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Οι ταραγμένοι καιροί απαιτούν πολιτική σταθερότητα

Ο

πλανήτης παραμένει σε τροχιά αβεβαιότητας, με τη ρωσική εισβολή και τη
διασάλευση της παγκόσμιας ειρήνης να
διαδέχονται την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας. Οι γεωπολιτικές ανατροπές
έχουν αντίκτυπο και στην οικονομία, η οποία προτού προλάβει να ανασάνει από τις αρνητικές συνέπειες της επέλασης της Covid έρχεται αντιμέτωπη
με το χάος στην ενέργεια και το ράλι στις τιμές των
ενεργειακών πηγών. Και αν προστεθεί και η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, δημιουργείται ένα κοκτέιλ ύφεσης η «ζαλάδα» του οποίου
κρατά πολλά χρόνια.
Η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας χτυπήθηκε από όλες τις σύγχρονες «φουρτούνες», από
την κρίση χρέους μέχρι την πανδημία και τον αντίκτυπό της στις μεταφορές και τον τουρισμό. Κάθε
κλάδος του επιχειρείν αντιμετώπισε τα δικά του
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Γιάννης Αρμουτίδης

προβλήματα, τις δικές του ιδιαιτερότητες, που μαζί
με τη μεγάλη εικόνα έκανε ακόμη και την επιβίωση
μιας επιχείρησης τιτάνιο αγώνα. Και ό,τι συμβαίνει
στην οικονομία μεταφέρεται και στην κοινωνία, στα
εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαία νοικοκυριά που
για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια καλούνται
να τα «φέρουν βόλτα» υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.
Αν έχουμε βγει κάπου κερδισμένοι -ως σύνολο
ατόμων- από τις δυσάρεστες εμπειρίες μας τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει πως οι «φουρτούνες» έχουν ανάγκη από
«απάνεμα λιμάνια». Ότι σε ένα περιβάλλον όπου
χάνονται η μία μετά την άλλη «σταθερές» δεκαετιών
είναι χρήσιμο κάθε σημείο αναφοράς που μπορεί να
λειτουργήσει ως πυξίδα. Γιατί, όπως αποδείχτηκε,
και τα αυτονόητα άλλων περιόδων πλέον δεν είναι
δεδομένα, πλέον δεν είναι αυτονόητα.
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Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε και να το επικαιροποιήσουμε, η συγκυριακή και πολυεπίπεδη αστάθεια σε επίπεδο ειρήνης, υγείας και οικονομίας είναι
ήδη… overload για τον μέσο πολίτη. Τα «κεσάτια»
όταν συνδυάζονται με τους περιορισμούς της καραντίνας και υπό την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου είναι υπεραρκετά για να τα αντιμετωπίσει κάποιος με
ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Και το τελευταίο που θα
ήθελε ένας Έλληνας πολίτης είναι να βρεθεί αντιμέτωπος σε δεύτερο χρόνο και με μια ασταθή πολιτική
κατάσταση, να εισέλθει η χώρα σε έναν κυκεώνα
εκλογικών αναμετρήσεων ή να δοκιμαστούν λύσεις
που θα πλήξουν τη δημοκρατία μας αλλά και την οπτική του καθενός από εμάς για την πολιτική. Ας φυλάξουμε λοιπόν ως κόρη οφθαλμού την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ως «σταθερά» και πυξίδα σε έναν
ωκεανό αστάθειας και ανατροπών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

«P»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

Μαρίνα Πέππα
ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608 • www.political.gr

ΡOLITICAL
TETAΡΤΗ 9 MAΡΤΙΟΥ 2022

3

Τι προτείνει ο πρωθυπουργός
με επιστολή του
στην Κομισιόν - Πρωτοστάτης
και στη δημιουργία
Ταμείου Ενέργειας

Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Σ

υνεχείς πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο
πρωθυπουργός σε διεθνές επίπεδο,
προκειμένου να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των σοβαρών οικονομικών
επιπτώσεων που εξακολουθούν να επιφέρουν οι
αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες
προκαλούν ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του
προς την Κομισιόν προτείνει τη συγκράτηση των
τιμών της ενέργειας, έτσι ώστε να ελεγχθεί η
ακρίβεια που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Ο
πρωθυπουργός προωθεί την εξαίρεση σειράς
δαπανών από την προσμέτρηση στα δημοσιονομικά ελλείμματα, προκειμένου να υπάρξει διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει η ελληνική πρόταση υπέρ της κεντρικής προμήθειας από
την ΕΕ υγροποιημένου αερίου (LNG), ώστε οι τιμές να είναι περισσότερο συμφέρουσες. Οι χώρες που διαθέτουν τις συγκεκριμένες πηγές
ενέργειας είναι οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και
η Ιαπωνία.
«Είναι μια πρωτοβουλία που αφορά τη δυνατότητα παρέμβασης από την Ευρώπη στον τρόπο
με τον οποίο διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές
του φυσικού αερίου σε κάθε επίπεδο», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Ο πρωθυπουργός είχε πρωτοστατήσει και στη
δημιουργία Ταμείου Ενέργειας, προκειμένου να
στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Με δικές του
προσπάθειες το ζήτημα εντάχθηκε στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, με τα αρμόδια κοινοτικά όργανα να επεξεργάζονται ήδη σχέδια για
την αναχαίτιση της ενεργειακής κρίσης.

φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε ποσοστό 80%,
όταν κατά μέσο όρο οι χώρες της ΕΕ εξαρτώνται
από την ενέργεια που τους παρέχει η Μόσχα σε
ποσοστό 47%. Οι 27 ηγέτες είναι αποφασισμένοι
να στραφούν στο υγροποιημένο αέριο (LNG), για
το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα ειδικοί χώροι αποθήκευσης -τερματικοί σταθμοί-, προκειμένου να
μην υπάρξει πρόβλημα στην τροφοδοσία.
Μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε νέο ισχυρό
πλήγμα στη ρωσική οικονομία, που ήδη πλήττεται σημαντικά από τις σκληρές κυρώσεις που
έχουν επιβληθεί στη Μόσχα. Σημαντικά θα είναι
τα έσοδα που θα απολέσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν
από έναν παραδοσιακά ισχυρό «πελάτη» όπως οι
ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα, πριν ξεσπάσει ο
πόλεμος στην Ουκρανία, έχει ήδη προχωρήσει
στη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο, το οποίο έχει υποχωρήσει στο 33%. Τον Ιανουάριο, η εγχώρια ζήτηση καλύφθηκε κατά 47%
από το υγροποιημένο αέριο (LNG) από τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και το 20% μέσω
του αγωγού TAP.

Τα μέτρα στήριξης περνούν από το Παρίσι

Πλαφόν στις τιμές ενέργειας
«Παράθυρο» για την επιβολή πλαφόν στις τιμές ενέργειας, προκειμένου να περιοριστούν οι
ανατιμήσεις, άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που
εξέτασε έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της
επίδρασης των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προσωρινά
όρια τιμών. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των τιμών σε εξαιρετικές περιστάσεις και τα
κράτη-μέλη να μπορούν να αναδιανέμουν στους
καταναλωτές τα έσοδα από τα υψηλά κέρδη του
ενεργειακού τομέα και την εμπορία εκπομπών. Ο
αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε για την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια φθηνή, καθαρή
και δυνητικά ατελείωτη πηγή ενέργειας. Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία καταδεικνύει την
επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασής
μας στην καθαρή ενέργεια».
Παράλληλα οι Βρυξέλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν από φέτος την προμήθεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Μητσοτάκη
για ευρωπαϊκό
«μέτωπο» κατά
της ακρίβειας…

Η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε ανακοινώσεις για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν για το μέγεθος του επιδόματος αλλά και
τον αριθμό των δικαιούχων από τις αποφάσεις
που θα ληφθούν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής
που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στο
Παρίσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε
μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Σαρλ Μισέλ. Στόχος ήταν η προετοιμασία και ο καλύτερος συντονισμός των 27 στη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις Βερσαλλίες
στις 10 και 11 Μαρτίου.
Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως μια ευρωπαϊκή ενίσχυση θα λύσει τα χέρια του οικονομικού επιτελείου, που αναζητά τρόπους στήριξης
μέσα στα περιορισμένα περιθώρια που θέτει ο
προϋπολογισμός. «Συνεχίζεται η οριζόντια στήριξη της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, σε όλους τους λογαριασμούς των
νοικοκυριών, στις επιχειρήσεις, στους αγρότες.
Από εκεί και πέρα, θα έχουμε και στοχευμένες
πολιτικές στήριξης, το μέγεθος και το εύρος και η
περίμετρος των οποίων εξετάζονται αυτό το διάστημα και σύντομα θα έχουμε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημέρα της Γυναίκας:
Ο Μητσοτάκης
προανήγγειλε
το «pαnic button»

Κ

υριάκος Μητσοτάκης και
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα
συναντηθούν για τέταρτη
φορά -πρώτη επί τουρκικού
εδάφους- από τον Σεπτέμβριο του 2019,
πλην όμως σε ένα ριζικά διαφορετικό
περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον,
όπως αυτό διαμορφώνεται στο φόντο
του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η ετεροχρονισμένη επιβεβαίωση του
ραντεβού από την πλευρά της Αθήνας χθες κατά το briefing των πολιτικών συντακτών- μαρτυρά τις εξόχως προσεκτικές
κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας, καθώς οι προχθεσινές εμπρηστικές δηλώσεις Τσελίκ προκάλεσαν εκνευρισμό στο
Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο και επεδίωξε
να οριοθετήσει επακριβώς το επικείμενο
γεύμα στην Πόλη, το μενού του οποίου θα
είναι προφανώς οι περιφερειακές εξελίξεις, τα διλήμματα ασφαλείας που εγείρονται ελέω της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, οι διμερείς σχέσεις και η θετική ατζέντα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Χαμηλές προσδοκίες στα διμερή
Η θετική διάθεση με την οποία προσέρχεται στο ραντεβού της Κυριακής ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν συνεπάγεται ότι η
Αθήνα... αιθεροβατεί ως προς τα αποτελέσματα του επερχόμενου ραντεβού ούτε
και ως προς το αποτύπωμά του στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. «O
πρωθυπουργός θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο με θετική
διάθεση, επικεντρώνοντας στην ουσία και
όχι στη ρητορική, χωρίς ψευδαισθήσεις
και φυσικά χωρίς διαφοροποιήσεις από
τις σταθερές και καθαρά διατυπωμένες

Επιδίωξη
το μορατόριουμ
λόγω Ουκρανίας
θέσεις της Ελλάδας, θέσεις που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στο χθεσινό briefing των πολιτικών
συντακτών. Κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν ως ανιστόρητες, αναθεωρητικές
επιδιώξεις και εκτός τόπου και χρόνου αιτιάσεις τις δηλώσεις του εκπροσώπου της
τουρκικής προεδρίας, οι οποίες, όπως
σημειώνουν, δεν αποτελούν βάση συζήτησης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στην ίδια όχθη
Ωστόσο, στην Αθήνα υπάρχει εδραία η
πεποίθηση ότι οι κοινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Τουρκία στο
φόντο των δραματικών επιπτώσεων του
πολέμου στην Ουκρανία, όπως ο ενεργειακός εφοδιασμός τους -αμφότερες προμηθεύονται αζέρικο φυσικό αέριο από τον
αγωγό ΤΑΡ- αλλά και το σφοδρό κύμα
ακρίβειας σε ενέργεια και είδη πρώτης
ανάγκης, μπορούν να αποτελέσουν συν
τω χρόνω το υπόβαθρο προκειμένου να
απομακρυνθεί σταδιακά η Τουρκία από το
μονοπάτι της έντασης που συντηρεί αδιάλειπτα τα τελευταία δύο χρόνια.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης μέσω της
επιδίωξής του να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα οι δύο πυλώνες της νοτιοανατολικής
πτέρυγας του ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία,
να βρίσκονται στην ίδια όχθη σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Τουρκία, διατηρώντας το αρραγές του νατοϊκού μετώπου κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Γίνεται σαφές πως κατ’ αυτό τον τρόπο η
Αθήνα επιχειρεί τρόπον τινά να εκθέσει
την Άγκυρα, τη μόνη στη Βορειοατλαντική
Συμμαχία που εξαιρεί εαυτόν από το
πλέγμα αυστηρών κυρώσεων που έχει
επιβάλει στη Μόσχα.
Προ της επαφής του με τον Ταγίπ Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Κλείδωσε» η συνάντηση
του Έλληνα πρωθυπουργού
με τον Ερντογάν
την Κυριακή στην Πόλη

