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EDITORIAL

Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία 

και οι επιπτώσεις

Τι επιδιώκει 
τελικά 

ο Πούτιν;

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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ΑΦΗΣΑΝ
ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ
ΝΑ ΑΛΩΝΙΖΕΙ

ΕΥΡΩΠΗ, ΗΠΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗΝ... ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΑΝ
ΕΡΓΑ 13 ΔΙΣ. 

«ΧΤIΖΟΥΜΕ
ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝIΑ
ΤΟΥ 2030» 

ΚAΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΠIΤΙ ΤΟΥΣ
MIA ΜΗΤEΡΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΔYΟ ΠΑΙΔΙA ΤΗΣ 
ΣΕΛ.18 ΣΕΛ.16-17 ΣΕΛ. 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Οργισμένες 
και «ανήμπορες» 

οι Βρυξέλλες - 
Και άλλες κυρώσεις 

από Ουάσιγκτον 

Μάχες στα περίχωρα του Κιέβου, στα χέρια των Ρώσων το Τσερνόμπιλ 
- Διαπραγμάτευση για τους όρους παράδοσης «προσφέρει» η Μόσχα

Γράφουν: 
Σάββας Καλεντερίδης, 
Κωνσταντίνος Γρίβας

ΣΕΛ. 3-6, 10-12

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
Σταύρος Ιωαννίδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ



Ο
Ρώσος πρόεδρος το πήρε απόφαση κι
άνοιξε την πόρτα του φρενοκομείου
στην Ευρώπη εισβάλλοντας στην Ουκρα-
νία. Παράλληλα με τις ανταποκρίσεις

από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων, τις ει-
κόνες από τις βομβαρδισμένες ουκρανικές πόλεις,
τα ρεπορτάζ από τις κινήσεις στη διπλωματική σκα-
κιέρα -της Δύσης, γιατί η Μόσχα πλέον ό,τι θέλει να
πει, το «λέει» με Sukhoi και με άρματα-, έρχονται
απ’ όλον τον κόσμο άρθρα-αναλύσεις των επαϊόν-
των, διεθνολόγων, στρατηγικών αναλυτών, διπλωμα-
τών, για τις επιδιώξεις Πούτιν με την εισβολή στη
γειτονική στη Ρωσία χώρα. 

Ωστόσο, οι περισσότερες εξ αυτών «πήγανε κου-
βά» μέσα σε λίγες ώρες. Τις αρχικές εκτιμήσεις περί
περιορισμένης εισβολής μερικών χιλιομέτρων, ως
επέκταση των «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ
και του Λουγκάνσκ, διαδέχθηκαν νέες που θεωρού-
σαν ως πρόθεση τη σύνδεση του Ντονμπάς με την

Κριμαία, οι οποίες στη συνέχεια «επεκτάθηκαν» δυ-
τικότερα μέχρι την Οδησσό για να δημιουργηθεί τε-
λικά μια ζώνη αποκλεισμού της Ουκρανίας από τη
θάλασσα. Σε λίγες ώρες, οι αναλυτές αναδιπλώθη-
καν στον Δνείπερο, χωρίζοντας την Ουκρανία σε
ανατολική και δυτική, μέχρις ότου να κυκλοφορή-
σουν τα βίντεο με τα ρωσικά ελικόπτερα να πετάνε
πάνω από το Κίεβο, και τότε σύμπασα η Δύση αντι-
λήφθηκε ότι ο Πούτιν έχει σκοπό να «καταλάβει» την
Ουκρανία και να «γκρεμίσει» τη φιλοδυτική κυβέρ-
νηση Ζελένσκι.

Τελικά, η επιδίωξη του Ρώσου προέδρου φαίνεται
ότι ήταν εξαρχής αυτή που έλεγε στις συζητήσεις
του με τον Μακρόν και τον Σολτς, αυτή που ανέφερε
στο πρώτο διάγγελμά του προς τον ρωσικό λαό, αυτή
που λίγο πολύ είχαν «ψυχανεμιστεί» και οι Αμερικα-
νοί, πως η Ουκρανία είναι ένα λάθος της Ιστορίας,
μια γενναιοδωρία του Λένιν και μόνο ως επίθεμα στη
Νέα Ρωσία, τύπου Λευκορωσία, μπορεί να υπάρξει

στη νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Και κατά πώς
φαίνεται, αυτή η φιλοδοξία υπήρχε χρόνια στο μυα-
λό του, πιθανώς από τα γεγονότα στο Μαϊντάν του
2014, όταν διαπίστωνε ότι η επιρροή της Δύσης είχε
φτάσει πλέον στην αυλή του. Όπως αποδείχθηκε, τα
«κότσια» των Δυτικών έφτασαν μέχρις εκεί, γιατί
έκτοτε η αντίδραση στους σχεδιασμούς του Πούτιν
ήταν από ανύπαρκτη έως αδύναμη, όπως όταν προ-
σάρτησε την Κριμαία, όπως όταν «έστησε» την αυτο-
νομία Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. 

Γνωρίζοντας προκαταβολικά ότι οι Αγγλοσάξονες
μέσω της συμμαχίας του AUKUS στρέφουν το ενδια-
φέρον τους στο πώς θα περιορίζουν τον «κινεζικό
δράκο» και ότι η ΕΕ του Μπορέλ και της Φον ντερ
Λάιεν δεν θα του προκαλέσει πολλές αμυχές, ξεδί-
πλωσε τον επεκτατισμό του με άνεση, ταχύτητα, με-
θοδικότητα, και τώρα μάλλον καταλήγει στο πρόσω-
πο που θα διαλέξει για «πρόεδρο της Ουκρανίας».
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Σ
τις φλόγες του πολέμου έχει τυ-
λιχθεί η Ουκρανία μετά την από-
φαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να
κηρύξει πόλεμο. Ο ρωσικός

στρατός σφυροκοπούσε χθες από αέρα,
ξηρά και θάλασσα περιοχές όλης της επι-
κράτειας με βομβαρδισμούς και εκρήξεις
που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς
και τραυματίες. Με τους Ρώσους να προ-
ελαύνουν προς το Κίεβο, η Μόσχα δήλωσε
χθες το βράδυ πρόθυμη να διαπραγμα-
τευτεί με την Ουκρανία τους «όρους της
παράδοσης», την ώρα που ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωνε νέες
σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που
χτυπούν το ρούβλι και τη ρωσική ελίτ.

Ο πόλεμος ξέσπασε τα ξημερώματα της
Πέμπτης, όταν ο Ρώσος πρόεδρος διέτα-
ξε την έναρξη «ειδικής στρατιωτικής επι-
χείρησης», λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέ-
ον να ανέχεται τις «απειλές της Ουκρα-
νίας». Τόνισε επίσης ότι «σκοπός δεν εί-
ναι η κατοχή του ουκρανικού εδάφους
αλλά η προστασία του λαού της Ανατολι-
κής Ουκρανίας». 

Η μαζική εισβολή άρχισε λίγα λεπτά αρ-
γότερα. Σε πολλές πόλεις οι Ουκρανοί ξύ-
πνησαν από τα τζάμια που έτριζαν από τις
εκρήξεις και τις σειρήνες της αντιαεροπο-
ρικής άμυνας. Υπό τον ήχο των βομβαρδι-
σμών άνδρες, γυναίκες και παιδιά αναζή-
τησαν ασφάλεια σε καταφύγια και σταθ-
μούς του μετρό, ενώ εκατοντάδες πολίτες
εγκατέλειψαν το Κίεβο οδικώς δημιουρ-
γώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Άλλοι
έκαναν ουρές σε πρατήρια βενζίνης, ΑΤΜ

τραπεζών και καταστήματα για προμήθει-
ες, ενώ οι πρώτοι Ουκρανοί πρόσφυγες
πέρασαν τα σύνορα Πολωνίας, Ουγγαρίας
και Ρουμανίας.

«Η Ρωσία μάς επιτέθηκε όπως η ναζι-
στική Γερμανία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Θα αντισταθούμε και θα νικήσουμε»,
είπε στο δικό του δραματικό διάγγελμα ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι. Αλλά την ώρα που καλούσε τον λαό
στα όπλα, ρωσικά τανκς είχαν παραβιάσει
τα σύνορα στον βορρά (στη μεθόριο με τη
Λευκορωσία), στα ανατολικά (Λουγκάνσκ
και Χάρκοβο) και στα νότια από την Κρι-

μαία. Συγκρούσεις μαίνονταν από νωρίς
στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πό-
λη της Ουκρανίας στα βορειοανατολικά.
Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στο Διαδί-
κτυο δείχνουν βομβαρδισμένη μια κατοι-
κημένη περιοχή με κατεστραμμένα αυτο-
κίνητα και νεκρούς πολίτες. Σε άλλα βίν-
τεο ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας μα-
ζεύουν βλήματα και συντρίμμια πυραύ-
λων μέσα από παιδική χαρά.

Μέσα σε λίγες ώρες ο ρωσικός στρατός
έφτασε στο κέντρο της χώρας καταλαμβά-
νοντας βασικές δομές και εγκαταστάσεις,
όπως το Τσερνόμπιλ, αεροπορικές βάσεις
και αεροδρόμια. Τα στρατεύματα του Πού-
τιν βρίσκονταν χθες το βράδυ στα προ-
άστια του Κιέβου, ενώ εκτιμάται ότι μέσα
στις επόμενες ώρες η μισή ουκρανική
επικράτεια θα έχει καταληφθεί από τις
ρωσικές δυνάμεις.

«Θα χτυπήσουμε το ρούβλι και θα πε-
ριορίσουμε τις δουλειές της Ρωσίας σε

όλα τα νομίσματα», είπε ο Τζο Μπάιντεν
καταγγέλλοντας «προμελετημένη κίνη-
ση» και «κατάφωρη παραβίαση του Διε-
θνούς Δικαίου». Το νέο πακέτο κυρώ-
σεων των ΗΠΑ αφορά τέσσερις μεγάλες
τράπεζες της Ρωσίας, οι οποίες αποκό-
πτονται άμεσα από το αμερικανικό τρα-
πεζικό σύστημα, φυσικά πρόσωπα και
εταιρείες.

«Αυτές είναι οι πιο σκοτεινές ώρες μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ρωσία θα αν-
τιμετωπίσει τις σκληρότερες κυρώσεις
που έχουμε ποτέ επιβάλει», δήλωσε η ΕΕ.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον χαρακτήρισε «δικτάτορα» τον Πούτιν
και «βάρβαρη» τη ρωσική εισβολή, ανα-
κοινώνοντας κυρώσεις που βάζουν στο
στόχαστρο ρωσικές τράπεζες, εμπόριο
και τεχνολογία.

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις έγιναν σε
πολλές πόλεις της Ευρώπης με βασικό
σύνθημα «Σταματήστε τον Πούτιν! Στα-
ματήστε αυτή την τρέλα!». Η ρωσική
αστυνομία συνέλαβε 800 άτομα σε αντι-
πολεμικά συλλαλητήρια στη Μόσχα και
σε άλλες πόλεις.

Οι κυρώσεις Μπάιντεν
χτυπούν ρούβλι και ρωσική
ελίτ - Ο Ρώσος πρόεδρος 
ζητά από το Κίεβο να
παραδοθεί - Βομβαρδίστηκαν
όλες οι μεγάλες πόλεις

«Θέλει έναν Ουκρανό Λουκασένκο»
Δυτικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι ο Πούτιν κάνει «πόλεμο-αστραπή» με στόχο να ρίξει την κυ-
βέρνηση Ζελένσκι και να την αντικαταστήσει με ένα φιλορωσικό καθεστώς σαν αυτό
του δικτάτορα Λουκασένκο στη Λευκορωσία. «Θέλει έναν Ουκρανό Λουκασένκο», λέ-
νε πληροφορίες του Politico. Ενδέχεται μάλιστα ο Πούτιν να επαναφέρει στην εξουσία
τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, τον φιλορώσο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος εκ-
διώχθηκε από τη χώρα το 2014 εν μέσω σφοδρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μετά
την απόφασή του να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την ΕΕ. Σύμ-
φωνα με αυτό το σενάριο, ο Γιανουκόβιτς και/ή άλλα στελέχη του, που ζουν σήμερα στη
Ρωσία, θα αποκατασταθούν στα πόστα τους ως «κυβέρνηση-μαριονέτα» του Πούτιν,
ενώ ο νυν πρόεδρος και πολλοί άλλοι Ουκρανοί θα περάσουν από δίκη.

NOTAM 
απαγόρευσης 
πτήσεων 
Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
εξέδωσε οδηγία (NOTAM) μετά το δελ-
τίο πληροφοριών του Οργανισμού
Ασφαλείας Αεροπορίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αποφασίζοντας το κλεί-
σιμο του εναέριου χώρου της Ουκρα-
νίας και την απαγόρευση διελεύσεων
των πολιτικών αεροσκαφών λόγω της
υψηλής επικινδυνότητας στην περιο-
χή από τη στρατιωτική δραστηριότητα.
Με τη NOTAM γίνεται σύσταση στους
αερομεταφορείς να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να αποφεύγουν τη
χρήση του εναέριου χώρου και στα
σύνορα Ουκρανίας και Ρωσίας. Η αε-
ροπορική οδηγία έχει τρίμηνη ισχύ,
αρχής γενομένης από την Πέμπτη 24
Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη
24 Μαΐου 2022.

Περίπατος
για τον Πούτιν
η... εισβολή
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ΡΩΣΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

100.000 στρατιώτες

1.200 τανκς 

330 αεροσκάφη 

75 πολεμικά πλοία

6 υποβρύχια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξη-
μερώματα της Πέμπτης η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Σχεδόν αμέσως
μετά το διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πού-
τιν που διέταξε την επίθεση, βομβαρ-

δισμοί και σφοδρές συγκρούσεις με
δεκάδες νεκρούς συγκλόνισαν πολλές
περιοχές της χώρας, από το Χάρκοβο
στα ανατολικά μέχρι την Οδησσό στα
νότια και το Κίεβο. Ο Ουκρανός πρό-

εδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε
τους Ουκρανούς στα όπλα, την ώρα που
οι άμαχοι αναζητούσαν ασφάλεια στα
καταφύγια και εκατοντάδες έσπευδαν
να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα.

ΗΠΑ και ΕΕ εξέφρασαν την οργή τους,
προειδοποιώντας για νέο κύμα σκλη-
ρών κυρώσεων, ενώ τα χρηματιστήρια
κατρακυλούν και οι τιμές της ενέργει-
ας εκτοξεύονται.

05.00 (ώρα Ελλάδος) Ο Πούτιν ανακοινώνει σε έκτακτο
διάγγελμα ότι διέταξε «στρατιωτική επιχείρηση»
στην Ανατολική Ουκρανία.

05.30 Εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε Μαριούπολη,
Οδησσό, Χάρκοβο και άλλες πόλεις. Τουλάχιστον
από τρία διαφορετικά σημεία εισβάλλουν οι Ρώσοι
στην Ανατολική, Βόρεια και Νότια Ουκρανία.

05.45 Ο Μπάιντεν καταγγέλλει την «αδικαιολόγητη επί-
θεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα
ανακοινώσει πλήρες πακέτο κυρώσεων.

06.00 Πρώτα πυρά κοντά στο αεροδρόμιο του Κιέβου.
Αρχίζει το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πρω-
τεύουσα. Χιλιάδες άνθρωποι εκκενώνουν την πόλη,
κατευθυνόμενοι προς τα δυτικά.

06.30 Σειρήνες της αεράμυνας ακούγονται στο Λβιβ,
στη Δυτική Ουκρανία, όπου μετέφεραν τις πρεσβεί-
ες τους οι ΗΠΑ και άλλες χώρες.

07.00 «Μείνετε δυνατοί, θα νικήσουμε», λέει σε διάγ-
γελμά του προς τον ουκρανικό λαό ο πρόεδρος Ζε-
λένσκι. 

07.30 Ασφάλεια στα καταφύγια αναζητούν οι άμαχοι
Ουκρανοί. Ουρές έξω από καταστήματα, πρατήρια
καυσίμων και ΑΤΜ.

08.00 Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοινώνει ότι κατέρ-
ριψε πέντε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη και ένα
ελικόπτερο.

08.30 Έκρηξη πυραύλων στο διεθνές αεροδρόμιο της
πόλης Ivano Frankivsk, δυτικά του Κιέβου και νότια
του Λβιβ. Βομβαρδισμοί σε όλη τη χώρα.

09.00 Δεκάδες χτυπήματα με πυραύλους. Άμαχοι τρέ-
χουν στα καταφύγια σε Κίεβο και Χάρκοβο.

09.30 «Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει τις σκληρότερες κυ-
ρώσεις που έχουμε ποτέ επιβάλει. Οι πιο σκοτεινές
ώρες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει η Ευρω-
παϊκή Ένωση.

10.00 Στα ύψη το φυσικό αέριο (+41%) και το πετρέλαιο
(πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι).

10.30 Βουτιά 5% στις ευρωπαϊκές αγορές. Καταρρέει το
ρούβλι.

11.30 Πολωνία, Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία ζητούν
να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.

12.00 Ο Ζελένσκι καλεί τους Ουκρανούς να πάρουν τα
όπλα για να πολεμήσουν τους Ρώσους.

13.00 Ρωσικό σφυροκόπημα σε ολόκληρη την Ουκρα-
νία. Δεκάδες νεκροί από τις επιθέσεις της Μόσχας,
λέει το Κίεβο.

13.30 Η Μολδαβία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, καθώς Ουκρανοί συρρέουν στα σύ-
νορα.

14.00 ΝΑΤΟ: Έκτακτη σύνοδος κορυφής σήμερα για
την «κτηνώδη πολεμική ενέργεια της Ρωσίας». 

14.30 Κρεμλίνο: «Στοχεύουμε να επιβάλουμε ένα “ου-
δέτερο καθεστώς” στην Ουκρανία. Η επιχείρηση θα
διαρκέσει όσο χρειαστεί».

15.30 Απειλεί το Κίεβο ο ρωσικός στρατός. Υπό κατά-
ληψη το αεροδρόμιο, επίθεση στο αρχηγείο του
στρατού, φλέγεται το κτίριο της Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών. 

Το χρονικό του τρόμου
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«Γ
ιατί; Γιατί επιτέθηκε ο Πού-
τιν σε μια γειτονική χώρα
που δεν τον έχει προκαλέ-
σει; Γιατί ρισκάρει το αίμα

των Ρώσων στρατιωτών; Γιατί διακινδυ-
νεύει κυρώσεις και ίσως μια μεγάλη οικο-
νομική κρίση;», γράφει η Αν Απλμπάουμ
στο Atlantic.

«Για να εξηγήσουμε το γιατί χρειάζεται
λίγη ιστορία, αλλά όχι η ημι-μυθολογική,
ψευδο-μεσαιωνική ιστορία που χρησιμο-
ποίησε ο Πούτιν για να δηλώσει ότι η Ου-
κρανία δεν είναι χώρα ή ότι η ύπαρξή της
είναι ατύχημα ή ότι η εθνική της ταυτότητα
δεν είναι πραγματική.

Ούτε χρειάζεται να γνωρίζουμε τόσα
πολλά για την πιο πρόσφατη ιστορία της
Ουκρανίας ή για τα 70 χρόνια της ως Σο-
βιετικής Δημοκρατίας - αν και είναι αλή-
θεια ότι οι σοβιετικοί δεσμοί του Ρώσου
προέδρου, κυρίως τα χρόνια που πέρασε
ως αξιωματικός της KGB, έχουν μεγάλη
σημασία. Πράγματι, πολλές από τις τακτι-
κές του -η χρήση ψεύτικων “αποσχιστών”
που υποστηρίζονται από τη Ρωσία για να
πραγματοποιήσει τον πόλεμό της στην
Ανατολική Ουκρανία, η δημιουργία μιας
κυβέρνησης-μαριονέτας στην Κριμαία-
είναι παλιές τακτικές της KGB, γνωστές
από το σοβιετικό παρελθόν», γράφει η
Απλμπάουμ.

Γιατί προσκολλήθηκε 
στην πρώην ΕΣΣΔ

«Η προσκόλληση του Πούτιν στην
πρώην ΕΣΣΔ έχει επίσης σημασία και με
άλλον τρόπο. Αν και μερικές φορές λαν-
θασμένα περιγράφεται ως Ρώσος εθνικι-
στής, ο Πούτιν είναι στην πραγματικότητα
ένας νοσταλγός της αυτοκρατορίας. Η Σο-
βιετική Ένωση ήταν μια ρωσόφωνη αυτο-
κρατορία και ο Πούτιν φαίνεται μερικές

φορές να ονειρεύεται τη δημι-
ουργία μιας μικρότερης
ρωσόφωνης αυτοκρατο-
ρίας εντός των συνόρων
τής παλιάς Σοβιετικής
Ένωσης.

Όλα αυτά είναι ένας
κυκλικός τρόπος για να
εξηγήσουμε την εξαιρε-
τική σημασία που έχει για
τον Πούτιν η Ουκρανία. Φυ-
σικά η Ουκρανία είναι σημαντική
ως σύμβολο της χαμένης σοβιετικής αυ-
τοκρατορίας. Όμως, η σύγχρονη, μετασο-
βιετική Ουκρανία έχει επίσης σημασία
γιατί προσπάθησε -αγωνίστηκε, πραγμα-
τικά- να ενταχθεί στον κόσμο των ευημε-
ρουσών δυτικών δημοκρατιών. Η Ουκρα-
νία έχει οργανώσει όχι μία αλλά δύο δη-
μοκρατικές επαναστάσεις κατά της ολι-
γαρχίας και της διαφθοράς τις τελευταίες
δύο δεκαετίες», τονίζει η Αμερικανίδα
δημοσιογράφος και συγγραφέας.

«Η πιο πρόσφατη, το 2014, ήταν ιδιαίτε-
ρα τρομακτική για το Κρεμλίνο. Οι νεαροί
Ουκρανοί φώναζαν συνθήματα κατά της
διαφθοράς, όπως κάνει η ρωσική αντιπο-
λίτευση, και κυμάτιζαν σημαίες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι
διαδηλωτές εμπνεύστηκαν

από τα ίδια ιδανικά που
μισεί ο Πούτιν στο εσω-
τερικό και επιδιώκει
να ανατρέψει στο εξω-
τερικό. Αφού ο βαθιά
διεφθαρμένος, φιλο-

ρώσος πρόεδρος της
Ουκρανίας έφυγε από τη

χώρα τον Φεβρουάριο του
2014, η ουκρανική τηλεόραση

άρχισε να δείχνει φωτογραφίες του πα-
λατιού του με χρυσές βρύσες, σιντριβάνια
και αγάλματα στην αυλή - ακριβώς όπως
είναι το παλάτι του Πούτιν στη Ρωσία».

«Επιθυμεί την κατάρρευση
δημοκρατίας και οικονομίας 
στην Ουκρανία»

«Ο Πούτιν εισέβαλε ξανά στην Ουκρα-
νία για τον ίδιο λόγο. Θέλει να αποσταθε-
ροποιήσει την Ουκρανία, να τρομάξει την
Ουκρανία. Θέλει να αποτύχει η ουκρανική
δημοκρατία. Θέλει η ουκρανική οικονομία
να καταρρεύσει. Θέλει να φύγουν οι ξένοι
επενδυτές. Θέλει οι γείτονές του -στη
Λευκορωσία, το Καζακστάν, ακόμη και

στην Πολωνία και την Ουγγαρία- να αμφι-
βάλλουν αν η δημοκρατία θα είναι ποτέ
βιώσιμη, μακροπρόθεσμα, και στις δικές
τους χώρες», προσθέτει η Απλμπάουμ.

«Πιο πέρα   στο εξωτερικό θέλει να πιέ-
σει τόσο πολύ τους δυτικούς και δημο-
κρατικούς θεσμούς, ιδιαίτερα την Ευρω-
παϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ώστε να τους
κάνει να διαλυθούν. Θέλει να κρατήσει δι-
κτάτορες στην εξουσία όπου μπορεί, στη
Συρία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Θέλει
να υπονομεύσει την Αμερική, να συρρι-
κνώσει την αμερικανική επιρροή, να
αφαιρέσει τη δύναμη της δημοκρατικής
ρητορικής. Θέλει να αποτύχει η ίδια η
Αμερική».

Η ζημιά από το κυνήγι 
ανέφικτων στόχων

«Αυτοί είναι μεγάλοι στόχοι και μπορεί
να μην είναι επιτεύξιμοι. Αλλά η αγαπημέ-
νη Σοβιετική Ένωση του Πούτιν είχε επί-
σης μεγάλους, ανέφικτους στόχους. Ο Λέ-
νιν, ο Στάλιν και οι διάδοχοί τους ήθελαν
να υποτάξουν ολόκληρο τον κόσμο στη
σοβιετική δικτατορία του προλεταριάτου.
Τελικά απέτυχαν - αλλά έκαναν μεγάλη
ζημιά ενώ προσπαθούσαν. Ο Πούτιν θα
αποτύχει επίσης, αλλά και αυτός μπορεί
να κάνει μεγάλη ζημιά ενώ θα προσπαθεί.
Και όχι μόνο στην Ουκρανία», καταλήγει η
Αν Απλμπάουμ.

Τι κρύβεται πίσω
από την επίθεση

του Πούτιν

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος
και συγγραφέας Αν Απλμπάουμ
εξηγεί τους πραγματικούς
στόχους του νοσταλγού της
σοβιετικής αυτοκρατορίας 
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Σημαντικά ευρωπαϊκά οικονομικά «αντίμετρα» εισηγείται ο Μητσοτάκης

Υπέρ του Διεθνούς Δικαίου η Αθήνα
Τ

ην πεποίθησή του ότι η στάση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των
Δυτικών συμμάχων, μιας και εντός της μέ-
ρας θα λάβει χώρα και σύνοδος των ηγε-

τών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιά-
σκεψης, κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατά τη χθεσινοβραδινή έκτακτη συνε-
δρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλ-
λες, η οποία θα καθόριζε την από εδώ και πέρα
στάση των Βρυξελλών έναντι του Κρεμλίνου. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Politi-
cal», ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε σε συνομιλητές του
ότι η Αθήνα ζητά την επιβολή κυρώσεων κατά της
Ρωσίας «αντάξιων της κατάστασης που έχει πυρο-
δοτήσει στο ουκρανικό έδαφος», ευθυγραμμιζό-
μενη πλήρως με τις θέσεις των σημαντικότερων
εταίρων μας στην Ευρώπη και την αντίπερα πλευρά
του Ατλαντικού. Η Αθήνα εκτιμά πως τα δρομολο-
γούμενα αντίμετρα θα πρέπει να είναι τέτοιας έντα-
σης ώστε να καταστήσουν τη συνέχιση της ρωσικής
εισβολής ασύμφορη για τη Μόσχα. Στις πρώτες του
δηλώσεις από τις Βρυξέλλες ο κ. Μητσοτάκης ζή-
τησε την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευ-
μάτων από το ουκρανικό έδαφος και τον σεβασμό
της εδαφικής ακεραιότητας του Κιέβου. 

Καταδίκη της Ρωσίας
Ήδη από χθες το πρωί και την έκτακτη συνεδρία-

ση του ΚΥΣΕΑ ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως
«η Ελλάδα καταδικάζει ανεπιφύλακτα αναθεωρη-
τικές ενέργειες», που στρέφονται κατά της εδαφι-

κής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Χωρίς περιστρο-
φές ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε χθες βρά-
δυ προς τους Ευρωπαίους εταίρους του πως η ρωσι-
κή επίθεση θέτει τη Δύση προ των ευθυνών της με
βασικό διακύβευμα τα όρια του διεθνούς δικαίου αλ-
λά και το δικαίωμα των κρατών να ζουν ελεύθερα,
ενώ απειλεί ευθέως τη γεωπολιτική σταθερότητα και
την ενεργειακή ισορροπία.

Θέση αρχής
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξηγούν

πως η απόλυτη εναντίωση της Αθήνας στη ρωσική
επιχείρηση είναι θέση αρχής, καθώς η χώρα μας αν-
τιμάχεται σταθερά και με συνέπεια τις χρονίζουσες
αναθεωρητικές επιδιώξεις που προβάλλει με ιδιαίτε-
ρη ένταση τους τελευταίους μήνες η Τουρκία σε Ανα-
τολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Εξ ου και κατά το χθεσι-
νό briefing των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου διεμήνυσε τόσο στο
εξωτερικό όσο και το εσωτερικό ότι «ανά πάσα στιγμή
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση
παντού», αλλά και ότι «η θωράκιση της άμυνας της
χώρας ήταν και παραμένει προτεραιότητα και αυτο-
σκοπός». Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα
της κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις κινήσεις της χώ-
ρας μας προς αντιμετώπισή της στον Ισραηλινό πρό-
εδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, τον οποίο υποδέχτηκε χθες στο
Μέγαρο Μαξίμου.

