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Η
επίθεση της εκπροσώπου Τύπου του
ρωσικού ΥΠΕΞ -και επί της ουσίας εκ-
προσώπου και του Κρεμλίνου- Μαρίας
Ζαχάροβα σε βάρος της ελληνικής πο-

λιτικής και πολιτειακής ηγεσίας ήρθε ως συνέχεια
των δημόσιων τοποθετήσεων της ρωσικής Πρε-
σβείας στην Αθήνα, της προηγούμενης τοποθέτη-
σής της με αφορμή την αποστολή αμυντικού υλικού
στους Ουκρανούς, της αναφοράς Λαβρόφ περί
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου»
και, αν το «ανοίξουμε» περισσότερο, της ανθελληνι-
κής ρωσικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων. Για-
τί, κακά τα ψέματα, από το 2019 και εντεύθεν, οι ελ-
ληνορωσικές σχέσεις ήταν κακές και πριν από την
εισβολή στην Ουκρανία. Ήταν και παραμένουν κα-
κές, γιατί ουσιαστικά η Μόσχα δυσκολεύεται να
δεχθεί ότι ένα κράτος, με το οποίο τη δένουν δεσμοί
ιστορικής φιλίας, έχει το δικαίωμα να ασκήσει την

εξωτερική πολιτική που θεωρεί ότι εξυπηρετεί κα-
λύτερα τα εθνικά συμφέροντά του, πολλές φορές σε
κόντρα των δικών της επιθυμιών. Δυσαρεστήθηκε,
λοιπόν, για τη συμφωνία Αθήνας - Σκοπίων, για την
ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συ-
νεργασίας και για τη συνέπεια της χώρας μας στις
υποχρεώσεις της ως μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
Κι αν αυτά ενοχλούν τη Μόσχα, τεχνηέντως αποσιω-
πάται το γεγονός της αμυντικής συνεργασίας της με
την Άγκυρα, ο εξοπλισμός του Ερντογάν με τους S-
400 (που μόνο σαν αστείο μπορεί να ακουστεί ότι ο
«σουλτάνος» δεσμεύθηκε πως δεν θα τους στρέψει
προς τη Δύση) και η ενίσχυση των ρωσοτουρκικών
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. 

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ότι η Ρωσία βλέπει
αλά καρτ τους «αιώνιους δεσμούς» με την Ελλάδα,
οι οποίοι «προδίδονται» όταν η Ελλάδα στέλνει Κα-
λάσνικοφ στην Ουκρανία αλλά όχι όταν η Ρωσία

στέλνει πυραύλους στην Τουρκία.  Το πιο σημαντικό
που πιθανώς να διαφεύγει της Ζαχάροβα, του Ρώ-
σου πρέσβη, του Λαβρόφ και του Πούτιν είναι ότι
υπέρτερη των διαχρονικών φιλιών και των ιστορι-
κών δεσμών είναι η ιστορική συνέχεια των εθνών,
το DNA μιας φυλής που τη διατρέχει κάθετα και
περνά από γενιά σε γενιά, τουλάχιστον στην περί-
πτωση της Ελλάδας. Το δικό μας καθήκον, λοιπόν,
είναι να είμαστε απέναντι σε κάθε ιστορική αδικία,
να είμαστε με το θύμα και όχι με τον θύτη, να συμ-
παρατασσόμαστε με αυτούς που προστατεύουν το
Διεθνές Δίκαιο, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και
την ανεξαρτησία, από την Ουκρανία μέχρι τη Γη του
Πυρός. Με αυτή την αταλάντευτη θέση πορευόμα-
στε τις τελευταίες εκατονταετίες και με την πεποί-
θηση ότι στο τέλος θα αποδειχθεί ότι διαχρονικά
τασσόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. 
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Σ
ε κρίσιμο σταυροδρόμι εισέρχονται οι ελληνορωσι-
κές σχέσεις μετά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχε-
ται η χώρα μας τόσο από το Κρεμλίνο όσο και από

την Πρεσβεία στην Αθήνα για τη στάση της στο Ουκρανικό.
Η ευθυγράμμιση της ελληνικής πλευράς με τις αποφάσεις
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τις κυρώσεις, η στήριξη στον δοκι-
μαζόμενο λαό, η αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρα-
νία αλλά και η μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπο-
λης σε αμερικανική βάση είναι ορισμένοι από τους λόγους
που η Μόσχα βάζει διαρκώς τη χώρα μας στο στόχαστρο. 

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και χωρίς κανέναν
ενδοιασμό έχει ταχθεί εναντίον της Ρωσίας, που εξακο-
λουθεί να καταπατά όλους τους κανόνες του Διεθνούς Δι-
καίου με τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Πα-
ράλληλα πρωτοστάτησε στα σκληρά μέτρα που έπρεπε να
επιβληθούν στη Μόσχα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
Νίκος Δένδιας βρίσκονται σε συνεχή διπλωματικό μαρα-
θώνιο με στόχο τον καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό.

Η διεθνής απομόνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και η
οικονομική μέγγενη των κυρώσεων έχουν προκαλέσει έν-
τονο εκνευρισμό στο Κρεμλίνο, που στρέφεται πλέον κατά

πάντων. Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία
Ζαχάροβα έφτασε στο σημείο να απειλήσει τη χώρα μας
πως με την τακτική που ακολουθεί βάζει σε κίνδυνο τις
σχέσεις της με τη Μόσχα. «Ανώτατοι αξιωματούχοι της
Αθήνας επιτρέπουν στον εαυτό τους να διατυπώνουν χον-
δροειδείς κατηγορίες κατά της χώρας μας και της ηγεσίας
της», τόνισε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του ρωσικού
ΥΠΕΞ. Η Αθήνα χαρακτήρισε «απαράδεκτους» τους ισχυ-
ρισμούς της Μαρίας Ζαχάροβα, σημειώνοντας πως τέτοιες

τοποθετήσεις «δεν συνάδουν με τη διπλωματική πρακτική,
καθώς και με τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τους
λαούς της Ελλάδας και της Ρωσίας». 

Τα Σκόπια, η Κύπρος και η Τουρκία 
Κυβερνητικά στελέχη, ακούγοντας την εκπρόσωπο του

υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας να μιλάει για τους ιστο-
ρικούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς, υπενθύμιζαν
πως η Μόσχα ήταν απέναντί μας σε όλα τα κρίσιμα εθνικά ζη-
τήματα που απασχολούν τη χώρα μας. Οι ίδιες πηγές σημεί-
ωναν πως στο Σκοπιανό ήταν από τις πρώτες χώρες που ανα-
γνώρισαν τη γειτονική χώρα με το όνομα «Μακεδονία», ενώ
πριν από μερικές μέρες ο Σεργκέι Λαβρόφ έκανε λόγο για
«Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου». 

Στις ελληνοτουρκικές συγκρούσεις ουδέποτε η Μόσχα
στήριξε τις ελληνικές θέσεις, καθώς οι σχέσεις της με την
Άγκυρα ήταν σαφώς σε καλύτερο επίπεδο. Το γεγονός αυ-
τό επιβεβαιώθηκε και στο Ουκρανικό, με τη Ρωσία να αφή-
νει εκτός επιθέσεων την Τουρκία που προμηθεύει με dro-
nes το Κίεβο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλά με θερμά
λόγια για τον Ταγίπ Ερντογάν.

Τι κρύβεται πίσω από τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ελλάδας

Γράφουν: Σπύρος Μουρελάτος 
Σωτήρης Σταθόπουλος

Ρ
αντεβού Μητσοτάκη - Ερντο-
γάν την ερχόμενη Κυριακή
στην Κωνσταντινούπολη επι-
βεβαιώνει τις επόμενες ώρες

η Αθήνα, το τέταρτο από τον Σεπτέμβριο
του 2019 και το πρώτο επί τουρκικού εδά-
φους μετά την ανοιχτή πρό(σ)κληση του
Έλληνα πρωθυπουργού προς την τουρκι-
κή ηγεσία τις προηγούμενες ημέρες. 

Την ίδια ώρα, η Αθήνα δεν παρεκκλίνει
των πάγιων θέσεών της και απαντά εντός δι-
πλωματικού πλαισίου στην ανοίκεια επίθε-
ση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εν μέσω της πολεμικής σύρραξης Ρω-
σίας - Ουκρανίας και της πρωτόγνωρης
μεταπολεμικά ρευστότητας σε γεωπολιτι-
κό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
διώκει μια συνάντηση με τον Τούρκο πρό-
εδρο Ταγίπ Ερντογάν, χάριν του καλύτε-
ρου δυνατού συντονισμού της νοτιοανα-
τολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, πυλώνες της
οποίας είναι Ελλάδα και Τουρκία, όπως
τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Χωρίς αυταπάτες
Όπως μεταδίδεται από αρμόδιες πηγές,

η Αθήνα δεν τρέφει αυταπάτες πως η επι-
κείμενη συνάντηση των δύο ηγετών μπορεί
να επιλύσει ως διά μαγείας τα υφιστάμενα
προβλήματα, ωστόσο, θεωρεί πως η συγ-

κυρία διεθνώς ενδείκνυται για αποκλιμά-
κωση της έντασης, που συνειδητά καλλιερ-
γεί τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα. Τα ίδια
πρόσωπα σημειώνουν πως, σε μια συγκυ-
ρία που οι ισορροπίες μεταβάλλονται ρα-
γδαία, Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να συνο-
μιλούν για τη νέα τάξη πραγμάτων, πολλώ
δε μάλλον, όταν βρίσκονται αμφότερες εν-
τός νατοϊκής ομπρέλας. Όπως, εξάλλου, το

έθεσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προ
ημερών σε τηλεοπτική του συνέντευξη,
«δεν υπάρχει ακροατήριο για τον τουρκικό
αναθεωρητισμό», εκτιμώντας ότι οσονού-
πω η Τουρκία θα υποχρεωθεί να χαμηλώ-
σει τους τόνους έναντι της χώρας μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση του
εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμμα-
τος, Ομέρ Τσελίκ, ότι ο Τούρκος πρό-

εδρος θα θέσει «όλα τα ζητήματα» στον
κ. Μητσοτάκη βρίσκει αντίθετη την Αθή-
να, η οποία θεωρεί τις τουρκικές αιτιά-
σεις περί αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ή περί
απωθήσεων μεταναστών στο Αιγαίο
εκτός τόπου και χρόνου και ως εκ τούτου
εκτός της ατζέντας μιας συνάντησης των
δύο ανδρών. 

Δίαυλος επικοινωνίας
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης

επιμένει σε τακτικούς συνομιλητές του
πως ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις
δύο όχθες του Αιγαίου πρέπει να είναι
πάντα ανοιχτός, την ώρα που η Αθήνα εξα-
κολουθεί να εκθέτει την τακτική του «επι-
τήδειου ουδέτερου», που φιλοδοξεί να
διαδραματίσει σε ακόμη μία περίσταση η
γείτονα, τονίζοντας σε όλα τα διεθνή fora
πως το μέτωπο των κρατών-μελών της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα πρέπει
να είναι αρραγές και όλα τα κράτη-μέλη
του ΝΑΤΟ οφείλουν να το εφαρμόσουν. 

Με «κόκκινες γραμμές» στην Πόλη

Το ραντεβού Μητσοτάκη 
- Ερντογάν την ερχόμενη 
Κυριακή και το νέο σκηνικό 
που διαμορφώνει το Ουκρανικό
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Σε κανονικούς ρυθμούς επανατίθεται ο κομματικός μη-

χανισμός από σήμερα, μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευ-

τέρας, στο ΚΙΝΑΛ, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη παρακο-

λουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και

ερμηνεύουν τις επιπτώσεις τους για τη χώρα, τόσο σε οι-

κονομικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

Με αφορμή την απαράδεκτη και επιθετική σε βάρος της

χώρας μας δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ,

το ΚΙΝΑΛ εξέδωσε ανακοίνωση.

«Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών,

κυρία Μαρία Ζαχάροβα, που πριν από μερικές ημέρες ει-

ρωνευόταν τη διεθνή κοινή γνώμη αναφορικά με το πότε

θα γίνει η εισβολή για να προγραμματίσει τις διακοπές της,

σήμερα με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες

συνεχίζει τις προκλήσεις έναντι της χώρας μας», τονίζει σε

ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή

το ζήτημα που ανέκυψε με τις δηλώσεις της Ρωσίδας

αξιωματούχου για την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα καταδικάζει τη βάρβαρη και παράνομη ει-

σβολή στην Ουκρανία και στέκεται πάντα στην πλευρά του

απόλυτου σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Με τον ρωσικό

λαό μάς συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, αλλά η ηγεσία της

Ρωσίας με τις επιλογές της, που βασίζονται σε έναν επικίν-

δυνο αυτοκρατορικό αναθεωρητισμό, καταδικάζει τη χώ-

ρα σε διεθνή απομόνωση και οδηγεί την ανθρωπότητα σε

σκοτεινά μονοπάτια», καταλήγει η ανακοίνωση της Χαρι-

λάου Τρικούπη.

Σκληρή απάντηση του ΚΙΝΑΛ στο ανθελληνικό παραλήρημα Ζαχάροβα 

Σ
την Κωνσταντινούπολη βρέθηκε
το περασμένο τριήμερο ο πρό-
εδρος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξης Τσίπρας μαζί με

την οικογένειά του, όπου την Κυριακή συ-
ναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, στο Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο στην Πόλη. 

Η επίσκεψη ήταν ιδιωτική, ενώ ο Πα-
τριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέ-
σει τον Αλέξη Τσίπρα να τον επισκεφθούν
στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια
πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας,
με αφορμή την περιπέτεια υγείας που πέ-
ρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, μαζί με τη σύντροφό του Μπέτυ
και τα δύο τους αγόρια, παρακολούθησαν
την πρωινή κυριακάτικη λειτουργία στον
Άγιο Γεώργιο, την εκκλησία που βρίσκεται
στο Πατριαρχείο. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντή-
θηκε με ένα γκρουπ Ελληνοαμερικανών
που βρίσκονταν επίσης για επίσκεψη στο
Φανάρι και συνομίλησε μαζί τους. Το με-
σημέρι της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας
μαζί με την οικογένειά του γευμάτισαν με
τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανάφερε
πως συνομίλησε με τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη για τη σημασία να υπάρξουν διε-
θνείς πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ου-
κρανία, με άμεση κατάπαυση του πυρός
και τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες για την
ανθρωπότητα, είναι αναγκαία η σταθερή
στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και του μηνύματος που εκπέμπει σε σχέ-
ση με τις οικουμενικές πνευματικές αξίες
του Ελληνισμού. Το οικουμενικό μήνυμα
της ειρήνης, του σεβασμού και του διαλό-

γου, ως φάρος που ακτινοβολεί σε όλες
τις κατευθύνσεις.

Στη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίο, συνομιλήσαμε και
για το ζωτικό αίτημα για την επαναλει-
τουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλ-
κης, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη στή-
ριξη της ελληνικής μειονότητας Κωνσταν-
τινούπολης και Ίμβρου», πρόσθεσε ο κ.
Τσίπρας.

Κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, σχολιάζοντας στην «Political» τη συ-
νάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη,
αναφέρουν πως ο Τσίπρας για άλλη μία
φορά έδειξε πως δεν είναι απλώς αρχη-
γός ενός κόμματος. Είναι ένας πολιτικός
με διεθνή αναγνώριση και κύρος, και με
απόψεις που ακούγονται με προσοχή στο
εξωτερικό. «Ο Τσίπρας δείχνει ειλικρινή
σεβασμό και δέχεται σεβασμό. Το χαρα-

κτηριστικό αυτό στο πολιτικό σκηνικό δεν
εντοπίζεται εύκολα, ωστόσο αναγνωρίζε-
ται στο πρόσωπό του από ανθρώπους
υψηλού θεσμικού ρόλου». 

Τέλος, οι ίδιες πηγές τονίζουν πως και
αυτή η συνάντηση βρίσκεται εντός του
πλαισίου της επιχείρησης «εξωστρέφει-
ας». Μιας επιχείρησης που, όπως είπαν
χαρακτηριστικά κύκλοι της ΠΣ του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στηρίζεται εξ ολοκλήρου από τον πρό-
εδρο Τσίπρα. 

Μήνυμα Τσίπρα από το Φανάρι

Στην Κωνσταντινούπολη
με την οικογένειά του
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
- Συνάντηση και γεύμα 
με τον Βαρθολομαίο
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Η προεξόφληση εμπάργκο στο ρωσικό φυ-
σικό αέριο και πετρέλαιο έβαλε «φωτιά» χθες
στις αγορές, εκτινάσσοντας τα ενεργειακά
προϊόντα και τα εμπορεύματα στα ύψη!

Οι χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν με με-
γάλη πτώση κοντά και στο 4%, ενώ στη συνέ-
χεια μαζεύτηκαν οι απώλειες. Επιπλέον, η τιμή
του φυσικού αερίου έφτασε να καταγράφει
υψηλό ημέρας στα 345 ευρώ ανά μεγαβατώρα,
δηλαδή 23 φορές πάνω από το περυσινό χαμη-

λό των 15 ευρώ! Στη συνέχεια υπήρξε διόρθω-
ση προς την περιοχή των 250 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, ενώ το αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε
στα 139 δολάρια και στη συνέχεια υποχώρησε
κοντά στα 125 δολάρια ανά βαρέλι, παρουσιά-
ζοντας την υψηλότερη τιμή από το 2008, όταν
κατέρρευσε η Lehman Brothers!

Το ίδιο… πολεμικό είναι το κλίμα στα τρόφι-
μα και τα μεταλλεύματα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι τα σιτηρά παρουσίασαν νέα αύξηση κατά

13% και το καλαμπόκι 10%, καθώς η Ουκρανία
ανακοίνωσε ότι σταματά τις εξαγωγές σιταρι-
ού, καλαμποκιού, ηλιέλαιου και πουλερικών.
Την ίδια στιγμή, μάλλον... περίεργες κρίνονται
οι αναλύσεις των JP Morgan και Goldman
Sachs, οι οποίες θεωρούν επενδυτικές ευκαι-
ρίες τις ρωσικές μετοχές, ενώ ταυτόχρονα το-
ποθετούνται στα ρωσικά ομόλογα, τα οποία
έχουν χάσει το 85% της αξίας τους μέσα σε λί-
γες ημέρες! 

Κραχ στις τιμές πετρελαίου, αερίου, διατροφής και αγορών

Σ
ε τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ υπο-
λογίζεται το επιπλέον κόστος που
μπορεί να πληρώσει η ελληνική
οικονομία από το ενεργειακό

κραχ στις τιμές του πετρελαίου, του φυσι-
κού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας,
ως αποτέλεσμα της ρωσοουκρανικής σύρ-
ραξης, ενώ από την άλλη πλευρά απειλεί-
ται ευθέως η λειτουργία μεγάλων και
ενεργοβόρων βιομηχανικών και βιοτεχνι-
κών μονάδων, λόγω πλήρους αδυναμίας. 

Τεράστιο κόστος
Σύμφωνα με δήλωση πρωτοκλασάτου

κυβερνητικού στελέχους στην «Political»,
η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, σημει-
ώνοντας ότι «ο προϋπολογισμός δεν μπο-
ρεί να σηκώσει με τίποτα το τεράστιο κό-
στος της επιδότησης των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων, έτσι όπως έχει διαμορ-
φωθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση». Προ-
σθέτει δε ότι «μοναδική ελπίδα είναι είτε
να υπάρξει θετική έκβαση στις συζητή-
σεις Ρωσίας-Ουκρανίας-Δύσης για κατά-
παυση του πυρός, ή να βάλει βαθιά το χέρι
στην τσέπη η Ευρώπη με τη σύσταση Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Ενέργειας, το οποίο θα
λειτουργήσει κατά τα πρότυπα του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Σύμ-
φωνα με το ίδιο στέλεχος, το υψηλό κό-
στος της ενέργειας και των τροφίμων θα
επιδράσει αρνητικά στο δεύτερο τρίμηνο
του έτους, απειλώντας με ύφεση την οικο-
νομία, ενώ το πρώτο τρίμηνο του έτους,
σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις,
μπορεί να καταγραφεί ανάπτυξη έως και
2%, καθώς το αντίστοιχο περυσινό διάστη-
μα είχε σημειωθεί ύφεση, λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό. 