Εφαρμογή που θα επιτρέπει σε γυναίκες που κινδυνεύουν να ζητούν
βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού
στο κινητό προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για
την «Ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων των γυναικών».
«Σύντομα με τη βοήθεια της έξυπνης τεχνολογίας και με τη συνεργασία της Vodafone μια εφαρμογή θα
επιτρέπει στη γυναίκα που κινδυνεύει
να ζητά βοήθεια με το πάτημα ενός
κουμπιού στο κινητό της. Το “panic
button”, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και ήταν αίτημα πολλών ετών των ελληνικών γυναικείων οργανώσεων», ανέφερε
συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.
Πρόκειται για μια τεχνολογική λύση
που θα ενισχύσει την αμεσότητα με
την οποία μια γυναίκα που δέχεται
επίθεση θα μπορεί να ειδοποιεί τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πρώτη φάση η εφαρμογή θα
λειτουργήσει πιλοτικά για τις πλέον
ευάλωτες στη βία γυναίκες, ενώ σε
βάθος χρόνου στόχος είναι να μπορεί
να έχει πρόσβαση κάθε γυναίκα που
βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η
έμφυλη βία και η ακραία της μορφή, οι
γυναικοκτονίες, αυξήθηκαν πανευρωπαϊκά αλλά και στη χώρα μας στη
διάρκεια της πανδημίας. Όπως είπε, η
ελληνική κυβέρνηση απαντά στο φαινόμενο αυτό «με αυστηρότερες ποινές, αλλά ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα και τις φωνές που τόλμησαν να
πουν “Me Too”, με το metoogreece.gr,
ιδρύοντας δομές για τα θύματα και
υψώνοντας το πιο ψηλό τείχος προστασίας για τις πιο ευάλωτες γυναίκες, τις άνεργες, τις μετανάστριες, τις
γυναίκες με αναπηρία». Για αυτό, πρόσθεσε, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δίνεται πλέον σε όλες τις φιλοξενούμενες στους ξενώνες κακοποιημένων γυναικών.
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το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν επιβεβλημένη τη συνάντηση μεταξύ
του Κυριάκου Μητσοτάκη και
του Ταγίπ Ερντογάν, η οποία ορίστηκε για
τις 13 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.
Πηγές της Κουμουνδούρου υποστηρίζουν πως θα είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, σε μια περίοδο γενικής αποσταθεροποίησης, να θέσει τη δική της ατζέντα
αλλά και τις «κόκκινες γραμμές», στο
πλαίσιο πάντα του Διεθνούς Δικαίου, με
άμεσο στόχο τη μείωση της έντασης και
με απώτερο σκοπό την προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ.
Στο ερώτημα αν είναι μια καλή ευκαιρία
εξαιτίας του Ουκρανικού να τεθεί πιο δυναμικά στο τραπέζι της συζήτησης το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως, αν η Ελλάδα θέλει να έχει μια αξιοπρεπή στάση στην
εξωτερική πολιτική, πρέπει τώρα να θέσει
εκ νέου το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να αναμένει κάποια οριστική λύση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ

«Επιβεβλημένη η συνάντηση
Μητσοτάκη με Ερντογάν»

Τι είχε πει ο Τσίπρας
Καθόλου τυχαίο δεν είναι, βεβαίως, και
το γεγονός πως πριν από μία εβδομάδα ο
Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Βουλής,
καλούσε τον πρωθυπουργό να επιδιώξει
μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.
Υπογράμμιζε, δε, την ανάγκη να υπάρχουν
ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε
αυτή τη χρονική συγκυρία, που ο αναθεωρητισμός της Μόσχας μπορεί να δώσει στην
Άγκυρα τον «αέρα» να προβάλλει πιο επιθετικά τα εξίσου αναθεωρητικά της σχέδια.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει χαρακτηριστικά πως όχι απλώς θεωρεί ανα-

γκαία τη συνάντηση αλλά έχει ασκήσει
κριτική στον πρωθυπουργό επειδή έπρεπε να πάρει νωρίτερα την πρωτοβουλία,
μετά την πολύ δύσκολη περίοδο με το
«Oruc Reis» να κυκλοφορεί στο Αιγαίο
σχεδόν ανενόχλητο και να παραβιάζει τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κατά τη συνέντευξή του μάλιστα στον ΑΝΤ1, μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, έφερε ως
παράδειγμα τις κινήσεις Καραμανλή και

Παπανδρέου, στις αντίστοιχες μεγάλες
κρίσεις μετά την Κύπρο και το «Σισμίκ»:
«Το ίδιο έπραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά την Κύπρο. Και μετά την κρίση του “Χόρα”, πήγε στη Βέρνη και προχώρησε τον διάλογο με την Τουρκία. Το
ίδιο έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά το
“Σισμίκ” με το Νταβός και νομίζω ότι αυτή
είναι μια ορθή στρατηγική, χωρίς αυταπάτες, με σαφείς “κόκκινες γραμμές”».

Η Κουμουνδούρου θεωρεί
πως είναι ευκαιρία για
την Ελλάδα να θέσει
την ατζέντα της
και τις «κόκκινες γραμμές»…

Στοχευμένα μέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά ζητά το ΠΑΣΟΚ
Τ

ην ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φρανς Τίμερμανς.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε με φόντο τα μέτρα που
αναμένεται να παρουσιάσει για την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από ρωσικό φυσικό αέριο και την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. «Είναι μια κρίση
που καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Για αυτό χρειαζόμαστε υπερεθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών για την αντιμετώπιση των μεγάλων αυξήσεων, με στοχευμένα μέτρα για να προστατεύσουμε
τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία κοινών στρατηγικών
αποθεμάτων, υποδομών και αγωγών όπως ο EastMed, την
απεξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο καθώς και την

άμεση ουσιαστική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. «Όσο πιο ισχυρή είναι η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας
μείγμα, τόσο πιο ανθεκτικοί θα είμαστε στις διεθνείς κρίσεις»,
τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης που βρίσκεται στο Στρασβούργο
είχε χθες μπαράζ επαφών με μέλη της ευρωομάδας των σο-

σιαλιστών, προκειμένου να συνδιαμορφώσει την κατεύθυνση της λήψης των αποφάσεων της ευρωπαϊκή επιτροπής για
την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας και την
προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Ο κ. Ανδρουλάκης
μεταξύ άλλων ζήτησε:
• την επιβολή πλαφόν στην τιμή της ενέργειας για να περιοριστούν οι συνέπειες των αυξήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και
φυσικό αέριο που υφίστανται οι καταναλωτές
• τη ρύθμιση της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν
• την ανάγκη επενδύσεων στα δίκτυα και τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών και ιδιαίτερα της Ελλάδας,
που είναι σχετικά ενεργειακά απομονωμένη
• στοχευμένα μέτρα, ώστε ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι να μπορούν να παράγουν μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν μέσα από την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις
στέγες, καθώς και
• φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ενέργειας.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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την ασφαλή απομάκρυνση των
Ελλήνων που έχουν απομείνει
στη Μαριούπολη αλλά και του γενικού πρόξενου Μανώλη Ανδρουλάκη, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΕ στη δυτική είσοδο της πόλης, στρέφει το βλέμμα της η Αθήνα.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, η Μαριούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο βομβαρδισμών από τα ρωσικά
στρατεύματα που πλέον έχουν δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πόλη, «στραγγαλίζοντας» τους κατοίκους
της που περνούν έβδομο εικοσιτετράωρο
χωρίς ρεύμα, θέρμανση και τηλεπικοινωνίες, ενώ δυσεύρετα είναι πλέον τα τρόφιμα και το νερό. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ένα παιδί
έχασε τη ζωή του από αφυδάτωση λόγω
του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι
ρωσικές δυνάμεις.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε»
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας εξακολουθεί να λειτουργεί έχοντας ως προσωρινή έδρα το συγκρότημα του ΟΑΣΕ,
από το οποίο όμως έχουν αποχωρήσει
εδώ και δύο εβδομάδες όλοι οι ξένοι παρατηρητές καθώς και η ένοπλη φρουρά.
«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τον Έλληνα πρόξενο ασφαλή πίσω στην
Ελλάδα», τόνισε ο Νίκος Δένδιας μετά τη
συνάντησή του με τη γενική γραμματέα
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη, Χέλγκα Σμιντ.
Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε

Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Γέφυρα σωτηρίας
για τους Έλληνες
της Μαριούπολης
ακόμη τις βαθιές του ευχαριστίες στους
Έλληνες διπλωμάτες, «που με κίνδυνο της
ζωής τους προσπάθησαν να απομακρύνουν Έλληνες πολίτες και ομογενείς από
την Ουκρανία, αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».
Πρόκειται για την επιχείρηση «Νόστος
3», η οποία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
βράδυ της Παρασκευής, όταν το κομβόι
που μετέφερε Έλληνες πολίτες, ομογενείς και δημοσιογράφους πέρασε τη συνοριακή διάβαση Μοχίλιφ-Ποντίλσκιι στα
σύνορα Ουκρανίας - Μολδαβίας. Την αυτοκινητοπομπή συνόδευε ο πρέσβης
Φραγκίσκος Κωστελλένος, ενώ ο γενικός
πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης παρέμεινε στη Μαριούπολη για να συντονίσει
την απομάκρυνση όσων Ελλήνων πολιτών
και ομογενών έχουν ζητήσει τη συνδρομή

των ελληνικών Αρχών για να εγκαταλείψουν την εμπόλεμη ζώνη.

Επιτυχημένες επιχειρήσεις
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί
πέντε επιχειρήσεις απομάκρυνσης Ελλήνων πολιτών και ομογενών από το Κίεβο,
τη Μαριούπολη και την Οδησσό. Προτεραιότητα της ελληνικής διπλωματίας, άλλωστε, αποτελεί η εξασφάλιση εγγυήσεων
για την ασφαλή εκκένωση περιοχών όπου
βρίσκονται εγκλωβισμένοι πολίτες αλλά
και ναυτικοί. Μετά την αναστολή λειτουργίας της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο,
επί ουκρανικού εδάφους παραμένει μόνο
ο γενικός πρόξενος της Μαριούπολης Μανώλης Ανδρουλάκης, καθώς και το Γενικό
Προξενείο της Οδησσού έχει μεταφερθεί
προσωρινά στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας
εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης

στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη ρωσική
εισβολή βρέθηκαν και στο επίκεντρο της
συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Αυστριακό ομόλογό του, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, αλλά και με τη Βρετανίδα Λιζ Τρας.
Τις συζητήσεις του υπουργού Εξωτερικών
απασχόλησαν και τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου όπως και η κατάσταση
στα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι εναπομείναντες ομογενείς
και ο πρόξενος Μανώλης
Ανδρουλάκης στο επίκεντρο
της Αθήνας για την ασφαλή
επιστροφή τους στη χώρα

Σπ. Μπλαβούκος: «Η Ρωσία θα σταματήσει μόνο αν η Ουκρανία δεχθεί τους όρους της»
Στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα
στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά και στις επικείμενες συνομιλίες στην Αττάλεια της Τουρκίας ανάμεσα στους
υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, αναφέρθηκε μιλώντας στην «Political» o αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος
Μπλαβούκος.
« Έχουμε δύο κατηγορίες διαπραγματεύσεων
που είναι οι ουσιαστικές και εκείνες που είναι τέχνασμα για
να κερδίζουν οι πλευρές χρόνο. Ο τρόπος που διεξάγονται οι
διαπραγματεύσεις από τη ρωσική πλευρά είναι όροι που θα
ισοδυναμούσαν με σχεδόν οριστική συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Δύσκολα οι Ουκρανοί θα δεχθούν αυτούς τους
όρους. Οι Ουκρανοί κερδίζουν χρόνο για να ανασυντάξουν

τις δυνάμεις τους και οι Ρώσοι μπορούν να επικαλούνται το
χαρτί των διαπραγματεύσεων για να μην τους καταλογιστεί
μια ανθρωπιστικά ανεύθυνη στάση. Για αυτό μιλούν για ανθρωπιστικούς διαδρόμους», τόνισε ο καθηγητής και χαρακτήρισε κρίσιμο τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις
διαπραγματεύσεις. «Αυτός ο ρόλος εκμεταλλεύεται
τις ασυμμετρίες πληροφόρησης που συμβαίνουν στις
διαπραγματεύσεις, όταν οι πλευρές δεν αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους θέσεις σε face to face διμερή διαπραγμάτευση, προσπαθώντας έτσι να μπλοφάρουν ή
να ζητήσουν κάτι περισσότερο. Δεν μπορεί να έρθει η ΕΕ,
που έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, να παίξει τον ρόλο
του διαμεσολαβητή. Η λογική της εμπιστοσύνης που έχει ο
διαμεσολαβητής και στις δύο πλευρές είναι κρίσιμη, ώστε να
εκμυστηρευθούν τις πραγματικές τους προθέσεις και τα επιδιωκόμενά τους. Αυτό στηρίζεται σε μια βασική προϋπόθεση

ότι επιδιώκουμε και βλέπουμε μέσα από τις συνομιλίες την
επίλυση μιας κρίσης», σημείωσε ο κ. Μπλαβούκος, ο οποίος
εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις στην Αττάλεια δεν θα αποδώσουν κάτι περισσότερο. «Δυστυχώς, θα είμαι κυνικός. Είναι τέτοιος ο συσχετισμός ισχύος που δεν βλέπω εξέλιξη. Η
Ρωσία θα αποχωρήσει από τα πεδία των μαχών μόνο αν στις
διαπραγματεύσεις η Ουκρανία αποδεχθεί σχεδόν το σύνολο
των όρων των Ρώσων. Αυτό θα ήταν οριστική υποταγή των
Ουκρανών. Η Ουκρανία θα πάψει να υφίσταται σαν ανεξάρτητο κράτος. Η Ουκρανία είναι στη θέση του αδύναμου στις διαπραγματεύσεις». Ο κ. Μπλαβούκος έθεσε ακόμη το ερώτημα
σχετικά με το ποια χώρα θα έχει το πάνω χέρι αν διακοπούν
οι συνομιλίες. «Για τη Ρωσία η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων δεν θα έχει κάποιο κόστος, παρά μόνον αν ενισχυθεί η θέση της Ουκρανίας».
Κώστας Παππάς
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Ο Μίμης και τα «λαβράκια»
Αυτή η κουτσομπόλα της Κουμουνδούρου δεν κρατά με τίποτα το
στόμα της κλειστό. Με πλησίασε λοιπόν με το υπαινικτικό της υφάκι
και μου εκμυστηρεύτηκε ότι τις τελευταίες μέρες ο Αλέξης είναι
πολύ αγχωμένος γιατί κάποιο πουλάκι τού σφύριξε ότι η Αρχή για
την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος που
ξεψαχνίζει τους λογαριασμούς του Μίμη -ναι,
του Παπαγγελόπουλου, βρε- έχει βρει λαβράκια... τόσα με το συμπάθιο. Προφανώς ο
πρόεδρος φοβάται μη βρεθεί και κανένα άλλο στέλεχος του κόμματός του μπλεγμένο
από το πουθενά.