Ταυτόχρονα με τη μείζονα γεωπολιτική
κρίση, τους Ευρωπαίους ηγέτες ανησυ-
χούν σφόδρα και το νέο ράλι στις τιμές της
ενέργειας αλλά και οι σοβαρές ανατιμή-
σεις που αυτό προκαλεί σε είδη πρώτης
ανάγκης. Πέραν της εθνικής εμβέλειας
πρωτοβουλιών που κάθε κράτος-μέλος
αναλαμβάνει, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί
πως η πρωτόγνωρη ένταση της ακρίβειας
απαιτεί σοβαρές αναπροσαρμογές της ευ-
ρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής,
ενώ, όπως προϊδέασε από το Βουκουρέστι
προχθές, η συντονισμένη ευρωπαϊκή
δράση στην πανδημία μπορεί να αποτελέ-
σει οδηγό για την κυοφορούμενη ευρω-
παϊκή αντίδραση. 

Προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο
στη βελγική πρωτεύουσα, ο Έλληνας
πρωθυπουργός ζήτησε να συμπεριληφθεί
στα συμπεράσματα της Συνόδου εξουσιο-
δότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προκειμένου να εξειδικεύσει μέτρα για
την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών
στην ενέργεια, αλλά και μεσοπρόθεσμες
παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η ενεργει-
ακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία. Μάλι-
στα, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για
συλλογική ευρωπαϊκή δράση κατά της
ακρίβειας εντάσσεται και η πρωτοβουλία
του υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,
του Βούλγαρου και του Ρουμάνου ομόλο-
γου του να αποστείλουν επιστολή προς τη

γαλλική Προεδρία ζητώντας την επείγου-
σα σύγκληση της Συνόδου των Ευρωπαί-
ων Υπουργών Ενέργειας ώστε να συζητη-
θεί η έκτακτη κατάσταση αλλά και να λη-
φθούν τα αναγκαία μέτρα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός προτείνει τη δημιουργία ενός ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου που θα χρηματοδοτεί-
ται από τα μελλοντικά έσοδα από το χρη-
ματιστήριο των ρύπων με προίκα δεκάδες
δισ. ευρώ ώστε να ενισχυθούν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Αθήνα τάσ-
σεται υπέρ της από κοινού προμήθειας
φυσικού αερίου ώστε να μετριαστεί το δυ-
σθεώρητο κόστος της, την ώρα που είναι

ευνόητο ότι κερδίζει έδαφος η σχολή
σκέψης που ευνοεί την απεξάρτηση της
Ευρώπης από τη Ρωσία, διαδικασία στην
οποία η χώρα μας πρωταγωνιστεί εκ των
πραγμάτων μέσω και της συμφωνίας για
την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αι-
γύπτου. 

Στην κυβέρνηση εκτιμούν εξάλλου ότι
το άδηλο της διάρκειας αλλά και της έντα-
σης της τρέχουσας κρίσης υπαγορεύει εκ
των πραγμάτων ένα σοβαρό βαθμό ευελι-
ξίας ως προς τους δημοσιονομικούς κα-
νόνες, ου μην και την εξαίρεση δαπανών
προς ανακούφιση πολιτών και επιχειρή-
σεων από τους υφιστάμενους δημοσιονο-
μικούς στόχους.

Οι θέσεις του Έλληνα πρωθυπουργού
τόσο στο ΚΥΣΕΑ όσο και στη
χθεσινοβραδινή έκτακτη συνεδρίαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στις Βρυξέλλες 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Μη με μαρτυρήσεις
στον Αλέξη 
Το μοιράστηκε μαζί μου πολύ ενημερωμένη
πηγή. Εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ψά-
χνεται να μετακινηθεί στο ΚΙΝΑΛ και στις
επόμενες εκλογές να είναι υποψήφιος με τα
ψηφοδέλτια της Χαριλάου Τρικούπη. Η ίδια
πηγή μάλιστα επιμένει ότι ο εν λόγω μοιρά-
στηκε τις σκέψεις του με στέλεχος της αρι-
στερής πτέρυγας και τώρα φοβάται μην τον
μαρτυρήσει στον Αλέξη. Απορία: Τον Ανδρου-
λάκη τον ρώτησε;

Θα πούμε το αρνί...
αρνάκι 
Μου είπαν ότι το κλίμα στη χθεσινή συνάντη-
ση της κυβερνητικής τρόικας (Σταϊκούρας,
Γεωργαντάς, Σκρέκας) με το συντονιστικό
των πανελλαδικών μπλόκων στην Αχαρνών
ήταν πολιτισμένο μεν, τεταμένο δε. Οι υπουρ-
γοί προσπαθούσαν να εξηγήσουν πόσο δύ-
σκολη είναι η κατάσταση με την ενεργειακή
κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι
αγρότες επέμεναν από την πλευρά τους ότι σε
λίγο δεν θα παράγουν τίποτα γιατί δεν συμφέ-
ρει πια να παράγουν τίποτα. Τον τόνο έδωσε
κτηνοτρόφος που απευθυνόμενος στην τρόι-
κα των υπουργών είπε: «Το αρνάκι θα φτάσει
στα 14 ευρώ το κιλό. Εμείς θα σφάξουμε από
τα δικά μας και θα κάνουμε Πάσχα. Ο κόσμος
θα κόβει τους τοίχους για να τους φάει». Ο
Σταϊκούρας τούς διαβεβαίωσε ότι θα εξαντ-
λήσει κάθε δυνατότητα, χωρίς όμως, όπως εί-
πε, «να τινάξει την μπάνκα».

Κορυφαίος δικαστικός
λειτουργός της χώρας σε
παρέα δικαστικών

στοιχημάτιζε ότι αν
αποκαλυφθεί όλο το

παρασκήνιο πίσω από τους εκβιασμούς
του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου,
θα γίνει σεισμός στην πολιτική σκηνή και
θα γεμίσουν οι φυλακές του Κορυδαλλού
με επωνύμους. Ο εν λόγω δικαστικός
γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα αφήνει
δημοσίως να εννοηθούν. 
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Σσς, ακούει όλη η γειτονιά
Μέρα με τη μέρα το κλίμα γί-

νεται όλο και πιο εκρηκτικό στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν
αναφέρομαι στην εσωκομματι-
κή αντιπολίτευση που δεν χά-
νει ευκαιρία να σούρνει τα εξ
αμάξης στον πρόεδρο Αλέξη,
αλλά σε στενούς του συμβούλους, πρώην προβεβλημέ-
νους υπουργούς (λέγε με Όλγα, άντε και Δημήτρη), οι
οποίοι, βλέποντας μπροστά τους «τοίχο», έχουν αρχίσει
τις γκρίνιες. Μερικές φορές μάλιστα είναι τόση η ένταση
που οι φωνές ακούγονται στους διαδρόμους…

Το πρώτο ηχηρό «όχι» 
στον Ανδρουλάκη

Το πρώτο ηχηρό «όχι» μαθαίνω ότι εισέπραξε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης και μάλιστα από συμπατριώτη του. Πρόκειται για
τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, ο οποίος
διαθέτει ισχυρά ερείσματα όχι μόνο στον χώρο του ΠΑΣΟΚ

αλλά και προς τα δεξιά και τα αριστερά. Ο
κ. Ανδρουλάκης επιθυμούσε να συμπο-
ρευτεί ο εν λόγω στην εθνική μάχη που
θα δώσει, όποτε, το ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Καλο-
γερής όμως ούτε που το σκέφτεται να

εμπλακεί στην πολιτική σκηνή. 

Μ
πορεί η Ευρώπη να καθυ-
στέρησε δραματικά να αντι-
δράσει στα σχέδια Πούτιν,

αλλά στην Αθήνα το Μέγαρο Μαξίμου
έβλεπε «το κακό να πλησιάζει με
δρασκελιές» και προσπαθούσε να
πάρει τα μέτρα του όσο πιο έγκαιρα
γίνεται. Όπως μαθαίνω, όλα αυτά συ-
ζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε την
Τρίτη το απόγευμα στο γραφείο του ο
πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του
ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο και τον νέο
πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας και πρόεδρο του
ΕΒΕΘ Γιάννη Μασούτη. Οι τρεις άν-
δρες συζήτησαν διεξοδικά την κατά-
σταση που επικρατεί στην αγορά, κυ-
ρίως την αύξηση του ενεργειακού κό-
στους και τις συνέπειές της. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, ο οποίος, σημειωτέον, δεν
φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από τη
χθεσινή γενικευμένη επίθεση του
Ρώσου προέδρου στην Ουκρανία, ζή-
τησε από τους εκπροσώπους των πα-
ραγόντων της αγοράς να «βάλουν
πλάτη» αυτές τις δύσκολες ώρες. Ιδι-
αίτερα, όπως είπε, οι επιχειρήσεις
που παρουσίασαν μεγάλη κερδοφο-
ρία τα προηγούμενα χρόνια αλλά και
τη διετία της πανδημίας να απορρο-
φήσουν όσο μεγαλύτερο μέρος των

αυξήσεων μπορούν προς όφελος των
καταναλωτών. «Είναι εθνικό καθή-
κον», φέρεται να είπε ο πρωθυπουρ-
γός. Από την πλευρά τους, οι κ. Μπρα-
τάκος και Μασούτης έβαλαν στο τρα-
πέζι ένα κρίσιμο θέμα. Την ανάγκη οι

τράπεζες, οι οποίες πήραν τεράστια
ποσά για την ανακεφαλαιοποίησή
τους, τα οποία προέρχονται από τους
φορολογούμενους πολίτες, να ανοί-
ξουν τις στρόφιγγες του δανεισμού
προς τις επιχειρήσεις. Άδικο έχουν;

«Βάλτε πλάτη»

Λοιπόν, σας έχω λεπτομέρειες για την
πρώτη αντίδραση Τσίπρα στην είδηση της
αποκάλυψης του ηχητικού που εμπλέκει
την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Βασιλική Θάνου σε υπόθεση εκβιασμού
του Ανδρέα Βγενόπουλου. Ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει για την
περιοδεία του στον Βύρωνα όταν χτύπη-
σε το κινητό του. Στην άλλη γραμμή ήταν
ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και στε-

νός συνεργάτης του Μιχάλης Καλογή-
ρου, ο οποίος ανέλαβε και την αμήχανη
αποστολή της ενημέρωσης του κ. Τσίπρα.
Ο πρόεδρος προς στιγμήν πάγωσε. Ψέλ-
λισε ένα «ευχαριστώ» και έκλεισε το τη-
λέφωνο. Μετά φόρεσε το σακάκι του και
με βαριά καρδιά αναχώρησε για να κα-
ταγγείλει για μια ακόμη φορά την κυβέρ-
νηση για την εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν
θα ήθελα να είμαι στη θέση του...

Το τηλεφώνημα που «πάγωσε» τον Τσίπρα



Πώς θα επηρεάσει 
ο ουκρανικός πόλεμος
την Ελλάδα;

Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι
εμπορικοί δεσμοί με τη Ρωσία είναι σχετικά
ήσσονος σημασίας, επομένως αποτελούν με
μερικές εξαιρέσεις μικρή απειλή για τις προ-
οπτικές της οικονομίας. Λιγότερο από το 3%
των εξαγωγών της ΕΕ πηγαίνει στη Ρωσία και
έτσι πιθανή κατάρρευση του ρωσικού εμπορί-
ου ή οι περιορισμοί που ενδεχομένως θα επι-
βάλει ο Πούτιν δεν θα πλήξουν σημαντικά την
Ευρώπη. Για την Ελλάδα, για παράδειγμα, η
Oxford Economics παραθέτει στοιχεία σύμ-
φωνα με τα οποία οι εξαγωγές προς τη Ρωσία
αποτελούν περίπου το 6,5% των συνολικών
εξαγωγών. Σε ό,τι αφορά όμως την παροχή φυ-
σικού αερίου, η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρω-
παϊκό μέσο όρο, καθώς οι εισαγωγές από τη
Ρωσία αντιστοιχούν περίπου στο 40% των συ-
νολικών εισαγωγών φυσικού αερίου (όσο και
ο μέσος όρος της ΕΕ των 27). Εκεί θα υπάρξει
σοβαρό πρόβλημα.

Το πρόβλημα 
με το ψωμί…
Επειδή η Ουκρανία θεωρείται
ο «σιτοβολώνας της Ευρώ-
πης», μια εισβολή θα είχε ως
αποτέλεσμα να δεχτεί
«σκληρό πλήγμα» η εφοδιαστική αλυσίδα στα
τρόφιμα και ειδικά στο ψωμί, σύμφωνα με τον
Alan Holland, CEO και ιδρυτή της εταιρείας
τεχνολογίας sourcing Keelvar. Η Ρωσία και η
Ουκρανία είναι επίσης μεγάλοι προμηθευτές
μετάλλων και άλλων εμπορευμάτων, σημει-
ώνουν οι αναλυτές. Το CNBC παρουσιάζει
τους κινδύνους στην περίπτωση στρατιωτικής
σύγκρουσης ή επιβολής εξοντωτικών κυρώ-
σεων. Η Ουκρανία παράγει σιτάρι, κριθάρι και
σίκαλη, από τα οποία εξαρτάται μεγάλο μέρος
της Ευρώπης, σημειώνουν οι αναλυτές. Είναι
επίσης μεγάλος παραγωγός καλαμποκιού.
«Αν και η εποχή του θέρους εξακολουθεί να
απέχει μερικούς μήνες, μια παρατεταμένη
σύγκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει ελ-
λείψεις στο ψωμί (και αυξημένες τιμές κατα-
ναλωτή) αυτό το φθινόπωρο», σύμφωνα με τον
Holland.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, όπως καταλάβατε, παίζει διπλό παιχνίδι
και με το ΝΑΤΟ και με τη Ρωσία. Είναι, όπως
λέμε, «και με τον αστυφύλαξ και με τον χω-
ροφύλαξ». Μέχρι χθες διέρρεε ότι πήρε τον
Πούτιν και τον παρακάλεσε να μη γίνει ει-
σβολή στην Ουκρανία και ταυτόχρονα λέει
ότι δεν πρέπει να μπουν κυρώσεις στη Ρω-
σία. Απίστευτος τύπος... και ακόμη οι Αμερι-
κανοί τον κρατούν στο ΝΑΤΟ.

Ξεκάθαρος 
ο Πάιατ για 
τους Τούρκους

«Ο
ι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενθαρρύνουν
την Τουρκία να απέχει από προ-
κλητικές ενέργειες», τόνισε ο

Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ κατά τη
διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, σημει-
ώνοντας ότι οι ΗΠΑ απάντησαν άμεσα στους
τουρκικούς ισχυρισμούς που αμφισβητούσαν
την κυριαρχία συγκεκριμένων ελληνικών νη-
σιών. «Ήμασταν πολύ καθαροί σε αυτό», υπο-
γράμμισε, «και πολύ ισχυροί στην προσήλωσή
μας να υποστηρίξουμε την κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας». Η δήλωση
του Τζέφρι Πάιατ έρχεται σε μια περίοδο που ο
ρωσικός αναθεωρητισμός είναι πολύ πιθανό να
ανοίξει την όρεξη του Ερντογάν.

Ο διάλογος της
Βόζεμπεργκ με... τρολ

Την πάτησε η ευρω-
βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας Ελίζα Βό-
ζεμπεργκ, η οποία νόμι-
ζε ότι απαντά στον Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο.
Αφορμή στάθηκε ένα
tweet από προφίλ με το
όνομα του Ευκλείδη
Τσακαλώτου, το οποίο
έλεγε τα εξής: «37 δισ. “μαξιλάρι” άφησα στον
κ. Μητσοτάκη, έτοιμη μαγιά, για να κάνει κοι-
νωνική - φιλελεύθερη πολιτική. ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ.
Αντί λοιπόν να τα ρίξει στην αγορά, αυτός προ-
τίμησε να τα φάει σε απευθείας αναθέσεις με
τους ημετέρους του. ΛΑΘΟΣ ΣΑΣ». Η ευρωβου-
λευτής της ΝΔ δεν πρόσεξε ότι το προφίλ, που
μάλιστα ως περιοχή αναφέρει «Οκσφόρδη»,
δεν είναι του πρώην υπουργού Οικονομικών
και πέρασε στην επίθεση γράφοντας: «Την αλή-
θεια κ. @tsakalotos! Υποχρεωθήκατε να τα
συγκεντρώσετε όχι για άσκηση... πολιτικής
κοινωνικής αλλά για την αποφυγή προληπτικής
πιστοληπτικής γραμμής, για αυτό και φορολο-
γήσατε τη μεσαία τάξη!».

Έφτασε στ’ αυτιά μου ότι η...
προεδρική διοίκηση της Κου-
μουνδούρου δεν άφησε τον
Θανάση τον «μαρούλια» να

αρθρογραφήσει εναντίον του
Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ο Χανς

ήταν έτοιμος να βάλει κατά του πρώην υπουργού
Οικονομικών, αλλά τον σταμάτησαν την τελευταία
στιγμή και ο Χανς εκνευρίστηκε…
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Το διπλό παιχνίδι 
του Ερντογάν
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Δέκα χρόνια Egg
Το πρόγραμμα υποστήριξης καινοτόμου επι-
χειρηματικότητας egg έχει υποστηρίξει πε-
ρισσότερους από 1.000 επιχειρηματίες και
έχει συμβάλει στη δημιουργία 150 εταιρειών,
όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής Μάρκε-
τινγκ και Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου
Eurobank και πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής του egg Μιχάλης Βλασταράκης, με
αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου της
πλατφόρμας egg Start-Up, το egg -
enter•grοw•go που εισέρχεται στον δέκατο
χρόνο παρουσίας του στην ελληνική startup
σκηνή. Στον δέκατο κύκλο το Egg, που σχε-
δίασε και υλοποιεί η Eurobank αξιοποιώντας
την εμπειρία και τη σύγχρονη δομή του, ανα-
βαθμίζει και εντατικοποιεί την καθοδήγηση
των επιχειρηματικών ομάδων που θα ενταχ-
θούν, επιδιώκοντας την επιτάχυνση υλοποί-
ησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα Ο Δένδιας επιμένει να λέει «όχι» 

σε έρευνες για πετέλαιο στο Αιγαίο
Απολύτως αρνητικός είναι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο θέμα της έρευνας για πε-
τρέλαιο στο Αιγαίο. Πριν από μερικές μέρες στην ομιλία του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών
Σχέσεων επέμεινε ότι «δεν πρόκειται να επεκτείνουμε το πρόγραμμα ερευνών για υδρογονάνθρα-
κες στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε εκδώσει κάποιες άδειες -όχι στις περιοχές για
τις οποίες μιλάμε- αλλά πέραν αυτού δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε αυτές τις έρευνες. Και γιατί
αυτό; Ας είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ απλό: πιστεύουμε ότι η εποχή των υδρογονανθράκων είναι
πλέον πίσω μας, όσο και αν είναι δύσκολο να πει κανείς κάτι τέτοιο όταν η τιμή του πετρελαίου εί-
ναι σχεδόν 100 δολάρια το βαρέλι. Όμως, ακόμα κι έτσι, αν ξεκινήσουμε τις έρευνες τώρα, θα χρει-
αστούν 20 χρόνια για να ωριμάσουν και πιστεύουμε ότι μέχρι τότε θα είναι αδιάφορες».
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Τα καλά και τα κακά
νέα από την Κομισιόν
Έχουμε και καλές και κακές ειδήσεις, δια-
λέγετε και παίρνετε… Η Ελλάδα έχει λάβει
τις απαραίτητες ενέργειες για να πετύχει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις, παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες που συνεχίζουν να υφί-
στανται λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, θα
πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για
την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που
παρατηρούνται σε ορισμένους τομείς,
όπως στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την
πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι θε-
σμοί για την Ελλάδα με βάση τη 13η έκθεση
αξιολόγησης υπό καθεστώς ενισχυμένης
εποπτείας, ανοίγοντας έτσι και τον δρόμο
για τη 14η και πιθανόν τελευταία αξιολόγη-
ση της χώρας κάτω από το συγκεκριμένο
καθεστώς. Στο σκέλος των καθυστερήσεων
που παρατηρούνται περιλαμβάνονται: η
ιστορία των κινήσεων που κάνει η ΕΤΑΔ,
όπου η αξιολόγηση αναφέρει ότι δεν κατά-
φερε να σημειώσει κάποια πρόοδο στη βελ-
τίωση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου
ακινήτων της, ούτε στην επιτάχυνση της
ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων
της που παραμένει σε εκκρεμότητα…
Πρόβλημα βλέπει η Κομισιόν γύρω από το
νέο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «ei-
spraksis», το οποίο αντιμετώπισε καθυστε-
ρήσεις λόγω ζητημάτων που επιλύθηκαν με
στόχο πλέον τον Ιούνιο του 2022,αλλά και από
τις αργές κινήσεις γύρω από τη μεταρρύθμι-
ση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η Μιχελιδάκη
τα μεσημέρια 
στο Open

Με πυρετώδη
ρυθμό ετοιμάζει το
Open το στήσιμο της
νέας καθημερινής
infotainment εκπομ-
πής με κεντρική πα-
ρουσιάστρια τη Μάριον Μιχελιδάκη.
Η δημοσιογράφος και παρουσιά-
στρια μετά το διαζύγιο με την ΕΡΤ,
όπως όλα δείχνουν, εντάσσεται στο
Ανοιχτό Κανάλι και θα παρουσιάζει
καθημερινή εκπομπή στη ζώνη 2 με
4. Την παρέα της Μάριον Μιχελιδάκη
θα απαρτίζουν και πρόσωπα-έκπλη-
ξη. Για παράδειγμα, στο πάνελ θα εί-
ναι και ο Φοίβος Παπαδάκης, ο γιος
του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος θα
κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο
στη νέα εκπομπή του Open. Τους άλ-
λους πανελίστες, συγχωράτε με, δεν
τους ξέρω, είναι gossipάδες…

LOCK
Φαντάζομαι ότι η αξιότιμη κυρία
Βασιλική Θάνου μετά τη δημοσιο-
ποίηση του ηχητικού με τον μα-
καρίτη τον Ανδρέα Βγενόπουλο
θα έχει κινηθεί νομικά εναντίον
της κυρίας που εμφανίζεται ως
φίλη της και μιλάει με τον Βγενό-
πουλο για τα βιβλία και τις βιβλιο-
θήκες. Άσε που λογικά, επειδή η
υπόθεση είναι γνωστή από το
2016, φαντάζομαι ότι από τότε η
κυρία Θάνου θα έχει ξετινάξει σε
μηνύσεις και αγωγές την εν λόγω
συνομιλήτρια του Βγενόπουλου.
Τι όχι; Δεν της έχει κάνει μήνυση
ακόμη; Oh my god.

Οι περίεργες αναφορές 
Λαβρόφ για την... Κύπρο

Μ
όνο ανησυχία μπορούν να
προκαλέσουν οι δηλώσεις του
Ρώσου υπουργού Εξωτερι-

κών Σεργκέι Λαβρόφ αναφορικά με το
καθεστώς της Βόρειας Κύπρου. Συγκε-
κριμένα, o Ρώσος ΥΠΕΞ ήδη από τις
προηγούμενες μέρες έκανε αναφορές
στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας
Κύπρου προκειμένου να δικαιολογή-
σει τη ρωσική παρέμβαση στην Ουκρα-
νία και την απόσχιση - ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας των δύο περιοχών της
που βρίσκονται υπό την κατοχή των φι-
λορώσων αυτονομιστών. 

Αρχικά, στις 21 Φεβρουαρίου, στο
Κρεμλίνο, κατά τη συνεδρίαση υπό τον
Πούτιν τού Συμβουλίου Ασφαλείας,
επιχειρηματολογώντας υπέρ της από-
φασης για αναγνώριση από τη Μόσχα
των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντο-
νέτσκ και του Λουγκάνσκ, στην ομιλία
του ο Λαβρόφ είπε: «Η μόνη σύγκρου-
ση όπου το ένα από τα μέρη αρνείται να
μιλήσει με το άλλο, και αυτό υποστηρί-
ζεται πλήρως από τη Δύση, είναι η σύγ-

κρουση στην Ανατολική Ουκρανία.
Πάρτε την Κύπρο. Στην Τουρκική Δη-
μοκρατία της Βόρειας Κύπρου υπάρχει
διαπραγματευτική διαδικασία, μεσο-
λαβούν τα Ηνωμένα Έθνη. Πάρτε ακό-
μη και το Μάλι, όπου οι Γάλλοι έχουν
τώρα προβλήματα, η κυβέρνηση μιλάει
με τους αντάρτες. Το ίδιο ισχύει και
στην Αιθιοπία. Βελιγράδι - Πρίστινα,
υπάρχει διάλογος υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι προσπα-
θούν να βοηθήσουν». 

Η δεύτερη αναφορά έγινε σε συνέν-
τευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό
Rossiya 1. Σύμφωνα με ανάρτηση του
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο
Λαβρόφ ανέφερε: «Κοιτάξτε την Κύ-
προ. Η Τουρκική Δημοκρατία της Βό-
ρειας Κύπρου έχει ανακηρυχθεί μονο-
μερώς στον βορρά. Αρνείται να συμ-
μορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά κα-
νείς δεν αρνείται στους εκπροσώπους
της Βόρειας Κύπρου το δικαίωμα να
συμμετάσχουν στον διάλογο».
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Μ
ε τις σειρήνες να ηχούν ξύ-
πνησαν οι Έλληνες της
Μαριούπολης μαζί με τους
υπόλοιπους κατοίκους της

πόλης. Από τα ξημερώματα πύραυλοι
έπληξαν διάφορες συνοικίες της, με πο-
λυκατοικίες και καταστήματα να έχουν
υποστεί μεγάλες ζημιές και αυτοκίνητα
να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Συγ-
κεχυμένες πληροφορίες κάνουν λόγο
και για νεκρούς, ενώ όσο περνούν οι
ώρες, μετά και τα νεότερα από το μέτω-
πο, το αρχικό μούδιασμα δίνει τη θέση
του στον πανικό.

Ο απεσταλμένος της «Political» Σταύ-
ρος Ιωαννίδης μεταφέρει εικόνες κατα-
στροφής από διάφορα σημεία της Μα-
ριούπολης, με την αγωνία να είναι διά-
χυτη σε όλους. 

Η είδηση της ρωσικής εισβολής
έστειλε τους περισσότερους κατοίκους
σε τραπεζικά υποκαταστήματα, εμπορι-
κά καταστήματα και βενζινάδικα, ενώ
χιλιάδες άρχισαν να μετακινούνται
προς τα δυτικά. Αρκετοί συμπατριώτες
μας στην περιοχή του Σαρτανά έχουν

συγκεντρωθεί στο καταφύγιο προκει-
μένου να γλιτώσουν από τους βομβαρ-
δισμούς, σκεπτόμενοι και τις επόμενες
κινήσεις τους. Όλοι έχουν κάτι να περι-
γράψουν από την εμπειρία τους με τα
πρώτα στάδια της ρωσικής εισβολής,
έναν τραυματισμένο γείτονα, ένα σπίτι
που καιγόταν…  

Πυρετός στο ΥΠΕΞ 
Η αγωνία για την τύχη των 100.000 και

πλέον ομογενών της Ουκρανίας κορυφώ-
νεται. Η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο και
τα γενικά προξενεία στη Μαριούπολη και
την Οδησσό καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να παραμείνουν σε συνεχή
επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που
βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην Ουκρα-
νία. Σύμφωνα με τη Βασιλίσσης Σοφίας,
υφίσταται σχέδιο εκκένωσης, το οποίο
δεν ανακοινώνεται, δεδομένης της ανάγ-
κης προστασίας όσων θέλουν να αποχω-
ρήσουν. Βεβαίως, το σχέδιο αναπροσαρ-
μόζεται με βάση τα δεδομένα στο έδαφος
και θα ανακοινωθεί αναλόγως.

Επισημαίνεται ότι το υπουργείο Εξωτε-
ρικών είχε εκδώσει δύο ανακοινώσεις
(στις 14 και στις 22 Φεβρουαρίου) με τις
οποίες αποθάρρυνε έντονα όλα τα ταξίδια
στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρα-
νίας, συνιστούσε στους Έλληνες πολίτες
που βρίσκονται στη χώρα να αναχωρή-
σουν άμεσα και προέτρεπε όσους Έλλη-

νες πολίτες επιθυμούν αρωγή για την
αποχώρησή τους από την Ουκρανία να
έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές Αρχές
στην Ουκρανία.

Με την επιστροφή του από την Αφρική ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
συγκάλεσε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρί-
σεων και στη συνέχεια επικοινώνησε με
τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, ενώ
είχαν προγραμματιστεί και συναντήσεις
του με τους πρέσβεις Ουκρανίας, Πολω-
νίας, Λιθουανίας, Εσθονίας και Λετονίας
μέχρι αργά το βράδυ. Για σήμερα έχουν
προγραμματιστεί συναντήσεις με τους
πρέσβεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις
Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει
στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υπο-
θέσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει
ότι ο γενικός γραμματέας Θεμιστοκλής
Δεμίρης θα καλέσει εκ νέου τον Ρώσο
πρέσβη.

