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Η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλά-
ξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες, έχει ανα-
τρέψει σταθερές δεκαετιών και έχει ξανα-
φέρει στο επίκεντρο την εξωτερική πολιτι-

κή όλων των κρατών, καθώς με τον έναν ή με τον άλλον
τρόπο όλοι εμπλέκονται στο γαϊτανάκι του τρόμου. Τα
όσα τεκταίνονται εντός ουκρανικού εδάφους επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό την ευαίσθητη γειτονιά μας, με
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα να είναι δεδο-
μένο πως μαζί τους θα ζήσουμε για αρκετό καιρό. 

Η Αθήνα σε μια από τις πιο καθαρές γραμμές που χά-
ραξε ποτέ τάχθηκε εξαρχής στο πλευρό του θύματος
της υπόθεσης, απέναντι στον εισβολέα και σε αυτόν
που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Υπό αυτήν την έν-
νοια, η στάση της είναι απόλυτα συνεπής στις πάγιες
εθνικές θέσεις και ας έρχεται -εν μέρει- «κόντρα» στο
θυμικό μέσω «ομοδοξίας» με τους Ρώσους. Εξάλλου,
το απονενοημένο διάβημα του Πούτιν και η ρήξη που
επέφερε στις ελληνορωσικές σχέσεις δεν μπορεί και

δεν πρέπει να διατρέξουν οριζόντια τη σύνδεση των
δυο λαών. Από την άλλη, η Ελλάδα είναι σε πλήρη ταύτι-
ση με όλους αυτούς που εδώ και χρόνια συναπαρτίζου-
με την «οικογένεια» της ενωμένης Ευρώπης. Αυτό, άλ-
λωστε, φαίνεται και από την κοινή εθνική γραμμή,
όπως εκφράστηκε με τις όποιες διαφοροποιήσεις στη
Βουλή. 

Δυο ακόμα κράτη που ενδιαφέρουν, καλούνται να
ισορροπήσουν στη ζοφερή πραγματικότητα. Από τη μια
η Κύπρος, που στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της θέσης
ενέκρινε τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και «έσπασε»
έναν δεσμό στενής οικονομικής σύνδεσης αλλά και δι-
πλωματικής υποστήριξης. Η ατάκα Λαβρόφ περί
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» ήχησε
παράταιρα στη Λευκωσία, φέρνοντάς την αντιμέτωπη
με τη στροφή 180 μοιρών της ρωσικής διπλωματίας.
Τώρα από τη μια είναι αναγκασμένη να προετοιμάζεται
για τις οικονομικές συνέπειες της ρωσικής απομόνω-
σης, από την άλλη να παρακολουθεί μήπως τυχόν και

επεκταθούν οι «δονήσεις» του αναθεωρητισμού. 
Και βέβαια η Τουρκία, η «επιτήδειος ουδέτερη» πε-

ρασμένων αιώνων, που κλήθηκε να διαχειριστεί με τον
ίδιο τρόπο τη σημερινή κρίση. Με τις σχέσεις με την
Ουάσιγκτον να είναι στο ναδίρ και με την ανάπτυξη των
ρωσοτουρκικών σχέσεων του τελευταίου διαστήματος
να έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας στη Δύ-
ση, ο Ερντογάν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις
αμυντικές, εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με
τη Μόσχα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως μέλους
του ΝΑΤΟ. Οι «ισαποστακισμοί» είναι για λίγο, με την
Τουρκία να σύρεται στο να ενεργοποιήσει τη Συνθήκη
του Μοντρέ για να ικανοποιήσει ΗΠΑ και ΕΕ και με το
μέλλον αβέβαιο, αφού από τη μια υπάρχει ένα modus
operandi με τη Ρωσία, σε ζητήματα όπως η Συρία, και
από την άλλη η διάθεση των Δυτικών απέναντί της σε
μια σειρά θεμάτων, από τον σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα μέχρι το Μεταναστευτικό και τα Ελληνο-
τουρκικά.
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Με το βλέμμα στην Ουκρανία
και την κρίσιμη άτυπη Σύνοδο
στο Παρίσι ο Μητσοτάκης
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Η
Αθήνα παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις στο μέτωπο της
Ουκρανίας και φέρεται έτοι-
μη να συμπαραταχθεί ή και να

βρεθεί στην αιχμή του δόρατος των ευρω-
παϊκών και νατοϊκών πρωτοβουλιών, κα-
θιστώντας σαφές ότι για την ελληνική δι-
πλωματία η προάσπιση του Διεθνούς Δι-
καίου και η απόκρουση πάσης φύσεως
αναθεωρητικών επιδιώξεων αποτελούν
κόκκινη γραμμή. 

Ως προς αυτό, σε καθοριστικό ορόσημο
της εν γένει στάσης της Ευρώπης έναντι
της Ρωσίας αναδεικνύεται η άτυπη Σύνο-
δος Κορυφής στο Παρίσι στα τέλη της
επόμενης εβδομάδας, η οποία αναλόγως
και των έως τότε εξελίξεων δεν αποκλεί-
εται να προσλάβει και αποφασιστικό χα-
ρακτήρα.

Το ιδεολογικό πολιτικό υπόβαθρο των
εθνικών χειρισμών στην κρίση της Ου-
κρανίας αλλά και τη θέση της Ελλάδος σε
μια συγκυρία όπου η Ευρώπη και ο κό-
σμος κατ’ επέκταση γνωρίζουν βαθιές γε-
ωπολιτικές μεταβολές ανέλυσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή. Ο κ.
Μητσοτάκης, απαντώντας εμμέσως πλην
σαφώς στις αιτιάσεις των κομμάτων της
αντιπολίτευσης, υπενθύμισε πως οποτε-
δήποτε η χώρα έλαβε ξεκάθαρη θέση σε
κρίσιμες διεθνείς συγκυρίες κέρδισε,
επιμένοντας ότι στην περίπτωση της ου-
κρανικής κρίσης δεν χωρούν ίσες απο-
στάσεις. «Ή θα είσαι με την ειρήνη και το
Διεθνές Δίκαιο ή θα είσαι απέναντί τους»,
είπε χαρακτηριστικά.

Καρότο και μαστίγιο
Για το Μέγαρο Μαξίμου είναι κάτι παρα-

πάνω από σαφές πως οι χειρισμοί της
Αθήνας στην ουκρανική κρίση έχουν ευ-
θεία αντανάκλαση και στο μέτωπο των Ελ-
ληνοτουρκικών. Στην κυβέρνηση εκτι-
μούν ότι η εξαρχής κρυστάλλινη στάση
της Ελλάδας στο πλευρό των δυτικών μας
συμμάχων και κατά των ρωσικών αναθε-
ωρητικών επιδιώξεων προσθέτει... πόν-
τους αξιοπιστίας στη χώρα, ενώ ταυτό-
χρονα εκθέτει τους υστερόβουλους σχε-
διασμούς της Τουρκίας, η οποία αρνείται
παραδοσιακά να ευθυγραμμιστεί με τις
δυτικές επιδιώξεις. Ανώτεροι κυβερνητι-
κοί αξιωματούχοι θεωρούν, δε, πως η
συγκυρία ευνοεί τη στρατηγική θέση της
χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευ-

ρύτερη περιοχή, ενώ αποδυναμώνει αι-
σθητά την όποια επιρροή των πάγιων
τουρκικών αναθεωρητικών αιτιάσεων σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. «Δεν θα
επιτρέψουμε σε κανέναν μιμητή του ανα-
θεωρητισμού να δράσει στην περιοχή
μας», διεμήνυσε με νόημα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή κοινοβου-
λευτική συζήτηση. Ταυτόχρονα πάντως
υπενθύμισε, «προκληθείς» από τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η πόρτα του διαλό-
γου με την ηγεσία της Τουρκίας είναι πάν-
τα ανοιχτή, σπεύδοντας μάλιστα να διευ-
κρινίσει πως «αυτή η συγκυρία ενδεχομέ-
νως να ευνοεί μια τέτοια συνάντηση». Συ-
νομιλητές του πρωθυπουργού εξηγούν
ότι η Αθήνα διαθέτει την αυτοπεποίθηση
που απορρέει από το δίκαιο των θέσεών
της, το ισχυρό δίκτυο εταίρων και συμμά-
χων της περιφερειακά και διεθνώς αλλά
και από την εν εξελίξει προσπάθεια αμυν-
τικής θωράκισης της χώρας προκειμένου
να μπορεί να συνομιλεί ανά πάσα στιγμή
ως ισότιμος εταίρος με τη γείτονα. Μάλι-

στα, η πρωθυπουργική αποστροφή περί
νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ απο-
τελεί και ένα έμμεσο πλην όμως ξεκάθα-
ρο μήνυμα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες
στην Ουκρανία τυχόν αναζωπύρωση της
τουρκικής προκλητικότητας θα προκα-
λούσε μείζονα προβλήματα στη συνοχή
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

Πρωτοβουλίες στο ενεργειακό
Την ίδια ώρα η Αθήνα επιταχύνει τον

ενεργειακό σχεδιασμό της στην κατεύ-
θυνση της διαφοροποίησης των πηγών
προμήθειας φυσικού αερίου και κατ’ επέ-
κταση της απεξάρτησής της από τη Μό-
σχα, ευθυγραμμιζόμενη με τον στρατηγι-
κό προσανατολισμό των Ευρωπαίων εταί-
ρων μας. Ενδεικτικό του προχωρημένου
του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και
η προαναγγελία Μητσοτάκη χθες από τη
Βουλή για τη δημιουργία και δεύτερου
τερματικού σταθμού υποδοχής υγροποι-
ημένου αερίου στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης. Την ώρα εξάλλου που σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο οι εισηγήσεις του Έλλη-
να πρωθυπουργού για τη δημιουργία κοι-
νού ευρωπαϊκού ταμείου στήριξης νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων βρίσκονται στον
πυρήνα του ευρωπαϊκού προβληματι-
σμού, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο
για μια δυναμική απάντηση των Βρυξελ-
λών στο μέτωπο της ακρίβειας, η κυβέρ-
νηση ενεργοποιεί τη δική της δέσμη μέ-
τρων χάριν της ανακούφισης καταναλω-
τών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό
λοιπόν θεωρείται θέμα ωρών ή λίγων
ημερών η ανακοίνωση του υπουργείου
Ανάπτυξης περί επιβολής πλαφόν στο πε-
ριθώριο κέρδους των βενζινοπωλών προ-
κειμένου να καταπολεμηθεί εμπράκτως η
αισχροκέρδεια. 

Δεν άφησε αναπάντητη ο Νίκος Δένδιας την αιχμηρή κριτική
που του άσκησε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κα-
τρίνης, χαρακτηρίζοντας φιάσκο τη συνάντηση του επικεφα-
λής της ελληνικής διπλωματίας με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερι-
κών Σ. Λαβρόφ. «Στοιχειωδώς θα έπρεπε να τεκμηριώσετε το
φιάσκο. Γιατί δεν το διατυπώσατε αφού έγινε και έρχεστε τώρα,
έπειτα από εβδομάδες, να μας το πείτε; Το ίδιο θα λέγατε, φαν-

τάζομαι, για τον Μακρόν και τον Μπλίνκεν που συναντήθηκαν
μαζί του. Γιατί με κατηγορείτε; Ότι δεν προβλέψαμε ακριβώς
την εισβολή; Δεν είδατε την ανακοίνωση, που είπαμε στους Έλ-
ληνες υπηκόους να φύγουν από την Ουκρανία;», είπε ο κ. Δέν-
διας. Απαντώντας ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για μεγάλη ευθύνη
του κ. Δένδια για το γεγονός ότι η χώρα επί ενάμιση χρόνο δεν
είχε προξενείο στη Μαριούπολη.

Απάντηση Δένδια στην επίθεση Κατρίνη

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Μήνυμα
στην Άγκυρα
η καταδίκη
της Ρωσίας



Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε
στη Βουλή τα κόμματα για 
τις εξελίξεις - Χαμηλοί τόνοι
και ομόθυμη καταδίκη 
της ρωσικής εισβολής
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Αλέξης Τσίπρας:
«Μέρος της λύσης 
η Ελλάδα»

Να μη γίνει η Ελλάδα μέρος του πο-
λέμου αλλά μέρος της λύσης ζήτησε ο
Αλέξης Τσίπρας, επιρρίπτοντας ευθύ-
νες στην κυβέρνηση ότι με τη απόφα-
σή της να αποστείλει αμυντικό υλικό
στην Ουκρανία εμπλέκει τη χώρα σε
εμπόλεμες πρωτοβουλίες. Εξέφρα-
σε, δε, ανησυχία και προβληματισμό
για το γεγονός ότι χωρίς να υπάρξει
συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και χωρίς
ενημέρωση των κομμάτων η κυβέρ-
νηση αποφάσισε να στείλει όπλα στην
Ουκρανία. «Δεν επιτρέπονται επιπο-
λαιότητες και δεν επιτρέπεται να απο-
φασίζετε μόνος σας», είπε απευθυ-
νόμενος στον πρωθυπουργό.

«Απαιτείται εθνική σύνεση», ανέ-
φερε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθε-
σε πως συμφωνεί μεν στις σκληρές
κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, κατα-
δικάζοντας τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και ζητώντας κατάπαυση
του πυρός.

Απαντώντας στην αποστροφή του
πρωθυπουργού για τις φρεγάτες Be-
lharra και τα Rafale, είπε ότι «όταν
κάποιοι χτυπούν τα τύμπανα πολέμου
στην Ευρώπη, κάποιοι θα πρέπει να
ξαναζυγίσουν τις εκτιμήσεις τους στο
ξεπερασμένο δίλημμα περί βουτύρου
και κανονιών», λέγοντας ότι για τον
ΣΥΡΙΖΑ αυτοσκοπός είναι η ειρήνη
και η προοπτική και πως οι εξοπλι-
σμοί είναι μόνο ένα από τα μέσα.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η
απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στα περί
ίσων αποστάσεων, λέγοντας «ούτε φι-
λορώσοι ούτε αντιρώσοι είμαστε, ού-
τε φιλοαμερικανοί ούτε αντιαμερικα-
νοί είμαστε. Είμαστε Έλληνες Ευρω-
παίοι, είμαστε με το Διεθνές Δίκαιο
και την ειρήνη», ενώ ανταπαντώντας
στο «ανήκομεν εις την Δύσιν» επικα-
λέστηκε τη φράση του Ανδρέα Πα-
πανδρέου «η Ελλάδα ανήκει στους
Έλληνες».

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. «Είστε Τσίπρας
των 360 μοιρών, μια χώρα δεν μπορεί
να ανήκει παντού, έχει κάποιους προ-
σανατολισμούς», τόνισε στην τριτολο-
γία του ο πρωθυπουργός, σημειώνον-
τας ότι στο υπουργικό συμβούλιο του
Αλέξη Τσίπρα συνυπήρχαν Καμμέ-
νος, Κοτζιάς και Τέρενς Κουίκ. 

της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Σ
ε ομόθυμη καταδίκη της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία
προχώρησαν τα κόμματα στη
Βουλή, στο πλαίσιο της ενημέ-

ρωσης του πρωθυπουργού για τις εξελί-
ξεις στο μέτωπο του πολέμου. 

Στην Ολομέλεια πάντως διαφάνηκε κλί-
μα συνεννόησης ως προς τη στήριξη του
δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, ενώ επι-
κράτησαν χαμηλοί τόνοι παρά τις επιμέ-
ρους διαφωνίες. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
καταδίκασαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο
τη ρωσική εισβολή και συμφώνησαν την
επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη Μόσχα.
Διαφωνίες καταγράφηκαν ως προς την
αποστολή αμυντικού υλικού, ενώ στην τρι-
τολογία του ο πρωθυπουργός επιτέθηκε
στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την απο-
στροφή του ότι η «Ελλάδα ανήκει στη Δύ-
ση, την Ανατολή, τον Βορρά και τον Νότο».

Για την αμυντική βοήθεια
Πολλαπλά μηνύματα έστειλε στην πα-

ρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κα-
ταδικάζοντας πράξεις αναθεωρητισμού
και εκφράζοντας καθαρές θέσεις και επι-
λογές ως προς την ουκρανική κρίση. «Δεν
χωρούν ίσες αποστάσεις. Ή θα είσαι με
την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο ή θα εί-
σαι απέναντί τους», είπε ο πρωθυπουρ-
γός, ενώ υπεραμύνθηκε της απόφασης να
αποσταλεί αμυντικό υλικό στη χειμαζόμε-
νη Ουκρανία, συνδέοντας μάλιστα την κί-
νηση αυτή με τα Ελληνοτουρκικά και το
εθνικό μας συμφέρον. «Είχαμε κάθε λόγο
πέρα και πάνω από ευρωπαϊκές πρωτο-
βουλίες να στηρίξουμε διμερώς την Ου-
κρανία», είπε σημειώνοντας ότι πρόκειται
για μια ξεκάθαρη αντίληψη για το πού
ανήκουμε. Χαρακτήρισε παράλογη και
ανιστόρητη την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, που ξυπνά στην Ευρώπη εφιάλ-
τες πολέμου, επισημαίνοντας ότι η επέμ-
βαση της Ρωσίας είναι κατάφωρη παρα-
βίαση του Διεθνούς Δικαίου. «Είμαστε στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας», είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ενώ παραφράζοντας
την ιστορική φράση του Κ. Καραμανλή
«ανήκομεν εις την Δύσιν» τόνισε ότι «εί-
μαστε και εμείς Δύση».

Συνδέοντας την πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης με τα εθνικά θέματα, επεσήμα-

νε ότι η χώρα μας δεν είναι στην πιο ασφα-
λή γειτονιά του πλανήτη και πως ένας συ-
νεπής σύμμαχος οφείλει να μπορεί να
βλέπει και να διαβάζει τα συμφέροντα της
χώρας, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να
διεκδικήσουμε αντίστοιχη αμυντική βοή-
θεια, αν βρεθούμε σε ανάλογη θέση.

Μήνυμα στην Τουρκία
Το μήνυμα ήταν σαφές και προς την

Τουρκία, με τον πρωθυπουργό να επιμένει
ότι η δική μας καθαρή στάση στην Ουκρα-
νία είναι μια ρητή προειδοποίηση ότι δεν
θα επιτρέψουμε σε κανέναν μιμητή του
αναθεωρητισμού να δράσει στην περιοχή
μας. Στην αιχμή του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν
πρέπει να σταματήσουν οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας με τον Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε
ότι ποτέ δεν έχει κλείσει η πόρτα του δια-
λόγου με τη γείτονα. «Ανά πάσα στιγμή εί-
μαι προσωπικά έτοιμος να συναντηθώ με

τον Ερντογάν και ενδεχομένως η συγκε-
κριμένη συγκυρία ίσως να δικαιολογεί μια
τέτοια συνάντηση», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Με αφορμή τη δραματική συγκυρία του
πολέμου, εξήρε την τεράστια σημασία των
εξοπλιστικών προγραμμάτων, τονίζοντας
ότι η άμυνα είναι ο υπέρτατος σκοπός, ενώ
κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει τις
απόψεις του ως προς τη σημασία των εξο-
πλιστικών προγραμμάτων.

Μητσοτάκης: «Είμαστε στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας»

Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητεί το ΚΙΝΑΛ
Σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για τον πόλεμο στην Ουκρανία

ζήτησε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, επισημαίνοντας πα-
ράλληλα την ανάγκη ενεργούς διπλωματίας με ισχυρό εθνικό μέτωπο. Ο κ. Κατρί-
νης επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν επεδίωξε εθνική συνεννόηση και ζήτησε να
ληφθούν άμεσα εθνικές πρωτοβουλίες για ειρηνευτική διαμεσολάβηση και στήρι-
ξη των ομογενών μας και στήριξη στον ουκρανικό λαό με αποστολή εφοδίων και
αμυντικού υλικού.

«Κανένα συμφέρον δεν έχει η Ελλάδα να στοιχίζεται πίσω από το ΝΑΤΟ», είπε
στην ομιλία του ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι
«δεν θα διαβάσουμε την Ιστορία ούτε με την υπαγόρευση των αμερικανονατοϊκών
ούτε με την αντικομμουνιστική παραχάραξη και αφήγηση του Πούτιν». «Τρέξαμε
πρώτοι σαν τον χρήσιμο ανόητο να στείλουμε όπλα», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος,
κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο για τη διαφυγή των Ελλήνων
ομογενών από την εμπόλεμη ζώνη.



Τ
έλος στα σενάρια που καλλιερ-
γούσε όλο το προηγούμενο διά-
στημα ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω των social
media περί διαφωνίας του πρω-

θυπουργού με τον υπουργό Εξωτερικών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως
οι σχέσεις με τον Νίκο Δένδια είναι αρμο-
νικές και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να
αναζητήσει εσωκομματικά «μαχαιρώμα-
τα» στο δικό του κόμμα. «Αν ψάχνετε εν-
τός της κυβέρνησης, στις σχέσεις τις δι-
κές μου με τον υπουργό Άμυνας, με τον
υπουργό Εξωτερικών, διαφωνίες, λυπά-
μαι, ψάξτε αλλού. Δείτε, ίσως, τα δικά σας
εσωτερικά προβλήματα. Μπορώ να σας
ενημερώσω ότι οι σχέσεις μου είναι όχι
απλά απόλυτα αρμονικές, αλλά υπάρχει
απόλυτη σύνταξη ως προς τις βασικές
αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική
πολιτική», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην
πρωτολογία του είχε αναφερθεί με θερμά
σχόλια στις σημαντικές προσπάθειες που
καταβάλλει το υπουργείο Εξωτερικών τό-
σο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και για
την προστασία των Ελλήνων ομογενών. 

«Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες
τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας. Μάχεται όπως μπορεί,
με σπουδαία δουλειά, η οποία γίνεται
από τον υπουργό και από το υπουργείο
Εξωτερικών, για την προστασία της ελ-
ληνικής ομογένειας, και ενισχύει την

Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά
και ναι, και στρατιωτικά».

Δεν ήταν πρώτη φορά
Κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν πως

δεν ήταν η πρώτη φορά που η Κουμουν-
δούρου άφηνε υπονοούμενα για «σύννε-
φα» στις σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών
με στόχο να δημιουργήσει ρήγμα σε μια
συνεργασία η οποία έχει αναβαθμίσει ση-
μαντικά τη χώρα σε διπλωματικό επίπεδο.

Ανάλογοι ισχυρισμοί από την πλευρά
της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξαν
μετά το επεισόδιο που υπήρξε στην Άγκυ-
ρα ανάμεσα στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου
και τον Νίκο Δένδια, με τα μέσα ενημέρω-
σης που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ να ανα-
δεικνύουν το ζήτημα υποστηρίζοντας πως
δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον
πρωθυπουργό. Ωστόσο και τότε το Μαξί-
μου στήριξε απόλυτα τον υπουργό Εξωτε-
ρικών, διαψεύδοντας τα όσα υποστήριζαν
στον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης το ίδιο είχε συμβεί
στη μυστική συνάντηση της Γερμανίας,
στην οποία προετοιμαζόταν συνάντηση
Μητσοτάκη - Ερντογάν και είχε πάρει μέ-
ρος η Ελένη Σουρανή.

Η Κουμουνδούρου δείχνει να αναζητά
αφορμές, προκειμένου να προκαλέσει
εσωτερικές τριβές στην κυβέρνηση,
ωστόσο όλες οι προσπάθειές της έχουν
πέσει στο κενό. Ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος σχολίασε τα υπονοούμενα που
αφήνει η αξιωματική αντιπολίτευση: «Εί-
δα και εγώ να διακινούνται διάφορα σενά-
ρια, ιστορίες για αγρίους. Τα πράγματα εί-
ναι πάρα πολύ σοβαρά για να ασχολείται
κανείς με παραμύθια και με ίντριγκες».

«Δεν θα καθόμασταν δίπλα δίπλα»
Ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος που

επικρατεί μεταξύ του πρωθυπουργού και
του υπουργού Εξωτερικών ήταν το χειρο-
κρότημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νί-
κο Δένδια όταν ο τελευταίος κατηγόρησε
ευθέως τον ΣΥΡΙΖΑ πως βρίσκεται πίσω από
συγκεκριμένα σενάρια. «Είναι προφανές,
είναι φανερό ότι σχετικά δημοσιεύματα που
καθοδηγούνται και μιλούν περί διαφωνίας
μου με τον πρωθυπουργό είναι παντελώς
αβάσιμα. Στερούνται σοβαρότητας», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενος
προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Το ίδιο
υποστηρίξατε και εσείς σε ανακοίνωση του
κόμματός σας. Αν υπήρχε διαφωνία, θα την
είχατε διαπιστώσει. Δεν θα καθόμασταν δί-
πλα με τον πρωθυπουργό. Θα με είχε απο-
πέμψει, δεν θα με ανεχόταν, ούτε εγώ θα
κάλυπτα κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ».

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε σε θέση
απολογούμενου ακούγοντας την ξεκάθα-
ρη στήριξη του πρωθυπουργού. 

«Όταν ένας υπουργός Εξωτερικών δια-
φωνεί, ο πρωθυπουργός οφείλει να τον
αποπέμψει. Εγώ δεν υπαινίχθηκα ότι
υπάρχει διαφωνία μεταξύ σας, ο κ. Μη-
τσοτάκης έσπευσε να απαντήσει, δεν ξέ-
ρω σε ποιον», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ωστόσο κυβερνητικά στελέχη υπεν-
θύμιζαν τα όσα είχε πει σε τηλεοπτική του
συνέντευξη στο Mega ο αρμόδιος τομεάρ-
χης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κα-
τρούγκαλος.