Μαθαίνω ότι είναι πολύ
κοντά η μεταγραφή πρώην
υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στο
ΚΙΝΑΛ. Και δεν αναφέρομαι
στον Σταύρο Κοντονή, που το βλέπω
χλομό. Ο περί ου ο λόγος προετοιμάζεται
ήδη για την εκλογική του κάθοδο σε νομό της Πελοποννήσου. Και θα ακολουθήσει και άλλη μεταγραφή πρώην πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα βόρεια της χώρας.

Η δραματική εκτίμηση
Πάιατ και οι Έλληνες
επιχειρηματίες της Ουκρανίας

Μ

ια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα με
πρόσκληση του Αμερικανού
πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι
Πάιατ και τη συμμετοχή αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών,
εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων αλλά και μεγάλων ΜΚΟ
που ασχολούνται με το Προσφυγικό.
Όπως πληροφορούμαι, ο κ.
Πάιατ «πάγωσε» τους παρισταμένους όταν, μεταφέροντας τις
εκτιμήσεις που γίνονται στα ανώτατα
κυβερνητικά κλιμάκια των ΗΠΑ, είπε
ότι οι πρόσφυγες από την Ουκρανία
μπορεί τελικά να ανέλθουν στον σοκαριστικό αριθμό των 10 εκατομμυ-

ρίων και στο σύνολό τους θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη!
Παρότι η Ελλάδα δεν είναι από τις
πρώτες χώρες υποδοχής, έχει ξεκινήσει ήδη πυρετωδώς η προετοιμασία καταρχάς για τη φιλοξενία και

προστασία γυναικόπαιδων από
την πυρπολημένη Ουκρανία και
στη συνέχεια για τη δημιουργία
δομών αλλά και την ουσιαστική
βοήθεια των Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται
στο Κίεβο, τη Μαριούπολη, την
Οδησσό και αλλού και σε μια νύκτα βρέθηκαν κυριολεκτικά στον
αέρα.
Η πλειονότητα των ελληνικής
καταγωγής επιχειρηματιών
ασχολείται με το εμπόριο πρώτων
υλών και αγροτικών προϊόντων
και με τη ναυτιλία και η Ελλάδα,
όπως μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης,
έχει κάθε λόγο να τους στηρίξει άμεσα και να τους ενσωματώσει στα σχέδια για την ενίσχυση της ελληνικής
οικονομίας.

Δεύτερες σκέψεις για την αλλαγή του εκλογικού νόμου
Πληροφορούμαι εξ απολύτως εγκύρου πηγής ότι η άποψη πολλών
συνεργατών του πρωθυπουργού για την ανάγκη άμεσης αλλαγής
του εκλογικού νόμου λόγω των μεγάλων αβεβαιοτήτων και των
αναταράξεων που θα επιφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη -και στη
χώρα μας- η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αρχίσει να αποκτά ευήκοα ώτα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό γιατί, όπως μου
έλεγε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτους χειρισμούς. Και ορθώς ο κ. Μητσοτάκης
έκρινε μέχρι σήμερα ότι είναι θέμα αξιοπιστίας η προσφυγή στις
δεύτερες κάλπες με τον εκλογικό νόμο που ψήφισε η ΝΔ, αλλά
μπροστά στο πρωτόγνωρο και άκρως τρομακτικό διεθνές σκηνικό
το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική αστάθεια.

KENTΡΙ
Ο Ευκλείδης «πυροβόλησε
τα πόδια του»

Πολύ φοβάμαι ότι τις τελευταίες μέρες έχει
καμφθεί λιγουλάκι η αστική αυτοπεποίθηση του
πρώην τσάρου Ευκλείδη Τσακαλώτου. Όχι γιατί
ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι προεδρικοί πνέουν
μένεα εναντίον του, αλλά διότι οι φράσεις που
χρησιμοποίησε στην πολυθρύλητη συνέντευξή
του στην «Καθημερινή» έχουν προκαλέσει αλλεργία και στους δικούς του της Ομπρέλας. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών, από τους πλέον επωνύμους, του έχουν διαμηνύσει ότι ενόψει συνεδρίου «πυροβόλησε τα πόδια του». Το ερώτημα
είναι αν τα σκάγια τρύπησαν και την Ομπρέλα…

Δεν φυτρώνουν σαν
ραπανάκια οι πολιτικοί
Πρώτη φορά μαθητές ενός γυμνασίου έβαλαν κάτω έναν υπουργό και του έθεσαν καυτά
ερωτήματα και για την επισιτιστική κρίση αλλά
και για προσωπικά θέματα. Εκείνο που έκανε
εντύπωση ήταν το ερώτημα «τι προσόν πρέπει
να έχει κάποιος για να γίνει πολιτικός;». Αλλά
και η απάντηση του υπουργού «να είναι καλός
πολίτης, γιατί και οι πολιτικοί από την κοινωνία
προκύπτουν, δεν φυτρώνουν σαν τα ραπανάκια». Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα διαδραματίστηκαν στη συνέντευξη που πήρε η Γ1 τάξη του
Β’ Γυμνασίου Κιλκίς στον συμπατριώτη τους
ΥπΑΑΤ Γιώργο Γεωργαντά.

Ο αξιόπιστος πρώην ΓΕΕΘΑ
Με ανακούφιση πληροφορήθηκα ότι μετά τη
μικρή… περιπέτεια που είχε ο πρώην αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, όταν ο Τσίπρας
τού τράβηξε το αφτί και πήρε πίσω τη συμφωνία
του με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη για να
αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Πολιτικής Προστασίας, αποκατέστησε τις σχέσεις του με την
Κουμουνδούρου. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες
έχει καθημερινή παρουσία στις συσκέψεις που
γίνονται υπό τον αρχηγό για την ανάλυση των νέων γεωστρατηγικών και πολιτικών δεδομένων
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα το
πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει η άποψη ενός
στρατιωτικού με μακρά θητεία που μέσα σε λιγότερο από μία ώρα ακύρωσε τον εαυτό του δεν το
ξέρει. Προφανώς το γνωρίζει ο κ. Τσίπρας.
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Χαλαρός στην
Κωνσταντινούπολη

Χαλαρό τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη
πέρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως σας είχα σημειώσει
από τη στήλη, έκλεισε και μια συνάντηση με
τον Βαρθολομαίο για να μη φανεί ότι πήγε
για «ντόλτσε βίτα» στην Πόλη… Μάλιστα, ο
Έλληνας που τον ξενάγησε στην Κωνσταντινούπολη, έκανε και σχετική ανάρτηση στον
λογαριασμό του στο Instagram. Με την τραγιάσκα του, άνετος και χαλαρός, απόλαυσε
τα ψαράκια του. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
με τον Έλληνα διεθνή άσο Δημήτρη Πέλκα
που παίζει στη Φενέρμπαχτσε και τη σύντροφό του Κυβέλη Μάρδα, κόρη του πρώην
υφυπουργού Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα.
Με ρωτούν διάφοροι φίλοι σοσιαλιστές «τι ντύθηκε ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργος Παπανδρέου
την Κυριακή που βρέθηκε σε
πάρτι μασκέ στην Πάτρα;». Έχει
ανέβει και σχετική φωτογραφία στα σόσιαλ μίντια, εις την οποία φοράει ένα καπέλο «καβουράκι». Ρώτησα κι έμαθα. Τιρολίνος είχε ντυθεί ο άνθρωπος, Βαυαρός.

Για τους Ρώσους που
πουλάνε όπλα στην
Τουρκία θα μιλήσει κανείς;
Η αριστερή διανόηση συνεχίζει να συντάσσεται με τις λεκτικές ακροβασίες της κυρίας
Μαρίας Ζαχάροβα ότι η Ελλάδα κακώς έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Ξεχνούν, φαίνεται,
όλοι αυτοί οι διπλωματικοί αναλυτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ρωσία πουλούσε επί σειρά ετών
όπλα στην Τουρκία (που είναι χώρα του ΝΑΤΟ)
χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Για
ποιο λόγο οι φίλοι μας οι Ρώσοι πούλησαν
τους S400 στην Τουρκία; Για να τους βοηθήσουν να χτυπήσουν τα ελληνικά νησιά;

Χρονικό του Χρόνου
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Ελβετία ή Σιβηρία;
Διαλέγετε και
παίρνετε

POLITICANTIS
Η Τρας θέλει μπουζούκια
και Βέρτη

Τ

α fake news πάνε κι έρχονται. Τώρα έχει
φουντώσει το σενάριο ότι ο Πούτιν κρύβει το… κορίτσι του, την 38χρονη Αλίνα
Καμπάεβα, σε πανάκριβο σαλέ στην Ελβετία.
Εκεί τη φυγάδευσε ο Ρώσος πρόεδρος μαζί με
τα τέσσερα παιδιά τους, όπως αναφέρουν τα
βρετανικά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγή του
ιστότοπου Page Six. Θα τρελαθώ, βεβαίως,
διότι, πριν από μερικές μέρες, Ρώσος πολιτικός επιστήμονας είχε δηλώσει ότι η επίσημη
ερωμένη του 69χρονου Ρώσου προέδρου κρύβεται μαζί με τα παιδιά τους στη Σιβηρία. Για
τον 61χρονο Ρώσο καθηγητή Βαλερί Σολοβέι, η
οικογένεια του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου
βρίσκεται στην «υπόγεια πόλη» της Σιβηρίας
που είναι κτισμένη με τρόπο που να μπορεί να
επιβιώσει από πυρηνικό πόλεμο. Πάντως, είτε
κρύβεται σε σαλέ στην Ελβετία είτε σε πυρηνικό καταφύγιο στη Σιβηρία, η Αλίνα βρίσκεται
στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών ΜΜΕ
ως η «πρώτη ερωμένη» της Ρωσίας. Να πω την
αλήθεια, το σενάριο της Σιβηρίας το αγοράζω…

Επική γκάφα της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών έβαλε φωτιά στα κοινωνικά δίκτυα. Η
Λίζα Τρας θέλησε να ενημερώσει για τη συνάντησή της με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο
Δένδια, ωστόσο… μπέρδεψε τα πρόσωπα. Σε
ανάρτησή της που έγινε viral «τάγκαρε» λάθος πρόσωπο, καθώς αρχικά εμφανίστηκε ως
ομόλογός της ένας άλλος Νίκος. Και αυτός
δεν ήταν άλλος από τον τραγουδιστή Νίκο
Βέρτη. Το διόρθωσε, βέβαια, αλλά πρόλαβε κι
έγινε viral…

Ο σύντροφος της Βανδή,
«Καπετάν Μιχάλης»…

Ανεξαρτητοποίηση
με αιχμές στο ΜέΡΑ25
Με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, η βουλευτής Αγγελική Αδαμοπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το
ΜέΡΑ25 και την ανεξαρτητοποίησή της. Στην επιστολή της η κυρία Αδαμοπούλου αφήνει αιχμές
για το κόμμα του Γ. Βαρουφάκη
που λειτουργεί ως «κλειστή λέσχη εκλεκτών», καταλογίζοντας
«έλλειμμα δημοκρατίας, αξιοκρατίας και πλεόνασμα οικογενειοκρατίας και νεποτισμού».
Μετά το αρχικό «μούδιασμα», ο γραμματέας του κόμματος απάντησε με «τιτίβισμα» στην ανεξάρτητη πλέον βουλευτή, αναφέροντας πως «με τη συνείδηση
ήσυχη ότι κανένα κόμμα δεν έχει σταθεί σε βουλεύτριά του όπως το ΜέΡΑ25 στην Αγγελική Αδαμοπούλου, της εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο της κόμμα…
τώρα που μύρισαν εκλογές».