Ελπίδες στη Σύνοδο της Πέμπτης
Οι ελπίδες των ευρωπαϊκών χωρών

εναποτίθενται στη Σύνοδο της προσεχούς

Πέμπτης, όπου αναμένεται να ληφθούν
σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τη
συγκρότηση ενός… πολεμικού ταμείου
στήριξης των οικονομιών, μέσω επιδοτή-
σεων στην ενέργεια, ενώ με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον αναμένεται το νέο πλαίσιο
στρατηγικής της Ευρώπης για την απε-
ξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο
και πετρέλαιο. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση
βλέπει τα λεφτά του Ταμείου Ρύπων να τε-
λειώνουν, οπότε, οι όποιες επιδοτήσεις
στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρξει συνο-
λική ευρωπαϊκή λύση, θα περάσει μέσα
από τη δέσμευση φορολογικών εσόδων
του τακτικού προϋπολογισμού.

Ανησυχητικά μηνύματα
Στα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυ-

ξης-Επενδύσεων και Περιβάλλοντος-
Ενέργειας φτάνουν καθημερινά εξαιρετι-
κά ανησυχητικά μηνύματα από τις ενερ-

γοβόρες βιομηχανίες αλλά και τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις (κυρίως από τον
κλάδο της εστίασης), περί αδυναμίας λει-
τουργίας μέσα στον Μάρτιο. Σημειώνεται
ότι στις ΗΠΑ οι οικονομικοί αναλυτές βλέ-
πουν την οικονομία να μπαίνει σε shut-
down, καθώς το κόστος λειτουργίας της
βιομηχανίας κρίνεται ήδη απαγορευτικό.
Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να πυροδο-
τήσουν νέα σημαντική άνοδο του πληθω-
ρισμού στις μεγάλες οικονομίες της Δύ-
σης, ενώ την ίδια ώρα επικρατεί προβλη-
ματισμός στην ελληνική κυβέρνηση από
το ανεξέλεγκτο κύμα αυξήσεων στις τιμές
των τροφίμων και των πρώτων υλών. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού
επιτελείου και με βάση το… πολεμικό
δελτίο τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα κα-
τά την τελευταία περίοδο, ο πληθωρισμός
μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 10% τον
Απρίλιο! 

Οι δραματικές εξελίξεις θέτουν εκ νέου
στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονο-
μικών τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί
για φέτος. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση
έχει υποσχεθεί «επίδομα ακρίβειας», έχει
ανακοινώσει τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ
για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών
και έχει προαναγγείλει τη νέα αύξηση του
κατώτατου μισθού από τον Μάιο. Τέλος,
θεωρείται σίγουρο ότι το υπουργείο Οικο-
νομικών θα προχωρήσει σε αναθεώρηση
των στόχων του προϋπολογισμού μέσα
στον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Ενεργειακή «βόμβα»
12 δισ. στην οικονομία

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Φόβοι για αναστολή 
λειτουργίας από εκατοντάδες
βιομηχανίες, βιοτεχνίες 
και άλλες επιχειρήσεις



Τ
η στιγμή που το ρωσικό σχέδιο για
εισβολή στην Ουκρανία βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη, με σφοδρές
μάχες να μαίνονται σε πολλά μέ-

τωπα, η κατάσταση στο Αιγαίο θυμίζει Ψυ-
χρό Πόλεμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
τη Γαλλία και τη Ρωσία να αναπτύσσουν
πολυάριθμες αεροναυτικές δυνάμεις
ανάμεσα στα ελληνικά νησιά. 

Οι Αμερικανοί, θέλοντας να κάνουν αι-
σθητή την παρουσία τους σε απόσταση
«αναπνοής» από την Ουκρανία, έφεραν
στο Αρχιπέλαγος το απόλυτο σύμβολο
στρατιωτικής ισχύος του 6ου Στόλου, το
αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman, το
οποίο τις τελευταίες ώρες πλέει μεταξύ
Λήμνου και Αλεξανδρούπολης. Η ναυαρ-
χίδα του αμερικανικού ναυτικού συνο-
δεύεται από έναν πανίσχυρο στολίσκο
που αποτελείται από αντιτορπιλικά και κα-
ταδρομικά. Η ομάδα κρούσης του Truman
διαθέτει πυραύλους Cruise Tomahawk,
το βεληνεκές των οποίων αρκεί για να κα-
λύψει τα 2.000 χιλιόμετρα που χωρίζουν
το αεροπλανοφόρο από την Ουκρανία.
Από το κατάστρωμά του απογειώνονται
συνεχώς μαχητικά αεροσκάφη F-18 αλλά
και τα «αόρατα» F-35. Μαζί με τα υπόλοι-
πα συμμαχικά αεροπλάνα που πετούν σε
περιοχές νότια και δυτικά της Ουκρανίας,
στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας του
ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
Ταυτόχρονα, τα ιπτάμενα ραντάρ E-2
Hawkeye μεταφέρουν στους Αμερικα-
νούς αλλά και στα νατοϊκά στρατηγεία «ει-
κόνα» από τα πεδία των μαχών, καταγρά-
φοντας κάθε κίνηση στον αέρα, ενώ τα αν-
θυποβρυχιακά ελικόπτερα ΜΗ-60R ανα-
ζητούν τις θέσεις των ρωσικών υποβρυ-
χίων που έχουν «κρυφτεί» στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. 

«Συνοδεία» δύο ρωσικά 
Η συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων

στην περιοχή ξεκίνησε από τα ξημερώμα-
τα της Πέμπτης 24 Φεβρουαρίου, όταν άρ-
χισε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Το
USS Harry S. Truman βρισκόταν ήδη στην
Ανατολική Μεσόγειο και έλαβε οδηγίες να
προσεγγίσει το Βόρειο Αιγαίο και να πα-
ραμείνει σε κοντινή απόσταση από τα Στε-
νά των Δαρδανελίων. «Σκιά» του αμερικα-
νικού αεροπλανοφόρου έγιναν από την
πρώτη στιγμή δύο ρωσικά πλοία, ένα εκ
των οποίων είναι η ρωσική φρεγάτα Kasa-
tonov, εξοπλισμένη με πυραύλους μεγά-

λου βεληνεκούς Kalibr. Ισχυρή είναι και η
παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή, με το
αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να
πλέει στο Ιόνιο, συνοδευόμενο από την
ελληνική φρεγάτα «Ύδρα» και το υποβρύ-
χιο «Παπανικολής», στο πλαίσιο της επι-
χείρησης «Clemenceau 22». Στην ομάδα
κρούσης του αεροπλανοφόρου, εκτός από
τις ελληνικές μονάδες, έχουν ενταχθεί
γερμανικά και αμερικανικά πλοία, ενώ οι
καθημερινές πτήσεις των Rafale και των
ελληνικών μαχητικών στην ευρύτερη πε-
ριοχή ενισχύουν τη συνεργασία σε δια-
συμμαχικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ολόκλη-
ρη την Ανατολική Μεσόγειο έχουν ανα-
πτυχθεί περισσότερες από 40 μονάδες
επιφανείας, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι στον βυθό του Αιγαίου βρίσκονται πυ-
ρηνοκίνητα υποβρύχια των ΗΠΑ, της Γαλ-

λίας και της Ρωσίας. Μάλιστα, οι Αμερικα-
νοί, προτού αναπτύξουν τις δυνάμεις τους
στο Αρχιπέλαγος, επικοινώνησαν με το
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, προ-
κειμένου να λάβουν το πράσινο φως και
να κινηθούν προς το Βορειοανατολικό Αι-
γαίο. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος, ενημέρωσε την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο οποίος συναίνεσε αμέσως, δε-
δομένης της ξεκάθαρης θέσης που έχει
λάβει η Αθήνα στον πόλεμο Ρωσίας - Ου-
κρανίας.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία των συμμα-
χικών δυνάμεων αλλά και οι πτήσεις των
αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών
πάνω από τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τα
υπόλοιπα νησιά που έχει βάλει στο «στό-
χαστρο» η Τουρκία με το παράνομο ιδεο-

λόγημα της αποστρατιωτικοποίησης, απο-
τελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ελ-
ληνικές θέσεις. Παράλληλα, η αξιοποίηση
της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου για τη
μεταφορά εξοπλισμού στην Ανατολική Ευ-
ρώπη αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας
ως σημαντικού εταίρου στο ΝΑΤΟ και στε-
νού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αεροπλανοφόρο 
USS Harry S. Truman, 
του 6ου Στόλου, πλέει μεταξύ
Λήμνου και Aλεξανδρούπολης,
ενώ το γαλλικό 
Charles de Gaulle στο Ιόνιο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ψυχρός Πόλεμος 
στο Αιγαίο
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Ο Ανδρουλάκης, 
ο καθηγητής 
και η επάνοδος 
στην Ανατολική Αττική 

Σας έχω ενημερώσει έγκαιρα ότι ο καθη-
γητής Εγκληματολογίας Γιάννης
Πανούσης ανήκει πλέον
στους στενούς συνομιλη-
τές του Νίκου Ανδρουλά-
κη και είναι θέμα χρόνου
η επίσημη επιστροφή του
στον μητρικό του χώρο
(ύστερα από μια μικρή στάση
στον ΣΥΡΙΖΑ). Πλην του καθηγητή,
αναμένεται και μία ακόμα επιστροφή στο
προσκήνιο του ΚΙΝΑΛ. Αυτή της κυρίας Εύης
Χριστοφιλοπούλου, η οποία ουδέποτε μετα-
κόμισε σε άλλο κόμμα, αλλά επί των ημερών
της Φώφης Γεννηματά είχε πάρει τις αποστά-
σεις της. Και όπως όλα δείχνουν, θα πολιτευ-
τεί εκ νέου στην Ανατολική Αττική.

Ο «καπετάνιος 
που εγκατέλειψε
πρώτος το πλοίο»

Μαθαίνω ότι στο νεοκλασικό του υπουρ-
γείου Εξωτερικών μυρίζει μπαρούτι για τον
πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο Βασίλη
Μπορνόβα, ο οποίος εγκατέλειψε την πρω-
τεύουσα της Ουκρανίας μόλις ξεκίνησε η ρω-
σική εισβολή και χωρίς προηγουμένως, ως
όφειλε, να συνεννοηθεί με κανέναν στην
Αθήνα. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει ακέφα-
λη η πρεσβεία και χωρίς σημείο αναφοράς οι
Έλληνες που ζουν στο Κίεβο. Τώρα, μέσα στα
πολλά που έχει να αντιμετωπίσει το υπουρ-
γείο Εξωτερικών με τον εν εξελίξει πόλεμο,
τα σενάρια περί εμπλοκής του ΝΑΤΟ και τη
σαφέστατα απειλητική στάση της Ρωσίας
απέναντι στη χώρα μας, πρέπει να αποφασί-
σει και τι θα κάνει με τον «καπετάνιο που εγ-
κατέλειψε πρώτος το πλοίο».
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Σε ποια νησιωτική περιφέρεια,

η παραδοσιακή κοπή της πίτας

κόντεψε να γίνει viral, όταν δύο

κυρίες, προερχόμενες από το «γα-

λάζιο» στρατόπεδο, πήγαν να πιαστούν μαλλί

με μαλλί γιατί η μία εκ των δύο αυτοπαρου-

σιάστηκε ως πολιτεύτρια της ΝΔ, προκα-

λώντας την έκρηξη οργής της δεύτερης, που

την έψεξε ότι ενόψει εκλογών δεν πρέπει να

χρησιμοποιεί αυτόν τον τίτλο;

Τα συζυγικά εκλογικά προβλήματα
Ενίοτε, τα χτυποκάρδια στα βουλευτικά έδρανα φέρνουν και

πονοκεφάλους. Κάπως έτσι έχει συμβεί με το ζεύγος Δημή-
τρη Τζανακόπουλου - Έφης Αχτσιόγλου, οι οποίοι μπορεί να
πλέουν σε πελάγη ευτυχίας για το μωρό τους, αλλά έχουν και
τις αγωνίες τους. Και αυτό γιατί, για ευνόη-
τους λόγους, δεν θέλουν να βρεθούν αν-
τιμέτωποι στην ίδια εκλογική περιφέ-
ρεια, αλλά προφανώς θέλουν να είναι
και στην επόμενη Βουλή. Το κομβικό
είναι αν η πρώην υπουργός Εργασίας θα
παραμείνει στο ευρωψηφοδέλτιο ή όχι.

Ούτε ένα γράμμα ούτε ένα τηλέφωνο 
Τι αγωνία και τι απογοήτευση για τον Γιάνη Βαρουφάκη (με

ένα «ν») που φαντάζομαι ότι θα έλεγχε καθημερινά το email του
αναζητώντας ματαίως μια απάντηση, έστω αρνητική, στην πρό-
σκληση που απηύθυνε στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ για τη δημιουρ-

γία κοινού μετώπου στην Ουκρανία. Μα εκεί-
νοι ούτε ένα γράμμα ούτε ένα τηλέφωνο.

Τον έφτυσαν κυριολεκτικά, αρνούμενοι
έστω και το στοιχειώδες θεσμικά, μια
απάντηση. Είναι κι αυτές οι δημοσκο-

πήσεις που δείχνουν το ΜέΡΑ25 εκτός
Βουλής στις επόμενες εκλογές…

Μ
ε αγωνία πληροφορούμαι
ότι ακούει ο Αλ. Τσίπρας το
σενάριο που φέρει τον

πρωθυπουργό να σκέφτεται την επα-
ναφορά της λίστας για την Ευρωβου-
λή, με δεδομένο ότι η απευθείας
εκλογή αποδείχθηκε αρκούντως
προβληματική και τελικά όχι και πολύ
δημοκρατική, αφού σε πανελλήνια
κάλπη έχουν τύχη μόνον οι επώνυμοι,
ανεξαρτήτως των ικανοτήτων που
απαιτούνται για την εκπροσώπηση
της χώρας μας στην ΕΕ. Όπως με δια-
βεβαιώνει η κουτσομπόλα της Κου-
μουνδούρου, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ

έχει αποφασίσει να μην ανανεώσει τη
θητεία τουλάχιστον τριών ευρωβου-
λευτών: του δημοσιογράφου Στέλιου
Κούλογλου, ο οποίος εδώ και περί-
που έναν χρόνο δεν χάνει ευκαιρία να
διαφοροποιείται από την κεντρική
γραμμή, του Αλέξη Γεωργούλη, ο
οποίος έχει επιδείξει μηδενικό έργο,
και του Δημήτρη Παπαδημούλη, ο
οποίος πέρασε μια ζωή στο Ευρωκοι-
νοβούλιο και ήρθε η ώρα να αδειάσει
τη θέση για κανέναν νεότερο. 

Πάντα σύμφωνα με τη φίλη μου την
κουτσομπόλα, ο κ. Τσίπρας θα ανανε-
ώσει τη θητεία του δημοσιογράφου

Κώστα Αρβανίτη, με τον οποίον συν-
δέεται και με προσωπική φιλία, και
του Πέτρου Κόκκαλη, που θεωρεί ότι
έχει καλή παρουσία στις Βρυξέλλες.
Το δίλημμα του προέδρου αφορά την
Έλενα Κουντουρά. Προς το παρόν,
μαδάει τη μαργαρίτα. Κάποιοι λένε ότι
οι τελικές αποφάσεις του θα κριθούν
από τις ευρύτερες εξελίξεις στο ου-
κρανικό μέτωπο, οι οποίες οσονούπω
θα φέρουν στην επιφάνεια τη σχέση
των ΑΝΕΛ με το σύστημα Πούτιν. Το
μόνο βέβαιο είναι ότι, αν ο Μητσοτά-
κης βάλει λίστα, θα λύσει και τα χέρια
του Αλέξη. 

Γιατί ο Αλέξης «ψηφίζει»
ευρωεκλογές με λίστα 

Μια νίκη που πέρασε στα ψιλά μέσα στη δίνη του πολέμου στην
Ουκρανία, αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά καθοριστική
στο μέλλον, πέτυχε, όπως μαθαίνω, ο υπουργός Μετανάστευσης
Νότης Μηταράκης, στην πρόσφατη συμμετοχή του στο Συμβού-
λιο των Υπουργών Μετανάστευσης για τους πρόσφυγες στις Βρυ-
ξέλλες. Ζήτησε με μεγάλη ένταση και επιμονή και πέτυχε να
εξασφαλίσει πρόσθετα κονδύλια για την περαιτέρω ενίσχυση
του φράχτη στον Έβρο. Οι καιροί είναι πονηροί και οι πολιτικοί
οφείλουν να δρουν και προληπτικά. Πολύ περισσότερο όταν μέ-
ρα με την ημέρα αποδεικνύεται ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να
ισορροπήσει ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, χωρίς να έχει δια-
κινδυνεύσει στο ελάχιστο τη σχέση του με τον Πούτιν.

Η κίνηση-ματ του Μηταράκη στις Βρυξέλλες



ΠΠροβλέπω «πόλεμο»
τηλεοπτικών καναλιών
Έχει αρχίσει και φουντώνει μια εσωτερική

γκρίνια μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών

στην Ελλάδα. Όπως ακούγεται, ορισμένα τη-

λεοπτικά κανάλια ετοιμάζονται να προσφύ-

γουν στο ΕΣΡ κατά του Open με το επιχείρημα

πως παραβιάζει τους όρους χορήγησης της

άδειάς του. Τι εννοούν; Ότι η συνεχής μετάδο-

ση μόνο ενημερωτικών εκπομπών για τον πό-

λεμο στην Ουκρανία γίνεται χωρίς να υφίστα-

ται κάποιος συγκεκριμένος έκτακτος λόγος

και τούτο θεωρείται από ορισμένους ιδιοκτή-

τες τηλεοπτικών σταθμών πως ανοίγει ζήτημα

με τους όρους χορήγησης της άδειάς του.

Υπάρχει φυσικά και ο αντίλογος που λέει ότι

είναι υποχρέωση των σταθμών να μεταδίδουν

ενημερωτικό πρόγραμμα, ειδικά έναν πόλεμο

που ακουμπά και την Ελλάδα…

Τι θα κάνει με τον
Κουρουμπλή ο Τσίπρας; 

Κάποιοι προεξοφλούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας
δεν θα συμπεριλάβει τον Παναγιώτη Κουρουμ-
πλή στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών.
Ότι δήθεν είναι δυσαρεστημένος με τον Πανα-
γιώτη και διάφορα αλλά… Μη βιάζεστε. Εγώ
που τα ξέρω καλά τα εσωτερικά της Κουμουν-
δούρου σάς λέω ότι ο Παναγιώτης δεν έφυγε
ποτέ. Ο Τσίπρας ξέρει ότι ο Κουρουμπλής ανή-
κει σε αυτό που λέμε «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ» και
χρειάζεται τέτοιους πολιτευτές. Αφήστε που ο
Κουρουμπλής έχει και ένα δικό του κοινό που
δεν μπορεί να το αγνοήσει ένας αρχηγός κόμ-
ματος. Εν κατακλείδι, καλύτερα ο Κουρουμ-
πλής παρά η Ρένα, σύντροφοι...

Οι παρακμιακοί ρωσόφιλοι
Δεν είναι μόνο ο Πάνος Καμμένος που τάσσε-
ται ανοιχτά στο πλευρό της Ρωσίας σε αυτό τον
πόλεμο. Κόσμος και κοσμάκης ακόμη και πριν
από το 2015 μπαινόβγαινε στην πρεσβεία της
Ρωσίας. Πολιτικοί, πολιτευτές, wannabe αρ-
χηγοί κομμάτων και δεκάδες δημοσιογράφοι
που υπόσχονταν στους Ρώσους ότι θα φτιά-
ξουν δίκτυα δημοσιογραφικής προπαγάνδας
υπέρ της Μόσχας. Οι περισσότεροι από αυ-
τούς ήταν βεβαίως παρακμιακοί τύποι. Άργη-
σαν αλλά το κατάλαβαν οι Ρώσοι και τελικά
τους έκαναν όλους στην άκρη... Μην αρχίσω
να λέω ονόματα, είναι κρίμα.