«Γεννώνται, πάντως, εύλογα ερωτή-
ματα γιατί απουσίαζε κατά τη λήψη της
συγκεκριμένης απόφασης ο συναρμό-
διος υπουργός Εξωτερικών», είχε τονί-
σει, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για
τη μη συμμετοχή του Νίκου Δένδια στη
σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου και
αποφασίστηκε η αποστολή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας και αμυντικού υλικού
στην Ουκρανία.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε
πως οι σχέσεις με τον ΥΠΕΞ
είναι αρμονικές και έστειλε
μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ 
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Η διπλή στήριξη 
στον Δένδια και 
με χειροκρότημα
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Tης Σοφίας Σπίγγου 

Ν
τόμινο εξελίξεων προκάλεσε
η δημοσιοποίηση ηχητικού
αποσπάσματος της συνομι-
λίας του εκλιπόντος επιχει-

ρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου με γυναί-
κα επιχειρηματία, που φέρεται να είχε
ρόλο μεσάζοντα σε συζητήσεις με την
πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασι-
λική Θάνου. 

Εκτός από την πολιτική αντιπαράθεση
για το θέμα, πλέον η Εισαγγελία του Αρεί-
ου Πάγου εξετάζει το ενδεχόμενο ανά-
συρσης από το αρχείο της μηνυτήριας
αναφοράς του επιχειρηματία, ο οποίος εί-
χε καταγγείλει απόπειρα εκβιασμού σε
βάρος του έναντι οικονομικού ανταλλάγ-
ματος. Μετά τη μελέτη του φακέλου ενδέ-
χεται, αν και εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις του νόμου, να ανασυρθεί η δι-
κογραφία, γεγονός που θα σηματοδοτήσει
νέο κύκλο ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι το σκέλος της μηνυ-
τήριας αναφοράς που αφορούσε τη Βασι-
λική Θάνου είχε αρχειοθετηθεί σε εξαιρε-
τικά σύντομο χρονικό διάστημα το 2016
από την τότε αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Άννα Ζαΐρη. Μάλιστα, ο Ανδρέας
Βγενόπουλος εκείνη την περίοδο είχε το-
ποθετηθεί δημόσια και είχε περιγράψει
ότι δεχόταν εκβιασμό από την ανώτατη δι-
καστική λειτουργό, προκειμένου να του
αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά, με
την υπόσχεση ότι θα τον συνέδραμε στις
ανοιχτές υποθέσεις που είχε με τη Δι-
καιοσύνη. Το δεύτερο σκέλος της μηνυτή-
ριας αναφοράς του επιχειρηματία που
αφορούσε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα
στην υπόθεση, όπως τη γυναίκα επιχειρη-
ματία που εμφανιζόταν ως «διαμεσολα-
βήτρια», είχε αρχειοθετηθεί από τον μετέ-
πειτα επίκουρο εισαγγελέα Εγκλημάτων
Διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα.

Η επίμαχη συνομιλία φέρεται να ηχο-

γραφήθηκε στο γραφείο του επιχειρημα-
τία κατά τη διάρκεια συνάντησης με την
επιχειρηματία Δ.Μ., η οποία, σύμφωνα με
τις καταγγελίες του ίδιου, που έφυγε από
τη ζωή το 2016, ήταν έμπιστη φίλη της Βα-
σιλικής Θάνου και μετέφερε το αίτημά της
για χρήματα μέσω «βιβλίων», τα οποία θα
εισέπραττε ο δικηγόρος γιος της. Στο ηχη-
τικό απόσπασμα, ο Ανδρέας Βγενόπουλος
αναφέρει για τη Βασιλική Θάνου ότι «ήθε-
λε τα βιβλία από την πρώτη συνάντηση»,
με τη φίλη της να του απαντά: «Ναι, φυσι-
κά. Φυσικά. Και νόμιζε μάλιστα ότι σας το

είπα». Σημειώνεται ότι την επίμαχη περίο-
δο κρινόταν η έκδοση δύο στενών συνερ-
γατών του επιχειρηματία, στελεχών της
MIG, από την Ελλάδα στην Κύπρο.

Στο μεταξύ, η κυρία Θάνου εξέδωσε
ανακοίνωση δηλώνοντας ότι θα ασκήσει
όλα τα νόμιμα δικαιώματά της «εναντίον
όσων ανακυκλώνουν τις άθλιες συκοφαν-
τίες» σε βάρος της, «οι οποίες διερευνή-
θηκαν και αρχειοθετήθηκαν από την Ει-
σαγγελία του Αρείου Πάγου, από το 2016».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η
ανακοίνωση του γιου της κυρίας Θάνου,

Σπύρου Χριστόφιλου, ο οποίος χαρακτη-
ρίζει τη μήνυση που είχε καταθέσει ο επι-
χειρηματίας «κακέκτυπο βυζαντινής ρα-
διουργίας που περιγράφει καθαρά τη δική
του ενοχή σε σκευωρία».

Ευκαιρία για πολιτικά οφέλη βλέπουν στα ζέοντα θέμα-
τα της επικαιρότητας στην Κουμουνδούρου. Στις ανατιμή-
σεις και την ακρίβεια, ήρθε να προστεθεί η «βιαστική κί-
νηση του πρωθυπουργού» όπως χαρακτηρίζουν την απο-
στολή μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια και όπλων στην
Ουκρανία. Παράλληλα, στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθη-
κε και η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεν-
δώνη να ακυρώσει όλες τις εκδηλώσεις με ρωσικούς πο-
λιτιστικούς οργανισμούς. 

Η υπουργός, μάλιστα, έδωσε οδηγίες να ανασταλεί
οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός
ή συζήτηση εκδηλώσεων, ενώ ανάμεσα σε αυτά είναι και
η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου εκδήλω-

ση γκαλά όπερας καθώς και η μετάδοση της παράστασης
«Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bol-
shoi Ballet live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σύσσωμος ο κόσμος του πολιτισμού και των γραμμάτων
-ακόμη και της δεξιάς παράταξης- αντιδρούν στην από-
φαση αυτή της Μενδώνη, ενώ «φωτιά» έχουν πάρει τα
σχόλια στα social media. 

Οι δημοσκοπήσεις του Τσίπρα
Η αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση

Μητσοτάκη εξαιτίας των όσων προαναφέραμε, σε συ-
νάρτηση με τις δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια της ο

7ος της Κουμουνδούρου, έχουν βάλει τον πρόεδρο Τσί-
πρα σε πορεία ανασύνταξης, όχι των δυνάμεων του
κόμματος αλλά του αυριανού κυβερνητικού σχήματος. 

Κύκλοι της ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν στην «Political»
πως στην Κουμουνδούρου έχουν γνώση για δημο-
σκοπήσεις που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για τον
ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην ερώτηση, μάλιστα, στην περίπτωση που τα σενά-
ρια περί νίκης του ΣΥΡΙΖΑ επαληθευτούν, αν το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι έτοιμο να
αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας, πηγές
του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν πως «ακόμα και να μην είναι έτοι-
μο το κόμμα, ο Τσίπρας είναι έτοιμος από καιρό». 

Και το ρωσοουκρανικό στην αντιπολιτευτική «μυλόπετρα» 

Ξανά στον αφρό η μήνυση
Βγενόπουλου κατά Θάνου

Σκέψεις από την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου για
ανάσυρση της υπόθεσης 



Ο Μπογδάνος 
και η σύναξη 
στο «Καστρί»

Το περασμένο Σάββατο το μεσημέ-
ρι ο ανεξάρτητος μετά τη διαγραφή
του από τη ΝΔ βουλευ-
τής Κ. Μπογδάνος
ανηφόρισε προς τα
βόρεια προάστια
με τελικό προορι-
σμό το ξενοδοχείο
«Καστρί». Εκεί σε αί-
θουσα του ξενοδοχείου
έγινε μια σύναξη, την οποία, όπως μα-
θαίνω, διοργάνωσαν το Ρεύμα και η
Ελεύθερη Πατρίδα. Εκεί λοιπόν μα-
ζεύτηκαν καμιά πενηνταριά στελέχη,
άλλα προερχόμενα από το σαμαρικό
μπλοκ και άλλα όχι, και το θέμα της
συζήτησης ήταν αν και υπό ποιες
προϋποθέσεις «χωράει» ένα νέο κόμ-
μα στα δεξιά της ΝΔ. Ο δημοσιογρά-
φος-βουλευτής περισσότερο «αγό-
ραζε» χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του.
Σου λέει, αν δεν κάτσει αυτό, μήπως
να πάω προς Δήμο Αθηναίων; 

Κακό που πάθανε!
Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρί-

ζουν ότι τα μέτρα σε βάρος της Ρω-
σίας είναι ικανά να τη στραγγαλίσουν
οικονομικά. Η Ρωσία είναι γεγονός
ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει -όπως
εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται-
ούτε το νόμισμά της ούτε τις τράπεζές
της. Μπαίνουν capital controls και οι
Ρώσοι πολίτες κάνουν ουρές στα
ΑΤΜ. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Το
πιο σκληρό μέτρο το έλαβαν το Porn-
hub και το Onlyfans. Μόλις κάποιος
από τη Ρωσία επισκεφτεί και τις δύο
ιστοσελίδες πορνογραφικού περιε-
χομένου, αυτομάτως εμφανίζεται η
σημαία της Ουκρανίας.
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Ποιος άλλοτε κραταιός συ-
νεργάτης του πρώην πρω-
θυπουργού Κ. Καραμανλή
-με τον οποίο εδώ και
χρόνια δεν έχει ανταλλά-

ξει ούτε SMS- εθεάθη στο
συνέδριο του κόμματος του Γ.

Τράγκα, του οποίου εξελέγη νέος πρόεδρος ο
δημοσιογράφος Πάρις Κουρτζίδης; Θα σας δώ-
σω «βοήθεια από το κοινό». Το περασμένο
Σάββατο βρέθηκε και στη σύναξη των δεξιών
στο ξενοδοχείο «Καστρί». 

Φτωχή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα 
Στα κεραμίδια έχει ανέβει ο Γιώργος Κύρτσος. Όχι γιατί

μέρα με τη μέρα συνειδητοποιεί ότι επέλεξε την πολιτική
του «αυτοκτονία». Κυρίως γιατί με την αποπομπή του από
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποκλείεται από μια σειρά
από παροχές με σημαντικό οικονομικό κί-
νητρο. Χάνει, για παράδειγμα, τη χρη-
ματοδότηση ταξιδιών σε διάφορες
χώρες του εξωτερικού, τη χρημα-
τοδότηση μηνυμάτων μέσα από τα
social media κ.λπ. Στερνή μου
γνώση, να σ’ είχα πρώτα, που λέει
και ο σοφός λαός! 

Πασόκος στα γεράματα 
ο  Γιάννης  Ραχωβίτσας;

Μετά το πέρασμά του από τη ΝΔ και την υποψηφιότητα της
συζύγου του με τους ΑΝΕΛ του Καμμένου, ο παλιός αξιωματι-
κός της Αστυνομίας Γιάννης Ραχωβίτσας βάζει λυτούς και δε-

μένους για να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις
επόμενες βουλευτικές εκλογές. Έχοντας κα-

ταλάβει ότι η σημερινή ηγεσία του Μαξί-
μου έχει αντιληφθεί πλήρως τον ρόλο του
σε όλα τα επίπεδα, πήρε την απόφαση να
γίνει στα γηρατειά του... ΠΑΣΟΚ. Απορία:

Ο Ανδρουλάκης το ξέρει;

Ε
νοχλημένοι μαθαίνω ότι είναι
οι συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού με τη στάση του Νί-
κου Ανδρουλάκη, ο οποίος, αν

και ήταν ο μόνος από τους αρχηγούς των
κομμάτων της αντιπολίτευσης που στήρι-
ξε την αποστολή αμυντικού οπλισμού
στην Ουκρανία, άφησε αιχμές εναντίον
του κ. Μητσοτάκη ότι «υποβαθμίζει την
εθνική συνεννόηση», γιατί δεν ενημέρω-
σε κανέναν πολιτικό αρχηγό, ενώ ζήτησε
και τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτι-
κών Αρχηγών. 

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως

δεν μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να μιλάει
για συνεννόηση, όταν έχει δεχτεί δύο
προσκλήσεις από τον πρωθυπουργό για
συνάντηση, τις οποίες δεν αποδέχτηκε,
και όταν με πρωτοβουλία του ίδιου του

Μητσοτάκη διεξήχθη χθες στη Βουλή δη-
μόσια συζήτηση για το θέμα.  Το τελευ-
ταίο, όπως μου έλεγε στενός συνεργάτης
του πρωθυπουργού, έχει ιδιαίτερη σημα-
σία, διότι η χθεσινή αναλυτική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων για το κρισιμότε-
ρο ίσως ζήτημα στη μεταπολιτευτική ιστο-
ρία της χώρας δεν ήρθε στη Βουλή μέσα
από πρωτοβουλία κάποιου αντιπολιτευτι-
κού κόμματος -που είχε τη δυνατότητα να
την αναλάβει, αλλά δεν το έπραξε- αλλά
με επιλογή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, ο
οποίος το δηλώνει αλλά και το εννοεί ότι οι
καιροί απαιτούν εθνική συνεννόηση. 

Η ενόχληση του Μαξίμου
για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η κουτσομπόλα της Κουμουνδούρου με παρακάλεσε να σας προειδο-
ποιήσω έγκαιρα: Καθ’ οδόν προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο αρχηγός και
το κορυφαίο στέλεχος θα γίνουν μαλλιά κουβάρια. «Σιγά το νέο», έκανα
και εγώ τον έξυπνο. «Με τον Ευκλείδη εννοείς». «Όχι, καλέ μου άνθρω-
πε. Αυτό το γνωρίζουν και οι πέτρες. Με τον Πάνο, θα συγκρουστούν σαν
τα κριάρια». «Με τον Σκουρλέτη εννοείς;». «Μάλιστα, με τον Σκουρλέτη,
ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί χύνει δηλητήριο για τον Αλέξη Τσί-
πρα αλλά και για τον διάδοχό του ως γραμματέα του κόμματος Δημήτρη
Τζανακόπουλο. Ο αρχηγός είναι πλήρως ενημερωμένος για τη χολή που
στάζει ο Σκουρλέτης από τους καλοθελητές που υπάρχουν παντού και
έχει αρχίσει “το ζέσταμα”»... 

Έρχεται μετωπική Αλέξη - Πάνου
«Λιώμα» εμφανίστηκε ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου
στην έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟ-
ΤΡΟΦ για να εκπροσωπήσει την κυβέρ-
νηση και να πραγματοποιήσει τα επίση-
μα εγκαίνιά της. Το -πο-
λύ- αλκοόλ είχε
«ανεβάσει» τη διά-
θεση του Σίμου,
που ήταν... εύθυ-
μος και διαχυτικός
με τους υπόλοιπους
προσκεκλημένους στην
έκθεση: αγκαλιές και φιλιά με τον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη
και τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη
-μέχρι και την ομιλία του διέκοψε για να
τον... αγκαλιάσει ξανά-, ενώ στην ομιλία-
χαιρετισμό του οι λέξεις έβγαιναν μετά...
δυσκολίας. Πάλι καλά που κόβοντας την
κορδέλα των εγκαινίων δεν έκοψε και
κάνα... δάχτυλο!!!

Ο... εύθυμος Σίμος



Μάζευε κι ας είναι 
και ρώγες…
Η καλή είδηση των ημερών πάντως είναι ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα
εκταμίευσης για την Ελλάδα 3,6 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις
και σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια, στο πλαί-
σιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας (RRF), του βασικού μέσου της Next
GenerationEU. Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 η Ελ-
λάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρω-
μής με βάση την επίτευξη των 15 ορόσημων
που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση
του Συμβουλίου για την πρώτη δόση. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα
αντλήσει η χώρα μας ανέρχονται σε 30,50 δισ.
ευρώ: 17,77 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και
12,73 δισ. σε δάνεια, το 13% των οποίων (3,96
δισ. ευρώ) εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα σε προ-
χρηματοδότηση στις 9 Αυγούστου 2021.

Η αλήθεια περί Ρώσων
τουριστών

Ακούω δεξιά και αριστερά ότι λόγω του πολέ-
μου θα χάσουμε την καλή πελατεία των Ρώ-
σων τουριστών και θα βουλιάξουμε και διά-
φορα άλλα αισιόδοξα. Καταρχάς, έτσι κι αλ-
λιώς ένας πόλεμος χαλάει, όπως και να έχει,
την τουριστική βιομηχανία. Όμως, πόσοι είναι
επιτέλους οι Ρώσοι τουρίστες που επισκέ-
πτονται την Ελλάδα; Κοντεύουν δέκα χρόνια
από το «μπαμ» που έγινε με την άφιξη των Ρώ-
σων τουριστών στην Ελλάδα - και μιλάμε για
«μπαμ» καθώς πάνω από 1.000.000 Ρώσους
τουρίστες είχαμε μόνο την τριετία 2012-2014.
Το 2019 οι Ρώσοι αντιπροσώπευαν το 1,9% του
συνόλου των τουριστών που ήρθαν στην Ελλά-
δα και το 2020 έπεσαν στο 0,3%. Άρα δεν μιλά-
με για ένα αιφνιδιαστικό φαινόμενο...

Ο... ξεχασμένος
κορονοϊός

Με τον πόλεμο ξεχάσαμε και τον κορονοϊό.
Άκουσα τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, ο
οποίος έλεγε ότι τον Μάρτιο θα αρθούν όλες οι
απαγορεύσεις και οι περιορισμοί και επιτέ-
λους το Πάσχα θα επανέλθουμε σε κανονικό-
τητα. «Θα πάμε σε ένα κανονικό Πάσχα και κα-
λοκαίρι κοντά στην κανονικότητα τουλάχιστον
για τους εμβολιασμένους», λέει ο υπουργός,
αλλά ακόμη και αυτό είναι... σχετικό. Κανονι-
κό Πάσχα με πόλεμο; Χλομό το βλέπω…

Δίχως «ταβάνι»
φαίνεται πως θα εί-
ναι οι αυξήσεις στις
τιμές των καυσίμων.
Ήδη σε πρατήρια
της Αθήνας η τιμή
ανά λίτρο κοντεύει
να φτάσει τα 2 ευρώ.
Όπως εκτιμά ο
Γιώργος Ασμάτο-
γλου, ο πρόεδρος
της ΠΟΠΕΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρα-
τηριούχων Εμπόρων Καυσίμων), «η τιμή της
βενζίνης σε 15 με 20 μέρες από σήμερα θα
ξεπεράσει τα 2 ευρώ» και αυτό θα έχει αντί-
κτυπο και στην κατανάλωση, η οποία θα μει-
ωθεί. Ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν φαίνε-
ται και αποκλιμάκωση της κατάστασης. Θα
πάει μακριά η βαλίτσα... «Μακάρι να υπάρ-
ξει ένα τέλος μέχρι τα μέσα καλοκαιριού,
αλλά το βλέπω ότι θα τραβήξει ακόμη παρα-
πέρα», σχολίασε ο κ. Ασμάτογλου.

Αλλαγές 
στη διοίκηση 
του ΔΕΔΔΗΕ

Ο
λοκληρώθηκε και πρακτικά η πώληση
του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με την κατάθεση
1.320 εκατ. ευρώ από τη Macquarie As-

set Management, που είχε αναδειχτεί πλειοδό-
τρια στον διαγωνισμό που προηγήθηκε. Επιπλέ-
ον το διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή με-
τά την παραίτηση των μελών, με την εξαίρεση
του κ. Μάνου, διευθύνοντος συμβούλου της
εταιρείας, και του κ. Μασούρα, εκπρόσωπου
των εργαζομένων, και την εκλογή των νέων με-
λών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του με-
τόχου του ΔΕΔΔΗΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθως: Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, πρόεδρος
- μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Μάνος, δι-
ευθύνων σύμβου-
λος, εκτελεστικό μέ-
λος (φωτό), Stépha-
ne Brimont, μη
εκτελεστικό μέλος,
Arthur Rakowski,
μη εκτελεστικό μέ-
λος, Mark Mathie-
son, μη εκτελεστικό
μέλος, Ουρανία Αι-
κατερινάρη, μη
εκτελεστικό μέλος, Ευάγγελος Αγγελετόπου-
λος, μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξανδρος Πατε-
ράκης, μη εκτελεστικό μέλος, Σωτήριος Χατζη-
μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος, Γεωργία Χριστο-
δουλοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος, και Κων-
σταντίνος Μασούρας, μη εκτελεστικό μέλος,
εκπρόσωπος των εργαζομένων.

«Περίεργα» πράγματα συμβαί-
νουν στην υπόθεση μιας γνω-
στής εταιρείας που δραστη-
ριοποιείται στην Ελλάδα. Κα-

τέθεσε αίτηση στον πτωχευτικό
νόμο και αφού πήρε την έγκριση

των πιστωτών αιτείται κούρεμα 87%! Δηλαδή,
οφείλει 82 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ και 33 εκατ. ευρώ
σε άλλους πιστωτές και θα βρεθεί να οφείλει ένα
ποσό αισθητά χαμηλότερο. Για παράδειγμα,
ακούγεται ότι μόνο η ΔΕΗ, όπως μαθαίνουμε, θα
χάσει από αυτή την ιστορία 71 εκατ. ευρώ.

«Π
ν
σ
ρ

τέ
νόμο
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Τα χειρότερα είναι
μπροστά μας

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο
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Ελεύθεροι 
οι Κουτσολιούτσοι

Εγώ σας το εί-
χα γράψει ότι θα
βγουν έξω... Και
έπεσα μέσα
100%. Ελεύθεροι
με περιοριστι-
κούς όρους
αφήνονται οι φε-
ρόμενοι ως πρω-
ταγωνιστές του

σκανδάλου της Folli Follie Δημήτρης και Τζώρ-
τζης Κουτσολιούτσος, ενώ η δίκη τους για σειρά
κακουργημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων. Το 18μηνο πέρασε
και έτσι ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης θα πάνε σπίτι
τους με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απα-
γόρευση απομάκρυνσης από τον Νομό Αττικής
και εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα
στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Μήνυμα από τους Τσέχους του ΟΠΑΠ

Μ
όνο ως θετική κίνηση μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση της διοίκησης
του ΟΠΑΠ να αποκλειστούν από τα στοιχηματικά κουπόνια του οργανι-
σμού όλες οι ρωσικές ομάδες και να προχωρήσει στην αναστολή του στοι-

χηματισμού σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός συνδέεται με ρωσικές διοργανώ-
σεις (πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, χάντμπολ, χόκεϊ
επί πάγου και ποδοσφαίρου σάλας/φούτσαλ). Μάλιστα, η σχετική ανακοίνωση του
οργανισμού αναφέρει: «Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο όλες μας οι σκέ-
ψεις είναι στον ουκρανικό λαό. Στον ΟΠΑΠ εκφράζουμε την αμέριστη συμπαρά-
στασή μας στους Ουκρανούς πολίτες και στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμά τους για
ελευθερία». Τόσο ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΟΠΑΠ ΑΕ Kamil Ziegler, ο οποίος
γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία (υπό ρωσική κατοχή), όσο και ο Τσέχος CEO Jan
Karas έχουν ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία αλλά παράλληλα και βαθιά γνώση
της… ρωσικής ερμηνείας περί «ελευθερίας, δημοκρατίας και δικαιωμάτων» αρκε-
τών λαών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

Αυτός ο Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ πού ζει;
Ο Κώστας Μπάρκας είναι βουλευτής στην Ελλάδα ή
τουρίστας; Ο άνθρωπος είναι βουλευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου και αγνοεί ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης
είναι γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού από τις
8/7/2019. Απίστευτα πράγματα. Έκανε μια ανάρτηση εις
την οποία έγραψε: «Ο υπουργός Εξωτερικών
@NikosDendias δεν πήρε μέρος στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Μαξίμου υπό τον
@kmitsotakis. Μια σύσκεψη που έγινε υπό το βλέμμα του
ανιψιού @grigoris_d ο οποίος δεν έχει κανένα θεσμικό
ρόλο πέραν της συγγένειας». Τι να πει κανείς; 
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Το νέο πρόσωπο 
του ΚΙΝΑΛ

Η Στεφανία Μουρελάτου αναλαμβάνει νέα
διευθύντρια Επικοινωνίας στο Κίνημα Αλλα-
γής. Η δημοσιογράφος έχει μεγάλη εμπειρία
στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ, ού-
σα για μια δεκαετία κυβερνητική συντάκτρια
στον ΑΝΤ1, και είναι μια εξαιρετική προσθή-
κη στο επικοινωνιακό επιτελείο της Χαριλά-
ου Τρικούπη. Καλή επιτυχία στα νέα της κα-
θήκοντα. Επίσης, θεσμικά η κυρία Μουρελά-
του θα συμμετέχει στον «πρωινό καφέ» που
κάνει ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κάθε Δευτέρα
στη Βουλή και στον οποίο μετέχουν ο Κώ-
στας Σκανδαλίδης, o Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Μιχάλης
Κατρίνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Δη-
μήτρης Μάντζος και η Έλενα Αναστασίου.