Ορίστε, θα σας δώσω και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης που
τον μάθαμε λόγω της σχέσης του με τη Δέσποινα Βανδή θα υποδυθεί τον ρόλο του «Καπετάν Μιχάλη» στην ομώνυμη ταινία που θα
γυριστεί την άνοιξη στην Κρήτη. Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται
στο ποσό των 2.863.200,00 ευρώ και θα γίνει
μέσω σχετικής επιχορήγησης. Το ποσό της
επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό του 1.145.280,00 ευρώ.
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POLITICANTIS

Τι θα αλλάξει ο Χατζηδάκης στο επίδομα ανεργίας;
Στη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε μπόνους, για την πρόσληψη και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, σχεδιάζει να προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε
μπόνους απασχόλησης θα αφορά το σύνολο των ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα εξετάζει ο Κωστής Χατζηδάκης, σχεδιάζεται το επίδομα απασχόλησης - μπόνους να αφορά τόσο τους
άνεργους που λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ύψους 407 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου
2022, όσο και την επιδότηση των μακροχρόνια ανέργων ύψους 200 ευρώ. Στόχος του
υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ είναι η επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και η πάταξη της αδήλωτης ή της υποδηλωμένης εργασίας.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Τραγουδιστής πιστεύει
ότι πρωθυπουργός
είναι ο Τσίπρας
Υπάρχει άνθρωπος που νομίζει ότι ακόμα
και σήμερα είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης
Τσίπρας; Κι όμως, υπάρχει. Να πω τη μαύρη
μου αλήθεια, δεν τον ήξερα… Είναι, λέει,
τραγουδιστής και ακούει στο όνομα Αναστάσιος Ράμμος. Εμφανίστηκε, λοιπόν, ο
αοιδός στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και η παρουσιάστρια τον ρώτησε:
«Ποια είναι η ιδανική τετράδα από την ελληνική τηλεόραση που θα ήθελες να δεις
στο “Total Blackout”; Μπορείς να πεις όποιους θέλεις. Ακόμα και τον πρωθυπουργό».
Και ο Αναστάσιος Ράμμος απάντησε. «Ξέρω
’γώ… Τσίπρας, Βαρουφάκης… Μου ήρθε
τώρα εμένα επειδή είπες πρωθυπουργός».
Όταν, δε, η παρουσιάστρια του επισήμανε
πως πλέον δεν είναι πρωθυπουργός ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος απόρησε. Τόσο
καιρό δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα ο άνθρωπος… Θεούλης.

Πατέλης: Αύξηση του μισθού τώρα
O οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού προτρέπει τους επιχειρηματίες
που παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν εργαζομένους, να προσφέρουν καλύτερες
αμοιβές και να αναζητήσουν προσωπικό
σε ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες που
μέχρι τώρα απέφευγαν να προσεγγίσουν.
Τους καλεί να απευθυνθούν σε νέους, σε
γυναίκες και σε ώριμους ανέργους μεταξύ 55 και 65 ετών, που και δεξιότητες διαθέτουν και εμπειρίες κατέχουν. Με έκπληξη, δε, διαπιστώσαμε ότι τάσσεται υπέρ της αύξησης του βασικού μισθού τώρα, νωρίτερα δηλαδή από την 1η Μαΐου που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τολμηρά και
διαφορετικά όσα λέει ο κ. Αλέξης Πατέλης.

Ξετρύπωσαν μέχρι
και τον Γιανουκόβιτς

Κ

αι κάπου εδώ, εν μέσω πολέμου και αιματοχυσίας, ξεπετάγεται ο αυτοεξόριστος Γιανουκόβιτς και συμβουλεύει τον Ζελένσκι. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς κάλεσε τον νυν πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τα παρατήσει στον πόλεμο
με τη Ρωσία. «Είστε προσωπικά υποχρεωμένος να σταματήσετε την αιματοχυσία
και να καταλήξετε σε μια συμφωνία ειρήνης με οποιοδήποτε κόστος», έγραψε ο φιλορώσος πολιτικός σε μήνυμα που μεταδόθηκε από το κρατικό ρωσικό πρακτορείο
ειδήσεων Ria Novosti. Ποιος; Ο Γιανουκόβιτς! Αυτός που στη χώρα του έχει καταδικαστεί ερήμην σε 13 χρόνια κάθειρξη για προδοσία… Χώρια που οι Ρώσοι έχουν
αρχίσει να διαρρέουν ότι θα ήταν μια κάποια λύση η επαναφορά του στην προεδρία
της Ουκρανίας. Υπομονή, θα δούμε πολλά ακόμα.

Άνοιγμα Θ. Κυριακού
σε Ανατολή και
Αφρική
Ένα ακόμα δυνατό deal έκανε ο
Θοδωρής Κυριακού, με τον μεγαλύτερο όμιλο media σε Μέση Ανατολή
και Βόρεια Αφρική, το MBC Group,
να αποκτά, μέσω αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου 225 εκατ. ευρώ, το 30%
του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, με δικαίωμα
ψήφου. Πρόκειται για συμφωνία που
επετεύχθη με το βλέμμα στη δημιουργία στην Ελλάδα υπερσύγχρονων
και πρωτοποριακών στούντιο και
υποδομών διεθνών προδιαγραφών,
για την προσέλκυση τηλεοπτικών και
κινηματογραφικών παραγωγών από
ολόκληρο τον κόσμο.

LOCK
Δύσκολα τα πράγματα για ορισμένους στη χώρα μας που είχαν συναλλαγές με κεφάλαια
ρωσικής προέλευσης. Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλες οι ύποπτες συναλλαγές βάσει συγκεκριμένων οδηγιών. Επενδύσεις,
δηλαδή, που έγιναν στον χώρο
των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Μη γράψω περισσότερα, γιατί θα με κάψει… ο Θεός.
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ΘΕΣΕΙΣ

Διεθνής Ημέρα Δικαιωμάτων των Γυναικών

Α
της

Μαίρης
Λεοντσίνη
Αναπληρώτρια
καθηγήτρια
του Τμήματος
Εκπαίδευσης
και Αγωγής
στην Προσχολική
Ηλικία, πρόεδρος
της Επιτροπής
Ισότητας
των Φύλων
του ΕΚΠΑ

πό το 1975 που ο ΟΗΕ θεσμοθέτησε την 8η
Μαρτίου ως Διεθνή Ημέρα Δικαιωμάτων
των Γυναικών, η πρόοδος στην εμπέδωση
των δικαιωμάτων των γυναικών και των θηλυκοτήτων σε διεθνές πλαίσιο δεν υπήρξε ούτε γραμμική ούτε ικανοποιητική. Η βραδεία χρονικότητα
που χαρακτηρίζει την κοινωνική μεταβολή με
στόχο την υλοποίηση των γυναικείων αιτημάτων
συναντά τις παγιωμένες δομές ανισότητας, με
αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι αυτονόητες
διεκδικήσεις για ισότητα, άρση των εμποδίων
στην εργασία και καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και των σεξουαλικών μειονοτήτων.
Η Διεθνής Μέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη κριτική
στην επετειακή διάστασή της, χρειάζεται όχι μόνο
για να μας υπενθυμίζει πώς οι ζωές των γυναικών
στον πλανήτη έχουν βελτιωθεί σε σχέση με αυτές
των προγιαγιάδων μας, αλλά κυρίως για να τονίζει
πόσος κόπος χρειάζεται ακόμη για να γίνει «η έμφυλη ισότητα του σήμερα ένα βιώσιμο αύριο»,
σύμφωνα με το θέμα που επελέγη για το 2022 από
τον ΟΗΕ. Εφόσον η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της αφορούν το σύνολο του πλανήτη, στις 8
Μαρτίου 2022 έχει νόημα να υπενθυμίσουμε (μεταξύ άλλων) ότι το 70% του 1,3 δισ. ανθρώπων που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι γυναίκες, ότι το
80% των εκτοπισμένων λόγω περιβαλλοντικών

κρίσεων είναι γυναίκες και ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη έμφυλη
βία, γάμους ανηλίκων και επιδείνωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Η έμφυλη ισότητα δεν είναι πια αποκλειστικό θέμα των
γυναικών και των θηλυκοτήτων, αλλά συστατικό
στοιχείο κάθε προσπάθειας για βελτίωση των
συνθηκών ζωής όλων. Η κοινή δέσμευση στην
καταπολέμηση των σχέσεων εξουσίας και των
δομικών διευθετήσεων που την παράγουν αφορά
όλες, όλους και όλ@ και καθιστά κρίσιμο το κοινωνικό συμβόλαιο που θα επιτρέψει τη συνέχιση
της ζωής στον πλανήτη.

Η 8η Μαρτίου 2022 στο ελληνικό πανεπιστήμιο
Η δημιουργία των Επιτροπών Ισότητας Φύλων
στα ελληνικά πανεπιστήμια θεσμοθετήθηκε σε
περιβάλλον αύξησης των επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας σε περίοδο εγκλεισμού λόγω
πανδημίας και προηγήθηκε της έκρηξης του ελληνικού #MeToo. Εδώ και έναν χρόνο ο δημόσιος
λόγος κατανοεί ότι τα (άλλοτε) εγκλήματα πάθους
χάνουν τον ιδιωτικό (οικογενειακό) χρωματισμό
τους και γίνονται γυναικοκτονίες, δηλαδή αποτελέσματα δομικών κοινωνικών σχέσεων ανισότητας, με την έμφυλη ανισότητα να παραμένει το
ζοφερό μεγάλο τοπίο με τραγικές συνέπειες.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζουν να μη

διαθέτουν δομές ικανές να αντιμετωπίζουν τις
διακρίσεις λόγω (ταυτότητας/έκφρασης) φύλου
και σεξουαλικού προσανατολισμού, παρά την
έκρηξη των καταγγελιών σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, ενώ καλούνται να αναπτύξουν
τις κατάλληλες πρακτικές που θα διασφαλίζουν
την αναγνώριση, τον σεβασμό και την πρόληψη
φαινομένων βίας και παρενόχλησης.
Τα Σχέδια Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, τα
οποία εκπονούνται από τις Επιτροπές Ισότητας
των Φύλων με εργώδεις προσπάθειες και συχνά
ελάχιστους πόρους, τεκμηριώνουν τις άλλοτε μεμονωμένες κραυγές αγωνίας μπροστά στη «γυάλινη οροφή» που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-μέλη ΔΕΠ την ανυπαρξία διαδικασιών για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε όλο
της το φάσμα, καθώς και τη σεξιστική γλώσσα
που διέπει το σύνολο των πανεπιστημιακών εγγράφων και κειμένων. Η 8η Μαρτίου 2022 μας τονίζει ότι αν στοχεύουμε στο συμπεριληπτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο παράγει και μεταδίδει γνώση και ανοίγει ορίζοντες και δρόμους για
το φοιτητικό πληθυσμό, οφείλουμε να ενισχύσουμε δομές όπως τα Παρατηρητήρια ή τα Γραφεία Έμφυλης Ισότητας, που με εξειδίκευση και
τεκμηρίωση θα μετατρέψουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε εργαστήρια «έμφυλης ισότητας του σήμερα για ένα βιώσιμο αύριο».

Βομβαρδίζοντας τον δυτικό πολιτισμό

Τ

ο «Winter of Fire» είναι ένα ντοκιμαντέρ
του Ρώσου σκηνοθέτη Εβγκένι Αφινέφσκι. Εβραϊκής καταγωγής και επισήμως
πολίτης των ΗΠΑ, καταγράφει τις 92 μέρες στα
τέλη του 2013, αρχές του 2014 που συντάραξαν
την Ουκρανία.
Η βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση του Βίκτορ
Γιανουκόβιτς «πάγωσε» ξαφνικά κάθε διαπραγματευτική διαδικασία για την είσοδο της χώρας
στην ΕΕ έπειτα από εναγκαλισμό της με την κυβέρνηση Πούτιν, από την οποία έλαβε σαφείς εντολές, όπως ομολόγησε και ο ίδιος, ανακοινώνοντας την επανέναρξη των συνομιλιών με τη
«μητέρα Ρωσία».
Οι χιλιάδες διαδηλωτές δέχτηκαν τη συγκλονιστική επίθεση των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας (Berkut). Στο ντοκιμαντέρ καταγράφονται
τρομερές σκηνές κατασταλτικής βίας. Νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια χτυπιούνται ανελέητα με
σιδερένια κλομπ, η πλατεία Μεϊντάν γίνεται για
περίπου τρεις μήνες το θέατρο της βαναυσότητας των κυβερνητικών δυνάμεων εναντίον χιλιάδων νέων που απαιτούσαν για τη χώρα τους την
πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή
είχε προαναγγελθεί.
Αντ’ αυτής, ωμή βία αδιακρίτως, κροτίδες με

