνεργασιών που στήνουν οι
πολιτικοί του αντίπαλοι.
Ούτως ή άλλως, στη Χαριλάου Τρικούπη
εκεί εντοπίζουν τις αιτίες για το ότι το τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο
πολιτικής έντασης, όπως επίσης και στο ότι
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να «σφραγίσουν» τις διαρροές τους προς το ΚΙΝΑΛ.

Το «δίλημμα»
Στο πλαίσιο αυτό επιχείρησε να «αλλάξει
σελίδα» θέτοντας το πολιτικό δίλημμα μετά
την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. «Το δίλημμα δεν θα είναι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημμα μετά τις πρώτες
εκλογές θα είναι μεταξύ νικητών και ηττημένων. Και η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι ο
νικητής, διότι θα έχει αυξήσει τα ποσοστά της
σε έναν μεγάλο βαθμό, όπως φαίνεται, και

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

ευελπιστώ και θα αγωνιστώ για αυτό το
πράγμα και η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ
θα έχουν καταποντιστεί, όπως φαίνεται. Άρα
το δίλημμα δεν είναι “με τους ηττημένους ή
με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία”, αλλά μεταξύ των ηττημένων και των νικητών
και εμείς θα είμαστε με την πλευρά των νικητών», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης. Απαντώντας δε και στο ενδεχόμενο πολιτικής
αστάθειας, είπε με νόημα: «Βεβαίως εμείς
θέλουμε σταθερότητα, αλλά δεν φτάνει μόνο
αυτό. Θέλουμε σταθερότητα με Σοσιαλδημοκρατία, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με
ένα τέλος στο πελατειακό κράτος. Με ένα τέλος σε αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης “επιτελικό κράτος”, που είναι αυτός και η παρέα
του. Λοιπόν, αυτά όλα δυστυχώς έχουν αποτύχει. Πρέπει να γίνει κάτι καινούργιο».

Περί «ίσων αποστάσεων»
Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που δέχτηκε περί «ίσων αποστάσεων», υπεραμύνθηκε για ακόμη μια φορά της στάσης που
κράτησε το κόμμα του, υποστηρίζοντας πως

«εμείς πολιτευόμαστε αξιακά, με θέσεις. Δεν
θέλουν αποστάσεις από εμάς, μας θέλουν
δεκανίκι τους και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Τελείωσε αυτό. Η παράταξη επέστρεψε δυναμικά, βλέπουμε αυτή την πολεμική εναντίον μας, η οποία θα κριθεί στις
εκλογές».

Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
Σχολιάζοντας τις κινήσεις της χώρας στη
σκακιέρα της εξωτερικής πολιτικής, τόνισε
πως η Ελλάδα «έχει συμφέρον να πρωταγωνιστήσει στο πεδίο της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και άμυνας της Ευρώπης. Χρειάζονται ισχυρές πρωτοβουλίες εντός της ΕΕ
και όχι μίζερες προσεγγίσεις», ενώ επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη να τεθεί ευρωπαϊκό εμπάργκο για την πώληση όπλων
στην Τουρκία. «Πουλώντας κάποια ευρωπαϊκά κράτη όπλα στην Τουρκία, στην ουσία ενδυναμώνουν τις διεκδικήσεις της. Πρέπει
όλοι να πιέσουμε χτίζοντας συμμαχίες με

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για μια καθαρή
απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενάντια
σε μια χώρα-ταραξία», είπε χαρακτηριστικά.
Επικριτικός εμφανίστηκε και στο πεδίο
αντιμετώπισης της πανδημίας, σημειώνοντας ότι «σε επίπεδο εμβολιασμού είμαστε
κάτω από τον μέσο όρο και ότι με τραγικό
τρόπο είμαστε πια στο γκρουπ με τους περισσότερους θανάτους από την αρχή της πανδημίας. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση στο
υγειονομικό κομμάτι έχει κάνει στρατηγικά
λάθη. Δεν ενίσχυσε τη δημόσια υγεία και
ήταν άτολμη στα μέτρα».

Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ «γκρεμίζει»
τις γέφυρες μετεκλογικών
συνεργασιών
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H... κλεμμένη «καρδιά
χτυπάει αριστερά»

Δήμαρχος που εκλέχθηκε
για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα το 2019 έχει
χάσει τα μυαλά του με τη
γραμματέα του. Το προβληματάκι για τον έγγαμο δήμαρχο είναι ότι
η γραμματέας, τυφλωμένη από έρωτα,
ζήτησε διαζύγιο και τώρα έχει αρχίσει
και τον πιέζει. Μικρή κοινωνία, το
έμαθε και η σύζυγος και προβλέπεται
μύλος. Αυτά παθαίνει όποιος αντί να
ασχολείται με τα πολλά προβλήματα
του τόπου του θέλει έρωτες!

«H καρδιά χτυπάει αριστερά», αλλά με κλεμμένο σύνθημα. Να σας αποκαλύψω λοιπόν το εξής: το σύνθημα
που πλασάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε πρωτοεμπνευστεί το γερμανικό κόμμα SPD και στη συνέχεια το «δανείστηκε» ο
Συνασπισμός του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος το
έκανε σημαία στις ευρωεκλογές του 1999. Η απορία μου
είναι εύλογη. Ούτε για νέο σύνθημα δεν έχουν έμπνευση
εκεί στην Κουμουνδούρου; Από αντιπολιτευτικά επιχειρήματα είναι προφανές ότι έχουν ξεμείνει, εξ ου και η καταστροφική επιστροφή στην εποχή των γερμανοτσολιάδων και της τοξικότητας. Και από σύνθημα όμως;

KENTΡΙ
Το αχτύπητο δίδυμο του Μητσοτάκη

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου

Η

ερώτηση του ενός εκατομμυρίου για όλους τους
ασχολούμενους με την πολιτική «πότε θα γίνουν οι
επόμενες εκλογές;» μπορεί να απαντηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και μάλιστα με ασφάλεια. Και
εξηγούμαι. Είθισται των συνεδρίων της ΝΔ να προηγούνται
προσυνέδρια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτήν τη φορά
λόγω της πανδημίας ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να
ακολουθήσει την αντίστροφη διαδικασία. Θα κάνει το συνέδριο στις 6-8 Μαΐου και μετά θα γίνουν μετασυνεδριακές εκδηλώσεις σε εκλογικά κρίσιμες περιοχές της χώρας.
Οπότε, όπως μου έλεγε ένας παλιός και έμπειρος στα
εκλογικά συνεργάτης του πρωθυπουργού, από το χρονοδιά-

γραμμα των εκδηλώσεων θα φανεί ξεκάθαρα πού πάει το
πράγμα. Αν οι εκδηλώσεις γίνουν όλες μέσα στο καλοκαίρι,
τρεχάτε, ποδαράκια μου, από Σεπτέμβριο. Αν πάλι απλωθούν
χρονικά μέχρι τα τέλη του χρόνου, τότε είναι προφανές ότι ο
Κυρ. Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να αιφνιδιάσει με πρόωρες
εκλογές, οι οποίες και θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι ότι ακόμη οι ημερομηνίες είναι ανοικτές και κανείς δεν πιστεύει ότι θα κλείσουν μέχρι τον Μάιο.
Που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι υπάρχει ετοιμότητα για
παν ενδεχόμενο. Άλλωστε, για τους μυημένους το πράγμα
μυρίζει ήδη...

Ο Γεωργαντάς και το κοπάδι του πατέρα του
Έχει εκπλήξει τους πάντες ο νέος ΥπΑΑΤ Γιώργος Γεωργαντάς με τις εξειδικευμένες γνώσεις του στα αγροτικά,
ιδιαίτερα στα κτηνοτροφικά ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο.
Όπως διηγείται ο ίδιος, μέχρι τα 23 του χρόνια, οπότε και
πήρε το πτυχίο της Νομικής, έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα
του, βιώνοντας ο ίδιος την καθημερινή ζωή μιας κτηνοτροφικής οικογένειας. Χθες είχε συνάντηση 2,5 ωρών με τους
εκπροσώπους των μπλόκων των Σερρών. Τους άκουσε με
υπομονή και συζήτησε μαζί τους διεξοδικά και ψύχραιμα.
«Μπήκαν ταύροι και βγήκαν αρνιά οι αγρότες», μου έλεγε
αργότερα στέλεχος του υπουργείου, θέλοντας να περιγράψει την ικανοποίησή τους από τη συνάντηση.

Δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Κυρ. Μητσοτάκη, από την εποχή που ήταν βουλευτής Β’ Αθηνών, θα δώσουν μαζί τη μάχη για την οργάνωση του
επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ στις 6-8 Μαΐου. Πρόκειται για τον Θανάση Νέζη, τον οποίο γνωρίζει και η
τελευταία νεοδημοκρατική... πέτρα, και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο, ο οποίος είναι στο πλευρό του
πρωθυπουργού από την εποχή που το γραφείο του
στεγαζόταν στην οδό Λυκείου. Εκτός από πολύ έμπιστοι του Μητσοτάκη, θεωρούνται και οι δύο άνθρωποι
χαμηλών τόνων και ενωτικοί. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται
ένα συνέδριο κόμματος για να πετύχει.

Δεν χωρούν και
οι δύο στην ίδια στέγη
Σε ανοιχτή πληγή μαθαίνω ότι εξελίσσεται
η δύσκολη συνεργασία της αναπληρώτριας
υπουργού Υγείας Μίνας
Γκάγκα με τον γγ Γ.
Κωτσιόπουλο. Οι
πληροφορίες
μου λένε ότι
τόσο η κυρία
Γκάγκα όσο
και ο γγ έχουν
μεταφέρει το
πρόβλημα της μεταξύ τους συνεργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου,
το οποίο καλείται να δώσει σύντομα λύση.
Πολύ περισσότερο που τώρα είναι στα σκαριά η αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, μια από τις
μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Προβεβλημένος
υπουργός στο
ψηφοδέλτιο
Επικρατείας;
Είναι από τους πιο προβεβλημένους υπουργούς της κυβέρνησης, αν όχι ο πιο προβεβλημένος, και όλες οι πληροφορίες τον εμφανίζουν να έχει κλειδώσει ως υποψήφιος
βουλευτής (για πρώτη φορά) στην Α’ Αθήνας. Πληροφορούμαι ωστόσο ότι τελευταίως γίνεται και μια δεύτερη σκέψη στο Μαξίμου. Να αναλάβει στις εκλογές -όποτε και
αν γίνουν- τον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς ο Γιάννης Οικονόμου πολιτεύεται στη Φθιώτιδα και θα πρέπει να
αφήσει τη θέση προεκλογικά. Η ανταμοιβή
για αυτό το βαρύ προεκλογικό φορτίο, αν τελικά το επιλέξει ο πρωθυπουργός, θα είναι
μια εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος. Κρατήστε το.
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Τι είπε, άραγε,
ο Αλέξης στον Πάιατ;

Θα μάθατε, βεβαίως, ότι ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ βρέθηκε στη Βουλή ειδικά για να συναντήσει τον κ. Τσίπρα. Το τι είπαν οι δύο άντρες, στον ΣΥΡΙΖΑ το κρατούν
επτασφράγιστο μυστικό. Ρωτάς τους συριζαίους: «Τι είπε ο πρόεδρος στον Πάιατ; Του
εξέφρασε την αντίθεσή του για την Αλεξανδρούπολη; Του είπε “έξω οι βάσεις”;». Εκεί
τα στελέχη της Κουμουνδούρου ξεροκαταπίνουν… «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον διάλογο και τη συνομιλία…» και διάφορα τέτοια
όμορφα. Η επίσημη εκδοχή που δίνουν είναι
ότι ήθελε να ενημερωθεί ο κ. Τσίπρας από
πρώτο χέρι για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Επειδή ο Γιώργος Κύρτσος
κρατάει κλειστά τα χαρτιά του
σχετικά με την από εδώ και
στο εξής πολιτική του διαδρομή, ρώτησα υψηλόβαθμο στέλεχος του Μαξίμου: «Μάθατε πού
θα πάει τελικά ο Γιώργος;». «Δεν μας ενδιαφέρει
καθόλου, αδερφέ. Ας κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός, πρόβλημά του», ήταν η απάντηση που πήρα.
Πλήρης αδιαφορία για τον Γιώργαρο… Κρίμα,
γιατί ο Κύρτσος περίμενε να τον κάνουν ήρωα.

Γιατί ο Βαρουφάκης γράφει
το όνομά του με ένα «ν»
Το βράδυ θα κοιμηθώ ήσυχος. Επιτέλους
έμαθα γιατί ο Βαρουφάκης γράφει το όνομά
του με ένα «ν» και όχι με δύο. «Το έχω κάνει
για να τιμήσω τον Γιάνη Κορδάτο, τον μεγάλο
ιστορικό που έγραφε το όνομά του με ένα “ν”.
Έτσι κι αλλιώς οι Γερμανοί το Johannes το
γράφουν με δύο “n” και το Ηans με ένα “n”»,
είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 στον ΑΝΤ1.
Σημειώνεται πως ο Γιάνης Κορδάτος ήταν Έλληνας κοινωνιολόγος, ιστορικός, πολιτικός
και νομικός, οπαδός του μαρξισμού. Παρότι
αυτοδίδακτος ιστορικός, υπήρξε πολυγραφότατος μελετητής της ελληνικής ιστορίας από
την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Χρονικό του Χρόνου
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Όλα καλά με
τον Πατούλη

Α

ποκαταστάθηκαν πλήρως οι σχέσεις
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη με την κυβέρνηση. Λειτούργησε «πυροσβεστικά», όπως μαθαίνω, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και όλα μέλι γάλα. Άλλωστε και ο περιφερειάρχης από την πλευρά του δεν είχε πρόθεση να δημιουργήσει ρήγματα. Είναι έμπειρος
πολιτικός και ξέρει τι σημαίνει πολιτική ορθότητα. Μάλιστα, εκτός από τον διευθυντή του
πρωθυπουργού, ο Πατούλης είχε την ευκαιρία
να μιλήσει και τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να διαλυθούν τα όποια σύννεφα
υπήρξαν.

POLITICANTIS
Σκρέκας: Δεν θα κόβεται
το ρεύμα στην καρδιά
του χειμώνα
Επειδή ακούγονται
και γράφονται
πολλά, ο υπουργός
Περιβάλλοντος
έσπευσε να διευκρινίσει ότι στις
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στους
δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου και επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν γίνονται διακοπές ρεύματος στην
καρδιά του χειμώνα. «Επίσης έχουμε δημιουργήσει έκτακτο αριθμό ενεργειακής αλληλεγγύης, τον 15902, όπου όποιος βρίσκεται σε απολυτή οικονομική δυσχέρεια καλεί
και επανασυνδέεται το ρεύμα του», διευκρίνισε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Ο
κ. Σκρέκας εξήγησε ότι η Πολιτεία πληρώνει
το κόστος επανασύνδεσης και αποπληρώνει
και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 6.000
ευρώ, το 100% των ληξιπρόθεσμων και από
εκεί και πάνω ένα ποσοστό των παλαιότερων
οφειλών.

«Ενάντια στο Κοράνι
η μετατροπή σε τζαμί
της Αγια-Σοφιάς»
Η γκάφα του Τσίπρα
με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Σας το έχω ξαναγράψει πολλές φορές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κακούς συμβούλους και αδιάβαστους. Πάλι τον παρέσυραν σε μια γκάφα πρώτου
μεγέθους. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον
υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση της
Ολυμπιακής, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ(!), της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΛΑΡΚΟ, της επικουρικής ασφάλισης και
«τώρα του ΕΦΚΑ», σημειώνοντας ότι «η ευθύνη
της πολιτικής ανήκει στον κ. Μητσοτάκη». Όλα καλά κι όλα ωραία. Μόνο που την ΤΡΑΙΝΟΣΕ την πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ στους Ιταλούς, όχι ο Μητσοτάκης.
Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
την ξεπούλησε για 45 εκατ. ευρώ(!) στην ιταλική
εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie Dello Stato Italiane. Πρόεδρε Αλέξη, θύμισέ το στον λογογράφο
σου… ότι παλαιότερα ο γίγαντας Γιώργος Σταθάκης κατηγορούσε τη ΝΔ ότι ήταν έτοιμη να ξεπουλήσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 300 εκατ. ευρώ κι
εσείς τη χαρίσατε τελικά για 45 εκατ. ευρώ.

«Πράξη μη αποδεκτή από το Κοράνι» χαρακτήρισε την ενέργεια του πρόεδρου της
Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει σε
τζαμί την Αγια-Σοφιά ο διακεκριμένος θεολόγος και συγγραφέας Μουσταφά Ισλάμογλου, καθώς, όπως τόνισε, «όλα τα μνημεία
είναι υπό την προστασία του Αλλάχ κατά το
Κοράνι» και επομένως η ενέργεια αυτή είναι
αντίθετη προς το Κοράνι. Είναι μια ενέργεια
που δεν δέχεται το Κοράνι, υπογράμμισε ο
Ισλάμογλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τουρκική DW και εν συνεχεία αναφέρθηκε στην κίνηση του διευθυντή Θρησκευτικών Υποθέσεων Αλί Ερμπάς που ανέβηκε στον άμβωνα με το σπαθί, εξηγώντας
για ποιον λόγο ήταν άκαιρη και δεν συνάδει
με το πνεύμα του Κορανίου.
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Το... Πρόσωπο
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POLITICANTIS

Το τηλεφώνημα Κουτσούμπα
στον Μητσοτάκη
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επικοινώνησε,
σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος
βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο Δ. Κουτσούμπας «μετέφερε το αίτημα των αγροτών της
Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων για συνάντηση με κυβερνητικό
κλιμάκιο υπουργών, προκειμένου να συζητήσουν πάνω στα δίκαια αιτήματα των
αγροτών, ώστε να προχωρήσει η επίλυσή τους». Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός
απάντησε ότι «κλιμάκιο των αρμόδιων υπουργών θα συναντήσει την Πανελλαδική
Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων από την ερχόμενη Δευτέρα». Όταν η
αντιπολίτευση γίνεται σωστά, παράγει αποτελέσματα…

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Γαλλικό βέτο
στα κρασιά από
τη Βόρεια Μακεδονία
Διοργανωτές διεθνούς διαγωνισμού στη
Γαλλία διόρθωσαν τους όρους «Μακεδονικός οίνος» και «Μακεδονικός αμπελώνας»
για κρασιά από τη Βόρεια Μακεδονία. Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές του διεθνούς
διαγωνισμού οίνου «Citadelles du Vin» στη
Γαλλία προχώρησαν στην αντικατάσταση
της παράτυπης αναφοράς του όρου «Μακεδονικός οίνος» και «Μακεδονικός αμπελώνας» για κρασιά που παράγονται στη Βόρεια
Μακεδονία, όταν το γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι εντόπισε τις
σχετικές φράσεις σε προωθητικό υλικό της
διοργάνωσης.
«Λόγω του ότι ο όρος “Μακεδονία” αποτελεί
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη της
Ελλάδας (ΠΓΕ Μακεδονία) για οίνους που
παράγονται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μακεδονίας, οι ανωτέρω αναφορές παραβιάζουν το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά το καθεστώς των αναγνωρισμένων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, και
οι ελληνικές Αρχές (υπουργείο Εξωτερικών και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων) προέβησαν στις απαραίτητες παρεμβάσεις στους διοργανωτές του
διαγωνισμού, αλλά και σε λοιπούς φορείς
και υπηρεσίες της Γαλλίας.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις έφεραν αποτέλεσμα, καθώς ο διοργανωτής διόρθωσε τις
παράτυπες αναφορές με άλλες προβλεπόμενες (“οίνοι - αμπελώνες της Βόρειας Μακεδονίας”)», αναφέρεται σε ανακοίνωση
της Ένωσης οινοπαραγωγών «Οινοποιοί
Βορείου Ελλάδος».

Ο Τούρκος πήρε το παλτό
του Φραγκογιάννη
Τελικά για τους Τούρκους ισχύει η παροιμία: «Ό,τι βλέπει
το μάτι τους, δεν αφήνει το χέρι τους». Αυτός ο «τριτοτέταρτος» πρεσβευτής που έκανε το σόου κατά της Ελλάδας στο
Όσλο, πήρε… κατά λάθος το παλτό του Έλληνα υφυπουργού
Εξωτερικών και πήγε να φύγει. Στη Νορβηγία, στο ίδιο πάνελ
με τον κ. Δένδια βρισκόταν και ο υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας Κώστας Φραγκογιάννης. Φεύγοντας από το πάνελ, δεν μπορούσε να βρει
το παλτό του. Έγινε ένας χαμός μέχρι να διευκρινιστεί τι έχει γίνει και αίφνης εμφανίζεται ο Τούρκος πρέσβης, αυτός που προκάλεσε το επεισόδιο με τον κ. Δένδια,
κρατώντας το παλτό του κ. Φραγκογιάννη. Το πήρε, όπως είπε, από λάθος, από την
αγωνία του προφανώς να φύγει άρον άρον από το πάνελ με τον κ. Δένδια… Φαντάζεστε τι γέλιο έπεσε στα διπλωματικά πηγαδάκια με τον Τούρκο.

Η Νίκη σαρώνει
στην αξιολόγηση
Η υπουργός Παιδείας προχωράει
ακάθεκτη στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων σχολείων παρά τις συνδικαλιστικές αγκυλώσεις. Για να ξέρετε, η
αξιολόγηση των διευθυντών στα σχολεία εφαρμόστηκε σε ποσοστό 99%. Για
όσους αρνήθηκαν την αξιολόγηση
υπήρξαν διοικητικές κυρώσεις. Αναστολή της επαγγελματικής και μισθολογικής τους εξέλιξης. Από τους περίπου 13.000 διευθυντές μόνον οι 114 αρνήθηκαν. Αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν γίνεται.

Μαθημένος στη διαχείριση κρίσεων

Τ

ις ημέρες που διαχειριζόταν ως κυβερνητικός εκπρόσωπος απανωτές έκτακτες
καταστάσεις ελέω πανδημίας και Ελληνοτουρκικών θυμήθηκε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος ήταν στην Κέρκυρα από
την Πέμπτη για ζητήματα του χαρτοφυλακίου του και συγκεκριμένα για τις εντάξεις έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όταν ξέσπασε η φωτιά στο επιβατηγό πλοίο Euroferry Olympia, ανοιχτά της Ερεικούσας.
Αφού συνομίλησε με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, o κ. Πέτσας συντόνισε τις προσπάθειές του με τον βουλευτή του νησιού Στέφανο Γκίκα, την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, τη δήμαρχο του νησιού
Μερόπη Υδραίου αλλά και τον γγ του υπουργείου Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο, που έτυχε να βρίσκεται και αυτός στο νησί για λόγο σχετιζόμενο με το δικό του πεδίο δράσης.
Δημιουργήθηκε άμεσα χώρος υποδοχής των απεγκλωβισμένων από το φλεγόμενο
πλοίο, ενώ άμεση ήταν και η κινητοποίηση του ΕΟΔΥ, καθώς κάποιοι εκ των διασωθέντων διαγνώστηκαν με κορονοϊό. Ο Στέλιος Πέτσας ενημέρωσε… εξωδίκως τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για την πορεία της όλης επιχείρησης, γεγονός που θα χαροποίησε τον πρωθυπουργό σε μια περίοδο που το Μέγαρο Μαξίμου αναζητεί πρόθυμα στελέχη να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά.