Παραμύθια 
της Χαλιμάς

Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν
από το Μέγαρο Μαξίμου στα όσα
διακινούνται περί πολύ κακών σχέ-
σεων μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια.
Υπάρχει 24ωρη «ανοιχτή γραμμή»
μεταξύ Μαξίμου και ΥΠΕΞ, ενώ και
το Σάββατο οι δύο άνδρες συναντή-
θηκαν για περισσότερο από μία ώρα
στο Μέγαρο Μαξίμου σε εξαιρετικό
κλίμα. Όλα τα άλλα είναι «δράκοι»
των γνωστών συριζαίικων εφημερί-
δων που ψάχνουν εναγωνίως εσωτε-
ρικό ρήγμα στην κυβέρνηση.

LOCK
Πήρε δίπλωμα λεωφορείου ο
πρόεδρος της ΟΣΥ. Μέσα στη
μαυρίλα των ημερών μάθαμε ότι
τελικώς ο πρόεδρος της εται-
ρείας Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ
(ΟΣΥ) Βασίλης Ξυπολητάς κατά-
φερε ο άνθρωπος να διαβάσει
και να πάρει δίπλωμα οδήγησης
λεωφορείου. Μάθε τέχνη κι άσ’
τηνε, που λέει και η λαϊκή πα-
ροιμία… Πέραν της πλάκας
πάντως, η ΟΣΥ δείχνει να βρί-
σκεται σε καλό δρόμο, καθώς
υπό την επίβλεψη του υπουρ-
γείου Μεταφορών έχει αυξήσει
τον διαθέσιμο στόλο στην Αττική
κατά 60% και έχει προσλάβει
προσωπικό για πρώτη φορά
έπειτα από 13 χρόνια.
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Ε
δώ και αρκετές δεκαετίες σε πολλές, στις
περισσότερες ίσως, αναπτυγμένες χώρες
του δυτικού κόσμου «καλπάζει» η λεγόμε-

νη «αντισυστημική ψήφος»: Αυτή που υποδηλώ-
νει συνολική απόρριψη -ή, έστω, ριζική αμφι-
σβήτηση- του «συστήματος». Με άλλα λόγια,
των θεσμών, του αξιακού υπόβαθρου, των υπεύ-
θυνων διαχειριστικών δυνάμεων, των εκφρα-
στών της αστικής, φιλελεύθερης, δυτικότροπης
δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη, μάλιστα, είναι αυτή η
«αντισυστημική ψήφος» στη Γαλλία. Στην πραγ-
ματικότητα -αν υιοθετήσουμε μια διευρυμένη
έννοια αντισυστημικότητος, όπου αντισυστημική
θεωρείται κάθε ψήφος μη αποβλέπουσα στην
επιλογή εξουσιαστών, αλλά μόνο στην καταγρα-
φή διαμαρτυρίας- η εν λόγω ψήφος αναδεικνύε-
ται και αποδεικνύεται πλειοψηφική εδώ και πολ-
λές δεκαετίες σε αυτή τη χώρα: Στη συντριπτική
πλειονότητα, σχεδόν στην ολότητα, των εκλο-
γών των τελευταίων δεκαετιών για επιλογή προ-
έδρου στο αποκαλούμενο από τους Γάλλους
«Εξάγωνο», το άθροισμα των ψήφων που παίρ-
νουν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών
οι μη έχοντες ρεαλιστικές ελπίδες εκλογής υπο-
ψήφιοι υπερβαίνει, συχνά κατά πολύ, το άθροι-
σμα των ψήφων που παίρνουν οι πραγματικοί
διεκδικητές του προεδρικού θώκου! (Και η κυ-
ριαρχία αυτή της «αντισυστημικότητας» αποτυ-
πώθηκε και σε άλλες εκφράσεις της λαϊκής κυ-
ριαρχίας, όπως το δημοψήφισμα για την επικύ-
ρωση της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης
ή «Ευρωσυνταγμάτος», όπου κατίσχυσε το «όχι»,
παρά το γεγονός πως το σύνολο περίπου των με-
γάλων, τότε, «κατεστημένων» εθνικών πολιτι-
κών δυνάμεων, δεξιών και αριστερών, είχε ταχ-
θεί επισήμως υπέρ του «ναι».)

Μιλώντας ωστόσο γενικότερα, τρεις τρόπους
μπορώ να φανταστώ για την εκλογική αποτύπω-
ση της αντισυστημικής διάθεσης των ψηφοφό-

ρων: Την υπερψήφιση υποψηφιοτήτων με αντι-
συστημικά χαρακτηριστικά και συνθήματα καθο-
λικής απόρριψης των προσφερόμενων ρεαλιστι-
κών επιλογών… Το λευκό… Και την -ηθελημέ-
να- άκυρη ψήφο (η αντισυστημικότητα της οποί-
ας είναι δύσκολο να μετρηθεί, γιατί δεν υπάρχει
σε όλες τις περιπτώσεις προφανής τρόπος υπο-
λογισμού του ποσοστού των άκυρων ψήφων,
των οποίων η ακυρότητα υπήρξε ηθελημένη
από τον ψηφοφόρο).

Στη χώρα μας -και όχι μόνο στη δική μας- οι
λευκές ψήφοι ταυτίζονται, νόμω, με τις άκυ-
ρες, κάτι που κάνει άλλωστε και τους δημο-
σκόπους να υπάγουν σε ενιαία κατηγορία τα
«λευκά - άκυρα». Αυτό, όμως, οδηγεί συχνά
και σε μεγάλο βαθμό τους εκλογείς με αντισυ-
στημική διάθεση να καθιστούν το ψηφοδέλτιό
τους άκυρο με ευφάνταστες ή υβριστικές εγ-
γραφές επ’ αυτού, πολύ δε περισσότερο όμως
τους ωθούν σε υπερψήφιση κομμάτων και
υποψηφίων με τη στάμπα του αντισυστημικού.
Δηλαδή ακραία ριζοσπαστικών πολιτικών μορ-
φωμάτων και, πολύ χειρότερα, εκφραζόμε-
νων από προσωπικότητες χυδαίες, τηλεοπτικά
γελοίες ή/και αδίστακτα αυτογελοιοποιούμε-
νες προς κατάκτηση αναγνωρισιμότητας, κα-
μιά φορά ακόμη και «ξεφωνημένες» (είναι η
λεγόμενη «χαβαλεδοποίηση» της ψήφου),
υβριστικές κάθε υποτιθέμενου εκφραστή και
κάθε πρακτικής του «συστήματος», ακόμη
όμως και κραυγαλέα υποκοσμικές.

Κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως δε με ή μετά
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, είδαμε να
εμφανίζονται και να ευδοκιμούν εκλογικά, απο-
σπώντας μέχρι και κοινοβουλευτική εκπροσώ-
πηση, αρκετά τέτοια πολιτικά υποκείμενα, ενώ
κάποια άλλα, ίσως τα χυδαιότερα όλων, δεν
πρόλαβαν -για λόγους ανωτέρας βούλησης- να
δοκιμαστούν στη λαϊκή κάλπη.

Έχω την εκτίμηση, λοιπόν, -και θα ήμουν ευτυ-

χής αν το πολιτικό σύστημα προβληματιζόταν
επ’ αυτού- πως θα μπορούσε να περιοριστεί η
επικίνδυνη για τη δημοκρατία «ψήφος μπαχαλο-
ποίησης» και η συνακόλουθη αναγόρευση στοι-
χείων μέχρι και του πολιτικού υποκόσμου ως πα-
ραγόντων της δημόσιας ζωής, εφόσον θεσμικά
αναβαθμιζόταν η λευκή ψήφος ως έκφραση της
αντισυστημικής διάθεσης των εκλογέων.

Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Φαντάζομαι
με έναν εκλογικό νόμο που ρητά θα καθιστούσε
έγκυρα τα λευκά ψηφοδέλτια -σταματώντας την
παράλογη ταύτισή τους με τα άκυρα- και θα προ-
έβλεπε, εφόσον τα μέλη της Εθνικής Αντιπρο-
σωπείας παραμείνουν 300, πως για κάθε πλή-
ρες 0,33% λευκών ψήφων, επί του συνόλου των
εγκύρων, μια έδρα του κοινοβουλίου θα παρέ-
μενε κενή. Δηλαδή, αν πχ είχαμε 6 εκατομμύρια
έγκυρες ψήφους εκ των οποίων 90.000, δηλα-
δή ποσοστό 1,5%, λευκές, θα είχαμε βουλή με
296 έδρες.

Νομίζω πως αν ο υπεύθυνος πολιτικός κό-
σμος σκεπτόταν την πρόταση αυτή, ίσως κατέ-
ληγε στο συμπέρασμα πως θα μπορούσε να απο-
τελέσει μια εξυγιαντική θεσμική τομή. (Ή, μάλ-
λον, ρήξη, στον βαθμό που μια τέτοια ρύθμιση
είναι εκτός της παραδοσιακής θεσμικοπολιτικής
κουλτούρας μας.) Ωθώντας προς τη λευκή ψή-
φο αρκετούς ίσως φορείς αντισυστημικής κουλ-
τούρας, ίσως απέτρεπε η ρύθμιση αυτή την κοι-
νοβουλευτική εκπροσώπηση τυχοδιωκτικών
κομμάτων, κάτι που πιθανότατα θα αύξανε την
πολιτική σταθερότητα και θα διευκόλυνε την κυ-
βερνησιμότητα του τόπου. (Αυτά, βεβαίως, ανε-
ξαρτήτως του υπάρχοντος θεσμικοπολιτικού πα-
ραλογισμού η αυτοδυναμία του πρώτου κόμμα-
τος να μην εξαρτάται από το ποσοστό του σε
συνδυασμό με τη διαφορά του από το δεύτερο,
αλλά από το αν ο Βαρουφάκης, ο Λεβέντης ή ο
Κασιδιάρης πάρουν μια ψήφο περισσότερο ή λι-
γότερο…)

Αντισυστημική ψήφος και αμφισβήτηση: Λευκά και άκυρα

του 

Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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Κ
άθε καινούργια ιδέα ανοίγει ακόμα ένα πεδίο
δραστηριότητας, εξερεύνησης, κατάκτησης,
προόδου. Η παιδεία, μέσα από την έρευνα, την

τεχνολογία και την καινοτομία, είναι η διαδρομή που θα
οδηγήσει τα παιδιά μας στην ανακάλυψη των βαθύτε-
ρων χαρακτηριστικών τους, κλίσεων και ταλέντων,
στην προώθηση της ερευνητικής σκέψης, στην εξοι-
κείωση των μαθητών με ερευνητικά ερωτήματα και με-
θόδους, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εκπαι-
δευτικών μονάδων, μέσω ερευνητικών δραστηριοτή-
των και προγραμμάτων.  Το υπουργείο Παιδείας, μέσα
από τη βραβευμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικό-
τητα, η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική
δουλειά, αλλά και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιο-
τήτων, όπως η ψηφιακή χρήση, η ψηφιακή επικοινω-
νία, η ψηφιακή ασφάλεια, η ψηφιακή συναισθηματική
νοημοσύνη, τα ψηφιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, τα προγράμματα εμπλουτίζονται με νέες
θεματικές, όπως οι τεχνολογίες αιχμής, η πληροφορική
και η ρομποτική, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον για τις επι-
στήμες και την τεχνολογία, καλλιεργούν τον ψηφιακό
γραμματισμό, τις δεξιότητες και τις ικανότητες STEM. 

Το υπουργείο Παιδείας αποσκοπεί στην ενσωμάτωση
της διδασκαλίας STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) στη βασική εκπαίδευση, χρησιμοποι-

ώντας υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες
STEM, όπως η μάθηση με βάση την έρευνα, η συνδυασμέ-
νη μάθηση, η μάθηση ανά έργο και η εκμάθηση με σχεδια-
σμό, καθώς και η ενσωμάτωση διαδραστικών εργαλείων
στην εκπαίδευση. 

Ένα μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό έργο για ένα βιώσι-
μο μέλλον, που θα ενισχύσει τη διδασκαλία και τη μάθηση
των κλάδων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και
Μαθηματικά) μέσα από τη διαμόρφωση προγραμμάτων
ανάπτυξης δεξιοτήτων STEM. Η ολιστική αντιμετώπιση
των τεσσάρων κλάδων, που ενσωματώνονται στο STEM,
αποτελεί την πιο σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική, η
οποία βασίζεται στην ομαδική εργασία και στην ανάπτυξη
της αναλυτικής σκέψης για την επίλυση σύνθετων συν-
δυαστικών προβλημάτων.

Ήδη, στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και το ψηφιακό αποθετήριο, υπάρχει διαθέσιμο
εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από τον θεματικό
κύκλο «Δημιουργώ και Καινοτομώ», την ενότητα «Δημι-
ουργική σκέψη και πρωτοβουλία - Χτίσε νέες ιδέες και
δώσε νέες λύσεις» και την υποθεματική «Δράσεις δημι-
ουργικότητας και καινοτομίας - Νεανική επιχειρηματικό-
τητα - STEM / Ρομποτική - Νέες τεχνολογίες - Γνωρίζω τα
επαγγέλματα».

Από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια, δίνουμε κίνητρα
και ερεθίσματα στους μαθητές, τους εξασφαλίζουμε όλα
τα εφόδια για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, να ανα-

γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες, να διεκδικούν

και να εδραιώνουν τις προοπτικές.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να μαθαίνουν να εκ-

φράζονται δημιουργικά, να σκέφτονται κριτικά, να καλ-

λιεργούν δεξιότητες για την αξιοποίηση της νέας γνώσης

και πληροφορίας, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Επιδιώκουμε μαθήτριες και μαθητές να συμμετέχουν

σε διασκεδαστικές και συναρπαστικές διαδρομές μέσα

από την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μα-

θηματικά. Και με αυτόν τον τρόπο, να ανακαλύψουν τις

ικανότητές τους, να οργανώσουν τις ιδέες τους, να χρησι-

μοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές, να μετα-

φέρουν τη θεωρία στην πράξη με αυτοπεποίθηση, δημι-

ουργικότητα, φαντασία.

Όλα αυτά με προτεραιότητα στην ομάδα, με σεβασμό

στην άμιλλα, με αποδοχή και κατανόηση στη διαφορετικό-

τητα, με προσαρμοστικότητα, ακόμα και μέσα σε αντίξοες

συνθήκες, όπως αυτές της πανδημίας.

Αξιοποιούμε τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες,

με άμεση εφαρμογή στην εκπαίδευση, σε απευθείας σύν-

δεση με τη μάθηση, ένας ψηφιακός δίαυλος επικοινωνίας

ανάμεσα στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και τον κό-

σμο. Ένα σύγχρονο και καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα,

εξωστρεφές και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 21ου

αιώνα, εξασφαλίζει στα παιδιά μας τη δυνατότητα, την ελ-

πίδα και το δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον.

Σ
ε μια από τις πλέον σπάνιες διαδικασίες που ακο-
λουθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ προχώρησε στις 28 Φεβρουα-

ρίου 2022 σε συζήτηση του ζητήματος που αφορά την
επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εν λόγω σύνοδος
αποτελεί την 11η τέτοια έκτακτη σύνοδο από το 1950, όταν
υιοθετήθηκε το Ψήφισμα 377Α (V), γνωστό ως «Ενωμένοι
για τη διατήρηση της Ειρήνης» που επιτρέπει τέτοιες διαδι-
κασίες. 

Το εν λόγω ψήφισμα επιτρέπει στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ να αναλάβει δράση σε θέματα διεθνούς ειρήνης
και ασφάλειας όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν δύναται
να το πράξει λόγω έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ των μόνι-
μων μελών του που έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέ-
το). Η εξουσιοδότηση που δίνεται στη Γενική Συνέλευση
στη βάση του Ψηφίσματος 377Α αφορά την υποβολή συ-
στάσεων προς τα κράτη-μέλη και δεν είναι δεσμευτική,
επέχει όμως ιδιαίτερη σημασία ανάλογα με το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας στη διαδικασία υιοθέτησης τέτοιων ψη-
φισμάτων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε με 11 ψήφους
υπέρ, 1 εναντίον (Ρωσία) και 3 αποχές (Κίνα, Ινδία, Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα) για την πολύ σπάνια σύγκληση έκτα-
κτης συνόδου των 193 μελών της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ. Λόγω του ότι δεν αποτελεί ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφάλειας, δεν ισχύουν οι κανόνες που αφορούν τις αρνη-
τικές ψήφους (βέτο - δικαίωμα αρνησικυρίας από μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας). Η απόφαση απαιτούσε
μόνο πλειοψηφία θετικών ψήφων (9 ψήφοι).

Η κίνηση έρχεται μετά το βέτο που έθεσε η Ρωσία σε

προσχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας στις
25 Φεβρουαρίου 2022 που θα καταδίκαζε την επέμβαση
της Ρωσίας στην Ουκρανία και αποτελεί την πρώτη τέτοια
έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης μετά το 1982. Οι
προηγούμενες δέκα περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε η
δυνατότητα που δίνεται στη βάση του Ψηφίσματος 377Α
αφορούσαν τα εξής ζητήματα:

• 10η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε τις δράσεις του Ισ-
ραήλ έναντι της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ και
των υπόλοιπων κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.
Συγκλήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1997 και
ακολουθήθηκε από σειρά συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης. Η τελευταία ημε-
ρομηνία σύγκλησης ήταν στις 13 Ιουνίου 2018.

• 9η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε την κατάσταση στα
κατεχόμενα αραβικά εδάφη και συγκλήθηκε από το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας μεταξύ της 29ης Ιανουαρίου και της
5ης Φεβρουαρίου 1982. Υιοθετήθηκαν καταδικαστικά ψη-
φίσματα.

• 8η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε το ζήτημα της Ναμίμ-
πια και συγκλήθηκε από τη Ζιμπάμπουε μεταξύ της 13ης
και της 14ης Σεπτεμβρίου 1981. Υιοθετήθηκαν καταδικα-
στικά ψηφίσματα.

• 7η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε το ζήτημα της Παλαι-
στίνης και συγκλήθηκε από τη Σενεγάλη μεταξύ της 22ας
και της 29ης Ιουλίου 1980, με τελευταία ημερομηνία σύγ-
κλησης την 24η Σεπτεμβρίου 1982. Υιοθετήθηκαν καταδι-
καστικά ψηφίσματα.

• 6η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε την κατάσταση στο
Αφγανιστάν και τις επιπτώσεις της στη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια, και συγκλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας

μεταξύ της 10ης και της 14ης Ιανουαρίου 1980. Υιοθετήθη-
καν καταδικαστικά ψηφίσματα.

• 5η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε τη Μέση Ανατολή και
συγκλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ της
17ης και της 18ης Ιουνίου 1967. Υιοθετήθηκαν καταδικα-
στικά ψηφίσματα.

• 4η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε το Κογκό και συγκλή-
θηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ της 17ης και
της 19ης Σεπτεμβρίου 1960. Υιοθετήθηκαν καταδικαστικά
ψηφίσματα.

• 3η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε τη Μέση Ανατολή και
συγκλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ 8ης και
21ης Αυγούστου 1958. Υιοθετήθηκαν καταδικαστικά ψη-
φίσματα.

• 2η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε την Ουγγαρία και
συγκλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ 4ης και
10ης Νοεμβρίου 1956. Υιοθετήθηκαν καταδικαστικά ψη-
φίσματα.

• 1η έκτακτη σύνοδος: Αφορούσε τη Μέση Ανατολή και
συγκλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ 1ης και
10ης Νοεμβρίου 1956. Υιοθετήθηκαν καταδικαστικά ψη-
φίσματα.

Στην εναρκτήρια δήλωση του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ ενώπιον της 11ης έκτακτης συνόδου της Γενικής Συ-
νέλευσης για την Ουκρανία, τονίστηκε η αναγκαιότητα
όπως υπάρξει άμεση εκεχειρία στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας και άμεση επιστροφή στην εξεύρεση διπλωματικών
λύσεων μέσω διαλόγου, αφού η επιθετικότητα της Ρωσίας
παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της
Ουκρανίας και δεν συνάδει με τον Καταστατικό Χάρτη του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η μάθηση μέσα από την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

της 
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Ο
ι Ρώσοι βομβαρδίζουν από χθες
το βράδυ το κέντρο του Κιέβου,
καλώντας τους αμάχους να εγκα-
ταλείψουν την πόλη, την ώρα που

μια τρομακτική φάλαγγα μήκους 64 χιλιομέ-
τρων εισβάλλει στην πρωτεύουσα της Ου-
κρανίας. Ενώ η χώρα του δεχόταν ολομέτω-
πη επίθεση για έκτη μέρα, ο Ουκρανός πρό-
εδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δρα-
ματική έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καταγγέλλοντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν για
εγκλήματα πολέμου.

Άμαχοι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδι-
σμό πύργου επικοινωνιών στο Κίεβο, κα-
θώς ο ρωσικός στρατός προσπάθησε με
αυτό το πρώτο χτύπημα να κόψει όλες τις
πιθανές δυνατότητες επικοινωνίας και σύν-
δεσης για να σκορπίσει το χάος στον πλη-
θυσμό. Ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά, άν-
θρωποι με ειδικές ανάγκες, κάποιοι κρα-
τώντας αγκαλιά τα κατοικίδιά τους, εγκατέ-
λειπαν από το πρωί την πόλη, προσπαθών-
τας να επιβιβαστούν σε τρένα που ήταν ήδη
γεμάτα, καθώς φοβούνταν ότι αυτή ήταν η
τελευταία τους ευκαιρία να φύγουν από την
πρωτεύουσα πριν από την προέλαση του
ρωσικού στρατού.

«Μαχόμαστε ηρωικά»
«Η Ρωσία βομβαρδίζει τα κέντρα των πό-

λεών μας, εξαπολύοντας απευθείας πυραυ-
λικά και πυροβολικά πλήγματα σε κατοικη-
μένες περιοχές. Ο στόχος του εισβολέα είναι
ξεκάθαρος -μαζικός πανικός, απώλειες πο-
λιτών και κατεστραμμένες υποδομές. Ο
στρατός μας ετοιμάζεται να υπερασπιστεί το
Κίεβο. Μαχόμαστε ηρωικά για την πατρίδα»,
ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία, τις δρα-
ματικές ώρες πριν από την εισβολή στην
πρωτεύουσα. 

Νωρίτερα το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύ-
τερη πόλη, στα βορειοανατολικά, βομβαρδί-
στηκε ανελέητα, με κυβερνητικά κτίρια να
τυλίγονται στις φλόγες στην κεντρική πλα-
τεία, ενώ οι Ρώσοι εισέβαλαν και στη Χερ-
σώνα, στη Νότια Ουκρανία.

Στη Μελιτόπολη, στα νοτιοανατολικά, Ου-
κρανοί πολίτες φώναζαν «Κατακτητές! Δο-
λοφόνοι!», βάζοντας τα σώματά τους μπρο-
στά στα ρωσικά τανκς. Άμαχοι πέρασαν άλλη
μία μέρα σε υπόγεια και καταφύγια για να
προφυλαχθούν από τους βομβαρδισμούς,
ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στις πρώτες έξι
μέρες του πολέμου έχουν σκοτωθεί τουλά-
χιστον 536 πολίτες -ανάμεσά τους 13 παιδιά.

«Η ζωή πάντα θα νικάει τον θάνατο. Παρα-
καλώ, αποδείξτε ότι είστε μαζί μας», ικέτευ-
σε ο Ζελένσκι μιλώντας χθες, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, στο Ευρωκοινοβούλιο. Λύγισε ακό-
μη και η μεταφράστρια, που έβαλε τα κλάμα-
τα την ώρα της δραματικής έκκλησης του
προέδρου της Ουκρανίας. 

«Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ίδιοι με
εσάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο
ισχυρή μαζί μας», είπε ο Ζελένσκι, καταγ-
γέλλοντας ότι ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για
τον θάνατο 16 παιδιών που σκοτώθηκαν στην
πλατεία Ελευθερίας, στο Χάρκοβο, από πύ-
ραυλο Κρουζ. Οι ευρωβουλευτές σηκώθη-
καν όρθιοι και τον καταχειροκρότησαν, ενώ

η ΕΕ ανακοίνωσε ότι «υποδέχθηκε και εξε-
τάζει» την ενταξιακή αίτηση της Ουκρανίας. 

Στο μεταξύ, capital controls σε ξένους
επενδυτές επέβαλε χθες η Ρωσία, επιχει-
ρώντας να φρενάρει τη «μεγάλη έξοδο» των
ξένων κεφαλαιούχων. Πολυεθνικοί γίγαντες
όπως η BP και η Shell ανακοίνωσαν ότι σκο-
πεύουν να απεμπλακούν από τις συμμετο-
χές τους σε κοινοπραξίες στη Ρωσία, ενώ η
Γαλλία μίλησε για «ολοκληρωτικό οικονομι-
κό πόλεμο» κατά της Μόσχας, και ο Γερμα-
νός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι εί-
ναι βέβαιες οι νέες κυρώσεις. Τη διεθνή κα-
τακραυγή έδειξε και η μαζική αποχώρηση
διπλωματών κατά την ομιλία του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών στον ΟΗΕ. Δεκάδες
διπλωμάτες αποχώρησαν ενώ ο Σεργκέι Λα-
βρόφ ισχυριζόταν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι
«η Ουκρανία έχει τα μέσα να αποκτήσει πυ-
ρηνικά όπλα και δεν μπορούμε να μην απαν-
τήσουμε σε αυτόν τον κίνδυνο».