βίδες και πρόκες για να προκαλούν ακόμη περισσότερους και σοβαρότερους τραυματισμούς.
Ήταν η έναρξη μιας μακροχρόνιας κατασταλτικής διαδικασίας, η σαφέστατη επισφράγιση του
αβέβαιου και βίαιου μέλλοντος της Ουκρανίας, η
έναρξη ενός «βολικού» εμφυλίου. Και δεν παραβλέπει κανείς ότι μέσα από αυτά τα γεγονότα ναζιστικά στοιχεία βρήκαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολιτική και στρατιωτική οντότητα. Χωρίς
να είναι καθαρές αυτές οι καταγραφές στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, είναι απολύτως σαφές
ότι η πολιτική της Ρωσίας έναντι της γειτονικής
της χώρας θα συνέχιζε να ορίζεται και στο μέλλον από τις δύο βασικές κατευθυντήριες προϋποθέσεις που εξελίχθηκαν σε πολεμικά κίνητρα για το αιματοκύλισμα που ζει ο ουκρανικός
λαός αυτές τις δύο εβδομάδες που συγκλονίζουν
την Ευρώπη: Πρώτη, ο τρόμος που ασκεί σε γεωπολιτικό αλλά και ιδεολογικό επίπεδο στον ίδιον
τον Πούτιν η δημοκρατική επιθυμία των Ουκρανών να χαράξουν και να ακολουθήσουν ευρωπαϊκή πορεία. Δεύτερη, η βαθιά ριζωμένη επιθυμία για την παλινόρθωση της σοβιετικής αυτοκρατορίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πούτιν δεν χάνει ευκαιρία να δηλώνει όσο πιο ηχηρά γίνεται ότι η διάλυ-

ση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά λάθη που έχουν γίνει ποτέ.
Οι επιδιώξεις της ΕΣΣΔ να βάλει το πόδι της γερά στην Ευρώπη, τόσο επί Στάλιν όσο και των
επόμενων ηγετών της, είναι ιστορικά δεδομένες.
Με το τέλος του Β’ ΠΠ ήταν έτοιμη να επιβληθεί,
φυσικά και πολιτικά, στη μισή Ευρώπη.
Η εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου απλώς το επιβεβαίωσε. Μνημειώδης είναι η φράση του Νικήτα Χρουστσόφ, μετά την ύψωση του Τείχους του
Βερολίνου, σε μια συζήτηση με τον Μάο Τσε
Τουνγκ: «Το Βερολίνο είναι οι όρχεις της Δύσης.
Κάθε φορά που θέλω να κάνω τη Δύση να στριγγλίσει, ζουλάω το Βερολίνο». Αυτό το δόγμα εξυπηρετεί και σήμερα το Κρεμλίνο. Οι όροι που θέτει για να σταματήσουν η αιματοχυσία και το προσφυγικό δράμα την Ουκρανία είναι καταφανές
ότι κοιτάζουν προς τη Δύση.
Και κοιτάζουν όχι μόνο με το βλέμμα στη γεωστρατηγική «απειλή», αλλά και σε αυτήν που
προκύπτει από τα δικαιώματα, τις ελευθερίες του
δυτικού τρόπου ζωής, των ανοικτών δυτικών
κοινωνιών, της αυτοδιάθεσης, της επιλογής ηγέτη μέσω ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογικών
διαδικασιών. Αυτοί είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι
για την εικοσαετή κυριαρχία του Πούτιν...

τoυ

Κώστα
Κυριακόπουλου
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Ζήτημα ωρών
η εισβολή
στο Κίεβο

Σ

το αίμα βάφτηκε η συμφωνία της προσωρινής
κατάπαυσης του πυρός Ρωσίας και Ουκρανίας
για να εγκαταλείψουν χιλιάδες άμαχοι τις εμπόλεμες περιοχές, την ώρα που η εισβολή του ρωσικού στρατού στο Κίεβο θεωρείται από Αμερικανούς πολεμικούς αναλυτές ζήτημα λίγων ωρών.
Έπειτα από ημέρες στασιμότητας, ρωσικά στρατεύματα
προωθήθηκαν χθες στο προάστιο Ιρπίν, περί τα 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου
μαίνονται οδομαχίες από χθες το απόγευμα. Βίντεο που
κυκλοφόρησαν δείχνουν ρωσικά τεθωρακισμένα άρματα
μάχης τύπου BMP-2 και T-80BVM να εισέρχονται στα περίχωρα του Κιέβου, λαμβάνοντας θέσεις μάχης. Με την τεράστια ρωσική στρατιωτική φάλαγγα σε απόσταση 25 χιλιομέτρων έξω από το Κίεβο, η πρωτεύουσα ζει με την
αγωνία της εισβολής, με στρατιώτες και πολίτες να ετοιμάζουν οδοφράγματα και να τοποθετούν νάρκες σε δρόμους.
Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μόλις οι Ρώσοι ολοκληρώσουν τις επιχειρήσεις για την κατάληψη των πόλεων
της Νότιας και Ανατολικής Ουκρανίας (Μαριούπολη,
Οδησσό και Χάρκοβο), θα στρέψουν το σύνολο των δυνάμεών τους στο Κίεβο. Το τελευταίο οχυρό που έχει απομείνει υπό τον έλεγχο των Ουκρανών είναι η Οδησσός, η
οποία εδώ και λίγα 24ωρα έχει σχεδόν περικυκλωθεί από
υπέρτερες ρωσικές δυνάμεις, με τον ρωσικό στόλο της
Μαύρης Θάλασσας να έχει ήδη επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό.

Κατηγορίες Ζελένσκι
«Ο εχθρός άνοιξε έναν πολύ μικρό διάδρομο, προς τα
κατεχόμενα εδάφη, για μερικές δεκάδες ανθρώπους, ίσα
ίσα για να τους δείξουν οι κάμερες. Βομβαρδίζουν αμά-

Μπάιντεν: Τέλος
στις εισαγωγές
ρωσικού πετρελαίου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε
χθες την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ένα επιπλέον βήμα κυρώσεων κατά της
Ρωσίας λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής στην
Ουκρανία.
«Το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα είναι πλέον αποδεκτό από τα λιμάνια των ΗΠΑ και ο αμερικανικός
λαός θα επιφέρει άλλο ένα ισχυρό πλήγμα σε αυτήν την πολεμική μηχανή», είπε ο Μπάιντεν. «Οι
Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συμμετέχουν
στο μποϊκοτάζ, καθώς εισάγουν το 40% των αναγκών τους σε ενέργεια από τη Ρωσία», μετέδωσε το
πρακτορείο Bloomberg, τονίζοντας ότι εν αναμονή
των δηλώσεων Μπάιντεν η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε περισσότερο από 5%, στα 130 δολάρια το βαρέλι.

χους», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι,
κατηγορώντας τις ρωσικές δυνάμεις ότι χτύπησαν λεωφορεία που θα απομάκρυναν αμάχους έπειτα από συνεννόηση για την εκκένωση της Μαριούπολης. Ο Ζελένσκι
κατήγγειλε επίσης ότι οι Ρώσοι ναρκοθέτησαν τον δρόμο
που είχε συμφωνηθεί για να μεταφερθούν τρόφιμα και
φάρμακα στη Μαριούπολη, στη Νότια Ουκρανία.
Μόνο μία πομπή με αμάχους, κατοίκους και ξένους
φοιτητές, αναχώρησε χθες από την ουκρανική πόλη Σού-

μι, στα βορειοανατολικά, μετά τη συμφωνία Μόσχας και
Κιέβου για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων.
Οι πιο άγριες μάχες διεξάγονται από χθες στη Μαριούπολη και το Μικολάιβ, δύο σημαντικά λιμάνια, το πρώτο
στην Αζοφική και το δεύτερο στη Μαύρη Θάλασσα, που
αποτελούν τους άμεσους στόχους των ρωσικών επιχειρήσεων. «Οι Ρώσοι κατακτητές στερούν κυνικά από μισό
εκατομμύριο κατοίκους νερό, φως, θερμότητα και επικοινωνίες. Όλες οι έξοδοι και οι είσοδοι στην πόλη είναι αποκλεισμένες», δήλωσε ο δήμαρχος της Μαριούπολης, καθώς τα τρόφιμα και τα φάρμακα εξαντλούνται.
Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πλέον αναπτύξει
στην Ουκρανία σχεδόν το 100% των τουλάχιστον 180.000
στρατιωτών που είχε συγκεντρώσει στα σύνορα της χώρας πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων
στις 24 Φεβρουαρίου.
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες ότι οι πρόσφυγες που έχουν
φύγει από την Ουκρανία ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια,
στην «ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην
Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Εκτιμάται ότι
έως και 11 εκατομμύρια άνθρωποι θα εγκαταλείψουν την
Ουκρανία, εάν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες.

Οι Ρώσοι κλείνουν τις βασικές διόδους
προς την ουκρανική πρωτεύουσα Η Οδησσός είναι το τελευταίο οχυρό
που έχει απομείνει υπό τον έλεγχο των
Ουκρανών - Βομβαρδίζουν αμάχους
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Ευρωομόλογο-μαμούθ
για ενέργεια και άμυνα

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ

η λήψη ακόμη δραστικότερων
μέτρων για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης που εξελίσσεται σε εφιάλτη για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι τα «ισχύοντα», το λιγότερο, δεν
επαρκούν. Μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση έχει
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, με το μόνο
βέβαιο, για την ώρα, να είναι η αδυναμία
προβλέψεων.
Σε μια τελευταία εξέλιξη, στα πλάνα της
Κομισιόν βρίσκεται και η έκδοση κοινού
ομολόγου για τη χρηματοδότηση των
ενεργειακών και αμυντικών δαπανών.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα
του Bloomberg, το συγκεκριμένο θέμα,
δηλαδή η έκδοση ενός ευρωομολόγου
πολλών δεκάδων δισ. ευρώ, θα συζητηθεί
κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που θα
πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα (1011 Μαρτίου).
«Πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία για να
αντιμετωπίσουμε νέα ζητήματα που θέτει
ενώπιόν μας αυτή η κρίση», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για την οικονομία Πάολο
Τζεντιλόνι, το βράδυ της Δευτέρας από το
βήμα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα δώσουν πολιτική καθοδήγηση για περαιτέρω κινήσεις στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής.

Κατανομή εσόδων
Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε
να σχολιάσει λεπτομέρειες του σχεδίου,
ωστόσο τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν την κατάσταση και είναι
έτοιμοι να αντιδράσουν στις έκτακτες περιστάσεις.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να είναι έκδοσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
στη συνέχεια θα μοιράζει τους πόρους
στα κράτη-μέλη υπό μορφή δανείου για
δαπάνες στους δύο τομείς (ενέργεια και
άμυνα).
Μια εκδοχή είναι ο διαμοιρασμός υπό
τη μορφή του προγράμματος SURE, που
χρησιμοποιήθηκε για τη μάχη σωτηρίας
θέσεων εργασίας κατά την πανδημία.
Σε αυτό το φόντο, η Κομισιόν εισηγεί-

ται την υιοθέτηση μιας νέας, επικαιροποιημένης «εργαλειοθήκης», με νέα
προτεινόμενα μέτρα για τη στήριξη των
Ευρωπαίων καταναλωτών και επιχειρήσεων από το υψηλό κόστος. Με τις οριστικές ανακοινώσεις να αναμένονταν αργά χθες το απόγευμα, διαρροές που
έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας
ανέφεραν ότι στην «εργαλειοθήκη» θα
περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις
για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας της Ευρώπης, η οποία αποδείχτηκε
εξαιρετικά ευάλωτη με την έναρξη του
πολέμου στην Ουκρανία.
Το πλάνο της Κομισιόν θα συνδυάζει
αύξηση εισαγωγών LNG και αερίου μέσω αγωγών εκτός των ρωσικών, νέους

Μένουν σε τροχιά ρεκόρ οι τιμές
παρά την ελαφρά υποχώρηση
Αν και χαμηλότερα των ιστορικών ρεκόρ που κατέγραψαν χθες, οι τιμές σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια παραμένουν σε απαγορευτικά
επίπεδα. Ταυτόχρονα, η διακύμανση των τιμών είναι ιδιαίτερα έντονη, υπογραμμίζοντας τη ρευστότητα και την αναταραχή που πλήττει τις αγορές. Συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραδόσεως
Απρίλιου στο ολλανδικό hub TTF, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
διαπραγματευόταν στα 204,9 ευρώ/MWh και το brent στα 127 ευρώ το βαρέλι.
Μετά το σοκ των 426 ευρώ/MWh στη χονδρική ρεύματος για την Τρίτη 8 Μαρτίου,
με τη μέγιστη, για την ίδια μέρα, να φτάνει έως και τα 600 ευρώ/MWh, η αντίστοιχη για σήμερα υποχώρησε στα 331,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Βέβαια, και πάλι παραμένει σε επίπεδα πολλαπλάσια των αντίστοιχων προηγούμενων ετών (στις 8
Μαρτίου 2020, ήταν 44,55 ευρώ /MWh).