LOCK
ΚΟΥΙΖ: Έφτασε στ’ αυτιά μου ότι
«διοικητής» οργανισμού αγνοεί
τον πολιτικό του προϊστάμενο,
δηλαδή τον υπουργό του. Μάλιστα στην πιάτσα λέγεται ότι ο διοικητής αρνήθηκε να λάβει μέρος σε τηλεδιάσκεψη και έστειλε τη βοηθό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο υπουργός όχι μόνο
δεν δέχθηκε την αντ’ αυτού, αλλά έγινε… Τούρκος.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΛΤΙAΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

Τ

η διαβεβαίωση ότι «η Ελλάδα διαθέτει την αποφασιστικότητα, το
φρόνημα και τη δύναμη πυρός να
απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή» παρέχει μέσω συνέντευξής του στην
«Political» ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ απορρίπτει τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της
Τουρκίας, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά,
τονίζοντας ότι «δεν αποστρατιωτικοποιείται
ό,τι απειλείται».
στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συμπεριφέρεται
«επικίνδυνα εθνικά» και ότι «είναι απών από
την εθνική συστράτευση» στο φόντο της κοινοβουλευτικής του στάσης για τις συμβάσεις
των Rafale και των Belharra. Τέλος, ο κ. Βαρβιτσιώτης επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση
«συνεχίζει να στηρίζει τους κοινωνικά ευάλωτους και όσους πλήττονται από την ακρίβεια χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας», ερωτηθείς για
το σφοδρό κύμα ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σε ακόμη μια διεθνή κρίση και μάλιστα
στη γειτονιά της, στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει να διαδραματίσει πρωτεύοντα γεωπολιτικό ρόλο. Πώς
είναι εφικτό να ισορροπήσει η ελληνική
εξωτερική πολιτική ανάμεσα στη συστράτευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ
και την πολιτική ανοικτών διαύλων με τη
Ρωσία;
Όπως είπε και ο πρωθυπουργός προσερχόμενος την έκτακτη σύνοδο των ηγετών για
την Ουκρανία, ελπίζουμε για το καλύτερο αλ-

λά προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο. Η
Ελλάδα ξέρει ποια είναι η θέση της στο διεθνές σύστημα και έχει κάνει την ουσιαστική
επιλογή να συνομιλεί με όλους. Είμαστε
στρατηγικός σύμμαχος με τις ΗΠΑ -και μάλιστα στο πλαίσιο μιας αναβαθμισμένης πλέον
σχέσης- και χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ. Παράλληλα, έχουμε ανοιχτούς διαύλους
με τη Ρωσία και αυτό φαίνεται και από τη
χθεσινή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Δένδια - Λαβρόφ στη Μόσχα. Η Ελλάδα
άλλωστε έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον για
την Ουκρανία λόγω της παρουσίας των χιλιάδων Ελλήνων ομογενών στη Μαριούπολη.
Στις Βρυξέλλες επαναβεβαιώσαμε την
απόλυτη ενότητά μας, τη στήριξή μας στην
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την
αποφασιστικότητά μας να αντιδράσουμε
συντονισμένα και σε συνεννόηση με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους μας σε περίπτωση που υπάρξει μια εισβολή από πλευράς
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Πρόκειται για μια κρίση που εκτυλίσσεται
στην αυλή της Ευρώπης και αποτελεί αφορμή για να σκεφτούμε ευρύτερα τον ρόλο της
Ευρώπης στα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα.
Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Αυτό θα συμβεί εφόσον προχωρήσει αποφασιστικά προς την επίτευξη της
στρατηγικής της αυτονομίας, θέμα το οποίο η
Ελλάδα έχει βάλει στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης και βρίσκεται
ψηλά στην ατζέντα της Γαλλικής Προεδρίας.
Αποτέλεσμα της ρωσοουκρανικής έντασης είναι η εκτόξευση των τιμών σε ενέργεια και βασικά αγαθά, που δοκιμάζει εκ
των πραγμάτων την κοινωνική συνοχή.
Ανησυχείτε για διόγκωση της κοινωνικής
αντίδρασης και πώς είναι κατά τη γνώμη
σας εφικτό να συνεχίσετε τις παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, την ώρα που επανέρ-

«Οι ισχυρισμοί της Τουρκίας
είναι προκλητικοί,
παράλογοι και ανιστόρητοι»
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χεται δριμύτερος ο κανόνας της δημοσιονομικής ισορροπίας;
Η ανησυχία μας είναι οι ανάγκες των πολιτών και όχι το πολιτικό κόστος. Το καμπανάκι
για τη δική μας κινητοποίηση είναι τα ίδια τα
προβλήματα και όχι ο φόβος της κοινωνικής
δυσαρέσκειας. Και αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες το αντιλαμβάνονται στο τέλος της μέρας.
Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, που επιδίδεται σε μια ακατάσχετη παροχολογία χωρίς αντίκρισμα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει και θα συνεχίζει να στηρίζει τους κοινωνικά ευάλωτους και όσους πλήττονται από την
ακρίβεια χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Το αποδείξαμε αυτό με την κρίση της πανδημίας, κατά
την οποία προστατεύσαμε τις θέσεις εργασίας. Το αποδεικνύουμε και με την ενεργειακή κρίση, ενισχύοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, η θέση μας είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιστρέψει σε
δημοσιονομικούς κανόνες που αντιστοιχούσαν σε μια άλλη εποχή και στις σημερινές
συνθήκες θα ήταν μια δημοσιονομική μέγγενη. Διότι σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας
απασχολήσει στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας.
Ανησυχείτε ότι η κλιμάκωση της εμπρηστικής ρητορικής από την πλευρά της
Τουρκίας κατά της χώρας μας μπορεί να
λάβει τη μορφή ενός θερμού επεισοδίου
στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο; Είστε ικανοποιημένος από τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας τόσο έναντι της
τουρκικής επιθετικότητας όσο και στο πεδίο του Μεταναστευτικού;
Η Ελλάδα είναι ταγμένη με την πλευρά της ειρήνης, της συνεργασίας, του διεθνούς δικαίου.
Παράλληλα, διαθέτει την αποφασιστικότητα, το
φρόνημα και τη δύναμη του πυρός να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή. Η ετοιμότητά μας
αυτή δεν αποτελεί μόνο εγγύηση ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον μας θα πέσει
στο κενό, αλλά αποτελεί και αποτελεσματικό
μέσο αποτροπής μιας τέτοιας ενέργειας.
Είναι φανερό πως η αναβάθμιση της αμυντικής ισχύος της χώρας και η διπλωματική
μας κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα έχουν
προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία. Η πρόσφατη αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών από την Άγκυρα συνάντησε
την ηχηρή αποδοκιμασία των συμμάχων και
εταίρων μας, των ΗΠΑ, της ΕΕ αλλά και του
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι προκλητικοί, παράλογοι και ανιστόρητοι. Η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί ότι
στον σύγχρονο κόσμο δεν γίνονται δεκτές
συμπεριφορές και πρακτικές που παραπέμπουν σε προηγούμενους αιώνες και σε κράτη-πειρατές. Είμαστε η μόνη χώρα στον κό-

«

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να
είναι απών από την εθνική
συστράτευση. Το εθνικό
μέτωπο απαιτεί ενότητα,
ομοψυχία και ομοθυμία.
Η άμυνα της χώρας είναι
ο υπέρτατος αυτοσκοπός.
Η πατρίδα για εμάς είναι
πάνω απ’ όλα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

σμο, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που αντιμετωπίζουμε απειλή πολέμου - casus belli. Τα
νησιά μας δεν απειλούν, αντίθετα απειλούνται.
Δεν μπορεί να αποστρατιωτικοποιηθεί κάτι το
οποίο απειλείται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που πέτυχε να μετατρέψει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ευρωτουρκικό ζήτημα. Η Ευρώπη
βρέθηκε στο πλευρό της Ελλάδας τόσο στον
Έβρο όσο και στην κρίση του καλοκαιριού του
2020 στο Αιγαίο.
Στο θέμα του Μεταναστευτικού, η Ελλάδα
κατάφερε να μειώσει τις ροές κατά 90% και να
αποσυμφορήσει τα νησιά. Ως χώρα έχουμε
βάλει στο ευρωπαϊκό τραπέζι του διαλόγου
την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πλαισίου κυρώσεων σε όποιον επιχειρεί να εκβιάσει
την Ευρώπη μέσω της εργαλειοποίησης ανθρώπων. Και αυτό το ισχυρό μήνυμα πρέπει
να στείλει η ΕΕ σε όσους επιβουλεύονται την
ασφάλεια και τη συνοχή της.
Πώς αξιολογείτε τη στάση των κομμάτων
της αντιπολίτευσης και δη του ΣΥΡΙΖΑ κατά
την ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου
για την απόκτηση ακόμη έξι μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, καθώς και της
προμήθειας των φρεγατών τύπου Belharra
και των τορπιλών για τα υποβρύχια;
Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει αναβάθμιση της τουρκικής απειλής. Αυτό φαίνεται να
μην το αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός
άκρως προβληματικό τόσο πολιτικά όσο και
εθνικά, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να μην κατανοεί τον βαθμό της τουρκικής απειλής, όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσω της «Γαλάζιας Πατρίδας», του
τουρκολιβυκού μνημονίου αλλά και της πρόσφατης αμφισβήτησης των διεθνών συνθηκών που αφορούν τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου. Η αξιωματική αντιπολίτευση συμπε-

ριφέρεται ανεξήγητα πολιτικά και επικίνδυνα
εθνικά. Απέναντι στη συνεχώς αναβαθμιζόμενη τουρκική απειλή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να
είναι «απών» από την εθνική συστράτευση. Το
εθνικό μέτωπο απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και
ομοθυμία. Η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός. Είναι το ύψιστο καθήκον. Η
πατρίδα για εμάς είναι πάνω απ’ όλα.
Προ μιας εβδομάδος συντονίσατε από το
Καστελόριζο την εκδήλωση «Η νησιωτικότητα ως προτεραιότητα για το μέλλον της
Ευρώπης». Ποια είναι κατά τη γνώμη σας
τα μηνύματα από μια τέτοια εκδήλωση σε
ένα νησί με υψηλό σε κάθε περίπτωση
συμβολισμό;
Η εκδήλωση στο Καστελόριζο έστειλε μια
σειρά από ηχηρά μηνύματα τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς την Τουρκία. Όσον αφορά
την Ευρώπη, στείλαμε το μήνυμα ότι οι Βρυξέλλες πρέπει ακούσουν τη φωνή των νησιωτών και ότι χρειάζονται ευρωπαϊκές πολιτικές
ενίσχυσης της νησιωτικότητας, ειδικά των
ακριτικών νησιών. Η συμμετοχή τριών υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
των τριών νησιωτικών κρατών (της Ιρλανδίας,
της Κύπρου και της Μάλτας) αποτέλεσε μια
ισχυρή απάντηση ότι τα ακριτικά μας νησιά
αποτελούν ευρωπαϊκό έδαφος. Παράλληλα,
στείλαμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα σεβασμού
του διεθνούς δικαίου, σεβασμού των συνόρων και των αρχών καλής γειτονίας. Νομίζω
ότι έγινε κατανοητό προς όλους ότι εκεί, στην
εσχατιά της χώρας, χτυπά δυνατά η καρδιά όχι
μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Επίσης, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το στρατιωτικό φυλάκιο της Ρω και να διαπιστώσω
και από κοντά την αποφασιστικότητα και ετοιμότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
να υπερασπιστούν την πατρίδα μας απέναντι
σε κάθε απειλή.
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ΘΕΣH

Και νέα ευρωπαϊκή προίκα
δεκάδων δισ. ευρώ στην Ουκρανία
του

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

Μ

εσούσης της ουκρανικής κρίσης,
το Κίεβο για άλλη μια φορά κατάφερε να ενθυλακώσει αρκετά
δισ. ευρώ και δολάρια από τη Δύση. Έτσι, η ΕΕ φιλοδώρησε την Ουκρανία με νέα
προίκα 1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής (ΜΧΣ), ένα δάνειο στο οποίο θα προστεθούν και τα 6,5 δισ. ευρώ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που ήδη έχει εγκριθεί στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) για
το διάστημα 2021-2027. Και όλα αυτά ενώ ήδη η
Ουκρανία έλαβε από την ΕΕ τον Σεπτέμβριο του
2021 και άλλο δάνειο ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), από το 2014 μέχρι σήμερα η Ουκρανία έλαβε από την ΕΕ και από άλλους
ευρωπαϊκούς πιστωτικούς οργανισμούς χρηματοδότηση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων
ύψους 17 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, το Κίεβο έλαβε δάνεια από την Ευρωπαϊκή 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 ΜΧΣ, συν 1,7
δισ. ευρώ επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της διμερούς
συνεργασίας ΕΕ - Ουκρανίας, συν 355 εκατ. ευρώ
στο πλαίσιο των εργαλείων της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, συν 199 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική

βοήθεια (file:///C:/Users/7544~1). Επιπλέον, ενόψει της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας, το ΔΝΤ ενέκρινε τον Ιούνιο του 2020 18μηνη
συμφωνία stand by για την Ουκρανία για το ισοδύναμο των 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.
Όμως, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, το Κίεβο αφού ενθυλάκωσε τις πρώτες δόσεις του δανείου του ΔΝΤ δεν υλοποίησε το σχετικό μνημόνιο. Για τον λόγο αυτόν τελικά το Κίεβο
έλαβε από το ΔΝΤ μόνο 2,8 δισ. δολάρια έχοντας
πλέον ένα σχετικό χρηματοδοτικό κενό της τάξης
τουλάχιστον των 2,2 δισ. δολαρίων.
Ενόψει των παραπάνω, το Κίεβο στράφηκε για
άλλη μια φορά προς τις Βρυξέλλες ζητώντας στις
16 Νοεμβρίου 2021 νέο δάνειο από την ΕΕ. Το έκτο
από το 2014. Από τα παραπάνω λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι δανειακές ανάγκες της Ουκρανίας προέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιούργησε η πανδημία σε συνδυασμό με τις αβελτηρίες του ίδιου του ουκρανικού οικονομικού συστήματος, στο οποίο ως γνωστόν κυριαρχούν οι ολιγάρχες και η διαφθορά.
Επομένως το νέο, έκτο κατά σειρά δάνειο που
ζήτησε η Ουκρανία δεν είχε καμία άμεση σχέση με
την πρόσφατη ρωσοουκρανική κρίση, η οποία ενέσκηψε μήνες αργότερα εντός του 2022. Όμως το
δάνειο για ευνόητους λόγους συνδέθηκε άμεσα με
την αντιπαράθεση ΝΑΤΟ - Ρωσίας.
Αξιοποιώντας μάλιστα τη συγκυρία λόγω της έντασης των σχέσεων Μόσχας - Κιέβου, η Κομισιόν
με διαδικασίες fast track δρομολόγησε την ψήφιση της πρότασής της για χορήγηση δανείου 1,2 δισ.
ευρώ προς την Ουκρανία.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen προανήγγειλε, μεσούσης της
ρωσοουκρανικής κρίσης, τη χορήγηση δανείου
(ec.europa.eu, 24/1/2022). Είχε προηγηθεί «εντελώς τυχαία» σχετική δήλωση της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Annalena Baerbock για οικονομική στήριξη του Κιέβου (www.politico.eu,
24/1/2022).
Μέσα λοιπόν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το
Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σε επίπεδο πρέσβεων
στις 11/2/2021 τη χορήγηση ΜΧΣ ύψους 1,2 δισ. ευρώ στην Ουκρανία (www.consilium.europa.eu,
11/2/2021), παρακάμπτοντας μάλιστα δήθεν λόγω
του επείγοντος χαρακτήρα και των εξαιρετικών περιστάσεων τη σχετική υποχρέωση ενημέρωσης
των εθνικών κοινοβουλίων τουλάχιστον προ 8
εβδομάδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του
πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (παράγραφος 25 Προοιμίου Απόφασης ΜΧΣ Ουκρανίας).

Ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με
τη διαδικασία κατεπείγοντος ενέκρινε στις
16/2/2022 με 598 ψήφους υπέρ έναντι 55 κατά και
41 αποχές, τη σχετική Απόφαση ΜΧΣ για το δάνειο
των 1,2 δις ευρώ στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνεται στην Απόφαση, «η εγκριθείσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έκτακτης ανάγκης
ανταποκρίνεται, ειδικότερα, στην απότομη και
απροσδόκητη αύξηση των αναγκών εξωτερικής
χρηματοδότησης της Ουκρανίας, η οποία προκλήθηκε από την de facto απώλεια πρόσβασης στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και στις υποκείμενες
άμεσες προκλήσεις».
Δεδομένου ότι η Ουκρανία είναι χώρα που καλύπτεται από την ΕΠΓ, κρίθηκε επιλέξιμη για τη λήψη
από την ΕΕ Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής
Συνδρομής με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων
αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης του Κιέβου.
Για τη χρηματοδότηση της Μακροοικονομικής
Χρηματοδοτικής Συνδρομής της Ένωσης η Επιτροπή εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ένωσης να
δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
και να τα δανείζει στην Ουκρανία. Τα δάνεια έχουν
μέγιστη μέση διάρκεια 15 ετών (άρθρο 1 παρ. 2
Απόφασης).
Οι όροι οικονομικής πολιτικής και οι χρηματοδοτικοί όροι καθορίζονται σε Μνημόνιο που θα υπογράψει η Κομισιόν με την Ουκρανία (άρθρο 3 παρ. 1
Απόφασης).
Το Μνημόνιο εστιάζει «στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης», ενώ
η Κομισιόν επαληθεύει, σε τακτά διαστήματα, ότι
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι τόσο της δανεικής σύμβασης ΜΧΣ όσο και του Μνημονίου (άρθρο 3 παρ. 4 Απόφασης).
Μάλιστα, για τους σκοπούς αυτής της επαλήθευσης η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ και
την Παγκόσμια Τράπεζα (που θα αποτελούν εν
προκειμένω την τρόικα) και, εφόσον είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Και το κερασάκι στην τούρτα είναι η χορήγηση
εγγύησης κρατικού δανείου ύψους 1 δισ. δολαρίων
εκ μέρους των ΗΠΑ (nypost.com, 14/2/2022) συν
393 εκατ. δολάρια HΠΑ δάνειο εκ μέρους του Καναδά (www.reuters.com, 15/2/2022).
Καθόλου άσχημα για τους ολιγάρχες της Ουκρανίας, οι οποίοι πάντως καλού κακού «την έχουν
ήδη κοπανήσει» από το Κίεβο για Αυστρία και άλλες χώρες της ΕΕ.

ΡOLITICAL
ΣΑΒΒAΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο

πολίτης επιμερίζει σοβαρότατες ευθύνες και στην κυβέρνηση και στον
πρωθυπουργό προσωπικά. Και αντιδρά», διαπιστώνει ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και δηλώνει ότι «αυτήν την αντίδραση θέλουμε να τη μορφοποιήσουμε σε προοδευτική ψήφο», για «την ήττα της ΝΔ
και τη δημιουργία κυβέρνησης προοδευτικού προσανατολισμού» με «καθοριστική προϋπόθεση την πρωτιά
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

Βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΘΕOΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘOΠΟΥΛΟΣ

parginos@paraskhnio.gr

Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απορρίπτει το ενδεχόμενο «κυβέρνησης τεχνοκρατών» και
εξηγεί ότι «οι φήμες αυτές έχουν ως αφετηρία την ανεπάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη», και τονίζει ότι
«σε κοινοβουλευτική δημοκρατία ο λαός είναι κυρίαρχος». Τέλος, για το επικείμενο Συνέδριο του κόμματος
μας διαβεβαιώνει ότι «στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μάθει να
συζητάμε, να διαφωνούμε και να συνθέτουμε τις διαφωνίες μας».
Με τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Αλέξης Τσίπρας
ζήτησε και πάλι εκλογές και άφησε να εννοηθεί ότι
απέναντι στη ΝΔ προσκαλεί σε κοινό μέτωπο όλες
τις δημοκρατικές δυνάμεις. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό μετά τις τελευταίες πολιτικές αντιπαραθέσεις;
Η πολιτική αντιπαράθεση είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Επομένως, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των
κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης είναι και
αυτονόητες και καλοδεχούμενες. Το κρίσιμο ζήτημα,
όμως, είναι τι ιεραρχούμε πρώτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει
ως πρώτη στόχευση την ήττα της ΝΔ και τη δημιουργία
κυβέρνησης προοδευτικού προσανατολισμού. Καθοριστική προϋπόθεση είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές. Εφόσον οι πολίτες τον επιλέξουν πρώτο, έστω
και με μία ψήφο, ανοίγει ο δρόμος για την προοδευτική
διακυβέρνηση. Τότε θα κριθούμε όλοι μας. Και ειλικρινά δεν φαντάζομαι ότι εύκολα τα όμορα με εμάς κόμματα θα αγνοήσουν τη λαϊκή ετυμηγορία. Εάν το κάνουν, θα είναι υπόλογα και στην Ιστορία αλλά και στον
ελληνικό λαό.
Κοινό πολιτικό μέτωπο ή προοδευτική διακυβέρνηση με ποιο πρόγραμμα, κι αυτό θα είναι προεκλογικά ή μετεκλογικά;
Το μείζον είναι αν, στο πλαίσιο της απλής αναλογικής, θα μπορέσουμε να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε βεβαίως την προοδευτική διακυβέρνηση. Το
πρόγραμμα προφανώς είναι καθοριστική παράμετρος,
αλλά έπεται της ψήφου του λαού. Άρα, το κύριο είναι η
πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα δημιουργήσει τη δυναμική
για τη σύγκλιση. Σήμερα αναπτύσσεται μια δυναμική
στην κοινωνία.
Κυκλοφορούν έντονα και ευρέως φήμες για κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή τεχνοκρατών, με εξωκοινοβουλευτικό πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.

«Η ήττα της ΝΔ οδηγεί
σε προοδευτική
διακυβέρνηση»
Πώς τις κρίνετε;
Κατ’ αρχάς πρέπει να επισημάνω ότι οι φήμες αυτές
έχουν ως αφετηρία την ανεπάρκεια της κυβέρνησης
Μητσοτάκη. Φαίνεται, οι Ευρωπαίοι δεν πείθονται από
το αφήγημα του Μωυσή και του τσιτάχ και επιμένουν
στην πεζή πραγματικότητα. Επί της ουσίας τώρα, σε μια
κοινοβουλευτική δημοκρατία ο λαός είναι κυρίαρχος.
Αυτός παίρνει τις αποφάσεις και αυτός υφίσταται και
τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Δεν αντιλαμβάνομαι τα σενάρια αυτά. Μια κυβέρνηση τεχνοκρατών
είναι επανάληψη της ίδιας ιστορίας, βλέπε κυβέρνηση
Παπαδήμου, και ως γνωστόν η Ιστορία, όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Και φυσικά δεν είμαστε διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε τίποτε από αυτά.
Στον τομέα της Δικαιοσύνης, που είστε και αρμόδιος τομεάρχης, τι νομίζετε ότι πρέπει να θεσπιστεί
για την καλύτερη και γρηγορότερη απονομή της;
Αμφότερες αυτές οι παράμετροι αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Καλύτερη Δικαιοσύνη σημαίνει καλύτερης κατάρτισης δικαστές και, κατά συνέπεια, καλύτερης ποιότητας δικαστικές αποφάσεις. Η Δικαιοσύνη είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος
χώρος, όπου απαιτούνται ευρείες συναινέσεις και βάθος χρόνου για να υπάρξει αποτέλεσμα. Αρχικά, πρέπει
να διεξαχθεί ένας διάλογος μεταξύ όλων των παραγόντων. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρξουν εκτεταμένοι πόροι, υλικοί και ανθρώπινοι. Δεν είναι δυνατόν με υποστελέχωση των δικαστηρίων να περιμένουν επιτάχυνση. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η μηχανοργάνωση
της δικαστηριακής πρακτικής, η ουσιαστική λειτουργία
του θεσμού της επιθεώρησης των δικαστών είναι στοι-

χεία καθοριστικής σημασίας. Η κυβέρνηση ακολουθεί
αντίθετο δρόμο. Αγνοεί τις δικαστικές ενώσεις σε νομοσχέδια που αφορούν τους δικαστές. Μάλιστα υπάρχει
και καταδίκη της χώρας μας από τη ΓΣ των Ευρωπαίων
Δικαστών για τις πρακτικές αυτές. Η μηχανοργάνωση
«σέρνεται» παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις
της κυβέρνησης. Στηρίζεται στο έργο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ελάχιστα έχει προχωρήσει.
Ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρατηρείται μια πολιτική Βαβέλ. Κατά πόσο διακυβεύεται η
ενότητα της παράταξης ή υπάρχει ο κίνδυνος μιας
διαρκούς εσωστρέφειας και δη μπροστά σε ενδεχόμενες πρόωρες κάλπες;
Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαιρόμαστε ότι είμαστε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, πλουραλιστικό κόμμα. Έχουμε θεσμοθετήσει τις τάσεις. Η εσωκομματική συζήτηση είναι, ενόψει συνεδρίου, έντονη και ενίοτε σκληρή. Αλλά
στην Αριστερά και ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μάθει να συζητάμε, να διαφωνούμε και να συνθέτουμε τις
διαφωνίες μας. Έτσι θα γίνει και τώρα. Προφανώς δεν
κινδυνεύει η ενότητα, γιατί οι διαφωνίες μας έχουν βαθιά πολιτικό περιεχόμενο σχετικά με τη μορφή του
κόμματος αλλά και τη φυσιογνωμία του, καθώς και την
τακτική του. Και το πολιτικό περιεχόμενο αυτών των
διαφωνιών είναι υγεία για το κόμμα αλλά και για την
προοδευτική παράταξη γενικότερα. Το Συνέδριό μας
θα αποσαφηνίσει πλευρές της πολιτικής μας, θα μας
φέρει σε επαφή με ευρύτερο κόσμο και θα προσδιορίσει με ευκρίνεια το στίγμα της επόμενης μέρας. Τις
εκλογές τις ζητήσαμε και εξακολουθούμε να τις ζητάμε. Άρα, τυχόν προκήρυξή τους ούτε θα μας αιφνιδιάσει ούτε και τη φοβόμαστε.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Τ

ον αποσταθεροποιητικό ρόλο
της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και την αναθεωρητική
πολιτική που έχει ως στόχο να
επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας στον Ρώσο ομόλογό του
Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη συνάντησή τους
στη Μόσχα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ παρουσίασε
στον Ρώσο ομόλογό του όλες
τις απαντήσεις για καθεμία
από τις παράνομες αξιώσεις
της Άγκυρας

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

μειώνοντας πως «η συμφωνία για την
αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων αφορούσε όχι την Τουρκία αλλά την
ανησυχία τής τότε Σοβιετικής Ένωσης»,
για να καταλήξει ότι τη συνθήκη αυτή η
Τουρκία δεν την υπέγραψε, άρα δεν αντλεί
το παραμικρό δικαίωμα ώστε να συζητά
για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την
πάγια θέση της Αθήνας, που αποτελεί και
θέση της Λευκωσίας, για επανεκκίνηση
του διαλόγου, αλλά στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. «Αυτό είναι το πλαίσιο
στο οποίο κινούμαστε, αυτό είναι το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, η διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία, και δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό», είπε ο Νίκος Δένδιας χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» και «απολύτως παράνομη» την απαίτηση της τουρκοκυπριακής
πλευράς και της Άγκυρας για δύο ανεξάρτητα κράτη.

stavros.ion@gmail.com

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός
ότι η προσοχή του κόσμου βρίσκεται
στραμμένη στα ρωσοουκρανικά σύνορα
για να ξεδιπλώσει τη βεντάλια των παράνομων διεκδικήσεών της, βάζοντας στο
στόχαστρο το κυριαρχικό καθεστώς νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα τάσσεται
υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου στη
βάση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, εντούτοις
«θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την κυριαρχία, τα κυριαρχικά της δικαιώματα
και την εθνική της αξιοπρέπεια έναντι
οποιασδήποτε απειλής».