Οι Ρώσοι… σφυροκοπούν την
πρωτεύουσα της Ουκρανίας -
Σκοτώθηκαν άμαχοι από 
το χτύπημα στον πύργο 
επικοινωνιών

Σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών
Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, ο νέος γύρος συνομιλιών των αντιπροσω-
πειών Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σήμερα, 2
Μαρτίου. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει αυτή τη φορά στα σύνορα Λευ-
κορωσίας - Πολωνίας, με τις προσδοκίες να είναι πάντως χαμηλές. Οι
σκληρές κυρώσεις από τη Δύση, η κατακραυγή της διεθνούς κοινής γνώ-
μης για τους βομβαρδισμούς και τον θάνατο αμάχων και η σθεναρή αντί-
σταση των Ουκρανών μπορεί να ώθησαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε διαπραγ-
ματεύσεις, αλλά με τους όρους που έθεσε ναρκοθετεί τη διαδικασία. Ο
Πούτιν απαιτεί αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, απο-
στρατιωτικοποίηση του ουκρανικού κράτους, «αποναζιστικοποίηση του
ουκρανικού καθεστώτος» και «ουδετερότητα» της Ουκρανίας.

Ο βομβαρδισμός του Κιέβου
και τα τρένα της φυγής…
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

Ο κλοιός σφίγγει γύρω
από την πόλη. Οι εκρήξεις
ακούγονται όλο και πιο
κοντά. Βλήματα πέφτουν
πλέον κοντά σε
κατοικημένες περιοχές
όπου βρίσκονται άμαχοι

Μ
ια πόλη υπό πολιορκία. Η
Μαριούπολη βρίσκεται πε-
ρικυκλωμένη από ρωσικά
στρατεύματα και κανείς

δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια
των μετακινήσεων. Από τα ανατολικά οι
αυτονομιστές συνεχίζουν να σφυροκο-
πούν τις γειτονιές που βρίσκονται στο
προάστιο Λέβιμπερικ.

Στα βόρεια οι δυνάμεις των αυτονο-
μιστών έπειτα από σφοδρές μάχες στη
Βαλναβάχα και τον Μπουγάς έχουν κα-
ταφέρει να ελέγξουν την οδική αρτηρία
που συνδέει τη Μαριούπολη με τη Ζα-
πορίζια, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για
οδοφράγματα και σημεία ελέγχου πά-
νω στον εθνικό δρόμο. Το πρόβλημα σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, εκτός
από τα «επίσημα» μπλόκα του ουκρανι-
κού ή του ρωσικού στρατού, ελέγχους
στον δρόμο μπορεί να κάνουν και διά-
φοροι τοπικοί «πολέμαρχοι» ή πολιτο-
φύλακες, οι οποίοι κυκλοφορούν με το
δάχτυλο στη σκανδάλη.

Στα δυτικά της Μαριούπολης η κατά-
σταση δεν είναι καλύτερη. Οι ρωσικές
δυνάμεις που ξεκίνησαν από την Κρι-
μαία κατέλαβαν μέσα σε λίγες μέρες
αρκετές περιοχές στο νότιο τμήμα της

χώρας, ενώ πολεμικές επιχειρήσεις
διεξάγονται ακόμη στη Χερσόνα, τη Με-
λιτούπολη και την Οδησσό. 

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν
ότι ρωσικά τεθωρακισμένα και άρματα
έχουν περάσει από την πόλη Μπερν-
τιάνσκ, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα
έξω από τη Μαριούπολη στα δυτικά.

Στα νότια της πόλης βρίσκεται η θά-
λασσα της Αζοφικής, η οποία, όπως και
οι ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τελεί

υπό ρωσικό ναυτικό αποκλεισμό. Το
πρωί της Τρίτης ένα επιθετικό ελικό-
πτερο περιπολούσε την περιοχή, ενώ
ρωσικά στρατεύματα έχουν αποβιβα-
στεί στις ακτές με στόχο την κατάληψη
του λιμανιού της Μαριούπολης, που
αποτελεί και στρατηγικό στόχο.

Χωρίς ηλεκτρικό
Όσο ο κλοιός σφίγγει γύρω από την

πόλη, οι εκρήξεις από το Πυροβολικό
και τις ρουκέτες ακούγονται όλο και πιο
κοντά στο κέντρο της. Βλήματα πέφτουν
πλέον κοντά σε κατοικημένες περιοχές,
όπου βρίσκονται άμαχοι πολίτες, ενώ
μετά την αεροπορική επιδρομή που
έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας η

Μαριούπολη βρίσκεται στο σκοτάδι,
χωρίς ρεύμα, θέρμανση και επικοινω-
νίες. Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές,
οι βόμβες ενός αεροσκάφους χτύπησαν
τους πυλώνες υψηλής τάσης που τρο-
φοδοτούν τα εργοστάσια σιδήρου, προ-
καλώντας μπλακάουτ σε ολόκληρη τη
Μαριούπολη και τα προάστια που βρί-
σκονται στην περιφέρειά της.

Ο κόσμος, παρ’ όλα αυτά, βγήκε και
σήμερα στους δρόμους για να εφοδια-
στεί με προμήθειες και είδη πρώτης
ανάγκης.

Το νερό είναι το Νο1 αγαθό που ανα-
ζητούν οι κάτοικοι της πόλης και βρί-
σκεται πλέον σε μεγάλη έλλειψη. Σε
μια σύντομη βόλτα στην πόλη, στην
ανάπαυλα των βομβαρδισμών, συναν-
τήσαμε ουρές των 500 ατόμων που πε-
ρίμεναν για να γεμίσουν μερικά μπου-
κάλια με πόσιμο νερό. Παρόμοια εικό-
να συναντήσαμε και έξω από καταστή-
ματα που μοιράζουν το λεγόμενο «κοι-
νωνικό» ψωμί. Πρόκειται για μια πρω-
τοβουλία των Αρχών της Μαριούπολης
για να αντιμετωπιστεί μια πιθανή επι-
σιτιστική κρίση εξαιτίας της έλλειψης
που παρατηρείται σε βασικά είδη δια-
τροφής.

Απόδραση από τον θάνατο
«Δοξάζω τον Θεό που φτάσαμε σώοι μέχρις εδώ», λέει η 70χρονη Μαρία,
μια γυναίκα που πέρασε τα σύνορα με την Πολωνία κρατώντας από τα χέρια
τα εγγονάκια της. Ο γιος της έχει μείνει πίσω για να πολεμήσει τους
Ρώσους, όπως οι περισσότεροι άντρες στην Ουκρανία. Η Μαρία είναι ένας
από τους 660.000 ανθρώπους που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες
για να σωθούν από τον πόλεμο. «Αφήσαμε πίσω τους πατεράδες, τους
άντρες μας, τα σπίτια μας», λέει με δάκρυα στα μάτια η 30χρονη Λουντμίλα
από το Κίεβο.

stavros.ion@gmail.com

Αποστολή 
στη Μαριούπολη
Σταύρος Ιωαννίδης
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Α
νησυχία προκάλεσαν οι προχ-
θεσινές δηλώσεις Πούτιν για
την αναβάθμιση της πυρηνικής
ετοιμότητας της Ρωσίας. Τι

μπορεί να σημαίνει, όμως, αυτή η εξέλιξη
και πόσο πιο κοντά έχει έρθει το ενδεχό-
μενο χρήσης κάποιων πυρηνικών όπλων
που διαθέτει η Ρωσία; Στα ερωτήματα αυ-
τά απάντησε μιλώντας στην «Political» o
στρατιωτικός αναλυτής και διεθνολόγος
Θανάσης Δρούγος, ο οποίος τόνισε ότι η
Ρωσία διαθέτει περίπου 5.970 πυρηνικά
όπλα διάφορων κατηγοριών.

Είτε στρατηγικά, μεγάλης εμβέλειας,
είτε τακτικά, μικρής απόστασης και εμβέ-
λειας. Τα πιο πολλά από αυτά και ιδιαίτερα
τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι από την
εποχή του Ψυχρού Πολέμου, τα οποία
έχει εκσυγχρονίσει.

«Είναι λίγο περισσότερα, περίπου
600-700 πυρηνικά όπλα, από αυτά που
διαθέτουν οι ΗΠΑ. Προφανώς είναι τε-
ράστια η διαφορά της από τη Γαλλία που
έχει περίπου 290 και τη Μεγάλη Βρετα-
νία που έχει 270, και από τα περίπου
350 που έχει η Κίνα.

Από πλευράς ποσοτικής, η Ρωσία είναι
η πρώτη δύναμη σε πυρηνικά όπλα, διά-
φορων κατηγοριών, τα οποία είναι τριαδι-
κά, δηλαδή σε πυραύλους εδάφους-εδά-
φους, βαρέα βομβαρδιστικά αέρος-εδά-
φους, πυρηνικά υποβρύχια όχι απλώς πυ-
ρηνοκίνητα, αλλά εξοπλισμένα με πυρηνι-
κές βόμβες», σημείωσε ο κ. Δρούγος.

H αναβάθμιση και η ετοιμότητα
Ο στρατιωτικός αναλυτής σημείωσε

ακόμα ότι η Ρωσία έριξε θερμοβαρική
βόμβα στο Σούμι, κοντά στο Χάρκοβο και
προκάλεσε μεγάλες απώλειες. «Ο Πούτιν
έθεσε το ζήτημα της αναβάθμισης της πυ-
ρηνικής ετοιμότητας. Η υπουργός Εξωτε-
ρικών του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε μια

δήλωση ότι είπε προς τον Πούτιν ότι
“υπάρχουν δυνάμεις στην Ουκρανία που
θα σας εμποδίσουν να αποδώσετε”. Αυτό
φάνηκε τις τελευταίες ημέρες», σημείωσε
και πρόσθεσε: «Ύστερα από αυτό, ο Πού-
τιν πραγματοποίησε μια σύσκεψη του
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρω-
σίας και αποφάσισαν να αναβαθμίσουν
την κλίμακα των πυρηνικών, γιατί η χώρα
τους απειλείται. Αμέσως μετά ο Πούτιν
κάλεσε, σε τηλεοπτική μετάδοση, τον
υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον
αρχηγό των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων
Βαλέρι Γκεράσιμοφ και παρόντων αυτών
είπε “σας διατάζω να αναβαθμίσετε την
κλίμακα των πυρηνικών όπλων και την
ετοιμότητα”».

Ο κ. Δρούγος εξηγώντας αυτή την από-
φαση της Ρωσίας επισήμανε ότι αμερικα-
νική πηγή τού μετέφερε ότι υπάρχουν
πολλές εξηγήσεις. Μία είναι να αναβαθμί-
σει τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου,
άρα να είναι πιο έτοιμα τα συστήματα να

δουλέψουν σε περίοδο κρίσης, χωρίς να
σημαίνει ότι είναι έτοιμος να ρίξει τις πυ-
ρηνικές βόμβες.

Η διασπορά των συστημάτων
«Το δεύτερο που έμαθα είναι ότι μπορεί

να έχει κάνει διασπορά των πυρηνικών
συστημάτων ανά την επικράτεια της Ρω-
σίας και αυτό θέλει προσοχή, γιατί μπορεί
να έχουμε ξαφνικά κάτι στην Άπω Ανατο-
λή, στην περιοχή της Ασίας και στον Ειρη-
νικό. Αν θυμάμαι καλά, πέρασαν περίπου
σαράντα και πλέον χρόνια από τότε που
υπήρξε πυρηνικός συναγερμός και αυτό
έγινε στον πόλεμο Ισραήλ - Αιγύπτου το
1983, όταν το Ισραήλ βρέθηκε σε δύσκολη
θέση και προχώρησε σε ανάπτυξη κλιμά-
κωσης πυρηνικής ετοιμότητας.

Την τελευταία στιγμή τότε, ο Κίσινγκερ
χαμήλωσε την ένταση, γιατί δεν ήθελε και
πολύ να πέσουν στη Μέση Ανατολή πυρη-
νικά όπλα», σημείωσε ο κ. Δρούγος και
επικαλούμενος άλλες πηγές, τόνισε ότι
υπάρχει ενδεχόμενο αυτή η δήλωση Πού-
τιν να αφορά τα τακτικά πυρηνικά όπλα
και όχι στρατηγικούς πυραύλους που
μπορεί να πλήξουν, για παράδειγμα, την
Αυστραλία.

«Θεωρώ απίθανο να ρίξει ατομική βόμβα στην Ουκρανία»
Ο κ. Δρούγος, αναφερόμενος στο τι σκέφτεται ο

Ρώσος πρόεδρος για την Ουκρανία, είπε: «Πιθα-
νότατα επειδή βλέπει ο Πούτιν ότι δεν μπορεί να
σπάσει την ουκρανική αντίσταση, καταλαμβάνει
κάποιες πόλεις και τις χάνει το ίδιο βράδυ, δεν
αποκλείω να έχει προχωρήσει σε κάποια υπερα-
νάπτυξη συστημάτων ώστε να είναι έτοιμα για κά-
θε ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι είναι απίθανο να ρίξει
ατομική βόμβα και ιδιαίτερα στην Ουκρανία. Το
ΝΑΤΟ δεν είναι σε χαοτική κατάσταση, κάθε άλλο μάλιστα. Με
βρίσκει σύμφωνο η δήλωση του Γάλλου υπουργού Εξωτερι-
κών που είπε ότι και το ΝΑΤΟ έχει πυρηνικά όπλα και αυτό

αποκλιμακώνει κάπως την κατάσταση». Ο κ.
Δρούγος σημείωσε ακόμα: «Προχθές το μεσημέ-
ρι, όμως, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας έδωσε
νέα εντολή για περαιτέρω ετοιμότητα και αυτό με
προβληματίζει. Θέλει προσοχή. Είμαι συγκρατη-
μένα αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010-2011, όταν ο
Πούτιν και ο Μεντβέντεφ άλλαξαν θέσεις, είχε
λεχθεί ότι άλλαξε το στρατηγικό δόγμα της Ρω-

σίας και προβλέπει και χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Αν
γίνει κάτι τέτοιο, τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ. Επί
του παρόντος, νομίζω ότι όλα αυτά είναι εκφοβιστικά».

Ο στρατιωτικός αναλυτής 
και διεθνολόγος Θανάσης
Δρούγος μιλάει για 
τη ρωσική υπερδύναμη 
και τους κινδύνους

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά

Απειλή ολέθρου με
τα 5.970 πυρηνικά
όπλα του Πούτιν
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Της Ειρήνης Μητροπούλου

«Ε
γκεφαλικά νεκρό» το είχε
χαρακτηρίσει ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν
πριν από λίγους μήνες. Όχι

πια. Μετά την εισβολή του Πούτιν στην
Ουκρανία, το ΝΑΤΟ βρήκε πραγματικό
«λόγο ύπαρξης» για πρώτη φορά από το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Από γεωπο-
λιτικής άποψης, η Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία είναι ένας από τους «κερδισμέ-
νους» του πολέμου στην Ουκρανία. Ο άλ-
λος είναι η Λαϊκή Κίνα. Εξαιτίας των σκλη-
ρών οικονομικών κυρώσεων που επέβα-
λε η Δύση, η Ρωσία αναγκάζεται τώρα να
πέσει στην «αγκαλιά» του «κόκκινου δρά-
κου» για να κάνει μπίζνες.

«Η ειρωνεία είναι ότι ο Πούτιν κατάφερε
αυτό που ήθελε να αποτρέψει. Με αυτόν
τον πόλεμο έφερε το ΝΑΤΟ ακόμα πιο
κοντά στα σύνορα της Ρωσίας», γράφουν
οι «Νew York Times». «Θορυβημένες από
τη ρωσική επιθετικότητα και τις απειλές
του Πούτιν ακόμα και για χρήση πυρηνι-
κών, οι 30 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ αναλαμ-
βάνουν αποφασιστική δράση για να ενι-
σχύσουν την ανατολική πτέρυγα της Συμ-
μαχίας», προσθέτει η αμερικανική εφη-
μερίδα.

Άλλαξε  δόγμα η Γερμανία
Δυνάμεις του ΝΑΤΟ μετακινήθηκαν

προς τις χώρες της Βαλτικής και την Πο-
λωνία, ενώ η Σουηδία και η Φινλανδία λέ-
νε δημοσίως ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο
να ενταχθούν στη Συμμαχία.

«Ο Πούτιν υπενθύμισε στον κόσμο, και
ιδίως στους Ευρωπαίους, την απειλή που
θέτει η Ρωσία για την ειρήνη και τη σταθε-
ρότητα στην ήπειρο. Όταν τελειώσει αυτός
ο πόλεμος, το NATO θα είναι ισχυρότερο,
και ο Πούτιν ένας παρίας», γράφει ο βρε-
τανικός «Guardian».

Η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη είναι, βέ-
βαια, η αλλαγή του στρατιωτικού δόγμα-
τος της Γερμανίας. Σε μια ιστορική ομιλία
στη Βουλή την Κυριακή, ο καγκελάριος
Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε μια αύξηση-μα-
μούθ του αμυντικού προϋπολογισμού. 

Ο Σολτς δήλωσε ότι, από εδώ και στο
εξής, η Γερμανία θα επενδύει πάνω από
το 2% του ΑΕΠ της σε στρατιωτικές δα-
πάνες (ύστερα από χρόνια αντίστασης
στις εκκλήσεις του ΝΑΤΟ για κάτι τέ-
τοιο) και ότι θα δημιουργήσει ένα ταμείο
100 δισ. ευρώ για τον επανεξοπλισμό
του στρατού.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος
προανήγγειλε κοινό αμυντικό πρόγραμμα
με το Παρίσι, με τον γαλλογερμανικό άξο-
να να ηγείται στο εξής με νέους όρους της
ευρωπαϊκής άμυνας, επισπεύδοντας

τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης,
μπροστά στην απειλή της «μεταπολεμικής
τάξης». «Η επόμενη γενιά μαχητικών αε-
ροσκαφών και τανκς πρέπει να φτιαχτεί
στην Ευρώπη από κοινού με τη
Γαλλία», είπε ο Σολτς.

Όσο για τις απειλές του Πούτιν περί πυ-
ρηνικών, ο υπουργός Εξωτερικών της
Γαλλίας Ζαν Ιβ Λεντριάν απάντησε με νόη-
μα ότι «ο Ρώσος πρόεδρος πρέπει να κα-
ταλάβει ότι και το ΝΑΤΟ είναι πυρηνική
δύναμη».

«Δεκανίκι» στην οικονομία
Σύμφωνα με τους περισσότερους ανα-

λυτές, το μόνο ξεκάθαρο αποτέλεσμα των
δυτικών κυρώσεων είναι ότι η Ρωσία θα
υποχρεωθεί να πέσει στην αγκαλιά της Κί-
νας, η οποία έχει τη δυνατότητα να στηρί-
ξει τη ρωσική οικονομία, προσφέροντάς
της διεξόδους και για τις εξαγωγές και για
τις εισαγωγές της. Εξάλλου, η Κίνα διψάει
για ρωσική ενέργεια (πετρέλαιο και φυσι-
κό αέριο), αλλά και για τα στρατηγικής ση-
μασίας ορυκτά μέταλλα, στις αγορές των

οποίων η Ρωσία κατέχει σημαντική θέση.
Η «ειδική σχέση» που απολάμβανε τα

τελευταία χρόνια η Ρωσία με τη Γερμανία
στο ενεργειακό πεδίο (ως ο μεγαλύτερος
εξαγωγέας ενέργειας στην ΕΕ), αποκορύ-
φωμα της οποίας υπήρξε ο σχεδιασμός
του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού
αερίου Nord Stream 2, αποτελεί πλέον
παρελθόν. 

Σε αντίποινα για τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, το Βερολίνο «πάγωσε» τη
λειτουργία του Nord Stream 2 και ο Σολτς
εξήγγειλε επισήμως την ενεργειακή απε-
ξάρτηση από τη Ρωσία, και την ανακατεύ-
θυνση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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ΝΑΤΟ και Κίνα 
οι «κερδισμένοι»
του πολέμου

Η εμπορική 
συμφωνία των 
$117,5 δισ.

Η Ρωσία και η Κίνα, που δεν έχουν
πρακτικά άλλη επιλογή από το να έρ-
θουν πιο κοντά σε όλα τα επίπεδα,
αναμένεται να συγκροτήσουν έναν
στρατηγικό άξονα, που θα επιχειρήσει
να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ισχύ και επιρροή σε όλο τον πλανήτη. 

Ήδη, ο Πούτιν και ο πρόεδρος της
Λαϊκής Κίνας Σι Τζινπίνγκ έχουν ανα-
κοινώσει τη σύναψη μακροπρόθε-
σμης εμπορικής συμφωνίας, το ύψος
της οποίας θα αγγίξει τα 117,5 δισ. δο-
λάρια. Η συμφωνία προβλέπει την αύ-
ξηση των ρωσικών εξαγωγών πετρε-
λαίου (μέσω Καζακστάν) κατά 100
εκατ. τόνους για την επόμενη δεκαε-
τία, καθώς και την προμήθεια στην Κί-
να 10 δισ. κυβικών μέτρων ρωσικού
φυσικού αερίου κατ’ έτος για τα επό-
μενα 25 χρόνια.Η Βορειοατλαντική Συμμαχία

αποκτά πάλι ρόλο ύπαρξης και
η «ρωσική αρκούδα» πέφτει
στην… αγκαλιά του «κόκκινου
δράκου» για… μπίζνες



Τ
ην επιβολή capital controls ανακοίνω-
σε χθες ο Ρώσος πρωθυπουργός Μι-
χαήλ Μισούστιν, προκειμένου να στα-
ματήσει η έξοδος ξένων επιχειρήσεων

από τη χώρα. «Για να μπορούν οι επιχειρήσεις να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, έχει
ετοιμαστεί ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος
για την εισαγωγή προσωρινών περιορισμών
στην έξοδο από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»,
επεσήμανε ο Μισούστιν. 

Στοχευμένη προσέγγιση
Το IIF αναφέρει πως οι δυτικοί σύμμαχοι φαί-

νεται ότι επέλεξαν για την ώρα μια στοχευμένη
προσέγγιση, η οποία αφήνει περιθώρια για εμπο-
ρικούς διακανονισμούς που αμβλύνουν τον αντί-
κτυπο για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικής
ενέργειας.

Ωστόσο, ο αριθμός και η συστημική φύση των
ιδρυμάτων που επιλέχθηκαν για τις κυρώσεις
που σχετίζονται με το SWIFT εξακολουθούν να
έχουν σημαντική σημασία και αντίκτυπο στο τρα-
πεζικό σύστημα της Ρωσίας και στην ευρύτερη
οικονομία.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από μια πιθα-
νή μελλοντική συμπερίληψη πρόσθετων τραπε-
ζικών ιδρυμάτων και μόνο στις κυρώσει, θα
ασκούσε πίεση σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα, με αποτέλεσμα την όξυνση των ήδη
εμφανιζόμενων τραπεζικών προβλημάτων.

Το IIF υπογραμμίζει πως οι κυρώσεις που
έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα στοχεύουν στο
εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας,
προκαλώντας καταθετικές εκροές και αναγκά-
ζοντας την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας να αυ-
ξάνει τα επιτόκια και να χρησιμοποιεί τα συναλ-
λαγματικά της αποθέματα.

Κατά την ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπι-
στωτικού Ινστιτούτου, εάν η κατάσταση παραμεί-
νει ως έχει, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας θα
αναγκαστεί να θεσπίσει αυστηρούς ελέγχους
στην κίνηση κεφαλαίων και πιθανώς να κηρύξει
τραπεζική αργία, καθώς επιταχύνεται το bank
run και η ζήτηση για συνάλλαγμα συνεχίζει να
αυξάνεται απότομα.

«Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε να δούμε αρνη-
τική ανάπτυξη σε μια οικονομία που έχει ήδη πα-
ρεμποδιστεί από τον αυξανόμενο απομονωτι-
σμό», αναφέρει ο διεθνής φορέας.

Τέλος, το IIF αναγνωρίζει πως ως απάντηση
στην επιβολή κυρώσεων το 2014 και εν μέσω φό-
βων για πρόσθετα μέτρα στο μέλλον, η Ρωσία δη-
μιούργησε ένα δικό της σύστημα για εγχώριες
πληρωμές χονδρικής και λιανικής, αλλά αν και
έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα
αυτό, ακόμη και σήμερα μέσω του SWIFT περ-

νούν πενταπλάσιοι όγκοι συναλλαγών.
O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαγό-

ρευσε σε όλους τους κατοίκους της Ρωσίας να
μεταφέρουν σκληρό νόμισμα στο εξωτερικό,
ακόμα και για την εξυπηρέτηση δανειακών συμ-
βάσεων. Πρόκειται για μια κίνηση που καθιστά
πιθανό το ενδεχόμενο αθέτησης πληρωμών σε
ρωσικό εξωτερικό χρέος ύψους 478 δισ. δολα-
ρίων. Η απαγόρευση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την
1η Μαρτίου, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πα-
κέτου μέτρων που έχουν στόχο να απαντήσουν
στις κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία και να στη-
ρίξουν το ρούβλι. Περιλαμβάνουν ακόμα περιο-
ρισμούς στην επαναγορά μετοχών από τις ρωσι-
κές εταιρείες, καθώς και την υποχρέωση να
έχουν τουλάχιστον το 80% των εσόδων τους σε
ρούβλι. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι νέοι κανόνες
αφορούν και την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέ-
ους. Το Κρεμλίνο δεν έδωσε κάποια εξήγηση για
τα μέτρα, ενώ το υπουργείο Οικονομικών και η
Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο
σχόλιο.