Βλέπω να έχουμε δράματα στον Πειραιά…
Μαθαίνω ότι ο πρόεδρος Αλέξης ποντάρει
πολλά σε μια γυναίκα, η οποία θα ταράξει τις
ισορροπίες στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
Πρόκειται για τη Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, την
πρώτη γυναίκα αντιστράτηγο της Ελληνικής
Αστυνομίας, η οποία αποστρατεύτηκε το
2019 και τώρα είναι στο πλευρό του Αλέξη
Τσίπρα. Είναι Μανιάτισσα στην καταγωγή
και, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μεγάλες
διασυνδέσεις στους συλλόγους Μανιατών...
Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι στην Κουμουν-
δούρου έχουν ήδη χάσει τον ύπνο τους.

«Η θέση της γυναίκας
στη σύγχρονη
πολιτική σκηνή»

Ημερίδα με τίτλο «Η θέση της γυναίκας στη
σύγχρονη πολιτική σκηνή» θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο
Μουσείο Οίνου Μάρκου στην Παλλήνη. Την
ημερίδα διοργανώνει η ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττι-
κής, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας. Κεντρική ομιλήτρια
θα είναι η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-
των Νίκη Κεραμέως. Ανάμεσα στους ομιλητές
έχει προσκληθεί να είναι και ο δικός μας συ-
νεργάτης, ο επικοινωνιολόγος Θανάσης Παπα-
μιχαήλ με θέμα «Συμβουλές (από έναν άνδρα)
για το προφίλ μιας γυναίκας πολιτικού», μια
ομιλία που αναμένεται να κεντρίσει το ενδια-
φέρον όλων των παρευρισκομένων γυναικών!

Το νέο πουλέν του ΚΚΕ στα τη-
λεοπτικά κανάλια ακούει στο
όνομα Μαρία Κομνηνάκα.
Εξελέγη βουλευτής Λέσβου το

2019, δικηγόρος στο επάγγελμα
και μπαίνει δυναμικά στα επικοι-

νωνιακά του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι ένα
πρόσωπο που θα μας απασχολήσει θετικά με την
παρουσία του στα τηλεοπτικά πάνελ.

ΤΡΙΤΗ 8 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL POLITICANTIS8

Τα «δράματα» του 
ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά

Έτρεξαν να 
«επικοινωνήσουν» 
το γεύμα

Την ερχόμενη Κυριακή, εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου, θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ Κυριά-
κου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία. Η
πρόθεση είναι να παραθέσει γεύμα ο Τούρκος πρό-
εδρος στον Έλληνα πρωθυπουργό. Οι συζητήσεις
και τα διαδικαστικά έχουν κανονιστεί, όπως έμαθα,
αλλά επειδή το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ρευ-
στό βαστάω και μια επιφύλαξη μήπως και κάτι δεν
πάει καλά... Πάντως, πονηροί όπως πάντα, οι Τούρ-
κοι έσπευσαν να διαρρεύσουν τη συνάντηση στον
τουρκικό Τύπο και να τη θεωρήσουν «κλειδωμένη»
για ευνόητους λόγους. Αν κάτι πάει στραβά, ξέρετε
ποιον θα κατηγορήσουν... Επισήμως το κύριο θέμα
συζήτησης των δύο ανδρών θα είναι το Ουκρανικό,
αλλά όχι μόνο αυτό.

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τα
...
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Οι πιθανότητες
του καλού σεναρίου

Ποιο είναι το καλό σενάριο για την ανθρωπότητα; Και τι πιθανότητες δίνουν οι
αναλυτές να συμβεί; 30%. Για να εξηγούμαστε, το καλό σενάριο προβλέπει ότι οι
Ρώσοι υποχωρούν και διαπραγματεύονται έναν συμβιβασμό. Οι περισσότερες από
τις κυρώσεις του πολέμου αίρονται. Η Ρωσία απομακρύνει τις δυνάμεις της από την
Ουκρανία, εκτός από την Κριμαία. Ο έλεγχος του Ντονμπάς επιστρέφει στην προ-
ηγούμενη κατάσταση και αρχίζουν σχετικές διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι παρα-
μένει πρόεδρος. Οι πρόσφυγες επιστρέφουν στα σπίτια τους, το ρωσικό ΑΕΠ μει-
ώνεται κατά 3%-5% και το παγκόσμιο από 0,5% έως 1% βραχυπρόθεσμα προτού ανα-
κάμψει αργότερα μέσα στο έτος. Προσωπικά δεν το... αγοράζω ούτε για 30%.

Η Κεραμέως «ζήλεψε» τη δόξα του Πιερρακάκη
Χαριτολογώντας το γράφω... Αλλά σίγουρα η μεταρρύθμιση που προωθεί η υπουργός Παιδείας μόνο ως θετική
μπορεί να εκληφθεί στον εκσυγχρονισμό της χώρας. Σε άμεση υλοποίηση έργου, προϋπολογισμού 148 εκατ.
ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση πάνω από 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης,
χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά το υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Το έργο περιλαμβάνει διαδραστικά συστήματα μάθησης και διαδραστικούς πίνακες. Κοινώς,
τέλος ο παλιός μαυροπίνακας, μπαίνουμε σε νέα εποχή. Με κατάλληλο λογισμικό δημιουργίας και προβολής
ψηφιακών διαδραστικών μαθημάτων, καθώς και εμπλουτισμένα ψηφιακά πρότυπα μαθήματος, ώστε οι
εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάζουν το δικό τους πολυμεσικό υλικό για τα επόμενα μαθήματα.
Επιπλέον, προβλέπεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε
σχέση με το νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την επαναστατική υποδομή και εξοπλισμό στο πλαίσιο μιας
ολιστικής προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Παιδεία.
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Πόλεμος στην Ουκρανία 
και δημοσκοπήσεις 
στην Ελλάδα
Εκλογές τον Μάιο βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ,
εκλογές τον Μάιο βλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκλογές τον Μάιο βλέπουν και πολιτικοί
αρθρογράφοι στις αναλύσεις τους, εκτι-
μώντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία νομο-
τελειακά θα συσπειρώσει τη λαϊκή βάση
στην υπάρχουσα κυβέρνηση. Συνήθως έτσι
λειτουργούν οι λαοί σε τόσο δύσκολες κα-
ταστάσεις. Επιλέγουν το αίσθημα ασφάλει-
ας και πολιτικής σταθερότητας. Επί του θέ-
ματος τρέχουν και στο παρασκήνιο αυτή την
περίοδο διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποί-
ες θα δημοσιοποιηθούν, φαντάζομαι, σύν-
τομα. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν υπάρ-
χει καμία έκρηξη υπέρ της ΝΔ, αλλά το ΚΙ-
ΝΑΛ πέφτει πλέον πάνω στα ποσοστά του
Αλέξη Τσίπρα! Τσιμεντώνει δηλαδή τα ίδια
ποσοστά με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένας εκ των φι-
λορώσων επιχει-
ρηματιών, το όνο-

μα του οποίου φι-
γουράρει τις τελευταί-

ες μέρες στα media, είχε
ακουστεί ότι προ μηνών είχε
επιχειρήσει να αγοράσει και
μεγάλη εφημερίδα στην Ελ-
λάδα. Είχε στείλει τον «μπρο-
στινό» του να πάει να κάνει το
deal, αλλά έφαγε... πόρτα.

Κλείνει η πόρτα προς
τα δεξιά της... Δεξιάς

Εξανεμίζεται και η ελπίδα του Κυ-
ριάκου Βελόπουλου να συγκυβερνή-
σει με τη ΝΔ. Οι εμμονές του με το
«ξανθό γένος» και η ανοιχτή στήριξή
του στις επιλογές του Πούτιν κλεί-
νουν κάθε σκέψη και κάθε πόρτα να
υπάρξει οιαδήποτε συζήτηση από
την πλευρά της ΝΔ. Ο Μητσοτάκης
δεν θέλει να το ακούει ούτε για πλά-
κα… Ούτε με τον Βελόπουλο ούτε
βεβαίως με διάφορα άλλα κυοφο-
ρούμενα σχήματα πιο δεξιά του Βε-
λόπουλου.

Η περίπτωση του Τάσου Χατζηβασιλείου
Ένας από τους ανθρώπους που κερδίζουν

πόντους στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο βου-
λευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασι-
λείου. Το όνομά του θα μας απασχολήσει
αρκετά το επόμενο διάστημα. Είναι άνθρω-
πος που ξέρει πολύ καλά τις διεθνείς σχέ-
σεις και για αυτό τον λόγο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τον έχει δίπλα του σε όλες τις διε-
θνείς επαφές. Εκτός από διεθνολόγος και
διδάκτορας της Πολιτικής Επιστήμης, είναι άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του
Μητσοτάκη. Για όσους δεν ξέρουν, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν δίπλα στην Ντόρα το 2012.
Έχει και αυτό τη σημασία του.
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Είναι γνωστό ότι η πανδημία στέρησε από τους

πολιτικούς την επαφή με τον κόσμο. Οι ζωντανές

εκδηλώσεις, οι επισκέψεις σε γάμους, βαφτίσια,

κηδείες, ακόμη και σε λαϊκές αγορές, λειτουρ-

γούν σαν οξυγόνο στην επαφή ενός πολιτικού με

τον κόσμο. Μοναδική επικοινωνία τους, η παρου-

σία στα ΜΜΕ, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης και κάποιες «δειλές» συναντήσεις με

κομματικά στελέχη. Από την πληθώρα των στελε-

χών του πολιτικού μας συστήματος, ξεχώρισαν τα

πρόσωπα εκείνα που με μια έξυπνη δήλωση έγι-

ναν viral στα social media. 

Με μια έξυπνη φράση, ένα tip, κατάφεραν όσα

μια δισέλιδη συνέντευξη ή μιας ώρας παρουσία σε

ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις δεν θα μπορούσε να

πετύχει. Η δύναμη των tips είναι αποδεδειγμένη

και από όλους τους πολιτικούς που τα χρησιμοποι-

ούν. Ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού συστή-

ματός μας τα χρησιμοποιεί. Κρατήστε τα tips της

πολιτικής επικοινωνίας που διαβάζετε κάθε Τρίτη

στην εφημερίδα «Political», θα σας χρειαστούν.

Επωφεληθείτε από την προσφορά του Οδηγού Πο-

λιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» με

333+1 tips που ακολουθεί.

1. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, σπάνια υπάρ-
χει γραμμική εξέλιξη. Σκαμπανεβάσματα και απρό-
βλεπτες διαδρομές είναι τα συνηθισμένα.

2. Προχωρήστε στην πολιτική κονίστρα, αν σας
αναγνωρίσουν ότι έχετε επικοινωνιακό ταμπεραμέν-
το, γλωσσική ευφράδεια, συγκροτημένο λόγο και
σκηνική παρουσία που συγκινεί.

3. Μέλλον στην πολιτική διαθέτουν όσοι έχουν ως
αφετηρία τη μεγάλη κοινωνία και όχι τα λεγόμενα
κομματικά συστήματα.

4. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν σε αντι-
γράφουν σημαίνει ότι μετράς.

5. Για αρκετούς πολιτικούς η πολιτική θα έπρεπε
να είναι θητεία με ημερομηνία λήξης, όχι επάγγελμα
που να συνταξιοδοτεί.

6. Όταν ένας κομματικός σχεδιασμός δεν θέλει να
μετέχει στην άσκηση της εξουσίας και μένει στην
εξέδρα, κάνει κριτική αφ’ υψηλού, το ρίχνει στην πα-
λαβή και λέει αρλούμπες.

7. Η πανδημία έφερε μια κοινωνική κόπωση μαζί
με τις πολλαπλές διαδοχικές πολιτικές διαψεύσεις.
Αποτέλεσμα, έναν χρόνο πριν από τις κανονικές
εκλογές, το κλίμα είναι άτονο και η πόλωση περιορί-
ζεται μόνο στο πολιτικό σύστημα. Στους πολίτες δεν
κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Η ακρίβεια τους νοιάζει!

8. Στην πολιτική μπορεί να σου «κάτσει μια στρα-
βή», αλλά μπορεί όλα να πάνε «κατ’ ευχήν» και τότε η
ανάληψη του νέου ρίσκου που θα ακολουθήσει,

υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στην «άβυσσο», στην
καταστροφή. Η τύχη κάποτε σταματά!

9. Είναι σε όλους γνωστό ότι η ιστορία διδάσκει. Οι
περισσότεροι ηγέτες την αγνοούν, με αποτέλεσμα να
προτιμούν να βαδίσουν στο σκοτάδι παρά να γυρί-
σουν το βλέμμα τους στο παρελθόν και να διδαχθούν
από τα παθήματα των προηγούμενων.

10. Ο πολιτικός για να είναι αποτελεσματικός δεν
πρέπει να υπολογίζει τις δημοσκοπήσεις και να γνω-
ρίζει πώς να βγαίνει αλώβητος από τη δημόσια λογο-
δοσία και γραφειοκρατία.

11. Το ερώτημα των ημερών, ο πόλεμος, είναι η συ-
νέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, σύμφωνα με το
δόγμα Κλαούσεβιτς, ή η πολιτική είναι συνέχεια του
πολέμου, σύμφωνα με Ρώσο στρατιωτικό διανοού-
μενο. Σύγκρουση δογμάτων.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Μήνυμα γράψατε;

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα; 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Π
αρακολουθώ -όσο, φυσικά, επιτρέπουν η
«σιγή ασυρμάτου» και η παραπληροφό-
ρηση από τα επιτελεία των εμπόλεμων-

τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συρρά-
ξεις και συμπλοκές που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του
2014 στις περιοχές οι οποίες ανακήρυξαν πρόσφα-
τα την ανεξαρτησία τους, μέχρι το τέλος του 2021
είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από
14.000 συνανθρώπους μας, ενώ άλλες 38.000 εμ-
πλεκόμενοι είχαν τραυματιστεί.

Το ερώτημα είναι αν η, προ ημερών, έναρξη
στρατιωτικών επιχειρήσεων από τους Ρώσους θα
σημάνει το τέλος αυτού του δράματος ή την απαρχή
της διαιώνισής του. Την επιβάρυνση της παγκό-
σμιας κοινότητας, τελικά, με ένα ακόμα άλυτο διε-
θνές πρόβλημα. Είναι προφανές ότι, για να αποφύ-
γουμε τα χειρότερα, οι εχθροπραξίες πρέπει να
σταματήσουν αμέσως και η ανταλλαγή πυρών να
δώσει τη θέση της σε συνομιλίες. Ίσως είναι η ώρα
του Αντόνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να κόπτεται υπέρ της
τήρησης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, να
καταγγέλλει την παραβίασή τους και να μάχεται για
την αποκατάσταση των συνεπειών από τέτοιες πα-

ραβιάσεις. Ειδικότερα και επιπροσθέτως, στην πε-
ρίπτωση της Ουκρανίας, είναι επιβεβλημένο να
διαμηνύσουμε στους εμπλεκομένους ότι η ασφά-
λεια των Ελλήνων στις περιοχές των συρράξεων
είναι απαράγραπτο μέλημά μας και να αξιολογή-
σουμε τις διαβεβαιώσεις των εμπολέμων για αυ-
τήν. Εξάλλου, είναι απαραίτητο να πληροφορήσου-
με τη ρωσική πλευρά ότι η επέμβασή της ήρθε να
εντείνει την ενεργειακή αποσταθεροποίηση της
χώρας μας και να αναζωπυρώσει τη φωτιά στις τι-
μές και το κόστος ζωής νοικοκυριών και λειτουρ-
γίας επιχειρήσεων.

Αν όμως η ελληνική φωνή πρέπει να ακουστεί
δυνατά και καθαρά στη Μόσχα και το Κίεβο, με
διπλάσια ένταση και ευκρίνεια πρέπει να ακου-
στεί από εταίρους και συμμάχους στις Βρυξέλ-
λες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Πρώ-
το θέμα μας πια, κατά τη γνώμη μου, είναι η κα-
νονική διαπραγμάτευσή μας με τον ESM για
αναθεώρηση της μεταξύ μας σύμβασης και των
προβλέψεων για τα πρωτογενή πλεονάσματα,
την απομείωση του δημοσίου χρέους μας και τη
δέσμευση της δημόσιας περιουσίας μας. Δεύτε-
ρο θέμα, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και οι
διαδοχικές μειώσεις τους, απολύτως αδικαιο-
λόγητες, δεδομένου ότι, αντί σύγκλισης, σημει-
ώνονται αποκλίσεις! Και τρίτο θέμα -στο πλαίσιο

της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αυτό- αν το
1952 o Λόρδος Ισμέι, Γραμματέας του Οργανι-
σμού, προσδιόριζε ότι «ο σκοπός του ΝΑΤΟ είναι
να κρατά τους Αμερικανούς μέσα, τους Ρώσους
έξω και τους Γερμανούς κάτω», σήμερα ποιος
είναι; Σε μια εποχή αναζωπύρωσης κάθε είδους
εθνικισμών (με πιο διαδεδομένους τους οικονο-
μικούς), ποια κοινά συμφέροντα προασπίζει η
Συμμαχία και απέναντι σε ποιες κοινές απειλές;
Και βέβαια, στο πλαίσιο αυτών των διευκρινίσε-
ων, πώς αποφασίζονται καίριες πολιτικές (π.χ. η
διεύρυνση του Οργανισμού με νέα μέλη ή όχι);

Αλλά εάν οι σχέσεις μας με εταίρους και συμμά-
χους έχουν μεγάλη σημασία, ακόμα μεγαλύτερη
έχουν οι σχέσεις μεταξύ μας, εδώ, στην Ελλάδα.
Είναι η ώρα να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμα-
στε κυρίαρχη χώρα (με το κόστος που συνοδεύει
αυτή την επιλογή) ή έχουμε συμβιβαστεί με το κα-
θεστώς «ξένης προστασίας» στο οποίο έχουμε πε-
ριέλθει λόγω της υπερχρέωσης και των μνημονίων
που προκάλεσε η υπερχρέωση αυτή. Εάν έχουμε
εθνικά και δημόσια συμφέροντα που προσδιορί-
ζουν τις συμμαχίες μας ή αν πισωγυρίσαμε στην
εποχή του «Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας». Αν εί-
μαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράγματα ή αν
είναι μοίρα μας να διχαζόμαστε για καβγάδες άλ-
λων, όπως μεταδίδονται στις «ειδήσεις».

Εμείς και η Ουκρανία 

του 
Παντελή
Οικονόμου 

Ιδρυτικό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ, 
πρώην βουλευτής,
ιδρυτής της 
«Εκκίνησης
Έλληνες 
Δημοκράτες»



Μ
ε τους Ρώσους να σφυροκο-
πούν Κίεβο και Μαριούπολη
και την απομάκρυνση των
αμάχων να καταρρέει, το

Κρεμλίνο ανακοίνωσε επισήμως χθες
τους τέσσερις όρους που θέτει ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν για την κατάπαυση του πυρός.

Προτού καν αρχίσει ο τρίτος γύρος των
συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας, η Μό-
σχα απαίτησε:

• να σταματήσει άμεσα τη στρατιωτική
δράση η Ουκρανία 

• να αλλάξει το Σύνταγμά της για να κα-
τοχυρώσει ουδετερότητα (δηλαδή να κά-
νει τροποποιήσεις με τις οποίες θα απορ-
ρίπτει οποιονδήποτε στόχο ένταξης στο
ΝΑΤΟ)

• να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσι-
κό έδαφος

• και να αναγνωρίσει τις αυτονομιστικές
Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγ-
κάνσκ ως ανεξάρτητα εδάφη.