Απειλή πολέμου
Η ανάδειξη του τουρκικού casus belli,
της μόνιμης απειλής πολέμου, αν η Ελλάδα ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμά της
για επέκταση των χωρικών της υδάτων
στα 12 ναυτικά μίλια, αποτελεί προτεραιότητα στη στρατηγική της Αθήνας. Ο Νίκος
Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα και μάλιστα ενώπιον του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
«Η Τουρκία έχει εκδώσει casus belli, μια
απειλή πολέμου. Είναι η μόνη χώρα στον
πλανήτη που έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον άλλης χώρας, της Ελλάδας,
αν η Ελλάδα ασκήσει τα δικαιώματα που
προβλέπονται από το δίκαιο της θάλασσας», είπε ο κ. Δένδιας.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετέβη στη Μόσχα καλά προετοιμασμένος,
έχοντας στη φαρέτρα του αυστηρές απαντήσεις για καθεμία από τις παράνομες
τουρκικές αξιώσεις. Ως προς την προσπάθεια της Άγκυρας να συνδέσει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών με την κυριαρχία τους, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε
ότι «η Τουρκία διατηρεί μια πλήρη στρατιά, τη Στρατιά του Αιγαίου, και τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο απέναντι από τα
ελληνικά νησιά» και χαρακτήρισε «προσχηματικές» τις τουρκικές αιτιάσεις, ση-

Τον χαβά τους

Το τουρκικό
casus belli
στη συνάντηση
Δένδια - Λαβρόφ

Η Άγκυρα πάντως εμμένει στην εμπρηστική ρητορική, ανεβάζοντας και άλλο το
θερμόμετρο στα Ελληνοτουρκικά. Ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ επανέλαβε την τουρκική προπαγάνδα, κατηγορώντας την Αθήνα για επιλεκτική εφαρμογή των συνθηκών. «Δεν μπορείτε να αγνοείτε τη Συνθήκη της Λωζάννης, τη Συνθήκη των Παρισίων και τα άρθρα τους που βρίσκονται σε ισχύ. Εσείς
εφαρμόζετε μόνο όσα άρθρα θέλετε, δεν
συμβαίνει πουθενά στον κόσμο αυτό», είπε ο Ακάρ.
Την ίδια ώρα, η κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των συμβάσεων για τις
τρεις φρεγάτες Belharra, τα επιπλέον
Rafale και τις τορπίλες βαρέος τύπου για
τα υποβρύχια προκαλεί νευρικότητα στην
Άγκυρα, όπως φανερώνουν οι δηλώσεις
του Τούρκου υπουργού Άμυνας. «Ενώ
έχετε τόσα οικονομικά προβλήματα, ξοδεύετε τις οικονομίες του λαού επειδή
αγαπάτε τους εξοπλισμούς και αυτό ενοχλεί τους Έλληνες», είπε ο Ακάρ, αποδεικνύοντας ότι η ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται σε βέρτιγκο.
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Μανώλης Χριστοδουλάκης
Γραμματέας της ΚΕ ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

«Δεν πρόκειται
θα βάλουμε νερό
στο κρασί μας»

Ο

γραμματέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης «αποκρυπτογραφεί»
τις αιτίες που το τελευταίο διάστημα οδήγησαν το κόμμα του στην εστία
μιας μεγάλης πολιτικής έντασης. Στέλνει
μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να γίνει «βολικό συμπλήρωμα κανενός», ενώ
ταυτόχρονα επισημαίνει ότι «δεν πρόκειται να βάλουν νερό στο κρασί τους».
Ακρίβεια, πανδημία και τώρα το ουκρανικό ζήτημα συνθέτουν μια εκρηκτική εικόνα για τη χώρα. Μήπως η αντιπολίτευση θα πρέπει να βάλει λίγο
νερό στο κρασί της;
Ίσα ίσα, όταν τα προβλήματα της κοινωνίας εντείνονται, τότε είναι που ο ρόλος
της αντιπολίτευσης γίνεται ακόμα πιο
χρήσιμος. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος που επιλέγεις να την ασκείς.
Όταν εντοπίζουμε ανεπάρκεια, προβληματική διαχείριση, κενά ή παραλείψεις,
όχι, δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας.
Θα τα αναδείξουμε, θα ασκήσουμε σκληρή κριτική, αλλά πάντα θα συνοδεύουμε
τις διαφωνίες και τις διαφοροποιήσεις
μας με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες
αντιπροτάσεις και θέσεις προς όφελος
της κοινωνίας και αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Μακριά από οποιαδήποτε μορφή στείρας αντιδραστικότητας
και οριζόντιας καταστροφολογίας όπως
αυτή που υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που το μόνο
που πετυχαίνει είναι να συντηρεί ένα
απολιτικό, πολιτικό και διχαστικό, δίπολο
που βολεύει και τους δύο. Εμείς επιλέγουμε να είμαστε δίπλα στους Έλληνες,
δίπλα στις καθημερινές τους ανάγκες. Να
χτίσουμε με αξιοπιστία και σοβαρότητα
μια νέα σχέση εμπιστοσύνης που θα βάλει τα γερά θεμέλια για το καινούργιο μας
ξεκίνημα.

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

Η πίεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
για μια μετεκλογική συνεργασία εντείνεται και αποκτά πολύπλευρες διαστάσεις. Θεωρείτε ότι η στάση σας θα είναι
η δεδομένη μέχρι το τέλος;
Το ερώτημα για εμάς για την επόμενη
διακυβέρνηση της χώρας δεν είναι ποιος
ή με ποιον, αλλά τι και πώς θα απαντήσουμε στην πολυσύνθετη κρίση που βιώνουμε. Εμείς, λοιπόν, καταθέτουμε στον ελληνικό λαό τη δική μας προγραμματική
πρόταση διακυβέρνησης. Που συνδέει
την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή,
θέτει στο επίκεντρο τις προκλήσεις της δίκαιης πράσινης μετάβασης, της ψηφιακής επανάστασης, της θωράκισης των θεσμών, της σύγχρονης πατριωτικής έκφρασης, του δημογραφικού, της επιστροφής του κρίσιμου πνευματικού κεφαλαίου της νέας γενιάς που βρίσκεται σήμερα
στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι η δυναμική ενίσχυση των πολιτικών μας συσχετισμών, ώστε αυτή η πρόταση να εφαρμοστεί στην πράξη. Θα αγωνιστούμε για αυτό
με κάθε τρόπο, όμως, αν δεν καταστεί
εφικτό, δεν πρόκειται να γίνουμε βολικό
συμπλήρωμα κανενός, απλώς και μόνο
για να αναδειχθούν συγκυριακές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, χωρίς πολιτική και ιδεολογική συνάφεια. Και ναι, θα
κρατήσουμε τη στάση μας αυτή μέχρι το
τέλος.
Το θέμα της ακρίβειας είναι ίσως το πιο
κρίσιμο σήμερα στην πολιτική αντιπαράθεση. Τι διαφορετικό θα κάνατε;
Γιατί η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως το

φαινόμενο είναι διεθνές και πως «λεφτόδεντρα» δεν υπάρχουν.
Είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν και
δεν υπήρχαν «λεφτόδεντρα» ποτέ, ούτε
φυσικά και όταν η ΝΔ μοίραζε «τριχίλιαρα» στις πυρκαγιές της Ηλείας για να μετατρέψει τη λαϊκή οργή σε ψήφους όπως
κυνικά αποκάλυψε ο κ. Δούκας. Όμως η
δική μας κριτική εδράζεται στο πώς οι
έστω και περιορισμένες δυνατότητες που
υπάρχουν αξιοποιούνται από την κυβέρνηση. Βρήκαν λεφτά για να μειώσουν τη
φορολογία της γονικής παροχής σε περιουσίες άνω των 800.000 ευρώ και για να
καταργήσουν τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ στις ακίνητες περιουσίες άνω των
250.000 ευρώ. Αυτά αφορούν τους λίγους. Δεν βρήκαν λεφτά για να μειώσουν
τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ακούμε μόνο εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό και σε χρόνο που θα έχει μετακυληθεί όλο το βάρος
της ακρίβειας στα λαϊκά εισοδήματα, δεν
βλέπουμε καμία παρέμβαση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των
επιχειρήσεων, ώστε να απορροφήσουν
έστω και μερικώς το κόστος της ενεργειακής κρίσης προτού μεταβεί στην κατανάλωση. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι ανάγκη,
είναι ιδεοληψία και επιλογή. Διαφέρουμε
καθαρά στις προτεραιότητες.
Πού αποδίδετε την επιθετική συμπεριφορά που έχει υιοθετήσει εναντίον σας
η κυβερνητική παράταξη;
Είναι προφανές ότι η νέα δυναμική που
έχει αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προκαλεί φόβο και αγωνία, τόσο στη ΝΔ όσο και
στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον λόγο αυτό επιχει-

ρούν και οι δύο με τρόπο επιδερμικό να
αναστείλουν την προοπτική της ριζικής
ανασυγκρότησης του χώρου μας που
συντελείται. Μάλλον βολεύει την κυβέρνηση η διαρκής αντιπαράθεση με έναν ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικά απαξιωμένο, και τον ΣΥΡΙΖΑ να ψαρεύει με όρους λαϊκισμού και
καταστροφολογίας σε έναν χώρο που δεν
πιστεύει και δεν ανήκει ιδεολογικά, χάριν
ενός διευρυμένου δυνητικού εκλογικού
ακροατηρίου. Η συζήτηση στην πρόταση
μομφής ήταν ενδεικτική για το πώς το ένα
χέρι νίβει το άλλο για τη δημιουργία εικόνων και εντυπώσεων. Ό,τι και να κάνουν,
όμως, δεν θα ανακόψουν αυτή την πολιτική μας δυναμική.
Σχεδόν τρεις μήνες μετά την εκλογή
της νέας ηγεσίας, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τη βάση του
κόμματος;
Είναι μηνύματα αισιοδοξίας και ανάκαμψης. Που δεν εδράζονται μόνο στις
πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων
εβδομάδων, αλλά και στη μεγάλη πολιτική εικόνα. Σε αυτήν, η ΝΔ φαντάζει ανεπαρκής να διαχειριστεί τις πολυσύνθετες κρίσεις που βιώνει η χώρα, το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας, τις οικονομικές και κοινωνικές της προεκτάσεις, την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, την
ενεργειακή κρίση, που πλέον ο κόσμος
τα βιώνει στην καθημερινότητά του, στο
νοικοκυριό, στο ρεύμα, στην επιχείρησή
του. Και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπροσωπήσει παραγωγικά την
απογοήτευση και την ελπίδα της κοινωνίας. Αυτό το πολιτικό κενό που διαμορφώνεται, θέλουμε, μπορούμε και θα το
καλύψουμε εμείς.

16 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Κωστής
Χατζηδάκης
Ο πατέρας του τον ήθελε γιατρό, αλλά ο Κωστής ήδη από
9 ετών είχε αποφασίσει ότι θα γίνει πολιτικός. Δεν το
λες και συνηθισμένο για ένα μικρό παιδί που μεγαλώνει στο Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου. Ο πατέρας του ήταν
στρατιωτικός και έζησε πολλά χρόνια στην Αθήνα. Κάποια στιγμή τα παράτησε και γύρισε στο Ρέθυμνο. Παντρεύτηκε και γέννησε τον Κωστή και την Κατερίνα. Μεγάλωσε με την αδελφή του πηγαίνοντας στα ίδια σχολεία και στο ίδιο πανεπιστήμιο, τη Νομική Αθηνών. Είναι ίσως από τους ελάχιστους Έλληνες πολιτικούς που
κατάφεραν να κάνουν καριέρα χωρίς να υποκριθούν
κάτι άλλο. Υπήρξε πάντα ο εαυτός του. Σοβαρός, μετρημένος, χωρίς εξάρσεις, χωρίς να επιδιώκει δημόσιες
σχέσεις.
Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει πολιτικό παιδί του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ίσως γιατί και ο ίδιος έτρεφε τεράστια εκτίμηση στον πρώην πρωθυπουργό. Η οικογένειά του έτσι κι αλλιώς ήταν βέροι δεξιοί. Ο παππούς του ήταν βουλευτής της Κρητικής Πολιτείας με το
Λαϊκό κόμμα και ο πατέρας του ήταν στέλεχος της ΕΡΕ
και αργότερα της Νέας Δημοκρατίας. Με την πολιτική
έμπλεξε αμέσως στα φοιτητικά του χρόνια. Πρώτα στη
ΔΑΠ και μετά στην ΟΝΝΕΔ. Στα 21 του τον πρότεινε ο
Γιώργος Βουλγαράκης για γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Από το 1987 έως το 1989 υπήρξε γραμματέας της ΔΑΠΝΔΦΚ και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης της Ελλάδας (ΕΦΕΕ). Το 1987 η
ΔΑΠ κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση μεταξύ
των φοιτητικών παρατάξεων ανεβάζοντας το ποσοστό
της περίπου στο 27%, ενώ το 1989 ξεπέρασε το 40%. Στο
διάστημα αυτό η ΔΑΠ προέβαλε πολλές καινούργιες
θέσεις για τα φοιτητικά και πανεπιστημιακά ζητήματα,
όπως για παράδειγμα τη σύνδεση των πανεπιστημίων
με τις επιχειρήσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη
θεσμοθέτηση ουσιαστικών υποτροφιών για τους οικονομικά αδύναμους.
Τη διετία 1989-1990 ήταν στέλεχος της Γραμματείας
Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και της Γραμματείας
Εκλογών του κόμματος ενόψει των αναμετρήσεων του
1989 και του Απριλίου 1990. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, για ευρωβουλευτή τον πρότεινε ο αείμνηστος
Μιλτιάδης Έβερτ. Όταν ο Έβερτ ανέλαβε πρόεδρος, ο
Χατζηδάκης παραιτήθηκε από την ΟΝΝΕΔ για να τον διευκολύνει. Μάλιστα, μετά την ήττα του Έβερτ στις
εκλογές του 1996 ο Κωστής Χατζηδάκης είπε στον τότε
πρόεδρο ότι ήταν λάθος να ξανακατέβει. Παρ’ όλα αυτά,
ο Έβερτ ζήτησε από τον επόμενο πρόεδρο της ΝΔ, τον
Κώστα Καραμανλή, να κρατήσει τον Χατζηδάκη στην
Ευρωβουλή.

Στα δύσκολα δεν κάνει πίσω
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Σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα
και την αδελφή του

Από πολύ μικρός ήθελε να γίνει πολιτικός Τα χρόνια της ΔΑΠ με πλούσια κόμη
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Με τον γιο του Γιάννη σε στιγμές ευτυχίας

Τα δύσκολα υπουργεία, ο βραχνάς
του ΕΦΚΑ και η οικογένειά του

Σ

την πολιτική του διαδρομή έζησε
καλές αλλά και πολλές άσχημες
στιγμές. Πολλές φορές μπήκε
στη… φωτιά και έβγαλε τα κάστανα. Και το πλήρωσε ακριβά. Από πού να
ξεκινήσουμε; Από την ιδιωτικοποίηση της
Ολυμπιακής, όταν του έσπασαν δύο φορές
το γραφείο του; Από τα αυγά που του πέταξαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών με
τον ΟΣΕ; Από τον ξυλοδαρμό του στην πλατεία Συντάγματος; Αυτό το τελευταίο τον
επηρέασε και τον απογοήτευσε αρκετά.
Σκέφτηκε προς στιγμή να τα παρατήσει
όλα. Τελικά δεν το έκανε. Όπως λέει ο
ίδιος, «ό,τι και να γίνει, δεν φεύγω σαν φοβισμένο ανθρωπάκι».
Αν και για πολλά χρόνια έζησε εργένης
και ερωτευμένος με την πολιτική, η γνωριμία του με τη σύζυγό του Πόπη και ο ερχομός του γιου του Γιάννη άλλαξαν την κοσμοθεωρία του. Πλέον η προτεραιότητά
του είναι η οικογένειά του. Είναι τόσο
προσγειωμένος που πολλές φορές λέει ότι

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
μπορεί κάποια στιγμή να μην εκλεγεί βουλευτής λόγω των απόψεών του. Παρ’ όλα
αυτά, δεν λέει ψέματα. Για την ακρίβεια, σιχαίνεται το ψέμα. Στη ζωή του πορεύτηκε

Με τη σύζυγό του Πόπη
και τον μικρό Γιάννη

Με τον Μιλτιάδη Έβερτ στο συνέδριο
της Χαλκιδικής

με βάση τον ρεαλισμό ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Παρά το γεγονός ότι χειρίστηκε πολύ κρίσιμα υπουργεία, δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει υπουργός Εργασίας

και δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι το πιο δύσκολο πράγμα στην Ελλάδα είναι η αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η απονομή των
συντάξεων. Παρά τις δυσκολίες και το βαρύ πολιτικό κόστος, προχωράει τις μεταρρυθμίσεις κόντρα σε όλο το γραφειοκρατικό κατεστημένο. «Εμένα η πολιτική δεν με
βασανίζει, με γεμίζει και με ενθουσιάζει»,
είναι το αγαπημένο του μότο υπογραμμίζοντας ότι δεν μπήκαν όλοι από τύχη στην
πολιτική. Χόμπι ιδιαίτερα δεν έχει αφού
ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την πολιτική. Όσοι τον γνωρίζουν
ξέρουν ότι δεν είναι εξωστρεφής ακόμη
και στις παρέες του. Δεν ασχολείται με το
κουτσομπολιό και την προσωπική ζωή των
άλλων. Όμως έχει χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Όταν τον ρωτούν πώς έχασε τα μαλλιά
του, απαντάει γελώντας: «Τα άφησα στις
Βρυξέλλες». Τώρα πια στόχος της ζωής
του είναι όταν κάποτε τον ρωτήσει ο γιος
του «τι έκανες τόσα χρόνια στην πολιτική;»
να μπορεί να τον κάνει περήφανο…

Με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
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Των Κώστα Παπαδόπουλου, Κώστα Καντούρη

Μ

ε κομμένη την ανάσα το πανελλήνιο παρακολουθεί
από τις πρώτες πρωινές
ώρες της Παρασκευής τη
γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού και
της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με τις
Ένοπλες Δυνάμεις και τις ιταλικές Αρχές,
για τη διάσωση των επιβαινόντων στο
«Euroferry Olympia».
Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ενώ
εκτελούσε το δρομολόγιο ΗγουμενίτσαΜπρίντιζι τυλίχτηκε στις φλόγες -από
άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- λίγο μετά τις
04.15 τα ξημερώματα. Μέχρι το βράδυ είχαν διασωθεί και ταυτοποιηθεί 280 άτομα
που επέβαιναν στο πλοίο (σ.σ. επιβάτες,
προσωπικό και ένας άνδρας που δεν
υπήρχε στην επίσημη λίστα), ενώ η μάχη
για τον εντοπισμό των 12 αγνοουμένων
συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με τις δυσκολίες που «κρύβει» το
σκοτάδι. Συγκλονίζει, μιλώντας στην «Political», ο Ζεφ Λούφι (σ.σ. επιβάτης - οδηγός φορτηγού): «Είδα τον θάνατο να έρχεται προς το μέρος μου. Μας χτύπησαν τις
πόρτες και μας ξύπνησαν. Όταν βγήκα
έξω είδα παντού καπνό και είπα “πάει, τελείωσε”. Κάναμε περίπου μιάμιση ώρα
μέχρι να μπούμε στις βάρκες και άλλες
τέσσερις γυρίζαμε γύρω γύρω μέχρι να
μας πάρουν τα σκάφη και να φτάσουμε
στην Κέρκυρα».
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας με προορισμό το
Μπρίντιζι της Ιταλίας στη 01.30 μετά τα μεσάνυχτα, ωστόσο -σύμφωνα με τις καταγραφές- στις 04.18 τα ξημερώματα και ενώ
αυτό έπλεε βόρεια της Κέρκυρας και βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας, ξέσπασε φωτιά. Από τις πρώτες πληροφορίες που μπόρεσε να συλλέξει το Λιμενικό,
η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το
τρίτο κατάστρωμα. Ο κυβερνήτης του
πλοίου με το που ξέσπασε η φωτιά ζήτησε
την άμεση εγκατάλειψή του, ενώ σκάφη
του Λιμενικού και της ιταλικής Ακτοφυλακής μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι της
Κέρκυρας 278 άτομα. Αργά το απόγευμα
της Παρασκευής, ύστερα από συγκλονιστικές προσπάθειες των ανδρών της
ΕΜΑΚ στο φλεγόμενο και γεμάτο καπνούς
Ε/Γ-Ο/Γ «Euroferry Olympia», μεταφέρθηκαν και οι δύο οδηγοί φορτηγών που είχαν εγκλωβιστεί σε γκαράζ του πλοίου.

Η επιχείρηση διάσωσης
Με «χειρουργικές κινήσεις» έγινε η
επιχείρηση διάσωσης, καθώς οι λαμαρίνες κυριολεκτικά έβραζαν από τις θερμοκρασίες που είχαν αναπτυχθεί, ενώ ο καπνός έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική

Η «κόλαση του Δάντη»
σε φλεγόμενο πλοίο
και την όραση μειωμένη. Οι δύο άνδρες
της ΕΜΑΚ που βρέθηκαν πάνω στο κατάστρωμα κατάφεραν να εντοπίσουν τους
δύο εγκλωβισμένους, να βρουν δίοδο
διαφυγής τους και με ελικόπτερο (σ.σ.
χρησιμοποιήθηκε βίντσι για την ανύψωσή
τους) να τους απομακρύνουν από τον
εφιάλτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια
εταιρεία Grimaldi Group, στο πλοίο επέβαιναν 239 επιβάτες διάφορων εθνικοτή-

των και 51 μέλη πλήρωμα, ενώ το «Euroferry Olympia» μετέφερε 153 επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά και τρέιλερ), καθώς και 32 επιβατικά οχήματα.

Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας 10 επιβάτες
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι
το «Euroferry Olympia» τυλίχθηκε στις
φλόγες, τέθηκε σε επιφυλακή το νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί διακομίστηκαν συνολικά δέκα επιβάτες (εννέα άνδρες και μία
γυναίκα) για περίθαλψη και εξετάσεις.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Οι
έξι από αυτούς παρουσίαζαν ελαφρά αναπνευστική δυσχέρεια λόγω εισπνοής μονοξειδίου. Η γενική κατάστασή τους ήταν καλή και παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Πνευμονολογική και Παθολογική Κλινική
του νοσοκομείου μας για προληπτικούς λόγους και χορήγηση οξυγονοθεραπείας.
Ομοίως ένας ασθενής με κάκωση μηνίσκου παραμένει νοσηλευόμενος προληπτικά
στην πνευμονολογική κλινική λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας. Επιπροσθέτως σε
έναν ασθενή με υπέρταση, έναν με κακουχία και μια ασθενή με κάκωση γόνατος, μετά
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη χορήγηση οδηγιών, δόθηκαν εξιτήρια».

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μαρτυρία
ενός άνδρα επιβάτη ο οποίος είχε ζήσει
και τον εφιάλτη του «Norman Atlantic», ο
οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει το παιχνίδι που του έπαιξε η μοίρα.
Όπως είπε λίγο μετά τη διάσωσή του:
«Οι στιγμές δεν περιγράφονται, γιατί
εκείνη την ώρα κοιτούσες πώς να σωθείς. Το καλό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός. Το πλήρωμα ήταν πολύ ψύχραιμο
και οι Έλληνες και οι Ιταλοί. Δόξα τω Θεώ
όλα πήγαν καλά». Αναφερόμενος στην
τραγωδία του «Norman Atlantic» τόνισε
πως «τότε η φωτιά ήταν πολύ μεγαλύτερη
ενώ υπήρχε κακοκαιρία. Διασώθηκα
ύστερα από δύο μέρες με τη βοήθεια
ενός ελικοπτέρου. Ήμουν για δύο μέρες
χωρίς νερό και φαγητό. Έκανα προσευχές. Όταν μπήκα στη βάρκα, είπα “ευτυχώς όλα τελείωσαν”».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες:
«Είδα τον θάνατο να έρχεται
προς το μέρος μου» Θρίλερ με τους αγνοούμενους
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Οι φίλοι του Άλκη αναγνώρισαν τουλάχιστον έναν από τους δράστες της παρέας
Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία της αναγνώρισης των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση κατά
του 19χρονου Άλκη Καμπανού και της παρέας του από τα
ίδια τα θύματα της επίθεσης.
Η διαδικασία έγινε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με εντολή της 7ης τακτικής ανακρίτριας, με στόχο να
αναγνωριστούν τα πρόσωπα και να προσδιοριστεί ο ρόλος
και ο βαθμός συμμετοχής του καθενός από τους 12 κατηγορουμένους για την υπόθεση.
Στο Αστυνομικό Μέγαρο προσήλθαν, ως μάρτυρες, οι τέσσερις φίλοι του Άλκη, δύο εκ των οποίων είχαν τραυματιστεί
κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης.
Τα θύματα της επίθεσης οδηγήθηκαν, ο καθένας ξεχωριστά, μπροστά σε ειδικό χώρο με τζάμια για να αναγνωρίσουν
τους δράστες και τον ρόλο του καθενός. Οι δράστες παρουσιάστηκαν ανά τετράδες, ανάμεσα και σε πρόσωπα άσχετα
με την υπόθεση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Όπως έγινε γνωστό, αναγνωρίστηκε τουλάχιστον ένας εκ
των δραστών. Πρόκειται για τον έναν 20χρονο Αλβανό, ο
οποίος φέρεται να ρώτησε την παρέα του Άλκη Καμπανού τι
ομάδα είναι. Ο 20χρονος ήταν αυτός που κρατούσε μαχαίρι
και τραυματίστηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, ήταν
μια άψογη διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει τις δικαστικές
Αρχές, όταν η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο φτάσει στο ακροατήριο.
Ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος του 20χρονου
Αλβανού, επισήμανε: «Έγινε μια υποδειγματική διαδικασία και τιμά όλους τους παράγοντες που παρευρέθηκαν
στην αναγνώριση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν, αλλά κυρίως στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την πολύκροτη υπόθεση για τον τρόπο που διεξάγεται
η ανακριτική διαδικασία. Αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει
μάθημα σε φοιτητές της Νομικής. Αναλύονται όλα τα δεδομένα, και θα προκύψουν αξιόλογα συμπεράσματα. Τα
στοιχεία της συγκεκριμένης διαδικασίας ταυτίζονται με
αυτά που είχαν προκύψει από τις απολογίες των κατηγορουμένων».
Δημήτρης Δραγώγιας

Ακόμη πέντε
ανήλικες «καίνε»
τον ντράμερ
Της Σοφίας Σπίγγου

Σ

το στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει ξανά ο μουσικός γνωστού συγκροτήματος που ήδη κατηγορείται
για αποπλάνηση ανήλικης κοπέλας
και έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12
έτη κάθειρξης με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.
Ο μουσικός μπαίνει σε νέες περιπέτειες,
αφού σε βάρος του κατατέθηκε μια μηνυτήρια
αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της
Αθήνας, η οποία περιέχει καταγγελίες πέντε
γυναικών. Η υπόθεση χρεώθηκε αμέσως σε
εισαγγελέα που θα διεξαγάγει τη σχετική
έρευνα, αφού οι γυναίκες καταγγέλλουν ότι
υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον
συγκεκριμένο άνδρα, όταν εκείνες ήταν ανήλικες και μάλιστα στην πλειοψηφία τους κάτω
των 12 ετών.
Σημειώνεται ότι οι πέντε καταγγέλλουσες

δεν σχετίζονται μεταξύ τους αλλά αναφέρονται σε διαφορετικά πραγματικά περιστατικά,
διαφορετικές χρονολογίες και διαφορετικούς
τόπους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις
μαρτυρίες τους αναφέρονται σε ονόματα και
περιγράφουν περιστατικά άλλων κοριτσιών,
τα οποία αναμένεται να κληθούν στο πλαίσιο
της έρευνας που θα διεξαχθεί.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι
«Πρόκειται για την πρώτη μηνυτήρια αναφορά που περιλαμβάνει πέντε επώνυμες καταγγελίες οι οποίες εκτείνονται σε μεγάλα
χρονικά διάστημα και σε διαφορετικούς τόπους. Καταδεικνύεται μια μεθοδολογία παρόμοια που ποικίλλει από θύμα σε θύμα και φανερώνει ότι ο καταγγελλόμενος είχε βρει τον
τρόπο να προσεγγίζει τα θύματά του», αναφέρει ο δικηγόρος τους Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι και πληρεξούσιος του κοριτσιού που έχει ήδη οδηγήσει τον ντράμερ

στα δικαστήρια. Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός
είχε καταδικαστεί κατά πλειοψηφία 5-2 σε
πρώτο βαθμό τον Απρίλιο του 2019 για αποπλάνηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει
τα 12 έτη και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης
12 ετών με αναστολή. Η υπόθεση τοποθετείται
στο 2011 σε παραθεριστική περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Το σπίτι της οικογένειας της
ανήλικης βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από
το εξοχικό του ντράμερ, ο οποίος θεωρείτο
από τους γείτονες πρόσωπο υπεράνω πάσης
υποψίας.
Δύο χρόνια αργότερα, ένα ζευγάρι γειτόνων απαγόρευσε στο παιδί του να πηγαίνει
στο σπίτι του 60χρονου τότε μουσικού, κίνηση που προβλημάτισε τη μητέρα της 8χρονης, που αποφάσισε να διερευνήσει τους
λόγους πίσω από την απόφαση των γειτόνων
της. Δυστυχώς, το κοριτσάκι αποκάλυψε στη
μητέρα του ότι «κάθε φορά που πήγαινε στο
σπίτι του, του έβαζε παιδικές ταινίες και βιν-

τεοκλίπ, και όσο αυτό παρακολουθούσε
εκείνος τη θώπευε, ενώ άλλες φορές έβαζε
το χέρι του κοριτσιού στα γεννητικά του όργανα». Η οικογένεια προχώρησε απευθείας
σε καταγγελία και αρχικά εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα, αλλά ο εισαγγελέας
Εφετών, αξιολογώντας ως ελλιπώς αιτιολογημένο το βούλευμα, άσκησε έφεση, η
οποία οδήγησε σε παραπομπή του μουσικού
τον Αύγουστο του 2017 και στη συνέχεια σε
πρωτόδικη καταδίκη του.