αποθηκευτικούς χώρους και μια συνολική επίσπευση των στόχων του «Fit for
55», αφενός δηλαδή πολύ περισσότερες
ΑΠΕ, αφετέρου επιτάχυνση της ενεργειακής απόδοσης και στροφή στην ηλεκτροκίνηση.
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα παραπάνω σημαίνουν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να
αντικαταστήσει τα 155 bcm ρωσικού φυσικού αερίου που εισάγει ετησίως με 112
bcm από άλλες πηγές. Εξ αυτών, τα 50
bcm θα προέλθουν από νέες πηγές
LNG, 10 bcm από αγωγούς εκτός Ρωσίας και 20 bcm από νέες εγκαταστάσεις
αιολικής ενέργειας που θα μειώσουν τη
ζήτηση για σταθμούς παραγωγής ενέργειας οι οποίες λειτουργούν με φυσικό
αέριο. Να σημειωθεί ότι κοινό παρονομαστή όλων των μέτρων αποτελεί η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Μόσχα πολύ πριν από το 2030.
Άλλα μέτρα θα αφορούν επενδύσεις σε
νέα terminals για την υποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενίσχυση της παραγωγής βιοαερίου, επιταχυντή υδρογόνου και «ενεργειακό σύμφωνο» για μαζικότερες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Η Κομισιόν προωθεί σχέδιο
απεξάρτησης από το φυσικό
αέριο της Ρωσίας και μέτραασπίδα στους καταναλωτές
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ΕΛΛΑΔΑ

Μακελάρης της Ανδραβίδας: «Δεν τους σκότωσα για τα χρήματα...»
Νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί τελικά σήμερα, Τετάρτη 9/3, πήρε ο 60χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του τετραπλού φονικού στην Ανδραβίδα. Αυτό καθώς
κανένας δικηγόρος δεν δεχόταν να αναλάβει την υπεράσπισή του και έτσι η δικαιοσύνη του όρισε αυτεπαγγέλτως
τον ποινικολόγο Σπύρο Ανδριόπουλο, ο οποίος ζήτησε 24
ώρες για να μελετήσει τη δικογραφία. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας,
ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ’ ομολογίαν δράστη του
τετραπλού φονικού που συγκλόνισε την Ελλάδα, είπε ότι ο
πελάτης του «δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με το περιβάλλον»,
ότι «δηλώνει μετανιωμένος για τις πράξεις του» και ότι
«λυπάται πολύ». Στο ερώτημα αν έδωσε στον ίδιο μια
απάντηση σχετικά με τις δολοφονίες των δύο παιδιών του

Π

ολύ πιο διαβασμένοι από ό,τι
είχε εκτιμήσει αρχικά και η
ΕΛΑΣ ήταν οι δράστες της
απαγωγής τού Γιώργου Κυπαρίσση, ωστόσο, όπως συμβαίνει σχεδόν
σε όλες τις περιπτώσεις αρπαγής στη χώρα μας, ούτε αυτοί διέφυγαν της σύλληψης (σ.σ. αν και αναζητούνται ακόμη τρία
τέσσερα άτομα με περιφερειακό ρόλο).
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τα
μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν παγιδεύσει το αυτοκίνητο του 40χρονου επιχειρηματία με GPS tracker (μτφ. συσκευή
γεωεντοπισμού). Με τον τρόπο αυτό παρακολουθούσαν όλα τα δρομολόγιά του,
χαρτογράφησαν τις κινήσεις του και βρήκαν το πιο πρόσφορο για αυτούς σημείο,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν την
απαγωγή του. Σύμφωνα με πληροφορίες,
αρκετό καιρό πριν από την αρπαγή της
29ης Δεκεμβρίου 2021, οι δράστες είχαν
τοποθετήσει κάτω από το λευκό τζιπ του
Γιώργου Κυπαρίσση τη συσκευή γεωεντοπισμού, χωρίς να αντιληφθεί ο επιχειρηματίας τις κινήσεις τους. Στη συνέχεια,
μέσω σχετικής εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο, φέρονται να παρακολουθούσαν
πού πήγαινε και σε ποιες ώρες. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει
από τη δικογραφία είναι ότι το διάστημα
των 65 ημερών -όσο δηλαδή διήρκεσε η
απαγωγή-, οι δράστες επικοινώνησαν συνολικά 14 φορές με την οικογένεια του
40χρονου. Επικοινωνίες που έγιναν είτε
τηλεφωνικά, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε
με διαδικτυακές εφαρμογές, όπου εστάλησαν και τρία βίντεο -απόδειξη ότι ο
Γιώργος Κυπαρίσσης ήταν εν ζωή.

Το καυτό μπάνιο και το ψέκασμα
Με την έρευνα της ΕΛΑΣ για τους ασύλληπτους συνεργούς, τις 500.000 ευρώ
από τα λύτρα και τα δύο κρησφύγετα να
συνεχίζεται, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα κατέθεσε στους αστυνομι-

ζευγαριού (σ.σ. ηλικίας 2 και 3 ετών), ο κ. Ανδριόπουλος
δήλωσε πως όπως ισχυρίζεται και στην ομολογία του «δεν
θυμάται», ενώ υποστηρίζει πως σκότωσε το ζευγάρι «όχι
για τα χρήματα αλλά για κάτι πολύ πιο σοβαρό». Αξίζει να
σημειώσουμε ότι η μεταγωγή του στο δικαστικό μέγαρο
έγινε με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχε
συγκεντρωμένο πλήθος που τον αποδοκίμασε και επιχείρησε να τον λιντσάρει.
Σε αυτό συνετέλεσαν και οι νέες αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο 60χρονος φέρεται να ζήτησε από τους
αστυνομικούς που τον συνέλαβαν βοήθεια για «να πέσει
στα μαλακά» και να ρώτησε γιατί του κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στο σπίτι του.
Κ. ΠΑΠ.

Οι διαβασμένοι δράστες
και οι εφιαλτικές ώρες

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

κούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων
Κατά Ζωής ο 40χρονος επιχειρηματίας
σχετικά με όσα βίωσε τις 65 ημέρες της
ομηρείας του. «Αμέσως μόλις φτάσαμε
στο πρώτο κρησφύγετο, μου έβαλαν ωτοασπίδες στα αυτιά και από πάνω μου έβαλαν ακουστικά μουσικής. Τα μάτια μου
ήταν ήδη καλυμμένα από τη στιγμή που με
απήγαγαν. Μου είχαν βάλει κουκούλα και

μονωτική ταινία. Δεν άκουγα και δεν
έβλεπα τίποτα. Αυτός ήταν ο στόχος τους,
άλλωστε. Επίσης, τα χέρια μου ήταν δεμένα πίσω, με χειροπέδες. Μου είχαν δέσει
και τα πόδια για να μην έχω ελευθερία κίνησης. Με ρίξανε στο πάτωμα. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, παρά ελάχιστα», είπε
χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κυπαρίσσης.
Όσον αφορά τις ώρες πριν από την απελευθέρωσή του, ο 40χρονος επιχειρηματίας σημείωσε ότι «με έβαλαν νωρίς το
πρωί να κάνω μπάνιο με καυτό νερό. Έκανα μπάνιο πολλή ώρα. Παράλληλα με ψεκάζανε με κάποιο υγρό, σαν χλωρίνη, ενώ
με βάλανε να ξυρίσω το σώμα και το κεφάλι πολύ σχολαστικά. (...) Όταν επιτέ-

λους με άφησαν, μου είπαν να βγάλω από
τα μάτια του την ταινία με την οποία ήταν
δεμένα και να μη γυρίσω να κοιτάξω πριν
μετρήσω μέχρι το πενήντα, κάτι που έκανα». Όσον αφορά τους τρεις συλληφθέντες, την Πέμπτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Τι είπε στην κατάθεσή του ο
απαχθέντας επιχειρηματίας
Γιώργος Κυπαρίσσης Είχε μονίμως κλειστά μάτια,
αυτιά, αλλά και χειροπέδες
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Στη δημοσιότητα
τα ονόματα
των υποψηφίων
για εξετάσεις σε
Στρατιωτικές Σχολές

Στροφή προς την
επαγγελματική
εκπαίδευση…
Της Εύης Πανταζοπούλου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων των φετινών
πανελλαδικών εξετάσεων που γίνονται δεκτοί να συμμετάσχουν στις
Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την
εισαγωγή σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα και θα
ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου, ενώ
οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις των
Ελλήνων του εξωτερικού θα διεξαχθούν μεταξύ 22 και 29 Αυγούστου.
Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε υποψήφιο είναι τέσσερις ημέρες.
Συγκεκριμένα, την πρώτη και τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (την πρώτη μέρα
σε γραπτή δοκιμασία και τη δεύτερη
σε προφορική συνέντευξη), την τρίτη μέρα σε υγειονομική εξέταση,
εφόσον κριθεί ικανός στις ψυχομετρικές δοκιμασίες, και την τέταρτη
μέρα σε αθλητικές δοκιμασίες, εφόσον κριθεί ικανός στην υγειονομική
εξέταση.
Για τη συμμετοχή τους στις ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή να
έχουν υποβληθεί σε rapid test τις τελευταίες 48 ώρες ή PCR τις τελευταίες 72 ώρες.

Σ

ε ανοδική τροχιά βρίσκεται η
επαγγελματική εκπαίδευση, όπως
καταδεικνύουν τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό
Σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Σήμερα
λειτουργούν 405 ημερήσια και εσπερινά
επαγγελματικά ΕΠΑΛ, στα οποία φοιτούν
104.000 μαθητές, έναντι 210.000 στα γενικά
λύκεια, αριθμός αυξημένος κατά 24% συγκριτικά με τη σχολική χρονιά 2017-2018, γεγονός που δείχνει τη στροφή προς την
επαγγελματική εκπαίδευση.
Σε επίπεδο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λειτουργούν 129 δημόσια ΙΕΚ, σε
74 πόλεις της Ελλάδας, στα οποία κατά το
χειμερινό εξάμηνο του 2020 φοιτούσαν περισσότεροι από 34.000 καταρτιζόμενοι. Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί άδειες και λειτουργούν 84 ιδιωτικά ΙΕΚ, στα οποία την ίδια
περίοδο φοιτούσαν 36.000 καταρτιζόμενοι.
Επιπλέον, λειτουργούν 30 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ με
συνολικά 3.735 σπουδαστές, το χειμερινό
εξάμηνο του 2021, 8 ΙΕΚ του υπουργείου
Τουρισμού, σε Ανάβυσσο, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Άργος, Γαλαξίδι,
Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, και 48 ακόμα αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας.
Στον αντίποδα, στην Ελλάδα, το ποσοστό
συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές επιμορφωτικές δραστηριότητες, εκτός
του τυπικού συστήματος, παραμένει καθηλωμένο σε χαμηλά νούμερα. Συγχρόνως, το
μεγαλύτερο ποσοστό όσων συμμετέχουν

στις δραστηριότητες και τα προγράμματα
αυτά που απευθύνονται σε ενήλικες έχουν
αυξημένα τυπικά προσόντα, είναι δηλαδή
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίθετα, φαίνεται ότι εκείνοι οι ενήλικες
που έχουν περιορισμένα προσόντα, άρα και
μεγαλύτερη ανάγκη επιμόρφωσης, δεν
συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα.

Δόθηκαν 20.000 πιστοποιήσεις
Σύμφωνα, πάντως, με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέχρι σήμερα 20.000 ενήλικοι έχουν πιστοποιηθεί για
την εκπαιδευτική τους επάρκεια και 25.000
υποψήφιοι έχουν αιτηθεί πιστοποίησης, η
οποία αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο
διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2019,
η Ελλάδα κατείχε αρνητική πρωτιά καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
(35,2%) των νέων 15-24 ετών. Παρά τις βελτιωτικές κινήσεις των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα προγραμμάτων μαθητείας για νέους
15 έως 18 ετών με εξαίρεση τα προγράμματα
που προσφέρουν οι 50 επαγγελματικές
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ σε 35 ειδικότητες.

Αυξημένοι κατά 24% σε σχέση
με το 2018 είναι οι μαθητές
που προτιμούν τα ΕΠΑΛ
- Πόσα είναι τα δημόσια
και ιδιωτικά ΙΕΚ

ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο… ψυγείο Έρχονται
χιονοκαταιγίδες
στην Αττική
Μάρτης γδάρτης, λέει ο λαός που
ξέρει κάτι παραπάνω και προς επίρρωση της παροιμίας, η κακοκαιρία
«Φίλιππος» που μας επισκέπτεται
σήμερα φέρνει μαζί της χιόνια και
κρύο. Ο «Φίλιππος» φαίνεται ότι θα
μείνει για μέρες στην Ελλάδα και
αναμένεται να μας θυμίσει τις κρύες
μέρες και νύχτες του Φλεβάρη μέχρι
την Κυριακή 13 Μαρτίου, οπότε σταδιακά θα αρχίσει να σκέφτεται να
μας αποχαιρετήσει. Η κακοκαιρία θα
έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ
χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό
και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις.
Αναλυτικά, σήμερα χιονοπτώσεις
θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε
πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της
Μακεδονίας και της Θράκης. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν
και σε περιοχές της Θεσσαλίας και
της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλό
υψόμετρο καθώς και στα ορεινά της
Κρήτης. Την Πέμπτη, οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά και
ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας,
των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της
Ανατολικής Πελοποννήσου. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο οι
χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα
ορεινά-ημιορεινά.
Στην Αττική, από την Πέμπτη έως
και την Κυριακή, θα εκδηλώνονται
κατά περιόδους χιονοπτώσεις και σε
πεδινές περιοχές, με εξάρσεις και
υφέσεις. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν
ότι στα βόρεια και βορειοανατολικά
προάστια το χιόνι θα είναι πιο πυκνό
και θα εκδηλώνεται για περισσότερες ώρες, και με μεγαλύτερη συχνότητα.
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Μειώθηκε η ποινή του ισοβίτη που έκαψε
ζωντανό έναν 32χρονο ύστερα από καβγά…
«Έσπασαν» τα ισόβια για τον 39χρονο που έκαψε ζωντανό 32χρονο ύστερα από μεταξύ τους καβγά, στην πλατεία Ναυαρίνου, στη Θεσσαλονίκη. Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά πλειοψηφία, αφού τον έκρινε ένοχο για
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, επιβάλλοντάς του ποινή 15ετούς κάθειρξης.
Στην απολογία του, ο 39χρονος ομολόγησε την πράξη
του, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «κακιά στιγμή».
Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2013 μπροστά στα
μάτια περαστικών. Είχε προηγηθεί λεκτικό επεισόδιο, στη
συνέχεια του οποίου ο 39χρονος περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό τον άτυχο άνδρα και τον πυρπόλησε με αναπτήρα. Το θύμα κατέληξε ύστερα από λίγο καιρό, λόγω των
εγκαυμάτων που είχε υποστεί.