Στα τάρταρα το ρούβλι
Διατηρούνται οι ισχυρές πιέσεις στο ρωσικό

ρούβλι παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Ρωσίας να στηρίξει το νόμισμα της χώ-
ρας ρευστοποιώντας συναλλαγματικά διαθέσιμα.

Η ισοτιμία του ρουβλιού με το δολάριο διαμορ-
φώθηκε στα 105 ρούβλια ανά δολάριο, με την
υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος από τις αρ-
χές του 2022 να διαμορφώνεται στο 40%.

Αναλυτές υπογραμμίζουν πως η μεγάλη υποτί-
μηση που υφίσταται το ρούβλι θα έχει σοβαρό κό-
στος για τη ρωσική οικονομία, πλήττοντας τον ήδη
υψηλό πληθωρισμό που τρέχει με 8,7% και πιθα-
νότατα προκαλώντας περαιτέρω αυξήσεις των
επιτοκίων από τη ρωσική Κεντρική Τράπεζα. Η
επενδυτική κοινότητα ποντάρει όλο και περισσό-
τερο στο ενδεχόμενο η Ρωσία να μην μπορέσει ή
να μη θελήσει να αποπληρώσει τα εξωτερικά της
χρέη ως αντίποινα στις κυρώσεις.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι βλέπουν
οδυνηρές επιπτώσεις στις ρωσικές τράπεζες.
Ήδη υπήρχαν προειδοποιήσεις για «πτώχευση ή
πιθανή πτώχευση» της ευρωπαϊκής θυγατρικής
της ρωσικής τράπεζας Sberbank, μιας από τις με-
γαλύτερες της χώρας, εξαιτίας των μεγάλων ανα-
λήψεων που πραγματοποιούν αποταμιευτές, με
φόντο τις κυρώσεις των Δυτικών. Ειδικότερα, η
ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι η Sberbank Europe AG και
οι θυγατρικές της στην Κροατία και τη Σλοβενία
υπέστησαν επιδείνωση της κατάστασης ρευστό-
τητάς τους, καθώς οι πελάτες απέσυραν τις κατα-
θέσεις τους.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αντιμέτωπη 
με τα capital 
controls η Ρωσία

Διεθνές Χρηματοπιστωτικό
Ινστιτούτο: Κοντά σε
αναγκαστική τραπεζική αργία -
Επιταχύνεται το bank run



Η ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣΤΕΤΑΡΤΗ 2 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 17

του Μιχάλη Μαστοράκη

A
μεσα μέτρα στήριξης των νοι-
κοκυριών και των επιχειρή-
σεων εν καιρώ εντεινόμενης
ενεργειακής κρίσης ζητούν

οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρώπης,
όπως προκύπτει από το Κείμενο Συμπε-
ρασμάτων του Συμβουλίου, το οποίο
πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα
της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρικό θέμα στη
συζήτηση ήταν η ελληνική πρόταση για τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Αλληλεγγύης, την οποία παρουσία-
σε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας, αποσπώντας σε
πρώτη φάση τη συναίνεση των Ευρωπαί-
ων εταίρων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η ελληνική πρόταση έλαβε τη στή-
ριξη ονομαστικά από τρεις χώρες, το Βέλ-
γιο, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο. 

Οι πρωτοβουλίες
Κάνοντας έμμεση αναφορά στην ελλη-

νική πρόταση, οι υπουργοί Ενέργειας στο
κείμενο των συμπερασμάτων καλούν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει
γρήγορα την εργαλειοθήκη που κοινοποι-
ήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 για τις τιμές
και να λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελί-
ξεις, προτείνοντας νέες πρωτοβουλίες
που θα μπορούσαν να έχουν άμεση, απτή
και θετική επίπτωση στους ενεργειακούς
λογαριασμούς των καταναλωτών.

Οι υπουργοί Ενέργειας συζήτησαν τόσο
τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μεσοπρό-
θεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ου-
κρανικής κρίσης, δίνοντας έμφαση στην
ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση
των πηγών προμήθειας, την αξιοποίηση
των υποδομών αποθήκευσης αλλά και τη
μείωση της εξάρτησης από έναν προμη-
θευτή.

Σύμφωνα με το συμβούλιο υπουργών,
τα κράτη-μέλη και η ΕΕ είναι προετοιμα-
σμένοι και έτοιμοι να λάβουν δράση για να
διασφαλίσουν τη συνεχιζόμενη ασφάλεια
των ενεργειακών προμηθειών.

Έχοντας ως βάση τις ευέλικτες υποδο-
μές, τις αποδοτικές αγορές και τις απο-

δεδειγμένες διαδικασίες συντονισμού,
το ενεργειακό σύστημα είναι προετοιμα-
σμένο και ανθεκτικό, όπως αναφέρει το
κείμενο των συμπερασμάτων. 

Επιπλέον, οι υπουργοί λαμβάνοντας
υπόψη και την ανάλυση της Κομισιόν
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν

υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια
προμήθειας της ΕΕ στο άμεσο
μέλλον. 

Τι θα κάνουν με το φυσικό αέριο
Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, οι

υπουργοί εκτίμησαν ότι είναι δυνατόν να
μεγιστοποιηθούν οι προμήθειες εκτός
Ευρώπης, ιδίως σε ό,τι αφορά το LNG,
όπως και ο συντονισμός για την καλύτερη
δυνατή χρήση των αποθηκών αερίου και
υποδομών LNG. Μάλιστα, θα ενισχυθούν
οι επαφές με χώρες παραγωγούς σε αυτή
την κατεύθυνση. Για το πετρέλαιο αποφα-
σίστηκε τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να
αξιοποιήσουν, αν καταστεί αναγκαίο, τα
στρατηγικά τους αποθέματα.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλή-
ρωση του Συμβουλίου η κυρία Σίμσον ση-
μείωσε πως κατά τη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου παρουσιάστηκαν από υπουργούς
ιδέες για την αντιμετώπιση των δυσμενών
συνεπειών από τις διακυμάνσεις των ενερ-
γειακών τιμών. Ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσου-
με τα οφέλη από το υφιστάμενο πλαίσιο
λειτουργίας των αγορών, τον ανταγωνισμό,
καθώς και την κινητροδότηση νέων επεν-
δύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Την ίδια στιγμή θέλουμε να βοηθήσου-
με ώστε οι καταναλωτές να αποκομίσουν
τα οφέλη από την απανθρακοποίηση του
ενεργειακού μας συστήματος».

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης από ΕΕ
Η πρόταση Σκρέκα
«κινητοποίησε» τους
Ευρωπαίους εταίρους που
ετοιμάζονται για δράσεις
ενίσχυσης των νοικοκυριών
που πλήττονται από την
ενεργειακή κρίση

«Ακροβατούν» οι ενεργειακές τιμές
Σε τεταμένο κλίμα συνεχίζουν οι τιμές των βασικών ενεργειακών προϊόντων,

επιβεβαιώνοντας τις σοβαρές ανησυχίες για τις συνέπειες της διεθνούς ανατα-
ραχής που προκαλούν η εν εξελίξει εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα
όσα έχουν ακολουθήσει. Το brent βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια
το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 5% και φτάνοντας στα 103 δολάρια, με το αμε-
ρικανικό αργό να ακολουθεί στα 100 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου για τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Απριλίου στο ολλανδικό hub TFF κυμαίνε-
ται στα 114€/MWh, ενώ αντίστοιχες «ανοδικές» τάσεις παρατηρούνται στη χον-
δρική ρεύματος στην Ευρώπη. 

Κικίλιας: «Εργασία στον τουρισμό για 50.000 ομογενείς ή Ουκρανούς πρόσφυγες»
Ο πληθυσμός των ομογενών της Μαριούπο-

λης, της Οδησσού αλλά και άλλων πόλεων της
Ουκρανίας ξεπερνά τις 150.000 και όσο αυτή η
ανθρωπιστική κρίση είναι σε εξέλιξη, η Ελλάδα
δήλωσε από την πρώτη στιγμή πρόθυμη να στα-
θεί στο πλευρό των ανθρώπων αυτών.

«Υπάρχουν αλληλεγγύη και ανθρωπισμός
στην Ελλάδα. Ανακοίνωσα έπειτα από συνεννόη-
ση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι
δεχόμαστε και θα δεχτούμε ομογενείς ή Ουκρανούς στη

χώρα. Υπάρχει μέριμνα και για τη φροντίδα και
για την περίθαλψη αλλά ενδεχομένως και για θέ-
σεις εργασίας», τόνισε σε συνέντευξη στον τηλε-
οπτικό σταθμό Action24 o υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας.

Μετά τη ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος στη χώρα μας δημιουργήθηκαν επι-
πλέον 50.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν κα-
λύφθηκαν από το ελληνικό εργατικό δυναμικό

την περσινή σεζόν. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να καλυ-

φθούν από ομογενείς ή Ουκρανούς πρόσφυγες.
Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 80 του ΠΔ του 2006

για την αμνηστία, τη φροντίδα των προσφύγων και τις εργα-
σιακές σχέσεις με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας. Η Ρωσία αποτελεί πλέον no-
fly ζώνη για την Ευρώπη για τρεις μήνες και αυτό αναπό-
φευκτα θα επιφέρει οικονομικές και ενεργειακές επιπτώ-
σεις, οι οποίες σαφώς θα επηρεάσουν και τον ευαίσθητο
τομέα του τουρισμού.

Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Τα 15 κριτήρια 
για συγχωνεύσεις 
και καταργήσεις 
τμημάτων ΑΕΙ

Αναβρασμός επικρατεί στην ακαδημαϊκή
κοινότητα έπειτα από το τελεσίγραφο του
υπουργείου Παιδείας προς τις διοικήσεις
των πανεπιστημίων να καταθέσουν, έως το
τέλος Μαρτίου, τις προτάσεις τους για την
αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη μέ-
σω συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμη-
μάτων. Σε αυτό το κλίμα θα συνεδριάσει
εκτάκτως σήμερα διαδικτυακά η Σύνοδος
των Πρυτάνεων με τη συμμετοχή και της
υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, η
οποία θα αναφερθεί εκτενώς στα δεκαπέν-
τε κριτήρια βάσει των οποίων θα προχωρή-
σουν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις των
πανεπιστημιακών τμημάτων. 

Τα εν λόγω κριτήρια είναι τα εξής: η πλη-
ρότητα για την κάλυψη του διδασκόμενου
γνωστικού αντικειμένου, η κάλυψη αναγ-
κών σύμφωνα με τις εξελίξεις κάθε επι-
στήμης, η επικάλυψη του επιστημονικού
πεδίου που υπηρετεί κάθε Πρόγραμμα
Σπουδών, το ενδιαφέρον των υποψηφίων
τα τελευταία έτη λειτουργίας τους, τα απο-
τελέσματα της εφαρμογής της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής, ο αριθμός διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού και λοιπού
υποστηρικτικού προσωπικού, τα ζητήματα
υποδομών, η διεξαγωγή έρευνας, η οργά-
νωση προγραμμάτων σπουδών β’ και γ’ κύ-
κλου, η λειτουργία εργαστηρίων, η πρόσβα-
ση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο
βαθμός απορρόφησής τους σε αυτήν, οι
ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας,
οι δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποί-
ησης των ακαδημαϊκών μονάδων και η
ύπαρξη συνεργασιών με άλλα πανεπιστή-
μια και ερευνητικούς φορείς.

Εν τω μεταξύ, απάντηση στην κριτική των
πρυτανικών Αρχών για τη βαθμολόγηση
των ιδρυμάτων προκειμένου να λάβουν το
20% της χρηματοδότησής τους έδωσε η
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ση-
μειώνοντας ότι «δεν αποτελεί αξιολογική
κατάταξη των ΑΕΙ και κακώς θεωρήθηκε ως
τέτοια», και πως εφαρμόστηκαν κριτήρια
ποιότητας και επιτευγμάτων αποκλειστικά
για τη μοριοδότηση των πανεπιστημίων.

Εύη Πανταζοπούλου

E
να θέμα που απασχολεί πολύ
τον κόσμο είναι αυτό της μά-
σκας. Χθες, Τρίτη, οι επιδη-
μιολόγοι της Επιτροπής αξιο-

λόγησαν την επιδημιολογική εικόνα της
χώρας ανά ΠΕ όπως κάνουν κάθε Τρίτη

και λογικά σήμερα η συνεδρίαση της
Επιτροπής θα καταπιαστεί μεταξύ άλλων
και με το θέμα της μάσκας.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ και μέλος της Επι-
τροπής των Ειδικών Αθανάσιος Εξαδά-
κτυλος πάντως είπε στην «Political»:
«Από την Καθαρή Δευτέρα και μετά θα
σύστηνα μάσκα σε εξωτερικούς χώρους
μόνο όταν υπάρχει συνωστισμός». Η αί-
σθηση που κυριαρχεί είναι πως από τις
15 Μαρτίου θα δοθούν ακόμα μεγαλύτε-
ρες ανάσες μόνο στους εμβολιασμένους. 

Η προσδοκία του υπουργείου Υγείας
είναι τα νοσοκομεία να γυρίσουν στην
παλιά τους λειτουργία. Σαφώς η μάσκα,
και για ψυχολογικούς λόγους, θα μας
συντροφεύει τους επόμενους μήνες, ει-
δικά στους εσωτερικούς χώρους, όμως
για τους εξωτερικούς θα υπάρξει η ισχυ-
ρή σύσταση για τη χρήση της σε συνθή-
κες συγχρωτισμού.

Περιμένοντας το εμβόλιο που θα κατα-
φέρει να προσφέρει πιο ευρεία κάλυψη
περισσότερων στελεχών του ιού, το θέμα
της τέταρτης δόσης στο γενικό πληθυσμό
δεν απασχολεί ακόμα τη χώρα μας. Η
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών Μαρία Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε
στην ενημέρωση της Δευτέρας πως η
ανοσία για τους πλήρως εμβολιασμέ-
νους και με την ενισχυτική δόση φαίνεται
ότι είναι καλή και διαρκής. «Δηλαδή, ότι
ξεπερνά όχι μόνο τους έξι μήνες αλλά
ίσως και τον χρόνο», είπε χαρακτηριστι-
κά η ομότιμη καθηγήτρια. 

Η εμβολιαστική περίοδος στη χώρα
μας ολοκληρώνεται με την Ελλάδα να
έχει φτάσει εμβολιαστικά τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο και το μεγαλύτερο μέρος των
δικαιούχων να έχει κάνει και την ανα-
μνηστική δόση. 

Μείωση 40% στους διασωληνωμένους
Πλέον, όπως τόνισε ο γενικός γραμμα-

τέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, κλεί-

νονται περίπου 1.500 ραντεβού την ημέ-
ρα για την πρώτη δόση. Οι ανεμβολίαστοι
που φοβούνται την τεχνολογία mRNA
ίσως πεισθούν να εμβολιαστούν με το
πρωτεϊνικό εμβόλιο της Novavax, για το
οποίο έχει ανοίξει η πλατφόρμα των ραν-
τεβού και ο πρώτος εμβολιασμός θα γί-
νει το Σάββατο.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος
Τζανάκης μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως
οδεύουμε σε αργή αποκλιμάκωση και ο
μόνος δείκτης που παραμένει υψηλά εί-
ναι τα καθημερινά κρούσματα, ενώ πα-
ρατηρείται πτώση άνω του 40% στους
διασωληνωμένους στις ΜΕΘ. 

Χθες, πάντως, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
17.176 νέα κρούσματα και 52 νέους θανά-
τους. Οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι
408, οι 291 από αυτούς ανεμβολίαστοι.
Στην Αττική εντοπίστηκαν 6.283 κρού-
σματα, 1.809 στη Θεσσαλονίκη και 1.052
στο Ηράκλειο. Αύξηση του ιού στα λύμα-
τα παρατηρείται στον Βόλο, στο Ρέθυμνο,
στον Άγιο Νικόλαο και στην Κέρκυρα. 

«Θα σύστηνα να τις φοράμε
όταν υπάρχει συνωστισμός»,
προτείνει το μέλος της
Επιτροπής των Ειδικών
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Η ώρα που θα πέσουν 
οι μάσκες… έξω φτάνει

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Χειροπέδες σε 31χρονο για ασέλγεια σε 5χρονο!
Ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένας 31χρονος συνελήφθη με την κατηγορία

ότι ασελγούσε συστηματικά σε βάρος ενός 5χρονου αγοριού στην Καλαμάτα. Ο 31χρο-
νος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη γνωριμία του με την οικογένεια του 5χρονου και το
γεγονός ότι οι γονείς άφηναν το παιδάκι να παίζει στη γειτονιά, πιστεύοντας ότι δεν δια-
τρέχει κανέναν κίνδυνο. Ωστόσο, φαίνεται πως έκαναν λάθος, καθώς ο «φίλος» της οι-
κογένειας είχε παρασύρει το ανήλικο αγόρι σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο με το
πρόσχημα του παιχνιδιού. Και όπως φάνηκε, δεν ήταν η πρώτη φορά... Η 25χρονη μη-
τέρα του παιδιού την Τσικνοπέμπτη αντιλήφθηκε ότι ο 5χρονος ήταν αρκετά ανήσυχος
και με «περίεργη» συμπεριφορά, παραθέτοντάς της σειρά από γεγονότα. Η οικογένεια
απευθύνθηκε στην ΕΛΑΣ, ο ανήλικος εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο και αμέσως μετά
διατάχθηκε η σύλληψη του 31χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη
με βαρύτατες κατηγορίες. 

Παπ.

Πάτρα: Στο μικροσκόπιο οι ώρες θανάτου των παιδιών
Ο θάνατος της 9χρονης Τζωρτζίνας έχει μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του

Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής που χειρίζονται την έρευνα για τον μυστηριώδη θά-
νατο των τριών κοριτσιών, την ίδια ώρα που ομάδα ιατροδικαστών με επικεφαλής τον Νί-
κο Καρακούκη κάνει «φύλλο και φτερό» τα στοιχεία για τον θάνατο της 3,5 ετών Μαλέ-
νας. Από τα στοιχεία της δικογραφίας τίθεται επ’ αμφιβόλω ο ισχυρισμός της μητέρας
για αμέλεια του ιατρικού - νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Παίδων στην
περίπτωση της Μαλένας. Όπως φαίνεται, οι γιατροί ενημερώθηκαν στις 17.15, όταν το
κορίτσι «ήταν ήδη χωρίς σφυγμό, με μυδρίαση, υποτονία άκρων, ψυχρό και σε πλάγια
θέση», και όχι στις 16.40 που φέρεται να υποστηρίζει η μητέρα. Ερωτήματα φαίνεται να
προκύπτουν για τις ώρες θανάτου και των δύο άλλων κοριτσιών, με αποκορύφωμα την
περίπτωση της 6 μηνών Ίριδας, που προκύπτει απόκλιση μιας ώρας απ’ όσα λέει η μητέ-
ρα και όσα έχει καταγράψει το ΕΚΑΒ.

Παπ.

Η θάλασσα της Λέσβου
ξέβραζε πτώματα
Μ

νήμες από τα πιο «μαύρα» χρό-
νια της προσφυγικής - μετανα-
στευτικής κρίσης στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου ξύπνησαν

το πρωί της Τρίτης στους κατοίκους της Λέ-
σβου, όταν στην ακτή της Επάνω Σκάλας,
συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή Καλα-
μάρη κάτω από τη ΔΕΗ, ξεβράστηκαν οι σο-
ροί έξι ανθρώπων. Ο λόγος για τρεις άντρες
και τρεις γυναίκες, όλοι τους αφρικανικής
καταγωγής, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί
χωρίς να φορούν σωσίβιο.

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λό-
γο για ναυάγιο βάρκας που μετέφερε πα-

ράνομα μετανάστες, μέχρι αργά το από-
γευμα της Τρίτης δεν είχε εντοπιστεί κά-
ποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε αυτή
την εκδοχή, ούτε κάποιος επιζών. Αυτό
παρά το γεγονός ότι σκάφη και ελικόπτερο
του Λιμενικού Σώματος επιχειρούσαν από
τις 8.30 το πρωί για τον εντοπισμό τυχόν
ναυαγών ή μισοβυθισμένου σκάφους. Και
οι έξι σοροί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκο-
μείο Μυτιλήνης για νεκροψία - νεκροτομή.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η νέα τραγωδία
έρχεται μετά τα πολύνεκρα ναυάγια που
σημειώθηκαν τις μέ-
ρες των γιορτών

(Χριστούγεννα - Φώτα) και στοίχισαν τη
ζωή σε δεκάδες ανθρώπους που αναζη-
τούσαν μια καλύτερη τύχη στην Ελλάδα.

Μηταράκης: «Να σταματήσουν
τέτοιες διελεύσεις»

Για το μακάβριο εύρημα ενημερώθηκε
άμεσα ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο οποίος δή-
λωσε πως «κάθε ζωή που χάνεται στη θά-
λασσα είναι μια τραγωδία και ενισχύει την
ανάγκη καταπολέμησης των δικτύων λα-
θροδιακινητών που εκμεταλλεύονται
ευάλωτα άτομα και προκαλούν τέτοια

δεινά». Όπως τόνισε ακόμη ο κ. Μηταρά-
κης, «είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι διεθνείς οργανισμοί να δράσουν
σταματώντας τέτοιες διελεύσεις από την
Τουρκία, μια ασφαλή χώρα, όπως προ-
βλέπει η Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας του 2016». Τέλος,
εξέφρασε τη λύπη του «που έξι άνθρωποι
πνίγηκαν στη θάλασσα ανοιχτά της Λέ-
σβου», ενώ, όπως αναφέρει, το υπουρ-
γείο συνεργάζεται «με διεθνείς οργανι-
σμούς προκειμένου να τους ταυτοποι-
ήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τις
οικογένειές τους».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τραγωδία με έξι μετανάστες
αφρικανικής καταγωγής -

Εντοπίστηκαν νεκροί χωρίς
να φέρουν σωσίβιο



Κως

Συνάντηση Νικηταρά 
με Κικίλια για τουριστική
προβολή του νησιού

Ζητήματα τουριστικής πολιτικής ενόψει και της νέας
τουριστικής περιόδου συζήτησε ο δήμαρχος Κω Θεοδό-
σης Νικηταράς με τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικί-
λια, σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα. Σημειώνεται
πως ο Δήμος Κω πρώτος στο σύνολο της χώρας ίδρυσε
Διεύθυνση Τουρισμού που μετεξελίχθηκε σε Οργανι-
σμό Προώθησης Προορισμού (DMO) στο πλαίσιο του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΚΩΑΝ. Προς τούτο, υπουρ-
γός και δήμαρχος συζήτησαν το θεσμικό πλαίσιο συγ-
κρότησης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανι-
σμών Διαχείρισης Προορισμού, καθώς επίσης και τις
συνεργασίες ΟΤΑ με φορείς και επιχειρήσεις για την
τουριστική ανάπτυξη. 

Ανεξαρτητοποιείται η Αράχοβα
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του ενιαίου Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας,
αποφάσισαν με συντριπτική πλειοψηφία να στηρίξουν
το αίτημα του τοπικού συμβουλίου περί ανεξαρτητοποί-
ησης της Αράχοβας σε νέο, ανεξάρτητο δήμο με την
επωνυμία «Ορεινός Δήμος με έδρα την Αράχοβα». Το
επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του αιτήματος, με τη
σχετική επιχειρηματολογία, στο αρμόδιο υπουργείο
Εσωτερικών.

«Ζούμε την 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναί-

ων Κώστας Μπακογιάννης στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», ανα-

φερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Εδώ και κάποιο καιρό, οι

δυνάμεις του διχασμού και του αυταρχισμού προσπαθούν να επιβληθούν.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, όμως, να αμφισβητηθούν τα ιδεώδη μας, τα

ιδεώδη της δημοκρατίας και της ανθρώπινης ελευθερίας», είπε στη «La

Repubblica», ο δήμαρχος της Αθήνας. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τη

βαρβαρότητα του πολέμου και φοβισμένοι από τα όσα συμβαίνουν στην Ου-

κρανία. Είμαστε, όμως, και υπερήφανοι για το θάρρος που δείχνει ο ουκρα-

νικός λαός», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων από το βήμα των δημάρχων της

Μεσογείου στη Φλωρεντία, στο οποίο και συμμετέχει. 