Μηνυτήρια αναφορά από
γυναίκες που καταγγέλλουν
ότι κακοποιήθηκαν
σεξουαλικά από τον μουσικό
του συγκροτήματος
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Θεοδωρικάκος: «Εσείς είστε η Ελληνική Αστυνομία που θέλουμε»
Στο πλευρό των μάχιμων αστυνομικών που διακρίθηκαν και για
την κοινωνική προσφορά τους βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβραβεύοντάς τους σε μια λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον
προαύλιο χώρο της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. «Αυτή είναι η Ελληνική Αστυνομία που θέλουμε, που δικαιούται ο ελληνικός λαός, που έχετε όλοι εσείς στο μυαλό και την καρδιά
σας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος και αναφέρθηκε
στους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ που βραβεύτηκαν. «Προσφέρατε χρήματα στη γιαγιά που είχαν ληστέψει, βουτήξατε σε παγωμένα νερά για να σώσετε μετανάστες, κινδυνέψατε για να προστατεύσετε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σηκώσατε στους ώμους
σας, στις πλάτες σας κυριολεκτικά, όσους κινδύνευσαν από την παγωνιά ή τον αποκλεισμό. Όπου και αν υπηρετείτε, σε αστυνομικό
τμήμα, στην ΕΚΑΜ, στην ΟΠΚΕ, στη ΔΙΑΣ, στην ΥΑΤ».

«Χαλάρωση
δεν σημαίνει τέλος
της πανδημίας»

Η

εβδομάδα κλείνει με μια αίσθηση
αργής αλλά υπαρκτής αποκλιμάκωσης των σκληρών δεικτών της
πανδημίας, δηλαδή μείωσης των
νέων εισαγωγών, του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών, των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι αλλά και των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά.
Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε μείωση κατά 13% στις νέες εισαγωγές αλλά και
μείωση του φορτίου στο ΕΣΥ περίπου 5%. Η
Όμικρον κυριαρχεί και στα νέα κρούσματα και
στο 90% των νέων εισαγωγών. Με στόχο την
άρση των περιορισμών μέχρι το τέλος Μαρτίου, οι συζητήσεις των ειδικών της Επιτροπής
αφορούν κυρίως τις ελευθερίες που θα απολαμβάνουν οι εμβολιασμένοι.
O υπουργός Υγείας, μιλώντας χθες στο
Mega, επισήμανε ότι η χαλάρωση των μέτρων
δεν σημαίνει και το τέλος της πανδημίας, θέλοντας να βάλει ένα φρένο στον εφησυχασμό
κάποιων. «Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρούμε πως τελειώσαμε με την πανδημία»,
είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πλεύρης.

Επεσήμανε ακόμα πως προχωράμε προς την
κανονικότητα προς το τέλος Μαρτίου. «Η Όμικρον δεν είναι Δέλτα αλλά ούτε και κοινή γρίπη. Από τον Μάρτιο κάθε μήνας θα είναι και
καλύτερος όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι»,
είπε χαρακτηριστικά.

Φόβος αναζωπύρωσης τον χειμώνα
Ωστόσο, ανέφερε πως στο Συμβούλιο των
υπουργών Υγείας όλων των ευρωπαϊκών κρατών υπήρχε έντονος προβληματισμός πως
αυτό το φαινόμενο θα συνεχίσει να μας απασχολεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ
υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο αναζωπύρωσης προς το τέλος του χρόνου.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου στην ενημέρωση
της Πέμπτης: «Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η χαλάρωση των μέτρων να μεταφραστεί
στο συμπέρασμα ότι φτάνουμε στο τέλος της
πανδημίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν
20.000 άνθρωποι μολύνονται καθημερινά σήμερα στην επικράτεια. Όμως, παρατηρώντας
την αποκλιμάκωση των σκληρών δεικτών σε
μια χώρα όπου το 80% του ενήλικου πληθυσμού
έχει ήδη εμβολιαστεί και κατανοώντας τη σημαντική επιβάρυνση όλων μας από τα απαραίτητα μέχρι σήμερα μέτρα, ξεκινούμε με μικρά
αλλά σταθερά βήματα να αίρουμε ή να εισηγούμαστε να αρθούν κάποια περιοριστικά μέτρα σε

δραστηριότητες μέτριας επικινδυνότητας και
ενώ φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πορεία της πανδημίας».
Χθες οι θάνατοι έπεσαν στους 80 (από 92),
ωστόσο ο αριθμός των ανθρώπων που «φεύγουν» από Covid-19 παραμένει μεγάλος, ενώ
τα κρούσματα ήταν 18.605. Σταθερά πλέον κάτω από 500 οι διασωληνωμένοι και συγκεκριμένα 470, εκ των οποίων οι 349 είναι ανεμβολίαστοι. Στην Αττική καταγράφηκαν 5.929
κρούσματα και 2.016 στη Θεσσαλονίκη.

«Πάσχα στο χωριό»
Οι μέρες που θα περάσουν θα αποκαλύψουν στον καθέναν από εμάς πως μπορεί να
συνυπάρχει με τον ιό και να πειθαρχεί με τα
μέτρα προστασίας και πρόληψης που έγιναν
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη τόνισε στο
Mega πως με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό αλλά με μάσκες και
προς το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά, μπο-

ρούμε να τις πετάξουμε. Παράλληλα, τόνισε
ότι η 3η δόση ενισχύει τις δύο προηγούμενες,
οπότε είμαστε καλυμμένοι και για την Όμικρον και για τις άλλες παραλλαγές. Έρευνα
από το Τελ Αβίβ έδειξε ότι όσοι πέρασαν κορονοϊό και μετά έκαναν τουλάχιστον μία δόση
εμβολίου έχουν σημαντικά μειωμένη πιθανότητα επαναλοίμωξης, ενώ αν μείνουν ανεμβολίαστοι, ο κίνδυνος να κολλήσουν ξανά Covid19 είναι πενταπλάσιος. Η ανάλυση των επιστημόνων έδειξε ότι το εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα 82% έναντι του κινδύνου επαναλοίμωξης στις ηλικίες 16-64 ετών και 60%
στους 65 ετών και άνω.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης δηλώνει πως δεν
πρέπει να υπάρξει κανένας
εφησυχασμός

ΡOLITICAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

21

ΕΛΛΑΔΑ

Σκοτεινά τα σημεία στην τραγωδία
Του Νικόλα Κορωναίου-Καμπά

Μ

ε συνεχή επεισόδια τροφοδοτείται
το σίριαλ της τραγωδίας με πρωταγωνιστές τα τρία αγγελούδια της οικογένειας Δασκαλάκη που έφυγαν
από τη ζωή σε διάστημα 36 μηνών. Επεισόδια,
ωστόσο, που δεν ξεδιαλύνουν το μυστήριο των
θανάτων. Από τη μια, η εισαγγελική απόφαση
ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να παραπέμπει στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
Από την άλλη, οι πληροφορίες πως οι γιατροί
κάλεσαν την αστυνομία για να διερευνηθούν τα
αίτια θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας, καθώς
δεν συνδέονταν με τα αίτια της μεγαλύτερης
αδερφής της.
Οι γονείς μετά τον θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας είχαν προχωρήσει σε μήνυση κατά παντός
υπευθύνου για ανθρωποκτονία. Με απόφαση
του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, η
έγκληση των γονέων απορρίφθηκε, καθώς
«δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος
των γιατρών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου
για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας». Ο εισαγ-

γελέας έκρινε ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να παραπέμπει στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας, δηλαδή κάποιος να οδήγησε
στον θάνατο το πρώτο παιδί της οικογένειας.
Χθες, το MEGA μετέδωσε πως ήταν οι γιατροί μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας, που
παρακολουθούσαν την 9χρονη Τζωρτζίνα
και είχαν τοποθετήσει τον απινιδωτή, προκειμένου να ενισχυθεί η καρδιακή λειτουργία και να θωρακιστεί η υγεία του παιδιού,

Μιχ. Παπαδόπουλος: «Εντός του 2022 θα έχει
δημοπρατηθεί ο σταθμός ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα»

Στην κατασκευή του νέου σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα αναφέρθηκε, μιλώντας στη Βουλή, ο
υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, για τον οποίο έχει υποβληθεί η
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
έχει διαβιβαστεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ο νέος Κεντρικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα αποτελεί
ένα σημαντικό έργο για την Αττική, καθώς
εκεί θα συγκεντρώνεται το σύνολο των
υπεραστικών λεωφορειακών και διεθνών
γραμμών.
«Η χρηματοοικονομική μελέτη έχει εκπονηθεί και το έργο κρίνεται ώριμο κι ελπίζουμε ότι μέσα στο 2022 θα έχει δημοπρατηθεί. Το στάδιο της υλοποίησης των
σχεδίων εκπόνησης του έργου αναμένεται
να διαρκέσει 16 μήνες από την έκδοση της

σχετικής πολεοδομικής άδειας κατασκευής του κτιρίου», υπογράμμισε
ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Παναγιώτη Κουρουμπλή.
«Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την έδρα
σε αυτή την περιοχή και οι παρεμβάσεις
που γίνονται εκεί τα τελευταία δυόμισι
χρόνια είναι σημαντικές. Η Αθήνα χρειάζεται έναν νέο σταθμό για την καλύτερη
εξυπηρέτηση πολιτών και τουριστών, τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής για τους επαγγελματίες και την
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Που ειδικά την περιοχή του Ελαιώνα, η παράταξη στην οποία ανήκετε την έχει υπονομεύσει σε κρίσιμες στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος», κατέληξε ο υφυπουργός Μεταφορών στην ομιλία του.

αυτοί που ειδοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές για τον αιφνίδιο θάνατο. « Έχω ακούσει
τα πάντα, “είσαι φόνισσα, έχεις κάνει το τέλειο έγκλημα”, την ώρα που θρηνώ τα παιδιά
μου! Το ότι την υπόθεση έχει πάρει το Ανθρωποκτονιών δεν σημαίνει, όπως μου είπαν, ότι υπάρχει περίπτωση ανθρωποκτονίας
από δόλο ή από αμέλεια», ανέφερε η μητέρα
στη συνέντευξή της στο STAR, σημειώνοντας
ότι κανείς από τους δύο γονείς δεν έχει κλη-

θεί για κατάθεση. Η Πανελλήνια Ένωση Ιατροδικαστών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ζητά
να σταματήσουν οι παρεμβάσεις «ιδιωτών ιατροδικαστών» που ουδεμία σχέση έχουν με τα
περιστατικά. «Παρατηρείται γύρω από τα περιστατικά αυτά, και λόγω του αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντός τους, παρέλαση ιδιωτών ιατροδικαστών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι
οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τα υπό διερεύνηση περιστατικά, και οι οποίοι τοποθετούνται
σε πρώτο πληθυντικό ως να έχουν την ευθύνη
τους. Και όλα αυτά ενώ οι σχετικές υποθέσεις
βρίσκονται υπό προανακριτική, ανακριτική ή εισαγγελική διερεύνηση», αναφέρουν. Και καταλήγουν οι ιατροδικαστές: «Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ιατροδικαστικές πράξεις στη χώρα
μας διενεργούνται αποκλειστικά από κρατικούς
λειτουργούς, πρωτίστως των ιατροδικαστικών
υπηρεσιών του υπουργείου Δικαιοσύνης. (…)
Όταν όμως η ενημέρωση γίνεται από ανθρώπους που δεν χειρίζονται τα περιστατικά και
αγνοούν τα αντικειμενικά ιατροδικαστικά ευρήματα, δημιουργεί σύγχυση και πιθανή παραπλάνηση της κοινής γνώμης».
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ΕΛΛΑΔΑ

ΣΒΕ: Παρέμβαση με 7+4 μέτρα για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας
Απανωτά χτυπήματα δέχεται η εγχώρια βιομηχανία εξαιτίας
των υψηλών τιμών της ενέργειας, γεγονός που απειλεί σοβαρά
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ιδίως σε κλάδους με μεγαλύτερη έκθεση στο ενεργειακό κόστος.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Ελλάδος για το θέμα, αποτυπώνεται το μέγεθος του προβλήματος, καθώς, σε ένα δείγμα 142 επιχειρήσεων, το 88% αυτών έχει
δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Μόλις 1% των επιχειρήσεων έχει δει αυξήσεις από
10% έως 20%, ενώ το 11% δηλώνει ότι το κόστος ενέργειας έχει
αυξηθεί από 20% έως 40%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο ΣΒΕ προτείνει δέσμη επτά παρεμβάσεων στην ενεργειακή πολιτική και την αναβάθμιση των
υποδομών:
G Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να
επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές.
G Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρ-

μογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.
G Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής
και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση, π.χ., φωτοβολταϊκών στοιχείων.
G Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για
τη βιομηχανία, όπως, για παράδειγμα, αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή
αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
G Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtual net metering και για την υπογραφή διμερών
συμβολαίων.
G Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για
επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering.

G Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το
οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
Τέλος, ο Σύνδεσμος προτείνει 4 μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα:
G Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο,
ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης,
G Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι δόσεις,
G Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για
τους μικρούς καταναλωτές,
G Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός χρηματιστηρίου.
Μιχάλης Μαστοράκης

Γιατί δεν θα πέσουν
άμεσα οι τιμές
στην ενέργεια

Ο

ι μεγάλες ανατιμήσεις στην τιμή της
ενέργειας εξαρτώνται σε σημαντικό
βαθμό από την αδυναμία της Ευρώπης να απεξαρτηθεί γρήγορα από το
ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτή η παραδοχή καθιστά την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα, δέσμιες
στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας.
Ποιοι παράγοντες, όμως, καθιστούν τουλάχιστον στο ορατό μέλλον αδύνατη την αποκλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια; Και ποιοι
είναι εκείνοι που υποβοηθούν ώστε το ενεργειακό κόστος να παίρνει την ανιούσα; Σε αυτά τα ερωτήματα μεταξύ άλλων απάντησε μιλώντας στην «Political» o επίκουρος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
με ειδίκευση σε θέματα Οικονομίας της Ενέργειας, Γιώργος Φίλης.
Σχολιάζοντας τις αυξήσεις αρχικά στην τιμή
του ρεύματος, ο κ. Φίλης εξηγεί: «Το μεγαλύτερο ποσοστό στην τιμή του ρεύματος και στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη προέρχεται από το
φυσικό αέριο. Έχουμε, λοιπόν, μια γεωπολιτική αναστάτωση που δημιουργεί ζητήματα παροχής μέσω της Ρωσίας στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι
ουσιαστικά βγαίνοντας δειλά οι οικονομίες
από την περιπέτεια της Covid παρουσιάζουν
φοβερή αύξηση στη ζήτηση του φυσικού αερίου, το βλέπουμε ειδικά στην Κίνα, όπου η

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Ρωσία είναι ο μεγάλος προμηθευτής, όπως
άλλωστε και στην Ευρώπη».
Και συνεχίζει ο καθηγητής: «Ταυτόχρονα
έχουμε δύο βαρείς χειμώνες στην Ευρώπη
και αυτό δημιουργεί μείωση των αποθεμάτων
φυσικού αερίου. Όλο αυτό το πλέγμα οδηγεί
στη μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Δεν έχουμε την εισροή ανανεώσιμων
πηγών που θα θέλαμε, στο κομμάτι της λευκής ενέργειας, γιατί ακόμα είναι σχετικά νωρίς». Ο κ. Φίλης προσθέτει ότι ένα ακόμα στοιχείο που συντελεί στην αύξηση των τιμών είναι το γεγονός ότι η ενέργεια γίνεται αντικείμενο χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης,
που οδηγεί σε μεταβλητότητα της τιμής.

Αργεί η απεξάρτηση από Ρωσία
Ο κ. Φίλης εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια η
Ευρώπη δεν θα έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί από την ήδη υπάρχουσα προσφερόμενη
μορφή ενέργειας. «Παρατηρούμε ότι και η
Αμερική βλέπει την επιρροή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσα και από τις

συμφωνίες για το Nord Stream 2 που έχει κάνει απευθείας με τη Γερμανία η Ρωσία. Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
δεν είναι τόσο γρήγορη, αν και πηγαίνει προς
τη σωστή κατεύθυνση. Η Αμερική είναι λίγο
ανήσυχη, γιατί βλέπει ότι θα συνεχιστεί αυτή η
εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο», τονίζει.
Σχολιάζοντας τη δυνατότητα για πιο μακράς
πνοής συμβόλαια με τη Ρωσία όσον αφορά
την παροχή ενέργειας σε καλύτερες τιμές, ο κ.
Φίλης δηλώνει: «Το έχει χρησιμοποιήσει αυτό
και ως δικαιολογία ο Πούτιν λέγοντας ότι “δεν
θα έπρεπε σε εμένα να μιλάτε για ακριβό αέριο, γιατί η Ευρώπη δεν ήθελε να κάνει πιο μεγάλα χρονικά συμβόλαια για παροχή φυσικού
αερίου με καλύτερες τιμές”. Το ζήτημα όμως
είναι ότι η Ευρώπη δεν θέλει πολιτικά να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της μακροχρόνιας
εξάρτησης από τη Ρωσία, γιατί η ευρωπαϊκή
ρητορική αναφέρει ότι θέλουμε να απεξαρτηθούμε από την ενεργειακή αυτή ανάγκη».

Ο κ. Φίλης εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια
και επισημαίνει: «Δεν ξέρουμε πώς θα πάει
και η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια
του Ιράν, που μπορεί να δημιουργήσει έναν
νέο κύκλο προβλημάτων και στον τομέα του
πετρελαίου που μπορεί να συμπαρασύρει
ακόμα περισσότερο και τις υπόλοιπες τιμές
στην ενέργεια».

Ο επ. καθηγητής Οικονομικών
Γιώργος Φίλης μιλάει στην «P»
και εξηγεί γιατί Ρωσία, μεταCovid εποχή και βαρυχειμωνιές
στην Ελλάδα καθυστερούν
την αποκλιμάκωση
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

«Ιερή»αγωγή 200.000€ σε Τατσόπουλο

Κ

ύμα αντιδράσεων προκάλεσε η
τοποθέτηση, μέσω ανάρτησης,
του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου για την τηλεοπτική σειρά που αναφέρεται στον Άγιο Παΐσιο. Στην
ανάρτησή του ο συγγραφέας έγραψε στα
social media: «-Πώς πάει, άγιε πατέρα;
Προχωράει το πρότζεκτ με την αποβλάκωση; -Μια χαρά προχωράει, τέκνο μου. Έχουμε όμως ακόμη τεράστια περιθώρια. Να αποβλακωθούμε περισσότερο; -Όχι. Να
εκδηλώσουμε την αποβλάκωσή μας πιο
απενοχοποιημένα». Στην ανάρτηση αυτή
απάντησαν ιεράρχες της Εκκλησίας και
συγκεκριμένα οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας
Χρυσόστομος και Πειραιώς Σεραφείμ.
Το θέμα, ωστόσο, έλαβε και νομικές διαστάσεις
όταν
η
ιστοσελίδα
ekklisiaonline.gr κατέθεσε μήνυση και
αγωγή 200.000 ευρώ εναντίον του συγγραφέα. Ο ιστότοπος επικαλείται άρθρο του αντιρατσιστικού νόμου και τον εγκαλεί για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους.

Απάντηση με ανάρτηση
Ο Πέτρος Τατσόπουλος απάντησε στη
μήνυση με νέα ανάρτησή του, στην οποία
αναφέρει: «Τελευταία φορά με μήνυσε η
Χρυσή Αυγή, λέτε να φοβηθώ τις απομιμήσεις της;».
Στο θέμα τοποθετήθηκε αρχικά ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο
οποίος απάντησε στον συγγραφέα κάνοντας λόγο για «λαϊκίστικη ρητορεία», «απαράδεκτες διατυπώσεις» και «ιδεοληψία»
του συγγραφέα.
Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης ανέφερε
μεταξύ των άλλων: «Με λαϊκίστικη ρητορεία και απαράδεκτες διατυπώσεις ο κ. Πέτρος Τατσόπουλος, για άλλη μια φορά, προσπαθεί να καυτηριάσει ό,τι αφορά την Εκκλησία, τη θρησκεία και την πίστη. Αυτή τη
φορά βρήκε και πάλι ως θύμα των απόψεων και της ιδεοληψίας του το πρόσωπο του

Αγίου Παϊσίου, πιστεύοντας με τον τρόπο
αυτό ότι επιβεβαιώνει τον προοδευτισμό
του και τη διαφοροποίησή του από καθετί
το εκκλησιαστικό και κατά τη γνώμη του
οπισθοδρομικό.
Και είναι αποδεκτή η οποιαδήποτε διαφοροποίησή του, όμως η διακωμώδηση, η
αήθης φρασεολογία και η ισοπεδωτική έκφραση του λόγου, με τρόπο ειρωνικό και
δηκτικό, μάλλον έλλειψη διάκρισης υποδεικνύουν και αυτοπεποίθησης ως προς
την αλήθεια των λεγομένων του».
Στη συνέχεια παρενέβη και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος σε
γραπτή δήλωσή του τονίζει μεταξύ άλλων: «Οι χαμηλού επιπέδου διατυπώσεις

του κ. Τατσόπουλου και η πρόδηλη ειρωνεία του, με τις οποίες διακωμωδεί την πίστη του ορθοδόξου χριστιανικού κόσμου,
δεν αποτελούν προοδευτισμό, διότι αποδεικνύουν ότι δεν σέβεται την πίστη των
συνανθρώπων του, δεν τιμά την ετερότητα, περιφρονεί τη θρησκευτική ελευθερία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προβάλλει φονταμενταλισμό και θρησκευτικό ρατσισμό, διότι προσβάλλει το οντολογικό θεμέλιο εκατομμυρίων ορθοδόξων
χριστιανών που είναι η διά του Χριστού
θέωση του ανθρωπίνου προσώπου».
Χωρίς να κατονομάζει τον συγγραφέα, ο
Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών σχολίασε με τη σειρά του στον ιστότοπο

ekklisiaonline.gr: «Νομίζω ότι υπάρχει
τρικυμία μέσα στην ψυχούλα αυτών των
ανθρώπων που έχουν τόσο μεγάλη προκατάληψη και αγκύλωση. Αυτό από μόνο
του είναι μια δυστυχία».

Εκκλησιαστικό σάιτ τον μήνυσε
για αναφορές του στο σίριαλ
«Άγιος Παΐσιος» - Αγανάκτηση
για την ανάρτηση από τους
Μητροπολίτες Μεσσηνίας,
Πειραιώς και Φθιώτιδος

Οι Τούρκοι ετοιμάζουν και χολιγουντιανά γυρίσματα στην Παναγία Σουμελά
Μετά την πρόκληση των προηγούμενων ημερών να
στήσουν σκηνικό πάρτι στον προαύλιο χώρο της ιστορικής Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, οι Τούρκοι φαίνεται ότι συνεχίζουν τις προκλήσεις με διαφορετικό
τρόπο αυτή τη φορά, προσβάλλοντας όμως και πάλι το
σπουδαίο χριστιανικό μνημείο. Σύμφωνα με τα τουρκικά τοπικά ΜΜΕ, θα δώσουν άδεια για γυρίσματα
στην παγκοσμίως γνωστή Sony Pictures, που θα είναι
και η εταιρεία παραγωγής. Στη Μονή της Παναγίας Σουμελά αναμένεται να γυριστούν κάποιες από τις σκηνές της ταινίας δράσης με τον τίτλο «Spiral». Ο προϋπολογισμός της ται-

νίας ανέρχεται στα 150 εκατ. δολάρια, ενώ ο σκηνοθέτης της
είναι βραβευμένος με τέσσερα Όσκαρ. Τα γυρίσματα αναμένεται να γίνουν από τις 23 έως τις 26 Φεβρουαρίου και όπως
ισχυρίζονται οι Τούρκοι, έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι έχει δοθεί η
σχετική άδεια από τη Γενική Διεύθυνση Κινηματογράφου και
η μόνη άδεια που εκκρεμεί πλέον είναι εκείνη από τη νομαρχία της Τραπεζούντας, η οποία είναι τυπική και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο να μετατραπεί η Παναγία Σουμελά σε στούντιο του Χόλιγουντ,
σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Αθηναίων

Σχέδιο για αναβάθμιση της εμπορικής αγοράς σε Πλάκα, Μοναστηράκι
Υπερψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας την προκήρυξη
και τους όρους του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση δύο εμβληματικών γειτονιών της Αθήνας, στην Πλάκα και στο
Μοναστηράκι. Πρόκειται για το σχέδιο «Agora Athens», που υλοποιείται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με την υποστήριξη της
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων
(ΕΑΤΑ) και φιλοδοξεί να μετατρέψει την ιστορική αγορά της πόλης σε
ένα «ανοιχτό κέντρο εμπορίου», αυξάνοντας την αγοραστική κίνηση
στην περιοχή, ενισχύοντας τον τουρισμό και ενδυναμώνοντας την τοπική απασχόληση. Το «Agora Athens» εντάσσεται στο ολοκληρωμένο
πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για τη στήριξη της αθηναϊκής επιχειρηματικότητας και των θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί κυρίως ευρωπαϊκούς πόρους, έχει συνδιαμορφωθεί με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης.