Το σχόλιο Γαλαμάτη για
το πρόστιμο στον Ηρακλή
Είναι φανατικός Ηρακληδέας και δεν τον κρύβει.
Ο λόγος για τον γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης Δημήτρη Γαλαμάτη, ο οποίος σχολίασε
με χιουμοριστικό τρόπο το πρόστιμο που επέβαλε η
αστυνομία στην ομάδα της καρδιάς του γράφοντας:
«Πρόστιμο στον Ηρακλή μας, για τους υπεράριθμους χθες στο Ιβανώφειο! Πληρώνουμε το τίμημα
της μαζικότητας… δεν μας χωράνε τα γήπεδα».

Άσπρισαν τα βόρεια
προάστια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τήρησε το έθιμο
του χαρταετού
ο Τζιτζικώστας

Η προτίμηση
των Σερραίων
στον Α. Χρυσάφη

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας
άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να πετάξει αετό! Ο
περιφερειάρχης τήρησε το έθιμο
την Καθαρά Δευτέρα και μαζί με
τα δύο του παιδάκια βρέθηκε στην
εξοχή για να πετάξει τον χαρταετό.
Μάλιστα, ανέβασε το τρυφερό
στιγμιότυπο με τον γιο και την κόρη να τρέχουν να βοηθήσουν στο
πέταγμα, ευχόμενος σε όλους καλή Σαρακοστή.

Μπορεί να απέχουμε περίπου έναν
χρόνο από τις δημοτικές εκλογές, αλλά
όπως μαθαίνουμε κάποιοι ξεκίνησαν
ήδη τις μετρήσεις. Βλέπετε, πολλοί θέλουν να ξέρουν τι αποδοχή έχουν αυτοί
τους οποίους στήριξαν. Κάπως έτσι,
λοιπόν, ήρθε στα αυτιά μας το όνομα
του νυν δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη, ο οποίος για την ώρα
τουλάχιστον δείχνει να «παίζει μπάλα»
μόνος του. Τώρα, ποιος έκανε την
έρευνα, μη μας ρωτάτε, γιατί δεν πρόκειται να σας το αποκαλύψουμε.

Η συνάντηση
Πέλκα - Τσίπρα και
η κόρη τού Μάρδα
Συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είχε ο Δημήτρης Πέλκας στην Κωνσταντινούπολη. O μεσοεπιθετικός της
Φενέρμπαχτσε, συνοδευόμενος από
την αρραβωνιαστικιά του Κυβέλη Μάρδα, γευμάτισε με τον κ. Τσίπρα, που επίσης συνοδευόταν από την οικογένειά
του. Τη σχετική φωτογραφία ανάρτησε
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η κόρη του πρώην υπουργού
Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρη Μάρδα, Κυβέλη.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου για τα Leopard
Για το ενδεχόμενο μεταφοράς της γραμμής παραγωγής των Leopard στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε
Βόλο ή Θεσσαλονίκη, αλλά και την αναβάθμιση περίπου 700 αρμάτων μάχης του Στρατού Ξηράς, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Συγκεκριμένα ο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

βουλευτής της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της ΝΔ
μίλησε για «ώριμες συζητήσεις μεταξύ ΥΠΕΘΑ και της
γερμανικής εταιρείας κατασκευής (KMW). Τα οφέλη
για εμάς από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού
είναι και στρατηγικά και οικονομικά, απτά και άμεσα».

Επί ποδός βρέθηκαν για μία ακόμη φορά φέτος οι
υπηρεσίες των δήμων εξαιτίας του χιονιά. Ιδιαίτερα
στους Δήμους Πυλαίας-Χορτιάτη, Λαγκαδά και
Ωραιοκάστρου όπου είδαν ξαφνικά να ασπρίζουν τα
πάντα, αν και Μάρτης μήνας, και χρειάστηκε η επέμβαση μηχανημάτων και εργαζομένων για να μείνει
ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Αναζητά νέα ημερομηνία
για το προσυνέδριο η ΝΔ
Προς αναζήτηση νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του προσυνεδρίου στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στη ΝΔ. Οι διεθνείς εξελίξεις ματαίωσαν
τη διοργάνωση που ήταν να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 10 Μαρτίου, παρουσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Και αυτό γιατί την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Παρίσι για να λάβει
μέρος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ενώ
στη συνέχεια θα μεταβεί στο Φανάρι, όπου θα λάβει μέρος στις εκδηλώσεις για την Κυριακή της
Ορθοδοξίας που θα γίνουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Οι «ποντικοί» του Π. Μελά
Μήνυση κατ’ αγνώστων κατέθεσε ο Δήμος Παύλου Μελά, διότι διαπιστώθηκε πως μέσα στο εορταστικό τριήμερο κλάπηκαν σχάρες φρεατίων από την
οδό 25ης Μαρτίου. Ο αντιδήμαρχος Ιωσήφ Άκης
Αράπογλου χαρακτήρισε τις κλοπές αυτές επικίνδυνες και σοβαρές, καθώς εγκυμονούν κινδύνους για
οδηγούς και πεζούς, ενώ ανέφερε ότι θα γίνουν τα
αδύνατα δυνατά, ώστε να βρεθούν οι επιτήδειοι και
να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μανιφέστο της Μασσαλίας

Ομόφωνη καταδίκη της Ρωσίας
από αυτοδιοικητικούς
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ στη Μασσαλία με την υπογραφή του Μανιφέστου της Μασσαλίας και την ομόφωνη στήριξη της Ουκρανίας και την καταδίκη της ρωσικής εισβολής. Το Μανιφέστο της Μασσαλίας είναι ένα κείμενο
12 σημείων που συνυπογράφουν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι της ΕΕ και αφορά την
ανάγκη η φωνή της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης να είναι ισότιμη σε όλη τη διαδικασία λήψης
των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη οι πολιτικές της ΕΕ να είναι πιο άμεσες και αποτελεσματικές και να απαντούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων
πολιτών. «Να εργαστούμε όλοι μαζί ενωμένοι ώστε η Δημοκρατία μας να είναι αποτελεσματική και να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Μανιφέστο.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν 3.000 Ευρωπαίοι αυτοδιοικητικοί από τις 240 περιφέρειες και τους
90.000 δήμους της Ευρώπης, εκπροσωπώντας 1,2 εκατομμύριο περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους και αποτελώντας τη φωνή όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Αποκαθίσταται το σπίτι
του Αγίου Γερασίμου στα Άνω Τρίκαλα
Εγκρίθηκε
από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η εκπόνηση μελετών
στο πλαίσιο της
προστασίας,
αποκατάστασης, ανάδειξης
και επανάχρησης του Αρχοντικού Νοταρά
στα Άνω Τρίκαλα του Δήμου
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στην Κορινθία. Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση των εν λόγω μελετών -αναλαμβάνει απολογιστικά και με αυτεπιστασία η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας- ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και
η χρηματοδότηση γίνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το ήδη από
το 1962 κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο αρχοντικό Νοταρά
αποτελεί τεκμήριο της διαδρομής μιας μεγάλης οικογένειας με καταγωγή
στους βυζαντινούς χρόνους και με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας και αργότερα. Σημειώνεται ότι στο κτίριο αυτό γεννήθηκε το 1506 ο Γεράσιμος Νοταράς, ο πολιούχος της Κεφαλονιάς Άγιος
Γεράσιμος.

Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής

Στάση εργασίας αύριο Πέμπτη
Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΥΠΕΣ προκηρύσσει το Συνδικάτο
ΟΤΑ Αττικής την Πέμπτη από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 12. Όπως
επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε τον
αγώνα μας για να μην απολυθεί κανένας συνάδελφός μας στο τέλος του
Μάρτη. Να καταργηθούν όλες οι συμβάσεις ελαστικής εργασίας. Μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους. Ξέρουμε καλά ότι οι ανάγκες των υπηρεσιών μας από προσωπικό είναι μεγάλες, ότι καλύπτουμε βασικές ανάγκες
στη λειτουργία των υπηρεσιών, ότι χωρίς εμάς πολλές από αυτές θα είχαν
αναστείλει ακόμη και τη λειτουργία τους».

!

Αλόννησος - Αστυπάλαια

Ο Δήμος Αθηναίων
στο πλευρό της Ουκρανίας

Κοινή τουριστική
παρουσίαση
των δύο νησιών
Κοινή προβολή στο βρετανικό
κοινό μετά την άρση των περιοριστικών ταξιδιωτικών μέτρων λόγω πανδημίας οργάνωσαν την περασμένη
Πέμπτη οι Δήμοι Αστυπάλαιας και
Αλοννήσου με τη στήριξη της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Στην
εκδήλωση, που έγινε στην κατοικία
του Έλληνα πρέσβη, παραβρέθηκαν
επιλεγμένοι Βρετανοί δημοσιογράφοι, τουριστικοί πράκτορες, Tour
Operators και επίδικοι σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά ελληνικά πιάτα
αλλά και τοπικά εδέσματα από την
Αλόννησο και την Αστυπάλαια. «Η
ενθουσιώδης ανταπόκριση των ειδικών μορφών τουρισμού των Δήμων
Αλοννήσου και Αστυπάλαιας αντανακλά το ενδιαφέρον της βρετανικής αγοράς για την Ελλάδα, υπό τις
αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε»,
αποφαίνονται οι δήμαρχοι των ακριτικών νησιών.

Ο Δήμος Αθηναίων γίνεται ακόμη ένας κρίκος
στην αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς
τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, συμμετέχοντας ενεργά στην ανθρωπιστική δράση τού «Όλοι
Μαζί Μπορούμε», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για
τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Χθες
με πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων φορέων
συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο της Αθήνας στην
Πλατεία Κοτζιά βασικά είδη πρώτης ανάγκης:
κουβέρτες, υπνόσακους, είδη ατομικής υγιεινής,
παιδικές τροφές-γάλατα και φαρμακευτικό υλικό, όπως αιμοστατικά, αλοιφές εγκαυμάτων, αντιπυρετικά, αντισηπτικά, γάζες, αντιφλεγμονώδη,
επιστρώματα, ισοθερμικές κουβέρτες, παυσίπονα, σύριγγες με βελόνες και φλεβοκαθετήρες.
«Στηρίζουμε τον λαό της Ουκρανίας που βρίσκεται σε αυτήν τη δεινή θέση και είμαστε στο πλευρό
του άμαχου πληθυσμού. Όλοι μαζί μπορούμε να
απαλύνουμε, έστω και λίγο, τον πόνο όσων υποφέρουν από τις πολεμικές συρράξεις που συνεχίζονται αδιάλειπτα. Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο», δήλωσε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα νότια της Αθηνάς γίνονται βήματα συνεργασίας
από τους δύο «γαλάζιους»
υποψηφίους των προηγούμενων εκλογών; Φαίνεται
πως έχουν αντιληφθεί ότι η
δική τους διάσπαση ήταν
αυτή που ωφέλησε τον «πασοκογενή» δήμαρχο και
φροντίζουν ώστε να μην
επαναλάβουν το ίδιο λάθος.
Ήδη έχουν καταγραφεί οι
πρώτες προσεγγίσεις και το
κλίμα ήταν πολύ ευνοϊκό
ώστε να ακολουθήσει και
συνέχεια...

Προωθείται
η ηλεκτροκίνηση

Το έργο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας,
προϋπολογισμού 2.427.382,67 ευρώ, εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
έπειτα από σχετική απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. Πρόκειται για
τη δεύτερη από τις οκτώ συνολικά
προτάσεις που κατέθεσε ο δήμος,
που εντάσσεται στο συγκεκριμένο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα και
προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων. Συγκεκριμένα,
αφορά την προμήθεια δέκα ηλεκτρικών οχημάτων με σκοπό την
κάλυψη πάγιων αναγκών του δήμου στο πλαίσιο της απρόσκοπτης
παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάννης Βούρος, «έχουμε στοχεύσει στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, κάθε διαθέσιμου πόρου για τον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών
μας και την υλοποίηση των έργων
και των δράσεων εκείνων που εδώ
και χρόνια αναμένουν οι συμπολίτες μας».