Δυτική Ελλάδα

ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
Αιτωλοακαρνανίας για 
το ενεργειακό κόστος

Το υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει
τους αγρότες συζήτησε ο περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με τους εκ-
προσώπους των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της Αιτωλοα-
καρνανίας. Ο οικείος περιφερειάρχης ζήτησε
από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν το σύ-
νολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
εξαιτίας των αλλεπάλληλων ανατιμήσεων στον
τομέα της αγροτικής παραγωγής, ώστε σε επόμε-
νο στάδιο να συνταχθεί και κατατεθεί σχετικό
υπόμνημα στο αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και σε άλλους εμπλεκόμενους φο-
ρείς. Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ ενημε-
ρώθηκαν επίσης για τις ενεργειακές κοινότητες
που έχουν συσταθεί, καθώς και για τις μελέτες
αδειοδότησης που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ. «Η
περιφέρεια μαζί με τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα διεκ-
δικήσει τη λήψη μέτρων προστασίας και ενίσχυ-
σης από την Πολιτεία, αφού η αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους θα προστεθεί στα ήδη συσσω-
ρευμένα χρέη του παρελθόντος, δημιουργώντας
χιονοστιβάδα προβλημάτων», δήλωσε ο κ. Φαρ-
μάκης μετά το τέλος της σύσκεψης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Χανιά

Σύσκεψη δημάρχων για
ενέργεια και λειτουργία ΥΔΟΜ

Το ενεργειακό κόστος που βαραίνει τους δήμους,
με τις νέες τιμολογήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, συζή-
τησαν σε κοινή σύσκεψη οι δήμαρχοι της Περιφερει-
ακής Ενότητας Χανίων και οι πρόεδροι των αντίστοι-
χων ΔΕΥΑ, ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου Χα-
νίων Παναγιώτη Σημανδηράκη. Κοινή είναι η διαπί-
στωση των δυσβάσταχτων χρεώσεων ως προς τις ρή-
τρες αναπροσαρμογής, με ιδιαίτερη μνεία να γίνεται
στον τρόπο τιμολόγησης των Δημοτικών Επιχειρήσε-
ων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Προς αυτό, αποφασί-
στηκε η σύνταξη υπομνήματος που θα αναλύει τις πα-
ραπάνω δυσκολίες, παραθέτοντας μια σειρά προτά-
σεων και ζητώντας άμεσες λύσεις. Το υπόμνημα θα
αποσταλεί προς τα συναρμόδια υπουργεία και θα κοι-
νοποιηθεί στο προσεχές συνέδριο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Τους δημάρχους
απασχόλησε, επίσης, η κεντρική Υπηρεσία Δόμησης
(ΥΔΟΜ) του Δήμου Χανίων. Όλοι οι δήμαρχοι συνέκλι-
ναν στην άποψη «να παραμείνουν σταθερά προσηλω-
μένοι στην κοινή γραμμή για την επίλυση των κρίσι-
μων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν συνολικά».
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Αθήνα

«11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης 
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία»



Μ
ε την παράδοση στον Δήμο Παλαι-
ού Φαλήρου τριών απορριμματο-
φόρων συλλογής στερεών απο-

βλήτων και 841 καφέ κάδων, συνεχίζεται ο
κύκλος διανομής ειδικού εξοπλισμού συλ-
λογής βιοαποβλήτων και κάδων ειδικής
ανακύκλωσης από την περιφέρεια σε δή-
μους της Αττικής.

Την παράδοση του εξοπλισμού στον δή-
μαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρό-
πουλο πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμε-
νος από τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας, Περιβάλλοντος και πρόεδρο
του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη και την αντι-
περιφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών Δή-
μητρα Νάνου. 

Ο περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της
παράδοσης του εξοπλισμού εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πρόοδο στη διαδι-
κασία διανομής, αλλά και την άριστη συ-
νεργασία με τους δήμους της Αττικής και

τόνισε: «Κοινός μας στόχος είναι να κάνου-
με την Αττική μια περιφέρεια πράσινη, που
δεν θα θάβει, αλλά θα επαναχρησιμοποιεί
τα σκουπίδια της και θα αξιοποιεί το τελικό
προϊόν προς όφελος των πολιτών για ένα
καλύτερο περιβάλλον». 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γιάννης
Φωστηρόπουλος επισήμανε: «Στόχος μας
για το 2022, χάρη στα τρία καινούργια
απορριμματοφόρα και στους 850 περίπου
κάδους, είναι όλη η πόλη να αρχίσει να
μπαίνει στον ρυθμό της ανακύκλωσης και
των βιοαποβλήτων. Το 2022 εστιάζουμε και
στα οικιακά βιοαπόβλητα». Να σημειωθεί
ότι τα απορριμματοφόρα και οι καφέ κάδοι
θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του δικτύου
συλλογής, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται
τόσο η μείωση του όγκου των απορριμμά-
των που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ όσο και
στην αύξηση των ποσοστών παραγωγής
κομπόστ, το οποίο θα αξιοποιείται από δή-
μους και πολίτες. 

Μεταφυτεύσεις
δέντρων 
λόγω μετρό 

Στη μεταφύτευση των δέντρων
που βρίσκονται στους χώρους υπό
κατάληψη από την Αττικό Μετρό,
λόγω των εργασιών για τη
δημιουργία της γραμμής 4 που θα
ξεκινάει από το Γαλάτσι,
προχωράει σταδιακά ο Δήμος
Γαλατσίου. Ειδικότερα
απομακρύνθηκαν συνολικά 151
δέντρα, τα 129 εκ των οποίων,
ποσοστό 85% επί του συνόλου, θα
μεταφυτευτούν σε πλατείες,
νησίδες και παρτέρια της πόλης.
Από τα υπόλοιπα, 22 κόπηκαν
επειδή δεν μπορούσαν να
μεταφυτευθούν και στη θέση τους
θα τοποθετηθούν νέα μετά το
τέλος των εργασιών. Όπως έκανε
σαφές ο δήμαρχος Γαλατσίου
Γιώργος Μαρκόπουλος, «όσα
δέντρα βγουν από τη θέση τους θα
μεταφυτευτούν, ενώ για όσα δεν
είναι δυνατή η μεταφύτευση ή
έχουν καταστραφεί θα
προβλέπεται ρητά η
αντικατάστασή τους».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
στα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ο δήμαρχος πανηγυ-
ρίζει για τη λύση χρόνιου
προβλήματος της πόλης, αλλά
η λύση ήρθε με παρέμβαση
μελλοντικού υποψηφίου; Η
αλήθεια είναι ότι ο «μελλοντι-
κός υποψήφιος» δήμαρχος
έχει καλύτερη πρόσβαση
στον Β’ Βαθμό της Αυτοδιοί-
κησης και με την παρέμβασή
του προχωρά η λύση του θέ-
ματος. Να δούμε ποιος θα κα-
ταφέρει να την «καρπωθεί»
όταν θα έρθει η ώρα της κάλ-
πης… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινά καμπάνια
ανακύκλωσης
Με τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό
που απέκτησε ο Δήμος Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας, με σκοπό να εν-
τείνει τα επίπεδα ανακύκλωσης
στην πόλη, ενημερώνει όσες και
όσους επιθυμούν να συμβάλουν σε
αυτήν τη σημαντική προσπάθεια ότι
μπορούν να αιτηθούν και να τοποθε-
τήσουν καφέ κάδους εντός της πο-
λυκατοικίας τους. Έπειτα από ειδο-
ποίηση, ειδικά διαμορφωμένο όχη-
μα του δήμου θα περνά από τις πε-
ριοχές που έχουν τοποθετηθεί οι
καφέ κάδοι αδειάζοντας το περιεχό-
μενό τους και στη συνέχεια με ειδι-
κά μηχανήματα που διαθέτει, θα
προβαίνει σε ενδελεχές πλύσιμο και
καθάρισμα στο εσωτερικό του κά-
δου. Οι τρόποι με τους οποίους οι πο-
λίτες που επιθυμούν δηλώνουν συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα συλλογής βι-
οαποβλήτων είναι μέσω mail στο
epikoinonia.kedra@gmail.com και
στην Τηλεφωνική Γραμμή Δημότη
1567.

Κοινωνική έρευνα
στη Νέα Σμύρνη 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε στο Ψηφιακό Μουσείο του Δή-
μου Νέας Σμύρνης εκδήλωση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργα-
σία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Σκοπός της
εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της κοινωνικής έρευ-
νας σε σχέση με τις κοινωνικές δομές
και τα προγράμματα του Δήμου Νέας
Σμύρνης. Εκεί παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από
την ανάλυση δεδομένων σε απαντή-
σεις πολιτών μέσα από ερωτηματολό-
για. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
διάφορα σημεία της πόλης με ερωτή-
σεις που αφορούσαν τις κοινωνικές
δομές και τα προγράμματα του δήμου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επί-
σης δράσεις, όπως το πρόγραμμα για
τη στέγαση των αστέγων και την επα-
νένταξή τους στην κοινωνία, οι διανο-
μές τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης σε άτομα που δεν μπορούν
να μετακινηθούν εκτός σπιτιού και η
δωρεά ρουχισμού εντός αποστειρω-
μένης συσκευασίας.
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Παράδοση καφέ κάδων
και απορριμματοφόρων

Οκτώ νέα πλυστικά οχήματα στον Πειραιά
Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός του στόλου

στον νευραλγικό τομέα της καθαριότητας του
Δήμου Πειραιά. Για την ακρίβεια, ο δήμαρχος
Γιάννης Μώραλης παρέλαβε οκτώ νέα πλυστι-
κά οχήματα, τρία μεγάλα και πέντε μικρότερα,
τα οποία λόγω του ευέλικτου μεγέθους τους
έχουν άμεση πρόσβαση σε στενούς και μι-
κρούς δρόμους, με αποτέλεσμα να γίνεται ευ-
κολότερα το πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων.

Όπως τόνισε ο κ. Μώραλης: «Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο για μια καθαρή πόλη είναι
τρεις: η διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός. Καταβάλλουμε, λοιπόν, καθη-
μερινά κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να είναι ο Πειραιάς όσο γίνεται πιο καθα-
ρός, τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές».

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα ο Δήμος Πειραιά θα παραλάβει και άλλα οχήματα
για την ανανέωση του εξοπλισμού του τομέα καθαριότητας.



Μ
ετανάστης από το Κονγκό συνελήφθη από αστυ-
νομικούς στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο κινητό
του τηλέφωνο βίντεο με σκληρό πορνογραφικό

υλικό με ανήλικους και συγκεκριμένα με βρέφη. Οδηγή-
θηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί
στον ανακριτή. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον αλλοδαπό
στην οδό Μοναστηρίου, προκειμένου να διενεργήσουν
τακτικό έλεγχο στα έγγραφά του. Όταν εκείνος άνοιξε το
κινητό του τηλέφωνο για να τους δείξει τα έγγραφα, οι
αστυνομικοί παρατήρησαν ότι έχει βίντεο με πορνογρα-
φικό περιεχόμενο. Έκπληκτοι διαπίστωσαν λίγο αργότε-

ρα πως το πορνογραφικό υλικό περιλάμβανε ανηλίκους
και συγκεκριμένα βρέφη. Ο ίδιος δεν αιτιολόγησε την κα-
τοχή του υλικού αυτού. Ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης,
ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε, άσκησε σε βάρος του
ποινική δίωξη για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανή-
λικους όπως και για μία σειρά άλλων διατάξεων που σχε-
τίζονται με την παραγωγή και τη διάθεση πορνογραφικού
υλικού και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αναζητηθεί από
πού προέρχεται το υλικό που είχε στο κινητό του τηλέφω-
νο ο μετανάστης από το Κονγκό.

Με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες υποδεχτήκαμε
τον Μάρτιο στην Κεντρική Μακεδονία. Παρ’ όλα αυτά, ο
Θεόδωρος Καράογλου μας ευχήθηκε ολόψυχα καλό μή-
να και καλή άνοιξη! Μάλιστα ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης ποστάρισε στον προσωπικό του λογαρια-

σμό στο Facebook μια ανθισμένη αμυγδαλιά με τη λεζάν-
τα «η νέα εποχή που ανατέλλει να μας φέρει τα αγαθά της
ειρήνης, της λογικής και της υγείας»! Τώρα για όσους δεν
διαθέτουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Καράογλου
φρόντισε να λάβουν sms στο κινητό τους! 

Η ανάρτηση του Θ. Καράογλου για την άνοιξη και το sms 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δράσεις κατά 
της οπαδικής βίας
στην Καλαμαριά

Αφίσες με τα συνθήματα «Ο αθλη-
τισμός ενώνει» και «Ο αθλητισμός
είναι ζωή» αναρτήθηκαν από τον Δή-
μο Καλαμαριάς σε όλα τα σχολεία,
τους αθλητικούς χώρους και τα δη-
μόσια κτίρια. Πρόκειται για νέες
δράσεις κατά της οπαδικής βίας, οι
οποίες λαμβάνουν χώρα μετά τη δο-
λοφονία του 19χρονου Άλκη. Παράλ-
ληλα, έχει προγραμματιστεί ημερίδα
με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών
του Άρη και του ΠΑΟΚ, καθώς επί-
σης ομιλίες σε μαθητές παρουσία
προβεβλημένων αθλητών.

Φορείς 
της Πιερίας 
στο γραφείο του
Γ. Γεωργαντά

Σύσκεψη εργασίας πραγμα-
τοποιήθηκε, όπως μάθαμε, με
τον νέο υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώρ-
γο Γεωργαντά, παρουσία των
βουλευτών του Νομού Πιερίας,
της αντιπεριφερειάρχου και
εκπροσώπων των αγροτών. Στη
διευρυμένη θεματολογία συζη-
τήθηκαν οι επιπτώσεις της
ενεργειακής κρίσης στην αγρο-
τική παραγωγή, οι αποζημιώ-
σεις των σταφυλοπαραγωγών
ποικιλίας Crimson, τα προβλή-
ματα των καστανοπαραγωγών
και οι χρηματικές ενισχύσεις
των κτηνοτρόφων.

Τα λουλούδια και
η συγκίνηση του
Χατζηβασιλείου 
Συγκλονισμένος από τον θάνατο της
Μαριέττας Γιαννάκου είναι ο Τάσος
Χατζηβασιλείου. Μάλιστα, στο
έδρανό της στη Βουλή λίγο πριν από
την έναρξη της συζήτησης για τα
όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, εί-
χε τοποθετηθεί ένα μπουκέτο με
λευκά τριαντάφυλλα. «Η θέση της
Μαριέττας μας, η Βουλή είναι φτω-
χότερη», έγραψε ο βουλευτής Σερ-
ρών και γραμματέας Διεθνών Σχέ-
σεων της ΝΔ.

Έλεγξαν Κονγκολέζο και είδαν στο κινητό
του σκληρό πορνογραφικό υλικό με βρέφη

Μηνύματα ενόψει εκλογών
Στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του δη-

μαρχιακού μεγάρου Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν
τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Συνέργεια Πρώ-
τα η Πόλη μας», με επικεφαλής τον Χάρη Αηδονό-
πουλο για την ετήσια κοπή της βασιλόπιτας. Στον
χαιρετισμό του ο κ. Αηδονόπουλος ζήτησε από τα
στελέχη της παράταξής του να είναι «ενήμεροι για
την πόλη έχουμε μπροστά μας μεγάλο αγώνα για τη
Θεσσαλονίκη».

Το συγκινητικό αντίο
Με μια συγκινητική
δήλωση αποχαιρέ-
τησε ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας
Καραμανλής τη Μα-
ριέττα Γιαννάκου
που έφυγε από τη
ζωή. «Με οδύνη
αποχαιρετώ τη Μα-
ριέττα Γιαννάκου.
Την καλή μου φίλη. Τη συνοδοιπόρο στους πολιτι-
κούς αγώνες. Την πολύτιμη συνεργάτιδα. Σε όλη
της τη ζωή έδινε δύσκολες μάχες. Τις κέρδισε
όλες. Η τελευταία ήταν άνιση και η Μαριέττα λύγι-
σε. Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο
σεβασμό. Θα τη θυμόμαστε όλοι για την ακεραι-
ότητα, τον ορθολογισμό και την αναλυτική της
σκέψη. Για την προσήλωσή της στο συμφέρον του
τόπου και των πολλών. Για τη στράτευσή της στο
κοινό όραμα της ευρωπαϊκής ιδέας. Για την ανεξί-
τηλη μεταρρυθμιστική σφραγίδα της στην εκπαί-
δευση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Θα μας λεί-
ψει. Σε όλους όσοι τη γνωρίσαμε και πορευτήκα-
με μαζί της. Στην αγαπημένη της Ζωή και στους οι-
κείους της εκφράζω τα συλλυπητήριά μου».

Παν…δημοτική θλίψη 
Τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια της βου-

λευτού, πρώην ευρωβουλευτού και υπουργού Μα-
ριέττας Γιαννάκου εξέφρασαν οι δήμαρχοι όλης της
Κεντρικής Μακεδονίας. Σε σχετική ανακοίνωση της
ΠΕΔΚΜ τονίστηκε ότι η Μαριέττα Γιαννάκου υπήρξε
μια πολιτικός με σταθερές θέσεις, που υπηρέτησε
με όραμα, ήθος και πρωτοπόρες ιδέες τον δημόσιο
βίο. Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας.

Ανθρωπιστική βοήθεια 
Πρωτοβουλία για τη συλλογή ανθρωπιστικής βοή-

θειας για την Ουκρανία αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης σε συνεργασία με τους Φαρμακοποιούς
του Κόσμου και το ουκρανικό Προξενείο. Η βοήθεια
θα συγκεντρώνεται στο φουαγέ του δημαρχείου,
όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθύτατη θλίψη
του για την εισβολή στην Ουκρανία.
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Π
ίεση, έως και ασφυξία, ανα-
μένουν οι επιχειρηματίες των
εξαγωγικών επιχειρήσεων
της Βόρειας Ελλάδας, λόγω

του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ την ίδια
στιγμή το οικονομικό κλίμα τον Φε-
βρουάριο παρέμεινε σταθερό, αλλά με
σαφείς τάσεις επιδείνωσης για τον Μάρ-
τιο λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. 

Ανησυχούν οι επιχειρηματίες
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέ-

σμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας δρα
Γιώργο Κωνσταντόπουλο, «οι επιχειρή-
σεις θα επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο
βαθμό, καθώς η κατάσταση στην Ουκρα-
νία είναι άκρως ανησυχητική και οι τε-
λευταίες εξελίξεις ιδιαίτερα δυσοίωνες».
Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ου-
κρανία και τη Ρωσία ανέρχονται σε 338,6
εκατ. και 206,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ωστόσο, υπάρχουν επιχειρήσεις, κυρίως
της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες εξαρτών-
ται κυρίως από τις εξαγωγές προς τις δύο
αντιμαχόμενες χώρες. 

«Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βό-
ρειας Ελλάδας και πολύ περισσότερο της
Δυτικής Μακεδονίας, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα τον κλάδο της γούνας, θα
επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από
τις υπόλοιπες, για αυτό και πρέπει να
υποστηριχθούν από την ελληνική κυβέρ-
νηση, ώστε να μη χάσουν τη διεθνή τους
ανταγωνιστικότητα», ανέφερε ο κ. Κων-

σταντόπουλος.  Η εκτίμηση των επιχειρη-
ματιών της Βόρειας Ελλάδας είναι ότι αυ-
τήν τη στιγμή δεν μπορούν να μετρηθούν
οι συνέπειες της κρίσης, καθώς ο πόλε-
μος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παρότι εί-
ναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων, τα προβλήματα αναμένεται να
ενταθούν και θεωρείται δεδομένο ότι διε-
θνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, πληθωρι-
σμός και ενέργεια θα επηρεαστούν ση-
μαντικά.

Οριακή υποχώρηση
Ενδεικτικό της συγκυρίας είναι και το

γεγονός ότι ο δείκτης οικονομικού κλίμα-
τος σημείωσε οριακή υποχώρηση τον
Φεβρουάριο, σύμφωνα με όσα αναφέ-
ρονται στο μηνιαίο δελτίο του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευ-
νών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώ-
θηκε στις 114 μονάδες έναντι 114,2 μονά-
δες τον Ιανουάριο, οπότε και είχε διαμορ-
φωθεί στο υψηλό 21 ετών. Ωστόσο, το ΙΟ-
ΒΕ επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της
τρέχουσας έρευνας δεν έχουν επηρεα-
στεί από τις πρόσφατες εξελίξεις στην
Ουκρανία, κάτι που σημαίνει ότι ο δείκτης
του Μαρτίου θα είναι εντελώς διαφορο-

ποιημένος, λόγω της πολεμικής σύρρα-
ξης Ουκρανίας - Ρωσίας. 

Καταναλωτική εμπιστοσύνη
Το βασικό χαρακτηριστικό της οικονο-

μικής συγκυρίας τον Φεβρουάριο ήταν η
βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύ-
νης, ενώ οι επιχειρηματικές προσδοκίες
βελτιώθηκαν στις κατασκευές και τις
υπηρεσίες. Αντιθέτως, επιδεινώθηκε η
κατάσταση στο λιανικό εμπόριο και τη
βιομηχανία, λόγω της τεράστιας πίεσης
που ασκούν οι υψηλές τιμές της ενέργει-
ας και ο πληθωρισμός. Σε ό,τι αφορά τον
κλάδο του τουρισμού, ο δείκτης προσδο-
κιών παρέμεινε σταθερός παρά την επα-
ναφορά των ήπιων περιοριστικών μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΟ-
ΒΕ, οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν σε
όλες τις δραστηριότητες του λιανικού εμ-
πορίου, κυρίως στην ένδυση-υπόδηση
και το εμπόριο οχημάτων. Τέλος, στη βιο-
μηχανία αφομοιώνεται η άνοδος της προ-
ηγούμενης περιόδου, φτάνοντας σε υψη-
λό επίπεδο 20 ετών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

UBS: Πώς θα κινηθούν 
οι τιμές ενέργειας 
και η οικονομία 
λόγω του πολέμου 

Διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε
υψηλά επίπεδα για αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα, με σημαντική επιβάρυνση στην
κατανάλωση, προβλέπει σε έκθεσή της η
UBS. Όπως επισημαίνει η ελβετική τράπε-
ζα, ο υψηλός πληθωρισμός λόγω των ενερ-
γειακών τιμών θα αναγκάσει την Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτό-
κια, ενώ επισημαίνει ότι η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, πέραν της τεράστιας αν-
θρωπιστικής τραγωδίας που προκαλεί, θα
οδηγήσει σε μεγάλη αλλαγή του γεωπολιτι-
κού τοπίου της Ευρώπης. 

Σύμφωνα με τη UBS, σε βραχυπρόθεσμο
επίπεδο, ο οικονομικός αντίκτυπος θα γίνει
αισθητός μέσω των υψηλότερων τιμών της
ενέργειας, των κυρώσεων και της εμπιστο-
σύνης, ενώ εκτιμά ότι οι προμήθειες ενέρ-
γειας θα συνεχίσουν να ρέουν από τη Ρωσία
στην Ευρώπη, όπως συνέβαινε σε προ-
ηγούμενες περιόδους γεωπολιτικών εντά-
σεων.

Η UBS αναφέρει ότι η τιμή του πετρελαί-
ου θα κινηθεί μεταξύ 90 και 100 δολαρίων
το βαρέλι, ωστόσο, αυτό που έχει σημασία
είναι το πόσο θα κρατηθούν υψηλά οι τιμές.
Εάν οι τιμές της ενέργειας είναι περίπου 10%
υψηλότερες από τις αναμενόμενες για πε-
ρίπου έξι μήνες, ο αντίκτυπος θα μπορούσε
να οδηγήσει στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο
σύνολο του 2022 κατά περίπου 0,1-0,2 πο-
σοστιαίες μονάδες χαμηλότερο. 

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες
θα επηρεάσουν πρωτίστως το εμπόριο, θα
μπορούσαν να ενισχύσουν την πίεση στο
ΑΕΠ, αλλά και πάλι ο αντίκτυπος θα είναι
οριακός. Οι εξαγωγές της Ευρωζώνης προς
τη Ρωσία είναι μικρές και αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 0,5% του ΑΕΠ. Από την
άλλη πλευρά, οι εισαγωγές ενέργειας θα
παρουσιάσουν κάποιες διαταραχές. Τέλος,
αναφέρει ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ιδι-
αίτερα καλή θέση, υπογραμμίζοντας ότι οι
ευρωπαϊκές μετοχές είναι ελκυστικές.
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ΣΕΒΕ: Αιτία η κατάσταση 
στην Ουκρανία - ΙΟΒΕ: Άλλο
τοπίο τον Μάρτιο για τον 
δείκτη οικονομικού κλίματος

Πίεση για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας 



Σ
ημαντική επιδείνωση παρουσιά-
ζει το επενδυτικό κλίμα στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο, με τους

αναλυτές να εκτιμούν ότι οι εξελίξεις
στην Ουκρανία, οι νέες πιο σκληρές
κυρώσεις στη Ρωσία, η επιστροφή του
πετρελαίου σε ανοδική φορά και η
απόφαση του Ρώσου προέδρου να θέ-
σει σε ύψιστη επιφυλακή τις πυρηνικές
δυνάμεις εντείνουν τις ανησυχίες και
προκαλούν τριγμούς στις αγορές. Τε-
χνικά για τον γενικό δείκτη, η επόμενη
αποφασιστική στήριξη τίθεται στις 855
μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 894 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 902 (απλός
ΚΜΟ 200 ημερών), 907 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 928 (εκθετικός
ΚΜΟ 60 ημερών), 938-944, 950 και
964 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής
κεφαλαιοποίησης, οι στηρίξεις στις
2.132-2.129, 2.113, 2.107 και 2.073 μο-

νάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.160-2.175
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών),
2.194 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),

2.228-2.231, 2.251 (εκθετικός ΚΜΟ 60
ημερών), 2.285, 2.305, 2.312, 2.371 και
2.384 μονάδες.