Θεσσαλία

Τρία εκατ. για οδικά έργα στον
Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

!

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας

Κέρκυρα

Αγαστή η συνεργασία
αυτοδιοικητικών με Πέτσα

Άλιμος και Ρέθυμνο
στους 12 φιναλίστ
δήμους

Συμβασιοποιήθηκε το έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου Άγ.
Δημήτριος - Άγ. Ιωάννης, Μούρεσι - Νταμούχαρη και Τσαγκαράδα
- Μυλοπόταμος, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. «Ένα ακόμη
έργο που βελτιώνει το οδικό κύκλωμα Πηλίου προχωρά από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας», τονίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. Σημείωσε, πάντως, ότι «χρειάζεται μια επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου οι ανάδοχοι που αναδεικνύονται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες να μπαίνουν γρήγορα
στα έργα. Είναι μια δύσκολη εποχή, καθώς οι μεγάλες ανατιμήσεις
στις τιμές των υλικών δημιουργούν πολλά προβλήματα στην εκτέλεση των έργων».

Κατερίνη

«Όχι» στην εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη
Ομόφωνα καταψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη και σε μικρή απόσταση από το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου. Είχε προηγηθεί
η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε οποιαδήποτε παρέμβαση που θα αλλοιώσει τη φυσική ομορφιά και τον περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχής», τόνισε ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, ζητώντας από το σώμα ομόφωνα να υπερψηφίσει την εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών που λαμβάνουν μέρος στην καμπάνια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με τον Δήμο Αλίμου και
τον Δήμο Ρεθύμνης να ξεχωρίζουν.
Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύει τις 12 ευρωπαϊκές
πόλεις -ανάμεσα στις συνολικά 3.184που κατάφεραν να βρεθούν στους φιναλίστ δήμους για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας 2021 με θέμα
«Είμαστε Υγιείς και Ασφαλείς με τη
Βιώσιμη Κινητικότητα». Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021 η Ελλάδα σημείωσε πολύ δυναμική παρουσία, καθώς στην εκστρατεία συμμετείχαν 90 πόλεις, δηλαδή το ένα τέταρτο
των ελληνικών δήμων.
Η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη σε συμμετοχές στην κατηγορία μικρών πόλεων (κάτω των 100.000 κατοίκων) και
στους φιναλίστ της συγκεκριμένης κατηγορίας αναδείχθηκε ο Δήμος Αλίμου.
Στην κατηγορία για τα βραβεία οδικής
ασφάλειας οι συνολικές συμμετοχές το
2021 ήταν 12, εκ των οποίων οι τρεις ελληνικές (Χανιά, Ρέθυμνο, Κως). Ο Δήμος Ρεθύμνης αναδείχθηκε στους τρεις
φιναλίστ.

Τις θεσμικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, μέσα από
τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου Εσωτερικών,
συζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, κατά την
επίσκεψή του στην Κέρκυρα. Στις συναντήσεις που είχε ο
υπουργός με την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τους
τρεις δημάρχους του νησιού, συζητήθηκαν τα έργα υποδομής που έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται ήδη μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων του υπουργείου
Εσωτερικών- καθώς και εκείνα που έχουν προτεραιοποιηθεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα: έργα
σημαντικών αστικών αναπλάσεων και αγροτικής οδοποιίας, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα σχολικής στέγης και αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων, έργα
πολιτισμού και αθλητισμού. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός: «Θα είμαστε δίπλα στην Περιφερειακή
και Δημοτική Αρχή, προκειμένου να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στους δημότες της».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΑΤΟYΛΗΣ - ΜΑΣΟYΤΗΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
Δημοτική Αρχή λοιδορεί επικεφαλής της αντιπολίτευσης,
που έχει δραστηριοποιηθεί
πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι
πάει από «γκάφα σε γκάφα»;
Ως πιο πρόσφατη γκάφα παραθέτει την άστοχη επίθεση που
εξαπέλυσε στον δήμαρχο για
θέμα που την ευθύνη έχει ο
προηγούμενος δήμαρχος της
πόλης… Με τον οποίο μάλιστα
φαινόταν ότι τον τελευταίο
καιρό προσπαθούν να ρίξουν
γέφυρες συνεργασίας.

ΚΕΔΕ: Καμία εξέλιξη
με το θέμα των
ναυαγοσωστών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην
Αυτοδιοίκηση το γεγονός ότι δεν
υπάρχει καμία νεότερη εξέλιξη
στο θέμα των ναυαγοσωστών, καθώς τα χρονικά περιθώρια ενόψει
της καλοκαιρινής περιόδου για τις
απαραίτητες προβλέψεις στενεύουν και οι δήμοι θα βρεθούν
και φέτος αντιμέτωποι με το ίδιο
πρόβλημα. Το θέμα απασχόλησε το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ
και ο πρόεδρος Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε την ανησυχία
του, ενώ υπογράμμισε ότι «για να
τρέξουν οι δήμοι τη νέα ναυαγοσωστική πολιτική, παραμένουν σε εκκρεμότητα οι δύο απαραίτητες
προϋποθέσεις: χρήματα και προσωπικό. Μετά το περσινό μάθημα,
καλούμε το αρμόδιο υπουργείο να
αναθεωρήσει την άποψή του για
τους ναυαγοσώστες, για να μην
τρέχουν πάλι οι δήμαρχοι απολογούμενοι στα δικαστήρια και φέτος. Και ελπίζω να γίνει σύντομα η
συνάντηση που έχουμε ζητήσει για
το θέμα με τον υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη
Πλακιωτάκη».

Συνάντηση για τις δράσεις
επιχειρηματικότητας

Ο

ι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η
Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δράσεων,
με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη
και του νέου προέδρου της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
Γιάννη Μασούτη.
Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής για τη στήριξη περίπου 10.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας με το ποσό των 250 εκατ.
ευρώ και στο πρόγραμμα αναβάθμισης των
δεξιοτήτων 6.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με το ποσό των 8 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία
των δύο πλευρών, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι πληγείσες μικρομεσαίες

επιχειρήσεις. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης: «Με τον νέο πρόεδρο της ΚΕΕΕ, τον κ.
Μασούτη, θα συνεργαστούμε στενά προκειμένου να υλοποιηθούν και άλλες δράσεις στο μέλλον. Στόχος μας η διατήρηση
θέσεων εργασίας και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Να σημειωθεί
ότι οι δράσεις που εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 εστιάζουν σε θεματικούς
άξονες που σχετίζονται με την ενίσχυση
της έρευνας και της καινοτομίας, στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα εποχή
του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στην ψηφιακή κατάρτιση, στην
άμβλυνση των επιπτώσεων από την πανδημία και στον ψηφιακό εγγραμματισμό των
πολιτών.

Στήριξη του υγειονομικού σταθμού
Η περαιτέρω αναβάθμιση του τοπικού υγειονομικού σταθμού του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στα Άνω Λιόσια ήταν το αντικείμενο της
συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς με τον πρόεδρο του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού δρ Αντώνη Αυγερινό και τον
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Ο
σταθμός έχει συμπληρώσει 44 χρόνια λειτουργίας στην περιοχή, επιλύοντας ουσιαστικά υγειονομικά προβλήματα και επιτελώντας πολύτιμο εθελοντικό έργο σε ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, καθώς και σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις σχολικές μονάδες. Ο δήμαρχος Φυλής δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της ολόπλευρης στήριξης στην υλικοτεχνική υποδομή, ζητώντας παράλληλα την αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στο αίτημα απάντησαν θετικά ο πρόεδρος του ΕΕΣ αλλά και ο περιφερειάρχης, ο οποίος εξέφρασε τη
βούληση να συμβάλει κι εκείνος από την πλευρά του στην αναβάθμισή του.

Ανάπλαση της
πλατείας Θεμιστοκλή
Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις
παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία
της πόλης, προκειμένου να υπάρξει περισσότερο πράσινο και να
είναι καθαροί, λειτουργικοί και
περιποιημένοι οι κοινόχρηστοι
χώροι. Αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται μια μεγάλη ανάπλαση
πρασίνου και εξωραϊσμού στην
πλατεία Θεμιστοκλή, στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν
ανανέωση του πρασίνου, φύτεμα
30 νέων δέντρων, εμπλουτισμό με
νέα φυτά και λουλούδια, κλαδέματα, επισκευή της περίφραξης
και συντήρηση στα παγκάκια.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης: «Οι δράσεις
αυτές θα συνεχιστούν, έτσι ώστε
να είναι περιποιημένοι και με περισσότερο πράσινο οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης μας».

Διαμαρτυρία στο
υπουργείο Παιδείας
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησε χθες ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ
Νίκαιας - Πειραιά και την Ένωση
Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη
διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες
εκπαίδευσης στη σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με ψήφισμά του
ζητά την άμεση υλοποίηση των προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης» που
αφορούν τη συντήρηση και την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων,
την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας καθώς και
την παροχή του αναγκαίου υγειονομικού υλικού και δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ (rapid και μοριακά) για μαθητές, εκπαιδευτικούς
και σχολικές καθαρίστριες. Στα αιτήματα εντάσσεται και η απαλλαγή
από ΦΠΑ στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ των σχολικών μονάδων.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η «Political» με τους Έλληνες στο Ντονμπάς

«Δεν θα φύγω από τον τόπο μου»

Μ

ε την αγωνία του πολέμου ζουν
δεκάδες χιλιάδες Έλληνες
ομογενείς της Ουκρανίας, οι
οποίοι κατοικούν δίπλα ή και
μέσα στη «φλεγόμενη» ζώνη του Ντονμπάς,
στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες 48 ώρες κατά μήκος
της γραμμής επαφής στην ευρύτερη περιοχή του Ντονέτσκ, προκαλεί νευρικότητα
στους Έλληνες της Μαριούπολης, οι οποίοι
απέχουν λίγα χιλιόμετρα από την εμπόλεμη
ζώνη. Ταυτόχρονα η εκκένωση των ρωσόφωνων περιοχών του Ντονμπάς, με τους αυτονομιστές να καλούν τον πληθυσμό να μετακινηθεί στη Ρωσία, προμηνύει δραματικές
εξελίξεις στην περιοχή.
Η «Political» βρέθηκε στα χωριά της Ομογένειας που βρίσκονται πάνω στη γραμμή
του πολέμου και μίλησε με τους ανθρώπους
που κρατούν ζωντανό το ελληνικό στοιχείο.
«Δεν θα φύγω από τον τόπο μου, γεννήθηκα
σε αυτό το σπίτι και ζω εδώ 66 χρόνια. Δεν
έφυγα ούτε το 2014», λέει ο πρόεδρος της
ελληνικής κοινότητας του χωριού Κριμινιόφκα, Βλαδίμηρος Χοτζαϊσάν. Στο σαλόνι
του σπιτιού του μας δείχνει την ελληνική σημαία δίπλα στις σημαίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ, της ομάδας που υποστηρίζει από πολύ μικρός.

«Να μην ξαναζήσουμε το 2014»
«Πριν από οκτώ χρόνια έπεφταν βόμβες

δίπλα στο χωριό. Έξι χιλιόμετρα από εδώ
γίνονταν συγκρούσεις. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τα ίδια γεγονότα. Ελπίζω οι διπλωμάτες να βρουν τη λύση», μας λέει ενώ
παράλληλα στρώνει το τραπέζι, γιατί από το
σπίτι του κανείς δεν φεύγει νηστικός. Η φιλοξενία είναι βαθιά χαραγμένη στο DNA
των ομογενών της Ουκρανίας, οι οποίοι
ανοίγουν το σπίτι τους και την καρδιά τους
σε όλους τους Έλληνες που τους επισκέπτονται.

Στα καταφύγια
Το ίδιο φιλόξενα μας υποδέχεται και η
Ελένη Τσαπνή, πρόεδρος της Κοινότητας

των Ελλήνων της Μαριούπολης. Στο Κέντρο
του Ελληνισμού η ίδια παραδίδει μαθήματα
ελληνικής γλώσσας σε παιδιά. «Υπάρχουν
δύο καταφύγια εδώ κοντά, αν χρειαστεί, θα
πάμε εκεί», μας λέει καθώς έχουν δοθεί
οδηγίες από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση που η Μαριούπολη βρεθεί στη δίνη
του πολέμου.
«Δεν θέλουμε να γίνει πόλεμος, υπάρχει
μεγάλη ανησυχία. Και για τους δασκάλους
και για τα παιδιά», μας λέει με την αγωνία
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Την ίδια
εικόνα συναντάμε και στα χωριά Στάρι
Κριμ, Κασιάνοφκα και στη Γιάλτα. Όμως,
παρά την ισορροπία του τρόμου στα ρωσο-

ουκρανικά σύνορα, οι ομογενείς δεν το βάζουν κάτω και επιμένουν να χαμογελούν
δίνοντας και την ψυχή τους όχι μόνο στους
Έλληνες αλλά και σε όποιον επισκέπτεται
την περιοχή τους.

Η «Political» βρέθηκε στα χωριά
της Ομογένειας που βρίσκονται
πάνω στη γραμμή του πολέμου
και άκουσε την αγωνία
των ανθρώπων

Δένδιας σε Λαβρόφ: «Μια σύγκρουση
στην Ουκρανία δεν θα έχει κανέναν νικητή»
«Μια σύγκρουση στην Ουκρανία θα είχε μόνο χαμένους», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στον Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της
συνάντησής τους που πραγματοποιήθηκε στη σκιά της ρωσοουκρανική κρίσης. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετέβη χθες
στη Μόσχα μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Αθήνα τάσσεται υπέρ
του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους, όπως προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, και κατά της χρήσης βίας
ή της απειλής χρήσης βίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας
και της ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.
Στη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τον Ρώσο υπουργό

Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης στη ρωσοουκρανική μεθόριο και σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την εφαρμογή των Συμφωνιών
του Μινσκ, ενώ εξέφρασε την αγωνία της Αθήνας για τους Έλληνες ομογενείς που ζουν στη Μαριούπολη δίπλα στη γραμμή επαφής. Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η ελληνική πλευρά
ακούει με προσοχή τις ρωσικές ανησυχίες για την ασφάλειά της
και λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χωρών, υπογραμμίζοντας πως «μια σύγκρουση στην Ουκρανία
δεν θα έχει κανέναν νικητή».
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Της Ειρήνης Μητροπούλου

«Κομβόι Ελευθερίας»:
Σε συλλήψεις
διοργανωτών
προχωρά η αστυνομία

«Κ

όκκινο» χτυπάει η κρίση
στην Ουκρανία, καθώς η
Δύση βλέπει ρωσική εισβολή «τις αμέσως επόμενες ημέρες» ύστερα από προβοκάτσια,
ενώ φιλορώσοι αυτονομιστές στα ανατολικά της χώρας ανακοίνωσαν ότι εκκενώνουν περιοχές μεταφέροντας γυναικόπαιδα στη Ρωσία, υπό τον φόβο επίθεσης
από τις ουκρανικές δυνάμεις.
Η Μόσχα διεξάγει σήμερα «πυρηνικά»
γυμνάσια με εκτοξεύσεις βαλλιστικών
πυραύλων, την ώρα που το ΝΑΤΟ αυξάνει
τις δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγά του.
Εν μέσω έξαρσης της βίας στο Ντονέτσκ, όπου ουκρανικές δυνάμεις και φιλορώσοι αντάρτες ανταλλάσσουν πυρά
από την Πέμπτη, ένας ηγέτης των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών ανακοίνωσε την εκκένωση των κατοίκων της αποσχισθείσας περιοχής του
στη Ρωσία, εντείνοντας τους φόβους ότι η
Μόσχα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει κάποιο τέτοιο πρόσχημα για να εισβάλει.

Επίδειξη ισχύος
Πολλώ δε μάλλον που σε μια νέα επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, ο ίδιος ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα διευθύνει σήμερα ασκήσεις ρωσικών στρατηγικών
δυνάμεων, με την εκτόξευση βαλλιστικών
πυραύλων και πυραύλων Κρουζ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
επιμένει ότι η ρωσική εισβολή θα γίνει τις
επόμενες ημέρες, ύστερα από κάποια
προβοκάτσια. Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι
η δήθεν απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία είναι
προπέτασμα καπνού και ότι η Μόσχα θα
κάνει ακόμα και χρήση χημικών πριν από
μια εισβολή.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ισχυρή
παρουσία ρωσικού στρατού (έως 190.000
στρατιωτικούς) και την κατασκευή δρόμων, υπαίθριου νοσοκομείου και μιας
πλωτής γέφυρας στη Λευκορωσία, τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, λένε οι ΗΠΑ, την ώρα που το
ΝΑΤΟ αυξάνει τις δυνάμεις του στέλνοντας, μεταξύ άλλων, τεθωρακισμένα στην
Πολωνία.

Αγεφύρωτες οι διαφορές
Οι διαφορές ΗΠΑ και Ρωσίας στα θεμελιώδη γεωπολιτικά ζητήματα παραμένουν αγεφύρωτες. «Στην απροθυμία των
ΗΠΑ να προσφέρουν ισχυρές, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά
μας, η Ρωσία θα υποχρεωθεί να απαντήσει με μέτρα στρατιωτικής-τεχνικής φύ-

ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμική
ατμόσφαιρα
στην Ουκρανία
«Ο Πούτιν δεν θα εισβάλει»
Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Rutgers στις ΗΠΑ και ειδικός στις ρωσοουκρανικές σχέσεις, Α. Τζ. Μότιλ, εκτιμά μιλώντας στην «Political» πως ο
Πούτιν δεν θα εισβάλει: «Ο πόλεμος θα ήταν καταστροφικός για τη Ρωσία,
λόγω των ζωών που θα χάνονταν, των κυρώσεων που θα επιβάλλονταν και
της ενίσχυσης του ΝΑΤΟ που θα ακολουθούσε. Με μια λέξη, ο Πούτιν θα
έπρεπε να είναι εντελώς παράλογος για να εισβάλει».
«Η συσσώρευση δυνάμεων έχει διαφορετικό στόχο: να αποσταθεροποιήσει
την Ουκρανία, να προκαλέσει ζημιά στην οικονομία της και να υποχρεώσει
τη Δύση σε παραχωρήσεις σχετικά με την ασφάλεια και το ΝΑΤΟ», προσθέτει ο Μότιλ.
«Μια διπλωματική λύση είναι απολύτως εφικτή -αλλά μόνο εάν η Ρωσία εγκαταλείψει τα τελεσίγραφα και κάνει συμβιβασμούς. Μια απόσυρση πυραύλων και στρατευμάτων, μια ανανεωμένη συνθήκη INF (σ.σ. για τις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς) και ένα μορατόριουμ για την ένταξη της
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να είναι η λύση», καταλήγει.
σης», ανέφερε η ρωσική επιστολή που
επιδόθηκε στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Κύρια απαίτηση του Πούτιν είναι η ρητή
διαβεβαίωση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.
Σε διπλωματικό επίπεδο, οι υπουργοί
Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας, Μπλίνκεν
και Λαβρόφ, συμφώνησαν να συναντηθούν σε ουδέτερο ευρωπαϊκό έδαφος την
επόμενη εβδομάδα, «υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει γίνει εισβολή στην Ου-

κρανία μέχρι τότε», όπως ανέφερε το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Μόσχα διεξάγει
«πυρηνικά» γυμνάσια την ώρα
που το ΝΑΤΟ αυξάνει τις
δυνάμεις του - Εκκενώνονται
περιοχές στο Ντονέτσκ

Τέρμα στην κινητοποίηση του λεγόμενου «Κομβόι της Ελευθερίας» επιχειρούν
να βάλουν οι καναδικές Αρχές, αρχίζοντας
να συλλαμβάνουν διοργανωτές του κινήματος που αντιτίθεται στα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Οι απειλές για πρόστιμα, ποινές φυλάκισης, ακόμα και για
πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών των
διαδηλωτών έκαναν ήδη αρκετούς από αυτούς να υποχωρήσουν. Οι κινητοποιήσεις,
που διαρκούν τρεις εβδομάδες, έχουν παραλύσει την πρωτεύουσα Οτάβα και έχουν
προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις συγκοινωνίες προς τις ΗΠΑ. Απέναντι στην
εθνική κρίση, ο Καναδός πρωθυπουργός
Τζάστιν Τριντό επικαλέστηκε τον νόμο για
μέτρα έκτακτης ανάγκης, για δεύτερη φορά στην ιστορία του Καναδά εν καιρώ ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι τράπεζες θα μπορούν να παγώσουν τους προσωπικούς λογαριασμούς οποιουδήποτε
συνδέεται με τις διαδηλώσεις, χωρίς να
απαιτείται δικαστική απόφαση.

Στο έλεος της
κακοκαιρίας
Βρετανία, Γαλλία,
Ολλανδία, ΗΠΑ

Στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκονται Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία και ΗΠΑ. Εκατομμύρια
Βρετανοί κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια
τους χθες εν μέσω χάους στις μετακινήσεις, ενώ εκδόθηκε μια σπάνια «κόκκινη
προειδοποίηση» για ανέμους έως και 195
χλμ. την ώρα στη Νότια Αγγλία, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, καθώς η καταιγίδα «Γιούνις» σαρώνει τη χώρα. Σε συναγερμό τέθηκαν επίσης η Βόρεια και Βορειοδυτική Γαλλία. Στη Γερμανία, η κακοκαιρία «Ιλένια» έχει κοστίσει τη ζωή σε
τρεις ανθρώπους, ενώ η κακοκαιρία άφησε πίσω της δύο νεκρούς στην Πολωνία.
Στην Ολλανδία, ματαιώθηκαν δεκάδες
πτήσεις προς και από το Άμστερνταμ, καθώς οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 130
χλμ. την ώρα. Μια ισχυρή καταιγίδα σαρώνει σχεδόν τη μισή επικράτεια των ΗΠΑ, με
καταιγίδες και σφοδρές χιονοπτώσεις.
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ς μονόδρομο βλέπει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο τις αυξήσεις μισθών και επιδομάτων, λόγω του πληθωριστικού σπιράλ
που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, το
οποίο θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το
2023!
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Το ΔΝΤ δίνει γραμμή
για αύξηση των μισθών!

loukas1972@gmail.com

Ο διεθνής οργανισμός μέσω της έκθεσης
για την πορεία των οικονομιών δίνει…
γραμμή για άλλου είδους πολιτικές, καθώς
βλέπει ότι η έκρηξη των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων μπορεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις στα κράτη,
απειλώντας πολιτικά συστήματα και κοινωνίες.
Το άκρως ανησυχητικό στοιχείο που
προκύπτει από την έκθεση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου είναι η δυσοίωνη
πρόβλεψη για παγίωση των πληθωριστικών τάσεων στην Ευρωζώνη, οι οποίες θα
συνεχιστούν με ιδιαίτερη ένταση και την
επόμενη χρονιά! Οι αναλυτές του οργανισμού επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των οικονομιών μετά τα περιοριστικά μέτρα λόγω
του κορονοϊού προκάλεσε απότομη αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες,
με αποτέλεσμα να καταγραφούν τα πρώτα
σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική
αλυσίδα.

Ενέργεια και ανισορροπίες
Επιπλέον, η έκρηξη των τιμών της ενέργειας επιδείνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισορροπίες
σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως στην
Ευρωζώνη. Μάλιστα, επισημαίνει ότι οι
ανισορροπίες αυτές δεν πρόκειται να εξομαλυνθούν εντός του 2022, ενώ αν δεν
υπάρξει και νέα ραγδαία επιδείνωση της
κατάστασης, με βάση το καλύτερο σενάριο,

η κατάσταση θα εκτονωθεί εντός του 2023.
Όσον αφορά τις χώρες της Ευρωζώνης
και την Ελλάδα, γίνεται αναφορά για εγκλωβισμό σε ένα ιδιότυπο σπιράλ πληθωρισμού, το οποίο θα φέρει ανατροπές στη
δημοσιονομική πολιτική αλλά και στην
πολιτική επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει με πολύ αργούς
ρυθμούς στην αύξηση των επιτοκίων, το
ΔΝΤ εκτιμά ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης πρέπει να προχωρήσουν σε… αντισυμβατικά μέτρα, όπως,
για παράδειγμα, η αύξηση των μισθών και
των επιδομάτων, ώστε να ενισχυθεί η

αγοραστική δύναμη των πολιτών. Το ΔΝΤ
αναφέρει ότι οι τιμές των βασικών καταναλωτικών προϊόντων έχουν αυξηθεί ραγδαία, ενώ οι χρόνοι παράδοσης έχουν
φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, γεγονός που
τροφοδοτεί περαιτέρω τις πληθωριστικές
τάσεις. Εντοπίζει, δε, το πρόβλημα στον
πληθωρισμό, στο γεγονός ότι μπήκε φρένο στην προσφορά, με αποτέλεσμα να
εκτιναχθούν οι τιμές λόγω της ισχυρής
ζήτησης. Σημειώνεται, δε, ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας στις τιμές παραγωγού
ήταν περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες
υψηλότερη σε σχέση με το διάστημα πριν
από την πανδημία για τα τρία πρώτα τρί-

μηνα του 2021. Με βάση τα παραπάνω,
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι υψηλές
τιμές παραγωγού θα καταστήσουν ασύμφορη την παραγωγή προϊόντων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των τιμών καταναλωτή σε υψηλά επίπεδα.

Ο πληθωρισμός θα πλήξει την
παραγωγή προϊόντων λέει το
Ταμείο, κάτι που θα συνεχιστεί
τουλάχιστον έως το 2023!