Και όλα αυτά την ώρα που έχει αποτύχει
η επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων
από τις εμπόλεμες περιοχές, με το Κίεβο
να καταγγέλλει ότι οι ανθρωπιστικοί διά-
δρομοι που προτείνει η Μόσχα οδηγούν
στη Λευκορωσία και τη Ρωσία. «Είναι μια
εντελώς ανήθικη ιστορία», είπε ο Ουκρα-
νός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατη-
γορώντας τη Ρωσία για «φόνους εκ προ-
μελέτης».

Αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού,
που προσπάθησαν να βγουν από τη Μαρι-
ούπολη κατά μήκος μιας συμφωνημένης
διαδρομής, είπαν ότι σύντομα συνειδητο-
ποίησαν πως «ο δρόμος που τους υπο-
δείχθηκε ήταν στην πραγματικότητα ναρ-
κοθετημένος».

Περίπου 200.000 άνθρωποι, ανάμεσά

τους πολλοί ομογενείς, παραμένουν εγ-
κλωβισμένοι στη Μαριούπολη, μια πόλη-
λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, που είναι
περικυκλωμένη και βομβαρδίζεται από
τις ρωσικές δυνάμεις. Οι περισσότεροι
κάτοικοι κοιμούνται σε υπόγεια καταφύ-
για, την ώρα που η πόλη δεν έχει νερό και
ρεύμα, ενώ σιγά σιγά τελειώνουν και τα
τρόφιμα. Περισσότερες από 900 κοινότη-
τες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, θέρμανση
και νερό σε όλη την Ουκρανία.

Με την τεράστια ρωσική στρατιωτική
φάλαγγα να παραμένει στάσιμη σε από-
σταση 25 χιλιομέτρων έξω από το Κίεβο, η
πρωτεύουσα ζει με την αγωνία της εισβο-
λής, με στρατιώτες και πολίτες να ετοιμά-
ζουν οδοφράγματα και να τοποθετούν
νάρκες σε δρόμους. 

Υπό πολιορκία βρίσκεται το Χάρκοβο, η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας,
στα ανατολικά, όπου άμαχοι, ηλικιωμένοι,
γυναίκες και παιδιά συρρέουν κατά χιλιά-

δες στον σιδηροδρομικό σταθμό για να
μπουν στα τρένα και να σωθούν από τους
βομβαρδισμούς.

Επόμενος στόχος των Ρώσων θεωρείται
η Οδησσός, το στρατηγικό λιμάνι στη
Μαύρη Θάλασσα, που οχυρώνεται για το
ενδεχόμενο βομβαρδισμών, ενώ περισ-
σότεροι από 100.000 κάτοικοι την έχουν
εγκαταλείψει ήδη.

Εκτιμήσεις για 11 εκατ. πρόσφυγες
Μετά την προειδοποίηση της Μόσχας

για «στοχευμένες επιθέσεις» στην ουκρα-
νική βιομηχανία όπλων, η χώρα ετοιμάζε-
ται για νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών
σε περιοχές όπου ζουν και εργάζονται
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύρραξη στην
Ουκρανία προκαλεί την «ταχύτερα εξε-
λισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώ-
πη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Πε-
ρισσότεροι από 1,5 εκατ. Ουκρανοί έχουν
περάσει τα σύνορα με την Πολωνία, ενώ
εκτιμάται ότι έως και 11 εκατ. πρόσφυγες
θα φύγουν από τη χώρα εάν συνεχιστούν
οι εχθροπραξίες.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες ότι έχει επιβε-
βαιώσει τους θανάτους 406 αμάχων, συμ-
περιλαμβανομένων 27 παιδιών, τονίζον-
τας ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ
μεγαλύτερος.
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Τι ζητάει ο «τσάρος» 
από τους Ουκρανούς, ώστε 
να τερματίσει τη στρατιωτική
δράση των Ρώσων

Οι 4 όροι Πούτιν προς το Κίεβο

Συνάντηση 
Λαβρόφ - Κουλέμπα
την Πέμπτη 
στην Αττάλεια 

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ρω-
σίας και Ουκρανίας Σεργκέι Λα-
βρόφ και Ντμίτρο Κουλέμπα θα
έχουν διαβουλεύσεις για πρώτη
φορά από την έναρξη του πολέμου
την Πέμπτη σε φόρουμ στην Αττά-
λεια της Τουρκίας. 

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συ-
νάντηση στην οποία θα συμμετέ-
χει και ο Τούρκος ομόλογός τους
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είναι
αποτέλεσμα της μεσολαβητικής
προσπάθειας του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν για τον τερματισμό του
πολέμου.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό
Κογκρέσο εξετάζει το ενδεχόμενο
κατάρτισης νομοσχεδίου για την
απαγόρευση της εισαγωγής ρωσι-
κού πετρελαίου στις ΗΠΑ, το
οποίο ενδέχεται να είναι το πρώτο
βήμα για τη στέρηση της πρόσβα-
σης της Ρωσίας στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου.



Βρίσκεται στο δεύτερο
υπόγειο του 424 ΓΣΝΕ και 
είναι πλήρως εξοπλισμένο,
ώστε να ανταποκριθεί σε 
συνθήκες βιοχημικού πολέμου

Μ
ε τον πόλεμο να βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη και το γεωπολιτι-
κό παιχνίδι να έχει «ανάψει», τα
τελευταία περιστατικά σε πυρη-

νικά εργοστάσια στην Ουκρανία και το γενικό-
τερο κλίμα φόβου γύρω από την πιθανότητα
ενός ατυχήματος ή ενός χτυπήματος σε πυρη-
νικό σταθμό φέρνουν σκέψεις γύρω από το πό-
σο έτοιμη είναι η χώρα μας και η Θεσσαλονίκη
συγκεκριμένα για ένα τέτοιο περιστατικό.

Για πολλούς, τα πυρηνικά καταφύγια είναι
συνυφασμένα με απόρρητα μυστικά, με το κλί-
μα φόβου του Ψυχρού Πολέμου και με ιστο-
ρίες μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Για
άλλους αποτελούν και σήμερα στοιχεία ενός
αναγκαίου συστήματος θωράκισης από πυρη-
νική απειλή, και για όσους ζουν κοντά σε πυρη-
νικά εργοστάσια είναι μέρος της καθημερινό-
τητάς τους.

Μέσα στο κλίμα των τελευταίων ημερών,
όπου επανήλθαν εικόνες πολέμου στους πολί-
τες της Ευρώπης, πολλοί κάτοικοι της Θεσσα-
λονίκης ίσως δεν γνωρίζουν ότι η πόλη έχει το
δικό της πυρηνικό καταφύγιο-νοσοκομείο,
πλήρως εξοπλισμένο να ανταποκριθεί σε συν-
θήκες πυρηνικού και βιοχημικού πολέμου.
Πού βρίσκεται; Ακριβώς κάτω από το 424 Γενι-
κό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ακολουθεί ρε-
πορτάζ από τον χώρο, με την ευχή όλων, βέ-
βαια, να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί.

Να σημειωθεί ότι το πυρηνικό νοσοκομείο
του 424 είχε τεθεί σε ετοιμότητα τις πολύ δύ-

σκολες μέρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρί-
ου του 2020 για να υποδεχθεί περιστατικά
κορονοϊού.

Το πυρηνικό καταφύγιο είναι ελβετικής τε-
χνογνωσίας, βρίσκεται στο δεύτερο υπόγειο
του 424 ΓΣΝΕ και είναι σε σχήμα Π, με εσωτε-
ρική θωράκιση μόνο με σκυρόδεμα.

Χίλιες φορές λιγότερη ακτινοβολία
«Σκοπός ενός μοντέρνου καταφυγίου είναι

όσοι βρίσκονται μέσα να ακτινοβολούνται χί-
λιες φορές λιγότερο από ό,τι στον υπόλοιπο
χώρο», τόνισε ο ταγματάρχης ΥΙ, πυρηνικός ια-
τρός στο 424 ΓΣΝΕ, Γεώργιος Σακαγιάννης,
υπεύθυνος της ξενάγησης κάτω από τη γη.

Τα πρώτα στοιχεία που προκαλούν εντύπω-
ση είναι οι εξωτερικές πόρτες από ανοξείδωτο
χάλυβα και τσιμέντο που προστατεύουν τους
χώρους του καταφυγίου, και οι τρύπες στον
τοίχο - βαλβίδες EMS (Emergency Shut
Down), οι οποίες από τη στιγμή που δεχθούν
την ώση, κλείνουν σε 0,2 χιλιοστά του δευτερο-
λέπτου, επιτρέπουν όμως την έξοδο του αέρα.

«Πρόκειται για υπερσύγχρονη κατασκευή,
που βασίζεται σε πρωτόγονο σύστημα που εί-
χαν στην Ασία, ένα είδος βεντάλιας, ανοίγει με
πολύ μικρή ενέργεια και κλείνει, επιτρέποντας
μόνο την έξοδο, όχι την είσοδο», εξήγησε ο κ.
Σακαγιάννης.

Με αυτό τον τρόπο, ελέγχεται και η υπερ-
πίεση που είναι αναγκαία μέσα στο καταφύ-
γιο στην περίπτωση ραδιολογικού πυρηνικού

πολέμου, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος
σωματιδίων.

Το τσιμέντο στις πόρτες και στην τοιχοποιία
έχει πάνω από 50% πυρίτιο και ασβέστιο κατά
βάρος και στοιχεία μεγάλου μαζικού αριθμού,
για να αποφεύγεται η ακτινοβόληση Γ’. Επιπλέ-
ον, είναι αναγκαία για την προστασία από τα νε-
τρόνια, βάριο, άνθρακας, σίδηρος και χάλυβας
και πρόσμειξη νερού.

Είναι ένα νοσοκομείο απόλυτης προστασίας.
Όταν το υπέργειο τμήμα του νοσοκομείου δεν
μπορεί να λειτουργήσει για οποιονδήποτε λό-
γο, οι βασικές λειτουργίες εκτελούνται στο κα-
ταφύγιο.

Ο πρώτος χώρος είναι ο χώρος απορρύπαν-
σης και ακολουθεί ένας αεροστεγής θάλαμος
για τις διαφορές πιέσεων. Περίπου οι μισοί χώ-
ροι είναι σχεδιασμένοι για τους ασθενείς και
για το προσωπικό (ιατρούς, νοσηλευτές, διοι-
κητικό προσωπικό, μάγειρες, καθαριστές,
φαρμακοποιούς) και ό,τι μπορεί να χρειαστεί
ένα νοσοκομείο σε καταστάσεις εκστρατείας.

Το κεντρικό δωμάτιο ελέγχου
Υπάρχει ένα κεντρικό δωμάτιο ελέγχου, από

όπου επιτηρούνται όλα τα συστήματα ηλεκτρο-
νικά, ακόμη οκτώ χειρουργεία, τα οποία εξυ-
πηρετούνται από μία κεντρική αποστείρωση
για οικονομία χώρου, τέσσερα φαρμακεία, δύο
κουζίνες, τέσσερις τραπεζαρίες, ένα μεγάλο
μηχανοστάσιο που έχει τη δυνατότητα να τρο-
φοδοτεί το καταφύγιο με ηλεκτρικό ρεύμα για

κάποιες μέρες. Η παραμονή στο νοσοκομείο
κάτω από τη γη εξαρτάται από τον χρόνο που
μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τροφοδοσία
απέξω. Στο καταφύγιο υπάρχουν δεξαμενές
νερού και πετρελαίου και τρόφιμα σε ξηρά
μορφή.

Σύμφωνα με νατοϊκό σχέδιο, ο χώρος απορ-
ρύπανσης εντός του πυρηνικού καταφυγίου εί-
ναι ο τρίτος, ο πρώτος βρίσκεται αμέσως έξω
από τη θερμή ζώνη και ο δεύτερος είναι στην
είσοδο του νοσοκομείου.

Πυρηνικά καταφύγια κατασκευάζονται σε
κράτη που έχουν πυρηνική ενέργεια ειρηνικής
φύσης κοντά τους, αλλά και μετά την 11η Σε-
πτεμβρίου ως μέτρο προφύλαξης από ενδεχό-
μενο τρομοκρατικό χτύπημα. Σύμφωνα με ει-
δικούς στα κράτη αυτά, τα φίλτρα για την απο-
τροπή εισόδου ραδιενεργών σωματιδίων, η
προστασία από την ώση και η παραμονή του
αριθμού ατόμων που προβλέπεται από τους
κατασκευαστές είναι οι βασικοί παράγοντες
που εγγυώνται προστασία.

Θεσσαλονίκη: Το πυρηνικό
νοσοκομείο-καταφύγιο
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Η αμερικανική αεροπορική
εταιρεία Delta Air Lines 
προσγειώθηκε ξανά 
στην Αθήνα και πιστοποίησε 
τη στήριξή της στη χώρα μας

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δηλώσεις της Ρω-
σίας κατά της Ελλάδας μίλησε σε τηλεοπτική συνέντευξή
του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα τα λόγια της εκπρο-
σώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζα-
χάροβα περί εκστρατείας δυσφήμησης της πολιτικής της
Ρωσίας από την Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, «αντί να ανατρέξει η Ρωσία
στην ιστορία της, προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία που
έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, μετά τη δημιουρ-
γία των Ηνωμένων Εθνών και δύο παγκόσμιους πολέ-
μους», ενώ επεσήμανε ότι οι δηλώσεις της ρωσικής πρε-
σβείας στην Ελλάδα δείχνουν έλλειψη ψυχραιμίας: «Η
ηγεσία της Ρωσίας κάνει κάτι που είναι καταφανέστατα

παράνομο απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και απάνθρωπο».
Σχετικά με την απομάκρυνση των αμάχων από τις πόλεις

της Ουκρανίας και τους Έλληνες ομογενείς ο αναπληρω-

τής υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι «εί-
ναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι μεγάλη η
ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία. Προσπα-
θούμε μέσω των δικών μας διπλωματικών αρ-
χών να απεγκλωβίσουμε όσους επιθυμούν να
φύγουν», αποκαλύπτοντας ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει σχέδιο για να υποδεχτεί περίπου
15.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία. 

Όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου, ο κ. Πέτσας μίλη-
σε για «ξεκάθαρη αλλαγή σκηνικού για ολόκληρο τον κό-
σμο. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει η κατάσταση». Αναφε-
ρόμενος στην Τουρκία είπε ότι «τσαλαβουτά δεξιά και αρι-
στερά» γιατί έχει μια νευρικότητα. «Όσο και να φωνάζουν
οι Τούρκοι δεν γίνονται πιο ισχυροί», εκτίμησε. 

Στέλιος Πέτσας: «Μπορούμε να υποδεχτούμε περίπου 15.000 πρόσφυγες»

Ελεύθερη διέλευση
των διοδίων 
για τους Ουκρανούς

Την ελεύθερη διέλευση των διοδίων
για τους πολίτες από την Ουκρανία
αποφάσισαν οι υπουργοί Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος. Με σκοπό τη μέγιστη εξυπη-
ρέτηση και διευκόλυνση των δοκιμα-
ζόμενων Ουκρανών πολιτών, οι δύο
Έλληνες υπουργοί προχώρησαν σε αυ-
τή την απόφαση με σκοπό να διευκολύ-
νουν περαιτέρω την έλευση επί ελληνι-
κού εδάφους των Ουκρανών, συνεχί-
ζοντας και ενισχύοντας εμπράκτως την
αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους
Ουκρανούς πρόσφυγες.

«Σε συνεργασία με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρι-
κάκο, αποφασίσαμε όλοι οι πολίτες της
Ουκρανίας που εισέρχονται στην Ελλά-
δα να μην πληρώνουν διόδια είτε στον
Προμαχώνα είτε σε οποιαδήποτε άλλη
οδική πύλη εισόδου στη χώρα μας, αλ-
λά και σε κανέναν άλλον σταθμό του
εθνικού οδικού δικτύου. Είναι το λιγό-
τερο που μπορούμε να κάνουμε τούτες
τις μέρες, αυτές τις ώρες της σκληρής
δοκιμασίας», σημείωσε σε ανάρτηση
στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook ο Κώστας Καραμανλής.

Ρ.Σ.

Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ν
ωρίτερα από κάθε άλλη φορά επέ-
στρεψε η Delta Air Lines στην
Αθήνα, καθώς σήμερα ήταν η επί-
σημη πρώτη πτήση της αεροπορι-

κής εταιρείας στη χώρα μας, υπογραμμίζον-
τας έτσι την ψήφο εμπιστοσύνης της αμερικα-
νικής αγοράς στην Ελλάδα και τον ελληνικό
τουρισμό. 

Οι ΗΠΑ αποτελούσαν πάντα βασικό
ζωοδότη του εγχώριου τουρισμού και οι
αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες θα
πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της
υψηλής περιόδου περισσότερες από 14
απευθείας πτήσεις, συνδέοντας την Αθή-
να με 8 μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια.
«Η έναρξη των πτήσεων από τις ΗΠΑ προς την
Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη χώ-
ρα μας από μια πολύ σημαντική αγορά που
δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για τον
ελληνικό τουρισμό», είχε δηλώσει ο υπουρ-
γός Βασίλης Κικίλιας έπειτα από διά ζώσης
συνάντηση που είχε με τον πρέσβη των ΗΠΑ
Τζέφρι Πάιατ. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός
Τουρισμού παραβρέθηκε στην προσγείωση
του πρώτου αεροσκάφους της Delta Air Lines
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
υποδηλώνοντας τη σημαντικότητα της αερο-
πορικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Τρεις απευθείας πτήσεις σε καθημερινή
βάση θα πραγματοποιεί η Delta στην Ελλάδα,
δύο από το Διεθνές Αεροδρόμιο «John F. Ken-
nedy» της Νέας Υόρκης (JFK) και μία από το
Διεθνές Αεροδρόμιο «Hartsfield-Jackson»

(ATL) της Ατλάντα και οι πτή-
σεις θα πραγματοποιούνται με
Airbus A330 χωρητικότητας
293 θέσεων.  Αξίζει να σημει-

ωθεί πως η σύνδεση με το διεθνές αεροδρό-
μιο της Ατλάντα -είχε διακοπεί από το 2011-
θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για τον ελ-
ληνικό τουρισμό, καθώς αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο διεθνή επιβατικό κόμβο, μιας και το συγ-
κεκριμένο αεροδρόμιο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και ως ο συνδετικός κρίκος με 143
προορισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Θετική επίπτωση θα έχει στην προ-
σέλκυση περισσότερων επισκεπτών η άρση
της υποχρέωσης επίδειξης αρνητικού τεστ
κορονοϊού, για τους πλήρως εμβολιασμένους
ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, ενώ να σημειωθεί
πως οι κρατήσεις των Αμερικανών ταξιδιωτών
θα ενισχύσουν περαιτέρω τις τουριστικές ρο-
ές στη χώρα μας. 

Υπενθυμίζεται ακόμη πως αυτό το καλοκαί-
ρι και η American Airlines επιστρέφει στην
Ελλάδα με έως και 3 πτήσεις ημερησίως, η

οποία θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου με αεροσκά-
φος Boeing 777-200.

Η νέα αυτή πτήση αποτελεί επίσης έναν ση-
μαντικό σταθμό, ως τμήμα της Northeast Al-
liance μεταξύ των JetBlue και American. Η
συνεργασία αυτή προσφέρει στους πελάτες
ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα και πρόσβαση
στο πιο μεγάλο δίκτυο της Northeast, ενώ η
εταιρεία θα επαναφέρει την εποχική σύνδεση
μεταξύ Αθήνας και Σικάγο (ORD) με αεροσκά-
φος Boeing 787-8 και από τις 18 Αυγούστου η
American Airlines ξεκινά πάλι τα θερινά δρο-
μολόγια από την Αθήνα προς τη Φιλαδέλφεια
(PHL) με αεροσκάφος Boeing 787-8.