Τρόμος στα καταφύγια...
πανικός στα σουπερμάρκετ

Η αγωνία για την τύχη των
100.000 ομογενών - Σχέδιο
εκκένωσης από το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών για
όσους θέλουν να αποχωρήσουν

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

Σταύρος Ιωαννίδης

Ομογενείς στον Σαρτανά σε υπόγειο. Μεταφορά στρατιωτικών
οχημάτων. Κατεστραμμένα κτίρια από τις βόμβες. Ουρές στα
σουπερμάρκετ και χάος στον αυτοκινητόδρομο προς Πολωνία



Σάββας 
Καλεντερίδης

Γεωστρατηγικός
αναλυτής

Κώστας
Γρίβας

Καθηγητής 
Γεωπολιτικής 
και Σύγχρονων
Στρατιωτικών 
Τεχνολογιών στη
Σχολή Ευελπίδων

Γ
ια τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία μίλησε στην «Po-
litical» ο συγγραφέας και γε-

ωστρατηγικός αναλυτής Σάββας
Καλεντερίδης, ο οποίος αναλύοντας
τις κινήσεις των ρωσικών στρατευ-
μάτων πλέον στο ουκρανικό έδαφος
σημείωσε ότι σε επιχειρησιακό επί-
πεδο οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις
έχουν ένα πλεονέκτημα, πέραν του
ότι είναι ισχυρότερες. «Έχουν τους
χάρτες με τις ακριβείς συντεταγμέ-
νες από την περίοδο της Σοβιετικής
Ένωσης όλων των στρατιωτικών εγ-
καταστάσεων και των υποδομών της
Ουκρανίας. Τα σύγχρονα πυραυλικά
συστήματα δέχονται τις συντεταγ-
μένες μέσω υπολογιστή και κατευ-
θύνονται με ακρίβεια μέτρου. Με
αυτό τον τρόπο ξεκίνησαν χειρουρ-
γικές πυραυλικές επιθέσεις στις πιο
κρίσιμες αμυντικές υποδομές των
ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων,
δηλαδή αεροδρόμια, υπόστεγα αε-
ροσκαφών βομβαρδιστικών, αντι-

αεροπορική άμυνα, ναυτικές βά-
σεις, γιατί και εκεί υπήρξαν βομ-
βαρδισμοί, κόμβοι τηλεπικοινω-
νιών», σημείωσε ο κ. Καλεντερίδης
και επισήμανε ακόμα ότι αν αυτές οι
επιθέσεις πετύχουν να εξουδετε-
ρώσουν όλους αυτούς τους στό-
χους, από εκεί και μετά το ήδη
υπάρχον χάσμα μεταξύ της δυναμι-
κότητας των ενόπλων δυνάμεων της
Ουκρανίας και της Ρωσίας θα γίνει
τεράστιο και στη συνέχεια περίπου
θα είναι αδύνατον ο ουκρανικός
στρατός να αντισταθεί με αξιώσεις
απέναντι στον ρωσικό στρατό. Ο γε-
ωστρατηγικός αναλυτής εξήγησε

ακόμα: «Από τη μία πλευρά ο ρωσι-
κός στρατός θα έχει αεροπορική
υποστήριξη, πυραυλική υποστήρι-
ξη, και από την άλλη πλευρά ο ου-
κρανικός στρατός θα είναι εντελώς
εκτεθειμένος σε όλα αυτά». 

Αναλύοντας τις χερσαίες επιχει-
ρήσεις του ρωσικού στρατού, ο κ.
Καλεντερίδης υποστήριξε: «Είδα ότι
στο Χάρκοβο μπήκαν φάλαγγες τε-
θωρακισμένων μέσα στην ουκρανι-
κή επικράτεια χωρίς να πέσει μία
σφαίρα. Το ίδιο επίσης είδα να συμ-
βαίνει από την Ταυρίδα, από την
Κριμαία προς τη Χερσώνα, όπου πά-
λι είχαμε είσοδο τεθωρακισμένου

σχηματισμού στο ουκρανικό έδα-
φος και είδαμε ότι προελαύνουν οι
δυνάμεις των αυτονομιστών στις
δύο Λαϊκές Δημοκρατίες, όπως τις
αποκαλούν οι ίδιοι, για να επεκτεί-
νουν τα όρια της επικράτειάς τους
εκεί που είναι τα όρια των δύο πε-
ριοχών, δηλαδή του Λουγκάνσκ και
του Ντονέτσκ». Σημείωσε ακόμα σε
ό,τι αφορά και την ελληνικού ενδια-
φέροντος περιοχή της Μαριούπο-
λης: «Είναι μέσα στα όρια τα διοικη-
τικά του Ντονέτσκ και εκεί δεν λέω
τι πρέπει να γίνει, ό,τι γίνει πάντως,
ευχή μας είναι να μην έχουμε θύμα-
τα, ούτε Ουκρανούς ούτε Έλληνες,
εννοώ πολίτες της Ουκρανίας ελλη-
νικής καταγωγής, γιατί ξέρετε ότι
εκεί υπάρχουν πάνω από 100.000
Έλληνες». 

Εκτίμησε, επίσης, ότι είναι μια
υπόθεση παράνοιας να εμπλακούν οι
Ρώσοι σε αγώνα εντός κατοικημέ-
νων περιοχών: «Αυτό θα τους οδηγή-
σει σε ήττα, εκτός και αν παραδοθούν
οι ουκρανικές δυνάμεις. Υπάρχει ένα
σενάριο. Η περιοχή ανατολικά του
ρου του ποταμού Δνείπερου πιστεύω
ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα
μπει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, μέ-
νει να δούμε αν θα επεκτείνουν αυτή
την κατάσταση και στην Οδησσό, αν
γίνει αυτό, τότε η νέα Ουκρανία, η δυ-
τικά προς τον Δνείπερο ποταμό, θα
έχει αποκοπεί και δεν θα έχει πρό-
σβαση στον Εύξεινο Πόντο». Ο κ. Κα-
λεντερίδης απέκλεισε το ενδεχόμενο
να υπάρξει οποιαδήποτε εμπλοκή
του ΝΑΤΟ στην εξέλιξη αυτών των
επιχειρήσεων. 

«Το κάλεσμα του Ζελένσκι
στους πολίτες δείχνει 

ότι δεν υπάρχει σοβαρή
στρατιωτική αντίδραση»

Τ
ις εκτιμήσεις του για τον πό-
λεμο στην Ουκρανία διατύ-
πωσε μιλώντας στην «Politi-

cal» ο Κώστας Γρίβας, καθηγητής Γε-
ωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιω-
τικών Τεχνολογιών στη Σχολή Ευελ-
πίδων. Σημείωσε αρχικά πως κατά τα
φαινόμενα οι ρωσικές ένοπλες δυ-
νάμεις έκαναν μια επιχείρηση που
συζητούνταν καιρό στο ΝΑΤΟ, ένα
είδος κεραυνοβόλου πολέμου, ώστε
να επιφέρουν πολύ γρήγορο τετελε-
σμένο. «Χρησιμοποίησαν μαζική πυ-
ραυλική επίθεση εναντίον κρίσιμων
στόχων και πολύ γρήγορη διείσδυση
αερομεταφερόμενων δυνάμεων που

στη συνέχεια ενισχύθηκε με τεθω-
ρακισμένες ταχυκίνητες δυνάμεις
που λειτουργούν αποκεντρωτικά.
Αυτοί οι γρήγοροι πόλεμοι είναι μια
μόδα, γιατί φέρνουν γρήγορα αποτε-
λέσματα και λειτουργούν κάτω από
το πυρηνικό κατώφλι», σημείωσε ο
καθηγητής και πρόσθεσε: «Η ρωσική
πολεμική μηχανή ειδικεύεται σε αυ-
τό, όπως και οι Ινδοί. Επιβεβαιώθηκε
ότι η ισχύς πυρός επικρατεί στο πε-
δίο της μάχης. Τα περιβόητα drones,
αν έχουν επιζήσει κάποια από αυτά,
δεν είχαν ουσιαστική δραστηριότη-
τα. Οι Δυτικοί τα έχουν καταλάβει
όλα αυτά, για αυτό και το ΝΑΤΟ θέ-

λει να ενισχύσει τις δυνατότητές
του σε αυτό τον τομέα. Ο βρετανι-
κός στρατός που έχει ξεκινήσει την
αναβάθμισή του για το 2030, θεω-
ρεί ότι χρειάζεται παρόμοιες ικανό-
τητες. Αλλιώς, είχε πει ότι η μονα-
δική μάχιμη μεραρχία που μπορεί
να παρατάξει το ευρωπαϊκό θέατρο
επιχειρήσεων, σε μια ακραία περί-
πτωση θα συντριβόταν μέσα σε 24
ώρες, από αυτά τα πυρά μεγάλου
βεληνεκούς των ρωσικών πυραυλι-
κών συστημάτων».

Ο κ. Γρίβας αναρωτήθηκε τι ακρι-
βώς θέλουν να κάνουν οι Ρώσοι.
«Θέλουν να κυριαρχήσουν σε ένα

κομμάτι της Ουκρανίας; Θέλουν να
φθάσουν μέχρι τον Δνείπερο; Θέ-
λουν να ρίξουν την κυβέρνηση του
Κιέβου; Θέλουν να παρατείνουν τις
επιχειρήσεις για να φέρουν τη Δύση
ενώπιον του διλήμματος ή να μην
κάνει τίποτα και να ταπεινωθεί ή να
τη βάλουν ενώπιον του ενδεχομένου
να εμπλακεί στρατιωτικά και να κα-
τανοήσει ότι δεν μπορεί να το κάνει;
Φαίνεται ότι έχει διαλυθεί το ουκρα-
νικό στράτευμα. Αυτό το κάλεσμα
του Ζελένσκι να αντισταθούν οι πο-
λίτες δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρή
στρατιωτική αντίδραση. Είναι όλα
ανοιχτά τα πεδία αυτή τη στιγμή».

«Αυτοί οι γρήγοροι πόλεμοι είναι μια μόδα 
και λειτουργούν κάτω από το πυρηνικό κατώφλι»

kpappas817@gmail.com

Του
Κώστα Παππά
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Στο επίκεντρο της πολεμικής σύρραξης Ρωσίας - Ουκρα-
νίας βρίσκονται δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της δεύ-
τερης, όπου υπάρχει αυξημένο ελληνικό στοιχείο. 

Σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν-
ται στην εμπόλεμη ζώνη ανέρχονται σε 45 και υπάρχει έντο-
νη αγωνία για την τύχη τους, παράλληλα με την απειλή και
των περίπου 100.000 ομογενών που ζουν στη Νοτιοανατολι-
κή Ουκρανία. Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Οικονομι-
κών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας
στο Κίεβο, οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται στις
περιοχές της Οδησσού, του Κιέβου, του Χάρκοβο και του
Λβιβ. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, φρού-
των και λαχανικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, τουρισμού,
εστίασης και επιλογής προσωπικού για την ελληνική ναυτι-
λία, ενώ σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες υπολογίζεται ότι

εργάζονται πάνω από 40.000 Ουκρανοί.  Ειδικότερα, στη χώ-
ρα έχει δραστηριότητες η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της θυγα-
τρικής JSC Piraeus Bank ICB, διαθέτοντας 15 υποκαταστή-
ματα, καθώς και οι Coca Cola HBC, Ήφαιστος, Alumil, Etem,
Profilco, η υαλουργία HGI (πρώην Yioula), Chipita, η οποία
εξαγοράστηκε από τη Mondelez International, Printec, Neo-
kem, Ukravtomatika κ.ά.

Όσο μεγάλη είναι η αγωνία για τις ελληνικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, άλλο τόσο και με-
γαλύτερη είναι για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη Ρωσία, καθώς η επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων θα
έχει σοβαρότατες συνέπειες στις διμερείς σχέσεις και κυ-
ρίως στους τομείς των εξαγωγών και του τουρισμού. Συνολι-
κά, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις δύο χώρες ανέρχονται σε
550 εκατ. ευρώ, αλλά η Ελλάδα είναι εξαρτημένη από τη Ρω-
σία, από την οποία εισάγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, πλη-

ρώνοντας ετησίως πάνω από 3,6 δισ. ευρώ.  Οι εξαγωγές
προς την Ουκρανία ανέρχονται σε περίπου 340 εκατ. ευρώ
και προς τη Ρωσία στα 206,6 εκατ. Τα βασικά προϊόντα που
εξάγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πετρελαιοειδή, χη-
μικά, φρούτα και λαχανικά, καθώς και φαρμακευτικά
σκευάσματα. Παράλληλα, οι εισαγωγές της Ελλάδας από την
Ουκρανία ανέρχονται σε περίπου 190 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα
εξάγει κυρίως λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ-
κτά, φρούτα όπως βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα κ.ά., λιπά-
σματα, άσφαλτο κ.ά., ενώ εισάγει από την Ουκρανία κυρίως
κουκιά σόγιας, σιτάρι, σιμιγδάλι, ηλιέλαιο κ.λπ. 

Τέλος, ακόμη μεγαλύτερη είναι η αγωνία του τουριστικού
κλάδου, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα
θα υπάρξουν μειωμένες αφίξεις φέτος σε σχέση με τις
προσδοκίες τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Στη... δίνη του κυκλώνα 45 ελληνικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία

του Μιχάλη Μαστοράκη

Η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία, που ξεκίνησε τα ξημερώματα
της Πέμπτης, προκάλεσε, όπως
είναι φυσικό, εκτόξευση τιμών σε

όλα τα βασικά προϊόντα, με προεξάρχουσες
τις τιμές ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο
και χονδρική ρεύματος).

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
το συμβόλαιο φυσικού αερίου παραδόσεως
Μαρτίου στο ολλανδικό hub TTF (Titled
Transfer Facility) κατέγραφε ημερήσια αύ-
ξηση 40%, φτάνοντας στα 124 ευρώ/MWh,
έχοντας καταγράψει σημαντικές αυξομει-
ώσεις κατά τη διάρκεια της μέρας, γεγονός
που αντανακλά την έντονη αναταραχή και
ρευστότητα των αγορών. Αντίστοιχα, η τιμή
του πετρελαίου βρέθηκε σε ιστορικό υψηλό
από το 2014, σπάζοντας το φράγμα των 100
δολαρίων το βαρέλι. Συγκεκριμένα, το brent
(ευρωπαϊκό benchmark για την ευρωπαϊκή
αγορά) εμπορεύεται στα 104 δολάρια, ενώ το
αντίστοιχο αμερικανικό (WTI) κινείται επίσης
ανοδικά φτάνοντας οριακά κάτω των 100 δο-
λαρίων, στα 99 δολάρια το βαρέλι.

Στο ίδιο κλίμα τα ευρωπαϊκά χρηματιστή-
ρια άνοιξαν με απώλειες που ξεπερνούν το
3%, ενώ σημαντικές πιέσεις προδιαγράφον-

ται και για την αμερικανική αγορά, με τα fu-
tures του Dow Jones να υποχωρούν κατά
715 μονάδες ή 2,1%, του S&P κατά 2% ή 87 μο-
νάδες και του Nasdaq κατά 2,6% ή 357 μονά-
δες. Αντίθετα, ο χρυσός, το κατεξοχήν ασφα-
λές επενδυτικό καταφύγιο, σημειώνει άνοδο
1,9%, με την τιμή του στα περίπου 1.947 δολά-
ρια η ουγγιά, ενώ ακόμη περισσότερο ενι-
σχύεται το ασήμι, που κινείται με +2,57% στα
25,18 δολάρια.

Ενισχύεται το δολάριο
Το δολάριο, το οποίο κάποιες φορές θεω-

ρείται ασφαλές καταφύγιο στη διάρκεια πε-
ριόδων γεωπολιτικής αναταραχής, ενισχύε-
ται κατά 0,57% έναντι του ευρώ.

Γενικότερα, το κόστος για τα πάντα, από το
πετρέλαιο μέχρι τα σιτηρά και τα μέταλλα,
έχει εκτιναχθεί λόγω των ανησυχιών ότι οι
ροές των εμπορευμάτων θα διαταραχθούν
εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία.

Οι τιμές σιταριού σημειώνουν άνοδο για 3η
συνεχόμενη μέρα χθες, φτάνοντας στο υψη-
λότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών,
ενώ η τιμή του καλαμποκιού σκαρφαλώνει
σε υψηλό οκτώ μηνών.

«Οι αυξημένες εντάσεις γύρω από την Ου-
κρανία - Ρωσία και η αρκετή αβεβαιότητα
αναφορικά με τις ρωσικές προμήθειες τους

επόμενους μήνες έχουν ωθήσει τους εμπό-
ρους να κρατήσουν τα σιτηρά τους στις απο-
θήκες παρά να τα στείλουν στο εξωτερικό»,
αναφέρουν αναλυτές commodities στην
ING. Με τη Ρωσία και την Ουκρανία να αντι-
στοιχούν στο 29% της παγκόσμιας εξαγωγής
σιτηρών, στο 19% της παγκόσμιας προμήθει-
ας καλαμποκιού και στο 80% των παγκό-
σμιων εξαγωγών ηλιέλαιου, οι traders ανη-
συχούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλο-
κή θα μπορούσε να επηρεάσει την κίνηση
των καλλιεργειών και να σηματοδοτήσει τε-
ράστιες δυσκολίες για τους εισαγωγείς να
αντικαταστήσουν τις προμήθειες από τη
Μαύρη Θάλασσα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το συμβόλαιο
σιταριού Μαΐου εκτινάσσεται κατά 5,7%, η τι-
μή του καλαμποκιού αυξάνεται κατά 4,7%,
ενώ το futures σόγιας Μαΐου ενισχύεται 1,6%.

Τέλος, ανοδικά κινείται και η χονδρεμπο-
ρική αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, γε-
γονός που αποτελεί σε έναν βαθμό απόρροια
της αύξησης των τιμών φυσικού αερίου. Να

σημειωθεί ότι πλέον η συσχέτιση των δύο τι-
μών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το
παρελθόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη δια-
μόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η τιμή στη «χον-
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
επόμενης ημέρας» (για σήμερα Παρασκευή)
διαμορφώθηκε στα 235,50 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, σημειώνοντας αύξηση 34%, ενώ
ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι χονδρεμ-
πορικές αγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη,
όπως και στις γειτονικές χώρες Ιταλία
(284€/MWh) και Βουλγαρία (219€/MWh). 

Σε τροχιά ιστορικών ρεκόρ 
η ενέργεια στην Ευρώπη -
Ανεβαίνει το κόστος 
σε πετρέλαιο, σιτηρά 
και μέταλλα

Εκτόξευση των
τιμών σε όλα 
τα βασικά προϊόντα
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Σ
φοδρή πολιτική κόντρα έχει ξεσπά-
σει με αφορμή το ηχητικό ντοκου-
μέντο στο οποίο φέρεται ο Ανδρέας
Βγενόπουλος, σε συνομιλία που εί-

χε με την επιχειρηματία Δ.Μ., να υποστηρίζει
πως τον εκβίαζε η τότε πρόεδρος του Αρείου
Πάγου Βασιλική Θάνου προκειμένου να κλεί-
σουν δικαστικές εκκρεμότητες που είχε. 

Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά τις κα-
ταγγελίες Βγενόπουλου, χαρακτηρίζει με
δηλώσεις της στο Kontra τη σχέση της με τη
Δ.Μ. «μια απλή γνωριμία» και τόνισε πως
δεν είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά ποτέ
μαζί της.

Στη ΝΔ αναρωτιούνται πώς η επιχειρημα-
τίας, η οποία συνάντησε τον Ανδρέα Βγενό-
πουλο, φαίνεται να μεσολαβεί για λογαριασμό
της Βασιλικής Θάνου και να δείχνει να γνωρί-
ζει αρκετά πράγματα γύρω από την υπόθεση.
«Το ηχητικό ντοκουμέντο ήταν συγκλονιστικό.
Αν όλα αυτά που περιγράφονται αληθεύουν,

πρόκειται για ανατριχιαστικά περιστατικά»,
τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 

Στον πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ
Στο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι η Βασιλική

Θάνου δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, καθώς
είχε στενές σχέσεις με τον πυρήνα της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι αυτονόητο ότι η Δι-
καιοσύνη οφείλει να διερευνήσει αν υπήρξε
τέτοια κατάχρηση εξουσίας από δικαστικούς
λειτουργούς που έπαιζαν σημαίνοντα ρόλο
και στα της Δικαιοσύνης, καθώς και σε άλλα
ζητήματα εκείνη την περίοδο. Περιμένουμε
την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να φωτίσει όλες
τις πτυχές αυτής της υπόθεσης», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου.

Ωστόσο, στην Πειραιώς εκτιμούν πως υπάρ-
χουν ακόμη σκοτεινά σημεία στην υπόθεση,
όπως για ποιον λόγο οι δικαστικές Αρχές κινή-
θηκαν τόσο γρήγορα βάζοντας μέσα σε πέντε
μέρες στο αρχείο τις καταγγελίες Βγενόπου-
λου χωρίς να καταθέσει κανένας μάρτυρας
που είχε υποδείξει ο επιχειρηματίας.

Επίσης, οι ίδιες πηγές αναρωτιούνται αν η
Βασιλική Θάνου επισκέφτηκε τον επιχειρη-
ματία στο γραφείο του στο νοσοκομείο Υγεία
και, αν ναι, αν πήγε μαζί με τη Δ.Μ. και για ποι-

ον λόγο. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος τόσο στο
ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το
iefimerida όσο και στη μηνυτήρια αναφορά
που είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας αναφέ-
ρεται στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ακόμη
γίνεται λόγος και για τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με τον γιο της Βασιλικής Θάνου τον
Σεπτέμβριο του 2015. Ο ίδιος με δήλωσή του
διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες
Βγενόπουλου και υποστηρίζει πως ο ίδιος ο
επιχειρηματίας αναζητούσε τρόπους για να
συναντηθεί μαζί του. 

Θέμα της Δικαιοσύνης 
Να αποσυνδέσει το θέμα του ηχητικού απο-

σπάσματος για τη Βασιλική Θάνου από την πο-
λιτική ατζέντα επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. «Πρόκειται
καθαρά για μια στημένη κατάσταση για να
αποπροσανατολιστεί ο κόσμος από την ακρί-
βεια της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη
αλλά και από το σκάνδαλο των απευθείας
αναθέσεων σε φίλους και ημετέρους. Οποι-
οδήποτε νέο στοιχείο να το δώσουν στη Δι-
καιοσύνη», αναφέρουν χαρακτηριστικά στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην «Political».

«Το αν ανασυρθεί μια δικογραφία αποτελεί
θέμα της Δικαιοσύνης και όχι των πολιτικών
δυνάμεων. Αυτό απαιτεί η θεσμική τάξη», είπε

ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεόφιλος Ξανθό-
πουλος μιλώντας στη Βουλή, τονίζοντας ότι
όσα ακούγονται δεν ευσταθούν και δεν προ-
σφέρονται για πολιτικά συμπεράσματα. «Επί
της ουσίας, έξι χρόνια μετά εμφανίζεται ένα
ηχητικό απόσπασμα, όπου η κ. Δ.Μ. ισχυρίζε-
ται ότι εκπροσωπεί την τέως πρόεδρο του
Αρείου Πάγου και ζητά μέσα σε βιβλία οικο-
νομική ενίσχυση για λογαριασμό της. Ο ίδιος ο
συνήγορος του θανόντος Βγενόπουλου δή-
λωσε ότι η περί ης ο λόγος κυρία λοιδόρησε το
όνομα της κυρίας Θάνου, ότι ο εντολέας του
δεν έχει καμία αντιδικία με την κυρία Θάνου,
αλλά στρέφεται εναντίον της συγκεκριμένης
κυρίας», τόνισε ο κ. Ξανθόπουλος, σημει-
ώνοντας ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ση-
μαντικότερα πράγματα να αντιμετωπίσει,
όπως η ακρίβεια, η πανδημία και η ενεργει-
ακή φτώχεια.

Σκοτεινά σημεία παρά 
τις εξηγήσεις Θάνου 
- Σε πέντε μέρες έβαλαν 
τις καταγγελίες στο αρχείο

Πολιτικό ωστικό κύμα 
από τη «βόμβα» Βγενόπουλου

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



του
Μιχάλη 
Καρχιμάκη 

Πρώην υπουργός,
πγ γραμματέας
ΠΑΣΟΚ, μέλος
του Πολιτικού 
Συμβουλίου
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
Β’ Περιφέρειας 
Αθήνας, 
Δυτικός Τομέας
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Μπορούμε, όλοι μαζί, 
να είμαστε πάλι πρωταγωνιστές

Ο
ι αναφορές για προοδευτική διακυβέρ-
νηση και προοδευτική πρόταση διακυ-
βέρνησης έχουν αρχίσει να φοβίζουν
πολλούς από τον ίδιο μας τον πολιτικό

χώρο, είναι δηλαδή σαν να μας φοβίζει η ίδια η φυ-
σιογνωμία μας και είναι σαν να θέλουν κάποιοι να
μας προσδιορίσουν περισσότερο προς τα Δεξιά. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό ιστορικό
λάθος για τον χώρο μας. 

Για προοδευτικές πλειοψηφίες και προοδευτική
διακυβέρνηση μιλούσε και ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου, από το 1974, που είχε και τον ρόλο της ελάσσο-
νος αντιπολίτευσης. Γιατί, λοιπόν, τρομάζει τόσο
κάποιους ο όρος ή η αναφορά για προοδευτική
πλειοψηφία και διακυβέρνηση; 

Όσοι μίλησαν για αυτό, και ο Γ. Παπανδρέου και
εγώ ο ίδιος και άλλοι σύντροφοι, προφανώς και
δεν εννοούμε συγκολλήσεις κορυφής. 

Γιατί, λοιπόν, να σημαίνει αυτό, που στρεβλά ερ-
μηνεύουν κάποιοι, και να μη σημαίνει την επανα-
κατάκτηση της ηγεμονικής πλειοψηφίας του ΠΑ-
ΣΟΚ στον προοδευτικό χώρο; 

Γιατί ντε και καλά κάποιοι θέλουν να το ερμη-
νεύουν «συνεργασία με άλλο κόμμα»; 

Όσοι ισχυρίζονται αυτή την εκδοχή είναι σαν να
αποδέχονται, de facto, την παραμονή μας σε ποσο-
στά που δεν θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
μας. 

Εγώ αυτή την ηττοπαθή και μοιρολατρική λογική
δεν τη δέχομαι. 

Ο χώρος, για να επανασυσταθεί, χρειάζεται
ισχυρό, προοδευτικό, αντιδεξιό πρόσημο. 

Εμείς είναι πολιτική ανάγκη να ανατρέψουμε την
αντίληψη που μας θέλει, αν χρειαστεί, να γίνουμε
συμπλήρωμα της Δεξιάς, επειδή κάποιοι μπορεί να
επιδιώκουν να φορέσουν στολή υπουργού. 

Εμείς είναι πολιτική ανάγκη να συγκροτήσουμε
ένα αποτελεσματικό μέτωπο σύγκρουσης με τη
Δεξιά, για να ελκύσουμε τους αντιδεξιούς προ-
οδευτικούς ψηφοφόρους που είτε απογοητεύτη-
καν και αδράνησαν, λόγω και της συνεχιζόμενης
απαξίωσης της πολιτικής, είτε πήγαν σε άλλους
χώρους.

Εμείς είναι πολιτική ανάγκη να αναδείξουμε ότι
η Σοσιαλδημοκρατία διαφοροποιούμενη από τη
Δεξιά πρέπει συγκρουσιακά με πρόταση με δημό-
σιο θεσμικό και ορατό αντιληπτό τρόπο να ορθώσει
το ανάστημά της απέναντι σε ένα παγιωμένο δόγμα
και σε αυτούς που το τροφοδοτούν και προσπορί-
ζονται από αυτό, ότι σε κάθε κρίση και όχι μόνο οι
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτω-
χότεροι, αλλά και στην υπονόμευση και στη χειρα-
γώγηση των θεσμών κάθε εκδοχής… 

Μόνο έτσι μπορεί να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη
και να τροφοδοτηθεί η ελπίδα. 

Εμείς είναι αναγκαίο να αποκαλύψουμε και να
αποτρέψουμε με πιο συστηματικό, συγκρουσιακό
και ορατό τρόπο τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, τον
πελατειασμό, τις χαριστικές πράξεις σε βάρος του
δημοσίου συμφέροντος και των πολλών, όλα δηλα-
δή τα φαινόμενα που μας οδήγησαν στην κρίση του
2009 από τη ΝΔ και μας οδηγούν ξανά σε μια νέα
κρίση μετά το 2022, με θύματα τους αδύναμους της
κοινωνίας. 

Να μιλήσουμε για ζητήματα που απασχολούν
κυρίως τους Έλληνες με τους οποίους είμαστε
αποφασισμένοι να ταυτιστούμε και να τους υπηρε-
τήσουμε, επιλέγοντας με ποια πλευρά της κοινω-
νίας είμαστε, για τα οποία ίσως να μη μιλάει και άλ-
λος από το πολιτικό σύστημα. 

Να μιλάμε και να συγκρουόμαστε για ζητήματα
που στην κοινή συνείδηση έχουν να κάνουν με την
αλήθεια, με το δίκιο και την ανατροπή του άδικου. 

Να μετέλθουμε σε μια συγκρουσιακή, ασυνήθι-
στη, αλλά και ωφέλιμη αντιπολίτευση. 

Τότε, ναι, αν τα κάνουμε όλα αυτά και άλλα ίσως
που μπορεί να μου διέφυγαν, θα είμαστε πάλι οι
πολιτικοί πρωταγωνιστές. 