Ολοταχώς για νέες επενδύσεις 
«Πράσινο φως» για

νέες επενδύσεις που
ξεπερνούν το 1 δισ. ευ-
ρώ αναμένεται να δώσει
στο αμέσως προσεχές
χρονικό διάστημα η αρ-
μόδια Διυπουργική Επι-
τροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων, έχοντας
λάβει τη σχετική θετική εισήγηση του Enterpri-
se Greece. Εφόσον όλα πάνε καλά, η έγκριση
θα δοθεί στο τέλος της εβδομάδας. Οι επενδύ-
σεις αφορούν έργα real estate, ενέργειας και
πληροφορικής που χρηματοδοτούνται με εγχώ-
ρια αλλά και διεθνή κεφάλαια. Επιβεβαιώνεται
έτσι η φήμη του προέδρου της και γενικού
γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών
Ιωάννη Σμυρλή, ο οποίος μάλιστα τις προηγού-
μενες ημέρες βρέθηκε στο Ντουμπάι, επιδιώ-
κοντας να προσελκύσει και νέους επενδυτές
στο πλαίσιο της Dubai Expo.

To 52% της Trastor ΑΕΕΑΠ
απέκτησε η Πειραιώς
Η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ ολοκλή-
ρωσε την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής
52,0% στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επεν-
δύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) από
την WRED LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με τη
Värde Partners, κατόπιν λήψης όλων των
απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας. Το τίμημα που κα-
ταβλήθηκε ανήλθε σε 98 εκατ. ευρώ (1,25 ευ-
ρώ ανά μετοχή). Τα έσοδά της από την ενοποί-
ηση της Trastor θα ενισχυθούν κατά τουλάχι-
στον 20 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση
(σ.σ. εφόσον την ενοποιήσει από 1/1/2022),
ενώ η συνεισφορά της ΑΕΕΑΠ στα κέρδη του
ομίλου αναμένεται, σύμφωνα με αναλυτές,
να κινηθεί πέριξ των 5 εκατ. ευρώ.

Noval: Αύξηση 13,35% στην αξία
του χαρτοφυλακίου 

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτι-
κών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Pro-
perty ανήλθε σε 413,29 εκατ. ευρώ κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση
13,35% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η
Noval Property εντός του 2021 πραγματοποίησε
τέσσερις επενδύσεις σε ακίνητα, μεταξύ των
οποίων και η συμμετοχή κατά 50% στην εταιρεία
THE GRID ΑΕ, η οποία στα τέλη του 2021 απέ-
κτησε οικόπεδο εμβαδού 16 στρεμμάτων περί-
που, επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και λεωφό-
ρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι,
στο οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί σύγχρο-
νο συγκρότημα πράσινων κτιρίων γραφείων. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Frigoglass, σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και
τη Ρωσία, ενημέρωσε την επενδυτική κοινότητα ότι λειτουργεί μο-
νάδα παραγωγής επαγγελματικής ψύξης στη Ρωσία μέσω της θυ-
γατρικής της εταιρείας, Frigoglass Eurasia LCC. Όπως αναφέρει
η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, οι αγορές της Ρωσίας και της
Ουκρανίας αποτελούν το 14,5% και το 2,4% των πωλήσεων του Ομί-
λου αντίστοιχα, σύμφωνα με τα μη ελεγμένα στοιχεία του 2021. «Η

θυγατρική μας στη Ρωσία είχε, επίσης, σημαντικές εξαγωγές (ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων) σε άλλες χώρες και
σε θυγατρικές του Ομίλου το 2021, καθώς λειτουργεί ως κύρια μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη μετά το περιστατικό
πυρκαγιάς στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία τον Ιούνιο του 2021. Περαιτέρω, η θυγατρική στη Ρωσία αποτελεί το 20%
του ενεργητικού του Ομίλου για το 2021. Η Frigoglass εργάζεται, ώστε να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων των
ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στη θυγατρική της και στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης».

H Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy
Holdings, αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός αριθμού νέ-
ων υποβρυχίων διασυνδέσεων μέσης τάσης συνολι-
κού μήκους περίπου 19 χλμ. ως ανάδοχος του ΔΕΔ-
ΔΗΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για
έργο «με το κλειδί στο χέρι», το οποίο περιλαμβάνει
την παραγωγή και την προμήθεια των υποβρύχιων κα-
λωδίων, των παρελκόμενων υλικών και εξαρτημάτων
τους, καθώς και την πραγματοποίηση του συνόλου των
σχετικών εργασιών εγκατάστασης, προστασίας και
διασύνδεσης των υποβρύχιων καλωδίων με το χερσαίο
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Η σχετική σύμβαση, διάρκειας 15 μηνών, υπογράφηκε μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και της Fulgor, η οποία
είναι 100% θυγατρική της Hellenic Cables. Η παραγωγή των καλωδίων πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα και η υλοποίηση
του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασής τους, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2023. Τα κα-
λώδια θα κατασκευαστούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Hellenic Cables στην Κόρινθο.

Hellenic Cables: Νέα έργα για λογαριασμό ΔΕΔΔΗΕ

Frigoglass: Λειτουργεί μονάδα στη Ρωσία

Αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις το χρηματιστήριο
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Η
Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοι-
νωνιακών συστημάτων και λύσεων, παρουσιάζει
τη νέα έκδοση uiTOP™ 3.0 της ενοποιημένης

πλατφόρμας IoT, που προσφέρει προηγμένη διαχείριση
και έλεγχο «έξυπνων συσκευών» και αισθητήρων, κα-
λύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικούς τεχνολο-
γικούς και εμπορικούς τομείς όπως Έξυπνη Πόλη, Δια-
χείριση Ενέργειας & Υδάτων, Ηλεκτροκίνηση κ.ά. Η
πλατφόρμα που είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμη θα πα-
ρουσιαστεί στο εταιρικό περίπτερο 7B44, στην αίθουσα
7, κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου συνέδριου τηλεπι-
κοινωνιών MWC Barcelona, 28 Φεβρουαρίου-3 Μαρτί-
ου 2022. Η έκδοση 3.0 της πλατφόρμας uiTOP™ έχει εν-
σωματώσει νέες δυνατότητες, όπως απλοποιημένο σύ-
στημα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των χρηστών, ενώ
το βελτιωμένο περιβάλλον UI/UX παρέχει μια πιο πλήρη
και διαδραστική εμπειρία στον χρήστη. Η πλατφόρμα,
επίσης, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες των 5G δι-
κτύων νέας γενιάς, επιτυγχάνει τη χαμηλότερη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας από τις συμβατές IoT συσκευές.

Υδρόγειος: «Digital Ασφαλιστική
Εταιρεία της χρονιάς»

Σε πρωτοπόρο του ψη-
φιακού μετασχηματισμού
εξελίσσεται η Υδρόγειος
Ασφαλιστική, καθώς ανα-
δείχθηκε ως «Digital
Ασφαλιστική Εταιρεία της
χρονιάς» στο πλαίσιο των
Digital Finance Awards.
Στον νέο θεσμό, που επι-
βραβεύει τις καινοτόμες
πρωτοβουλίες ψηφιακού
μετασχηματισμού στον
χρηματοοικονομικό κλά-
δο, η Υδρόγειος Ασφαλιστική απέσπασε το κορυφαίο
βραβείο -Grand Award- έχοντας συγκεντρώσει την
υψηλότερη βαθμολογία στον ασφαλιστικό πυλώνα, με
συνολικά 8 διακρίσεις σε 6 διαφορετικές κατηγορίες.
Πρωταθλητής αναδείχθηκε το Ydrogios Agent App, η
mobile εφαρμογή που δημιούργησε η εταιρεία για το δί-
κτυο των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών. Όπως
υπογραμμίζει η εταιρεία, με 5 Gold διακρίσεις σε 5 δια-
φορετικές κατηγορίες (Best Mobile App, Best
Green/ESG Initiative, Best Core System Project, Best
API Project και Best Insurtech Solution) η εφαρμογή
σφραγίζει την αξία της ως το πλέον ολοκληρωμένο ερ-
γαλείο για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και μια
καινοτόμος υλοποίηση για την ασφαλιστική αγορά, πλή-
ρως ευθυγραμμισμένη με την πράσινη και mobile-first
στρατηγική της εταιρείας.

Alpha Bank - Nexi: Συμφωνία 
για μεταφορά υπαλλήλων 

Υπεγράφη τη Δευτέρα
πρακτικό συμφωνίας μεταξύ
της διοίκησης της Alpha
Bank και του Συλλόγου Προ-
σωπικού της τράπεζας για τη
μεταφορά του προσωπικού
του κλάδου αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλ-
λαγών της Alpha Bank (merchant acquiring) στην «Al-
pha Υπηρεσιών Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία». Η εταιρεία αποτελεί σήμερα 100% θυγατρική
της τράπεζας, μετά δε την ολοκλήρωση της απόσχισης
του ως άνω επιχειρηματικού κλάδου, το 51% των μετο-
χών της θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία Nexi SpA, σύμ-
φωνα με το πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας που υπε-
γράφη τον Νοέμβριο του 2021 μεταξύ της τράπεζας και
της Nexi SpA. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη κατο-
χύρωση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμά-
των, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνιες προ-
οπτικές για το προσωπικό της νέας εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέα πλατφόρμα «Economy 
of things» από Vodafone

Η Vodafone
παρουσίασε μια
νέα παγκόσμια
πλατφόρμα, η
οποία σύμφωνα
με την εταιρεία
«οδηγεί τον κόσμο των διασυνδεδεμένων συ-
σκευών στο επόμενο επίπεδο, καθιστώντας δυνα-
τή τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
τους με ασφάλεια για λογαριασμό ενός χρήστη».
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η νέα πλατ-
φόρμα ονομάζεται Digital Asset Broke και αξιο-
ποιώντας τη δύναμη της πλατφόρμας του Internet
of Things (IoT) της Vodafone θα βοηθήσει τους
πελάτες της εταιρείας να επωφεληθούν από τη
νέα «Οικονομία των πραγμάτων». 

O Peter Prock πρόεδρος 
στο ΔΣ της FAMAR
Η ECM Partners Inc, βασικός μέτοχος της FA-
MAR, ανακοίνωσε τον διορισμό του Peter Prock
ως νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου
του Ομίλου FAMAR, κορυφαίου οργανισμού πα-
ροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω
πρόεδρος του ΔΣ στη FAMAR σε μια τόσο ση-
μαντική στιγμή για την εταιρεία. Με σημαντική
και εδραιωμένη παρουσία στον κλάδο των
CDMOs στην Ευρώπη, η FAMAR έχει αναγνωρι-
στεί για το ευρύ φάσμα των παραγωγικών της
δυνατοτήτων, την καινοτόμο προσέγγισή της, τη
δέσμευσή της στα υψηλά ποιοτικά πρότυπα, κα-
θώς και τη συνέπειά της να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πελατών της. Ανυπομονώ να συ-
νεργαστώ στενά με το ΔΣ και τη διοίκηση του
οργανισμού, προκειμένου να υλοποιήσουμε
επιτυχώς την αναπτυξιακή μας στρατηγική»,
δήλωσε ο Peter Prock.

Bayer: Υψηλότερα των εκτιμήσεων
κέρδη και πωλήσεις

Η Bayer AG ανακοίνωσε κέρδη και πωλήσεις
που ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων, με την εται-
ρεία να δίνει τις εκτιμήσεις της για αυξημένα κέρ-
δη και πωλήσεις στο τρέχον έτος. Ο γερμανικός
όμιλος φαρμακευτικών και γεωργικών δραστη-
ριοτήτων ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,16 δισ. ευ-
ρώ για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, υψηλότερα
από τα 308 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους και έναντι εκτιμήσεων για
731 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα
2,40 δισ. ευρώ, επίσης υψηλότερα από τα 2,39
δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο. Οι πωλήσεις αυ-
ξήθηκαν στα 11,12 δισ. ευρώ από τα 10 δισ. ευρώ
πριν από έναν χρόνο, έναντι εκτιμήσεων για 10,47
δισ. ευρώ.
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Αναβαθμίζει την πλατφόρμα IoT
η Intracom Telecom

H Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβα-
σης κατασκευής από την 100% θυγατρική της εταιρεία
Δωρίδα ΑΕ για την προσθήκη νέου κέντρου αποθήκευ-
σης και διανομής ξηρών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
συνολικής επιφανείας 6.800 τμ περίπου, σε ιδιόκτητη
έκτασή της με ήδη υφιστάμενα κέντρα αποθήκευσης και
διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατόπιν της ολο-
κλήρωσης της ανωτέρω κατασκευής, η Δωρίδα ΑΕ θα
είναι ιδιοκτήτης ενός μοναδικού και σύγχρονου συμ-
πλέγματος αποθηκών 3PL, συνολικής επιφάνειας
31.900 τμ στην πιο προνομιακή περιοχή της διαμετακο-
μιστικής ζώνης της Δυτικής Αττικής.

Trastor: Κατασκευή νέου κέντρου
αποθήκευσης και διανομής 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Όταν οι  Έλληνες 
είναι μονοιασμένοι...
Η Εθνική μπάσκετ «άλωσε» την Πόλη, νίκησε

76-67 την Τουρκία και έκανε αποφασιστικό
βήμα για την πρόκρισή της στον επόμενο γύ-

ρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει σε τρεις
χώρες, στην Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες και την Ινδονη-
σία. Έχει πλέον τρεις νίκες και μία ήττα. Ωστόσο, αυ-
τά τα δύο ματς με την Τουρκία, την οποία η Ελλάδα εί-
χε νικήσει τρεις μέρες πριν στο κλειστό στα Άνω
Λιόσια 72-71, προσφέρονται για ηθικά διδάγματα.

Ας ακούσουμε τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός
Σωτήρης Μανωλόπουλος πριν από αυτούς τους αγώ-
νες: «Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον
Παναθηναϊκό που διαθέτοντας παίκτες τους στην
Εθνική ομάδα εν μέσω υποχρεώσεών τους για τη Eu-
roLeague αποδεικνύουν πως η Εθνική ομάδα είναι
πάνω από όλους. Βασίζομαι στο πολύ ψηλό μπασκε-
τικό IQ τους και τη θέλησή τους να βοηθήσουν την
Εθνική ομάδα προκειμένου να προσαρμοστούν στον
μέγιστο δυνατό βαθμό».

Επιτέλους, το μπάσκετ απέκτησε τον... «πολιτισμό

του αυτονόητου» μακριά από τις αγκυλώσεις των πε-
ρασμένων ετών, υπό την ηγεσία του Γ. Βασιλακόπου-
λου, που ανάγκασε τον Ολυμπιακό να αποχωρήσει
από το πρωτάθλημα και να παίζει μονάχα στη Eu-
roLeague. Αυτή η αλλαγή οφείλεται στη νέα πνοή
που εμφύσησε ο νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας
Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος κατάφερε να ομονοήσει
τους δύο «αιωνίους» και τα αποτελέσματα τα είδαμε.
Από τον Ολυμπιακό πήγαν στην Εθνική οι Παπανικο-
λάου, Σλούκας και Λαρεντζάκης και από τον Πανα-
θηναϊκό ο θηριώδης Παπαγιάννης, καθότι ο Ιωάννης
Παπαπέτρου ήταν ανέτοιμος.

Ο Κώστας Παπανικολάου μετά τη μεγαλειώδη νίκη
στην Πόλη τόνισε για το ίδιο θέμα: «Το ελληνικό μπά-
σκετ δείχνει να μονοιάζει ξανά. Δείχνει να μπαίνουν
η Εθνική ομάδα και οι στόχοι της πάνω από κάθε συλ-
λογικό επίτευγμα, όπως θα έπρεπε να είναι όλα αυτά
τα χρόνια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Το ματς στην Πόλη ήταν ένα ρεσιτάλ παλικαριάς
και αφοσίωσης στο πλάνο του Μανωλόπουλου. Όταν

η Εθνική πήρε κεφάλι στο σκορ, δεν το ξανάχασε.
Και όπως είναι γνωστό, έλειπαν τα τρία αδέλφια Αν-
τετοκούνμπο, ο Καλάθης της Μπαρτσελόνα, ο Ντόρ-
σεϊ του Ολυμπιακού και ο Μήτογλου της Αρμάνι Μι-
λάνο.

ΕΛΛΑΔΑ (Μανωλόπουλος): Αγραβάνης 22 (4/7 τρί-
ποντα, 11 ριμπάουντ), Σλούκας 9 (2 τρίποντα, 9
ασίστ), Παπαγιάννης 21 (8/12 δίποντα, 5/6 βολές, 9
ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (2/7 τρίποντα), Μωραΐ-
της 10 (3/6 τρίποντα), Λαρεντζάκης (0/5 σουτ, 2
ασίστ), Καλαϊτζάκης 3 (1), Μουράτος, Κουζέλογλου 3
(1), Γόντικας, Γκίκας.

Μανωλόπουλος και Παπανικολάου για
τις νίκες της «επίσημης αγαπημένης»
κόντρα στην Τουρκία

Βαθμολογία
Ελλάδα.............................................. 3-1
Τουρκία ............................................1-3
Λευκορωσία ....................................1-1
Μεγάλη Βρετανία ............................1-1

Τα εναπομείναντα παιχνίδια του ομίλου
Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία (30 Ιουνίου)
Τουρκία - Λευκορωσία (30 Ιουνίου)
Μεγάλη Βρετανία - Τουρκία (3 Ιουλίου)



Για την εισβολή των Ρώσων στην
Ουκρανία ο άλλοτε σούπερ σταρ
και  μετέπειτα προπονητής του
Ολυμπιακού Όλεγκ Προτάσοφ
έχει τον λόγο: «Ο ρωσικός στρατός
είναι τεράστιος και σκοτώνονται
και πάνε συνέχεια. Έχουν σκοτω-
θεί 5.000 και υπάρχουν 300 όμη-
ροι. Εμείς το βράδυ δεν μπορούμε
να έχουμε φως. Με φιλοξενούν σε
ένα σπίτι που βρίσκεται στο ισό-
γειο και αν γίνει κάτι μπορούμε
γρήγορα να κρυφτούμε. Σε λίγο θα
περάσουν και τα τανκς για να πάνε
στο Κίεβο, αλλά εκεί είναι τα παλι-
κάρια μας που κρατάνε γερά. Ένας
τρελός άνθρωπος έχει τρελαθεί
τελείως και θέλει να ξανακάνει τη
Σοβιετική Ένωση. Είμαι τρελαμέ-
νος με την ενότητα του λαού μας.

Είμαστε όλοι μια γροθιά. Μπήκε
αυτός ο άνθρωπος και μας είπε ότι
είμαστε ένα τίποτα. Μας είπε “ο
Στάλιν και ο Λένιν σάς έδωσαν αυ-

τές τις περιοχές και τώρα τις παίρ-
νω πίσω”. Όλο αυτό είναι επικίν-
δυνο για όλο τον κόσμο. Όλοι μαζί
πρέπει να το σταματήσουμε».

Προτάσοφ: «Ο Πούτιν είναι τρελός» ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 
σήμερα στο ΟΑΚΑ

Το μεγάλο εξ αναβολής ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
(20.30, Cosmote TV) θα γίνει σήμερα στο ΟΑΚΑ.
Ενδιαφέρει βαθμολογικά κυρίως την ΑΕΚ μετά τα
συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα. Θα προηγηθεί
η επίσης εξ αναβολής αναμέτρηση Ολυμπιακός -
Αστέρας Τρίπολης (19.00, Nova). Μόνο νίκη θέλει
ο Αστέρας, ο Ολυμπιακός είναι στους +13 από τον
ΠΑΟΚ. Αύριο Πέμπτη θα γίνει το επίσης εξ ανα-
βολής Ατρόμητος - Βόλος (19.30, Nova). 

Giannis με επίδοση 
από το... 1980

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μια
φορά συγκλονιστικός, έκανε double double με
26 πόντους (με 14/14 βολές) και 16 ριμπάουντ,
ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 6 ασίστ, 2 κλε-
ψίματα και 6 μπλοκ σε μόλις 28 λεπτά οδηγώντας
τους Μπακς σε μεγαλειώδη νίκη 130-106 κόντρα
στους Χόρνετς. Ήταν η 5η φορά που ο Giannis
φτάνει ανάλογη επίδοση (25,15, 5) σε λιγότερα
από 30 λεπτά και έγινε ο πρώτος που το καταφέρ-

νει αυτό μετά το 1980!

Αταλάντα καλεί
Γιαννούλη

Στο στόχαστρο της Αταλάντα, που απέκλει-
σε τον Ολυμπιακό στο Europa League, βρί-

σκεται ο διεθνής Έλληνας αμυντικός Δημή-
τρης Γιαννούλης, ο οποίος δεν κατάφερε να γί-
νει βασικός στην αγγλική Νόριτς, στην οποία
πουλήθηκε από τον ΠΑΟΚ έναντι 5 εκατ. ευρώ.
Βασικός στη Νόριτς δεν είναι ούτε ο Χρήστος
Τζόλης, ο οποίος επίσης μεταγράφηκε εκεί
από τον «δικέφαλο του Βορρά».

Τέλος ο Γιαννίκης 
από την ΑΕΚ!

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της ΑΕΚ ο
Αργύρης Γιαννίκης. Υπηρεσιακός ο Οφρυδόπου-
λος. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανα-
κοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της
με τον Αργύρη Γιαννίκη, τον ευχαριστεί για τους
πέντε μήνες στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας
και εύχεται στον Έλληνα προπονητή κάθε επιτυ-
χία στη συνέχεια της καριέρας του».

Στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζά-
νης, το CAS, προσέφυγε η ρωσική ομοσπονδία
ποδοσφαίρου μετά τον αποκλεισμό των ομάδων
της από τη FIFA και την UEFA. Στην ανακοίνωσή
της αναφέρει ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται η πο-
λιτική με το ποδόσφαιρο και ότι η απόφαση αυτή
των δύο υπερκείμενων συνομοσπονδιών διχά-
ζει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η σύζυγος του Σάκχοφ 
γέννησε σε καταφύγιο!

Μέσα στη φρίκη της επίθεσης των Ρώσων στην Ουκρανία η σύζυγος του διεθνούς μέσου 
της ΑΕΚ Γεβγέν Σάκχοφ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και το... πόσταρε 
στο Instagram. Πού το γέννησε; Όχι σε κάποιο πολυτελές μαιευτήριο αλλά σε 
ένα πρόχειρο που στήθηκε σε καταφύγιο! Ο Σάκχοφ πόσταρε και αυτός το χαρμόσυνο νέο: 
«Οι πραγματικοί ήρωες δεν είναι αυτοί που πολεμούν αλλά εκείνοι που γεννούν ζωή». 

SPORTS
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Στο CAS κατά FIFA/UEFA οι Ρώσοι
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Ο ηθοποιός Προμηθέας Αλειφερό-
πουλος αποκάλυψε πως είναι ανι-
ψιός της Μαρίας Αλιφέρη.

• «Survivor»: Χαμός στην ομάδα
των «μαχητών». Μεγάλος τσακω-
μός ανάμεσα στον Γιώργο Κατσα-
ούνη και τον Σπύρο Μαρτίκα.

• Η Άννα Βίσση καλεσμένη το επόμε-
νο Σάββατο στο «Σπίτι με το Mega».

• Η Χρύσα Παππά ανακοίνωσε
την ηλικία της: «Είμαι 42 χρονών.
Στα 40 μου ξεκίνησα μαθήματα
κιθάρας».

• «Μόλις ξυπνάω, αμέσως πάω στο
κρεβάτι του μωρού, για να τον αγκα-
λιάσω, να τον μυρίσω», εξομολογή-
θηκε η Τζένη Μπαλατσινού.

• Η Τάμτα με τη μαμά της συμμε-
τείχαν στη μεγάλη συγκέντρωση
στο κέντρο της Αθήνας κατά του
πολέμου στην Ουκρανία.

• Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επι-
βίωσης Ελισάβετ Δοβλιατίδου βά-
φτισε τον γιο της, Μιχαήλ. 

• Συγκινητική ανάρτηση της Καί-
της Φίνου για τα πέντε χρόνια από
τον θάνατο του Στάθη Ψάλτη.

• Full ερωτευμένοι ο σεφ Γιάννης
Αποστολάκης και η εκρηκτική Βάσω
Βιλέγκας.

• Ανένδοτος ο Βαλάντης, θα πάει
στα δικαστήρια τον πρώην σύν-
τροφο της Κάτιας Ταραμπάνκο,
Γιώργο Λάγιο, για τις δηλώσεις
εναντίον του.

• Συγκλόνισε ο Μάρκος Λεζές. Εξο-
μολογήθηκε πως στα 16 του έμαθε
πως είναι υιοθετημένος.

• Άλλαξαν βέρες η Δήμητρα
Αλεξανδράκη με τον αγαπημένο
της Δημήτρη.

Ο Κολομβιανός superstar της λάτιν-ποπ
μουσικής, Maluma, στο πλαίσιο του φετι-
νού World Tour του θα κάνει μια στάση στην

Αθήνα για ένα ανεπανάληπτο σόου.
Η μεγαλειώδης συναυλία του πιο hot καλλιτέχνη

παγκοσμίως έχει προγραμματιστεί για την Παρα-
σκευή 18 Μαρτίου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του
ΟΑΚΑ, και τα εισιτήρια κάνουν φτερά όσο πλησιά-
ζει η ημέρα που θα ανέβει στο stage για να κλέψει
τις καρδιές των θαυμαστριών του.

Ο 28χρονος σέξι Λατίνος έχει κατακτήσει τη διε-
θνή σκηνή με τη χαρισματική φωνή και την εκρη-
κτική παρουσία του και θεωρείται ο «μάγος» του
κοινού, αφού τα πλήθη δεν σταματούν να χορεύουν
στα sold out live του.