ΗΠΑ: Πτήση εμπιστοσύνης
στον ελληνικό τουρισμό
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Προφάσεις για να μη
διενεργηθεί ο διαχειριστικός
έλεγχος - Στο «σκαμνί» 
για παράβαση καθήκοντος 

Σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς τού 60χρονου
καθ’ ομολογίαν δράστη του μακελειού στην Ανδραβίδα εί-
ναι τα προανακριτικά ευρήματα της ΕΛΑΣ από το σπίτι της
τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική
έρευνα και η εξέταση της «σκηνής» από τους αξιωματι-
κούς της Ασφάλειας έδειξαν πως ο δράστης πιθανότατα
πυροβόλησε τον 32χρονο Αρμάντο και την 37χρονη Μαρία
την ώρα που κοιμόντουσαν. 

Αναλυτικά, φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μαξιλάρι ως

σιγαστήρα για να σκοτώσει εν ψυχρώ την 37χρονη γυναίκα
και μητέρα τριών παιδιών, ενώ τον 32χρονο σύντροφό της
φέρεται να τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι για να
βεβαιωθεί ότι είναι νεκρός. Ο 60χρονος κατηγορούμενος
κατά την προανάκριση υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί κα-
βγάς και συγκεκριμένα ότι: «Είχαμε τσακωθεί στο τηλέ-
φωνο, και πήγα στο σπίτι να λύσουμε τις διαφορές. Του ζή-
τησα να φύγουν από το σπίτι, αλλά αρνήθηκε και μου επι-
τέθηκε. Τότε αντέδρασα, έβγαλα το πιστόλι από το τσαντάκι

και τους σκότωσα».  Όσον αφορά τη δολοφονία των δύο
παιδιών, ηλικίας 2 και 3 ετών, στους αξιωματικούς της
Ασφάλειας είπε σύμφωνα με πληροφορίες: «Δεν θέλω να
θυμάμαι. Δεν χωράει συγχώρεση γι’ αυτό». Τα δύο αγορά-
κια είχαν βρει ασφυκτικό θάνατο, ενώ το μικρότερο, μάλι-
στα, βρισκόταν στην κούνια του. Ο 60χρονος σήμερα, Τρίτη
8/3, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί, ενώ
έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Κώστας Παπαδόπουλος

Σ
ωρεία αποκαλύψεων για τα έργα
και τις ημέρες στην Εταιρεία Ακι-
νήτων Δημοσίου πυροδότησε το
αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Po-

litical» στο φύλλο του Σαββάτου. Και από
ό,τι φαίνεται το «πάρτι» των προσλήψεων
στην ΕΤΑΔ είναι απλώς η κορυφή του πα-
γόβουνου σε μια υπόθεση με πολλές προ-
εκτάσεις, που φτάνει μέχρι την ελληνική
Δικαιοσύνη. 

Εξ αυτού και ο διαχειριστικός έλεγχος
που έχει εντεταλθεί από το υπουργείο Οι-
κονομικών, ο οποίος, όμως, «σκοντάφτει»
στην άρνηση του διευθύνοντος συμβούλου
Στέφανου Βλαστού να διενεργηθεί(!), ο
οποίος επικαλείται το ειδικό καθεστώς της
εταιρείας προκειμένου να τον αποφύγει.

Καταγγελίες
Το Σωματείο Εργαζομένων της εταιρείας

επανειλημμένα είχε προχωρήσει σε κα-
ταγγελίες με ανακοινώσεις και με κοινο-
ποιήσεις τόσο στο σκέλος της διαχείρισης
της δημόσιας περιουσίας, όσο και στο σκέ-
λος της καταστρατήγησης της νομοθεσίας
περί προσλήψεων του ΑΣΕΠ. Μάλιστα, σε
αυτό το πλαίσιο, τόσο ο νυν διευθύνων
σύμβουλος Στέφανος Βλαστός όσο και ο
πρώην Γιώργος Τερζάκης θα καθίσουν στο
εδώλιο του κατηγορούμενου μεθαύριο με

την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος
κατ’ εξακολούθηση με αντικείμενο τη νο-
μιμότητα πρόσληψης προσωπικού. 

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες από
τους εργαζομένους της ΕΤΑΔ αλλά και από
βουλευτές, καθώς και υπό την πίεση του
υπουργείου Οικονομικών, η Επιτροπή Συν-
τονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους αποφάσισε τη διε-
νέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην εται-
ρεία στις 11 Μαρτίου. Κάτι που προκάλεσε
την… έκρηξη του κ. Βλαστού, ο οποίος με
διάφορες προφάσεις προσπαθεί να τον
αποτρέψει ακόμα και την ύστατη στιγμή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
στην αρχή ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία
της ΕΤΑΔ να του δώσει νομική γνωμάτευση
ότι η Εταιρεία δεν υπάγεται στον έλεγχο
του υπουργείου Οικονομικών, γιατί λει-
τουργεί σαν ιδιωτική εταιρεία. 

Ποιος ήταν ο σκοπός του
Σκοπός του ήταν με τη νομική γνωμάτευ-

ση στα χέρια να υποβάλει ένσταση στην
ΑΑΔΕ για να ακυρωθεί ο έλεγχος. Οι δικη-
γόροι, παρά την πίεση που τους άσκησε,
του απάντησαν ορθά κοφτά ότι κάτι τέτοιο
δεν γίνεται, γιατί υπάρχει πρόσφατη
υπουργική απόφαση που το προβλέπει ρη-

τά και κατηγορηματικά. Και αυτό γιατί προ-
βλέπεται βάσει του Ν. 4389/2016 πως η
ΕΤΑΔ αποτελεί άμεση θυγατρική της Ελλη-
νικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιου-
σίας (Υπερταμείο), ελέγχεται και επο-
πτεύεται έμμεσα από το υπουργείο Οικο-
νομικών, καθώς μοναδικός μέτοχος της
ΕΤΑΔ είναι το Υπερταμείο και μοναδικός
μέτοχος του Υπερταμείου είναι το Ελληνικό
Δημόσιο. Επομένως, έπεσε στο κενό η
προσπάθεια να «περάσει» η ΕΤΑΔ ως ανε-
ξάρτητο νομικό πρόσωπο που δεν υπόκει-
ται στον έλεγχο των Αρχών του κράτους. 

Δυσαρέσκεια
Στη συνέχεια μετέφερε τη δυσαρέσκειά

του -με κάθε τρόπο- προς το υπουργείο Οι-
κονομικών αλλά και προς τη διοίκηση του
Υπερταμείου, που έχει σηκώσει ασπίδα
προστασίας του καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας του. Ωστόσο ούτε εκεί βρήκε αντα-
πόκριση και βλέποντας πως δεν μπορεί να
αποφευχθεί ο έλεγχος, ο ίδιος και οι συ-

νεργάτες του απέστειλαν επιλεκτικά στοι-
χεία στους ελεγκτές για να προετοιμαστεί ο
έλεγχος. Οι ελεγκτές εξ αρχής διαπίστω-
σαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά
τους και βρήκαν υποστήριξη από τον πρό-
εδρο της ΕΤΑΔ και πρώην υφυπουργό Οι-
κονομικών Αντώνη Μπέζα, που έστειλε
αμέσως τα στοιχεία που του ζητήθηκαν
στους ελεγκτές. Αυτός ήταν και ο λόγος
που ο κ. Βλαστός εξερράγη κατά του κ.
Μπέζα, ζητώντας από το Υπερταμείο την
απομάκρυνση του προέδρου, επειδή έστει-
λε τα στοιχεία στους ελεγκτές! Και το ερώ-
τημα είναι τι θέλει να κρύψει ο κ. Βλαστός
και αποφεύγει τον έλεγχο; 

Ανδραβίδα: Τους εκτέλεσε στον ύπνο τους με σιγαστήρα το μαξιλάρι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Τι φοβάται
ο διευθύνων 
σύμβουλος
Στ. Βλαστός 
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Μπορεί να συνελήφθησαν τρεις 
από τους απαγωγείς του 
επιχειρηματία  Γ. Κυπαρίσση, 
ωστόσο υπάρχουν ακόμα 
ανοιχτές εκκρεμότητες…

Μ
πορεί ο Γιώργος Κυπαρίσ-
σης να βρίσκεται και πάλι
με την οικογένειά του,
ωστόσο, ούτε ο ίδιος δεν

έχει ακόμη πιστέψει ότι το μαρτύριό του
τελείωσε. Όμηρος επί 65 ημέρες στα χέ-
ρια των απαγωγέων του, οι οποίοι τον χτυ-
πούσαν με τα χέρια και με αιχμηρά αντι-
κείμενα, βίωσε τις χειρότερες ημέρες της
ζωής του και πλέον προσπαθεί να αφήσει
πίσω τον εφιάλτη. 

Την ίδια ώρα, με αμείωτη ένταση συνε-
χίζονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης
Εγκλημάτων Κατά Ζωής, καθώς ακόμη
υπάρχουν τουλάχιστον τρία ασύλληπτα
μέλη της συμμορίας, δεν έχουν βρεθεί λύ-
τρα ύψους 500.000 ευρώ, ενώ οι τρεις
συλληφθέντες δεν έχουν υποδείξει στην
ΕΛΑΣ και τα δύο κρησφύγετα που κράτη-
σαν τον 41χρονο επιχειρηματία. Να σημει-
ώσουμε ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας έχουν περάσει χειροπέδες
σε τρία άτομα: α) στον 34χρονο Α.Μ. που

φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, σχεδιά-
ζοντας την απαγωγή, β) στον 41χρονο Θ.Κ.
που φέρεται να ήταν ο άμεσος συνεργός
του και γ) στην 39χρονη Χ.Κ. (σ.σ. σύζυγος
του Θ.Κ.) που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο
στις διαπραγματεύσεις με την οικογένεια
του θύματος.

Σε έρευνα που έγινε σε πρακτορείο τυ-
χερών παιχνιδιών στο Μενίδι, συμφερόν-
των της 39χρονης Χ.Κ., εντοπίστηκε και
κατασχέθηκε ένα μίνι οπλοστάσιο που,
όπως φαίνεται, χρησιμοποιήθηκε στην
απαγωγή. Όπως, άλλωστε, ο ίδιος ο Γιώρ-
γος Κυπαρίσσης έχει περιγράψει στην κα-
τάθεσή του στην Ασφάλεια, οι δράστες της
απαγωγής φορούσαν ρούχα που προσο-
μοίαζαν σε στολές αστυνομικών, έφεραν
οπλισμό όπως οι αστυνομικοί ειδικής υπη-
ρεσίας, ενώ και τουλάχιστον στο ένα αυτο-
κίνητο που χρησιμοποίησαν για να τον ακι-
νητοποιήσουν είχαν στο παρμπρίζ φωτάκια
LED που παρέπεμπαν σε συμβατικό όχημα
της ΕΛΑΣ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομη-
ρείας (σ.σ. 65 ημέρες), οι δράστες φρόντι-

ζαν να φορούν συνέχεια κουκούλες, ώστε
να μην μπορεί ο Γιώργος Κυπαρίσσης να
διακρίνει τα πρόσωπά τους, στο δεύτερο
κρησφύγετο τον είχαν κλεισμένο σε ένα
δωμάτιο και δεμένο με αλυσίδα, ενώ τον
έβαλαν δύο φορές να ξυρίσει το κεφάλι και
το κορμί του. 

Τι είπαν οι συλληφθέντες
Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει

300.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρ-
τονομίσματα στο σπίτι του φερόμενου ως
αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη
500.000 ευρώ από το ποσό που έδωσε η
οικογένεια του 41χρονου επιχειρηματία
ως λύτρα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα χρή-
ματα αυτά τα έχουν πάρει το ζευγάρι των
συλληφθέντων -που όμως δεν αποκαλύ-
πτει πού τα έχει κρύψει- και τα περιφε-
ρειακά μέλη της συμμορίας, που δια-
φεύγουν της σύλληψης. 

Ο 34χρονος Α.Μ., στην κρίσιμη ερώτηση
για την ταυτότητα των συνεργών του (σ.σ.
πέραν του ζευγαριού που συνελήφθη), φέ-
ρεται να απάντησε: «Δεν επιθυμώ να τους
κατονομάσω». Στην επόμενη κρίσιμη ερώ-
τηση για το πού βρίσκονται τα δύο κρησφύ-
γετα που χρησιμοποίησαν για την κράτηση
του ομήρου, επίσης, δεν θέλησε να δώσει
απάντηση.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι διέ-
πραξε την απαγωγή γιατί δεν είχε χρήματα
και δεν μπορούσε να βρει δουλειά: «Βγήκα
από τη φυλακή το 2020. Είχα ανάγκη από
χρήματα. Από τότε που αποφυλακίστηκα
δεν κατάφερα να επανενταχτώ στην κοινω-
νία». Μάλιστα έχει βαρύ ποινικό παρελθόν
ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που
διέπραττε ληστείες και εκρήξεις σε ΑΤΜ σε
Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα. Ο
41χρονος συνεργός του επίσης ομολόγησε
τη συμμετοχή του στην απαγωγή, ωστόσο,
δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος με τους
αστυνομικούς. Σε βάρος των συλληφθέν-
των ασκήθηκε ποινική δίωξη για 12 συνο-
λικά αδικήματα, μεταξύ άλλων για: συγ-
κρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματι-
κής οργάνωσης, αρπαγή, εκβίαση από κοι-
νού, ληστεία κατά συναυτουργία, επικίνδυ-
νη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και
κατ’ εξακολούθηση κ.ά. 

Μία από τις πιο κομβικές εβδομάδες για να δοθούν απαν-
τήσεις αναφορικά με τους θανάτους-μυστήριο των τριών κο-
ριτσιών της ίδιας οικογένειας από την Πάτρα, είναι αυτή που
ξεκίνησε. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι ξεκι-
νούν οι πλέον κομβικές μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς στα
γραφεία του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής θα
βρεθούν για να καταθέσουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές (σ.σ.
15 τον αριθμό) που είχαν υπό την εποπτεία τους την 9χρονη
Τζωρτζίνα τόσο στο «Καραμανδάνειο» όσο και στο «Παίδων».
Από την ΕΛΑΣ είναι ιδιαίτερα φειδωλοί στα όλα λένε για την

υπόθεση, επισημαίνοντας -αρμόδιοι αξιωματικοί- ότι «οι κα-
ταθέσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο, χρειαζόμαστε όμως
και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές
εξετάσεις». Με δεδομένο ότι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
έχουν μάθει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα «μοτίβα», οι
έρευνες έχουν πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση, αν και όπως
επισημαίνουν οι ίδιοι «χρειάζεται χρόνος. Είναι πολύ δύσκο-
λη υπόθεση και μια τέτοια έρευνα δεν γίνεται σε τηλεοπτι-
κούς χρόνους, αλλά με πολλή προσοχή».

Κ. ΠΑΠ.

Πάτρα: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις-κλειδί για την Τζωρτζίνα 

Ψάχνουν ακόμα
τρεις συνεργούς,
δύο κρησφύγετα
και 500 χιλιάδες €

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Κύθνος

Ο Άγιος Ιγνάτιος ενώνει τη 
Μαριούπολη με το νησί των Κυκλάδων

Υπέρ της κατάπαυσης «πυρός και πολέμου στην Ουκρανία» προ-
σευχήθηκαν σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το βράδυ της Τετάρτης 2
Μαρτίου ο δήμαρχος Κύθνου, οι αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και μεγάλος αριθμός κατοίκων της Κύθνου στον
Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Χώρα Κύθνου.

Σημειώνεται πως η Κύθνος έχει αδελφοποιηθεί με την πόλη της
Μαριούπολης και την κωμόπολη Σαρτανά από το 2016, καθώς ο
ιδρυτής και Πολιούχος Άγιος Ιγνάτιος Επίσκοπος Μαριουπόλεως
γεννήθηκε στο νησί της Κύθνου το 1716. Επίσης, στον Ναό της
Αγίας Τριάδος φυλάσσεται απότμημα Ιερών Λειψάνων του Αγίου
Ιγνατίου, τα οποία δωρήθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Ντόνετσκ
και Μαριουπόλεως και υποδέχτηκαν σύσσωμοι οι κάτοικοι της γε-
νέτειρας νήσου του το εορταστικό διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου 2016.

Πελοπόννησος

Συμβασιοποιήθηκε 
η «Μαρίνα Μονεμβασιάς»

Τη σύμβαση για το έργο «Ολοκλήρωση των εσωτερικών κρηπι-
δωμάτων και του ακρομωλίου του προσήνεμου μώλου της Μαρί-
νας Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ, υπέγραψε
την περασμένη Παρασκευή ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτης Νίκας. Επιπλέον, υπεγράφη και η προγραμματική σύμ-
βαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελα-
φονήσου για τη συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας, έργο προ-
ϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Τέλος, ο περιφερειάρχης ανακοίνω-
σε ότι μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και της ΔΕΥΑ Σπάρτης θα προχωρήσει το έργο του
αγωγού υδροδότησης του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά.

Την ανάκληση λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου αποφάσισε η Δημο-
τική Αρχή Πύργου με την αιτιολογία ότι συμμετέχει ο Παύλος Χαϊκάλης
σε παράσταση. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Παύλου Χαϊκάλη προ-
έκυψε μετά την ασθένεια του πρωταγωνιστή της. Προκλήθηκαν όμως
σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την απόφαση ανά-
κλησης της λειτουργίας του θεάτρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού Δημοτικού Πολιτισμού Πύργου βρέθηκε σε ευθεία αντιπαράθεση
με την ομάδα τέχνης «Δούρειος Ίππος» που είχε αναλάβει να ανεβάσει
τη συγκεκριμένη παράσταση. Ο δήμαρχος Πύργου Ηλείας Τάκης Αντω-
νακόπουλος εξήγησε ότι η «απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ελήφθη
παμψηφεί». «Βοά όλη η χώρα για τον Παύλο Χαϊκάλη, στον Πύργο δεν
θα το είχαμε ακούσει;», είπε δηκτικά ο δήμαρχος Πύργου.

Με τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης
Δημάρχων Κρήτης και συγκεκριμένα τους
πρώην δημάρχους Ζαχαρία Δοξαστάκη,
Γιώργο Μηλιαρά, Παύλο Μπαριτάκη, Μανό-
λη Λαδωμένο και Γιώργο Μαρκογιαννάκη,
συναντήθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης. Στη συνάντηση τα
μέλη της διοίκησης της Ένωσης Δημάρχων
Κρήτης ενημέρωσαν τον περιφερειάρχη
για τις δραστηριότητες της Ένωσης και για
τις εκδηλώσεις που πρόκειται να υλοποι-
ήσουν εντός του 2022. Ο περιφερειάρχης
υποσχέθηκε την πλήρη στήριξη της περι-
φέρειας στο έργο της Ένωσης Δημάρχων.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μυτιλήνη

Κονδύλι 6 εκατ. για 3 έργα 
από το «Αντώνης Τρίτσης»

Με το ποσό των
6.071.250 ευρώ χρη-
ματοδοτούνται τα έρ-
γα κατασκευής του
Δημαρχείου Μυτιλή-
νης (4.924.860 ευρώ),
του Πάρκου Ιππείου
(565.000 ευρώ) και η
μελέτη (Στατική και
Η/Μ) στον Καρά Τεπέ (581.390 ευρώ) από το Πρόγραμμα
«Αστική Αναζωογόνηση - Αντώνης Τρίτσης» με σχετική
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύ-
τελης, «τα παραπάνω έργα είναι σημαντικότατα για τη βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών, για την αισθη-
τική και λειτουργική αναβάθμιση του ίδιου του δήμου και
για την ώθηση του αθλητισμού της Λέσβου σε ανώτερο
επίπεδο».