Χρειάζεται, λοιπόν, να ξανασυγκινήσουμε όλους
όσοι μας γύρισαν την πλάτη αλλά πίστεψαν και πι-
στεύουν στο ΠΑΣΟΚ. 

Για να επαναλάβω μια διαχρονική και αναλλοί-
ωτη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, πως, στην
πολιτική, μόνο αν συγκινήσεις μπορείς να πας μα-
κριά.

Απαιτείται, λοιπόν, η αντιπολίτευσή μας να είναι

σκληρότερη και αποτελεσματικότερη, συναισθη-
ματικά πιο διεγερτική από αυτήν των άλλων κομ-
μάτων, απέναντι σε μια Δεξιά που ξεπέρασε ακόμα
και τον εαυτό της… 

Όπως έγινε το 1974 με τον Ανδρέα Παπανδρέου,
που η αταλάντευτη σύγκρουσή του με τη Δεξιά τον
έφερε και δεύτερο και πρώτο, αλλάζοντας τη μοίρα
ενός ολόκληρου λαού. 

Εκτιμώ, επίσης, ότι χρειάζεται να ανατρέψουμε
στην ψυχή και στη συνείδηση ενός μεγάλου κομ-
ματιού της κοινωνίας τη συκοφαντία και τη λάσπη
ότι εμείς δήθεν προλάβαμε να χρεοκοπήσουμε τη
χώρα σε τρεις μήνες από την ανάληψη της διακυ-
βέρνησης το 2009, αποκαθιστώντας την αλήθεια
και συνεχίζοντας να αποκαλύπτουμε το ποιος κα-
τέστρεψε και χρεοκόπησε τη χώρα από το 2004 μέ-
χρι το 2009, για να επανέλθει η παράταξη αποκατα-
στημένη επί της ουσίας της πολιτικής, γεγονός που
ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ το αποφεύγει ή το
υπερασπίζεται ατελώς, γιατί αυτό το στίγμα έχει
μείνει, υπάρχει ακόμα, και για να φύγει θέλει πολύ
κόπο και πολλή επανάληψη. 

Και επειδή κάποιοι μπορεί να λένε «τα είπατε και
τα ξαναείπατε, μην επαναλαμβάνεστε», θα απαντή-
σω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έλεγαν κάποι-
οι «μην επαναλαμβάνεστε», απαντούσε: Όταν πρό-
κειται για την αλήθεια, αυτή πρέπει να είναι επανα-
λαμβανόμενη, γιατί κάθε φορά που εκφράζεται την
ακούν και διαφορετικοί άνθρωποι. 

Ο αγώνας για την αλήθεια, λοιπόν, σε ό,τι και να
αναφέρεται, δεν κλείνει με μία ή με λίγες αναφο-
ρές, είναι συνεχιζόμενος, μέχρι να εμπεδωθεί από
όσο το δυνατόν περισσότερους. 

Να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί δεν έπρε-
πε να ανατραπεί η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση
του 44% στο μέσον της τετραετίας για να συνεργα-
στούμε στη συνέχεια με τη Δεξιά του Σαμαρά και
να οδηγηθούμε στην πολιτική κατάρρευση, μέσω
υπονόμευσης και ακύρωσης, παγώματος μεταρ-
ρυθμίσεων, απολύσεων και ξεπουλήματος κερδο-
φόρων δημόσιων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας
υπόψη ότι στην κορύφωση των αντιδράσεων με
τους Αγανακτισμένους στις πλατείες από το καλο-
καίρι του 2011 τα ποσοστά της ΝΔ ήταν 31% και του
ΠΑΣΟΚ 30,5%. 

Έτσι, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό τι συνέβη. 
Επίσης, είναι ανάγκη με το Κίνημα να συστρα-

τευτεί το σύνολο των στελεχών, νέων και έμπειρων,
και όχι να μονοπωλούν μερικά μόνο πρόσωπα τις
απόψεις του Κινήματος στα μέσα ενημέρωσης και
όχι μόνο, μη δίνοντας τη δυνατότητα, σε όλους όσοι
θέλουν και επιθυμούν, να συμμετάσχουν και να
προσφέρουν σε κάθε έκφραση της πολιτικής μας
δράσης.

Αν, λοιπόν, θέλουμε, μπορούμε. 
Και αν μπορούμε, τότε, όλοι μαζί, θα είμαστε πά-

λι πρωταγωνιστές. 



της
Μαριάνθης 

Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ - Ζάππειο

Μέγαρο
Οικονομολόγος,

ΜΒΑ
Πολιτεύτρια 

ΝΔ Βορείου Τομέα
Β1’ Αθηνών
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Εφιαλτική πραγματικότητα

Τοκοφοβία: Φόβος για τον τοκετό και την εγκυμοσύνη

Σ
την Ευρώπη ηχούν τα τύμπανα του πολέμου.
Οι εξελίξεις καταιγιστικές και η εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία είναι πλέον γεγονός,

καθώς ο διπλωματικός αναβρασμός προκειμένου
να αποτραπεί απέβη άκαρπος. Ο Ρώσος πρόεδρος,
υπονομεύοντας τη διεθνή σταθερότητα και πρόοδο,
σε διάγγελμά του αρχικά αναγνώρισε τη μονομερή
ανακήρυξη «ανεξαρτησίας» από τις αυτοανακη-
ρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ και προχώρησε σε εισβολή στην Ου-
κρανία. Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνές Δι-
καίου, των συμφωνιών του Μινσκ, αλλά και της
εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Η ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία, καθώς
και η πολυπληθής κοινότητα στη Μαριούπολη, η
οποία έχει παρουσία 2.000 και πλέον ετών στην
περιοχή, επιβάλλουν επιπλέον προσοχή και στενή
παρακολούθηση των εξελίξεων, ενώ την ίδια στιγ-
μή συγκλήθηκε έκτακτη σύνοδος κορυφής στις
Βρυξέλλες. Η Ευρώπη προσπαθεί να βρει κοινή
απάντηση στο πρόβλημα της ενέργειας, στο ράλι
τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ειδικοί
αναλυτές φοβούνται την πιθανότητα νέας παγκό-
σμιας ύφεσης. Η παγκόσμια οικονομία επηρεάζε-
ται από την πολεμική σύρραξη, από την ενέργεια
έως το εμπόριο σιταριού.

Η Ουκρανία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και ισχύει πλέον στρατιωτικός νόμος. Επί-
σης ενέκρινε πολεμικό προϋπολογισμό. Υπάρχει
φόβος ότι η διευρυμένη επίθεση της Ρωσίας μπορεί
να φτάσει μέχρι το Κίεβο. Η διεθνής κοινότητα απο-
φάσισε επιβολή κυρώσεων. ΗΠΑ, ΕΕ, Μεγάλη Βρε-
τανία, Καναδάς, Αυστραλία και Ιαπωνία είναι από τις
χώρες που αντέδρασαν ευθέως κατά της Ρωσίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσε στρατιωτικά την ευ-
ρύτερη περιοχή στο πλευρό της Ουκρανίας. Ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα, ως θε-
μελιώδη αρχή, σέβεται την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρα-
τών. Καταδικάζει, συνεπώς, απερίφραστα ενέργει-
ες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κρά-
τος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με
τους εταίρους της, ώστε η αντίδρασή της να είναι
κοινή και ουσιαστική. Ο Έλληνας πρωθυπουργός
τόνισε ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει μία ευκαιρία
να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων, στην αμφισβή-
τηση των συνόρων και των διεθνών συνθηκών. Ο
πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν
πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου
σε συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες
λύσεις των διακρατικών διαφορών.

Μην ξεχνάμε ότι και οι γείτονές μας Τούρκοι
σκέφτονται το ίδιο αναθεωρητικά με τη Ρωσία. Φυ-
σικά, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία και η Ελλάδα δεν
είναι Ουκρανία. Δεν συγκρίνεται η δύναμη της Ρω-
σίας με εκείνη της Τουρκίας, καθώς επίσης η εξάρ-
τηση της Τουρκίας από τη Δύση, που είναι πολύ με-
γαλύτερη από αυτή της Ρωσίας. Επιπλέον η Ελλάδα
είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και δεν είναι μόνη της.
Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι κυκλοφορεί, και μά-
λιστα από τα χείλη του επικεφαλής μιας χώρας που
είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, η ιδέα ότι αυτό που θεωρώ δικαίωμά μου εί-
ναι πάνω από διεθνείς κανονισμούς, όπου ο στοι-
χειώδης σεβασμός των συνόρων και της εδαφικής
ακεραιότητας εξαλείφεται, είναι τρομακτικό. Ο πό-
λεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα έχει συνέ-
πειες ανυπολόγιστες.

Τ
οκοφοβία είναι ο φόβος της εγκυμοσύνης
και του τοκετού. Αυτός ο φόβος μπορεί να
οδηγήσει τις γυναίκες να αποφύγουν να

μείνουν έγκυες, παρόλο που θέλουν να κάνουν
παιδιά, ή να επιλέξουν την καισαρική τομή για να
αποφύγουν τον κολπικό τοκετό. Η τοκοφοβία συ-
νήθως εμφανίζεται σε γυναίκες που δεν έχουν
γεννήσει ποτέ παιδί, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει
και εκείνες που είχαν προηγούμενες τραυματικές
εμπειρίες τοκετού.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της τοκοφοβίας μπορεί να περιλαμ-

βάνουν διαταραχές ύπνου, κρίσεις πανικού και συμπε-
ριφορές αποφυγής. Επίσης, εμφανίζονται συχνά άγχος
και κατάθλιψη, ακραίος φόβος για γενετικές ανωμα-
λίες, θνησιγένεια ή μητρικό θάνατο.

Οι γυναίκες μπορεί μερικές φορές να αποφεύ-
γουν οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα
από φόβο μήπως μείνουν έγκυες. Εκείνες που
μένουν έγκυες, είναι πιο πιθανό να ζητήσουν

εκλεκτική καισαρική τομή, να αισθάνονται μεγα-
λύτερο τραύμα γύρω από τη γέννα και μπορεί
ακόμη και να έχουν δυσκολία στο δέσιμο με το
μωρό τους.

Οι άνδρες μπορεί επίσης 
να εμφανίσουν τοκοφοβία

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι άνδρες με το-
κοφοβία έχουν συχνά έναν έντονο φόβο σχετικά
με την υγεία και την ασφάλεια του συντρόφου και
του παιδιού τους.

Αυτός ο φόβος τείνει να επικεντρώνεται σε ανη-
συχίες σχετικά με τον τοκετό και τις ιατρικές θε-
ραπείες, τη λήψη αποφάσεων, τα οικονομικά και
τις γονικές δυνατότητες.

Παράγοντες
• Φόβος για τη ζωή του βρέφους ή/και έλλειψη
εμπιστοσύνης στους ιατρούς
• Φόβος για επιπλοκές όπως η προεκλαμψία και ο
θάνατος

• Φόβος του πόνου
• Φόβος για το άγνωστο, απώλεια ελέγχου και
ιδιωτικότητας
• Ιστορικό άγχους, κατάθλιψης ή σεξουαλικής κα-
κοποίησης στην παιδική ηλικία
• Άκουσμα τραυματικών ιστοριών γέννησης από
φίλους ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Ορμονικές αλλαγές που καθιστούν πιο δύσκολη
τη διαχείριση του άγχους
• Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως η εγκυμοσύ-
νη σε νεαρή ηλικία, η εξαθλίωση ή η έλλειψη κοι-
νωνικής υποστήριξης
• Αβεβαιότητα σχετικά με τη διαδικασία τοκετού.

Αντιμετώπιση
Είναι σημαντικό οι γυναίκες με τοκοφοβία να

λαμβάνουν θεραπεία, προκειμένου να διασφαλι-
στεί η υγεία τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη λήψη υποστήρι-
ξης από τον μαιευτήρα της γυναίκας σε συντονι-
σμό με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



στην Αναστασία Καρυπίδου 

Ω
ς ένα από τα σημαντικότερα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που έχουν
στα χέρια τους οι περιφέρειες της
χώρας χαρακτηρίζει το νέο ΕΣΠΑ

ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δας και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας σε συνέντευξή
του στην «Political».

Όπως τονίζει, οι 13 περιφέρειες βρίσκον-
ται ήδη στη γραμμή εκκίνησης για την απορ-
ρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων ευ-
ρωπαϊκών πόρων προς όφελος των πολιτών
και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικά ομά-
δων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη
στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των
θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα για την Κεντρική Μακεδονία ο
κ. Τζιτζικώστας αναλύει τα έργα που «τρέ-
χουν» αυτό το διάστημα με το βλέμμα στραμ-
μένο στο μέλλον, ενώ εμφανίζεται αισιόδο-
ξος ότι η παρουσία του Χόλιγουντ και των με-
γάλων αστέρων θα φέρει και σημαντική αύ-
ξηση στον τουρισμό της περιοχής.

Επίσης, δηλώνει συγκλονισμένος από τη
δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλο-
νίκη και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως τίπο-
τα δεν είναι πάνω από την αξία της ανθρώπι-
νης ζωής. Τέλος, ανακοινώνει πως θα ζητή-
σει και πάλι από τους πολίτες της Κεντρικής
Μακεδονίας την ψήφο τους στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του 2023, έχοντας στο ψηφο-
δέλτιό του ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο
και θέλουν να προσφέρουν ώστε να «χτιστεί η
Μακεδονία του 2030, μια περιφέρεια σύγ-
χρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη».

Κύριε Τζιτζικώστα, για το ΕΣΠΑ έχετε
δηλώσει πως ο χρόνος είναι χρήμα…
Με την ιδιότητα του προέδρου της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας νιώθετε με-
γαλύτερο βάρος ώστε να καταφέρουν

όλες οι περιφέρειες της χώρας να
απορροφήσουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερα ευρωπαϊκά κονδύλια;

Το ΕΣΠΑ είναι ένα από τα πιο σημαντικά χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που έχουν στα χέρια
τους οι περιφέρειες της χώρας. Και μάλιστα
την τελευταία δεκαετία, παρά τις διαδοχικές
κρίσεις, καταφέραμε να αξιοποιήσουμε με
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους ευρω-
παϊκούς πόρους: εκτοξεύσαμε την απορρό-
φηση, υλοποιήσαμε μεγάλα έργα που κά-
νουν καλύτερη την καθημερινότητα και την
ποιότητα ζωής των πολιτών, στηρίξαμε την
κοινωνική συνοχή και τους πιο αδύναμους
συμπολίτες μας, ενισχύσαμε μέσα στην παν-
δημία το δημόσιο σύστημα υγείας με σύγ-
χρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κρατή-
σαμε όρθιες τις τοπικές επιχειρήσεις και
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Και πλέον οι 13 περιφέρειες της χώρας
βρίσκονται ήδη στη γραμμή εκκίνησης του
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Μάλιστα, με τη στενή
συνεργασία μεταξύ της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας, των 13 περιφερειών και της κυ-
βέρνησης καταφέραμε τα Περιφερειακά
Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να είναι τα με-
γαλύτερα Περιφερειακά Προγράμματα που
έχουν εγκριθεί ποτέ. Και το ζητούμενο τώρα
είναι μαζί με την Πολιτεία να ξεπεράσουμε
γρήγορα όποια εμπόδια έχουν μείνει ώστε
χωρίς καθυστερήσεις να μπορέσουμε οι πε-
ριφέρειες να ξεκινήσουμε γρήγορα την υλο-
ποίηση των δράσεων. 

Στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικό-
τερα στη Θεσσαλονίκη πότε αναμένον-
ται τα πρώτα έργα από το νέο ΕΣΠΑ;

Όπως σας είπα, είμαστε ήδη στη γραμμή εκ-
κίνησης έτοιμοι να ξεκινήσουμε να υλοποι-
ούμε τα έργα και τις δράσεις στις αρχές του
καλοκαιριού. Αυτό που θέλω να υπογραμμί-
σω είναι ότι το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι ύψους 1,4

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
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ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

«Χτίζουμε τη Μακεδονία 
του 2030 με 8.514 μικρά, 
μεσαία και μεγάλα έργα»



δισ. ευρώ και μαζί με τα υπόλοιπα χρηματο-
δοτικά εργαλεία και τους πόρους από την
ιδιωτική οικονομία θα αποτελέσουν τη μεγα-
λύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που έγινε
ποτέ στον τόπο μας.

Ποια είναι η στρατηγική που έχει χαρά-
ξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας για να αλλάξει η εικόνα της περιο-
χής και να βελτιωθεί η καθημερινότητα
των πολιτών;

Αυτήν τη στιγμή η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας υλοποιεί 8.514 μικρά, μεσαία και
μεγάλα έργα και δράσεις σε όλους τους το-
μείς και στις επτά περιφερειακές ενότητες
που αλλάζουν τον τόπο μας. Με έργα και δρά-
σεις όπως η ενοποίηση και αξιοποίηση του
παραλιακού μετώπου, που θα αποτελέσει τη
νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, η δημιουρ-
γία του μεγαλύτερου μητροπολιτικού πάρκου
στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στη
Δυτική Θεσσαλονίκη, η χρηματοδότηση 312
επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό και τη
μεταποίηση, η ψηφιακή αναβάθμιση των πα-
νεπιστημίων και των επιμελητηρίων, το Νέο
Μουσείο στη Βεργίνα, η προστασία και ανά-
δειξη του Τύμβου Καστά και της ευρύτερης
περιοχής της Αμφίπολης, η αντιπλημμυρική
θωράκιση των επτά περιφερειακών ενοτή-
των, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρο-
φωτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, η
ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτι-
ρίων και πολλά αλλά, χτίζουμε τη Μακεδονία
του 2030, μια περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη,
πράσινη και ανθρώπινη.

Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς απασχόλησε
αρνητικά την επικαιρότητα με τη δολο-
φονία του 19χρονου Άλκη. Με αφορμή
το οπαδικό, στείλατε το μήνυμα «φτάνει
πια». Πώς νιώσατε όταν ακούσατε την
είδηση και τι πρέπει να κάνουμε ως κοι-
νωνία για να μην επαναληφθεί παρόμοιο
περιστατικό;

Είναι ένα περιστατικό που πραγματικά με
συγκλόνισε, όπως συγκλόνισε και την κοινω-
νία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ένα φαινό-
μενο πολύ ανησυχητικό που το συναντάμε όλο
και πιο συχνά και θα σας έλεγα ότι το πιο ανη-
συχητικό από όλα είναι ότι πρόκειται για νέ-
ους ανθρώπους, ενώ τα αίτια είναι πολύ βαθιά
και προκαλούνται από την παρακμή και την
ακραία πόλωση.

Πρέπει άμεσα να αντιληφθούμε και να συμ-
φωνήσουμε συνολικά ως κοινωνία ότι η βία,
οι απειλές, τα άκρα δεν έχουν καμία απολύ-
τως θέση στη δημοκρατία μας. Και ταυτόχρο-
να πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ήδη το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακε-
δονίας, έπειτα από πρότασή μου, αποφάσισε
τη σύσταση Ειδικής Διαπαραταξιακής Επιτρο-
πής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της
Οπαδικής και Κάθε Μορφής Βίας. Για ακόμη

μια φορά λοιπόν μπροστά στα σημαντικά εί-
μαστε ενωμένοι και στέλνουμε το ξεκάθαρο
μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι πάνω από την αξία
της ανθρώπινης ζωής.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά της
πόλης. Αυτή των αστέρων του κινηματο-
γράφου και των γυρισμάτων νέας ται-
νίας που θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο.
Όταν πριν από χρόνια ταξιδέψατε στο
Λος Άντζελες, περιμένατε την ανταπό-
κριση που βλέπουμε σήμερα από τους
παραγωγούς του Χόλιγουντ;

Σε εκείνη την οργανωμένη αποστολή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο
Χόλιγουντ παρουσιάσαμε τον τόπο μας και
τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στις με-
γαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες. Και
η εικόνα που είχαμε ήδη από την πρώτη
στιγμή είναι ότι προσελκύσαμε το ενδιαφέ-
ρον των μεγάλων εταιρειών παραγωγής.
Ουσιαστικά καταφέραμε να αναδείξουμε
αυτό που πραγματικά είναι η Θεσσαλονίκη
και η Κεντρική Μακεδονία: ένας τόπος εξω-
στρέφειας και πολιτισμού, μια περιοχή με
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και μεγάλες δυ-
νατότητες, μια περιοχή με μοναδικά και ιδι-
αίτερα φυσικά τοπία για πραγματοποίηση
κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Για αυτό και η απάντησή μου στην ερώτησή
σας είναι ότι προφανώς και όταν οργανώσαμε
εκείνη την αποστολή περίμενα την ανταπόκρι-
ση που βλέπουμε σήμερα, αλλιώς δεν θα το
είχαμε κάνει. Και σήμερα πραγματικά πι-
στεύω ότι στην Κεντρική Μακεδονία μπορού-
με να καταφέρουμε να πραγματοποιούνται
γυρίσματα 365 μέρες τον χρόνο.

Θα μπορέσει αυτή η διαφήμιση μέσω
των ταινιών να φέρει περισσότερους
τουρίστες στην περιοχή; Πώς βλέπετε

να κυλάει το καλοκαίρι του 2022 λόγω
και της πανδημίας;

Οι μεγάλες αυτές παραγωγές του Χόλιγουντ
αλλά και όλες οι κινηματογραφικές παραγω-
γές, πέρα από νέες θέσεις εργασίας και ση-
μαντικά έσοδα, αποτελούν και κορυφαία δια-
φήμιση για την Κεντρική Μακεδονία. Άλλω-
στε, όπως είπα και πρόσφατα κατά την παρου-
σίαση του νέου τουριστικού brand name του
τόπου μας «Do Something Great», που δημι-
ουργήσαμε ως διοίκηση της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, η άνοδος του τουρι-
σμού το περασμένο καλοκαίρι και η επιστρο-
φή στα επίπεδα προ κορονοϊού δεν είναι το
ταβάνι μας, αλλά η βάση για να αυξήσουμε
ακόμη περισσότερο το τουριστικό ρεύμα, να
δημιουργήσουμε δωδεκάμηνη τουριστική
σεζόν και να πετύχουμε περισσότερα έσοδα,
νέο εισόδημα και πολλές θέσεις εργασίας
στην Κεντρική Μακεδονία.

Πιστεύω λοιπόν ότι φέτος αλλά και τα επό-
μενα χρόνια θα πετύχουμε σημαντική αύξηση
στον τουρισμό, καθώς στην Κεντρική Μακε-
δονία γίνεται και σε αυτό τον τομέα σπουδαία
δουλειά από όλους τους φορείς, τους επαγ-
γελματίες και τους ανθρώπους του κλάδου.

Τέλος, έχετε ανακοινώσει ήδη την υπο-
ψηφιότητά σας για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2023. Θα υπάρξει και ανα-
νέωση του ψηφοδελτίου;

Στις εκλογές του 2023 θα ζητήσουμε την εμπι-
στοσύνη των συμπολιτών μας στη διοίκησή
μας, το σχέδιό μας για τον τόπο μας και φυσι-
κά την παράταξή μας, την «Αλληλεγγύη», στην
οποία οι άνθρωποι που συμμετέχουν συνδυά-
ζουν την εμπειρία με την ανανέωση και τη
γνώση με τις ικανότητες και προέρχονται από
ολόκληρο το πολιτικό, επαγγελματικό και κοι-
νωνικό φάσμα με κοινή συνισταμένη την αγά-
πη για τον τόπο και την όρεξη για προσφορά.

«
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«Καταφέραμε να αναδείξουμε
αυτό που πραγματικά είναι η
Θεσσαλονίκη και η Κεντρική
Μακεδονία: ένας τόπος
εξωστρέφειας και πολιτισμού»

«Στις εκλογές του 2023 θα
ζητήσουμε την εμπιστοσύνη
των συμπολιτών μας 
στη διοίκησή μας»

«Φέτος αλλά και τα επόμενα
χρόνια θα πετύχουμε σημαντική
αύξηση στον τουρισμό»
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Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε και στη νέα γενιά
έργων που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώ-
ρας, υπογραμμίζοντας πως «τώρα που έχουν πάρει τον
δρόμο τους όλα τα αναγκαία μεγάλα οδικά έργα, σειρά
έχει η ανάπτυξη επιτέλους του σιδηροδρομικού μας δι-
κτύου. Τα σιδηροδρομικά είναι τα έργα τού αύριο. Έχουν
διπλό στόχο. Από τη μία αναβαθμίζουν την Ελλάδα στον
χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών. Γίνεται η Ελλάδα
ένα logistic hub».

Η Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως, σημείωσε χαρακτη-
ριστικά στην τοποθέτησή του, με την ατζέντα της ΕΕ για
την πράσινη ανάπτυξη, ανακοινώνοντας το μεγαλύτερο
πακέτων σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ,
ύψους 4 δισ. ευρώ, με τη διαδικασία της μελετοκατα-
σκευής.

«Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα
αναβάθμισης και εξηλεκτρισμού του υφιστάμενου δι-
κτύου του ΟΣΕ, ύψους 1,2 δισ. ευρώ», σημείωσε ο Κώ-
στας Καραμανλής.

Στόχος είναι να ενωθούν όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώ-

ρας με ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σιδηροδρομικό δί-
κτυο και να δημιουργηθούν σύγχρονα εμπορευματικά
κέντρα. 

«Μόνο έτσι θα καταστεί η Ελλάδα κόμβος υποδομών
και συνδυασμένων μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Μόνο έτσι θα συμβάλουμε στην αλλαγή του παρα-
γωγικού μοντέλου της χώρας και θα βγούμε επιτέλους
από έναν φαύλο κύκλο αποεπένδυσης και έλλειψης αντα-
γωνιστικών υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα των μεταφο-
ρών», σημείωσε τονίζοντας πως με αυτό τον τρόπο δημι-
ουργούνται και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Το υπουργείο επενδύει στην κατεύθυνση ο κατασκευα-
στικός κλάδος να πρωτοστατήσει στο brain gain και ταυ-
τόχρονα οι κατασκευές να ηγηθούν της προσπάθειας για
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

«Ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου για να γίνουμε κόμβος μεταφορών»

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
τα μεγάλα έργα υποδομής που
σχεδιάζει η κυβέρνηση, με προ-
τεραιότητα στη Θεσσαλονίκη και
την Κεντρική Μακεδονία, ανα-

φέρθηκε ο υπουργός Υποδομών Κώστας
Καραμανλής, μιλώντας σε διαδικτυακή
εκδήλωση του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

«Τη φετινή χρονιά θα ανοίγουν συνεχώς
νέα εργοτάξια σε ολόκληρη τη χώρα»,
υπογράμμισε ο υπουργός. Το υπουργείο
έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο
πλάνο έργων συνολικού προ-
ϋπολογισμού 13 δισ. ευρώ,
από τα οποία έχουν ήδη συμ-
βασιοποιηθεί πάνω από 3,2
δισ. ευρώ.

Το σχέδιο για τις υποδομές
σε τρία βήματα: 

• Αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου των δημόσιων συμβά-
σεων, παράλληλα συζητείται στη
Βουλή και το νομοσχέδιο για τις πρότυπες
προτάσεις.

• Εκπόνηση ενός ενιαίου Εθνικού Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, στον
οποίο τα έργα θα εντάσσονται σε ένα συ-
νεκτικό σχέδιο και όχι αποσπασματικά.

• Κοστολόγηση και αξιοποίηση διαθέ-
σιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Με αυτά τα τρία βήματα τα τελευταία
δυόμισι χρόνια κατέστη εφικτό εμβλημα-
τικά έργα να ξεμπλοκάρουν έπειτα από
χρόνια και νέα έργα να ξεκινούν», τόνισε ο
Κώστας Καραμανλής.

Κατασκευές και επεκτάσεις
Εκτενής αναφορά κατά τη διάρκεια της

τοποθέτησης του υπουργού έγινε και στο
μετρό της Θεσσαλονίκης στην κατασκευή
της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, στις
επεκτάσεις της γραμμής 3 προς Πειραιά,

στο έργο της «Πατρών - Πύργου», στο Βό-
ρειο Τμήμα του Ε65 και στην επιτάχυνση
των εργασιών του Νότιου Τμήματος, στον
Βόρειο Οδικό Άξονας Κρήτης, καθώς και
στο έργο «Άκτιο - Αμβρακία».

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης η Θεσ-
σαλονίκη και ευρύτερα η Κεντρική Μακε-
δονία έχουν προτεραιότητα. Ο Κώστας
Καραμανλής επεσήμανε πως είναι η πρώ-
τη φορά, ειδικά για την περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, που παρουσιάζεται ένα τόσο
ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει
μεγάλα έργα, την Ανατολική Περιφερει-
ακή Θεσσαλονίκης, το γνωστό Flyover, την
οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του
6ου προβλήτα του λιμανιού της πόλης, την
επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά
και τους οδικούς άξονες «Θεσσαλονίκης -

Έδεσσας» και «Δράμας - Αμφίπολης».