Περιορισμένες οι εξαγωγές της Ελλάδας προς Ρωσία και Ουκρανία
Σχετικά μικρός θα είναι ο αντίκτυπος μιας ρωσοουκρανικής διένεξης σε επίπεδο ελληνικών εξαγωγών, κάτι που είναι
αντιστρόφως ανάλογο σε σχέση με το υψηλό κόστος της
ενέργειας που πληρώνει η χώρα μας στη Ρωσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών
Ερευνών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος,
τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι πολύ χαμηλά στη λίστα
των χωρών προς τις οποίες εξάγονται ελληνικά προϊόντα. Η
μεν Ουκρανία κατατάσσεται στην 30ή θέση με τις ελληνικές
εξαγωγές να ανέρχονται σε 210 εκατ. ευρώ το 2021, η δε Ρω-

σία στην 41η θέση με 161 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι συνολικές εξαγωγές προς τις δύο αυτές χώρες αποτελούν σχεδόν το 1% των
συνολικών εξαγωγών της περυσινής χρονιάς, οι οποίες ανήλθαν στα 40 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, το ισοζύγιο Ελλάδας - Ρωσίας είναι εντυπωσιακό
ελλειμματικό εις βάρος της χώρας μας, καθώς οι εισαγωγές
από τη Ρωσία ανέρχονται σε 4,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα
3,6 δισ. ευρώ αφορούν προμήθεια πρωτίστως φυσικού αερίου και δευτερευόντως πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, η
περικύκλωση της Ουκρανίας από τη Ρωσία μπορεί να επηρε-

άσει δευτερογενώς τις εξαγωγές προς χώρες όπως η Πολωνία ή η Λιθουανία.
Μεγαλύτερη ανησυχία για τις εξελίξεις εκφράζουν οι
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, καθώς από εκεί προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών προς τις δύο
χώρες. Από εκεί και πέρα, το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό, κυρίως από τους Ρώσους, βρίσκεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια που μπορεί
να έχει η κρίση, αν και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές απώλειες.

ΡOLITICAL

29

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΧΡΗΜΑ

Άδωνις Γεωργιάδης:
Η ενέργεια φταίει
για τον πληθωρισμό

Η άνοδος του πληθωρισμού κατά τα δύο
τρίτα οφείλεται στην ενέργεια και όχι σε
δυσλειτουργία της αγοράς, ενώ η Ελλάδα
έχει ακόμη και μετά την εκτόξευση του δείκτη τον Ιανουάριο ένα από τα χαμηλότερα
επίπεδα στον δυτικό κόσμο. Ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι το 2017, όταν είχε σημειωθεί μια μίνι
ενεργειακή κρίση, προχώρησε σε αύξηση
του ΕΦΚ στη βενζίνη κατά 0,037 ευρώ, στο
πετρέλαιο 0,10 ευρώ και στο πετρέλαιο θέρμανσης 0,07 ευρώ. Μάλιστα, ανέφερε ότι,
παρά το υψηλό 25ετίας που σημείωσε ο τιμάριθμος τον περασμένο Ιανουάριο, η Ελλάδα είναι σε καλύτερη μοίρα από χώρες
όπως το Βέλγιο, το οποίο ανακοίνωσε τον
υψηλότερο δείκτη από το 1951, τις ΗΠΑ αλλά και τη Γερμανία, όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο!

Εκτίναξη τζίρου
σε βιομηχανία,
καταλύματα, εστίαση
Η εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου στη
βιομηχανία κατά 22,9% τον Δεκέμβριο, των
καταλυμάτων κατά 118,3% και της εστίασης
κατά 25,8% το 2021 «κλειδώνει» την άνοδο
του ΑΕΠ κοντά ή και πάνω από το 9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος στη βιομηχανία έκανε ολική επαναφορά, ενώ το 2020 είχε μειωθεί κατά 3,3% σε σχέση με το 2019, λόγω
των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού.
Ο τζίρος των καταλυμάτων ανήλθε πέρυσι
σε 5,176 δισ. ευρώ έναντι 2,37 δισ. ευρώ το
2020. Στο σύνολο των επιχειρήσεων του
κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο τζίρος
ανήλθε σε 5,136 δισ. ευρώ έναντι 4,084 δισ.
ευρώ το 2020. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι
ότι ο τζίρος στα καταλύματα αυξήθηκε κατά
277,4% στη Μύκονο και 64,6% στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι πέντε λόγοι που οδηγούν
την ανεργία κάτω από το 10%

Π

έντε λόγοι καθορίζουν τις εξελίξεις στο μέτωπο της ανεργίας,
η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο μειώθηκε στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 10 ετών (12,8%),
ενώ εκτιμάται ότι θα πιάσει μονοψήφιο
ποσοστό το αργότερο μέσα στο α’ εξάμηνο
του 2023. Κάτι που έχει να συμβεί από το
2009. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που έχει καταγράψει το υπουργείο Εργασίας, οι θετικές εξελίξεις καθορίζονται
από τα εξής:

Στα χαμηλά 21,5 ετών

1. Η ανεργία από τον Ιούλιο του 2019 έχει
μειωθεί κατά 4,4 εκατοστιαίες μονάδες
και βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από
τον Ιούλιο του 2010. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 596.100, δηλαδή στο χαμηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο του
2010, ενώ τον περυσινό Ιούλιο, για πρώτη
φορά ύστερα από 10 χρόνια, ο αριθμός των
απασχολούμενων ξεπέρασε τα 4.000.000.
2. Μείωση της ανεργίας για γυναίκεςνέους. Η μείωση της ανεργίας είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες και τους νέους. Αυτές είναι δύο κατηγορίες που κατέγραψαν
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας κατά
την περίοδο της κρίσης.
3. Συνολική αύξηση της απασχόλησης
και των οικονομικά ενεργών πολιτών. Το
2021 παραπάνω από 100.000 πολίτες μπή-

Γράφει ο
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καν στην αγορά, αναζητώντας εργασία,
ενώ το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε
σημαντικά, γιατί η απασχόληση αυξήθηκε
κατά σχεδόν διπλάσιο αριθμό, ξεπερνώντας το φράγμα των 4 εκατομμυρίων.

Μεταρρυθμίσεις

4. Πολιτική μεταρρυθμίσεων. Η ενίσχυση της πτωτικής πορείας της ανεργίας περιλαμβάνει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση των
ιδιωτικοποιήσεων και την επιτάχυνση του
ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Η μείωση των εισφορών κατά 3,9
εκατοστιαίες μονάδες (2,3 για τους εργοδότες και 1,6 για τους εργαζομένους) ωφελεί έναν εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.000
ευρώ κατά 318 ευρώ. Μάλιστα, το εισόδημα αυξήθηκε κατά 355 ευρώ, αν συνυπολογιστεί και η μείωση των φόρων. Η Ελλάδα έχει την καλύτερη επίδοση στην ΕΕ
όσον αφορά τη συγκράτηση της ανεργίας
κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

δημιουργήθηκαν μέσα σε 1,5 χρόνο πάνω
από 50.000 νέες θέσεις εργασίας ενώ για
το τρέχον έτος αναμένεται να δημιουργηθούν άλλες 86.000 θέσεις εργασίας, ενώ
επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημιουργηθεί μόλις
40.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 57,7%
των νέων αυτών προσλήψεων αφορούσε
γυναίκες, ενώ το 38,3% ήταν άτομα ηλικίας
έως 29 ετών - δύο πληθυσμιακές ομάδες
που αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα ανεργίας και για τις οποίες απαιτείται
ιδιαίτερη μέριμνα.

Προγράμματα για απασχόληση

5. Η στρατηγική για την απασχόληση το
2022. Από τα 16 προγράμματα του 2021 παραμένουν ανοιχτά για αιτήσεις 7 προγράμματα, τα οποία θα συνεισφέρουν περίπου
24.000 θέσεις εργασίας μέσα στο 2022.
Επίσης το 2022, με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του
ΕΣΠΑ, ο ΟΑΕΔ θα υλοποιήσει 11 νέα προγράμματα απασχόλησης εργασιακής εμπειρίας και επιχειρηματικότητας.

Το 2023 ο δείκτης
θα επιστρέψει σε μονοψήφιο
νούμερο, κάτι που έχει
να συμβεί από το 2009
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Ευμετάβλητο το κλίμα στο ΧΑ

E

να βήμα πίσω έκαναν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο
με αφορμή τη νευρικότητα που
επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Όπως
εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές, το κλίμα
στο ΧΑ θα παραμείνει ευμετάβλητο και
θα χρειαστούν θετικές ειδήσεις για να
παγιωθεί η ανοδική τάση. Τεχνικά, ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, όσο αυτός δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 950
μονάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν
να έχουν στο στόχαστρο τετραψήφια
νούμερα με πρώτη αντίσταση στις 1.013
μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση θα
μπει σε κίνδυνο σε περίπτωση κλεισίματος χαμηλότερα των 931 ή χαμηλότερα των 923 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 60
ημερών) και η μεσοπρόθεσμη αν παραβιαστεί η ζώνη στήριξης 900 - 890 μονάδων, την οποία υπερασπίζονται οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών. Για την περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι αντιστάσεις στις 2.390 - 2.400 και 2.500 μονάδες,
με πρώτο ζητούμενο την επιστροφή με κλείσιμο υψηλότερα των 2.371 μονάδων. Οι στηρίξεις στις 2.300 - 2.290, 2.270, 2.266,
2.231, 2.200 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 2.175 - 2.145 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Δικαίωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη δικαστική διαμάχη με ELFE
Δικαιώνει τη ΔΕΠΑ Εμπορίας απόφαση του Εφετείου Αθηνών για τη
δικαστική διαμάχη με την ELFE αναφορικά με τις τιμολογήσεις φυσικού αερίου κατά την περίοδο 2010-2015. Η απόφαση του Εφετείου
μετά τη συνεκδίκαση των εφέσεων που είχαν καταθέσει ΔΕΠΑ Εμπορίας και ELFE κατά της πρωτόδικης απόφασης του 2019 κάνει δεκτή την έφεση και την αγωγή ΔΕΠΑ για τα χρέη της βιομηχανίας λιπασμάτων Καβάλας και απορρίπτει πλήρως την έφεση και την αγωγή της ELFE. Η νομική υπηρεσία της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα μελετήσει
το σκεπτικό της απόφασης και θα εξετάσει τα επόμενα βήματα που
θα ακολουθήσει η εταιρεία. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ τη νομική υπηρεσία της εταιρείας και τους εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες μας για την ακούραστη και αποτελεσματική εργασία τους, όπως επίσης και τα στελέχη της ΔΕΠΑ Εμπορίας που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή».

ΟΠΑΠ: Στους Τσέχους το ποσοστό του Μελισσανίδη
Στην Allwyn πέρασε το ποσοστό της Yeonama Holdings, συμφερόντων Μελισσανίδη, στον ΟΠΑΠ. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 327,4 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της Allwyn στον
ΟΠΑΠ να αυξάνεται στο 48,1% από 23,7% το 2018. Όπως αναφέρει
η σχετική ανακοίνωση, η Allwyn (εμπορική ονομασία της SAZKA
Entertainment), η οποία ανήκει στον Τσέχο δισεκατομμυριούχο
Karel Komarek, συμφώνησε να εξαγοράσει το μειοψηφικό μερίδιο που κατείχε η Yeonama Holdings
στη SAZKA Delta AIF Variable Investment Company, την εταιρεία μέσω της
οποίας η Allwyn ελέγχει μέρος του μεριδίου της στον ΟΠΑΠ. Στην τελευταία ανήκει η SAZKA Delta Hellenic Holdings
που ελέγχει το 32,98% των μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου του ΟΠΑΠ.

Obrela Security: Νέο κέντρο
επιχειρήσεων
κυβερνοασφάλειας
Μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της
εταιρείας κυβερνοασφάλειας Encode, η Obrela Security Industries εγκαινίασε το νέο
προηγμένο Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (Security Operating Center SOC) στην Αθήνα, το οποίο κατασκευάστηκε
ως ενιαίο κέντρο συντονισμού όλων των
κέντρων επιχειρήσεων της εταιρείας. Η
εταιρεία προχωρά τις νέες επενδύσεις έχοντας τη στήριξη των ισχυρών της μετόχων, της
EOS Capital Partners (Απόστολος Ταμβακάκης) και του LATSCO Family Office του Ομίλου Λάτση. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν
από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να επισκεφτεί το νέο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο στεγάζεται στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της εταιρείας και να ενημερωθεί για τις νέες διευρυμένες δυνατότητες
που παρέχει για την ολοκληρωμένη προστασία επιχειρήσεων και κυβερνητικών δομών
στον κυβερνοχώρο.

Trastor: Απέκτησε κτίριο
έναντι 2,35 εκατ. ευρώ
H Trastor AEEAΠ σε συνέχεια της από 13 Ιανουαρίου 2022 ανακοίνωσής της με την οποία
γνωστοποίησε ότι αναδείχτηκε πλειοδότρια για
την απόκτηση οικοπέδου εμβαδού 1.023,14 τμ
επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο γραφείων,
ολικής επιφανείας 2.165,86 τμ, το οποίο βρίσκεται στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής επί της
οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του ακινήτου. Το συνολικό
ποσό για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε
σε 2.351.000 ευρώ.

Lamda: Νέα Chief Strategy & IR
Officer η Ελένη Βρεττού
Η Lamda Development ανακοίνωσε τον
διορισμό της Ελένης Βρεττού στη θέση της
Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development από την 1/05/2022. Η Ελένη Βρεττού
έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Έως σήμερα ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς ως
ανώτερη γενική διευθύντρια, chief of Corporate and Investment Banking. Προηγουμένως
είχε επιτελικές θέσεις στον πολυεθνικό όμιλο
της HSBC στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είχε εργαστεί παλαιότερα και στους
τομείς του Risk και M&A στην Αμερική. Έχει
πτυχίο Bachelor of Science in Economics από
το The Wharton School του University of
Pennsylvania.
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Θεσσαλονίκη: Αιτήσεις για
προσλήψεις στο CDI της Pfizer

Σε συζητήσεις με fund
η Aegean Baltic Bank
Diorama: Αποεπένδυσε
από την Atlas Tapes

Σ

ε προχωρημένες συζητήσεις με fund υπό γαλλικό management φέρεται να βρίσκονται,
σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικοί μέτοχοι
της Aegean Baltic Bank για τη μεταβίβαση ποσοστών
τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εφοπλιστές Παναγιώτης Τσάκος και Γιάννης Κούστας αλλά και ο CEO
της Aegean Baltic Bank Θεόδωρος Αφθονίδης φέρεται να διαπραγματεύονται την πώληση της τράπεζας
έναντι τιμήματος που αγγίζει τα 110 εκατ. ευρώ. Τον
τελευταίο λόγο έχει η Τράπεζα της Ελλάδος και θα
κρίνει πως οι επίδοξοι επενδυτές είναι «fit and proper». Και αυτό δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς οι ενδιαφερόμενοι είναι fund και όχι θεσμικοί επενδυτές.
Ακόμη, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν όλοι οι υφιστάμενοι
μέτοχοι είναι διατεθειμένοι να πωλήσουν πλήρως τις
συμμετοχές τους. Να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις της
Aegean Baltic Bank φτάνουν περίπου στα 450 εκατ.
ευρώ και οι χορηγήσεις της στα 377 εκατ. ευρώ. Το
2020 η τράπεζα είχε καθαρά κέρδη 4 εκατ. ευρώ και
κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 5,9 εκατ. ευρώ. Σε
κάθε περίπτωση η όλη υπόθεση της πώλησης αναμένεται πως θα έχει ξεκαθαρίσει έως τον Απρίλιο.

Νέο κατάστημα στην Πάργα
για τη Συνεταιριστική Ηπείρου
Η παρουσία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου ισχυροποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με την έναρξη λειτουργίας του νέου υποκαταστήματος
στην Πάργα. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το
άνοιγμα του ένατου υποκαταστήματος έρχεται στο πλαίσιο
του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Τράπεζας για την
υποστήριξη όλου του εύρους της οικονομικής δραστηριότητας της Ηπείρου και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Σε αποεπένδυση από την εταιρεία Atlas Tapes προχώρησε η DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ (DECA), αποκλειστικός
διαχειριστής του Diorama Investments Sicar SA. Η έξοδος
του fund του Δημήτρη Δασκαλόπουλου πραγματοποιείται
μέσω της εξαγοράς των μετοχών από τους τρεις βασικούς
μετόχους, μέλη της διοίκησης της εταιρείας (management
buyout). Ο CEO της DECA Νίκος Κούλης ανέφερε σχετικά
ότι «το 2015, σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τη Ελλάδα, πήραμε την απόφαση να επενδύσουμε στην Atlas
Tapes γιατί πιστέψαμε στη διοίκηση, την ποιότητα της εταιρείας και την προοπτική της. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν
πλήρως την απόφασή μας. Με την αξιοποίηση των κεφαλαίων της επένδυσής μας, τη συνδρομή μας για την καλύτερη
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, αλλά κυρίως με τη συνετή διοίκηση, η εταιρεία πραγματοποίησε ένα μεγάλο
επενδυτικό πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ το οποίο συνέβαλλε
στο να έχει σήμερα ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο
εργοστάσιο του κλάδου της στην Ευρώπη».

Ο Θοδωρής Τζούρος ανώτερος γενικός
διευθυντής στην Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο Θοδωρής
Τζούρος αναλαμβάνει καθήκοντα ανώτερου γενικού διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής από τις
29 Μαρτίου. Το στέλεχος αντικαθιστά την Ελένη Βρεττού
που αποχώρησε. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, ο Θοδωρής Τζούρος, με περισσότερα από 15 χρόνια
δυναμικής πορείας στον τραπεζικό χώρο, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, project finance και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων στις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της χώρας. Από το 2013 έως το 2019 ανήκε στο δυναμικό της
τράπεζας ως γενικός διευθυντής και επικεφαλής του
Corporate Recovery Unit. Από τον Σεπτέμβριο του 2019
ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή και επικεφαλής
του Corporate & Shipping Recovery στην Intrum Hellas.

Την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στους τομείς της τεχνολογίας και της
υγείας και να
διεκδικήσει θέση
εργασίας σε μία
δυναμική και
ανοιχτή σε όλους
ομάδα, δίνει σε
κάθε ενδιαφερόμενο το Κέντρο
Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer
(CDI), που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη την εκδήλωση CDI Tech
Hiring Days 2022, το διήμερο 11 και 12 Μαρτίου.
Οπως αναφέρει ανακοίνωση, νέοι, απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά και πιο έμπειροι στην αγορά εργασίας, έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια
θέση στην Pfizer. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην ιστοσελίδα της Pfizer και
να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες από 15 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης με έδρα την
Θεσσαλονίκη.

Όμιλος ΔΕΗ: Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2020
Η ΔΕΗ δημοσιοποίησε την Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης που έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative
(GRI), καθιστώντας γνωστό το σύνολο του έργου
της και των πρακτικών που ακολουθεί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
που έχει θέσει ο ΟΗΕ. H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου έλαβε για πρώτη φορά ανεξάρτητη
εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου εύρους (indented limited assurance), καλύπτοντας τις απαιτήσεις της «Βασικής» (Core) επιλογής του προτύπου Global Reporting Initiative (GRI), αναφορικά με
14 βασικούς δείκτες της ΔΕΗ και 7 βασικούς δείκτες, αντίστοιχα για τις θυγατρικές του ΔΕΔΔΗΕ και
ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Στα 46 δισ. τα έσοδα της Renault
για το 2021
Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Renault για το σύνολο του
2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία. Ειδικότερα, τα
συνολικά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν
στα 46,21 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,3% από τα
43,47 δισ. ευρώ στο 2020 έναντι 44,97 δισ. ευρώ
που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε
έρευνα του Refinitiv. Τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε
888 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,01 δισ. ευρώ στο
2020 και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν κέρδη 770,5
εκατ. ευρώ.
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Στρατηγικά «όπλα»
οι αποθήκες φυσικού αερίου

Ε

πειδή πολύς λόγος έγινε, την
εβδομάδα αυτή, για την ανάγκη ενίσχυσης της χώρας μας
με έργα υπόγειων αποθηκών
φυσικού αερίου, να δούμε, πριν περάσουμε στην εικόνα που παρουσιάζει η
Ελλάδα σε επίπεδο αποθήκευσης, τι
συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και
ποια είναι η σπουδαιότητα των Underground Gas Storage-UGS (ΥΑΦΑ-Υπόγειες Αποθήκες Φυσικού Αερίου), σε
εξαντλημένα πεδία υδρογονανθράκων,
υδροφορείς και σπήλαια αλατιού: Στη
Ρωσία, η Gazprom λειτουργεί 23 εγκαταστάσεις ΥΑΦΑ, σε 27 γεωλογικές δομές, και επεκτείνεται με πρόσθετες δυνατότητες αποθήκευσης σε άλλες χώρες μέσω μισθώσεων από τρίτες εταιρείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
διαθέτουν πλέον των 440 ΥΑΦΑ, συγκεντρώνοντας παγκοσμίως τα δύο τρίτα
του συνολικού αριθμού των αποθηκών.
Η Ευρώπη διαθέτει πάνω από 170 ενεργές υπόγειες εγκαταστάσεις και το 42%
βρίσκεται στη Γερμανία. Η Κίνα έχει μικρό αριθμό, αλλά προτίθεται να δημιουργήσει μέχρι το 2025 περισσότερες
από 30 Underground Gas Storages. Η

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

υπόγεια αποθήκευση αερίου διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της
ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.
Το φυσικό αέριο τροφοδοτεί το 23% της
τρέχουσας παγκόσμιας ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. Η Ρωσία κατέχει
την πρώτη θέση όσον αφορά τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον
κόσμο, με συνολικό αποδεδειγμένο πόρο 38 TCM (1.341 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια). Το αέριο που είναι αποθηκευμένο στις ΥΑΦΑ εκτιμάται σε 10%-12%
της παγκόσμιας ετήσιας κατανάλωσης.

Ασφαλής τροφοδοσία
Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε αναλύσεις-συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων
αρχών, ή αντεγκλήσεις μεταξύ των ιθυνόντων του κράτους, κυβερνητικών παραγόντων και της αντιπολίτευσης, προκειμένου να δούμε πώς θα καλύπτουμε
τα ενεργειακά ελλείμματα της χώρας σε

φυσικό αέριο, κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση διεθνών διαστάσεων, φρόνιμο θα είναι να αξιοποιούμε αυτό που έχουμε «αφήσει στην
άκρη», ώστε να ελαχιστοποιούμε τις
ενεργειακές απώλειες και να διασφαλίζουμε όσο το δυνατόν την επάρκεια και
την ασφαλή τροφοδοσία της χώρας μας.
Η περαιτέρω διεύρυνση της εγχώριας
αποθηκευτικής ικανότητας φυσικού αερίου, η ηλεκτροπαραγωγή της οποίας
εξαρτάται από το καύσιμο αυτό κατά 40%,
δεν είναι όνειρο θερινής νυκτός, αλλά
μια δυνατότητα που μπορεί να γίνει
πραγματικότητα, αρκεί να επισπεύσουμε
τις διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα και τη γραφειοκρατία, όπου δεν
χρειάζεται.
Για την ώρα, ο μόνος χώρος αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ) είναι ο τερματικός σταθμός της

Ρεβυθούσας, που συγκαταλέγεται στους
είκοσι οκτώ αντίστοιχους σταθμούς
υγροποιημένου φυσικού αερίου, που
λειτουργούν σήμερα σε όλο τον χώρο
της Μεσογείου και της Ευρώπης. Έχει
δυνατότητα αποθήκευσης 225.000 κ.μ
και είναι αναμφιβόλως ενεργειακό εθνικό ατού.
Θα μπορούσαμε να έχουμε και έναν
δεύτερο σταθμό, αν είχαμε μετατρέψει
εγκαίρως σε Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού
Αερίου το εξαντλημένο κοίτασμα στη
Νότια Καβάλα, που βρίσκεται σε βάθος
1.700 μέτρων, καλύπτοντας μια επιφάνεια 5 τ.χλμ. και δυνατότητα αποθήκευσης έως 1 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου!
Αν δεν είχαμε χάσει μία δεκαετία και
το έργο είχε ολοκληρωθεί, θα υπήρχε η
δυνατότητα κάλυψης του 40% των αναγκών της χώρας σε φυσικό αέριο για περίπου τρεις μήνες ή, με άλλα λόγια, ο

Το αέριο που βρίσκεται στις ΥΑΦΑ εκτιμάται σε 10%-12%
της παγκόσμιας ετήσιας κατανάλωσης
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EΝΕΡΓΕΙΑ

Η εθνική υποδομή
Ρεβυθούσας

εφοδιασμός του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου με έως και 4 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τερματικός
σταθμός της Ρεβυθούσας μπορεί να διασφαλίσει μέσω αγωγών, σε περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης, τροφοδοσία της χώρας μόνο για έξι μέρες!
Σήμερα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο
προγραμματισμό, εκτός απροόπτου, στη
Ρεβυθούσα για τον μήνα Φεβρουάριο
παραλαμβάνονται τα εξής φορτία: δυο LNG από τη ΔΕΠΑ με 73.855 κυβικά μέτρα
έκαστο, ένα φορτίο από την Elpedison με
36.930 κ.μ. και ένα από τη ΔΕΗ με
147.710 κ.μ. Για τον Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί: ένα κοινό φορτίο 147.710
κ.μ. από τη Μυτιληναίος και την Elpedison, ένα από τη ΔΕΠΑ με 73.855 κ.μ. και
ένα από την Elpedison με 39.882 κ.μ.

Αξιοποίηση τερματικών
Αναφερόμενος στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, ο πρώην υπουργός
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γιάννης Μανιάτης, με δηλώσεις του σε
ΜΜΕ, έκανε ειδική μνεία για την περίπτωση ΥΑΦΑ της Ν. Καβάλας, στηλι-

τεύοντας και την απροετοίμαστη μπροστά στην κρίση Ευρώπη: Για άλλη μια
φορά, η ΕΕ πιάστηκε αδιάβαστη και, στο
ξέσπασμα της κρίσης, αντί να έχουν
πληρότητα με 90%-95%, το 2021 η στάθμη τους δεν ξεπερνούσε το 60%-65%. Για
την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την Υπόγεια
Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Νότια
Καβάλα, η πρώτη μελέτη αξιοποίησης
της υποδομής παρουσιάστηκε από το
ΠΑΣΟΚ στη Βουλή το 2011. Δύο χρόνια
μετά, το project εντάχθηκε για χρηματοδότηση στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού
Ενδιαφέροντος (PCI’s), καθώς και στις
εθνικές στρατηγικές επενδύσεις. Από
το 2015 μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει
απολύτως τίποτα για μια επένδυση που
είχε προγραμματιστεί να έχει ολοκληρωθεί το 2018. Απορίας άξιον ένα τόσο
σημαντικό έργο, σε μια χώρα που δεν
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους φυσικού αερίου, παρά μόνο τη Ρεβυθούσα,
να συνεχίζει να κολλάει, ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ να διαφωνούν στο πώς πρέπει να
γίνει η επένδυση, το ΥΠΕΝ να μην παίρνει θέση και το θέμα να διαιωνίζεται.
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, πάντως, τονίζουν ότι το έργο

θα προχωρήσει. Το παζλ των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ελληνική
επικράτεια, που θα υποδέχονται το εισαγόμενο φυσικό αέριο, συμπληρώνουν οι πλωτοί τερματικοί σταθμοί FSRU Αλεξανδρούπολης (Floating Storage and Regasification Unit) project
της Gastrade και η Διώρυγα της Gas
Motor Oil στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου, στους Αγ. Θεοδώρους Κορίνθου. Οι δύο σταθμοί έχουν
αποθηκευτική ικανότητα 170.000 και
210.000 κ.μ. υγροποιημένου φυσικού
αερίου, αντιστοίχως.
Ο FSRU Αλεξανδρούπολης, ο οποίος
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το
2023, αποτελείται από: μια πλωτή μονάδα παραλαβής και προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG και ένα
σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου
αγωγού μέσω του οποίου το αέριο θα
μεταφέρεται στο εθνικό σύστημα μεταφοράς.
Η Διώρυγα Gas έχει συμπεριληφθεί
στο 10ετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (2021-2030) και θα συνδεθεί με το
εθνικό σύστημα φυσικού αερίου μέσω
χερσαίου αγωγού.

Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα (κόλπος Πάχης Μεγάρων), είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα για την
υποδοχή δεξαμενοπλοίων ΥΦΑ, παραλαβή, αποθήκευση, αεριοποίηση
υγροποιημένου φυσικού αερίου και
για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς
ΦΑ (ΕΣΜΦΑ).
Ο Τερματικός Σταθμός σχεδιάστηκε
σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Oδηγίας
SEVESO III (Directive
2012/18/EU).
Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ, ιδρύθηκε
στις 30 Μαρτίου του 2007 ως θυγατρική της ΔΕΠΑ) πραγματοποίησε μια
σειρά από σημαντικές επενδύσεις για
την ενεργειακή υποδομή της χώρας
μας, αυξάνοντας τη δυναμικότητα αποθήκευσης με τη λειτουργία τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης, τη δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ και τη δυνατότητα υποδοχής μεγαλύτερων πλοίων
ΥΦΑ μέχρι και του μεγέθους του Q
max. («Q» σημαίνει Κατάρ και «Max»
το μέγιστο μέγεθος του πλοίου).
Με τις αναβαθμίσεις αυτές, η Εγκατάσταση ΥΦΑ μπορεί να διαχειρίζεται
περισσότερες ποσότητες ΥΦΑ και να
διατηρεί μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα, ενισχύοντας τη ρευστότητα
της αγοράς και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε φυσικό αέριο.
Ο στρατηγικός ρόλος του Σταθμού
ΥΦΑ ενισχύθηκε και με τη λειτουργία
της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), ισχύος 13MW, με καύσιμο φυσικό αέριο. Έτσι διασφαλίστηκε η ηλεκτρική αυτονομία της εγκατάστασης. Παράλληλα χρησιμοποιείται
και η παραγόμενη θερμική στη διεργασία αεριοποίησης του υγροποιημένου
φυσικού αερίου, αυξάνοντας τον βαθμό απόδοσης της μονάδας περίπου
στο 90%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης
Βικελίδης», στη βαριά σκιά
της δολοφονίας του Άλκη

Πολιτισμός ή «σισιλιάνικη βεντέτα»;

Τ

ο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης
- ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της
24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της
Super League 1, γιατί γίνεται στη σκιά της
δολοφονίας του Άλκη Καμπανού από συνδεσμίτες
του ΠΑΟΚ.
Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδός στη Θεσσαλονίκη, μην τυχόν και διάφοροι ανεγκέφαλοι της κερκίδας προσπαθήσουν για… ρεβάνς. Και θα είναι αρκετοί στο «Κλεάνθης Βικελίδης», γύρω στις 11.500
νοματαίοι. Στο ματς αυτό θα δοθούν και εξετάσεις
πολιτισμού ή διεύρυνσης του μίσους για τον θάνατο
του Άλκη. Η ΠΑΕ Άρης ζήτησε από τον κόσμο να
μείνει μακριά από αντεκδικήσεις και από την αστυνομία να κάνει ενδελεχείς ελέγχους και γύρω από

το γήπεδο και για το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Στο
τέλος της Κυριακής θα μπορούμε να μιλάμε με
ασφάλεια, πια, για το αν η δολοφονία του Άλκη έχει
καταλαγιάσει τα πάθη μεταξύ των οπαδών ή η Θεσσαλονίκη θα περάσει σε εποχές «σισιλιάνικης βεντέτας» με απρόβλεπτες συνέπειες για την καθημερινότητα της πόλης. Επί αγωνιστικών, ο Άρης θα παρουσιαστεί με υπηρεσιακό προπονητή, καθότι απέλυσε τον Άκη Μάντζιο, και ο ΠΑΟΚ κουρασμένος
από το ματς της περασμένης Πέμπτης όπου έχασε 10 από τη Μίντιλαντ στη Δανία, στο πρώτο ματς των
«16» του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι»
θέλουν νίκη για να πλασαριστούν στην πρώτη εξάδα
που μέσω των play offs θα παίξουν στο μίνι πρωτάθλημα για την Ευρώπη και ο «δικέφαλος» για να

βρεθεί πιο κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, από
τον οποίο υπολείπεται εννέα βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι», επίσης κουρασμένοι από το ματς με την
Αταλάντα, από την οποία ηττηθήκαν 2-1 στο Μπέργκαμο, θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να παίξουν με
την ομώνυμη ομάδα. Ούτε η ΑΕΚ έχει εύκολη αποστολή με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ, ούτε ο Παναθηναϊκός με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο: Ιωνικός
- ΟΦΗ (17.15 Cosmote TV), Ατρόμητος - Αστέρας Τρ.
(19.30 NOVA), Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός (19.30
Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Λαμία - Απόλλων
(15.00 Cosmote TV), Βόλος - Ολυμπιακός (17.15
Cosmote TV), Άρης - ΠΑΟΚ (19.30 NOVA), ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννινα (19.30 NOVA).

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
23n Αγωνιστική

Ολυμπιακός

56

ΠΑΟΚ

47

ΑΕΚ

39

Παναθηναϊκός

36

ΠΑΣ Γιάννινα

36

ΟΦΗ

33

Αστέρας Τρ.

32

Άρης

29

Βόλος

28

Παναιτωλικός

25

Ιωνικός

21

Λαμία

18

Ατρόμητος

14

Απόλλων Σμ.

10
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο... «Ιησούς της
Φλωρεντίας» που
ξανασταυρώθηκε
από τον Τζεφιρέλι

Η

Γιουβέντους αγόρασε με 75 εκατ.
ευρώ από τη Φιορεντίνα τον διεθνή Σέρβο σέντερ φορ Ντούσαν
Βλάχοβιτς, πρώτο σκόρερ του
Campionato, πριν από είκοσι ημέρες. Ευτυχώς για τη «vecchia signora», δεν είναι στη
ζωή ο διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι, που
«έφυγε» πριν από δυο χρόνια,
και έτσι η μεταγραφή δεν είχε
σκηνοθετική γαρνιτούρα ποτισμένη με ασίγαστο μίσος, ειρωνείες και πολλές χοντροκοπιές για τους ζάπλουτους της
δυναστείας Ανιέλι.
Διότι ο μέγας σκηνοθέτης
της διαχρονικής μυθοπλασίας
(«Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Άμλετ» και φυσικά το επικό «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που ακόμα παίζεται
στην τηλεόραση, για περισσότερα από 40
χρόνια μετά την πρώτη προβολή του) ήταν
πωρωμένος οπαδός της Φιορεντίνα μέχρι…
θανάτου, αλλά κυρίως φανατικός αντι-Γιούβε,
και για αυτό μόνιμος θαμώνας των δικαστηρίων από τη βροχή μηνύσεων που του έκαναν.

Έχανε τις δίκες
Λεφτά είχε, έχανε τις δίκες, πλήρωνε και
πάλι από την αρχή. Αν η ιταλική ποδοσφαιρική
ιστορία έπρεπε να προσωποποιήσει το μίσος
για τον αντίπαλο, οι διάφοροι «Ultras» στην
κερκίδα έμοιαζαν με παιδάκια του κατηχητι-

κού σχολείου μπροστά στον Φράνκο Τζεφιρέλι. Διότι η γλώσσα του κόκαλα δεν είχε και κόκαλα τσάκιζε.
Στον Τζεφιρέλι, το μίσος έγινε στερεότυπο
από την ηλικία των μόλις πέντε ετών, όταν είδε
τη Γιουβέντους να ταπεινώνει τη Φιορεντίνα
11-0 το 1928 και 8-0 το 1953. Η
απέχθεια κορυφώθηκε και μεταλλάχθηκε σε παθογένεια το
1982, όταν η Γιουβέντους
«έκλεψε» τον τίτλο από τη Φιορεντίνα, νικώντας 1-0 εκτός
έδρας την Καταντζάρο με ανύπαρκτο πέναλτι και οι «βιόλα»
μακελεύτηκαν από τον διαιτητή στο εκτός έδρας 0-0 με την
Κάλιαρι.
Ο Τζεφιρέλι έφτιαξε ένα πανό για αρχή: «Καλύτερα δεύτεροι παρά κλέφτες». Μετά, το προχώρησε. «Ο Τζιαμπιέρο
Μπονιπέρτι έμοιαζε με Αμερικανό μαφιόζο
όπως καθόταν στην κερκίδα και έβλεπε τη Γιουβέντους να λερώνει τα χέρια της, τρώγοντας φιστίκια», δήλωσε στον Τύπο. Οι μηνύσεις
και οι αγωγές δημιούργησαν ολόκληρη… autostrata από το Τορίνο στη Φλωρεντία.
Ο Τζεφιρέλι δεν σταμάτησε. Και όταν τρία
χρόνια μετά, στον τελικό του Κυπέλου Πρωταθλητριών (μετέπειτα Champions League) στο
Χέιζελ των Βρυξελλών, όπου συνετελέσθη η
ανείπωτη τραγωδία με τους 39 νεκρούς στην
κερκίδα, οπαδούς της Γιουβέντους από τους

χούλιγκαν της Λίβερπουλ, ο signore Franco
έδειξε να το… απολαμβάνει: «Η Γιουβέντους
σκαρφάλωσε σε 39 πτώματα για να πάρει το
Κύπελλο»! Είχε νικήσει 1-0 με ανύπαρκτο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μισέλ Πλατινί. Και υποτίθεται ότι ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να ανακαλέσει,
αφού του έβαλε και πρόστιμο. Και ανακάλεσε.
«Η Γιουβέντους είναι μεγάλος σύλλογος και
προσφέρει λάμψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο»,
δήλωσε στην τηλεόραση, με το υποκριτικό
του μειδίαμα.

Μέλος της διοίκησης της Φιορεντίνα
Στα 1990 ο Φράνκο Τζεφιρέλι έγινε μέλος
της διοίκησης της Φιορεντίνα με πρόεδρο τον
κινηματογραφικό παραγωγό Βιτόριο Τσέκι
Γκόρι. Και τότε, ο Φράνκο, αυτός ο μεταπράτης του μύθου σε ζώσα πραγματικότητα, στάθηκε ανήμπορος να σκηνοθετήσει τον «μύθο»
Ρομπέρτο Μπάτζιο. Το πανάκριβο διαμάντι
της Τοσκάνης, μακράν ο πιο ποιοτικός παίκτης της Φιορεντίνα, είχε συμφωνήσει μυστικά με τη Γιουβέντους! Κι έφυγε. «Αυτός ο
μπ@στ@ρδος δεν θα ξαναπατήσει το πόδι του
στην τιμημένη γη της Τοσκάνης», έκραζε ο
Τζεφιρέλι και επιτέθηκε και πάλι στην οικογένεια των Ανιέλι, ιδιοκτητών της Γιουβέντους και της FIAT. «Όλη τους η ζωή είναι μόνο
λεφτά, δεν έχουν συναισθήματα, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι».
Νέες μηνύσεις. Μόλις τις πήρε στα χέρια

του, επανήλθε: «Η βία, πλέον, νομιμοποιείται
όταν στρέφεται κατά της Γιουβέντους». Το
1990 Γιουβέντους και Φιορεντίνα έπαιξαν σε
διπλό τελικό στο Κύπελλο UEFA.
O Μπάτζιο, παίκτης της Φιορεντίνα τότε,
δεν ακούμπησε την μπάλα, 3-1 η Γιούβε στο
πρώτο ματς, 0-0 στον επαναληπτικό. Το καλοκαίρι έφυγε για το Τορίνο και στις 7 Απριλίου 1991 επέστρεψε για πρώτη φορά με
την μπιανκονέρι φανέλα στη Φλωρεντία.
Ο Τζεφιρέλι έπιασε θέση στην «Curva» των
φανατικών και έδινε τον τόνο των συνθημάτων κατά του Μπάτζιο. Η Γιούβε κέρδισε πέναλτι. Ο Μπάτζιο αρνήθηκε να το εκτελέσει.
Έγινε αλλαγή. Και την ώρα που έφευγε για τα
αποδυτήρια, ο Τζεφιρέλι τού πέταξε ένα κασκόλ της Φιορεντίνα στο πρόσωπο.
Ο Μπάτζιο έσκυψε, το πήρε και χάθηκε στα
κιτάπια της σκηνοθετικής ιστορίας του Τζεφιρέλι, σαν ένας «Ιησούς από τη Φλωρεντία»
που ξανασταυρώθηκε…

Οι ιστορίες μίσους
του διάσημου σκηνοθέτη
για τον Ρομπέρτο Μπάτζιο
και τη δυναστεία Ανιέλι Ήταν πωρωμένος οπαδός
της Φιορεντίνα, αλλά κυρίως
φανατικός αντι-Γιούβε
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Δοκιμάζουμε το Volvo S60
Recharge PHEV T8 με 390 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

H
POLITICAL AUTO

Volvo μπορεί να διαθέτει στην γκάμα
των μοντέλων της πάρα πολλά SUV,
ωστόσο αποτελεί μια από τις λίγες εταιρείες που διατηρούν έντονη την παρουσία τους στην κατηγορία τόσο των sedan όσο και
των station wagon μοντέλων.
Το Volvo S60 μάλιστα απέκτησε επιπλέον πολυτέλεια, ηλεκτροκινητήρα, κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά, τετρακίνηση και ιπποδύναμη 390 ίππων,
πετώντας το γάντι στα ανταγωνιστικά μοντέλα της κατηγορίας. Όσον αφορά το κόστος απόκτησης, κυμαίνεται πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά γερμανικά μοντέλα και ανέρχεται σε περίπου
62.000 ευρώ, ωστόσο τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά.

Δυναμισμός και πολυτέλεια
Το νέο S60 είναι ένα εντυπωσιακό τετράθυρο μοντέλο που, απ’ όπου και αν το κοιτάξει κανείς, αποπνέει έναν δυναμισμό και μια πολυτέλεια. Ειδικότερα, τα
στοιχεία που του δίνουν και έναν δυναμισμό περιλαμβάνουν τα εμπρόσθια φώτα με τη χαρακτηριστική
LED, τις τονισμένες άκρες του εμπρόσθιου προφυλακτήρα, καθώς και τα γεωμετρικά πίσω φώτα πληθωρικών διαστάσεων. Στοιχείο επίσης που ξεχωρίζει
είναι το τελείωμα του πίσω τμήματος, με το ανασηκωμένο άκρο του πορτμπαγκάζ αλλά και τις κολόνες της
οροφής που πέφτουν λιγότερο κάθετα πάνω του.
Στο εσωτερικό του S60 ξεχωρίζουμε αρχικά την

πληθώρα παρουσίας μαλακών στην αφή υλικών στο
ταμπλό και το εσωτερικό των θυρών, καθώς επίσης
και τα δέρματα με ραφές στα καθίσματα, που τονίζουν την προσφερόμενη πολυτέλεια. Η ποιότητα κατασκευής, το φινίρισμα και η συναρμογή βρίσκονται
σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας ακόμη
και εκείνα των premium.
Τεχνολογικά, η Volvo προσφέρει στον οδηγό μια
hitech καμπίνα όπως αυτή εκφράζεται μέσω του
πλήρους ψηφιακού πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών αλλά και της επίσης μεγάλης κάθετης οθόνης αφής 9 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων στο κέντρο της κονσόλας. Το μενού είναι υπερπλήρες, αν και απαιτεί κάποιο χρόνο εξοικείωσης από τον οδηγό για να μάθει
όλες τις παρεχόμενες λειτουργίες, ενώ δεν λείπει και
ο γνωστός περιστροφικός διακόπτης για τα προγράμματα οδήγησης στο υπερυψωμένο τούνελ της κονσόλας.
Το plug-in υβριδικό S60 της δοκιμής μας κινείται
από έναν δίλιτρο turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος
αποδίδει 303 ίππους και κινεί τους εμπρός τροχούς,
και έναν ηλεκτροκινητήρα 87 ίππων που μεταφέρει
την ισχύ του στον πίσω άξονα μέσω ενός αυτόματου
κιβωτίου οκτώ σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 390 ίππους, με τη ροπή να φτάνει τα 640
Nm. Βεβαίως, οι επιδόσεις είναι ανάλογες παρά το
βάρος που ξεπερνάει τους δύο τόνους, καθώς τα 0100 χλμ./ώρα έρχονται σε 4,6 δευτερόλεπτα.
Ο οδηγός του Volvo S60 T8 διαθέτει μια πληθώρα

οδηγικών προγραμμάτων (Pure, Constant AWD, Hybrid, και Individual), που δίνουν τη δυνατότητα επέμβασης στα χαρακτηριστικά απόκρισης του κινητήρα
και του κιβωτίου. Στο «Pure» το S60 T8 κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για περίπου 55 χιλιόμετρα.
Η μπαταρία διαθέτει χωρητικότητα 11,6 kWh και
μπορεί να φορτίσει από εξωτερικό φορτιστή σε χρόνο που κυμαίνεται από τρεις έως οκτώ ώρες. Σε ό,τι
αφορά τη μέση κατανάλωση, όταν η μπαταρία έχει
ρεύμα, με υβριδική κίνηση εντός πόλης, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 5,5 λτ./100 χλμ., ενώ στο εθνικό
οδικό δίκτυο ανέβηκε στα 6,2 λίτρα.

Σουηδική υπερταχεία
Το Volvo S60 T8 είναι ένα σεντάν γρήγορων ταχυτήτων που πραγματικά χαίρεται να οδηγεί κανείς εντός και εκτός πόλης. Στο εθνικό οδικό δίκτυο το S60
T8 δεν επηρεάζεται από τους πλευρικούς ανέμους
και προσδίδει μια σταθερότητα και σιγουριά που δεν
αλλάζει ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με συνεχείς στροφές,
τα περιθώρια πρόσφυσης είναι πολύ υψηλά από τη
στιγμή που ο πίσω ηλεκτροκινητήρας δημιουργεί μια
τετρακίνηση. Μέσα στην πόλη, το Volvo S60 κρύβει
τις διαστάσεις του και είναι ένα απολύτως ευκολοοδήγητο αυτοκίνητο με υψηλά επίπεδα άνεσης, ενώ η
ανάρτηση φιλτράρει στον μέγιστο βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, προσδίδοντας μια κορυφαία ποιότητα κύλισης.

Σοκ ο λογαριασμός αντικατάστασης μπαταρίας σε Tesla
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η καταγραφή των προβλημάτων σε αυτοκίνητα
Tesla σε όλο τον κόσμο, με τους ιδιοκτήτες τους να «κυνηγούν» το εργοστάσιο που
προσπαθεί να αποφύγει την ανάληψη ευθυνών αλλά και τις πολυετείς εγγυήσεις
που παρέχει. Πρόσφατα ένα Tesla Model S ακινητοποιήθηκε εξαιτίας της βροχής
και μεταφέρθηκε με την οδική βοήθεια στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Tesla,
όπου και διαπιστώθηκε ότι το… αδιάβροχο κάλυμμα της μπαταρίας τελικά δεν παρείχε τη στεγανότητα που έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή υδάτων και να
προκληθεί σοβαρό βραχυκύκλωμα.
Ολόκληρη η συστοιχία κατέστη άχρηστη και η αντικατάστασή της κοστίζει 19.200

ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης απαίτησε την αντικατάσταση με κάλυψη από την εργοστασιακή εγγύηση, καθώς το αυτοκίνητο ήταν μοντέλο του 2016 και η εγγύηση για την
μπαταρία ισχύει για 8 έτη και έως 160.000 χλμ. Η εταιρεία απάντησε ότι «οι έλεγχοί
της έδειξαν ότι η μπαταρία είχε περάσει από πλημμύρα και αυτό ακύρωνε την οκταετή εγγύηση!».
Έπειτα από προσφυγή της ιδιοκτήτριας του Tesla Model S και του συζύγου της σε
υπηρεσίες τύπου Συνήγορος του Καταναλωτή και άλλες οργανώσεις, το αμερικανικό εργοστάσιο προσφέρθηκε να μειώσει κατά περίπου 50% το αντίτιμο της καινούργιας μπαταρίας και το κόστος να περιοριστεί σε περίπου 10.000 ευρώ…

ΡOLITICAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

37

«Μόλις χθες»: Οριστικό τέλος
για τη σειρά του ΣΚΑΪ

Μεγαλώνει τη «στρατιά» του
ο Νίκος Κοκλώνης

Σε ανασχεδιασμό της απογευματινής
ζώνης προχωρά ο ΣΚΑΪ τον επόμενο
μήνα. Η σειρά «Μόλις χθες» δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και
μόλις φτάσει τον -αρχικά- εγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων, αναμένεται
να ολοκληρωθεί οριστικά.
Το επικρατέστερο σενάριο αυτήν τη
στιγμή είναι το κανάλι του Φαλήρου να μετακινήσει την εκπομπή «Κάτι ξαναψήνεται» με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μία ώρα μετά, δηλαδή στις 18.00. Στο κενό που θα
προκύψει ανάμεσα στο «Καλό μεσημεράκι» και το μαγειρικό ριάλιτι θα μπουν κατά πάσα πιθανότητα επαναλήψεις.

Μία ακόμη εταιρεία προσθέτει στον
όμιλό του ο Νίκος Κοκλώνης. Πρόκειται για την ΝΚ Media Group Μονοπρόσωπη με δραστηριότητα σε όλους τους
τομείς του τηλεοπτικού κλάδου αλλά
και στα υπόλοιπα ΜΜΕ. Το μετοχικό
κεφάλαιό της ανέρχεται στα 3,5 εκατ.
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική
εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη (Barking Well Media ΑΕ) έχει
μετοχικό κεφάλαιο 5.204.000 ευρώ. Στον κύκλο εταιρειών
ανήκει η Barking Well Media ΙΚΕ, η Barking Staff ΙΚΕ και η
Barking Progress Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε
τον περασμένο Δεκέμβριο με κεφάλαιο 4.000 ευρώ.

Big bang στο πρόγραμμα του ANT1

MultiMEDIA
ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...

Q

Σπουδαία πρωτιά για την DPG Digital Media. Ο
όμιλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έγινε ο
πρώτος στον χώρο του στην Ελλάδα που εντάχθηκε
στο OPA (Online Publishers Association Europe).


Q


Η Cosmote TV σε αποκλειστική συνεργασία με τα BBC Studios έως το 2024.

ZeniΘ: Εμπορικός διευθυντής ο Μάνος Εξαρχουλάκος.

Στο δυναμικό της DPG Digital Media εντάχθηκε ο Γιώργος Σπηλιόπουλος ως
head creative.

Q

Η Liquid Media, στο πλαίσιο της στρατηγικής της
για τη δημιουργία πρωτοποριακών projects, εντάσσει στο δυναμικό της τη Βάσω Στασινού Νικοπολίδη ως ambassador ενός νέου concept που εστιάζει στον γυναικείο αθλητισμό και πρόκειται να λανσαριστεί τις προσεχείς μέρες.


Q

Νέος head of performance στην GIM
Agency ο Δημήτρης Καλαϊτζής.

Ο «Χρυσός Οδηγός» κέρδισε για 11η συνεχή
χρονιά μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στο 3% των
καλύτερων marketing agencies με την ανάδειξή
του σε Google Premier Partner 2022.



Έτοιμες να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
της καινοτομίας δηλώνουν επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που θα μετέχουν
στην ελληνική αποστολή στο Mobile World
Congress 2022, ένα από τα σημαντικότερα
ραντεβού της παγκόσμιας αγοράς των ψηφιακών τεχνολογιών, το οποίο πραγματοποιείται
στη Βαρκελώνη μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 3
Μαρτίου 2022.

Σ

ημαντικές αλλαγές έρχονται στο πρόγραμμα του
ANT1 τους επόμενους μήνες. Οι ιθύνοντες του
καναλιού έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για το
ποια προγράμματα θα κοπούν και ποια θα πάρουν τη
θέση τους. «Ράδιο Αρβύλα» και «Βινύλιο» αναμένεται
να αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό μέσα στον
Απρίλιο. Από το κανάλι έχουν γίνει προσπάθειες για να
μεταπείσουν τον Αντώνη Κανάκη και την παρέα του
ώστε να συνεχίσουν για λίγο παραπάνω διάστημα,
όμως κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο.
Τη θέση του «Ράδιο Αρβύλα» αναμένεται να πάρει το
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Το τηλεπαιχνίδι που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση

Ο Μελισσανίδης
«μπαίνει»
στην τηλεόραση

επιστρέφει έπειτα από 16 χρόνια. Το 2006 για μια σεζόν
παρουσιαστής ήταν ο Θοδωρής Αθερίδης, ενώ από το
1999 έως και το 2004 ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν
στο «τιμόνι», με το πρόγραμμα να προβάλλεται σε Mega
και ΕΡΤ. Φέτος παρουσιαστής θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Παράλληλα, τίτλοι τέλους θα πέσουν στη
«Φάρμα». Το ριάλιτι δεν... πέτυχε ούτε φέτος, με τα γυρίσματα του τελικού να έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Μάλιστα, τα spoilers αναφέρουν πως μεγάλος νικητής είναι
ο Νεόφυτος Ηλία, ο οποίος, αν και αποχώρησε, επιστρέφει και παίρνει το έπαθλο. Στη θέση της «Φάρμας»
θα μπει η νέα σειρά που ετοιμάζει ο Μάρκος Σεφερλής
για το κανάλι του Αμαρουσίου.