Καβάλα

Η βιβλιοθήκη «Βασίλης
Βασιλικός» πήγε στον Ζυγό
Εγκαινιάστηκε στην κοινότητα Ζυγού το παράρτημα της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Βασίλης Βασιλικός» από τον
δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη. Το παράρτημα βι-
βλιοθήκης διαθέτει ήδη 2.000 τόμους και ο δήμαρχος
υπόσχεται ότι παρόμοια παραρτήματα θα ιδρυθούν και σε
άλλες κοινότητες. «Το βιβλίο πρέπει να πάει παντού και
αυτή είναι η πολιτική της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της
διοίκησης του δήμου», δήλωσε ο δήμαρχος Θόδωρος
Μουριάδης, απευθυνόμενος στα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου Ζυγού που ήταν οι πρώτοι επισκέπτες της βι-
βλιοθήκης. Παράλληλα, ο δήμαρχος αποδέχτηκε πρότα-
ση για διοργάνωση εκδήλωσης στον Ζυγό στην Παγκό-
σμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου.
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Δήμος Πύργου

«Έκλεισε» το Δημοτικό 
Θέατρο λόγω Χαϊκάλη

Κρήτη

Ο περιφερειάρχης
δέχτηκε τη διοίκηση
της Ένωσης Δημάρχων



Μ
ετά το ξέσπασμα του πολέμου
στην Ουκρανία και τις δραματι-
κές συνέπειες που αυτός προ-
καλεί στον άμαχο πληθυσμό

της χώρας, δήμοι σε όλη την Ελλάδα και φο-
ρείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν κινη-
τοποιηθεί δημιουργώντας ένα ισχυρό δί-
κτυο αλληλεγγύης προκειμένου να συνδρά-
μουν στην προσπάθεια να στηριχθούν εμ-
πράκτως οι άνθρωποι που δοκιμάζονται.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η
υλοποίηση σχεδίου υποδοχής και φιλοξε-
νίας προσφύγων καταρχήν σε δομές που
ήδη διαθέτουν οι δήμοι, ενώ ταυτόχρονα δε-
κάδες άλλοι δήμοι σε όλη τη χώρα, ο αριθ-
μός των οποίων διαρκώς αυξάνεται, προχω-
ρούν σε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγ-
κης, τροφίμων και φαρμάκων.

Με αφορμή αυτή την κινητοποίηση ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
επισημαίνει: «Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού

βγαίνει και πάλι μπροστά για να διαχειριστεί
μια ανθρωπιστική κρίση, που μπορεί να μη
δοκιμάζει άμεσα τη χώρα μας, αλλά σίγουρα
δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας αφήνει
αδιάφορους. Δεκάδες δήμοι έχουν ξεκινή-
σει ήδη τη διαδικασία συγκέντρωσης ειδών
πρώτης ανάγκης και φαρμάκων που θα στα-
λούν στην Ουκρανία για την ανακούφιση του
άμαχου πληθυσμού από τις συνέπειες του
πολέμου». 

Όσον αφορά την άμεση αντίδραση των δή-
μων από ολόκληρη τη χώρα, ο κ. Παπαστερ-
γίου επισήμανε ότι είναι σημαντικό ότι ο
αριθμός τους διαρκώς αυξάνεται και το κύ-
μα αλληλεγγύης απλώνεται σε κάθε γωνία
της Ελλάδας, καθώς και ότι «εξίσου σημαν-
τικό είναι το γεγονός πως αναλαμβάνουμε
ξανά την ευθύνη διαχείρισης προσφυγικών
ροών, όπως κάναμε παρά τις δυσκολίες που
υπήρξαν και στο παρελθόν, αξιοποιώντας τις
δομές που διαθέτουμε».

Τρία σημαντικά έργα
Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για την πόλη

της Φυλής προέκυψαν από τη συνάντηση που
είχε ο δήμαρχος της πόλης Χρήστος Παππούς
με τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα, πα-
ρουσία του αντιπροέδρου της Βουλής Θανάση
Μπούρα. Αρχικά ο κ. Πέτσας ενημερώθηκε για
την υπερτοπικής σημασίας λειτουργία του Δη-
μοτικού Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων, ενώ
ανακοίνωσε ότι εντός του Μαρτίου θα ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για το μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας έργο «Καινοτόμες Δράσεις
Γρήγορης Ειδοποίησης για Πυρκαγιά στην Πάρνηθα» και εντός του Απριλίου για το έργο «Πα-
ρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης στον Δήμο Φυλής». Τα δύο αυτά έργα εντάσσονται στο Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

ΔΔράση για 
τον σχολικό
εκφοβισμό

Κοινή διαδικτυακή δράση μεταξύ ΚΕ-
ΔΕ και του Κέντρου Κοινωνικής Δρά-
σης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) πραγμα-
τοποιήθηκε με θέμα την πρόληψη και
αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα
σχολεία. Η δράση εντάχθηκε στο πλαί-
σιο του συμφώνου συνεργασίας που
έχει υπογραφεί από τις αρχές του 2021
και στόχος της είναι να διαχυθεί ο τρό-
πος διαχείρισης αντίστοιχων θεμάτων
στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων
αλλά και στους γονείς και τους εκπαι-
δευτικούς από εξειδικευμένους επι-
στήμονες σε μια εποχή που τα περιστα-
τικά σχολικού εκφοβισμού πληθαί-
νουν. Στο διαδικτυακό σεμινάριο συμ-
μετείχαν εργαζόμενοι σε κοινωνικές
υπηρεσίες σε περισσότερους από 150
δήμους της χώρας. Όπως επισήμανε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου, «οι δήμοι χρειάζεται να ενώ-
σουμε δυνάμεις με ανθρώπους οι
οποίοι γνωρίζουν τους τρόπους ανα-
γνώρισης και αντιμετώπισης του φαι-
νομένου του σχολικού εκφοβισμού».

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας ο
δήμαρχος «πανηγυρίζει»
γιατί σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία τα δύο χρόνια
της πανδημίας δεν είχε ούτε
έναν νεκρό στην πόλη του
από κορονοϊό; Πάντως, όσο
και αν στην αντιπολίτευση
βρήκαν λόγο για να τον…
διασκεδάσουν, η αλήθεια εί-
ναι ότι έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες σε αυτό τον το-
μέα, οπότε δικαιούται τον
«πανηγυρισμό», έστω και αν
χρειάστηκε και τύχη…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ομάδα αυτοέκφρασης
Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας
- Αγίου Ιωάννη Ρέντη δημιουργεί ομά-
δα αυτοέκφρασης με στόχο την ψυχι-
κή έκφραση - μοίρασμα γύρω από τα
ζητήματα της καθημερινότητας και
των ανθρώπινων σχέσεων. Η ομάδα
δεν θα έχει θεραπευτικό χαρακτήρα,
απευθύνεται σε ενήλικους και θα εί-
ναι ολιγομελής. Ο κύκλος συναντήσε-
ων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε
οκτώ συναντήσεις, από τον Μάρτιο
έως και Ιούνιο του 2022, με συχνότητα
μια συνάντηση μιάμισης ώρας ανά δύο
εβδομάδες. Όπως επισημαίνεται, θα
υπάρχει δυνατότητα  και δεύτερου κύ-
κλου συναντήσεων από τον Σεπτέμ-
βρη του 2022, ενώ αιτήσεις συμμετο-
χής θα γίνονται δεκτές έως και την
Παρασκευή 11 Μαρτίου έπειτα από
προγραμματισμένο ραντεβού στο Κέν-
τρο Κοινότητας του δήμου.

Ασφαλτόστρωση
αγροτικών δρόμων

Στην ασφαλτόστρωση 80 χιλιομέ-
τρων αγροτικών δρόμων στην πε-
ριοχή της Κερατέας προχωρά ο Δή-
μος Λαυρεωτικής. Το έργο έχει ως
στόχο τη βελτίωση της βατότητας
του οδικού δικτύου εκτός του αστι-
κού ιστού ώστε να βοηθήσει στην
καθημερινή μετακίνηση και εργασία
τους αγρότες και τους κτηνοτρό-
φους αλλά και τους κατοίκους όλης
της περιοχής. Είναι συνολικού προ-
ϋπολογισμού 8.203.675 ευρώ και
χρηματοδοτείται από πόρους του
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημή-
τρης Λουκάς ήδη υπέγραψε τη σχε-
τική σύμβαση με την ανάδοχο εται-
ρεία, απ’ όπου προκύπτει ότι το χρο-
νοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση
του έργου είναι μέσα σε 12 μήνες
και, όπως επισήμανε, «στόχος είναι
η βελτίωση της πρόσβασης των πα-
ραγωγών στη γεωργική γη, στις καλ-
λιέργειες και στις κτηνοτροφικές
μονάδες, καθώς αποτελούν υποδο-
μές οι οποίες στηρίζουν σημαντικά
τις επενδύσεις και την επιχειρηματι-
κότητα στον πρωτογενή τομέα».  

ΚΕΔΕ 
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Παρούσα για αλληλεγγύη
στον λαό της Ουκρανίας 



Οι αναταράξεις που προκαλεί η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στην
αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις
στην οικονομική δραστηριότητα,
αποτέλεσαν το βασικό ζήτημα συζή-
τησης στη συνάντηση που είχαν ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας και Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης και ο νέος πρό-
εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
Γιάννης Μασούτης.

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που ένας Θεσσαλο-
νικιός επιχειρηματίας αναλαμβάνει μια τόσο σημαντική
θέση, επικεφαλής ενός θεσμικού φορέα της αγοράς και
της οικονομίας. Αποδεικνύεται, έτσι, στην πράξη η συμ-
βολή των επιχειρηματιών από τη Μακεδονία και τη Θράκη
στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη», δήλωσε ο κ.

Καλαφάτης και συνέχισε: «Υπο-
γράμμισα ότι -με πρωτοβουλία
του Κυριάκου Μητσοτάκη- προ-
ωθούμε ελληνική πρόταση για
κοινή ευρωπαϊκή δράση απέναν-
τι σε ένα σοβαρό πανευρωπαϊκό
πρόβλημα. Διαθέσαμε μέχρι τώ-
ρα πάνω από 2 δισ. ευρώ για την
κάλυψη σημαντικού μέρους των

ανατιμήσεων και η στήριξη θα συνεχιστεί. Προετοιμάζου-
με, παράλληλα, στοχευμένες παρεμβάσεις για τους πιο
ευάλωτους συμπολίτες μας. Οι ανησυχίες που εξέφρασε
ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ για τις συνέπειες της ρωσικής ει-
σβολής μάς απασχολούν ήδη πολύ σοβαρά. Η κυβέρνηση
αφουγκράζεται τον παλμό της αγοράς και της πραγματι-
κής οικονομίας. Για αυτό θα βρισκόμαστε σε συνεχή επα-
φή και συνεργασία».

Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωτίστηκαν οι
εμβληματικές «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου στη
Νέα Παραλία. Με τον τρόπο αυτό η Θεσσαλονίκη εξέ-
πεμψε μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης προς τους
Ουκρανούς. Και όχι μόνο με τον φωτισμό, διότι από το

δημαρχείο της πόλης αναχώρησε και το τρίτο μέρος
της ανθρωπιστικής βοήθειας που συλλέγει ο κεντρι-
κός δήμος. Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί πάνω από 35
τόνοι φαρμάκων, ρούχων, βρεφικών τροφών και άλ-
λων ειδών πρώτης ανάγκης.

Κυανοκίτρινες φωτίστηκαν οι «Ομπρέλες» στη Νέα Παραλία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πώς πέρασε 
την καραντίνα 
ο Θ. Καράογλου 

Διαβάζοντας πέρασε το τριήμε-
ρο της Καθαράς Δευτέρας ο Θεό-
δωρος Καράογλου. Τα βιβλία «Οι
συμπληγάδες της εξωτερικής πο-
λιτικής» του Κυριάκου Μητσοτάκη
και το « Ένα σκοτεινό δωμάτιο»
του Αλέξη Παπαχελά κράτησαν
συντροφιά στον βουλευτή της ΝΔ
στη Β’ Περιφέρεια της Θεσσαλονί-
κης, γιατί ας μην ξεχνάμε πως βρί-
σκεται σε καραντίνα, καθώς μέσα
στην εβδομάδα βρέθηκε θετικός
στην Covid-19. 

Οικογενειακό
τριήμερο για 
τον Τάσο Μπαρτζώκα 

Ευτυχισμένες οικογενειακές
στιγμές για τον Αναστάσιο Μπαρ-
τζώκα. Το τριήμερο της Καθαράς
Δευτέρας έδωσε τη δυνατότητα
στον βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ να
περάσει λίγο παραπάνω χρόνο με
τον γιο του. Έτσι, παρέα διάβασαν
τους «Μυστικούς εφτά, στα ίχνη του
κλέφτη» δημιουργώντας ανεκτίμη-
τες στιγμές που σε κάνουν να ξε-
χνάς όλα όσα σε κουράζουν ή σε
εξαντλούν.

Τα γενέθλια 
του Δ. Κούβελα 
Τα 56 του χρόνια έκλεισε ο Δημή-
τρης Κούβελας και οι διαδικτυακοί
του φίλοι έσπευσαν να του ευχη-
θούν για τα γενέθλιά του, γεμίζον-
τας το Facebook με ευχές. «Σας ευ-
χαριστώ πολύ για τις ευχές και την
αγάπη σας! Με γεμίζετε αισιοδοξία
στις δύσκολες ημέρες που περνά-
με. Αντεύχομαι υγεία και ειρήνη σε
όλους», έγραψε ο βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, ποστά-
ροντας μια φωτογραφία με τη σύ-
ζυγό του και την τούρτα που δεν
«μαρτυρούσε» την ηλικία του.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της ουκρανικής 
κρίσης στο… μενού των Καλαφάτη - Μασούτη

Στην παραλία ο Χιονίδης 
με τη σύζυγό του 

Με μια φωτογραφία στην παραλία, αγκαλιά με τη
σύζυγό του, ευχήθηκε καλή Σαρακοστή ο Σάββας
Χιονίδης. Ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ συνόδευσε
τη φωτογραφία με τη λεζάντα «Προσδοκώντας την
Ανάσταση, με αγάπη και υπομονή, με συγγνώμη και
συγχώρεση και ειρήνη στον κόσμο».

Αλληλεγγύη και από ΠΚΜ 
και Βίλλα Αλλατίνι 

Με μπλε και κίτρινο, τα χρώματα της Ουκρα-
νίας, φωτίστηκε επίσης η έδρα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Βίλλα Αλλα-
τίνι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη προς τον
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό και την ολόψυ-
χη υποστήριξη στους Έλληνες που ζουν στην
Ουκρανία. Τις επόμενες ώρα θα σταλεί, επί-
σης, σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια που
συγκεντρώνεται σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Θετικός στην Covid-19 
ο Γ. Δαρδαμανέλης 

Καθαρά Δευτέρα με… Covid γιόρτασε ο δήμαρχος
Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποίος δια-
γνώστηκε θετικός στον κορονοϊό με συμπτώματα λίγο
πυρετό και πονόλαιμο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, εδώ και
μέρες ήταν σε καραντίνα και έτσι δεν έθεσε άλλους σε
κίνδυνο. Μάλιστα, ο δήμαρχος εξέφρασε την ελπίδα
ότι όλη αυτή η δοκιμασία θα τελειώσει σύντομα και ευ-
χήθηκε του χρόνου όλοι μαζί.

Στη Γαλλία ο Γαλαμάτης 
Στο Ανζέ της Γαλλίας ταξίδεψε ο Δημήτρης Γαλαμά-

της, ώστε να συμμετάσχει στο διήμερο άτυπο Συμβού-
λιο Υπουργών Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών Μέ-
σων, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας. Ο γενικός
γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης εκπροσώ-
πησε τη χώρα μας σε συζήτηση για το μέλλον των Μέ-
σων Ενημέρωσης της Ευρώπης και μάλιστα σε καιρούς
με ιδιαίτερες προκλήσεις. 
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Η υποβολή θα γίνει νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά - 
Ποιες είναι οι φετινές αλλαγές

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 4 Μαρτίου στον ιστότοπο
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων,
επιλαχόντων και αποκλειομένων του νέου διαδικτυακού
προγράμματος κατάρτισης σε υπηρεσίες υπολογιστικού
νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους. 

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά
σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα
κριτήρια.

Σε κάθε επιτυχόντα-ωφελούμενο του προγράμματος θα
αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ ενημερωτικό email που θα τον
ενημερώνει για την επιλογή του στο πρόγραμμα και την
επακόλουθη διαδικασία εγγραφής του στο πληροφοριακό
σύστημα της Infolab, εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της

Microsoft Hellas. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του
Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν τον προσεχή Μάιο.

Το πρόγραμμα, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και στη μείωση του
ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, αφορά στην
εμβάθυνση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε ένα
από τα εξής θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης:

• Microsoft Azure Fundamentals.
• Microsoft Azure Data Fundamentals.
• Microsoft 365 Fundamentals.
• Microsoft Security, Compliance, and Identity Funda-

mentals.
• Microsoft Azure AI Fundamentals.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα διεξαχθεί με τη μέθοδο
της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό εκπαι-
δευτικό υλικό, ενώ παράλληλα θα έχουν και τη δυνατό-
τητα λήψης περαιτέρω υποστήριξης μέσω απομακρυ-
σμένων συναντήσεων με εισηγητές για την επίλυση τυ-
χόν αποριών.

Όσοι από τους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την κα-
τάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων
πιστοποίησης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης,
ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των
εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν επιπροσθέτως Πιστο-
ποίηση Microsoft.

ΟΑΕΔ - Microsoft: Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης cloud

Α
νεβάζουν ρυθμούς στο
υπουργείο Οικονομικών και
στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να είναι
έτοιμοι έως το τέλος του μήνα

για να ξεκινήσει η υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του
2021, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. 

Για αυτό τον λόγο οι φορολογικές Αρχές
έχουν προχωρήσει στην προσυμπλήρωση
των κωδικών στα νέα έντυπα για αποδο-
χές, ενοίκια, τόκους, δαπάνες με ηλεκτρο-
νικές αποδείξεις, αποπληρωμή δανείων,
τόκους και μερίσματα με βάση τις βεβαι-
ώσεις και τα στοιχεία που έχουν αποστεί-
λει οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Οκτώ μηνιαίες δόσεις
Οι τρεις διμηνιαίες δόσεις που προβλέ-

πει η ισχύουσα νομοθεσία για την εξό-
φληση του φόρου εισοδήματος που προ-
κύπτει από την εκκαθάριση των φορολο-
γικών δηλώσεων αυξάνεται σε οκτώ μηνι-
αίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31
Ιουλίου 2022, προκειμένου να δοθούν τα-
μειακές ανάσες στους φορολογούμενους
στην εκπλήρωση των φορολογικών τους
υποχρεώσεων και να μπει φρένο στο κύ-
μα των απλήρωτων φόρων.

Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις δεν
ισχύουν οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές
από τις αποδείξεις που εφαρμόστηκαν
στη φορολόγηση των εισοδημάτων του
2020 για τους εργαζόμενους και τους
επαγγελματίες που επλήγησαν από την
πανδημία και για αυτό απαιτείται προσοχή
προκειμένου οι φορολογούμενοι να μην
έρθουν αντιμέτωποι με περαιτέρω επιβα-

ρύνσεις. Ειδικότερα για τα ηλεκτρονικές
αποδείξεις ισχύουν τα εξής: 

Για τις αποδείξεις
Ηλεκτρονικές αποδείξεις. Φέτος η κά-

λυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού
εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις
ισχύει για όλους και οι εξαιρέσεις είναι
ελάχιστες. Έτσι, όσοι φορολογούμενοι
δεν μπόρεσαν το 2021 να καλύψουν το 30%
του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές
πληρωμές για αγορές αγαθών και λήψη
υπηρεσιών θα βρεθούν αντιμέτωποι με
την επιβολή πέναλτι φόρου 22% για το πο-
σό των αποδείξεων που θα λείπουν. Ωστό-
σο, από το μέτρο των e-αποδείξεων απαλ-
λάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φο-
ρολογουμένων:
• Φορολογούμενοι που έχουν συμπλη-

ρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.
• Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
• Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην
Ελλάδα.
• Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλ-
ληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, κα-
θώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδα-
πή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμ-
βάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΕΟΧ όσο και οι τρίτες χώρες.
• Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
• Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρα-
τιωτική τους θητεία.
• Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα
σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους
και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100

κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουρι-
στικούς τόπους.
• Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ).
• Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε
κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέ-
ραν των έξι μηνών).
• Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε
ψυχιατρικό κατάστημα.
• Οι φυλακισμένοι.