Αλλάζει θεαματικά η Θεσσαλονίκη
Υπενθυμίζεται ότι προγραμματίζονται

και υλοποιούνται και μια σειρά από μικρό-
τερα, όμως πολύ σημαντικά έργα, που θα
συμβάλουν καθοριστικά την ουσιαστική
αναβάθμιση της πόλης. Αυτά αφορούν την
κατασκευή 16 νέων σχολικών μονάδων,
την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγά-
ρου, την οδική σύνδεση με το νέο Παιδια-
τρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, τον οδικό
άξονα «Θέρμη - Γαλάτιστα», το ορφανό χι-
λιόμετρο της Ποτίδαιας αλλά και τα αντι-
πλημμυρικά έργα στην περιοχή της λαχα-
ναγοράς, τη διευθέτηση των ρεμάτων στο
Ωραιόκαστρο και την αποχέτευση των ομ-
βρίων υδάτων στον Δήμο Καλαμαριάς.

«Έργα που όλα μαζί, όταν ολοκληρω-
θούν, μαζί ασφαλώς με το κύριο έργο του
μετρό αλλά και με τη δραστική ενίσχυση
του ΟΑΣΘ, όπου ήδη έχουμε σχεδόν δι-
πλασιάσει λεωφορεία από το 2019, θα αλ-
λάξουν θεαματικά τη Θεσσαλονίκη», ση-
μείωσε ο υπουργός Υποδομών.

Ο υπουργός Υποδομών
Κώστας Καραμανλής
αναφέρθηκε στα τρία βήματα
που ξεμπλόκαραν
εμβληματικά έργα 
έπειτα από χρόνια

Απέραντο εργοτάξιο 
με 13 δισ. ευρώ η χώρα
Απέραντο εργοτάξιο 
με 13 δισ. ευρώ η χώρα



Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία δεν αφήνουν κανέ-
ναν ασυγκίνητο και ακύρωσαν την ενημέρωση της Πέμπτης στο
υπουργείο Υγείας αλλά και την εκδήλωση από την Ιατρική Σχο-
λή του ΕΚΠΑ για την πανδημία. Η χώρα βρίσκεται σε φάση αρ-
γής αποκλιμάκωσης και ήδη έρχονται νέες ελευθερίες για τους
εμβολιασμένους, όπως οι εκδρομές στα ΚΑΠΗ, που θα αφο-
ρούν μόνο εμβολιασμένους. Αυτό αποτελεί μια ευχάριστη είδη-
ση για μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που βίωσαν τη μεγαλύ-
τερη ίσως μοναξιά όλη την περίοδο της πανδημίας.

Οι ειδικοί δεν βιάστηκαν να πάρουν αποφάσεις για τη μάσκα
στην τελευταία τους συνεδρίαση και μετέθεσαν τη συζήτηση για
την επόμενη Τετάρτη. Ούτε ο άστατος καιρός ούτε το τριήμερο
της Καθαράς Δευτέρας ευνοούν βιαστικές αποφάσεις. Υπάρχει
πάντα ο φόβος να δούμε τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας
να ανεβαίνουν, αν στο εορταστικό τριήμερο της Αποκριάς γί-
νουν ξέφρενα πάρτι χωρίς προφυλάξεις. Οι μαζικές και ανοι-
χτές καρναβαλικές εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται και όσοι πά-
ρουν μέρος σε αποκριάτικα δρώμενα, πχ σε εστιατόρια, θα πρέ-

πει να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο της εστίασης. Χθες Πέμ-
πτη καταγράφηκαν στη χώρα 15.829 νέα κρούσματα και 65 νέοι
θάνατοι, οι περισσότεροι άνω των 60 ετών. 454 είναι οι διασω-
ληνωμένοι, οι 330 από αυτούς ανεμβολίαστοι. Στην Αττική εντο-
πίστηκαν 5.929 νέα κρούσματα και 1.759 στη Θεσσαλονίκη. H
μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί στη χώρα, ενώ τον τελευταίο μή-
να έχουν καταγραφεί 50 κρούσματα της Όμικρον 2. Η Δέλτα πα-
ραμένει σε αρκετές ΠΕ αλλά σε χαμηλά ποσοστά.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Θ
α χρειαστεί να περάσει τουλά-
χιστον ακόμη μια εβδομάδα
προτού οι αξιωματικοί του
Τμήματος Εγκλημάτων Κατά

Ζωής πάρουν στα χέρια τους τα αποτελέ-
σματα από τις τοξικολογικές - ιστολογι-
κές εξετάσεις της Τζωρτζίνας. Αυτό κρί-
θηκε σκόπιμο προκειμένου να εκμηδενι-
στεί η πιθανότητα λάθους, να σταλούν
δείγματα και σε εξειδικευμένο εργαστή-
ριο στο εξωτερικό.

Αυτό σημαίνει ότι το «θρίλερ» με τους
μυστηριώδεις θανάτους των τριών κορι-
τσιών της ίδιας οικογένειας από την Πά-
τρα θα συνεχιστεί, με την οικογένεια να
ζητά από όλους να σιωπήσουν και να σε-
βαστούν το δράμα της. 

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας συνεχίζουν να λαμβάνουν
καταθέσεις και να αξιολογούν στοιχεία.
Πρόθεση της ΕΛΑΣ είναι να εξεταστεί
το σύνολο των ατόμων που μπορεί να
έχουν κάτι να συνεισφέρουν στην
έρευνα (εκτιμάται ότι είναι περίπου 30-
40 πρόσωπα), δηλαδή ιατροί, νοσηλευ-
τές, ιατροδικαστές, συγγενείς και φυσι-
κά οι γονείς. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα
με τον δικηγόρο της οικογένειας Γιάννη
Κόττα, υποβλήθηκε μήνυση για συκο-
φαντική δυσφήμηση στον υποστράτηγο
ε.α. της ΕΛΑΣ και πρώην αστυνομικό δι-
ευθυντή Αχαΐας Χρήστο Ρουγκάλα, ο

οποίος έκανε λόγο για εγκληματική
ενέργεια και δήλωσε ότι «αποκλειστική
υπεύθυνη είναι η μητέρα των παιδιών».

Ξανανοίγει ο φάκελος της Μαλένας
Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής

Υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης,
μαζί με τους ιατροδικαστές Νίκο Καλό-
γρηα και Χριστίνα Τσάκωνα, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα προβεί σε επαναξιολό-
γηση των αιτιών θανάτου της Μαλένας,
του 3,5 ετών παιδιού της οικογένειας από
την Πάτρα που άνοιξε τον «χορό των θα-
νάτων» στις 13 Απριλίου 2019, ενώ νοση-
λευόταν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα
Κυριακού». Ένας θάνατος κόντρα σε κά-
θε λογική, καθώς οι εξετάσεις της Μαλέ-

νας χαρακτηρίζονταν από το σύνολο των
γιατρών πολύ καλές, ενώ η διαγνωσμένη
λευχαιμία ήταν ιάσιμη σε ποσοστό 99,9%.
Η επαναξιολόγηση κρίθηκε σκόπιμη για
μια σειρά από λόγους, ενώ αμέσως μετά
θα ενημερωθεί και το Τμήμα Εγκλημά-
των Κατά Ζωής.

««Euroferry Olympia»: 
Μεγαλώνει ο αριθμός 
των νεκρών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες
των κλιμακίων της ΕΜΑΚ στο Ε/Γ-Ο/Γ
«Euroferry Olympia», έχοντας πλέον
καταφέρει να μπουν και στο τρίτο γκα-
ράζ του πλοίου. Μέχρι στιγμής έχουν
ανασυρθεί συνολικά από την αρχή των
ερευνών οι σοροί πέντε ατόμων, ενώ
έχουν σχεδόν εξανεμιστεί οι ελπίδες
και για τους υπόλοιπους έξι αγνοούμε-
νους. Το πλοίο έχει ρυμουλκηθεί στο
λιμάνι του Αστακού, καθώς αυτός ήταν
ο μοναδικός τρόπος να συνεχιστεί με
ασφάλεια για τους πυροσβέστες και
τους λιμενικούς η επιχείρηση, ενώ
εξετάζεται ο χρόνος που θα ανοίξει ο
καταπέλτης του «Euroferry Olympia».
Αυτό γιατί υπάρχει ακόμη μεγάλος όγ-
κος τοξικών αερίων και διοξειδίου του
άνθρακα, που τυχόν απότομη απελευ-
θέρωσή τους χαρακτηρίζεται επικίν-
δυνη. Όσον αφορά τις έρευνες, τα κλι-
μάκια της ΕΜΑΚ ψάχνουν κυριολεκτι-
κά μέσα σε λιωμένες λαμαρίνες τόσο
στου πλοίου όσων και των οχημάτων -
κυρίως φορτηγά- που μετέφερε στα
γκαράζ του. Παράλληλα, συνεχίζεται η
προανακριτική διαδικασία από το Λι-
μενικό Σώμα για τα αίτια που οδήγησαν
στην πυρκαγιά.

Παπ.

Καταθέτουν γιατροί,
νοσηλευτές, ιατροδικαστές,
συγγενείς και γονείς - Στο
εξωτερικό οι τοξικολογικές
εξετάσεις της Τζωρτζίνας 

Επιστρέφουν οι εκδρομές των ΚΑΠΗ, αλλά μόνο για εμβολιασμένους

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Αναζητούν απαντήσεις
μέσα από 40 πρόσωπα
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Συνεδριάζουν
εκτάκτως 
την Τετάρτη 
οι πρυτάνεις

Εκτάκτως θα συνεδριάσουν την
ερχόμενη Τετάρτη οι πρυτάνεις χω-
ρίς την παρουσία της ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας, στον απόηχο
του τελεσίγραφου που έδωσε στα
ιδρύματα η υπουργός Νίκη Κεραμέ-
ως να υποβάλουν τις προτάσεις τους
για την εξυγίανση και τον εξορθολο-
γισμό του ακαδημαϊκού χάρτη. Ου-
σιαστικά οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα
πρέπει να προτείνουν καταργήσεις
και συγχωνεύσεις τμημάτων με τμή-
ματα του ίδιου ή άλλου ιδρύματος,
κατόπιν αξιολόγησης στοιχείων που
αφορούν την οργάνωση, τη λειτουρ-
γία και τη βιωσιμότητα των προγραμ-
μάτων σπουδών έως τα τέλη Μαρτί-
ου. Οι πρυτάνεις εμφανίζονται δυσα-
ρεστημένοι με την εξέλιξη αυτή, κα-
θώς βρίσκονται σε εξέλιξη η διαδι-
κασία πιστοποίησης των προπτυχια-
κών προγραμμάτων σπουδών και η
πιστοποίηση τους από την Αρχή, η
οποία θα ολοκληρωθεί επίσης στα
τέλη του επόμενου μήνα.

Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπη-
τος και το θέμα της κατάταξης των
ελληνικών ΑΕΙ από την Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 20%
της ετήσιας χρηματοδότησής τους.
Αν και οι προϋπολογισμοί που εγκρί-
θηκαν είναι αυτοί που εισηγήθηκαν
οι Σύγκλητοι και δεν υπήρξαν αυξο-
μειώσεις βάσει των κριτηρίων που
έχουν τεθεί, οι διοικήσεις των ιδρυ-
μάτων εξακολουθούν να δηλώνουν
ότι δεν είναι ξεκάθαρη η διαδικασία.
Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων
και η μοριοδότησή τους έγιναν για
πρώτη φορά με ποιοτικά κριτήρια και
με βάση τις επιδόσεις τους σε συγκε-
κριμένους ποιοτικούς δείκτες.

Εύη Πανταζοπούλου

Διακόπηκε για τις 
11 Μαρτίου η δίκη
της δολοφονίας 
του Χέντερσον

Στη σκιά της συζήτησης του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κά-
μαλα Χάρις ξεκίνησε στο Μεικτό
Ορκωτό Εφετείο της Πάτρας η δίκη
για τον θάνατο του Αμερικανού
υπηκόου Μπακάρι Χέντερσον τον
Ιούλιο του 2017 στον Λαγανά της Ζα-
κύνθου. Κατά την έναρξη της διαδι-
κασίας οι συνήγοροι υπεράσπισης
σχολίασαν ότι «η δίκη αυτή είναι
πλέον βαριά», αφήνοντας αιχμές
για παρέμβαση στην ελληνική Δι-
καιοσύνη, ενώ ο συνήγορος της πο-
λιτικής αγωγής Χρήστος Κακλαμά-
νης σημείωσε: «Έχετε να κάνετε με
τον τραγικό χαμό ενός νέου ανθρώ-
που, όχι με την αντιπρόεδρο των
ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα περιστατικό
ακραίου χουλιγκανισμού».

Το δικαστήριο απέρριψε την έφε-
ση του αντεισαγγελέα Εφετών μόνο
για έναν εκ των επτά κατηγορουμέ-
νων και η ακροαματική διαδικασία
ξεκίνησε κανονικά με την κατάθε-
ση του πατέρα του Μπακάρι Χέντερ-
σον, Φίλμπερτ. Μετά την εξέταση
του πρώτου μάρτυρα η συνεδρίαση
διακόπηκε για τις 11 Μαρτίου.

Σ.Σ.

της Σοφίας Σπίγγου

Π
αρουσία της μητέρας και της αδελ-
φής του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου συζητήθηκε στην Ολομέλεια
του Αρείου Πάγου η αίτηση αναίρε-

σης της εφετειακής απόφασης με την οποία
χορηγήθηκε ελαφρυντικό στον Επαμεινώνδα
Κορκονέα και οδηγήθηκε εκτός φυλακής.

«Κόπηκε βίαια το νήμα της ζωής του στα 15
του χρόνια. Αν ζούσε σήμερα, θα ήταν ένα πα-
λικάρι 29 χρόνων. Ο δολοφόνος του κυκλοφο-
ρεί ελεύθερος», ανέφερε σε δήλωσή της η Τζί-
να Τσαλικιάν, μητέρα του 15χρονου Αλέξαν-
δρου Γρηγορόπουλου που βρήκε τον θάνατο
από το όπλο του ειδικού φρουρού Επαμεινών-
δα Κορκονέα το 2008.

Δεν συνδέεται με τη σύννομη ζωή
Νωρίτερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλης Πλιώτας ζήτησε την αναίρεση της
απόφασης, τονίζοντας ότι ο σύννομος βίος
δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο
του δράστη αλλά με τον σεβασμό των αγαθών
της καθημερινής ζωής. «Η ύπαρξη λευκού
ποινικού μητρώου αποτελεί σοβαρή ένδειξη
αλλά όχι δεσμευτική για το δικαστήριο, καθώς
απαιτείται συστηματική προσπάθεια εκ μέ-
ρους του δικαστηρίου και να θεωρηθεί εξαί-
ρεση το έγκλημα στη ζωή του δράστη», ανέ-
φερε και πρόσθεσε πως «το λευκό ποινικό
μητρώο δεν συνδέεται με τη σύννομη ζωή
έτσι ώστε να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του
προτέρου έντιμου βίου».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι στην απόφαση του
Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας αγνοήθη-
καν πραγματικά περιστατικά, αποκαλυπτικά
της προσωπικότητας του κατηγορούμενου, κα-
ταλήγοντας ότι η απόφαση για την αναγνώριση
του ελαφρυντικού στον ειδικό φρουρό στερεί-
ται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει
την απόφασή του το επόμενο διάστημα, αλλά
στην περίπτωση που κάνει δεκτή την εισαγγε-
λική πρόταση για αναίρεση της απόφασης που
αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βί-
ου στον ειδικό φρουρό, η υπόθεση θα επιστρέ-
ψει στο εφετείο για νέα κρίση επί του ελα-
φρυντικού και μόνο.

Σημειώνεται ότι με την έναρξη της διαδικα-
σίας η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γε-
ωργίου σχολίασε ότι μετά τις αλλαγές του Ποι-
νικού Κώδικα η απόφαση της Ολομέλειας του
Ανώτατου Δικαστηρίου είναι, κατά την προσω-
πική της άποψη, η πλέον σημαντική, αφού για
τη χορήγηση ή μη του συγκεκριμένου ελα-
φρυντικού έχουν εκδοθεί αντιφατικές αποφά-
σεις από χαμηλότερου βαθμού δικαστήρια.

Ο εισαγγελέας ζητά
να επιστρέψει στο
κελί ο Κορκονέας

Ο Βασίλης Πλιώτας αιτείται
αναίρεση για τα ελαφρυντικά
σύμφωνα με τα οποία
αποφυλάκισαν τον δολοφόνο
του Γρηγορόπουλου 



Π
ολλές και σημαντικές δράσεις
αναλαμβάνει η Ειδική Γραμμα-
τεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων
στην προσπάθεια που καταβάλ-

λει, σε συνεργασία και με άλλους φορείς,
να βοηθήσει τα ασυνόδευτα παιδιά που
εντοπίζονται στην ελληνική επικράτεια.

Μέσα σε περίπου έναν χρόνο που λει-
τουργεί η τηλεφωνική γραμμή του Εθνι-
κού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρι-
σης για την Προστασία των Ασυνόδευτων
Παιδιών, δέχτηκε 2.441 κλήσεις για δια-
φορετικές περιπτώσεις.

Βασικό πυρήνα του μηχανισμού αποτε-
λεί ο έγκαιρος εντοπισμός των ασυνόδευ-
των παιδιών που ζουν στον δρόμο ή σε
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και η
μεταφορά τους σε ασφαλή στέγαση. Επί-
σης, οι ασυνόδευτοι λαμβάνουν υπηρε-
σίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατα-
γραφής στις αρμόδιες Αρχές, συνοδείας
και ένταξης σε δομές επείγουσας φιλοξε-
νίας, που λειτουργεί ο Διεθνής Οργανι-
σμός Μετανάστευσης.

Σε 6 γλώσσες η 24ωρη γραμμή
Η τηλεφωνική γραμμή (0030-

2132128888 και 0030-6942773030 μέσω
Whatsapp ή Viber) είναι διαθέσιμη σε έξι
γλώσσες, επτά ημέρες την εβδομάδα, όλο
το εικοσιτετράωρο, και μέσω αυτής γίνον-
ται παραπομπές από οποιονδήποτε εντο-
πίσει κάποιο ασυνόδευτο ανήλικο, σε
οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. Το
πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική
Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων

Ανηλίκων σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Δί-
κτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην
Αθήνα, Άρσις στη Θεσσαλονίκη και Μετά-
δραση.

H «Political» επικοινώνησε με τον ειδι-
κό γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων Ηρακλή Μοσκώφ, ο οποίος
εξήγησε: «Στόχος των δράσεων είναι να
μπούμε σε επισφαλείς συνθήκες διαβίω-
σης, να βρούμε παιδιά σε αστεγία, με προ-
βλήματα, παιδιά που χρειάζονται ψυχο-
κοινωνική υποστήριξη και διερμηνεία,
μέχρι να ενταχθούν σε ένα ασφαλές πλαί-

σιο φιλοξενίας. Προβλέπονται στο πλαίσιο
του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Αν-
ταπόκρισης 200 θέσεις επείγουσας βρα-
χυπρόθεσμης φιλοξενίας. Γίνεται, λοιπόν,
η καταγραφή του αιτήματός τους για άσυ-
λο, καθώς και διενέργεια ιατρικών εξετά-
σεων». Ο κ. Μοσκώφ τόνισε ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των παιδιών είναι έφηβοι 15
έως 17 ετών. 

Συντονίζουν τις ΜΚΟ
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της τηλε-

φωνικής γραμμής, η οποία λειτουργεί 24
ώρες για 7 ημέρες, ο κ. Μοσκώφ επισήμα-
νε ότι μπορούν όλοι οι φορείς να επικοι-
νωνήσουν σε αυτή. «Η γραμμή λειτουργεί

από τις 5 Απριλίου του 2021 και σε περί-
που έναν χρόνο η γραμμή έχει δεχθεί

2.441 εισερχόμενες επικοι-
νωνίες, οι οποίες αφο-

ρούν 1.877 περιπτώ-
σεις ασυνόδευτων
παιδιών». Ο ειδι-
κός γραμματέας
Προστασίας Ασυ-

νόδευτων Ανηλί-
κων τόνισε ότι οι

ασυνόδευτοι ανήλικοι
που εντοπίζονται από τις

κινητές μονάδες εισέρχονται στη δομή
επείγουσας φιλοξενίας εντός της ημέρας.
«Από τις 2.441 κλήσεις και τις 1.877 που
αφορούσαν ασυνόδευτα παιδιά, οδηγή-
θηκαν περίπου 950 σε στέγαση», υποστή-
ριξε ο κ. Μοσκώφ.

Εξήγησε ακόμα: «Πέρα από το θέμα της
στέγασης, η Γραμματεία προσφέρει όλο το
ψυχοκοινωνικό πλαίσιο υποστήριξης, τη
νομική υποστήριξη, την επαφή του παιδι-
ού με το σχολείο και τη διευκόλυνση για
την τυπική εκπαίδευση. Πολλές δράσεις
επίσης υποστηρικτικής εκπαίδευσης,
όπως η γλώσσα, ο πολιτισμός και η τέχνη.
Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο πλέγμα.
Εμείς συντονίζουμε και τις ΜΚΟ, οι οποί-
ες έχουν γύρω στις 70 δομές μακροχρό-
νιας φιλοξενίας».
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Στέγη σε 950 ασυνόδευτα παιδιά

Ο ειδικός γραμματέας
Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων Ηρακλής Μοσκώφ
μιλάει στην «P» για τις δράσεις
του προγράμματος από τον
Απρίλιο του 2021 μέχρι σήμερα

kpappas817@gmail.com   

του
Κώστα Παππά

Χωματερή για... μπάζα θα μετατραπούν οι ελεύθεροι χώ-
ροι των παλιών Λατομείων Κέκροπα στα Τουρκοβούνια από
την πλευρά του Ψυχικού! 

Η ανάδοχος εταιρεία για τη γραμμή 4 του μετρό απέστειλε
αίτημα για να της δοθεί η άδεια να πετά τα φερτά υλικά στο
λατομείο του Κέκροπα. Πρόκειται για μια εγκληματική για
το περιβάλλον εξέλιξη και φανερώνει την παντελή έλλειψη
σχεδιασμού του δήμου, που έδωσε το περιθώριο να μετα-
τραπεί ένας χώρος ανάπλασης σε εργοστάσιο εναπόθεσης
τοξικών υλικών εξορύξεων από τον μετροπόντικα, μπαζών,
σκουπιδιών και ανακύκλωσης.

Το θέμα αναδείχτηκε από το τοπικό site psychiko24, στο

οποίο αποκαλύπτεται ότι για τουλάχιστον μια δεκαετία, όσο
αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα της γραμμής 4 του μετρό,
τα μπάζα θα απορρίπτονται στα Τουρκοβούνια, εντός συνό-
ρων Ψυχικού.

«Η εταιρεία μας ζητά για τις ανάγκες κατασκευής του έρ-
γου την παραχώρηση του παλαιού και ανενεργού λατομείου
στη θέση Τουρκοβούνια... όπου θα γίνει η απόθεση των υλι-
κών που θα προκύψουν από τη μονάδα επεξεργασίας
ΑΕΚΚ, η οποία θα εγκατασταθεί για τον σκοπό αυτό εντός
του προς παραχώρηση χώρου», αναφέρεται μεταξύ άλλων
στο έγγραφο. Η μονάδα ΑΕΚΚ είναι μονάδα αποβλήτων εκ-
σκαφών. Και όλα αυτά στον αντίποδα του σχεδίου της Κέ-

κροψ να αναδείξει μια περιοχή με ένα σχέδιο ανάπλασης
που θα μπορούσε να μετατρέψει το λατομείο σε χώρο πρα-
σίνου με φωτισμό και προσεγμένα αρχιτεκτονήματα χαμη-
λού συντελεστή. Αντί λοιπόν να ανέβουν το επίπεδο ζωής
των κατοίκων της περιοχής και οι αξίες των ακινήτων, το ελ-
ληνικό Δημόσιο επιφυλάσσει μια χωματερή για τους πολί-
τες σε ένα εμβληματικό σημείο της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η απόφαση του Αρείου Πάγου
για την κυριότητα της έκτασης στα Τουρκοβούνια, ενώ είναι
κοινώς γνωστό στο Ψυχικό ότι υπάρχουν σκέψεις για τη δη-
μιουργία ΧΥΤΑ στα Τουρκοβούνια, με τη δημοτική αρχή να
μην κάνει τίποτα για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

«Χωματερή» για μπάζα τα Τουρκοβούνια του Ψυχικού



Μ
ια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης στη Νέα Μαγνησία
Θεσσαλονίκης. Τρία άτομα βρήκαν φρικτό

θάνατο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους
στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι πρόκειται για μια μητέρα ηλικίας 32 ετών
και τα δύο ανήλικα παιδιά της, 11 και 8 ετών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 1.40 από σόμπα
και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλη την κατοικία. Οι σο-
ροί των τριών ανθρώπων εντοπίστηκαν απανθρακω-
μένες μετά την κατάσβεση της φωτιάς μέσα στο σπίτι

που κάηκε ολοσχερώς. Από την ταυτοποίηση που
ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για την 31
ετών μητέρα και τα δύο παιδιά της, ένα αγοράκι 11
ετών και ένα κοριτσάκι 7 ετών. 

«Έχουμε σοκαριστεί. Μας ειδοποίησαν ότι καιγό-
μαστε από τη γειτονιά. Βγήκαμε έξω και είδαμε το
σπίτι, δίπλα ακριβώς, να καίγεται ολόκληρο. Τρόμαξα,
οι φλόγες ήταν πολύ μεγάλες», αναφέρει κάτοικος
της περιοχής και συγκινημένος προσθέτει: «Οι πυρο-
σβέστες βρήκαν μέσα τη μητέρα και τα παιδιά απαν-
θρακωμένα».

Χαλαρή κουβεντούλα με δημοσιογράφους είχε ο δή-
μαρχος Χαλκηδόνας Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Ήταν
μια ευκαιρία μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων της παν-
δημίας να συζητηθούν οι πολιτικές εξελίξεις, οι εκλογές,

η Αυτοδιοίκηση αλλά και τα έργα που γίνονται στην πε-
ριοχή του. Η είδηση είναι ότι ο κ. Αναγνωστόπουλος και η
ομάδα του θα διεκδικήσουν μία ακόμη θητεία στον Δήμο
Χαλκηδόνας τον Οκτώβριο του 2023.

Την ανανέωση της θητείας του θα ζητήσει ο δήμαρχος Χαλκηδόνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
H βράβευση του
Σταύρου Καλαφάτη
από τον Στέλιο
Αγγελούδη 

Τον υφυπουργό Εσωτερικών,
αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας
- Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη για
τη συμβολή του στη διενέργεια
του Olympic Day Run βράβευσε ο
πρόεδρος του ολυμπιακού μου-
σείου και αντιπρόεδρος της ΕΟΕ
Στέλιος Αγγελούδης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι είναι ο μοναδικός
Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου της
χώρας και αποτελεί τον επίσημο
παγκόσμιο θεσμό για τον εορτα-
σμό της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ημέρας. 

Ο «πολεμιστής» 
γιος του Τάσου
Μπαρτζώκα

Με μια όμορφη φωτογραφία, πα-
ρέα με τον γιο του ντυμένο πολεμι-
στή, ευχήθηκε καλή Τσικνοπέμπτη
και καλή Αποκριά στους διαδικτυα-
κούς του φίλους ο Τάσος Μπαρτζώ-
κας. Ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ
άλλωστε γνωρίζει καλά την Απο-
κριά της Νάουσας, το Καρναβάλι
της Μελίκης, τα ήθη και τα έθιμα της
Ημαθίας και περιμένει πώς και πώς
το τέλος της πανδημίας και την επι-
στροφή στην κανονικότητα!

Κάτι... ψήνεται 
στο ΚΙΝΑΛ
Προεκλογικό θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί το χθεσινό «πράσινο»
τραπέζι στη δυτική πλευρά της
πόλης. Σε αυτό είδαμε τον Κυριά-
κο Κυριάκου, ο οποίος, όπως φαί-
νεται, θα είναι ξανά υποψήφιος με
τον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρο Λε-
κάκη, τους συνεργάτες του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο
Παπουτσή και Νίκο Σδούγγο, το
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
ΚΙΝΑΛ Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη,
που διεκδικεί τη θέση του γραμ-
ματέα ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης, και το στέλεχος Σαράντη Μο-
νοπόρτη. Κάτι ψήνεται...

Τραγωδία με δύο ανήλικα αγγελούδια 
και τη μητέρα τους που κάηκαν ζωντανά 

Δεν πρόκειται να θέσει
υποψηφιότητα ο Βούγιας

Τέλος για τον Σπύρο Βούγια οι υποψηφιότητες για

διεκδίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι τρεις φο-

ρές στις οποίες ήταν υποψήφιος (1998, 2002, 2019)

ήταν αρκετές και δεν προτίθεται να το επαναλάβει.

Ωστόσο, δεν θα αποσυρθεί τελείως από τα αυτοδιοι-

κητικά πράγματα, αλλά θα στηρίξει όποιον βγει

μπροστά για την αλλαγή στις επόμενες εκλογές του

2023. Και αν είναι νέος άνθρωπος, ακόμη καλύτερα!