Ύστερα από δυο αναβολές λόγω της πανδημίας, ο
γοητευτικός πρωταγωνιστής της λάτιν-ποπ μουσι-
κής, που βρέθηκε κινηματογραφικά στο πλευρό
της Τζένιφερ Λόπεζ στην ταινία «Marry Me», θα
κάνει μία και μοναδική εμφάνιση στην ελληνική
πρωτεύουσα, με την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα να
ανοίγει τη λαμπερή βραδιά.

Βραβευμένος με Grammy το 2018 για το καλύτε-
ρο σύγχρονο ποπ φωνητικό άλμπουμ («F.A.M.E.»)
το «φαινόμενο» Maluma, με τους καλογυμνασμέ-
νους κοιλιακούς και τα σέξι λικνίσματα, έχει φανα-
τική θαυμάστρια τη Madonna. Φήμες τούς ήθελαν

ζευγάρι πριν από τρία χρόνια, ύστερα από μια εκρη-
κτική μουσική συνεργασία στο τραγούδι της «Me-
dellin», ωστόσο το αγόρι που του αρέσει να αλλάζει
χρώματα στα μαλλιά του δεν επιβεβαίωσε το ειδύλ-
λιο!

Η δημοφιλία του στα social media έχει σπάσει
κάθε φράγμα με περισσότερους από 25 εκατομμύ-
ρια οπαδούς στο Facebook, 7 εκατομμύρια στο
Twitter και 61 εκατομμύρια στο Instagram, νούμε-
ρα που τον καθιστούν τον Νο 1 καλλιτέχνη all over
the world και ηγέτη της Λατινικής Αμερικής.

Το ψευδώνυμο του Χουάν Λουίς Λοντόνιο Άριας,
όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, αποτελείται από
τα αρχικά των μελών της οικογένειάς του, δίνοντας
ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους νέους που τον
ακολουθούν. Η πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε
είναι το Μεδεγίν της Κολομβίας, γενέτειρα του διά-
σημου ναρκέμπορα Πάμπλο Εσκομπάρ.

Από μικρή ηλικία άρχισε να τραγουδάει και να
ασχολείται με τη μουσική ρεγκετόν, αλλά και με το
urban style, αφήνοντας πίσω την άλλη μεγάλη του
αγάπη, το ποδόσφαιρο.

Μεγάλες επιτυχίες είναι τα κομμάτια του
«Borr  Cassette», «Felices los 4», «El Perde-
dor», «La temperatura» καθώς και τα ντουέτα
«Desde esa noche», «Vente Pa' Ca», «Chantaje»
και «Coraz n». 

Ο σέξι 
Maluma 
έρχεται!

Ο Κολομβιανός
star έρχεται
στην Αθήνα 

στις 18 Μαρτίου



Χρυσοχέρα Ευγενία

Στην πρώτη καραντίνα έμαθε το μακραμέ. Πρό-
σφατα, απέκτησε νέο χόμπι, το κέντημα, διακο-
σμώντας το σπίτι της με αριστοτεχνικά hand
made έργα. Η χρυσοχέρα πρωταγωνίστρια του
«Σασμού» Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε πως η νέα
ενασχόλησή της είναι ένας καλός δημιουργικός
τρόπος ψυχοθεραπείας: «Από μικρή ηλικία όταν
τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, έφτιαχνα πράγ-
ματα με τα χέρια μου. Μου συγκέντρωνε το εσω-
τερικό χάος. Άργησα να καταλάβω ότι έκανα ψυ-
χοθεραπεία. Καινούργιο αγαπημένο χόμπι -απα-
ραίτητο στην αδιαχείριστη πραγματικότητα- το
κέντημα!».

Παραομόρφυνε…

Χαμός στο Twitter από το νέο πρόσωπο της
Πάολας! Η εκκεντρική λαϊκή τραγουδίστρια εμ-
φανίσθηκε στο «Σπίτι με το Mega» ερμηνεύον-
τας τα χρυσά σουξέ της, με εμφανώς πρησμένο
πρόσωπο χωρίς ρυτίδες, φρέσκο και δροσερό.
Η ανανεωμένη εικόνα της δεν πέρασε ασχολία-
στη στα social media και ανάμεσα στα θριαμ-
βευτικά tweets για την υπέροχη φωνή της,
υπήρξαν και χρήστες που έσπευσαν να την τρο-
λάρουν με αναρτήσεις τύπου: «Η Πάολα με αλ-
λεργική αντίδραση στα θαλασσινά», διακρίνον-
τας ομοιότητες με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. 

Φλογερή και ανεπανάληπτη η
Ιωάννα Τούνη. Το απόλυτο sex
symbol φωτογραφήθηκε με το
πιο αποκαλυπτικό μαγιό ever,
μοιράζοντας άφθονα εγκεφαλικά
στον αντρικό πληθυσμό, που αυτή
τη φορά… παραμίλησε. Η ημίγυ-
μνη influencer με τις θεϊκές καμ-
πύλες «κόλασε» το Instagram με
την καυτή πόζα, σχολιάζοντας
αθώα: «Ακόμα και οι mirroselfie
στο Ντουμπάι είναι τόσο όμορ-
φες», αποκαλύπτοντας πως βρί-
σκεται στα Αραβικά Εμιράτα.

Αποθέωση!

Ο
Aλέξης Παππάς ανακοίνωσε και επίσημα πως παραμένει
εργένης. Ο παρουσιαστής του ριάλιτι αγάπης «The Bache-
lor» επιβεβαίωσε τις φήμες πως το γλυκό δεν «έδεσε» με

τη νικήτρια Αθηνά New York, αναφέροντας σε δηλώσεις του: «Προ-
σπαθήσαμε να τα βρούμε, να βρούμε κάποια κοινά σημεία επαφής,
αλλά δεν τα καταφέραμε. Η απόσταση έδειξε ότι δεν μπορούμε να
είμαστε μαζί. Στα ταξίδια και τις αποστάσεις είμαι αλλεργικός σί-
γουρα». Τα μαντάτα έφτασαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με την
Ελληνοαμερικανίδα να του απαντά δημόσια. «Ευχαριστώ για τον
πόνο. Είμαι σίγουρη ότι όλοι τα ακούσατε σήμερα. Αν θέλετε να μι-
λήσω για τη σχέση μου, σχολιάστε και ενημερώστε με και όταν είμαι
έτοιμη, θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας», έγραψε με νόημα στον
λογαριασμό της στο Instagram. Αναμένουμε εξελίξεις!

ΘΘύμα χάκερ
Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής
της εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι» έπεσε θύμα χάκερ στο
Twitter, χάνοντας εντελώς την πρόσβαση στον προσωπικό του
λογαριασμό. Ο ηθοποιός ενημέρωσε άμεσα τους διαδικτυακούς
του φίλους μέσω Instagram: «Παιδιά, μου στέλνετε μηνύματα για
τον λογαριασμό μου στο Twitter. Έχει χακαριστεί και έχω μιλήσει
ήδη με τους αρμόδιους, ώστε να λυθεί το θέμα».

Ταξιδάκι-αστραπή στην «πόλη των ερωτευμέ-
νων» για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα
Μπόμπα. Το ευτυχισμένο ζευγάρι, με το που
ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της «Φάρμας»,
γέμισε βαλίτσες και πέταξε για την αγαπημένη
του πόλη, το Παρίσι, από όπου ανέβασε βίντεο
με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, καλημερίζον-
τας τους followers στα γαλλικά. «Bonjour»,
έγραψε ο παρουσιαστής χαμογελώντας με τη
σύζυγό του στην κάμερα.
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Η κόντρα του χωρισμού

Ρομαντική απόδραση



Η
αγγειοπλαστική είναι ίσως η σημαντι-
κότερη ανακάλυψη της καρδιολογίας
και έχει αντικαταστήσει την εγχείρηση
ανοιχτής καρδιάς (bypass) σε πολλές

περιπτώσεις. Είναι μια τεχνική με την οποία ειδι-
κά εκπαιδευμένοι καρδιολόγοι -οι επεμβατικοί
Καρδιολόγοι- τοποθετούν ένα μπαλονάκι ή έναν
μικρό μεταλλικό νάρθηκα στο τοίχωμα του αγγεί-
ου, στο εσωτερικό μιας αρτηρίας της καρδιάς σε
ένα σημείο της που παρουσιάζει μια σημαντική
στένωση ή κάποια απόφραξη (βούλωμα, σε περί-
πτωση εμφράγματος). 

«Με τον τρόπο αυτό το αγγείο “ανοίγει”, διορ-
θώνεται η στένωσή του, παραμένει σταθερά ανοι-
χτό και αιματώνει χωρίς πρόβλημα την καρδιά.
Αυτός ο “νάρθηκας” μήκους περίπου από 1 έως 4
εκατοστά και διαμέτρου περίπου 3 χιλιοστών, που
εμφυτεύεται στα τοιχώματα του στεφανιαίου αγ-
γείου, λέγεται στα αγγλικά stent και στα ελληνικά
“ενδοστεφανιαία πρόθεση” ή “ενδοπρόθεση”. 

Η επέμβαση αυτή γίνεται αμέσως μετά τη στε-
φανιογραφία, με την οποία αποκαλύπτεται η
όποια σημαντική στένωση στην αρτηρία της καρ-
διάς. Είναι μια μοντέρνα, λιγότερο αιματηρή
επέμβαση, με την οποία αποκαθίστανται η κυκλο-
φορία και η ροή του αίματος στο αγγείο. Η αγγει-
οπλαστική έχει αντικαταστήσει σε πολλές περι-
πτώσεις το bypass», αναφέρει ο επεμβατικός
καρδιολόγος ΓΝΑ «ΚΑΤ» Γιώργος Παυλάκης. Το
bypass, το χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, ήταν

στις δεκαετίες 1960-1980 ο μόνος τρόπος για να
προσφέρουμε περισσότερο αίμα στην περιοχή
της καρδιάς που δεν αιματώνεται αρκετά λόγω
στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών εξαιτίας της
αθηρωσκλήρωσης. Οι ασθενείς θέλουν να ξέρουν
ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μπαλονάκι και
το stent και ουσιαστικά με τις δύο λέξεις εννοούν
το ίδιο πράγμα, ότι δηλαδή έχει γίνει διάνοιξη της
βουλωμένης αρτηρίας της καρδιάς. «Επιστημονι-
κά μιλώντας υπάρχει μια διαφορά. Το μπαλονάκι
σημαίνει ότι έχει γίνει διάνοιξη του αγγείου
απλώς με το φούσκωμα ενός μπαλονιού χωρίς να
έχει τοποθετηθεί το stent -ο νάρθηκας που θα
κρατάει σταθερά το αγγείο ανοιχτό. Η στένωση
ανοίγει με διαστολή ενός μπαλονιού που βρίσκε-
ται στην άκρη ενός καθετήρα αρκετά μικρού,
ώστε να μπορεί να προωθηθεί διά των αγγείων
μέσα στη στεφανιαία αρτηρία. Στην εξωτερική
άκρη του καθετήρα συνδέεται μια αντλία. Όταν το
μπαλόνι φτάσει στο σημείο της βλάβης, το μπαλό-
νι φουσκώνει, διατείνεται και ανοίγει ο αυλός της
αρτηρίας».
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Έχει σε πολλές περιπτώσεις
αντικαταστήσει την εγχείρηση
ανοιχτής καρδιάς (bypass) 

Τι είναι το stent
Το stent είναι ένα μικροσκοπικό, μεταλλικό
πλέγμα που ανακαλύφθηκε το 1987, τοποθε-
τείται κλειστό πάνω στο μπαλόνι, ανοίγει όταν
φουσκώνει το μπαλόνι και παραμένει μόνιμα
στο τοίχωμα της αρτηρίας. Η παραμονή του
μεταλλικού πλέγματος στο εσωτερικό τοίχω-
μα της αρτηρίας για πάντα σταθεροποιεί το αρ-
χικό αποτέλεσμα, μειώνοντας τόσο την ελα-
στική επαναφορά του αγγείου όσο και την
επαναστένωση. «Στην πράξη σπάνια χρησιμο-
ποιούμε το μπαλονάκι χωρίς να τοποθετήσου-
με stent στο σημείο της στένωσης. Ο λόγος εί-
ναι η μειωμένη επαναστένωση, επειδή η σχε-
τική εμπειρία έχει αποδείξει πως με το stent
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στην πορεία
φάνηκε πως συχνά, και ειδικά εάν ο ασθενής
είχε διαβήτη, η αθηροσκλήρωση με την πάρο-
δο των μηνών μπορεί να αποκτούσε τέτοια
έκταση που να στένευε και πάλι το αγγείο. Για
τον λόγο αυτό ανακαλύφτηκαν τα stent που
στη νεότερη γενιά τους είναι επικαλυμμένα
με ειδικό φάρμακο (drug-eluting stents) που
εμποδίζει την υπέρμετρη ανάπτυξη της αθη-
ρωματικής πλάκας εντός του stent και έτσι
μειώνεται σημαντικά η επαναστένωση του αγ-
γείου», αναφέρει ο κ. Παυλάκης.

Αγγειοπλαστική με μπαλονάκι

Γιώργος Παυλάκης, 
επεμβατικός καρδιολόγος 
ΓΝΑ «ΚΑΤ» 



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 Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο δωδέκα-
το ηλιακό σας σπίτι, όπου σας δημιουργεί τις
καταλληλότερες προδιαγραφές για να έρθετε
πιο κοντά με τις ανάγκες σας, τόσο τις συναι-
σθηματικές όσο και τις εσωτερικές, δηλαδή το
υποσυνείδητό σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Το επόμενο διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να
ανοίξετε νέες διόδους στη ζωή σας. Ίσως, μά-
λιστα, να γνωρίσετε νέα πρόσωπα, που θα κα-
θορίσουν το μέλλον σας, αλλά επίσης θα έχετε
τη δυνατότητα να δείξετε την αξία σας στον
επαγγελματικό σας χώρο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Νέες προοπτικές στην καριέρα σας, αλλά και
σε κάθε επαγγελματική συμφωνία. Οι στόχοι
σας αλλάζουν και αυτό είναι ένα νέο, πολύ ελ-
πιδοφόρο βήμα για εσάς, στο ξεκίνημα της
άνοιξης. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Νέα Σελήνη σήμερα, από το συμβατό με το
δικό σας ζώδιο των Ιχθύων, θα προωθήσει τις
φιλοδοξίες σας και θα κατακτήσετε επιτυχη-
μένες επιλογές. Ίσως, μάλιστα, ένα ταξίδι και
μια μετακίνηση να σας φέρουν πιο κοντά με
μια νέα πηγή εισοδημάτων. 

Λέων
(23/7-22/8)
Το νέο φεγγάρι είναι αρκετά ευνοϊκό για εσάς,
καθώς θα αναζητήσετε λύσεις σε χρέη, δά-
νεια, οφειλές σε τρίτους ή σε μια συναισθημα-
τική κατάσταση. Δεν αποκλείεται να έχετε κά-
ποια σοβαρή πρόταση σε εργασιακά θέματα,
που θα σας επιφέρει και αρκετά καλά εισοδή-
ματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Στο πολικό με το δικό σας ζώδιο των Ιχθύων θα
διαμορφωθεί η Νέα Σελήνη, και αναμφίβολα
θα είστε από τους πλέον ευνοημένους σε σχέ-
σεις, συμφωνίες και συνεταιρισμούς. Οι ση-
μαντικές σας επαφές ισχυροποιούνται, ενώ θα
πάρετε μεγάλη ηθική και οικονομική βοήθεια. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Νέα Σελήνη θα επηρεάσει την καθημερινότη-
τά σας, ενώ θα υπάρξουν επαγγελματικές ευ-
καιρίες που θα εξελιχθούν το επόμενο δεκα-
πενθήμερο, αν δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εί-
ναι επίσης μια πολύ καλή στιγμή για να ξεκινή-
σετε έναν υγιεινό τρόπο στη διατροφή σας ή στο
καθημερινό σας πρόγραμμα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή για εσάς, καθώς θα
έχετε ευχάριστα γεγονότα με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Ακόμη και να μη συμφωνεί το προ-
σωπικό σας ωροσκόπιο, μια καλή εξέλιξη θα
υπάρξει, έστω και σε μικρή ένταση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη σήμερα επηρεάζει τον τέταρτο
ηλιακό σας τομέα, που αφορά την οικογένειά
σας, το σπίτι σας, αλλά και το να σκεφτείτε το
μέλλον μιας προσωπικής σας σχέσης. Κάποια
κατάσταση που σας απασχολούσε θα έχει αίσιο
τέλος το επόμενο δεκαπενθήμερο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η επικοινωνία σας για θέματα που σας απασχο-
λούν γίνεται πιο ουσιαστική και βάζετε όρια σε
σχέσεις που δεν σας καλύπτουν συναισθηματι-
κά και ηθικά. Πολύ πιθανόν οι νέες γνωριμίες
που θα παρουσιαστούν τώρα να είναι ωφέλιμες
για την καριέρα σας, αλλά και για την προσωπι-
κή σας ζωή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων διασφαλί-
ζει μια επιτυχημένη οικονομική κατάσταση,
που σίγουρα θα σας βοηθήσει ουσιαστικά για τα
μελλοντικά σας σχέδια. Βέβαια, την τάση σας να
κάνετε αρκετά έξοδα θα πρέπει να τη μετριάσε-
τε, πριν χάσετε σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σας καθι-
στά πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου,
όπου τα νέα ξεκινήματα θα έχουν ιδιαίτερη
ένταση και τύχη. Όλοι οι τομείς θα έχουν μια
χρυσή επιλογή, ένα εισιτήριο, που θα σας
εξασφαλίσει κάτι ωφέλιμο και ουσιαστικό.
Όσοι έχετε γεννηθεί σήμερα, η χρονιά σας
θα έχει έντονο τον παράγοντα τύχη σε κάθε
νέο σας ξεκίνημα.
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Η Νέα Σελήνη σήμερα στο ζώδιο των Ιχθύων,
όπου σχηματίζει σύνοδο με τον Δία, θα ενεργο-
ποιήσει την τύχη και την επέκταση, τη δι-

καιοσύνη, και φέρνει νέα δεδομένα στις ζωές μας,
ύστερα από έναν δύσκολο και απαιτητικό χειμώνα. Η
θετική επίσης όψη αυτής της Νέας Σελήνης με τον
πλανήτη Ουρανό βάζει τα πράγματα σε νέες βάσεις
στις ζωές μας, αλλά και στις παγκόσμιες εξελίξεις.
Την ίδια χρονική στιγμή, ο Κρόνος με τον Ερμή έρχον-
ται σε σύνοδο, μια επίσης βοηθητική όψη που αφορά
συμφωνίες που χαρακτηρίζονται από σοβαρές και δί-
καιες προθέσεις. Τα ζώδια που θα επηρεαστούν πε-
ρισσότερο είναι εκείνα του Μεταβλητού Σταυρού, αλ-
λά και του Σταθερού Σταυρού (Δίδυμοι, Παρθένος,
Τοξότης, Ιχθύες, Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχό-
ος). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι δύο μεγάλες ομάδες ζωδίων
είναι ενεργές και αυτό σημαίνει ότι η Νέα Σελήνη δεν
θα περάσει απαρατήρητη.



Η
Ουκρανία συνεχίζει να φλέγεται αλ-
λά και να αντιστέκεται εκπλήσσον-
τας τον κόσμο και εκνευρίζοντας
τον Πούτιν. Άμαχοι Ουκρανοί πεθαί-

νουν, αλλά οι Ρώσοι πολίτες δεν το γνωρίζουν
καν, μιας και έχει επιβληθεί απαγόρευση δη-
μοσιεύσεων, πλην των όσων συμβαίνουν στην
περιοχή του Ντονμπάς για την υπεράσπιση και
διάσωση των ρωσόφωνων κατοίκων του
Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ.

Η Ευρώπη αλλάζει και γύρω ο κόσμος μας
μεταβάλλεται με πρωτόγνωρη ταχύτητα, δημι-
ουργώντας νέα δεδομένα και σταθερές που
ακόμη δεν μπορούμε να συλλάβουμε στην
πλήρη έκτασή τους.

Ο Πούτιν κατάφερε να ενώσει την ΕΕ, οι ηγέ-
τες της οποίας υποκύπτοντας στις πιέσεις της
κοινής γνώμης έδειξαν ότι μπορούν, εκτός
από καταδικαστικά tweets, να λάβουν και
σκληρά μέτρα κατά της Ρωσίας με στόχο να
γονατίσουν την οικονομία της, έστω και αν δυ-
σκολευτεί και η οικονομία των χωρών της ΕΕ.

Η Τουρκία έρχεται να πειθαρχήσει σε διε-
θνείς συνθήκες και να ακολουθήσει, έστω και
συρόμενη, καταδικάζοντας τη ρωσική εισβο-
λή, στερούμενη επιχειρημάτων και ρητορικής
που η ίδια χρησιμοποιούσε εναντίον της Ελλά-
δας, όπως αυτό της ανάγκης αποστρατιωτικο-
ποίησης των νησιών.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό τον νέο κόσμο που
γεννήθηκε από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου η
ζωή στο μικρόκοσμό μας συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ψάχνει να βρει λάθη ακόμη και σε ζητήμα-

τα για τα οποία, αν υπάρχουν, πρέπει να δεί-
χνουμε ενότητα προς τα έξω, ενώ και η κυβέρ-
νηση πρέπει να πάψει να δίνει δικαιώματα και
επιχειρήματα στην αξιωματική αντιπολίτευση,
ιδιαίτερα σε αυτά τα ζητήματα.

Τι εννοούμε; Απαράδεκτος ο ΣΥΡΙΖΑ που
επιχειρεί να κάνει αντιπολίτευση στο ζήτημα
της Ουκρανίας. Είναι θέμα για το οποίο έπρεπε
να υπάρχει εθνική ομοψυχία. Λάθος όμως και
ο χειρισμός της κυβέρνησης. Είναι δεδομένο
ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τις αποφά-
σεις τις λαμβάνουν οι εκλεγμένες κυβερνή-
σεις. Όταν όμως λαμβάνεται η -σωστή- από-
φαση να στείλει η Ελλάδα, εκτός από ανθρω-
πιστική βοήθεια, και οπλισμό -έστω ελαφρύ-
στην αμυνόμενη Ουκρανία, τότε δεν είναι κακό
ο πρωθυπουργός να σηκώνει το τηλέφωνο και
να ενημερώνει, έστω τηλεφωνικά, τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα βλέπουμε ωστόσο
από τις δημοσκοπήσεις ότι οι πολίτες εξακο-
λουθούν να εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό
την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία προηγείται του
ΣΥΡΙΖΑ (Pulse) κατά 10 μονάδες (33,5% έναντι
23,5%). Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ας δούμε
όμως τις λεπτομέρειες:

Η έρευνα έγινε σε ένα εκλογικό σώμα που
κατά 80% ανησυχεί πολύ ή αρκετά από την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επίσης
το 80% εκτιμά ότι η εισβολή αυτή θα επηρεάσει
την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, περίπου
το μισό δείγμα (47%) αποδέχεται ότι οι εκρή-
ξεις στις τιμές της ενέργειας έχουν εξωγενείς

αιτίες, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (35%)
επιρρίπτει ευθύνες σε ελλιπείς κυβερνητι-
κούς χειρισμούς. Δυστυχώς για την κυβέρνη-
ση μόνο το 6% θεωρεί ότι επαρκούν τα μέτρα
που έχει λάβει, ενώ το 47% τα χαρακτηρίζει λά-
θος, αν και ένα σημαντικό ποσοστό (42%) εκτι-
μά ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρει-
άζονται και άλλα. Παράλληλα, στο Μαξίμου θα
πρέπει να μελετήσουν και την αξιολόγηση των
προτάσεων για την ενέργεια που έκανε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, καθώς οι μετέχοντες στην έρευνα πι-
στεύουν σε ποσοστό 38% ότι είναι θετικές, ενώ
το 51% αρνητικές. Επίσης, άξια διερεύνησης
είναι και η απάντηση στο ερώτημα «ποιος νο-
μίζετε ότι εκφράζει καλύτερα τον κεντρώο
χώρο;». Η απάντηση των πολιτών είναι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης 26%, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης 24% (+2%) και ο Αλέξης Τσίπρας 21% (+1%).

Η πρώτη ανάγνωση της δημοσκόπησης δεί-
χνει ότι η ΝΔ πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι
μόνη της στο «γήπεδο». Οι πολίτες αναγνωρί-
ζουν τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από
το 2019 και μετά. Δυσκολίες πρωτόγνωρες
όπως η πανδημία, η κλιματική και η ενεργει-
ακή κρίση, που οφείλονται σε εξωγενείς πα-
ράγοντες. Ωστόσο, η διαχείριση των κρίσεων
είναι δουλειά της κυβέρνησης. Από αυτό θα
κριθεί. Και οι δημοσκοπήσεις, με βάση τα
εκλογικά συστήματα που θα ισχύσουν στις
επόμενες εκλογές, επιβάλλουν από τη μια ένα
ισχυρό κομματικό μηχανισμό που θα κάνει τις
εκλογές και από την άλλη μια όσο το δυνατόν
πιο κοινωνική πολιτική.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η ΝΔ αδιαμφισβήτητα πρώτη, 
αλλά όχι μόνη στο γήπεδο

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει
να βρει λάθη
ακόμη και σε

ζητήματα για τα
οποία, αν

υπάρχουν, πρέπει
να δείχνουμε

ενότητα προς τα
έξω, ενώ και η

κυβέρνηση
πρέπει να πάψει

να δίνει
δικαιώματα
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