Στη δημιουργία οικονομικού τηλεοπτικού σταθμού προσανατολίζεται ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ και επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης. Σε πρώτη φάση ο σταθμός
θα μεταδίδει το πρόγραμμά του μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες Cosmote TV και Nova. Ο σταθμός θα στηρίζει το περιεχόμενο
της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» και την ιστοσελίδα naftemporiki.gr. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αναμένεται η αλλαγή τόσο της εικόνας της εφημερίδας -εγχείρημα που
ανέλαβε ο Δημήτρης Νίκας- όσο και του σάιτ. Παράλληλα, σχεδιάζεται επένδυση στον
χώρο της μόδας με τη δημιουργία ενός νέου ειδικού καναλιού.

Q

Η κρατική ραδιοτηλεόραση
προχωράει σε πρόσκληση
ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε έξι άτομα (με σύμβαση
μίσθωσης έργου) του έργου
της επεξεργασίας ειδήσεων,
ηχητικών αρχείων και βίντεο
και της επιμέλειας προβολής
τους μέσω της ιστοσελίδας
www.ertsports.gr.


Q

Προς πώληση το www.eklogika.gr έπειτα από 13 χρόνια λειτουργίας.

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα διεθνής καμπάνια
του Metaxa «Taste the Unexpected», με την
υπογραφή του διαφημιστικού agency Hue & Cry
του Λονδίνου. Η επικοινωνία τρέχει ήδη στην Ελλάδα, ενώ έχει προγραμματιστεί η προβολή της σε
Γερμανία, Τσεχία και Σλοβακία και αναμένονται και
άλλες αγορές.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΑΡΚΟΥ

Συνέντευξη στη
Δήμητρα Δάρδα

«Αυτά είδα και έζησα
με τον Φιλιππίδη»

POLITICAL ΑRT

Η

Θεοδώρα Σιάρκου, η τηλεοπτική Φιλιώ στη
σειρά «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», ή αλλιώς Κάρι Μπερνιέρ στη φετινή παράσταση «Παιχνίδια στη Σοφίτα» στο «Χυτήριο»,
θυμίζει ντίβα εποχής καθώς τολμά να «τσαλακώνεται» υποκριτικά, χωρίς να χάνει τη γοητεία και τον
βηματισμό προς την επιτυχία. Η φράση του Βούδα
«Ω, πόσο γλυκό είναι να απολαμβάνεις τη ζωή, να
ζεις με ειλικρίνεια και δύναμη» είναι στα μέτρα της κι
αυτό την κάνει ξεχωριστή μαμά και σύζυγο, φινετσάτη, πολυτάλαντη και ακριβοθώρητη ηθοποιό.

Απεναντίας, υπήρξε υποστηρικτικός και με τους νέους συναδέλφους, ενθαρρύνοντάς τους και αναγνωρίζοντας το ταλέντο του καθενός. Αυτά είδα και έζησα, και αυτά λέω.
Για τις καταγγελίες του #MeToo εναντίον του;
Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητώ τις καταγγελίες που του έχουν αποδοθεί. Η ελληνική Δικαιοσύνη
θα πράξει τα δέοντα.

Θα μας συστήσετε τη θεατρική Κάρι Μπερνιέρ;
Η ηρωίδα της Λίλιαν Χέρμαν στο έργο «Παιχνίδια
στη Σοφίτα», που παίζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα,
είναι ρόλος-πρόκληση. Φαίνεται αδύναμη και ευάλωτη, αλλά στην πραγματικότητα είναι εκείνη που κινεί τα νήματα της ιστορίας.

Να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Στο 1995 που πρωτοεμφανιστήκατε στην Επίδαυρο.
Ήταν η πρώτη μου παράσταση ως επαγγελματία
ηθοποιού. Ήμουν 23 χρονών, γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες, μόλις είχα αποφοιτήσει από τη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα μπορούσα να
ευχηθώ καλύτερη αρχή στην επαγγελματική μου πορεία.

Με τη Φιλιώ στο «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» έχετε
κοινά;
Αγαπώ τα μαντζούνια, κάνω τον σταυρό μου και
κυνηγάω τα παιδιά μου να ντυθούν και να φάνε! Έχω
το ανάστημα της γυναίκας που δεν σηκώνει πολλά
πολλά, είμαι όμως τρυφερή και αγχώδης.

Μεγάλη η αγωνία πριν εμφανισθείτε στο κοινό;
Εκείνα τα λίγα λεπτά πριν πατήσω στην ορχήστρα
του αρχαίου θεάτρου, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Άγχος,
ενθουσιασμός, χτυποκάρδι και δέος… ευτυχία! Από
τότε, επέστρεψα αρκετές φορές στην Επίδαυρο και
σκοπεύω να το επαναλάβω.

Υπάρχει εξέλιξη που θα συνταράξει το χωριό;
Φυσικά! Αλλά μην περιμένετε να σας αποκαλύψω
κάτι, δεν είμαι καμιά κουτσομπόλα… (γέλιο)

Ακολούθησαν πολλές τηλεοπτικές σας επιτυχίες
και μια μακρά συνεργασία στη «Λάμψη».
Ο Νίκος Φώσκολος μου εμπιστεύτηκε τον πρώτο
μεγάλο τηλεοπτικό μου ρόλο. Μεγάλο σχολείο. Εκπαιδεύτηκα να δίνω το καλύτερο ερμηνευτικό αποτέλεσμα που διέθετα, υποστηρίζοντας ένα ιδιόμορφο,
δραματικό κείμενο και εξασκώντας τα εκφραστικά
μου μέσα σε περιορισμένο χρόνο.

Στη σειρά, συνεργαστήκατε με τον προφυλακισμένο σήμερα Πέτρο Φιλιππίδη. Πώς συμπεριφερόταν στο πλατό;
Πρώτη φορά δούλεψα μαζί του. Συνεργαστήκαμε
αρμονικά πέντε ολόκληρους μήνες και ουδέποτε μας
έδωσε δικαίωμα για κακοποιητική συμπεριφορά.

Το 2005, ως πρωθιέρεια, ανάψατε τη δάδα με την

Ολυμπιακή Φλόγα, στην Αρχαία Ολυμπία.
Αισθάνομαι ευλογημένη για αυτήν την ύψιστη τιμή
και αιώνια ευγνώμων στη δασκάλα μου Μαρία Χορς
που με επέλεξε και στην τότε διοίκηση της ΕΟΕ που
με εμπιστεύτηκε. Μια φλόγα ανάβει και στέλνει στην
ανθρωπότητα ένα μήνυμα ελπίδας για παγκόσμια ειρήνη, συμφιλίωση, αλληλεγγύη. Η φλόγα αυτή άναψε στα χέρια μου, για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες που διεξήχθησαν στο Τορίνο.
Με τον σύζυγό σας Βασίλη Μεντογιάννη έχετε
αποκτήσει δύο παιδιά και έχετε δηλώσει πως παραμένετε ερωτευμένη μαζί του. Υπάρχει μυστικό;
Υπάρχει, ο Βασίλης ταξιδεύει συχνά! (γέλιο)
Είναι επαγγελματίας δύτης. Σας έχει μυήσει
στα… βαθιά νερά;
Ούτε σε λεκάνη! Δυστυχώς, επειδή είναι χορτάτος
από θάλασσα, θέλει να πηγαίνουμε διακοπές στα
βουνά! (γέλιο)
Έχετε υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις;
Όχι, ποτέ. Πιστεύω πως δεν χρειάζεται να αντιστεκόμαστε στη φυσική ροή του χρόνου.

Φινετσάτη και πολυτάλαντη
η τηλεοπτική Φιλιώ στη σειρά
«Χαιρέτα μου τον πλάτανο»,
ή αλλιώς Κάρι Μπερνιέρ στην
παράσταση «Παιχνίδια στη Σοφίτα»
στο «Χυτήριο», μιλά στην «Political»
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η αδυναμία του Ωνάση

Όταν σβήνουν
τα φώτα

Ο άθλος του Κόρομι

Αποκαμωμένη πόζαρε η Κατερίνα Στανίση ύστερα από μια αποθεωτική βραδιά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Η λαϊκή τραγουδίστρια, με φόντο τα όργανα της
ορχήστρας και την πίστα γεμάτη
λουλούδια, παρουσίασε τη μοναχική πλευρά του καλλιτέχνη, τη
στιγμή που τα λαμπερά φώτα
σβήνουν. «Βαθιά μεσάνυχτα σου
γράφω, με συντροφιά το ράδιο»,
έγραψε, χρησιμοποιώντας στίχο
από το νέο της τραγούδι «Τα δικά
σου νέα προηγούνται».
Η επική ψαριά μιας φονικής σμέρνας στα νερά
του Άγιου Δομίνικου έχει μείνει αξέχαστη στον
φιναλίστ του «Survivor 2» Γιώργο Κόρομι: «Το
παιχνίδι επιβίωσης μου χάρισε συγκινήσεις και
τεράστια έπαθλα, όπως η σμέρνα, που μας έδωσε
απίστευτη δύναμη, γιατί τάισε πολλά πεινασμένα
στόματα. Για τους δύσπιστους, χρειάστηκε δύο
μέρες για να βγει το θηρίο στην ακτή. Ήταν μέρα
επιβίωσης, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτό το
πλάσμα του βυθού, κυρίως την πρώτη που ήμουν
μόνος απέναντί του».

«Χ

ρυσή» ιστορία έχει γράψει η φιλία του Αριστοτέλη
Ωνάση με τον Σταμάτη Κόκοτα, τον οποίο αποθέωνε
σε κάθε του εμφάνιση στην πίστα. «Ο Αρίστος δεν
με αποχωριζόταν ποτέ. Ήμουν ο καλύτερός του τραγουδιστής
και παινεύομαι γι’ αυτό. Έκανε φοβερά τραπεζώματα και καλούσε όλη την αφρόκρεμα. Μια φορά, έδιωξε από τραπέζι τον
μεγάλο Ιταλό σκηνοθέτη Μικελάντζελο Αντονιόνι. Ήταν Ελληνάρας με όλη τη σημασία της λέξεως. Όταν μάλωνε τη Χριστίνα,
της ψιθύριζε στο αυτί αυτά που ήθελε να της πει. Για τον γιο του,
τον Αλέξανδρο, τι να σου πρωτοπώ. Εκείνος δεν διάβαζε και γινόταν χαμός. Έπεφτε μέσα στη θάλασσα, όταν τον μάλωνε ο
πατέρας του. Και ο Αρίστος περίμενε έξω στην παραλία με την
παντόφλα στο χέρι μέχρι να εμφανιστεί για να τον δείρει», ανέφερε το «Elena’s diary».

«Μετάξι» με Γεροντιδάκη

Crazy boy
Ο ατίθασος Βασίλης Ζούλιας! Ο σχεδιαστής
υψηλής μόδας δημοσίευσε μια παιδική του
φωτογραφία, ντυμένος crazy boy να χορεύει
σέικ, σε αποκριάτικη σχολική γιορτή: «Μαριχουάνα ΣΤΟΠ! Τι άλλο να ντυθώ, αφού μόλις είχε βγει αυτό το musical; Τα μποτάκια
από το Μούγερ, τα θυμάμαι σαν και τώρα…
από καστόρι σε δυο χρώματα! Σε σχολικό χορό στο 28ο Δημοτικό Σχολείο στο Πεδίον του
Άρεως!».

Έξι χρόνια μετά
Δύσκολη η χθεσινή ημέρα για την οικογένεια Παντελίδη. Στις 18
Φεβρουαρίου 2016 ο διάσημος τραγουδιστής Παντελής
Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης,
βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο. Η μητέρα του Αθηνά και ο
αδελφός του Τριαντάφυλλος τον μνημόνευσαν μέσω Instagram:
«Όσες μέρες, μήνες, χρόνια κι αν περάσουν… Εσύ θα λείπεις.
Πιο πολύ από ποτέ».

Ο γοητευτικός «Μελέτης» της σειράς «Άγριες
Μέλισσες» πρωταγωνιστεί στο νέο βιντεοκλίπ
της Ελευθερίας Αρβανιτάκη για το τραγούδι
«Μετάξι». Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε
λεπτομέρειες για το τρυφερό story: «Δεν πραγματεύεται μόνο την προσαρμογή της γυναίκας
στην τύφλωση, αφορά την απώλεια και, τελικά,
έχει να κάνει με την ερμηνεία της ως αγάπης
έμπρακτης! Μια ιστορία αγάπης ξεχωριστή, που
ξεπερνάει κάθε εμπόδιο και βρίσκει τον δικό
της δρόμο, με την υπογραφή του σκηνοθέτη
Γιάννη Παπαδάκου».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Δρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, διαιτολόγος-διατροφολόγος

Covid: Ποια διατροφή προστατεύει

O

ταν βρισκόμαστε σε φάση πανδημίας,
όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή
μας είναι αναγκαία. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή ανέκαθεν ήταν και
είναι ένα όπλο για να θωρακιζόμαστε από τις ιώσεις και τις λοιμώξεις.
«Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα που είδαν
το φως της δημοσιότητας γίναμε σοφότεροι σε
πολλά νέα πεδία, όπως η αρνητική επίδραση της
παχυσαρκίας και του σακχαρώδους διαβήτη στη
μόλυνση από τον Sars-CoV-2, η επίδραση της έλλειψης επιμέρους στοιχείων όπως βιταμίνης D
και ψευδαργύρου στην αυξημένη πιθανότητα νόσησης και η ουσιαστική ευεργετική δράση ενός
ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος», δηλώνει
ο δρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
Μια πολύ πρόσφατη μελέτη ήρθε να τονίσει
ακόμα περισσότερο την αξία της σωστής και
ισορροπημένης διατροφής στη μάχη κατά του κορονοϊού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Massachusetts General Hospital από ερευνητικές
ομάδες του Πανεπιστημίου του Harvard και του
Kings College London University.
Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη όπου παρακολουθήθηκαν 592.571 εθελοντές από τον
Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Παράλληλα,
με ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια αξιολογήθηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες. Στο διάστημα αυτό 31.831 άτομα νόσησαν με Covid-19.
Το εντυπωσιακότερο εύρημα της μελέτης είναι

ότι αυτοί που ακολουθούσαν μια φυτοφαγική κατά βάση δίαιτα (φρούτα, λαχανικά, καρποί, λίγο
κρέας) είχαν 41% μικρότερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά από Covid-19 από ό,τι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν μια δυτικού τύπου δίαιτα (κυρίως κρέας και επεξεργασμένα τρόφιμα).
Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι ο περιορισμός

Όπλο κατά της πανδημίας
Τα επιδημιολογικά μοντέλα που ανέπτυξαν οι
ερευνητές έδειξαν ένα ακόμα εντυπωσιακότερο εύρημα. Το ένα τρίτο όλων των περιστατικών Covid-19 θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ένας από τους δυο παράγοντες
(δίαιτα, χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) έλειπε. «Φυσικά και η χρήση μάσκας, η
απόσταση των δύο μέτρων και η υγιεινή των
χεριών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές προστασίας. Όμως εξίσου σημαντική είναι η
σχέση διατροφής και πρόληψης της Covid19. Η κατάσταση θα ήταν ίσως διαφορετική
αν τονιζόταν εξίσου η αξία της βελτίωσης της
ποιότητας της διατροφής, η σημασία διατήρησης ενός υγιούς σωματικού βάρους και η
επαρκής κάλυψη του οργανισμού μας με τις
απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία», τονίζει ο κ. Παπαλαζάρου.

μετακινήσεων λόγω των αλλεπάλληλων και μακροχρόνιων lockdowns οδήγησε πολλούς στην
κατανάλωση comfort foods (τροφές πλούσιες σε
λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι, επεξεργασμένα τρόφιμα)
κυρίως μέσα στο σπίτι και συνεπακόλουθα στην
αύξηση σωματικού βάρους, εύκολα αντιλαμβανόμαστε την «παγίδα» της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Η μελέτη ανέδειξε ότι η επίδραση της
χαμηλής ποιότητας της δίαιτας στη νόσο με
Covid-19 ήταν ακόμα υψηλότερη σε άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. «Φυσικά, η
σωστή διατροφή δεν υποκαθιστά τον εμβολιασμό,
ούτε υπονοείται κάτι τέτοιο. Όμως αν υπήρχαν ειδικά προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης για
την αξία πρόσληψης φρούτων, λαχανικών, καρπών, μικρότερης κατανάλωσης κόκκινου κρέατος
και επεξεργασμένων τροφίμων, προτάσεις υγιεινών συνταγών και απλές συμπεριφορικές συστάσεις αντικατάστασης των παλιών κακών διαιτητικών συνηθειών με νέες πιο υγιεινές, ίσως μαθαίναμε να αντιμετωπίζουμε την πανδημία με έναν
πιο υγιεινό τρόπο», τονίζει ο κ. Παπαλαζάρου.

Τροφές όπως φρούτα, λαχανικά,
καρποί και λίγο κόκκινο κρέας
περιορίζουν τις πιθανότητες νόσησης
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για τους Κριούς του πρώτου δεκαημέρου, η
Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
ενεργοποιήσει τις σχέσεις σας, αλλά θα σας
κάνει και περισσότερο συντροφικούς. Το να
μοιράζεστε την καθημερινότητά σας όχι απαραίτητα με ερωτικό σύντροφο, αλλά με σημαντικά πρόσωπα στη ζωή σας, θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε πολλά από τα τυχόν
προβλήματά σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Μία ακόμη θετική μέρα για εσάς, εφόσον η συνεχιζόμενη ευνοϊκή όψη του πλανήτη Ουρανού
με τον Δία σάς δίνει τύχη. Όσοι είστε γεννημένοι, λοιπόν, 1, 2 και 3/5 θα έχετε μια ευχάριστη
εξέλιξη στη ζωή σας.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Για τους Διδύμους του πρώτου πενθημέρου θα
υπάρξουν πολύ καλές προοπτικές, όπου θα
ενεργοποιηθεί η κοινωνική σας ζωή. Το ίδιο
ισχύει και για εσάς που έχετε γεννηθεί 1, 2 και
3/6, καθώς θα έχετε καλές εξελίξεις στους
επαγγελματικούς σας στόχους.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Η καθημερινότητά σας έχει αρχίσει να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη. Βρίσκεστε σε μια πιο ξεκάθαρη στιγμή, που θα
πρέπει να επωφεληθείτε, ώστε να δώσετε
λύσεις σε σημαντικά θέματα.

Λέων

Σ

υνεχίζει και σήμερα ο Δίας να κάνει το
ευνοϊκότατο τρίγωνο με τον πλανήτη Ουρανό,
οπότε τα αισιόδοξα σημάδια μιας κατάστασης
μπορεί να φτιάξουν τη μέρα των Ταύρων,
Παρθένων, Αιγόκερων και Ιχθύων. Η Σελήνη περνά στο
ζώδιο του Ζυγού, όπου θα βρεθεί κενή πορείας μέχρι τις
6.00 π.μ. Αυτό σημαίνει, όπως έχω ξαναπεί, ότι τις
ώρες που η Σελήνη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση,
τα πράγματα δεν έχουν πάντα την πορεία που θα
θέλαμε ή που έχουμε σχεδιάσει, οπότε καλό είναι να
αποφεύγουμε τα σημαντικά σχέδιά μας, γιατί
παραμονεύουν ανατροπές.

(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες υπάρχουν πολλοί λόγοι να αποφασίσετε μια επαγγελματική αλλαγή, που μάλιστα θα αποφέρει μεγαλύτερα
κέρδη από ό,τι η παρούσα κατάσταση.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, οι μέρες αυτές είναι γεμάτες από ευκαιρίες και σίγουρα, σε
όποιο δεκαήμερο και να ανήκετε, θα έχετε
έναν λόγο να νιώσετε καλύτερα. Σχέσεις,
επαγγελματικά και οικονομικά θα σας προσφέρουν κάτι παραπάνω, εφόσον εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο ξεκινά ένα μικρό συναισθηματικό ταξίδι, που θα
πρέπει να μην αφήσετε να εκτονωθεί με
αρνητικό τρόπο, αλλά να δεχτείτε κάθε θετική της επιρροή.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Πολλά από τα θέματά σας έχουν αρχίσει
να πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι το
προηγούμενο διάστημα. Ο Ήλιος και ο
Δίας βρίσκονται σε συμβατό με το δικό
σας ζώδιο, όπως επίσης ο Δίας στέλνει
ένα θετικό τρίγωνο στους γεννημένους 3,
4 και 5/11, βοηθώντας στο να είστε περισσότερο θωρακισμένοι απέναντι σε κάθε
πρόκληση.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Για εσάς του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου, η μέρα σας θα είναι περισσότερο
ευχάριστη και μάλιστα θα υπάρξουν οικογενειακές υποθέσεις που θα πάνε αρκετά καλά. Κάποιοι από εσάς θα κάνετε μια θετική
αλλαγή στα επαγγελματικά σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η επικοινωνία σας και γενικότερα οι μετακινήσεις θα έχουν καλές προοπτικές, θα φανούν χρήσιμες και θα σας δώσουν λύσεις σε
προβληματισμούς σας. Όσον αφορά τις σχέσεις σας μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο, θα υπάρξουν κάποιες παλιές, περίεργες
συμπεριφορές, που πρέπει να τις προσέξετε
και να τις αντιμετωπίσετε.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Οικονομικές ευκαιρίες θα παρουσιαστούν
αυτές τις μέρες, είτε από την εργασία σας είτε
από άλλες πηγές. Από την άλλη, βρίσκεστε
σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, που θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε ό,τι μεταφέρετε
λεκτικά σε πρόσωπα που δεν πρέπει να εμπιστεύεστε.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ο Ήλιος και ο Δίας στο δικό σας ζώδιο, θα
ενεργοποιήσουν τον προάγοντα «τύχη»,
εφόσον και ο Δίας με τον Ουρανό βρίσκονται σε μια πολύ θετική όψη μεταξύ
τους. Απολαύστε μια προσωπική επιτυχία, αλλά προσοχή στις υπερβολές.
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Είναι βέβαιο ότι
ο Κ. Μητσοτάκης
πρώτα θα
σταθεροποιήσει
την οικονομία
και μετά θα πάει
σε εκλογές

Οικονομία και… εκλογές

Π

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ριν από μερικά χρόνια βιώσαμε τις
εποχές της δημιουργικής λογιστικής, τότε που ευημερούσαν οι αριθμοί και οι πολίτες πάσχιζαν κι αυτοί
να επιβιώσουν. Από τότε και ύστερα από αυστηρούς ελέγχους της ΕΕ, η έκφραση «Greek Statistics» έπαψε να αποτελεί παγκόσμιο ανέκδοτο
και μετετράπη σε αυτό που ακριβώς είναι ο ρόλος της, σε εργαλείο οικονομικού σχεδιασμού.
Τις θετικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης για
την προοπτική της ελληνικής οικονομίας ήλθαν
να ενισχύσουν οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ για τον
δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών, όχι σε
κάποιον τομέα που η Ελλάδα έχει παράδοση,
όπως ο τουρισμός, αλλά στη βιομηχανία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο δείκτης
επιχειρηματικών προσδοκιών τον Ιανουάριο
του 2022 στη βιομηχανία ενισχύθηκε στις 116,8
μονάδες, από 109,1 τον Δεκέμβριο του 2021. Για
να γίνει αντιληπτή η πρόοδος, αρκεί να αναφέρουμε ότι πριν από έναν χρόνο ο ανάλογος δείκτης βρισκόταν στις 94,9 μονάδες.
Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί
σε μια σειρά θετικές ειδήσεις και προβλέψεις
των αγορών που ως εφαλτήριο έχουν τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και την
αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει σε διεθνές
επίπεδο.
Επισημαίνεται:
G Η ανάπτυξη για το 2021 -όπως αναφέρεται
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςεκτιμάται το 2021 στο 8,5% και ότι θα συνεχιστεί το 2022 με ρυθμό 4,9% και το 2023 με
ρυθμό 3,5%.

G Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών -σύμφωνα με την τελευταία
έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζαςσημείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7% που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη, έξι φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο, που ήταν 0,8%.
G Η ανεργία στη χώρα μας -όπως επισημαίνεται
στην ίδια έκθεση- παρουσίασε τη μεγαλύτερη
μείωση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Από 17,3% το 2019 έπεσε στο 12,7% τον Δεκέμβριο και ο αριθμός των ανέργων κυμαίνεται
στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010.
G Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων
είναι αυξημένες κατά 43 δισ. ευρώ σε σχέση με
τον Ιούνιο του 2019, με το 52% της αύξησης να
προέρχεται από τα νοικοκυριά.
G Η Ελλάδα -σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου- αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια των επενδύσεων. Από τελευταία στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο του 2019, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους
πιο σημαντικούς και ελκυστικούς επενδυτικούς
προορισμούς παγκοσμίως.
G Παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί όπως η
Microsoft, η Pfizer, η Volkswagen, η
Boehringer, η CISCO και η JP Morgan επενδύουν στη χώρα μας, δημιουργώντας νέες και
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και εκπέμποντας ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην πορεία της οικονομίας μας.
G Η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2021 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ- κατέγραψε ιστορικό
υψηλό. Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαι-

οειδών, διαμορφώθηκε σε 39,89 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 29,5% σε σύγκριση με το
2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και
των πλοίων, διαμορφώθηκε σε 28,74 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 19,9%.
G Η βιομηχανική παραγωγή το 2021 αυξήθηκε
κατά 9,9% σε σχέση με το 2020 και αναμένεται
να συνεχίσει δυναμικά.
G Τα έσοδα από τον τουρισμό έφτασαν πέρσι τα
10,5 προς 11 δισ. ευρώ και αναμένεται να φτάσουν φέτος πολύ υψηλότερα.
G Ο πληθωρισμός το 2021 στην Ελλάδα -σύμφωνα με την Κομισιόν- υπολογίζεται στο 0,6%,
το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη, φέτος
θα διαμορφωθεί στο 3,1% και το 2023 στο 1,1%.
G Το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με περισσότερες από 60 μεταρρυθμίσεις και 100 επενδύσεις, αναμένεται
να διοχετεύσει έως το 2026 περίπου 32 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, να ενισχύσει το
ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και να δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας.
G Μέσω της νέας ΚΑΠ, μέχρι το 2027 αναμένεται να διοχετευθούν στον αγροτικό τομέα ποσά
ύψους 20 δισ. ευρώ, που ουσιαστικά ισοδυναμούν με ένα επιπλέον ΕΣΠΑ.
Σίγουρα όλες αυτές είναι ενδείξεις και μηνύματα που δημιουργούν ένα θετικό κλίμα που
ο πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, δεν
προτίθεται να θέσει εν κινδύνω βάζοντας τη
χώρα στην αβεβαιότητα των πρόωρων εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο Κ. Μητσοτάκης πρώτα
θα σταθεροποιήσει την οικονομία και μετά θα
πάει σε εκλογές.