Καταδίκη Ιβάν Σαββίδη 
για την εισβολή στο γήπεδο

Σε φυλάκιση 25 μηνών με τριετή αναστολή κατα-

δικάστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης για

την εισβολή στον αγωνιστικό

χώρο της Τούμπας τον Μάρτιο

του 2018 λίγο μετά τη διακοπή

του αγώνα με την ΑΕΚ και την

ακύρωση του γκολ του ΠΑΟΚ ως

οφσάιντ. Το δικαστήριο έκρινε

ένοχο τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ

για παράνομη είσοδο σε αγωνι-

στικό χώρο αλλά και για κατοχή αντικειμένου που

μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη, που

ήταν το όπλο που είχε με νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Ακόμη καταδίκασε σε φυλάκιση δέκα μηνών με

τριετή αναστολή τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας

Λιούμπος Μίχελ για παράνομη είσοδο σε αγωνιστι-

κό χώρο. Το δικαστήριο αθώωσε τα έξι μέλη της

ασφαλείας του Ιβάν Σαββίδη, μεταξύ των οποίων και

ένας εν ενεργεία αστυνομικός, για την είσοδο στον

αγωνιστικό χώρο, καθώς έκρινε ότι δεν είχαν δόλο

για την πράξη.

Έρχεται ο Ελπιδοφόρος
Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται το Σάββατο ο Αρχιε-

πίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Θα συναντηθεί το
πρωί με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, ενώ ακο-
λούθως θα επισκεφτεί την Αγιορειτική Εστία. Μετά τη
Θεσσαλονίκη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα επισκε-
φθεί το Άγιον Όρος, την Κομοτηνή και το Φανάρι.

Συζήτηση για τη διαδοχή
Η παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» έκο-

ψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά της στο «Αν-
φάν Γκατέ» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα. Εκεί βρέθη-
καν αρκετά στελέχη και τα είπαν χαλαρά για τα
προβλήματα της Θεσσαλονίκης, για τη διοίκηση
Ζέρβα, ενώ ενημερώθηκαν για τον τρόπο που κι-
νούνται τα δύο μέλη της παράταξης, Σπύρος Βού-
γιας και Ανδρέας Κουράκης, ως αντιπολίτευση
στα δημοτικά έδρανα.
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Η
«εισβολή» της Ρωσικής Εκ-
κλησίας στα εδάφη του Πα-
τριαρχείου Αλεξανδρείας λαμ-
βάνει με τον καιρό νέες διαστά-

σεις. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Πα-
τριαρχείο Αλεξανδρείας και το Πατριαρ-
χείο Μόσχας φουντώνει μετά την απόφα-
ση της Ρωσικής Εκκλησίας να αποστείλει
«Έξαρχο» στην Αφρική τον μητροπολίτη
Κλιν Λεωνίδα.

Με επιστολή που απέστειλε στον Πα-
τριάρχη Μόσχας Κύριλλο, ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας Θεόδωρος προειδοποιεί
ότι θα προχωρήσει σε σημαντικές ενέρ-
γειες εις βάρος της Ρωσικής Εκκλησίας
αν δεν υποχωρήσει.

Στην επιστολή αυτή ο Πατριάρχης Θεό-
δωρος σημειώνει με νόημα προς τον προ-
καθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας ότι οι
αποφάσεις που έχει λάβει η ρωσική Σύ-
νοδος σχετικά με την υπόθεση της αυτο-
κεφαλίας της ουκρανικής Εκκλησίας
«στερούνται σοβαρότητος», ενώ τον προ-
ειδοποιεί πως, αν δεν ανακαλέσει άμεσα
τον «Έξαρχό» του από την Αφρική, η Σύ-
νοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας θα
τον καθαιρέσει.

Η επιστολή
Συγκεκριμένα στην επιστολή του Πα-

τριαρχείου Αλεξανδρείας σημειώνονται
μεταξύ των άλλων τα εξής: «Καλούμεν την
Υμετέραν φίλην Μακαριότητα εις άμεσον
ανάκλησιν του εξονομασθέντος δήθεν

“Εξάρχου” και άρσιν του σχετικού διορι-
σμού αυτού». Και συνεχίζει ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας: «Εν εναντία περιπτώσει
θέλομεν καθυποβάλει αυτώ εις την ποι-
νήν της καθαιρέσεως εκ του υψηλού
υπουργήματος της Αρχιερωσύνης ως οι
θείοι και ιεροί κανόνες διακελεύονται».
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Κλιν
σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Inter-
fax υποστήριξε πως το Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας έχει προχωρήσει σε αντίποινα
κατά των κληρικών που εγκατέλειψαν τη
δικαιοδοσία του. Το Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας δεν άφησε αναπάντητες τις ανα-
φορές του Μητροπολίτη Κλιν, τις οποίες
χαρακτήρισε προϊόντα νοσηρής φαντα-
σίας και αισχρά μέσα προπαγάνδας που
θυμίζουν άλλες εποχές.

Απάντηση στις ρωσικές διαψεύσεις
Το παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξάν-

δρειας απάντησε επίσης και στις ρωσικές
διαψεύσεις περί παροχής υλικών ανταλ-
λαγμάτων σε όσους θέλουν να συνεργα-

στούν στην Αφρική με τη Ρωσική Εκκλη-
σία, σχολιάζοντας σχετικά: «Η προσπά-
θεια διαψεύσεως της παροχής υλικών αν-
ταλλαγμάτων εις τους Αφρικανούς κληρι-
κούς, καίτοι επιχειρείται να αποκρυβή
κάτω από τον όρον “ανύψωσις του βιοτι-
κού επιπέδου”, είναι μάλλον ανεπιτυχής.
Εις τους προσωπικούς λογαριασμούς των
ιερέων εις τα μέσα της κοινωνικής, λεγο-
μένης, δικτυώσεως κυκλοφορούν σχετι-
κοί κατάλογοι παροχών και “ευεργετημά-
των” διά τους αποστάτας».

Η όλη εξέλιξη των γεγονότων στην
Αφρική μοιάζει να βρίσκεται σε ένα νευ-
ραλγικό σημείο καμπής και η απόφαση
για την καθαίρεση του Ρώσου «Εξάρχου»
δεν φαίνεται να είναι μακριά από τη στιγ-
μή που η ρωσική εκκλησιαστική διπλω-
ματία, που ξετυλίγεται με διάφορους τρό-
πους τον τελευταίο καιρό στην Αφρική,
δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρή-
σει στο παραμικρό από την πρόσφατη
απόφασή της να συστήσει την περίφημη
«Εξαρχία» της σε περιοχές που ανήκουν
διοικητικά και πνευματικά εδώ και αιώνες
στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Η όλη εξέλιξη των γεγονότων
στην Αφρική μοιάζει να
βρίσκεται σε ένα νευραλγικό
σημείο καμπής

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

«Πάρε πίσω τον “ Έξαρχο”»

«Συγκλόνισε
τους Ορθόδοξους
η μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τέμενος»

«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας της
Κωνσταντινούπολης σε μουσουλμα-
νικό τέμενος το 2020 συγκλόνισε τις
ορθόδοξες ψυχές σε όλο τον κόσμο»,
τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά
την παρουσίαση του τόμου «Αγία Σο-
φία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά
τον Κόσμο» που πραγματοποιήθηκε
στον χώρο του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε
ακόμα: «Δεν ήταν, δυστυχώς, η μόνη
περίπτωση μετατροπής ναού και μά-
λιστα ναού της Αγίας του Θεού Σο-
φίας σε τζαμί μέσα στην τουρκική
επικράτεια, νιώσαμε όλοι το πρόβλη-
μα να κλιμακώνεται ενοχλητικά. Η
έκδοση του παρόντος τόμου οφείλε-
ται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την
ανησυχία και ενώνουμε όλοι τη δια-
μαρτυρία μας στο σημείο αυτό».

Η παρουσίαση άρχισε με τον χαιρε-
τισμό του πρόεδρου της Γενικής Συ-
νέλευσης της ΔΣΟ, μέλους της Ρωσι-
κής Κρατικής Δούμας, Sergei Gavri-
lov. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυ-
ναν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελ-
λήνων Κωνσταντίνος Τασούλας, η εκ-
πρόσωπος του πρωθυπουργού Ζέττα
Μακρή, υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, και ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δη-
μόπουλος. Το βιβλίο έχει μεταφρα-
στεί σε οκτώ γλώσσες (αγγλικά, αρα-
βικά, βουλγαρικά, ιταλικά, ουκρανι-
κά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά) και
μεταφράζεται σε άλλες τέσσερις (αρ-
μενικά, γαλλικά, γερμανικά και φιν-
λανδικά), ενώ αναμένεται να μετα-
φραστεί και σε άλλες, προκειμένου
να διανεμηθεί σε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες χώρες με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση της διεθνούς κοινής
γνώμης και την ανάδειξη του πνευμα-
τικού, ιστορικού και πολιτισμικού
αποθέματος που περικλείουν οι περι-
καλλείς ναοί της Σοφίας του Θεού.
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Κατερίνη

Στοχεύει στην προσέλκυση τουριστών
υψηλού επιπέδου

Στην προσέλκυση ξένων επισκεπτών υψηλού επιπέδου, μέ-
σω των μεγάλων διεθνών τουριστικών πρακτόρων, στοχεύει η
Δημοτική Αρχή Κατερίνης. Προς τούτο, η αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού Μαρία Τερζίδου συναν-
τήθηκε με κορυφαία στελέχη
της ελληνικής εταιρείας Dol-
phins Tourism Company. Ο
Αναγνώστης Θεοχαρόπουλος,
υπεύθυνος πωλήσεων και συ-
νεργάτης στην Ελλάδα για τις
εταιρείες Jet2holidays, TUI και Sunweb, ενημέρωσε την αντι-
δήμαρχο σχετικά με την κατάσταση της παγκόσμιας τουριστι-
κής αγοράς και τις επικείμενες ενέργειες των σημαντικών tour
operators για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την περιοχή παρουσιάζουν οι αγορές της Αγγλίας, της
Γερμανίας, της Σκανδιναβίας αλλά και της Ολλανδίας, που προ-
τιμάει και περιόδους εκτός της καθορισμένης καλοκαιρινής
τουριστικής σεζόν. Όπως δήλωσε η κυρία Τερζίδου: «Ο δήμος
θα είναι παρών σε κάθε εγχείρημα ανάπτυξης της αγοράς της
Κατερίνης από Έλληνες ή ξένους tour operators».

Ξάνθη

Διημερίδα για την αξιοποίηση των
αστικών υδάτινων οικοσυστημάτων

Επιστημονική διημερίδα, με κεντρικό τίτλο «Όταν τα ποτάμια
επιστρέφουν στις πόλεις», οργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης και το
Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια, σήμερα, Παρασκευή, και
αύριο, Σάββατο 26 Φεβρουαρίου. Στη διημερίδα θα συζητηθούν
οι αλλαγές στη νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και τα νέα
επιστημονικά δεδομένα, όπως απορρέουν από τη σύγχρονη αν-
τίληψη για την περιαστική φύση, αλλά και τα δεδομένα της παγ-
κόσμιας οικολογικής κρίσης, ο σημαντικός ρόλος των υδάτινων
οικοσυστημάτων, η σύνδεσή τους με τη ζωή των κατοίκων της
πόλης και η συνολική αξιοποίησή τους με στόχο τη βιώσιμη
αστική ανάπτυξη. 

Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) δημιουργούνται σε έξι δήμους και συγκεκρι-

μένα στην Ελευσίνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Λαμία, στα Ιωάννινα και στην

Πάτρα. Οι ΕΜΟΔΕ θα υπάγονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και για τη στελέχωσή τους θα προσλη-

φθούν 500 άτομα νεαρής ηλικίας, που θα είναι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων με επταετή

θητεία. Από τις 500 οργανικές θέσεις, οι 440 θα αφορούν πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό και

οι 60 πυροσβεστικό επιστημονικό προσωπικό, με ειδίκευση στη δασολογία-δασοπονία. Αποστο-

λή των 500 «δασοκομάντος» θα είναι η συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας, η υπο-

στήριξη επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμε-

νων τμημάτων, καθώς επίσης και η συνδρομή στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές και

λοιπές καταστροφές. Όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολι-

τικής Προστασίας, πρόκειται για ένα σώμα που κατά βάση θα είναι αερομεταφερόμενο, σε διαρ-

κή κίνηση, το οποίο όμως θα ενεργεί όλο τον χρόνο και όχι μόνο την περίοδο του καλοκαιριού.

Το πρώτο «Διδακτήριο - Παθητικό Κτί-
ριο» κατασκευάζει ο Δήμος Τρικκαίων. Ο
συγκεκριμένος τύπος κτιρίου διατηρεί
όλον το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη
θερμοκρασία, με ελάχιστες ενεργειακές
απαιτήσεις και, επομένως, μικρή επιβά-
ρυνση για θέρμανση κι έχει στόχο τη μεί-
ωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης.
Πρόκειται για το διδακτήριο του 20ού Νη-
πιαγωγείου, χωρητικότητας 50 νηπίων, με
δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, χώρο αναμονής,
γραφεία διοίκησης, χώρο ανάπαυσης νη-
πίων, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, λε-
βητοστάσιο και χώρους υγιεινής. Το έργο
έχει προϋπολογισμό 695.000 ευρώ με
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης». Ο Δήμος Τρικκαίων δρο-
μολογεί την κατασκευή άλλων δύο «πα-
θητικών κτιρίων», το «Σπίτι Τρικαλινών
Καλλιτεχνών» στο Βαρούσι και εκείνο
που θα προκύψει από τη μετατροπή των
παλιών αγροτικών αποθηκών στην περιο-
χή της «Πράσινης Γωνιάς», σε «κέντρο νε-
οφυών επιχειρήσεων».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κως

Αναβαθμίζεται το εμβληματικό κτίριο
του δημαρχείου

Με γενική ανακαίνιση και ειδικό φωτισμό αναδεικνύεται
το ιστορικό κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου στο λιμάνι,
που θεωρείται και εμβληματικό τοπόσημο του νησιού. Η
Δημοτική Αρχή στοχεύει στη
νυχτερινή ανάδειξη των κύ-
ριων όψεων του κτιρίου, του
όγκου και των αρχιτεκτονι-
κών ιδιαιτεροτήτων του και
στη δημιουργία εμβληματι-
κών εικόνων για τους επι-
σκέπτες και κατοίκους του νησιού, στο παραλιακό μέτωπο
του αστικού ιστού της Κω. Ο δήμαρχος Θεοδόσης Νικητα-
ράς υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τίτλο «Επισκευή-
συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου Δημοτικής Κοινότητας
Κω», με την εργολήπτρια εταιρεία τη Σταμάτης Λινάρδος &
ΣΙΑ ΕΕ. Ο προϋπολογισμός είναι 147.480 ευρώ και χρημα-
τοδοτείται από ίδιους πόρους του δήμου.

Λειψοί

Στους 10 καλύτερους εναλλακτικούς
προορισμούς του κόσμου

Πρωτιά για το ακριτικό νησί. Το Girovagate.com, ένα από
τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs της Ιταλίας, κατατάσσει το
ελληνικό νησί στους δέκα καλύτερους εναλλακτικούς προ-
ορισμούς του κόσμου. «Λειψοί σημαίνει αυθεντική Ελλά-
δα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο συντάκτης του αφιερώμα-
τος και αντιπρόεδρος της εθνικής ένωσης Ιταλών bloggers,
Alessandro Bertini, προτρέποντας τους Ιταλούς να επισκε-
φτούν το νησί, ύστερα από δύο χρόνια περιορισμών εξαι-
τίας της πανδημίας της Covid-19. «Στο νησί της Καλυψούς,
οι παραλίες, η τοπική κουζίνα, οι δραστηριότητες και οι θα-
λάσσιες εκδρομές αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη», προ-
σθέτει ο Ιταλός μπλόγκερ, ενώ ο δήμαρχος Λειψών Φώτης
Μάγγος δηλώνει με περηφάνια: «Όλα οφείλονται στη στο-
χευμένη στρατηγική μας».
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Ειδικές Μονάδες Δασικών
Επιχειρήσεων σε 6 δήμους

Τρίκαλα

Κατασκευάζει 
το πρώτο «Διδακτήριο
- Παθητικό Κτίριο»



Σ
τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στα ζητήματα επεξεργασίας αστικών λυ-
μάτων, με τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη σε περιοχές όπως η Ανατολική Αττική, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος κατά τη διάρκεια της ημερίδας
που είχε ως κεντρικό θέμα την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σχε-
τικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 

Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Γραφάκος, η Περιφέρεια Αττικής με τις δράσεις που
υλοποιεί σε στενή συνεργασία με τους δήμους και την ΕΥΔΑΠ, έχει συμβάλει στην ένταξη
σημαντικών έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει επιλύσει προβλήματα τα οποία για χρόνια
είχαν παραμείνει ανοιχτά και είχαν ως συνέπεια ακόμα και την επιβολή προστίμων από τα
ευρωπαϊκά όργανα. Στην παρέμβασή του στην ημερίδα ο περιφερειάρχης Αττικής υπο-
γράμμισε ότι με «συγκεκριμένα βήματα, έργα που καρκινοβατούσαν για δεκαετίες, πλέον
είναι σε φάση υλοποίησης». Ακόμη τόνισε ότι, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πε-
ριφερειακής Πολιτικής, η περιφέρεια έλαβε την έγκριση των δύο μεγάλων έργων αποχέ-
τευσης της Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας - Αρτέμιδας και Μαραθώνα - Νέας Μάκρης). Τα
έργα αυτά, προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συ-
νοχής 2014-2020, υπό την επίβλεψη της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Αττικής.
Τέλος, πρόσθεσε ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 στόχος είναι η υλοποίηση έργων αποχέτευ-
σης στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη ρι-
ζικών αλλαγών για να προσαρμοστεί η χώρα μας στις νέες αυξημένες απαιτήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Ζητούμενο η ασφάλεια 
Η καταπολέμηση της παραβατικότητας στον

Δήμο Φυλής ήταν το αντικείμενο της συνάντη-
σης που είχε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς με
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Παναγιώ-
τη Θεοδωρικάκο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής
Θανάση Μπούρα και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Μι-
χάλη Καραμαλάκη. Ο δήμαρχος ζήτησε την
ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στον
δήμο, με στόχο την πάταξη του εμπορίου ναρκωτικών, της οπλοφορίας, της οπλοχρησίας,
των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, αλλά και της διατάραξης κοινής ησυχίας και των
επικίνδυνων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Από την πλευρά τους ο
υπουργός και ο αρχηγός δεσμεύτηκαν για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, που, όπως
εκτίμησαν, θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Θα πραγματοποιηθεί η
«Ειρηνοδρομία 2022»

Την Κυριακή 15 Μαΐου, οι προβο-
λείς του δρομικού κινήματος στρέ-
φονται στον Δήμο Αγίου Δημητρί-
ου, με τη διοργάνωση της «Ειρηνο-
δρομίας», ύστερα από δύο χρόνια
απουσίας, λόγω των περιοριστικών
μέτρων της πανδημίας. Όπως
υπενθυμίζει η δήμαρχος Μαρία
Ανδρούτσου, η «Ειρηνοδρομία» εν-
τάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων «Παναγούλεια» στη μνήμη
του Αλέξανδρου Παναγούλη, ο
οποίος έχασε τη ζωή του δίπλα
στην ομώνυμη πλατεία. Πρόκειται
για μια σειρά δρομικών αγωνισμά-
των 2,5 χλμ., 5 χλμ., 10 χλμ. και 1
χλμ. και διαδρομή ευαισθησίας
AMEA. Ο αγώνας των 10 χλμ. διεξά-
γεται σε πιστοποιημένη διαδρομή
και είναι ενταγμένη στο επίσημο
καλαντάρι του ΣΕΓΑΣ. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως κάθε χρόνο μέρος των
εσόδων από τις εγγραφές των δρο-
μέων υποστηρίζει το έργο ενός
κοινωνικού φορέα.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
κάποιοι από την αντιπολί-
τευση κάνουν σκληρές επι-
θέσεις στον δήμαρχο ακόμη
και για έργα που έχουν ψη-
φίσει να γίνουν; Πρόσφατο
παράδειγμα, η υποκίνηση
αντιδράσεων για μια παρέμ-
βαση του δήμου σε σχολείο
της πόλης, η οποία είχε πά-
ρει ομόφωνη έγκριση από το
Δημοτικό Συμβούλιο…
Όπως λέγεται στην πόλη,
στην «εμφύλια διαμάχη» χά-
νεται κάθε έλεγχος όσο ξα-
ναπλησιάζει η ώρα της κάλ-
πης! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε λειτουργία 
η εφαρμογή
myAgiaVarvara

Μια νέα πρωτοποριακή εφαρμογή, το
myAgiaVarvara, έθεσε σε λειτουργία η
Δημοτική Αρχή του Λάμπρου Μίχου και
ενημερώνει τους πολίτες ότι μπορούν να
στείλουν το αίτημά τους από το Android
κινητό τους άμεσα και χωρίς εγγραφή!
Όσον αφορά τη διαδικασία, καλεί του πο-
λίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή myA-
giaVarvara από το Google Play store και
άμεσα θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβά-
σουν σχετική φωτογραφία ενεργοποιών-
τας τη λειτουργία «Τοποθεσία», ακολού-
θως στο πεδίο «Σχόλια» να γράψουν το αί-
τημά τους και να το υποβάλουν στην αρμό-
δια υπηρεσία. Τα αιτήματα μπορούν να
σταλούν και μέσω υπολογιστή στη διεύ-
θυνση: https://grafeiodimoti.citymobile-
publicota .gr/agiavarvara/gdimoti/. Σε
αυτή την περίπτωση απαιτείται εγγραφή
με λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου. Τέλος, αν δεν υπάρχει πρόσβαση
στα παραπάνω, οι πολίτες μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τη Γραμμή του Δημότη
στο 15969.

Εγκαταλελειμμένοι
χώροι γίνονται πάρκο

Μέσα σε λίγους μήνες, 25 στρέμμα-
τα ξεχασμένων κοινόχρηστων χώρων
και εγκαταλελειμμένων κτισμάτων
στο Μαρούσι μεταμορφώνονται σε
πρότυπο πάρκο αναψυχής για την Ατ-
τική. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της
πόλης Θόδωρο Αμπατζόγλου, ένα φι-
λόδοξο σχέδιο που αφορά την περιο-
χή του Αγίου Θωμά παίρνει σάρκα και
οστά. Μάλιστα, ο δήμαρχος πραγμα-
τοποίησε αυτοψία κατά την έναρξη
των εργασιών, για τη διαμόρφωση του
κοινόχρηστου χώρου «Πρώην Ολυμ-
πιακό Χωριό Τύπου», ενώ παρουσία-
σε και τα σχέδια διαμόρφωσης του
κοινόχρηστου χώρου.

Υπενθυμίζεται πως οι σχετικές ερ-
γασίες διαμόρφωσης του χώρου εν-
τάσσονται στο πλαίσιο της γενικότε-
ρης συμφωνίας που επετεύχθη και
προβλέπει ότι απαλλάσσεται ο δήμος
από δανειακή οφειλή ύψους 27 εκατ.
ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, ενώ πε-
ριέρχεται στην οριστική κυριότητα του
δήμου το ακίνητο της ΕΤΕΒΑ ως κοι-
νόχρηστος χώρος πρασίνου.

ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΑΤΟΥΛΗ:
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«Σημαντική η εργασία 
στα αστικά λύματα»
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Την έναρξη λειτουργίας ειδικής υπηρεσίας τεχνικής
υποστήριξης για τους συμβούλους του νέου εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ώστε να διευκολυν-
θούν στο έργο τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομι-
κών, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ειδικότερα, από χθες,
24/2/2022, οι σύμβουλοι του εξωδικαστικού μηχανισμού
(λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι, σύμβουλοι επιχει-
ρήσεων κ.λπ.) μπορούν να απευθύνονται στο νέο τηλεφω-
νικό κέντρο υποστήριξης για τεχνικά ζητήματα σχετικά με
τη διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης

της αίτησης ρύθμισης οφειλών, κατ’ εξουσιοδότηση των
πελατών τους, στην ψηφιακή πλατφόρμα του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού.

Η τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν, μέσω της
νέας τηλεφωνικής γραμμής 211 1000 350, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες 10.00-18.00, υπό την καθοδήγηση
της ΕΓΔΙΧ και σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών (ΕΕΤ) και την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαι-
τήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Επισημαίνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο προσφέρει
υποστήριξη αποκλειστικά σε θέματα και ερωτήματα τεχνι-

κής φύσης που συνδέονται με τη χρήση του συγκεκριμέ-
νου ψηφιακού εργαλείου, έχοντας ως στόχο την επίλυσή
τους και, κατ’ επέκταση, την επιτάχυνση της διαδικασίας
υποβολής και ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της πλατφόρμας του νέου εξω-
δικαστικού μηχανισμού οι οφειλέτες μπορούν -για πρώτη
φορά- να διευθετήσουν συνολικά, και σε έως 240 δόσεις,
όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις, δε, οφειλές τους προς
τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτηση μπορεί
να γίνει σε έως 420 δόσεις.

Τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης για συμβούλους του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού

Α
ποφασισμένη είναι η κυβέρνη-
ση για την ενίσχυση των ασθε-
νέστερων οικονομικά ομάδων
της κοινωνίας τις ημέρες του

Πάσχα, πλην όμως δεν έχουν «κλειδώσει»
ακόμα οι σχετικές αποφάσεις. Η τύχη του
έκτακτου αυτού επιδόματος θα κριθεί τό-
σο από τα δημοσιονομικά της χώρας (πλη-
θωρισμό και ράλι στις τιμές της ενέργειας)
όσο και από τις εξελίξεις στο μέτωπο της
Ουκρανίας. Πάντως οι δραματικές εξελί-
ξεις στην Ουκρανία οδηγούν σε επιδείνω-
ση το οικονομικό κλίμα παγκοσμίως, βά-
ζοντας δύσκολα και στην Αθήνα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση
θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες και ότι
εξετάζει και μετρά τον τρόπο, το εύρος και
το μέγεθος των παρεμβάσεων. «Και όταν
θα είμαστε έτοιμοι, θα προβούμε σε συγ-
κεκριμένες ανακοινώσεις, πάντως σε
χρόνο έγκαιρο, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέ-
ρει τι έχει να περιμένει», είπε χαρακτηρι-
στικά.

Θεσμική υποχρέωση
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών εόδωρος Σκυλα-
κάκης έχει τονίσει ότι οι εξελίξεις στην
Ουκρανία θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό
εάν θα δοθεί αυτό το επίδομα στους πιο
αδύναμους, αλλά αυτό θα καθοριστεί και
από «το μακροοικονομικό σενάριο που θα
προετοιμάσουμε εμείς ως Γενικό Λογι-
στήριο και το οποίο έχουμε τη θεσμική
υποχρέωση να το περάσουμε το αργότερο
στις 30 Απριλίου στο Πρόγραμμα Σταθε-
ρότητας».

Πάντως τις επόμενες είκοσι ημέρες το
οικονομικό επιτελείο θα έχει στη διάθεσή
του μια σειρά κρίσιμων στοιχείων και ανά-
λογα με τον δημοσιονομικό χώρο θα απο-

φασίσει για το έκτακτο επίδομα στους
ευάλωτους. Η καταβολή μιας έκτακτης
ενίσχυσης -σε χαμηλοσυνταξιούχους, δι-
καιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος κ.ά.- θεωρείται απαραίτητη λόγω
του κύματος των ανατιμήσεων που έχει
θέσει εκτός ορίων τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς.

Ποιους θα αφορά
Προφανώς η έκτακτη ενίσχυση, εφόσον

αποφασιστεί, θα αφορά τους ασθενέστε-
ρους οικονομικά, με τα εισοδηματικά κρι-
τήρια να καθορίζουν τον αριθμό των δι-
καιούχων αλλά και ενδεχομένως το ύψος
του επιδόματος. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως στην κατηγορία των ανθρώπων
που θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα ανα-
μένονται να είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι

και οι μακροχρόνια άνεργοι. Μάλιστα,
αναμένεται να υπάρξει πλαφόν στο εισό-
δημα για να πάρει κάποιος το εν λόγω επί-
δομα, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι στις
7.500 ευρώ. Παράλληλα, θα ισχύουν και
κριτήρια για την περιουσιακή κατάσταση
των πολιτών που θα αιτηθούν το επίδομα.

Αυτό σημαίνει πως θα γίνει έλεγχος των
καταθέσεων και των περιουσιακών στοι-
χείων όλων όσοι δικαιούνται, εισοδηματι-
κά, το επίδομα. Οι τελικές αποφάσεις ανα-
μένονται την επόμενη εβδομάδα, με πη-
γές να δείχνουν την 4η Μαρτίου ως πιθανή
ημερομηνία κατά την οποία θα «κλειδώ-
σει» η καταβολή του επιδόματος, το οποίο
δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 300 ευρώ.

Συσκέψεις στο ΥΠΟΙΚ
Στο υπουργείο Οικονομικών οι συσκέ-

ψεις είναι συνεχείς, για να υπολογιστούν
οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ου-
κρανική κρίση και ποιες τυχόν διαφορο-
ποιήσεις θα φέρει στην παροχή του έκτα-
κτου επιδόματος αλλά και για να δημιουρ-
γηθεί ο αλγόριθμος που θα ελέγχει την
κατάσταση και θα «ανοίγει» την πληρωμή
του κοινωνικού μερίσματος στους δι-
καιούχους.