Δηλώσεις: Έως τα τέλη
Μαρτίου ανοίγει το Taxisnet

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Τ
ην προηγούμενη εβδομάδα έκα-
ναν φτερά περίπου 9,5 δισ. ευρώ
από την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.

Σε εβδομαδιαία βάση οι απώλειες για
τον Γενικό Δείκτη διαμορφώθηκαν στο
11,38%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο κλαδι-
κός δείκτης των τραπεζών σημείωσε
απώλειες 21,91%. Από την αρχή του χρό-
νου ο ΓΔ καταγράφει απώλειες 8,01%
και ο δείκτης των τραπεζών απώλειες
5,17%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι
εξελίξεις στην Ουκρανία θα συνεχίσουν
να μονοπωλούν το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον, με τους επενδυτές να αξιολογούν
τις ειδήσεις αλλά και να εκτιμούν πλέον
πως ο πόλεμος θα διαρκέσει περισσό-
τερο καιρό. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
όχι μόνο έχασε την πρώτη στήριξη στις
855 - 850, αλλά και την αμέσως επόμε-
νη στις 824 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30
μηνών), τις οποίες, αν δεν ανακαταλάβει
άμεσα, δεν αποκλείεται να απειλήσει τις
800 - 795 μονάδες. Πρώτη σημαντική

αντίσταση στη ζώνη 893 - 902 (συγκλί-
νουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και αμέ-

σως επόμενες στις 925 (εκθετικός ΚΜΟ
60 ημερών) και 973 μονάδες.

Αποχωρεί από τη Ρωσία 
η ασφαλιστική Generali

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρα-
νία η Generali παρακολουθεί στενά τα τεκται-
νόμενα και τις επιπτώσεις των εξελίξεων στις
επιχειρήσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εταιρεία
ανακοινώνει την απόσυρση των δραστηριοτή-
των της από τη Ρωσία και προχωρά στο κλεί-
σιμο των υπηρεσιών της στη Μόσχα. Προχω-
ρά στην παραίτηση από τις θέσεις που κατέχει
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ρωσικής
ασφαλιστικής εταιρείας Ingosstrakh, στην
οποία κατέχει μειοψηφικό μερίδιο επενδύ-
σεων ύψους 38,5%. Η Generali ως εκ τούτου
δεν έχει καμία επιρροή στις δραστηριότητές
της. Επίσης, έκλεισε τη Europ Assistance,
που δραστηριοποιείται στη χώρα. 

Νίκας: Αποδοχή της υποχρεωτικής
δημόσιας πρότασης από Cryred

Την έναρξη της περιόδου αποδοχής της
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της
Cryred για το σύνολο των μετοχών της Νί-
κας ανακοίνωσε η εταιρεία. Σημειώνεται ότι
οι μέτοχοι που ενεργούν συντονισμένα
έλεγχαν το 95,05% του μετοχικού κεφαλαί-
ου της εισηγμένης την ημερομηνία της δη-
μόσιας πρότασης (21/1), ενώ στη συνέχεια
απέκτησαν μέσω του ΧΑ 2.033.930 μετοχές,
ανεβάζοντας το ποσοστό στο 98,87%. Ως εκ
τούτου, η περίοδος αποδοχής αφορά τους
μετόχους που ελέγχουν το 1,13% των μετο-
χών, ενώ το αντάλλαγμα ανέρχεται στα 1,24
ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος αποδοχής θα
διαρκέσει συνολικά τέσσερις εβδομάδες
με έναρξη στις 10/03/2022 στις 8 πμ (ώρα
Ελλάδας) και λήξη στις 7/4/2022.

Νέο στέλεχος στον
Όμιλο Interamerican

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη τίθεται στον πυρήνα της
στρατηγικής του Ομίλου Interamerican και η
Χρύσα Ελευθερίου αναλαμβάνει τον ρόλο Sus-
tainability and Stakeholders Relations Leader
του Ομίλου Interamerican. Η κυρία Ελευθερίου
θα ηγηθεί της προσπάθειας αξιοποίησης των
αναδυόμενων ευκαιριών ανάπτυξης αειφόρων
επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριο-
τήτων μέσω της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG
στη στρατηγική και στις δραστηριότητες του
ομίλου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Παράλ-
ληλα, μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας προ-
σέγγισης, όπου εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχος,
μέσα ενημέρωσης, ΜΚΟ, φορείς κ.ά. βρίσκον-
ται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του οργα-
νισμού, το νέο τμήμα θα αναπτύσσει δράσεις και
πρωτοβουλίες με στόχο τη δημιουργία ισχυρών
εταιρικών σχέσεων με θετική επίδραση και
αμοιβαίο όφελος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε μια σημαντική επένδυση προχώρησε η Polygreen, ανακοινώ-
νοντας την εξαγορά της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ, εταιρεί-
ας που δραστηριοποιείται στη συλλογή και διαλογή ανακυκλώσι-
μων υλικών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή
αποτελεί το πρώτο βήμα του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου της
Polygreen για το 2022, με σκοπό την προσφορά στο πελατολόγιό της
στην Ελλάδα ενός πλήρους και ολοκληρωμένου πακέτου υπηρε-
σιών διαχείρισης αποβλήτων. Με την εξαγορά της Βασιλακόπουλος
Ανακύκλωση ΑΕ η Polygreen αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις της
και ενισχύει τις υποδομές της στη χώρα μας, προσθέτοντας στο δυ-
ναμικό της μία λειτουργική και κερδοφόρα μονάδα που διαθέτει
ιδιόκτητο οικόπεδο στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής, στον
Ασπρόπυργο Αττικής, σύγχρονο εξοπλισμό και αξιόλογο στόλο

οχημάτων. Παράλληλα, καθετοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες της στον τομέα της ανακύκλωσης, αναλαμβά-
νοντας επιπλέον τη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και δεματοποίηση υλικών και διευρύνει το υφιστάμενο πελατολό-
γιό της μέσα από το δίκτυο της νεοαποκτηθείσας εταιρείας.

To διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ απο-
φάσισε να προτείνει τον Βασίλη Κλέτσα στην Τακτική Γενική Συνέ-
λευση Μετόχων της Ανδρομέδα στις 3/5/2022 για να αναλάβει νέος
διευθύνων σύμβουλος. Ο κ. Κλέτσας με εμπειρία άνω των τριών
δεκαετιών στον κλάδο έχει μεταξύ άλλων διατελέσει διευθύνων
σύμβουλος των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ και
Global. Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος Κώστας Τζινιέρης
δήλωσε: «Έπειτα από 22 χρόνια στο τιμόνι της μοναδικής πλέον
εταιρείας χαρτοφυλακίου της χώρας και εξήντα χρόνια εργασίας
ήλθε η ώρα να αποχωρήσω. Στη διάρκεια της θητείας μου η εται-
ρεία αντιμετώπισε καλές και κακές περιόδους, αλλά χάρη στους
ανθρώπους της και την υποστήριξη των μετόχων της κατάφερε να ανταπεξέλθει ευπρόσωπα. Είμαι βέβαιος ότι οι ικανό-
τητες και η εμπειρία του Βασίλη θα οδηγήσει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα την εταιρεία μας».

Νέος CEO ο Β. Κλέτσας στην Alpha Trust - Ανδρομέδα

Polygreen: Εξαγόρασε τη Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ

Σε κινούμενη άμμο το χρηματιστήριο
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Την καταρχήν έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος έλαβε,
σύμφωνα με πληροφορίες, η Παγκρήτια Τράπεζα αναφορι-
κά με την απόκτηση των δραστηριοτήτων της HSBC στην
Ελλάδα. Πλέον είναι ζήτημα ημερών μέχρι ο σχετικός φά-
κελος να κατατεθεί και επίσημα στην ΤτΕ, «σφραγίζοντας»
έτσι το ντιλ μεταξύ της Παγκρήτιας Τράπεζας και της HSBC.
Οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία πριν από πε-
ρίπου έναν μήνα και τότε η Παγκρήτια Τράπεζα είχε παρου-
σιάσει τη σχετική πρόταση, αναμένοντας την απαραίτητη
έγκριση της ΤτΕ προκειμένου να προχωρήσει η συναλλαγή.
Σημειώνεται ότι το ντιλ Παγκρήτιας - HSBC περιλαμβάνει
την απόκτηση του δικτύου των καταστημάτων, των δανείων
και των καταθέσεων της δεύτερης από την πρώτη. Έτσι, η
Παγκρήτια αποκτά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών και
στεγαστικών δανείων 500 εκατ. ευρώ, καθώς και αντίστοι-
χο χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Συνολικά θα ενισχύσει το
ενεργητικό της με επιπλέον 1,9 δισ. ευρώ, καθώς και κατα-
θέσεις 1,7 δισ. ευρώ.

«Κόβει» τις εκτιμήσεις
της για Coca Cola HBC 
η Deutsche Bank

Eπί τα χείρω αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για την Coca
Cola HBC η Deutsche Bank εν μέσω υψηλής αβεβαιότητας
για τον αντίκτυπο της τρέχουσας κατάστασης στα μεγέθη
της εταιρείας. Η Coca Cola απέσυρε το guidance για το
2022, δεδομένου ότι η αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας
αντιπροσωπεύει το 20% του όγκου και των EBIT του 2021.
Παράλληλα, μέσω της ενημέρωσης της διοίκησης έμφαση
θα δοθεί στη διαχείριση της αύξησης των εσόδων, συμπερι-
λαμβανομένης της τιμολόγησης, για την αντιστάθμιση της
υποτίμησης του ρωσικού νομίσματος και του υψηλότερου
κόστους εισροών. Σε αυτήν τη βάση η Deutsche Bank ενη-
μερώνει τις εκτιμήσεις της για να αντικατοπτρίζουν τη σο-
βαρή κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και τη διψήφια
πτώση του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία. Αυτό σε συνδυα-
σμό με την αρνητική επίπτωση από το translational και
transactional FX (συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέ-
σματα του ομίλου και μετατροπή σε ευρώ) την οδηγεί στη
μείωση των EPS της Coca Cola HBC κατά 19,4% - 10,2% -
4,3% για το 2022 - 2023 - 2024. Ως εκ τούτου, η τιμή-στόχος
που προκύπτει από το DCF μειώνεται κατά 7,3%, περίπου
στις 2.900 πένες, με σύσταση «buy» ωστόσο.

«Πράσινο φως» για
το εργοστάσιο της Tesla στη Γερμανία

«Πράσινο φως» στην Tesla έδωσε η Γερμανία για την
έναρξη της εμπορικής παραγωγής στο νέο της εργοστάσιο
κοντά στο Βερολίνο. Η έγκριση ήρθε έπειτα από μήνες κα-
θυστερήσεων για το εργοστάσιο παραγωγής οχημάτων και
ηλεκτρικών μπαταριών, καθώς ο αρχικός προγραμματι-
σμός προέβλεπε έναρξη δραστηριοτήτων στις αρχές του
καλοκαιριού του 2021. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο μεγά-
λης σημασίας για τα σχέδια της Tesla να επεκταθεί διεθνώς
μετά το άνοιγμα του εργοστασίου Gigafactory 3 στη Σαγκάη
το 2019, σύμφωνα με το CNBC.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΥ: Δωρεάν μεταπτυχιακό 
στα Business Analytics 

Η EY, σε συνεργασία με το Hult International
Business School, ανακοίνωσε ένα ολοκαίνουρ-
γιο, πλήρως αναγνωρισμένο Masters στα Busi-
ness Analytics, διαθέσιμο και στα 312.000 στελέ-
χη της EY παγκοσμίως, δωρεάν και ανεξαρτήτως
θέσης, εμπειρίας ή τόπου εργασίας. Ο μεταπτυ-
χιακός τίτλος σπουδών «EY Masters in Business
Analytics by Hult» -η πρώτη πιστοποίηση του εί-
δους της- θα επεκτείνει σημαντικά τη γνώση και
την κατανόηση των ανθρώπων της ΕΥ γύρω από τα
δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη και θα τους
βοηθήσει να μεταφράσουν αυτές τις δεξιότητες
σε νέες και καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελά-
τες του οργανισμού σε όλο τον κόσμο. Το νέο επι-
μορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στο να
βοηθήσει τους ανθρώπους της EY να αναπτύξουν
τη νοοτροπία και τις δεξιότητες που θα τους επι-
τρέψουν να μεταβούν σε νέους τρόπους εργασίας
με επίκεντρο την τεχνολογία, με όλη την εκπαι-
δευτική διαδικασία να παρέχεται εξ ολοκλήρου
μέσω Διαδικτύου.

Η Deloitte παρουσιάζει 
την καινοτόμα πλατφόρμα D-Halo

Η Deloitte Ελλάδος, ηγέτιδα στην ελληνική αγορά
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, μεταξύ των
οποίων και υπηρεσιών «Forensic, Financial Crime
& Disputes», δημιούργησε την καινοτόμα τεχνολο-
γική πλατφόρμα
Whistleblowing D-
Halo που συμβάλλει
στη μεγιστοποίηση
της αποτελεσματικό-
τητας των αντίστοι-
χων υπηρεσιών και η
οποία έχει ήδη εν-
σωματωθεί στο Σύ-
στημα Διαχείρισης
Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Υποδομών
Ελλάκτωρ. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης ευαισθη-
τοποίησης για τα κοινωνικά ζητήματα, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση με την Οδηγία 2019/1937 έχει ήδη υπα-
γορεύσει στους οργανισμούς στον ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα την καθιέρωση διαύλων και διαδικα-
σιών για εσωτερική αναφορά και για παρακολού-
θηση, με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση του κάθε
κράτους-μέλους να αναμένεται. Σε αυτό το πλαίσιο,
η πλατφόρμα D-Halo της Deloitte προσφέρει τη δυ-
νατότητα υλοποίησης μιας αναφοράς εντελώς ανώ-
νυμα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα πλή-
ρους διαχείρισης της υπόθεσης σε ένα φιλικό για
τον χρήστη περιβάλλον.
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Παγκρήτια: Έγκριση 
από ΤτΕ για 
απόκτηση της HSBC

Aegean: Οι όροι του ομολογιακού

Η Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με
τους όρους τού από 12/03/2019 Κοινού Ομολογιακού Δα-
νείου έκδοσης της Εταιρείας, η ημερομηνία προσδιορι-
σμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την
6η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Παρασκευή 11η Μαρτίου
2022. Από την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 (Ex-coupon date)
οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του
6ου τοκομεριδίου.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΦΗ ή ΠΑΣ Γιάννινα για Ευρώπη;
Ο

Άρης έσπασε το αήττητο του Ολυμ-
πιακού, τον νίκησε 2-1 με ανατρο-
πή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και

μπήκε πανηγυρικά στα play offs, στο γεγο-
νός του φινάλε της κανονικής σεζόν του
πρωταθλήματος. Ωστόσο, στη χώρα της
προχειρότητας θα γνωρίζουμε σήμερα
ποια θα είναι η 6η ομάδα που θα παίξει για
την Ευρώπη. Θα είναι ο ΟΦΗ που τερμάτισε
6ος ή ο ΠΑΣ Γιάννινα που τιμωρήθηκε με
αφαίρεση πέντε βαθμών για παρατυπίες
στη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ; Η
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έπρεπε ήδη να
είχε αποφασίσει, πριν από το τέλος της κα-
νονικής σεζόν, για λόγους τόσο ουσίας όσο
και της ντιρεκτίβας των υπερκείμενων αρ-
χών του ποδοσφαίρου FIFA/UEFA για τα-
χεία λήψη αποφάσεων. 

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Στα play offs θα
πάρουν μέρος οι έξι πρώτες ομάδες της
βαθμολογίας, που κουβαλούν τους βαθ-

μούς της κανονικής περιόδου. Ο Ολυμπια-
κός που έχει έναν «αέρα» 12 βαθμών από
τον 2ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊ-
κός και ο ΟΦΗ. Θα γίνουν διπλές αναμε-
τρήσεις, τουτέστιν δέκα αγωνιστικές. Ο
πρώτος της βαθμολογίας θα πάρει μέρος
στον 1ο προκριματικό γύρου του Champi-
ons League και οι τρεις από κάτω στο Con-
ference League. Ένα εκ των τριών εισιτη-
ρίων θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει
το Κύπελλο (τα ζευγάρια στα ημιτελικά εί-
ναι Λαμία - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ -
Ολυμπιακός). Αν το Κύπελλο κατακτήσει
ομάδα που έχει ήδη προκριθεί στην Ευρώ-
πη μέσω της βαθμολογίας, θα προκριθούν
οι δυο με την καλύτερη συγκομιδή. 

Σε ό,τι αφορά τις οκτώ ομάδες των play
out, αυτές που τερμάτισαν στις τέσσερις
υψηλότερες θέσεις, δηλαδή από την 7η
έως τη 10η θέση (ΠΑΣ, Αστέρας, Παναιτω-
λικός και Βόλος), θα δώσουν τέσσερα ματς

εντός, ενώ οι ομάδες από την 11η έως τη
14η θέση (Ιωνικός, Ατρόμητος, Λαμία,
Απόλλων Σμύρνης) θα δώσουν τρία ματς
εντός. Υποβιβάζεται η τελευταία της βαθ-
μολογίας και η προτελευταία θα δώσει
μπαράζ σωτηρίας με τον έναν των δύο πρω-
ταθλητών των ισάριθμων ομίλων της Super
League 2. Η κλήρωση των play offs - play
out θα γίνει αύριο Τετάρτη και κάθε Σάββα-
το θα γίνονται τα ματς των play out και κάθε
Κυριακή εκείνα των play offs.

Στην τελευταία αγωνιστική της κανονι-
κής σεζόν: Άρης - Ολυμπιακός 2-1, Λαμία -
ΠΑΟΚ 0-2, Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-2,
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-1, Ιωνικός - Πα-
ναιτωλικός 1-2, Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0,
ΟΦΗ - Απόλλων Σμ. 2-0.

Τελική βαθμολογία
(play offs)

Ολυμπιακός ...............65

ΠΑΟΚ .........................53

ΑΕΚ ............................46

Άρης ...........................45

Παναθηναϊκός ...........42

ΟΦΗ ...........................37 

Τελική βαθμολογία
(play out)

ΠΑΣ Γιάννινα ..............35

Αστέρας Τρ. ................35

Παναιτωλικός ............32

Βόλος .........................30

Ιωνικός .......................26

Ατρόμητος ..................23

Λαμία ..........................18

Απόλλων Σμ................ 13

Σήμερα η απόφαση του 
δικαστηρίου που έχει ήδη αργήσει...
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Επιμέλεια:
Δήμητρα 
Δάρδα

• Φήμες θέλουν τον Νίκο Μουτσινά
δυσαρεστημένο με τον ΣΚΑΪ.

• Ένταση στην Εθνική Λυρική
Σκηνή ανάμεσα στον θίασο και
τη χορωδία της παράστασης
«Οθέλλος» για την ενός λεπτού
σιγή για τον ουκρανικό λαό.

• Full in love η Αγγελική Ηλιάδη με τον
συμπαίκτη της στη «Φάρμα» Γρηγόρη
Αναστασιάδη.

• Εκτός αέρα το «Love it» λόγω
επικαιρότητας. Ευκαιρία για
την Ιωάννα Μαλέσκου να επι-
σκεφτεί τους γονείς της. Φτυ-
στή ο μπαμπάς της!

• Διακαναλικός ο Νίκος Κοκλώνης.
Λέγεται πως θα επαναφέρει το
«Celebrity Travel» στον ΑΝΤ1.

• Τον Σεπτέμβριο αναμένεται ο
γάμος της Δήμητρας Αλεξαν-
δράκη με τον αγαπημένο της.

• Στο εξοχικό της στην Πάτμο βρέθηκε
η Τζένη Μπαλατσινού για το τριήμερο
της Καθαράς Δευτέρας.

• Στο πνεύμα της τελευταίας
Αποκριάς, η Νίνα Λοτσάρη
και ο αγαπημένος της μεταμ-
φιέστηκαν σε ήρωες του Τα-
ραντίνο!

• Θρήνος για την Ξένια των REC: Έχασε
τον παππού της σε βομβαρδισμό στην
Ουκρανία.

• Ο Δήμος Πύργου ματαίωσε
την παράσταση «Η μακαρίτισ-
σα μητέρα της κυρίας» επειδή
ο άρρωστος πρωταγωνιστής
αντικαταστάθηκε από τον Παύ-
λο Χαϊκάλη.

Τ
ο θέατρο Παλλάς φοράει τα καλά του για να
υποδεχτεί για μία και μοναδική φαντασμα-
γορική συναυλία τον διάσημο «Νομά της
μουσικής» Guy Manoukian παρέα με τους

«βασιλιάδες των τσιγγάνων» Gipsy Kings by Andrè
Reyes! Τρία χρόνια μετά το sold out live μπροστά στο
ελληνικό κοινό, ο διάσημος Λιβανεζοαρμένιος συν-
θέτης και πιανίστας επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη
12 Απριλίου για μια λαμπερή βραδιά γεμάτη ήχους
και μουσικές της πατρίδας του. Στην ιστορική σκηνή
της Σταδίου θα τον συνοδεύσουν οι Gipsy Kings by
Andrè Reyes, για να χαρίσουν στους θαυμαστές τους
ένα ανεπανάληπτο ξεσηκωτικό μουσικό ταξίδι με
ανεβαστικούς ρυθμούς, ερμηνεύοντας πασίγνωστα
τραγούδια της δισκογραφίας τους.

Καριέρα 25 ετών
Με καριέρα που μετρά 25 χρόνια ο διεθνούς φή-

μης δημιουργός ξεχωρίζει για τις μοναδικές μουσι-
κές του συνθέσεις που γεφυρώνουν με τον πιο αρμο-
νικό τρόπο τους σύγχρονους ήχους με τις μελωδίες
της Ανατολής. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία
των τεσσάρων ετών, συνειδητοποιώντας σε πολύ νε-
αρή ηλικία ότι η μουσική για τον ίδιο δεν ήταν απλώς
ταλέντο αλλά το φυσικό του κάλεσμα. Άρχισε να συν-
θέτει και να παίζει μουσική επαγγελματικά το 1997
και μέχρι τώρα έχει συνεργαστεί με ορισμένα από τα
μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκη-

νής. Στο ενεργητικό του έχουν σημειωθεί αμέτρητες
συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής ανά τον
κόσμο, καθώς και sold out συναυλίες στο Παρίσι, το
Λονδίνο, την Όπερα του Ντουμπάι, τη Νέα Υόρκη και
την Όπερα του Σίδνεϊ, ενώ έχει συνεργαστεί και με
τον Αντώνη Ρέμο!

Η φωνή του Andrè Reyes
Με 20.000 πωλήσεις παγκοσμίως, το φημισμένο

συγκρότημα κέρδισε το 2014 το βραβείο Grammy για
το άλμπουμ τους «Savor Flamenco»! Η γεμάτη πά-
θος φωνή του Andrè Reyes τον καθιστά έναν από
τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές φλαμένκο στον
κόσμο, ενώ με το διάσημο συγκρότημα έχει ερμη-
νεύσει τα επιτυχημένα κομμάτια «Bamboleo», «Vo-
lare» και «La Dona»! Η μουσική του περιλαμβάνει
διαφορετικά στιλ, με βασικά τα παραδοσιακά στοι-
χεία που αναμειγνύονται με εκείνα του φλαμένκο και
της ρούμπα. Παράλληλα με τους Gipsy Kings ο
Andrè άρχισε να συνθέτει και μουσική για τον εαυτό
του. Μάλιστα, ηχογράφησε, κυρίως για διασκέδαση,
κάποια τραγούδια όπως το «La Negra» και το «Fue
Asi», που απογειώνουν τις συναυλίες του. Μέρος των
εσόδων του αθηναϊκού concert θα διατεθεί στον φι-
λανθρωπικό οργανισμό ΜΑΝΑ, που υποστηρίζει εμ-
πράκτως και καλύπτει δωρεάν τις εξειδικευμένες
ανάγκες των γυναικών με καρκίνο του μαστού ή γυ-
ναικολογικό καρκίνο.

Υπερθέαμα 
με Manoukian 

και Gipsy Kings!



Ο
φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας ταυτίζεται με την
υγειονομική κρίση που βιώσαμε ανα-
δεικνύοντας τον σημαντικό και συμβο-

λικό ρόλο της γυναίκας σε αυτή την πανδημία.
Οι γυναίκες βρέθηκαν στη γραμμή του αγώνα κα-

τά της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς αποτελούν
την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχο-
λούνται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

Παράλληλα, αναγνωρίζονται ο ρόλος και η συμ-
βολή των γυναικών που ηγούνται της ευθύνης για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση
του κινδύνου καταστροφών, τη διατήρηση όσον το
δυνατόν της συνηθισμένης καθημερινότητας κατά
τη διάρκεια της πανδημίας και την επιστροφή στην
κανονικότητα μετά τη λήξη της, ώστε να οικοδομή-
σουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. 

«Πολλές γυναίκες όμως έχουν πληγεί σοβαρά
από την κρίση λόγω της απώλειας θέσεων εργα-
σίας ή της απασχόλησής τους σε επισφαλείς θέ-
σεις εργασίας. Επιπλέον, οι συνεχόμενοι εγκλει-
σμοί έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογε-
νειακής βίας. Υπάρχουν όμως και ζητήματα υγείας
που με τη σειρά τους επιδεινώνουν τις σωματικές
και ψυχικές λειτουργίες της γυναίκας και, παρόλο
που είναι πρωτίστης σημασίας, παραμένουν σιω-
πηλά με ανυπολόγιστες συνέπειες. 

Ένα τέτοιο σημαντικό θέμα είναι και η εμμηνό-
παυση, η οποία δημιουργεί πλήθος αλλαγών στην

εμφάνιση της γυναίκας, στον σωματότυπό της και
δημιουργεί ασφυκτικές ψυχολογικές διεργασίες
με επιπτώσεις στο προσωπικό, οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον. Η εμμηνόπαυση, αν και συ-
χνά θεωρείται ταμπού, σήμερα χάρη στις προσπά-

θειες όλων των αρμόδιων φορέων, των επιστημο-
νικών εταιρειών και των συλλόγων γυναικών,
όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης,
συζητείται όλο και περισσότερο και γίνεται μεγάλη
προσπάθεια ενημέρωσης τόσο των γυναικών όσο
και του κοινού», αναφέρει η πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, Δρ Μαρία
Σακουφάκη.

Η περίοδος της εμμηνόπαυσης για τη γυναίκα,
που μέσα στα χρόνια δέχτηκε κριτική συνήθως
σκληρή, μπορεί να μετατραπεί σε μια περίοδο επα-
νεφεύρεσης του εαυτού μιας γυναίκας. Είναι η στιγ-
μή της κάθε γυναίκας για να ανακαλύψει ξανά τον
εαυτό της έπειτα από χρόνια εστίασης στις ανάγκες
όλων των άλλων. Μετά την ανατροφή της οικογένει-
ας και τη φροντίδα των παιδιών και του συζύγου, η
γυναίκα μπορεί να δει αυτή την ώριμη περίοδο ως
μια στιγμή προσωπικής επιτυχίας και επίτευξης δύ-
σκολων στόχων αλλά και αναζήτησης νέων τρόπων
να ικανοποιήσει και η ίδια τις δικές της προσωπικές
ανάγκες που ίσως είχαν μείνει πίσω.  
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kpapakosto@yahoo.gr

Αποτελούν την πλειονότητα των
εργαζομένων που απασχολούνται στις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

Σε πρώτο πλάνο
Η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων
υγείας των γυναικών μέσα από τους φορείς
πρωτοβάθμιας υγείας θα περιόριζε σημαντικά
τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και θα
πετύχαινε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα,
όπως τον περιορισμό των νοσήσεων στη γυ-
ναίκα και τη διοχέτευση της γυναικείας δημι-
ουργικότητας σε ρόλους που ενισχύουν την
ίδια τη ζωή. Γιατί όπως έχει ειπωθεί, «η ζωή
δεν γίνεται ευκολότερη ή πιο συγχωρητική,
εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί και πιο ανθεκτι-
κοί στην πορεία της» (Steve Maraboli). Ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας θέ-
λοντας να τιμήσει όλες τις γυναίκες και να
βοηθήσει να εξαπλωθεί το μήνυμα της Ισότη-
τας των δύο φύλων για ένα βιώσιμο μέλλον
χωρίς προκαταλήψεις, προσκαλεί τις γυναί-
κες να αναρτήσουν τη δική τους selfie στη σε-
λίδα του στο Facebook (Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Επισκεπτών Υγείας).

Δρ Μαρία Σακουφάκη, 
πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας 

Ο ρόλος τους στην πανδημία
Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ



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)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν ανανεωτικές
τάσεις που αφορούν τα οικονομικά σας αλλά και
μια οικογενειακή σας κατάσταση. Ίσως να σκέ-
φτεστε να μετακινηθείτε ή να αλλάξετε σπίτι. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο
θα έχετε μια πιο ενεργή μέρα που θα αφορά την
καθημερινότητά σας αλλά και καθετί που στρέ-
φεται γύρω από την προσωπική σας ζωή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών τα νέα θα είναι ευ-
χάριστα, εφόσον θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαι-
ρίες να ανοίξετε τους ορίζοντές σας και να ολο-
κληρώσετε ένα θέμα που βρίσκεται σε εκκρεμό-
τητα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο που οι δραστηριότη-
τές σας είναι έντονες και στοχευμένες. Βέ-
βαια, μην αφήσετε να σας δημιουργηθεί άγχος
για καταστάσεις που δεν μπορούν άμεσα να
διορθωθούν.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου είναι πολύ
δύσκολο να κατανοήσετε κάποια πράγματα,
όταν μάλιστα υπήρξαν για πάρα πολύ καιρό
κάποιες ενδείξεις που δεν θέλατε να τις κατα-
λάβετε. Τώρα καλείστε να ρίξετε τους τόνους
και να πάρετε βοήθεια από άτομα-κλειδιά για
τις υποθέσεις σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους των τελευταίων ημε-
ρών τα πράγματα θα έχουν αίσιο αποτέλεσμα, αν
δεν σας παραποιούν την αλήθεια. Γενικότερα εί-
στε σε μία καλή περίοδο όλοι οι εκπρόσωποι αυ-
τού του ζωδίου, αλλά το επόμενο διάστημα θα
κληθείτε να κάνετε καλή διαχείριση στα εργασια-
κά σας θέματα.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σε μια αρκετά έντονη περίοδο κατά την
οποία οι αλλαγές πλέον είναι συνυφασμένες
με την καθημερινότητά σας. Για όλα τα δεκαή-
μερα θα υπάρξουν ευκαιρίες που θα έχουν τη
σφραγίδα της επιτυχίας μέσα από ταπεινότητα
και δικαιοσύνη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται απέναντι από το
δικό σας ωροσκόπιο, όπου όλοι εσείς του τρίτου
δεκαημέρου θα έχετε κάποια εξέλιξη σε προσωπι-
κό επίπεδο.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Το σκοτεινό σημείο των ημερών για εσάς εί-
ναι ο τρόπος που επικοινωνείτε και θα μετα-
φέρετε εκείνα που γνωρίζετε. Ίσως η τάση
σας να πείτε παραπάνω από εκείνα που υπάρ-
χουν στην πραγματικότητα θα σας εκθέσουν
στους άλλους.   

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ καλές στιγμές για εσάς του τρίτου δεκαη-
μέρου, θα νιώσετε ασφάλεια με αγαπημένα σας
πρόσωπα ή με πρόσωπα που αφορούν το μακρι-
νό παρελθόν σας. Καλές στιγμές με το συγγενικό
σας περιβάλλον.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους οι μέρες αυτές θέ-
λουν πάρα πολλή προσοχή. Είναι αλήθεια ότι
σας έχουν πέσει πολλά και δεν μπορείτε να τα
διαχειριστείτε με ευκολία όλα μαζί. Όμως θα
πρέπει να κατέχετε κάτι πάρα πολύ καλά προτού
ζητήσετε τη βοήθεια και τη στήριξη των άλλων.    

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια μέρα αρκετά έντονη στην επικοινω-
νία σας, στα σχέδια που κάνετε για το μέλ-
λον αλλά και σε καθετί που σας χαρακτη-
ρίζει. Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μια
απόφαση, αλλά προτού γίνει αυτό σκε-
φτείτε την πάρα πολύ καλά. 
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Χωρίς να συμβαίνουν σήμερα ιδιαίτερες αλλαγές
στο πλανητικό σκηνικό, θα υπάρξουν κάποιες
θετικές αλλαγές στα ζώδια της Γης των

τελευταίων ημερών αλλά και μια ασυνεννοησία στα
ζώδια του Αέρα του τελευταίου πενθημέρου. Γενικότερα
υπάρχει το ίδιο κλίμα με τις προηγούμενες μέρες, αλλά
σταδιακά θα λάβει χώρα μια υπόγεια ενέργεια που ο
καθένας μας θα τη βιώσει με διαφορετικό τρόπο στην
καθημερινότητά του.  



Η
κρίση που ακολουθεί τον πόλεμο
στην Ουκρανία δεν είναι μια κρίση
που θα ξεπεραστεί σε λίγες εβδο-
μάδες ή μήνες. Άλλωστε, κανείς

δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος…
Από την κρίση, οι πρώτοι που πλήττονται είναι

όσοι εξαρτώνται ενεργειακά από Ουκρανία και
Ρωσία. Η εξάρτηση της χώρας μας ήταν της τά-
ξης του 40%, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ανα-
ζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους για να καλύ-
ψουμε τη συγκεκριμένη απώλεια. Οι εναλλακτι-
κοί αυτοί τρόποι, όμως, δεν σημαίνει ότι θα είναι
και το ίδιο οικονομικά προσιτοί, αφού πόλεμος
και κυρώσεις έχουν εκτοξεύσει τις τιμές.

Το ίδιο συμβαίνει με τα ορυκτά, καθώς από την
Ουκρανία και τη Λευκορωσία προέρχονται οι
πρώτες ύλες για τα λιπάσματα που χρησιμοποι-
ούν οι αγρότες μας. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη
καλλιεργητική περίοδος θα είναι δύσκολη, κα-
θώς και τα λιπάσματα θα είναι πιο ακριβά.

Μελέτες προβλέπουν ότι οι τιμές σε ψωμί και
ζυμαρικά ίσως διπλασιαστούν. Και μην ξεχνάμε
ότι τα δημητριακά και τα όσπρια αποτελούν την
τροφή των φτωχών. Όπως και ότι χάνεται μια
καλλιεργητική περίοδος.

Και εδώ είναι άμεση ανάγκη η Πολιτεία να δώ-
σει κίνητρα και στήριξη στους Έλληνες αγρότες
να καλλιεργήσουν για να καλύψουν απώλειες.

Η Ελλάδα, χώρα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αποτε-
λεί ένα από τα κράτη υποδοχής προσφύγων. Που
σημαίνει πρόσθετες δαπάνες και αλλαγή των δε-
δομένων στον χώρο της εργασίας. Άλλωστε, οι
Ουκρανοί πρόσφυγες είναι άνθρωποι νοικοκυ-

ραίοι, πολίτες μιας χώρας που η καθημερινότητά
τους ήταν ανάλογη με τη δική μας στην Ελλάδα.
Δεν είναι πολίτες μιας χώρας που το αντίσκηνο
του ΔΟΜ θα τους φανεί σαλόνι πολυτελείας…
Χωρίς να είναι ρατσιστική αυτή η διαπίστωση,
αποτελεί μια πραγματικότητα. Με γνώσεις και
επαγγελματικές δεξιότητες σε τομείς που αν-
θούν και στη χώρα μας: στον πρωτογενή τομέα,
τη βιομηχανία, την τεχνολογία κ.ά. 

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες δεν
είναι ξένοι στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς εί-
χαν έλθει ή θα ερχόντουσαν ως τουρίστες στη
χώρα μας και άλλοι έχουν συγγενείς. Ήδη σε
πολλές περιοχές (Αθήνα, Κατερίνη κ.λπ.) τους
παραχωρούνται σταθερές δομές, εκτός από το
στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων στη Σιντική
Σερρών.

Οι προβλέψεις, όμως, μέχρι και για 11 εκα-
τομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες προκαλούν
τρόμο…

Οι επιπτώσεις, λοιπόν, είναι δεδομένες. Και
για χώρες όπως η δική μας, η οποία μόλις έκανε
τα πρώτα της βήματα βγαίνοντας από μια δεκαε-
τή οικονομική κρίση και μια διετή αναμέτρηση
με την πανδημία, με πολλές οικονομικές και κοι-
νωνικές συνέπειες, οι επιπτώσεις αυτές αναμέ-
νεται να είναι μεγαλύτερες.

Ήδη η εκτόξευση των τιμών στον τομέα της
ενέργειας και των πρώτων υλών επιβαρύνει με
μεγάλο κόστος την ελληνική οικονομία.

Η επεξεργασία των σεναρίων στο οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης κατεβάζει τον πήχη
της ανάπτυξης για το τρέχον έτος από το 4,5% στο

2,5% και αυτό είναι φυσικό επακόλουθο όχι μόνο
της πρόβλεψης για μείωση των τουριστών από
Ρωσία και Ουκρανία αλλά και των γενικότερων
επιπτώσεων του πολέμου.

Επί παραδείγματι, με την τιμή της βενζίνης να
κυμαίνεται πάνω από τα δύο ευρώ και τα βασι-
κά είδη διατροφής στα ύψη, πιστεύει κανείς και
ότι ο εσωτερικός τουρισμός θα κινηθεί στα επί-
πεδα που προέβλεπε το υπουργείο Τουρισμού;
Οι Έλληνες δεν θα έχουν τα ίδια χρήματα να ξο-
δέψουν. Και αυτό είναι δεδομένο, καθώς ο τι-
μάριθμος τον Φεβρουάριο τρέχει με 7%, ροκα-
νίζοντας το εισόδημα μισθωτών και συνταξιού-
χων. Και όσες επιταγές ακρίβειας και αν δώσει
ο κ. Μητσοτάκης, δεν αρκούν για να απαλύνουν
το δυσβάστακτο βάρος που πρέπει να σηκώ-
σουν και πάλι κουρασμένες κοινωνικές ομά-
δες. Αυτό το γνωρίζει πρώτη από όλους η κυ-
βέρνηση. 

Την ίδια ώρα, το πρωτογενές έλλειμμα εκτιμά-
ται ότι θα κινηθεί πάνω από το 1,2% του ΑΕΠ λόγω
της αύξησης του κόστους των μέτρων για στήρι-
ξη των νοικοκυριών, ενώ θεωρείται δεδομένη
και η αύξηση του κόστους δανεισμού.

Η ΕΕ θεωρείται δεδομένο ότι θα δώσει δημο-
σιονομικό χώρο για διεύρυνση της κοινωνικής
πολιτικής, κάτι που είναι επιβεβλημένο, αλλά σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
μπήκαμε σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη. Μια
περίοδο που μόνο η αξιοπιστία της κυβέρνησης
και η πολιτική σταθερότητα μπορούν να αποτε-
λέσουν «όπλα» για να αντιμετωπιστεί η νέα αυτή,
εξωγενής κρίση. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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