Το Ουκρανικό θα κρίνει
το “επίδομα Πάσχα”

Αξιολογεί όλα τα δεδομένα 
το οικονομικό επιτελείο 
- Μέσα στο επόμενο 
20ήμερο οι αποφάσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ν
έο πρόγραμμα κρατικής στήρι-
ξης με μηνιαία επιδότηση 70-
210 ευρώ για τα δάνεια πρώτης
κατοικίας ευάλωτων πολιτών

προωθεί η κυβέρνηση. Με απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού-
ρα ανακοινώθηκαν χθες οι προϋποθέσεις
για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συγκεκρι-
μένα, προβλέπονται τα εξής:

1. Παρέχεται μηνιαία επιδότηση 70-210
ευρώ για χρονικό διάστημα 15 μηνών σε
όσους έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας
και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ή
απειλούνται με κατασχέσεις, πλειστηρια-
σμό ή έξωση έναντι των πιστωτών (τράπε-
ζες και funds).

2. Επιλέξιμοι είναι οφειλέτες που πλη-
ρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και
λοιπά κριτήρια που θεσπίστηκαν και
ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επί-
δομα Στέγασης». Δηλαδή, πρέπει: 

Α. Το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρό-
σωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά
3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυρι-
ού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ
ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.

Β. Η συνολική φορολογητέα αξία της
ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρό-
σωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά
15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και
έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Γ. Επιπλέον, εφαρμόζεται το περιουσια-
κό όριο αναφορικά με καταθέσεις, ομόλο-
γα, μετοχές κ.λπ. το οποίο ισχύει για το
«Επίδομα Στέγασης».

3. Τα κριτήρια αυτά ελέγχονται και δια-
σταυρώνονται, προκειμένου να χαρακτη-
ριστεί κάποιος ως «ευάλωτος» και να εκ-
δοθεί η σχετική βεβαίωση, ώστε στη συνέ-
χεια να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Η
βεβαίωση εκδίδεται από ειδική ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

4. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ηλεκτρο-
νικά μέσω πλατφόρμας της Ειδικής Γραμ-
ματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ
στόχος είναι η αποφυγή προσφυγών των
οφειλετών στα δικαστήρια, τα οποία οδη-
γούν σε πολυετείς καθυστερήσεις. 

5. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι
απλή στους χρήστες, καταργώντας την
ανάγκη για χειροκίνητη συγκέντρωση δι-
καιολογητικών κατά την υποβολή της αίτη-
σης και μειώνοντας σημαντικά τη γραφει-
οκρατία. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας θα διενεργούνται αυτο-
ματοποιημένοι έλεγχοι και διασταυρώ-
σεις, με σκοπό την πρόληψη και τον απο-
κλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

6. Με τη λήξη του προγράμματος αυτού,
οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα αδυνα-
τούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια
και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευ-
θυνθούν στον ειδικό φορέα του Νόμου
4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την
παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Ο εν λόγω
φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των
συγκεκριμένων ευάλωτων οφειλετών και
ακολούθως θα τους την επαναμισθώνει
για 12 έτη. 

7. Το Δημόσιο θα παρέχει μηνιαίο επί-
δομα στέγασης, με σκοπό τη στήριξή τους
στην υποχρέωση πληρωμής μισθώματος. 

8. Στο τέλος της 12ετίας, οι οφειλέτες θα
έχουν το αποκλειστικό πρώτο προνόμιο
για την επαναγορά της κατοικίας, εφόσον
έχουν ανακάμψει οικονομικά.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών προ-
ωθεί τη δημιουργία ιδιωτικού φορέα από-
κτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων και
για τον σκοπό αυτό θα διεξαχθεί προσε-
χώς δημόσιος διεθνής διαγωνισμός. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στις 10 Μαρτίου 
οι αποφάσεις από ΕΚΤ
με φόντο τη ρωσική
εισβολή

Δίχτυ προστασίας για τις χώρες της Ευ-
ρωζώνης -κυρίως για αυτές που έχουν
υψηλό δημόσιο χρέος και αυξημένα επιτό-
κια δανεισμού- υψώνει η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα. Στο χθεσινό άτυπο διοικητι-
κό συμβούλιο αποφασίστηκε να γίνει μια
αναλυτική καταγραφή των νέων οικονομι-
κών δεδομένων στη συνεδρίαση της 10ης
Μαρτίου, ενώ πρέπει να θεωρείται σίγουρο
ότι λόγω των επιπτώσεων της ρωσοουκρα-
νικής σύρραξης θα επαναξιολογηθεί και το
πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, το
οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ολοκλη-
ρωνόταν στο τέλος του επόμενου μήνα.

Αυτό που ειπώθηκε στη συνεδρίαση είναι
ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά-
ζει τα σχέδια της ΕΚΤ, καθώς και το πρό-
γραμμα στήριξης των ομολόγων θα παρα-
μείνει ενεργό και η αύξηση των επιτοκίων
θα μετατεθεί για προφανείς λόγους έκτα-
κτης ανάγκης. Η επανεξέταση της κατάστα-
σης θα λάβει υπόψη τα νέα επίπεδα των τι-
μών της ενέργειας και τις επιπτώσεις του
πληθωρισμού στα μακροοικονομικά μεγέ-
θη, καθώς το «κούρεμα» των αρχικών προ-
βλέψεων για την ανάπτυξη πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένο έστω και σε μικρό βαθμό,
αν η κρίση διαρκέσει για σύντομο χρονικό
διάστημα.

Χθες ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλά-
δος Γιάννης Στουρνάρας με δηλώσεις του
στο πρακτορείο Reuters, ελάχιστες ώρες
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
έθεσε ευθέως ζήτημα συνέχισης των αγο-
ρών ομολόγων, τουλάχιστον έως το τέλος
του έτους, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι
συνέπειες. Μάλιστα, δήλωσε ότι οι οικονο-
μικές προοπτικές είναι τώρα πολύ πιο αβέ-
βαιες, κάτι που θέτει προ των ευθυνών της
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπο-
γράμμισε, δε, ότι «κρίνοντας την κατάσταση
από τη σημερινή οπτική, θα προτιμούσα
μάλλον να συνεχιστεί το APP τουλάχιστον
έως το τέλος του έτους, πέραν του Σεπτεμ-
βρίου, παρά να επισπεύσουμε τον τερματι-
σμό του».
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Νέο πρόγραμμα κρατικής
στήριξης ευάλωτων 
νοικοκυριών για χρονικό 
διάστημα 15 μηνών 
με υπογραφή 
Χρήστου Σταϊκούρα 

Μηνιαία επιδότηση 70-210 €
με δάνεια πρώτης κατοικίας



Ο
ι δραματικές εξελί-
ξεις στην Ουκρανία
αναπόφευκτα επι-

δρούν αρνητικά στο ελληνικό
χρηματιστήριο. Οι αναλυτές
εκτιμούν πως το διεθνές κλί-
μα θα είναι ο βασικός δια-
μορφωτής της τάσης στο ΧΑ
και το πιθανότερο είναι ο Γε-
νικός Δείκτης να ακολουθή-
σει πτωτική πορεία. Τεχνικά,
ο Γενικός Δείκτης θέλει επι-
στροφή και κλείσιμο υψηλό-
τερα των 949-950 μονάδων,
για να επιστρέψουν τα σενά-
ρια κίνησης προς τις 1.013
μονάδες. Οι επόμενες στηρί-
ξεις εντοπίζονται στις 931,
928 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημε-
ρών) και στη ζώνη 902-893 την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι στηρί-
ξεις στις 2.291, 2.266 (ημερήσιο «stop long»), 2.255 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 2.231, 2.225 και 2.178-2.158 μονάδες (συγκλί-
νουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 2.371, 2.390-2.400 και 2.500 μονάδες.

Hertz: Μείωση ζημιών 
και αύξηση εσόδων 78%

Μικρή μείωση ζημιών παρά τη σημαντική αύ-
ξηση των εσόδων της κατά το δ’ τρίμηνο του 2021
εμφάνισε η εταιρεία ενοικίασης οχημάτων
Hertz. Ειδικότερα, η Hertz ανακοίνωσε ζημίες
ύψους 260 εκατ. δολαρίων ή 1,52 δολαρίου ανά
μετοχή για
το δ’ τρίμη-
νο του 2021,
έναντι ζη-
μιών 289
εκατ. δολα-
ρίων ή 1,85
δολαρίου ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα της
προηγούμενης χρήσης. Στο τελευταίο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους, ωστόσο, τα έσοδά της
κατέγραψαν αύξηση 78% και ανήλθαν στο 1,95
δισ. δολάρια ως αποτέλεσμα της «συνεπούς δια-
χείρισης του στόλου οχημάτων και της συνεχι-
ζόμενης ανάκαμψης της ταξιδιωτικής ζήτησης»,
όπως ανέφερε η εταιρεία.

Νέο στέλεχος στα Πλαστικά Θράκης
Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε ότι το διοικητι-

κό συμβούλιο της εταιρείας,προέβη στον ορισμό
του Μιχαήλ Ψαρρού ως υπευθύνου του Τμήματος
(Μονάδας) Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δια-
χείρισης Κινδύνων. Ο κ. Ψαρρός εργάζεται στον
όμιλο από το 2010. Είναι πτυχιούχος του Πανεπι-
στημίου Πατρών και του University of Leicester
και έχει εργαστεί επί 21 χρόνια ως εσωτερικός
ελεγκτής, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία σε θέμα-
τα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης
κίνδυνων. Ο κ. Μιχαήλ Ψαρρός ανέλαβε τα καθή-
κοντά του ως υπεύθυνου του Τμήματος (Μονά-
δας) Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρι-
σης Κινδύνων στις 24/02/2022.

Νέος πρόεδρος της ένωσης
ακτοπλόων ο Σπ. Πασχάλης

Ο Σπυρίδων Πασχάλης, διευθύνων σύμ-
βουλος της Attica Group, αναλαμβάνει πρό-
εδρος του συνδέσμου των ακτοπλόων, μετά
την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επι-
βατηγού Ναυτιλίας και τις αρχαιρεσίες για
την ανάδειξή του που πραγματοποιήθηκαν.
Σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ, κατανεμήθηκαν τα
αξιώματα στα νέα μέλη ως ακολούθως: Πρό-
εδρος: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος
ακτοπλοΐας: Ευστράτιος Απέργης, Αντιπρό-
εδρος διεθνών πλόων: Σπυρίδων Πρωτοπα-
παδάκης, Αντιπρόεδρος κρουαζιέρας: Αν-
τώνιος Γελασάκης, Γενικός γραμματέας: Θε-
ολόγος Παναγιωτάκης, Ταμίας: Διονύσιος
Θεοδωράτος, Μέλη (με αλφαβητική σειρά):
Αγγελιδάκης Σταύρος, Βερνίκος Ευγενίδης
Ιωάννης, Μάμμης Βασίλειος, Μιχαήλ Μι-
χαήλ, Σακέλλης Μιχαήλ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στο Παρίσι βρέθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας, ο οποίος μετείχε σε πολύωρη άτυπη συνάντηση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στην Banque de France. Στη συνάν-
τηση αυτή η Κριστίν Λαγκάρντ προσπάθησε να πείσει τα «γεράκια» της
ΕΚΤ που πιέζουν να αυξηθούν τα επιτόκια, για την ανάγκη διατήρησης κά-
ποιων μέτρων ρευστότητας, ώστε να μην πληγεί η ανάπτυξη εν μέσω γεω-
πολιτικών εντάσεων και ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, το φάντασμα του
στασιμοπληθωρισμού, που όλο και πλησιάζει, αποδυναμώνει ημέρα με
την ημέρα τα επιχειρήματα τόσο της κυρίας Λαγκάρντ όσο και των συμμά-

χων της στο ΔΣ της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη Στουρνάρα. Ο Έλληνας αξιωματούχος θα έχει τη δυνατότητα
να παρουσιάσει τις δικές του απόψεις από το βήμα του Eurofi High Level Seminar. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος θα μετέχει σε πάνελ στη γαλλική πρωτεύουσα που έχει ως θέμα την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στην
Ευρώπη και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την απειλή του στασιμοπληθωρισμού.

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοι-
νωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε
την επέκταση της συνεργασίας με τη Lintasarta,
εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων τεχνο-
λογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στην Ινδο-
νησία, προμηθεύοντας τα ραδιοσυστήματα πολυ-
σημειακής (PtMP) τεχνολογίας WiBAS™-OSDR
(σταθμός βάσης) και WiBAS™-Connect (τερματι-
κό) στη συχνότητα των 10,5 GHz, μέσω της Abhima-
ta, τοπικής εταιρείας ολοκληρωμένων συστημάτων
και τηλεπικοινωνιακών λύσεων. Η Lintasarta χρη-
σιμοποιεί την τεχνολογία WiBAS™ από το 2014 και μέσω της εν λόγω συνεργασίας επενδύει περαιτέρω στις τεχνολογίες
σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) της Intracom Telecom, οι οποίες προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες ευρυζωνι-
κής συνδεσιμότητας στους αυξανόμενους εταιρικούς συνδρομητές στην Ινδονησία. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται
εντός του πρώτου τρίμηνου του 2023.

Intracom Telecom: Επεκτείνει τη συνεργασία με Lintasarta

Στο Παρίσι ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Σε ασφυκτικό κλοιό το χρηματιστήριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS28



Μ
ε ισχυρές επιδόσεις έκλεισε το 2021 για τον όμι-
λο του ΟΤΕ, ο οποίος εμφάνισε αύξηση 6% στο
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών

επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Παράλληλα, για το
σύνολο του 2021 κατέγραψε αύξηση ελεύθερων ταμει-
ακών ροών. Η διοίκηση του ομίλου προτείνει μέρισμα
0,558 ευρώ ανά μετοχή. Σε επίπεδο δ’ τριμήνου το προ-
σαρμοσμένο EBITDA (AL) του ομίλου κατέγραψε αύξηση
12%, ενώ παράλληλα καταγράφηκε ενίσχυση εσόδων σε
όλους τους τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν
κατά 2%, με θετικό πρόσημο σε κινητή, ευρυζωνικές υπη-
ρεσίες και τηλεόραση. Θετικό ήταν το πρόσημο και στους
κύριους λειτουργικούς δείκτες (KPIs), με αύξηση κατά
22% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη δι-
είσδυση να ανέρχεται στο 51%. Επιπλέον, επιταχύνθηκε η
ανάπτυξη δικτύου FTTH, το οποίο ήταν διαθέσιμο σε 563
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2021.
Παράλληλα, καταγράφηκε ισχυρή αύξηση στα 10,4 εκατ.
ευρώ του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) της κινητής στη
Ρουμανία, ενώ θετικές τάσεις καταγράφηκαν στους λει-
τουργικούς δείκτες (KPIs).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΟΠΑΠ: Χρυσός χορηγός της EOK 
και των εθνικών ομάδων μπάσκετ

Την έναρξη χορηγικής συνεργασίας ανακοίνω-
σαν ο ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελ-
ληνικού αθλητισμού διαχρονικά, και η Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπια-
κό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο
ΟΠΑΠ θα βρίσκεται στο πλευρό των εθνικών ομά-
δων Μπάσκετ ανδρών και γυναικών, όλων των
ηλικιακών κατηγοριών, ως χρυσός χορηγός τους.
Μέσα από την τριετή συνεργασία του με την ΕΟΚ,
ο ΟΠΑΠ στοχεύει να συνδράμει στις προσπάθειες
διατήρησης του ελληνικού μπάσκετ στην κορυφή
του αθλήματος διεθνώς. Το εταιρικό brand του
ΟΠΑΠ θα προβάλλεται στο εμπρόσθιο μέρος των
επίσημων εμφανίσεων όλων των εθνικών ομά-
δων. Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ και η ΕΟΚ θα εστιάσουν
σε κοινές δράσεις που αφορούν την εξέλιξη του
ελληνικού μπάσκετ, την ανάπτυξη του μπάσκετ
γυναικών, το Κύπελλο Ελλάδας, το μπάσκετ 3on3
και την άμεση σύνδεση του αθλήματος με την κοι-
νωνία.

Απεριόριστη ομιλία με What’s up
Διπλάσια data στην ίδια τιμή σε όλα τα πακέτα

#Giga και νέο πακέτο με απεριόριστη ομιλία προς
όλους προσφέρει το What’s Up της Cosmote,
αποδεικνύοντας στην πράξη πως είναι εδώ για τις
ανάγκες των νέων. Παράλληλα, το What’s Up πα-
ρουσιάζει το νέο Reload It, το ανταποδοτικό σχή-
μα, που προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές
ακόμα περισσότερα δώρα και εκπλήξεις σε κάθε
ανανέωση.

Αυξημένες 5% οι πωλήσεις 
της Lowe’s 

Ενίσχυση στα έσοδα από τις πωλήσεις της κατέ-
γραψε η Lowe’s για το δ’ τρίμηνο του 2021, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της αμερικανικής εται-
ρείας λιανεμπορίου, παρουσιάζοντας και άνοδο
των κερδών της. Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα
από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 21,34 δισ. δο-
λάρια έναντι 20,31 δισ. δολαρίων στο δ’ τρίμηνο
του 2020 και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε
δημοσκόπηση του Refinitiv ανέμεναν έσοδα στα
20,90 δισ. δολάρια. Τα κέρδη έφτασαν το 1,21 δισ.
δολάρια ή 1,78 δολάριο ανά μετοχή έναντι 978
εκατ. δολαρίων ή 1,32 δολαρίου ανά μετοχή στο δ’
τρίμηνο του 2020. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη
στο 1,71 δολάριο ανά μετοχή.
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ΟΤΕ: Αυξημένα μεγέθη
και μέρισμα 0,558 ευρώ

Νέα γραφεία στη Θεσσαλονίκη 
για τη Randstad

Η Randstad, ο
παγκόσμιος ηγέτης
στον κλάδο των
υπηρεσιών ανθρώ-
πινου δυναμικού,
με παρουσία στην
ελληνική αγορά
από το 2000, διευ-
ρύνει τη λειτουργία
της στη Θεσσαλο-
νίκη, με στόχο την
ενδυνάμωση των

υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και τους υποψήφι-
ους εργαζόμενους στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο του
συνολικού αναπτυξιακού της πλάνου για την ελληνική
αγορά, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιεί το 2021, η Randstad
προχωρά στη δημιουργία νέου, διευρυμένου γραφείου
στη Θεσσαλονίκη, αποσκοπώντας στην κάλυψη των αναγ-
κών της διαρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς της Βόρειας
Ελλάδας, όπου οι επενδύσεις και η καινοτομία έχουν δη-
μιουργήσει ακόμη ευνοϊκότερες συνθήκες για την περαι-
τέρω αξιοποίηση των ταλέντων της ευρύτερης περιοχής.

ΕΛΠΕ: Βελτίωση λειτουργικών
αποτελεσμάτων για το 2021 
- Μέρισμα 0,40 ευρώ

Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τα ενοποιημένα
οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου και έτους 2021,
με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 138
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80% σε σχέση με πέρυσι. Αν-
τίστοιχα, τα ετήσια συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν
σε 401 εκατ. (+21%) και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη
διαμορφώθηκαν στα 144 εκατ.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτεύχθηκε μέσα σε
ένα αδύναμο περιβάλλον ζήτησης και περιθωρίων στο α’
εξάμηνο και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση στο β’
εξάμηνο, και είναι αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης
παραγωγής και εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων και
γενικότερης καλής επίδοσης στις θυγατρικές του εξω-
τερικού. Η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών
σημείωσαν αύξηση στους 14,4 εκατ. τόνους (+4%) και
15,2 εκατ. τόνους (+6%) αντίστοιχα, με τις εξαγωγές να
σημειώνουν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστο-
ρία του ομίλου. Ο κλάδος Πετροχημικών εκμεταλλεύτη-
κε το βελτιωμένο διεθνές περιβάλλον και κατέγραψε
ιστορικό υψηλό κερδοφορίας στα 131 εκατ. ευρώ, ενώ
και οι εταιρείες Εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
βελτίωσαν σημαντικά τη συνεισφορά τους, καθώς οι
αγορές σημείωσαν σταδιακή ανάκαμψη, παρά την αύξη-
ση του λειτουργικού κόστους.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη το 2021 ανήλθαν σε
341 εκατ. ευρώ, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην
ιστορία του ομίλου, αναστρέφοντας τις περσινές ζημίες
397 εκατ. ευρώ, καθώς οι διεθνείς τιμές αργού ανέκαμ-
ψαν σημαντικά, από τα ιστορικά χαμηλά που κατέγρα-
ψαν το 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές του ομίλου,
αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, ύψους 0,40 ευ-
ρώ/μετοχή, εκ των οποίων 0,30 ευρώ/μετοχή θα δια-
νεμηθούν τον Απρίλιο και 0,1 ευρώ/μετοχή μετά τη Γε-
νική Συνέλευση. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο όμιλος προχώρησε
στη διαμόρφωση και υλοποίηση της νέας στρατηγικής
του, «Vision 2025», ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε στό-
χο τη βελτίωση της λειτουργίας του ομίλου, αλλά και
την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσι-
νη ενέργεια.

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αναβαθμίστηκε
σημαντικά, με την πλειοψηφία των μελών ΔΣ να εκλέγε-
ται από τη Γενική Συνέλευση, με την αύξηση ανεξάρτη-
των μελών και την εισαγωγή πολιτικής καταλληλόλητας
και ποσόστωσης ανά φύλο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με
τον Ν.4706/2020, ενσωματώνοντας παράλληλα και βελ-
τιωμένες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκάλεσε στον χώρο του ποδοσφαίρου

η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός

απαγόρευσε στις αγγλικές ομάδες να πάρουν μέρος στον τελικό

του Champions League (Αγία Πετρούπολη), αν προκριθούν, η Παγ-

κόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αφαίρεσε τη διοργάνωση γκραν

πρι Φόρμουλα 1 από τη Ρωσία και η UEFA δέχεται αφόρητες πιέ-

σεις να καταγγείλει τη σύμβαση με τη ρωσική εταιρεία φυσικού

αερίου Gazprom και να μεταφέρει σε άλλη χώρα τον τελικό του

Champions League, που είναι προγραμματισμένος για τις 28 Μαΐ-

ου στο «Gazprom Arena» στην Αγία Πετρούπολη. Την ίδια ώρα, η

FIFA πιέζεται από τον δυτικό παράγοντα να αποκλείσει την εθνική

Ρωσίας από τα μπαράζ με την Πολωνία για το Μουντιάλ του Κατάρ. 

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Μπόρις Τζόνσον το ξεκαθάρισε:

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα διεξαγωγής τουρνουά ποδοσφαί-

ρου σε μια Ρωσία που εισβάλλει σε κυρίαρχες χώρες». Είχε προ-

ϊδεάσει την κοινή γνώμη στη Βρετανία η υπουργός Εξωτερικών

της χώρας Λιζ Τρου: «Αν ήμουν σε αγγλική ομάδα, θα έκανα μποϊ-

κοτάζ. Είναι αδιανόητο να παίξουν στην Αγία Πετρούπολη ύστερα

από όσα έκανε ο Πούτιν». Στη φάση των «16» του Champions Lea-

gue παίρνουν μέρος η Μάντσεστερ Σιτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,

η Λίβερπουλ και η Τσέλσι. 

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, UEFA, που έχει υπό

την αιγίδα της τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, είχε

προαναγγείλει ότι θα αφαιρέσει τον τελικό από την Αγία Πετρού-

πολη, αν τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλλαν στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom Αλεξάντερ Ντιού-

κοφ προειδοποίησε την UEFA, στην οποία είναι και μέλος της

εκτελεστικής επιτροπής, ότι δεν υφίσταται λόγος μεταφοράς του

τελικού, ούτε καταγγελίας της σύμβασης, «διότι δεν υπάρχει σχε-

τικός όρος στα συμβόλαια». Η ρωσική εταιρεία, «χρυσός» χορη-

γός του Champions League από το 2012, πληρώνει 50 εκατ. ευρώ

τον χρόνο στην UEFA και πολλές φορές επιβάλλει τις απόψεις της.

Παρόμοιο πρόβλημα με την UEFA έχει και η γερμανική Σάλκε, της

οποίας επίσης βασικός χρηματοδότης είναι η Gazprom. Και αυτή

πιέζεται από τις Αρχές να καταγγείλει τη σύμβαση. Με ιδιαίτερο,

ωστόσο, ενδιαφέρον αναμένεται η προσέγγιση της FIFA στη ρωσι-

κή εισβολή, καθότι η Πολωνία, αντίπαλος της Ρωσίας στα μπαράζ

για το Μουντιάλ του Κατάρ, αρχικά αρνήθηκε να παίξει σε ρωσικό

έδαφος, ενώ είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος της παγκόσμιας συνομο-

σπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο θα δεχτεί πιέσεις από τον δυτικό παρά-

γοντα να αποκλείσει αμέσως την εθνική Ρωσίας, όπως έκανε η

διεθνής συνομοσπονδία FIA.

Αγγλικό
μποϊκοτάζ
στη ρωσική
εισβολή 

Απαγορευτικό
από τον Μπόρις

Τζόνσον να παίξουν
στον τελικό του 

Champions
League στην Αγία

Πετρούπολη



Άρης: Τούρμπο με Μπούργος
Στο ντεμπούτο του νέου Αργεντινού τεχνικού

στον πάγκο του, ο Άρης πετούσε φωτιές. Νίκησε
3-0 τον Ατρόμητο στο «Βικελίδης» και έθεσε σο-
βαρή υποψηφιότητα για έξοδο στην Ευρώπη. Ο
Άρης είχε σκοράρει σε δύο ματς από τα οκτώ τε-
λευταία, μέχρι το προχθεσινό. Και ο Αστέρας Τρί-
πολης, νικητής 2-0 στη Λαμία, επίσης ελπίζει για
Ευρώπη. Στο άλλο εξ αναβολής ματς, Ιωνικός -
Απόλλων Σμύρνης 4-0.

Στοπ στους εμβολιασμένους
ποδοσφαιριστές!

Είναι αυτό που λέμε «το αφεντικό τρελάθηκε»,
στην κυριολεξία, όμως. Ο πρόεδρος της Στεάουα
Βουκουρεστίου Τζίτζι Μπεκάλι απαγόρευσε
στους εμβολιασμένους ποδοσφαιριστές της ομά-
δας του να παίζουν μπάλα «γιατί έχουν αποδυνα-
μωθεί από τα εμβόλια»! Και πρόσθεσε: «Η δύνα-
μη των εμβολιασμένων μειώνεται, έτσι μου είπαν
οι γιατροί». Προφανές ότι ο πρόεδρος έχει απευ-
θείας ενημέρωση από τον… Κόμη Δράκουλα.

Εύκολα ο Τσιτσιπάς 
2-0 τον Γουλφ
Με συνοπτικές διαδικασίες ο Στέφανος Τσι-

τσιπάς «καθάρισε» 2-0 σετ τον Αμερικανό Τζέι
Τζέι Γουλφ στο Ακαπούλκο και πέρασε στον τέ-
ταρτο φετινό του προημιτελικό. Ο κορυφαίος Έλ-
ληνας τενίστας χρειάστηκε μόλις 47 λεπτά για να
ξεπεράσει το εμπόδιο του 23χρονου Αμερικανού
(Νο209) με 6-1, 6-0 και να κάνει ένα ακόμα βήμα
προς την κατάκτηση του τίτλου στο Μεξικό. Ήταν
η πιο γρήγορη νίκη του στο τουρνουά. Επόμενος
αντίπαλος ο Αμερικανός Μάρκος Γκιρόν.

Αραούχο: «Καλύτερα
“Αγια-Σοφιά” παρά Αραβία»

Αρνητικός στο ενδεχόμενο να αφήσει την ΑΕΚ
και να μετακομίσει σε ομάδα της Αραβίας με τρι-
πλάσια χρήματα ήταν τον περασμένο Ιανουάριο ο
Σέρχιο Αραούχο. Κατά πώς γράφει αθλητική
εφημερίδα, ο Αργεντινός σέντερ φορ δεν θέλησε
καν να μπει σε διαδικασία συζήτησης για μετα-
γραφή, γιατί θέλει να παίξει στο νεότευκτο γήπε-
δο «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» την προσεχή
αγωνιστική σεζόν.

Με πρωτοβουλία της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, θα

διεξαχθεί φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή των βετεράνων του

Άρη και του ΠΑΟΚ και ομάδας της αστυνομίας στη μνήμη του αδι-

κοχαμένου Άλκη. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη

Δευτέρα στο Καυταντζόγλειο στάδιο και θα αρχίσει στις 15.30.

Το μότο είναι: «Άλκη, ζεις, βάζουμε τέρμα στη βία».

Στις 30 Μαρτίου θα γίνει η ψηφοφορία των μελών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σχετικά 
με το δίλημμα «Βοτανικός ή Λεωφόρος». Διά ζώσης αλλά και με επιστολική ψήφο. 
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης παρουσίασε τις συμβάσεις του νέου γηπέδου 
στον Βοτανικό, που είναι άκρως συμφέρουσες για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. 
Προγνωστικά, ωστόσο, ουδείς μπορεί να κάνει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

SPORTS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 31
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Άλκη ζεις, βάζουμε τέρμα στη βία»

Βοτανικός: 
Στις 30 Μαρτίου 
η ψηφοφορία 

Η
EuroLeague συνεδριάζει
σήμερα για λήψη αποφάσε-
ων σχετικά με την τύχη των

ρωσικών ομάδων στη διοργάνωση και
το πιο πιθανό είναι να ζητήσει από
τους Ρώσους να γίνουν σε ουδέτερη
έδρα τα παιχνίδια τους από τώρα και
στο εξής. Πρώτη η Μπαρτσελόνα ανα-
κοίνωσε ότι δεν πρόκειται να πάει στη
Ρωσία για το σημερινό παιχνίδι με τη
Ζενίτ, ούτε είναι διατεθειμένη να παί-
ξει με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη ρωσική
πρωτεύουσα, παιχνίδι που είναι προ-
γραμματισμένο για την προσεχή Κυ-
ριακή. Είναι απολύτως βέβαιο ότι στον
ίδιο δρόμο θα κινηθεί και η Ρεάλ Μα-
δρίτης και… υπερσίγουρο ότι η λι-
θουανική Ζάλγκιρις θα τις ακολουθή-
σει και αυτή. Περίπτωση, πάντως, να
αποπεμφθούν οι τρεις ρωσικές ομά-
δες ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη
Ιτούδη, Ζενίτ και Ούνικς Καζάν θα
πρέπει να αποκλειστεί, σύμφωνα με

όσα υποστηρίζουν μπασκετικοί κύ-
κλοι. Με ενδιαφέρον, δε, αναμένεται η
θέση των δύο τουρκικών ομάδων Φε-

νέρμπαχτσε και Έφες, οι οποίες λει-
τουργούν κατόπιν… διαταγών του
προέδρου Ερντογάν.

Η Μπάρτσα αρνήθηκε να παίξει στη Ρωσία
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•Χάρμα οφθαλμών. Η Ηλιάνα Παπα-
γεωργίου πόζαρε με μικροσκοπικό
μπικίνι στην Τζαμάικα!

•Αποχώρησε ο Σάκης Αρσενίου από
το «Survivor». Δεν έμεινε ούτε μήνα.

•Δεν συμφώνησε τελικά η Τάμτα με τον
ΣΚΑΪ για την κριτική επιτροπή του «The
Masked Singer».

•Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευ-
γάρι Αννίτα Πάνια και Νίκο Σαμοΐλη,
στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανί-
ζεται η Άννα Βίσση.

•Μαρίνα Σάττι για τον Σουδανό μπαμπά
της: «Ντρεπόμουν να έρθει στο φροντι-
στήριο, γιατί είναι μαύρος στο δέρμα».

•Σε μπαρ εργάζεται η ηθοποιός Ζέ-
νια Μπονάτσου. Ανυπομονεί να επι-
στρέψει στο θέατρο, αλλά δεν έχει
πρόταση.

•Χρήστος Σαντικάι: «Έφεραν έναν μι-
κρό Αλβανό να ψέλνει. Δεν πληρώθη-
κα ποτέ». Αυτό εξομολογήθηκε ο τρα-
γουδιστής.

•Ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τη
χθεσινή ροή των προγραμμάτων στα
κανάλια με «θύμα» τις πρωινές εκ-
πομπές.

•Η Χρύσα Ρώπα, σε μικρή ηλικία, έμαθε
από γειτόνισσα πως ήταν υιοθετημένη.

•Ο δημοφιλής τραγουδιστής Stan λέ-
γεται πως θα παίξει στη σειρά «Έτε-
ρος Εγώ».

•O αδελφός του ηθοποιού Σταύρου Νι-
κολαΐδη έχασε 60.000 ευρώ σε διαδι-
κτυακή απάτη.

•Μεγάλωσε η κοιλίτσα της εγκυμο-
νούσας Εριέτας Κούρκουλου-Λάτση. 

Το φαινόμενο 
Στάνκογλου
Ο

νέος θεατρικός Ζορμπάς, διά χειρός Γιάννη
Κακλέα, έρχεται στον «Ελληνικό Κόσμο» με
πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου. Ο ση-
μαντικότερος πιθανώς ηθοποιός της γενιάς

του θα αναμετρηθεί με τον διασημότερο ήρωα του Νίκου
Καζαντζάκη και παγκόσμιο γνώριμο της 7ης Τέχνης, τον
Αλέξη Ζορμπά, ρόλο αριστοτεχνικά «ραμμένο» στις απέ-
ραντες υποκριτικές ικανότητες του περιζήτητου σήμερα
εγχώριου σταρ.

Η παράσταση είναι ακόμα στα σκαριά και τα
ονόματα που θα συμμετέχουν στον θίασο δεν
έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο ο σπουδαίος σκηνο-
θέτης «τρέχει» το πρότζεκτ με τη γνώριμη φιλο-
σοφία της τελειομανίας του.

Ο 48χρονος πολυτάλαντος Γιάννης Στάνκογλου
απολαμβάνει ειδικά την τελευταία διετία την από-
λυτη καλλιτεχνική εδραίωση στην κορυφή του θε-
άματος, τη δημοφιλία αλλά και τα υψηλά κασέ σε
θέατρο και τηλεόραση. Η καριέρα του έχει εκτο-
ξευθεί και έχει αναδειχθεί ως ο πιο περιζήτητος
Έλληνας καλλιτέχνης σε υπερπαραγωγές αλλά
και πανάκριβα, σπουδαία τηλεοπτικά σίριαλ. Αλλά
δεν είναι μόνο το ότι έχει το «πακέτο» του πολύ
καλού ηθοποιού. Είναι πολύ περισσότερα.

Είναι οι συνήθειές του, οι απόψεις του, η ειλι-
κρίνεια μπροστά στην κάμερα και στις συνεντεύ-
ξεις, είναι ο τρόπος που κινείται από ρόλο σε κόν-
τρα ρόλο, είναι η καθαρή ματιά του, είναι προσι-
τός, είναι κανονικός. Παραμένει εκείνο το πολυ-
τάλαντο αγόρι που κατέβηκε από το Θούριο της
Ορεστιάδας Έβρου στην Αθήνα και μεταμορφώ-
θηκε σε «πρίγκιπα» και, άθελά του, στο απόλυτο
sex symbol!

«Όσο λιγότερο μιλάει ένας ρόλος τόσο πιο πολύ
με προκαλεί, αν και είναι σίγουρα πιο δύσκολος»,
ανέφερε σε συνέντευξή του, πετώντας από πάνω
του την ανάγκη της παρλάτας, όπως ακριβώς είναι
και στη ζωή του.

Ο θεατρικός «Killer Joe» στην ομώνυμη παρά-
σταση που σκηνοθετεί στο «Εμπορικόν», ο «Άγγε-
λος Ράπτης» στη σειρά «Ο Όρκος» στην ΕΡΤ, ο
«βοσκός Θόδωρος» στον «Άγιο Παΐσιο», ο «Θω-
μάς Κυπραίος» στις «Άγριες Μέλισσες», ο προδο-
μένος «Ανδρέας Βανδουλάκης» στο «Νησί», όλοι
αυτοί οι φανταστικοί χαρακτήρες μαζί, είναι ο
ένας και μοναδικός Γιάννης Στάνκογλου.

Με την ίδια άνεση που αλλάζει ρόλους σαν τα
πουκάμισα, βουτάει τον χειμώνα στην παγωμένη
θάλασσα τραγουδώντας, πηγαίνει με την οικογέ-
νειά του σε αποκριάτικες φιέστες, πίνει καφέδες
με τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Παύλο Παυλίδη
από τα «Ξύλινα Σπαθιά», απολαμβάνει τα μεζεδά-
κια της «Μουριάς» στην Επίδαυρο, λιάζεται τα off
εργασίας καλοκαίρια στην παραλία της Αγίας Μα-
ρίνας στα Χανιά, ποζάρει αγκαλιά με την ανιψιά
του Στεφανία που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην
περυσινή Eurovision και είναι φανατικός λάτρης
του Ντέιβιντ Μπόουι. 



Ύμνος στον έρωτα

Σαρώνει στο διαδίκτυο το νέο βιντεοκλίπ του
Κώστα Μακεδόνα για το τραγούδι «Το Σημάδι του
Θεού». Το ερωτικό κομμάτι που υπογράφουν η
Ελένη Ζιώγα και ο Χρήστος Στυλιανού αγαπήθηκε
πολύ μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Η Γη της
Ελιάς» και οπτικοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη
Danny Ntarlas με γυρίσματα στο θέατρο «Βέμπο»
και τους ηθοποιούς Μαρία Θωμά και Χρήστο Βε-
λιάνο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το μουσικό φιλμ
είναι άκρως ατμοσφαιρικό, σημειώνοντας δεκά-
δες χιλιάδες προβολές και κοινοποιήσεις.

Διάψευση on air

«Όπου διαβάζετε “η δίαιτα της Ελένης Με-
νεγάκη”, μην πιστεύετε τίποτα. Κλείστε το!
Φύγετε, ψέματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα».
Άστραψε και βρόντηξε η «ωραία Ελένη» για τα
δημοσιεύματα που δήθεν αποκαλύπτουν το
διατροφικό πρόγραμμά της για λεπτή σιλουέ-
τα. Η οικοδέσποινα του Mega αρνήθηκε πως
ακολουθεί συστηματική δίαιτα και ισχυρίσθη-
κε πως η τελευταία φορά που επισκέφθηκε
διαιτολόγο ήταν μετά την τελευταία της εγκυ-
μοσύνη. «Ποια δίαιτα; Μόνο στις γέννες μου
πήγα σε διαιτολόγο», ανέφερε στον αέρα της
εκπομπής της.

Η Στέλλα Μιζεράκη έκανε την
έκπληξη. Η νικήτρια του ριάλιτι
αγάπης «Power of love» πόζαρε
με άψογο μακιγιάζ, χτένισμα και
σέξι νυφικό, έτοιμη να ανέβει τα
σκαλιά της εκκλησίας, αν υπήρ-
χε και γαμπρός! Η γαμήλια πρόβα
ήταν για τις ανάγκες φωτογράφι-
σης, με τη σέξι Κρητικιά να σχο-
λιάζει: «Και στα δικά σας οι ελεύ-
θεροι! Όχι, δεν παντρεύτηκα
ακόμα», έγραψε με χιούμορ.

Νύφη 
χωρίς γαμπρό

«Ψ
ωμί και αλάτι» είπαν κι έδωσαν τα χέρια! Η φιλική
σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον ηθοποιό Θεο-
χάρη Ιωαννίδη έχει περάσει από σαράντα κύματα,
αφού στο παρελθόν η παρουσιάστρια τον μπλόκα-

ρε στα προσωπικά της social media, ακόμα και στο κινητό της. Η
ίδια απέφυγε να αποκαλύψει τους λόγους, ωστόσο παραδέχτηκε
πως σήμερα κάνουν κολλητή παρέα. «Είχαμε μπλοκαριστεί στο τη-
λέφωνο, στο Facebook, στο Instagram, παντού! Μόνο με τη μαμά
του είχα επαφή κάποια στιγμή πριν από ενάμιση χρόνο, σε μια πε-
ριοδεία που έπαιξα. Τους γονείς τού Θεοχάρη τους λατρεύω, και την
αδερφή του. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είχαμε περάσει μια κρίση…
Ήταν αμήχανα όταν ξαναβρεθήκαμε, αλλά ήταν και σαν να μην έγινε
τίποτα. Τώρα, ας πούμε, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Μπορεί σε πέντε
μήνες να έρθει κάτι και να μη μιλήσουμε!».

ΤΤο απίθανο δώρο
Μια εντυπωσιακή θαλασσογραφία, διά χειρός της αθλήτριας Φα-

νής Χαλκιά, φιγουράρει στο ρεστοράν της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου.
Το κρυφό ταλέντο της Ολυμπιονίκου του στίβου αποκάλυψε η γνω-
στή σεφ με μια φωτογραφία από την… τελετή παράδοσης του πίνα-
κα: «Η λατρεμένη μου Φανή Χαλκιά έφερε την Πάρο μέσα στο εστια-
τόριό μου! Ο πίνακας που έφτιαξε μιλάει στην καρδιά μου. Κοιτάω
και ονειρεύομαι και ταξιδεύω και τρελαίνομαι».

Αβάσταχτος πόνος και θλίψη για την Ελισά-
βετ Μουτάφη. Η πρωταγωνίστρια της νέας
σειράς «Το βραχιόλι της φωτιάς» αποχαιρέ-
τησε χθες το πρωί την αγαπημένη της σκυλί-
τσα Λούνα, με μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη
και συγκίνηση: «“ Έφυγε” το κοριτσάκι μου,
το παιδάκι μου, η πιο όμορφη ψυχούλα του
κόσμου. Τι θα κάνω τώρα χωρίς την αγάπη
της; Πολύς πόνος, ρε παιδιά».
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«Μπλόκαρε» τον
Θεοχάρη Ιωαννίδη

Συγκινητικός
αποχαιρετισμός



Τ
ο στρες έχει μπει για τα καλά στη ζωή
μας και είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στα
ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής τους.

Ήδη την περίοδο που διανύουμε διαπιστώθηκε
έπειτα από έρευνα ότι οι αγχώδεις διαταραχές
αυξήθηκαν κατά 25%, κάνοντας επιτακτική την
ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών τρόπων
διαχείρισης του έντονου άγχους.

Το άγχος είναι μια φυσιολογική ψυχολογική και
σωματική αντίδραση στις απαιτήσεις της ζωής. Το
«μικρό» άγχος μπορεί να είναι έως και χρήσιμο,
ώστε να μας κινητοποιήσει να κάνουμε κάτι δημι-
ουργικό με μεγαλύτερη απόδοση. Ωστόσο ο εγκέ-
φαλός μας διαθέτει ένα σύστημα συναγερμού για
την προστασία μας. Όταν κάτι που μας συμβαίνει
το αντιλαμβάνεται ως απειλή, τότε δίνει σήμα στο
σώμα μας να απελευθερώσει μια έκρηξη ορμο-
νών που αυξάνουν τον καρδιακό μας ρυθμό και
την αρτηριακή μας πίεση. Αυτή η απάντηση «μά-
χομαι ή φεύγω» μας τροφοδοτεί για να αντιμετω-
πίσουμε την απειλή.

Μόλις φύγει η απειλή, το σώμα μας προορίζεται
να επιστρέψει σε μια κανονική, χαλαρή κατάστα-
ση. Δυστυχώς, οι συνεχείς επιπλοκές της σύγ-
χρονης ζωής σημαίνουν ότι τα «συστήματα συνα-
γερμού» ορισμένων ανθρώπων σπάνια κλείνουν.
«Όπως δείχνουν πολλές έρευνες, η προσωπικό-
τητα του κάθε ανθρώπου είναι ένας σημαντικός
παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης
μιας κατάστασης ως αγχώδους. Στα άτομα, δε, με

υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας, τα ερεθίσματα
μιας κάποιας έντασης προκαλούν αρκετά υψηλό
επίπεδο διέγερσης, ενώ από την άλλη στα άτομα
με χαμηλό επίπεδο διεγερσιμότητας το επίπεδο
της διέγερσης στο ίδιο ερέθισμα είναι χαμηλότε-
ρο. Οι διαταραχές άγχους δεν προκαλούνται από
έναν μόνο παράγοντα, αλλά από έναν συνδυασμό

παραγόντων. Αρχικά, ένα οικογενειακό ιστορικό
άγχους, η σωματική υγεία ενός ατόμου, τα χαρα-
κτηριστικά της προσωπικότητας και οι αγχωτικές
εμπειρίες ζωής μπορούν να είναι παράγοντες που
συνεισφέρουν σε αυτό», αναφέρει η επισκέπτρια
υγείας Δροσίνα Κλίτσα.

Οι αγχώδεις διαταραχές είναι πιθανό να ανα-
πτυχθούν με την πάροδο του χρόνου και συνήθως
διατηρούνται, ειδικά αν περιστρέφονται γύρω
από την εργασία, τα χρήματα, την οικογενειακή
ζωή, την υγεία και άλλα κρίσιμα ζητήματα που
απαιτούν την προσοχή του ατόμου. 

Το άγχος γενικά επηρεάζει όλους τους τομείς
της ζωής μας, όπως το σχολείο/πανεπιστήμιο, την
οικογένεια, την εργασία και τις κοινωνικές επα-
φές. Αλλάζει τη σκέψη προκαλώντας επαγρύπνη-
ση για τυχόν δυσκολίες και καταστροφές, αλλάζει
την προσοχή μας αλλά και τη συγκέντρωσή μας,
δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων, ενώ η σκέψη
εστιάζει μόνο στο πρόβλημα και όχι στη λύση.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται 
ως απειλή το άγχος και δίνει σήμα 
στο σώμα να απελευθερώσει μια
έκρηξη ορμονών που αυξάνουν
σφυγμούς και πίεση

Ψυχοσωματικές
διαταραχές
Το στρες σε μόνιμη βάση σε βάθος χρόνου

επιφέρει και σωματικές αλλαγές, με έντονες
και επίμονες ταχυκαρδίες, υπέρταση ή και
υπόταση, αναπνευστικές δυσκολίες αλλά και
νευρολογικά και μυϊκά συμπτώματα (μουδιά-
σματα, κόπωση κ.λπ.). Σαφώς επηρεάζει ση-
μαντικά τον ψυχισμό μας, ο οποίος μαθαίνει
να πυροδοτεί κάθε φορά οικεία συμπτώματα,
ειδικά σε σημεία και όργανα του σώματος στα
οποία υπάρχει ήδη ευαισθησία.Ο Σύλλογος
Επισκεπτών Υγείας και τα μέλη του με τις
γνώσεις τους πάνω σε θέματα πρόληψης και
προαγωγής της υγείας μπορούν να εφαρμό-
σουν προγράμματα ανακούφισης και σωστής
διαχείρισης του άγχους, είτε αυτό αφορά το
σχολείο/πανεπιστήμιο είτε το οικογενειακό
και εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας
υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες του πλαι-
σίου στο οποίο απευθύνονται.

Δροσίνα Κλίτσα, 
επισκέπτρια υγείας 

Όταν το στρες κάνει… πάρτι



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η προσοχή σας σήμερα θα είναι στραμμένη

στα προσωπικά σας, αλλά και στα οικονομικά,

όπου θα υπάρξουν αστάθμητοι παράγοντες

και κακή συνεννόηση. Βέβαια, είστε αρκετά

υποψιασμένοι σε αυτά τα θέματα, που εδώ και

μήνες νιώθετε ότι χρειάζονται διορθωτικές κι-

νήσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα μια έκρηξη συναισθηματική και λεκτι-

κή δεν θα τη γλιτώσετε. Είναι μια μέρα που τα

πάντα έχουν μια ρευστότητα και σίγουρα όλο

αυτό που θα συμβεί δεν ταιριάζει καθόλου

στην ιδιοσυγκρασία σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσάς τους Διδύμους, ένας ανεξήγητος εκνευ-

ρισμός σήμερα θα σας ταλαιπωρήσει, μαζί με

κάποιες ειδήσεις που θα σας προβληματίσουν

ή θα σας στενοχωρήσουν έντονα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, ένα οικονομικό θέ-

μα ίσως να πάρει άλλες διαστάσεις και να σας

δημιουργήσει προβλήματα πιο γενικευμένα.

Θέλει καλή διαχείριση η μέρα σας, ιδίως αν

πρέπει να διεκπεραιώσετε κάποιες υποχρεώ-

σεις σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες που έχετε γεννηθεί στις

4 Αυγούστου, η μέρα αυτή θέλει αρκετή προ-

σοχή, εφόσον πολλά πράγματα θα σας εκπλή-

ξουν δυσάρεστα. Γενικότερα, θα υπάρξουν

αναστατώσεις σε οικονομικά θέματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η παραφωνία της

ημέρας είναι μια επαγγελματική ή γραφει-

οκρατική υπόθεση. Είστε αρκετά προστατευ-

μένοι με τις καταστάσεις γύρω σας, αλλά ακό-

μη και η πίεση των γεγονότων θα σας κάνει πιο

δυνατούς.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, η ανατροπή σήμερα μπο-
ρεί να προέλθει από κάποιες οικονομικές σας
εκκρεμότητες, όπως επίσης από μια προσωπι-
κή υπόθεση. Πολύ πιθανόν να πρέπει να καθυ-
στερήσετε μια απόφασή σας, πριν γίνουν τα
πράγματα πιο δύσκολα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η μέρα σας θα έχει
πολλά στοιχεία του ξαφνικού, αλλά και της
αναγκαστικής αλλαγής πλεύσης, σε ζητήματα
που σας απασχολούν. Ίσως να πρέπει να αφή-
σετε για λίγο τα σχέδια που είχατε κάνει.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η επικοινωνία σας γίνεται με πολλές ανατροπές
και νέα δεδομένα που σας προβληματίζουν. Η
μέρα αυτή θέλει προσοχή, αν πρέπει να οδηγή-
σετε ή να ταξιδέψετε. Δεν είναι απαραίτητο να
σας συμβεί κάποιο ατύχημα, αλλά μπορεί να
υπάρξουν ανατροπές, που θα σας βγάλουν έξω
από το πρόγραμμά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσάς τους Αιγόκερους, αυτήν τη χρονική πε-
ρίοδο, εκτός από την προσωπική σας ζωή, θα
σας απασχολήσουν κάποιες οικονομικές υπο-
θέσεις που δεν έχετε προβλέψει. Βέβαια, έχετε
αρκετές ευνοϊκές όψεις αυτή την περίοδο, που
σας προστατεύουν γενικότερα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ερμής συνεχίζει το ταξίδι του στο δικό σας
ζώδιο, συναντώντας σε όψη τετραγώνου τον
πλανήτη Ουρανό. Μια άβολη στιγμή για εσάς
που έχετε γεννηθεί στις 31 Ιανουαρίου, με επι-
πτώσεις στο επικοινωνιακό σας κομμάτι. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, μια είδηση, κάποια συζή-
τηση, λόγια που θα σας μεταφέρουν, θα είναι η
αιτία να θυμώσετε και να χάσετε την ηρεμία
σας. Βέβαια, όσο ο Ερμής θα βρίσκεται στον
δωδέκατο τομέα σας (έως τις 10 Μαρτίου), θα
έχετε να αντιμετωπίσετε κακοήθεια, ψέματα,
κουτσομπολιά, από υστερόβουλα πρόσωπα.
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Σήμερα ο Ερμής δημιουργεί ένα δύσκολο
τετράγωνο, με τον πλανήτη του απρόοπτου
Ουρανό, που καθιστά την επικοινωνία μας

έντονα ανατρεπτική, με ειδήσεις που θα μας
σοκάρουν, ενώ οι μετακινήσεις και ο τεχνολογικός
εξοπλισμός χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι
μια μέρα που επηρεάζει τα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού, αλλά και τους Διδύμους και Παρθένους,
που έχουν πλανήτη κυρίαρχο τον Ερμή,
πρωταγωνιστή της μέρας. 



Κ
ανείς δεν ξέρει πόσο θα αντέξει η Ου-
κρανία στη δύναμη πυρός της Ρωσίας
και στην εξαιρετικά σχεδιασμένη
εκτεταμένη εισβολή της.

Ούτε κανείς αναλυτής μπορεί να δηλώσει με σι-
γουριά ποιος είναι ο τελικός στόχος της Ρωσίας.
Αν, δηλαδή, θέλει απλώς να καταλάβει την Ου-
κρανία και να εγκαταστήσει μια φιλορωσική κυ-
βέρνηση, αν θέλει να καταλύσει πλήρως την ανε-
ξαρτησία της Ουκρανίας ή αν θέλει να σύρει την
Ουκρανία και τη Δύση σε ένα τραπέζι διπλωματι-
κών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα σε θέση
ισχύος.

Το μόνο στο οποίο συμφωνούν άπαντες οι Δυτικοί
είναι ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε θέτει σε αμφισβή-
τηση την έννοια του Διεθνούς Δικαίου, όπως οικο-
δομήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με την εισβολή στην Ουκρανία ο Πούτιν έγραψε
το Διεθνές Δίκαιο στα παλαιότερα των υποδημά-
των του και έδειξε ότι στον δικό του κόσμο ισχύει
το δίκαιο του ισχυροτέρου με ό,τι κινδύνους κρύ-
βει αυτό για την παγκόσμια ειρήνη.

Ο ανοιχτός πόλεμος, όμως, που διεξάγεται θα
πρέπει να κάνει κάποιους να αναρωτηθούν πώς
φτάσαμε έως εδώ. Μιας και δεν φτάσαμε από τη
μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να πάμε πίσω στη
δεκαετία του ’90 όταν η Ευρώπη ανέχθηκε, με τον
τρόπο που έγινε, τον διαμελισμό της Γιουγκοσλα-
βίας και την επιβολή της αμερικανικής επιθυμίας
για δημιουργία κρατών προτεκτοράτων, ύστερα
από έναν πόλεμο μέσα στην αυλή της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ επεκτείνοντας την επιρροή τους στην
Ευρώπη, μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ πολλών χω-
ρών του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, έφθα-
σαν στο σημείο να ενθαρρύνουν ακόμη και την εί-
σοδο της Ουκρανίας στην Ατλαντική Συμμαχία.
Και κανείς Ευρωπαίος ηγέτης δεν βρέθηκε να βά-
λει φρένο στον Ουκρανό πρόεδρο, όταν στη Διά-
σκεψη του Μονάχου όχι μόνο επιβεβαίωνε την
επιθυμία του να εντάξει τη χώρα του στο ΝΑΤΟ
αλλά εμφανιζόταν πρόθυμος να εγκαταστήσει και
πυρηνικά όπλα.

Περίμενε, λοιπόν, κανείς ύστερα από όλα αυτά
ότι η Ρωσία θα ανεχθεί κάτι τέτοιο στο μαλακό
υπογάστριό της; Δεν θα αναζητούσε αφορμές να
αλλάξει το status στην Ουκρανία;

Το μεγάλο, όμως, ερώτημα δεν είναι τι θα κάνει
η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά τι σηματοδοτεί για
τη διεθνή κοινότητα και τι για τη χώρα μας αυτός ο
πόλεμος.

Η καταπάτηση κάθε έννοιας Διεθνούς Δι-
καίου από τον Πούτιν ίσως βρει μιμητές. Είναι
πιθανόν να ανοίξει την όρεξη σε πολιτικούς
που θεωρούν τη δημοκρατία αναγκαίο κακό,
όπως ο Ερντογάν, να επιδιώξουν να λύσουν τις
διαφορές τους με γειτονικά κράτη, όπως η Ελ-
λάδα, με τρόπο ανάλογο.

Ο ευτελισμός του Διεθνούς Δικαίου, πάνω στο
οποίο η Ελλάδα μέχρι σήμερα στηρίζει τα επιχει-
ρήματά της έναντι των απαιτήσεων της Τουρκίας,
προκαλεί ανησυχία. Η «όρεξη» της Τουρκίας δεν
θα κοπεί με την προβολή των διεθνών κανόνων,

αλλά με τον κίνδυνο της στρατιωτικής ισχύος της
Ελλάδας. Αυτό φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει
αντιληφθεί σε έναν βαθμό και για τον λόγο αυτό
προχωρεί με γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό
των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι, όμως, κάτι που
πρέπει να γίνει με ταχύτερα βήματα και στο οποίο
η αντιπολίτευση πρέπει να συναινέσει και να απο-
δεχθεί ότι η ενίσχυση της άμυνας πρέπει να απο-
τελέσει αυτοσκοπό για τη χώρα μας.

Το δεύτερο στο οποίο πρέπει να δώσει βάση η
χώρα μας είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από
τον πόλεμο.

Η Ευρώπη, το κύρος της οποίας έχει καταρρα-
κωθεί αφού είναι σαφές ότι ο Πούτιν χρησιμοποί-
ησε τους ηγέτες της για να ρίξει «στάχτη στα μά-
τια» της διεθνούς κοινότητας, πρέπει να πάρει μέ-
τρα, ώστε να πάψει να είναι όμηρος της Ρωσίας σε
θέματα ενέργειας.

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο που θα λει-
τουργήσει με τη λογική που λειτούργησε το τα-
μείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορονοϊού.

Πρέπει επίσης να εξεταστεί η αγορά φυσικού
αερίου με την ίδια λογική που αγοράστηκαν τα εμ-
βόλια. Μαζικά από την ΕΕ και όχι η κάθε χώρα μό-
νη της, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά αυ-
τήν την ώρα, όπως οι συνθήκες έχουν διαμορφω-
θεί στην ΕΕ, δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες χώ-
ρες. Υπάρχουν μόνο καλές ή κακές ιδέες που μπο-
ρεί να ξαναφέρουν την Ευρώπη στο προσκήνιο.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και 
οι επιπτώσεις σε ΕΕ και Ελλάδα

Πρέπει να
εξεταστεί η αγορά

φυσικού αερίου με
την ίδια λογική που

αγοράστηκαν τα
εμβόλια. Μαζικά

από την ΕΕ και όχι η
κάθε χώρα μόνη

της, ώστε να
επιτευχθούν

καλύτερες τιμές
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