«Κυριακές στην Αθήνα»
με δωρεάν δράσεις

Ο

Δήμος Αθηναίων καλεί παιδιά από 3
έως 17 ετών και τους γονείς τους να
συμμετάσχουν στις «Κυριακές στην
Αθήνα», σε μια σειρά συναρπαστικών εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων
δημιουργικής μάθησης. Η αρχή γίνεται στις
13 Μαρτίου και ακολούθως μια Κυριακή κάθε μήνα τα μουσεία και οι πολιτιστικοί χώροι
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου υποδέχονται μικρούς και μεγάλους σε
θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά εργαστήρια, ευφάνταστα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, εργαστήρια χορού και κίνησης
και θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα.
Κάθε Κυριακή είναι αφιερωμένη σε ένα
διαφορετικό θέμα και συνολικά 51 δράσεις
θα πραγματοποιηθούν σε επτά Κυριακές,
δίνοντας τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να

γνωρίσουν -μέσα από τη διάδραση και το
παιχνίδι- το θέατρο, τις τέχνες, τα μουσεία,
το περιβάλλον, το βιβλίο, τη διατροφή και τη
διαφορετικότητα. Οι κυριακάτικες δράσεις
προσφέρονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σε εννέα διαφορετικά σημεία πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων: στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Τεχνών, στο Μουσείο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στην Παιδική Βιβλιοθήκη, στην
Πινακοθήκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας
Πλάτωνα. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη και ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Για τηλεφωνικές κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον χώρο όπου γίνονται οι δράσεις.

Στήριξη των αθλητών ΑμεΑ
Άλλο ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη των
αθλητών με αναπηρία έγινε από την Περιφέρεια
Αττικής με την απόφαση για την προμήθεια εννέα
Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων για τις ανάγκες των αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ. Η
σχετική απόφαση υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και η χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 498.712,50 ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Για
την ακρίβεια, έξι οχήματα μίνι μπας θα παραχωρηθούν στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) και τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα mini
bus στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, «η εξασφάλιση μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 των 9 ειδικών βαν για τις μετακινήσεις των
ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα των προτεραιοτήτων μας».

Σεμινάριο
για διαδικτυακές
απάτες
Ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη
Ρέντη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών», στο πλαίσιο
του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής». Εισηγητής θα είναι ο Χρήστος
Κολιάκος, στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
της δράσης του Ψηφιακού Εγγραμματισμού για την Περιφέρεια Αττικής. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει
να κάνουν εγγραφή στο
tinyurl.com/digitalattiki, ενώ η
συμμετοχή είναι δωρεάν σε όλους
και η παρακολούθησή του δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμμετέχοντος σε θέματα Διαδικτύου.

Αντίθετοι
στα λατομεία
Με αφορμή τη νέα απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη διενέργεια ερευνητικών
εργασιών στη θέση «Πύριζα» του
Δήμου Διονύσου, ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος εξέφρασε
και πάλι την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας πως «είναι ενιαία η θέση του
Δήμου Κηφισιάς και των όμορων
Δήμων Διονύσου και Πεντέλης, καθώς και του ΣΠΑΠ για τη μη λειτουργία νέας λατομικής δραστηριότητας
στο Πεντελικό όρος». Μάλιστα, επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος
είναι η προστασία του Ιερού Βουνού
και του περιβάλλοντος, «εργαζόμαστε έτσι ώστε τα αρχαία λατομεία
μαρμάρου της Πεντέλης να αξιοποιηθούν πολιτιστικά και να προσφέρουν νέες προοπτικές επιχειρηματικής - τουριστικής δράσης στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε σε ετοιμότητα για να υπερασπιστούμε τους
δήμους μας και το τραυματισμένο
βουνό της Πεντέλης από λατομεία
και πυρκαγιές», τόνισε
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Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Σ

ε απόγνωση βρίσκονται εκατομμύρια καταναλωτές, αφού
η τιμή της βενζίνης φαίνεται
να έχει ξεφύγει από κάθε

ΧΡΗΜΑ

Δυσοίωνες προβλέψεις
για την τιμή της βενζίνης

έλεγχο.
H «Political» επικοινώνησε με τον
πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών
Ελλάδος Μιχάλη Κιούση, ο οποίος τόνισε πως το ράλι των τιμών στα καύσιμα δεν φαίνεται αυτήν τη στιγμή να τελειώνει, χαρακτηρίζοντας δραματική
την κατάσταση.

Δύσκολα τα πράγματα
«Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Στα 36 χρόνια που είμαι πρατηριούχος
δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ράλι στην άνοδο
των τιμών. Ήδη στα δύο μεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η τιμή στη βενζίνη πέρασε τα 2 ευρώ
και κυμαίνεται στα 2,02 - 2,04 ευρώ το λίτρο. Είναι πλέον πανάκριβη. Σε τρεις μέρες αυξήθηκαν 180 ευρώ τα 1.000 λίτρα
στο πετρέλαιο».
Και πρόσθεσε: «Η ατυχία μας ήταν ότι ο
πόλεμος στην Ουκρανία μάς βρήκε με τιμές σε υψηλά επίπεδα λόγω της ενεργειακής κρίσης που είχε ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο. Αν συνεχίσουμε έτσι, την
επόμενη εβδομάδα η τιμή στη βενζίνη
μπορεί να αυξηθεί ακόμη και 20 λεπτά».
Σε σχέση με τον αντίκτυπο που έχει αυτή η κατάσταση στον κλάδο του ο κ. Κιούσης ανέφερε:
«Εκτός από τον αντίκτυπο στον καταναλωτή, αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στους πρατηριούχους. Έχουμε
πτώση στη ζήτηση και επίσης αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα με τα
κεφάλαιά μας, άρα και με τον ανεφοδιασμό μας. Αν συνεχίσει ο πόλεμος, πολλά
πρατήρια θα αναγκαστούν να σταματήσουν τη λειτουργία τους. Βιώνουμε πό-

λεμο. Άλλοι σκοτώνονται και άλλοι εξαθλιώνονται».

Ξέφρενο ράλι
Το ράλι του ορυκτού καυσίμου παρασέρνει και τις χρηματιστηριακές αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι χθες η αγορά
επόμενης ημέρας (day ahead market) του
Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
εκτίναξε την τιμή χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας στα 426,9 ευρώ/MWh.
Πρόκειται επίσης για ρεκόρ εποχών, με το
προηγούμενο να έχει καταγραφεί στην
Ελλάδα στις 21 Δεκεμβρίου 2021, στα
415,94 ευρώ/Mwh.
Την Τρίτη σε σχέση με τη Δευτέρα η τιμή
χονδρεμπορικής ρεύματος αυξήθηκε κατά 52,5%, προκαλώντας ρίγη ανησυχίας
για τις μελλοντικές τιμές ηλεκτρικής

ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη η εικόνα είναι
ακόμη πιο τρομακτική. Όλες οι χώρες,
πλην Γερμανίας, Ολλανδίας και Βουλγαρίας, έχουν τιμές που ξεπερνούν τα 500
ευρώ. Οι τρεις προαναφερόμενες και
εμείς είμαστε πάνω από τα 400 ευρώ.
Εξαίρεση παραμένει η Πολωνία, χώρα
που φαίνεται ότι δεν την αγγίζει η ουκρανική κρίση.

Προβληματισμός στην κυβέρνηση
Το κόστος της ενέργειας προβληματίζει
την κυβέρνηση και οι συσκέψεις για το
συγκεκριμένο θέμα είναι συνεχείς στο
Μέγαρο Μαξίμου. Εν τω μεταξύ, εντός της
εβδομάδας πιθανότατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ανακοινώσει

και τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου για τον μήνα
Μάρτιο.
Πρόκειται για ένα «πακέτο» 350 εκατ.
ευρώ που θα παρέχει μια μικρή ανάσα
στους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Οι επιχορηγήσεις θα αφορούν
και τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Το
ύψος δεν αναμένεται να ξεπεράσει το αντίστοιχο του Φεβρουαρίου.

Πρόβλεψη για 2,20 ευρώ τις
επόμενες μέρες - Συνεχείς
συσκέψεις στο Μαξίμου για
την ενεργειακή ακρίβεια

ΕΝΦΙΑ: Δυνατότητα υποβολής του Ε9 μέχρι και τις 31 Μαρτίου
Το υπουργείο Οικονομικών με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα για τον νέο ΕΝΦΙΑ μεταβάλλει τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Στοιχείων
Ακινήτων (Ε9). Συγκεκριμένα, από το 2022 και εφεξής η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν.
Η εν λόγω αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της

έκδοσης των Πράξεων Προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ τον
Απρίλιο εκάστου έτους, αντί για τον Σεπτέμβριο που ίσχυε
πριν, και της καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε 10 ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με καταληκτική πληρωμή της τελευταίας δόσης τον
Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Μέσω των παρεμβάσεων
της κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών, ο νέος
ΕΝΦΙΑ γίνεται ορθολογικότερος και πιο αναλογικός.
Με το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ που θα κατατεθεί

άμεσα η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών εισάγουν βασικές μεταβολές στον φόρο μέσω μόνιμων παρεμβάσεων με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες.
Η δεύτερη μείωση του φόρου ακινήτων κατά 13% από το
2022 διαμορφώνει τη συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ στο 35%
μέσα στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα
Δημοκρατία, επιτυγχάνοντας πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών.
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Ανατροπές στα επιδόματα
λόγω των νέων
αντικειμενικών

Σημαντικές ανατροπές στα επιδόματα που
λαμβάνουν τουλάχιστον 150.000 φορολογούμενοι επιφέρουν οι αυξήσεις στις τιμές
ζώνης των ακινήτων, οι οποίες ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου.
Όπως είναι γνωστό, από την 1η του έτους
ισχύουν αυξημένες αντικειμενικές αξίες
ακινήτων σε 7.634 περιοχές. Αυτό σημαίνει
ότι η αντικειμενική αξία των ακινήτων θα
εκτοπίσει όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Στέγασης, το
Επίδομα Θέρμανσης, το Κοινωνικό Τιμολόγιο
Ρεύματος και τις δύο απαλλαγές 50% και
100% από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.
Σημειώνεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα, με βάση το κριτήριο της περιουσίας, δίνεται σε όσους έχουν ακίνητα αξίας
έως 90.000 ευρώ (άγαμος) και 105.000 ευρώ
(έγγαμος), ενώ υπάρχει προσαύξηση κατά
15.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα τρία. Το
επίδομα ενοικίου λαμβάνουν όσοι, πέραν
των εισοδηματικών κριτηρίων, διαθέτουν
ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ και είναι άγαμοι ή έως 180.000 ευρώ, εφόσον είναι
έγγαμοι με τέσσερα παιδιά και άνω. Σημειώνεται ότι, για το επίδομα θέρμανσης, το όριο
της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται σε
150.000 ευρώ για τον άγαμο και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.
Όσον αφορά το Κοινωνικό Τιμολόγιο της
ΔΕΗ, το όριο για τον άγαμο είναι στα 120.000
ευρώ και για τον έγγαμο στα 135.000 ευρώ,
ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 180.000 ευρώ
για κάθε παιδί έως τα τρία. Όσον αφορά τα
επιπλέον, δεν αναγνωρίζεται προσαύξηση
κατά 15.000 ευρώ. Τέλος, αρκετοί ιδιοκτήτες
ακινήτων θα χάσουν το προνόμιο της έκπτωσης 50% από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς το όριο που
ισχύει για τον άγαμο είναι 85.000 ευρώ και
για τον έγγαμο 150.000, φτάνοντας έως
200.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Προς νέες ρυθμίσεις
χρεών σε Εφορία - ΕΦΚΑ

Η

ανταπόκριση μόλις του 10%
των οφειλετών στη ρύθμιση
των 36 και 72 δόσεων προς
την Εφορία και τον ΕΦΚΑ
σήμανε συναγερμό στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, τα οποία λόγω
του πολεμικού σκηνικού που έχει διαμορφωθεί θα… ξαναδούν από την αρχή
όλο το πλαίσιο των ρυθμίσεων για την
αποπληρωμή των οφειλών.
Η σχεδόν ανύπαρκτη ανταπόκριση
στη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας
αναγκάζει τα υπουργεία Οικονομικών
και Εργασίας να επεξεργαστούν νέο
πλάνο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», φόροι και εισφορές
άνω των 2,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στον
«αέρα» για το Δημόσιο, ενώ λόγω του…
πολεμικού σκηνικού που έχει διαμορφωθεί και της σάρωσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό, δεν είναι καθόλου… εύκολο να
προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κατασχέσεις.

Γενναία κίνητρα και ευελιξία
Οι επαγγελματίες της αγοράς έχουν
προειδοποιήσει τα συναρμόδια
υπουργεία ότι, αν δεν υπάρξουν ακόμη πιο γενναία κίνητρα και δεν δοθεί
μεγαλύτερη ευελιξία προς τους οφειλέτες, ώστε να ρυθμίσουν τα χρέη της

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ενέργειας και την απογείωση του πληθωρισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και μέσα στον Απρίλιο να
υπάρξουν εξελίξεις.

loukas1972@gmail.com

«Λευκή πετσέτα»
πανδημίας, τότε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα αναγκαστούν να
κάνουν παύση δραστηριότητας, τινάζοντας στον αέρα τον προϋπολογισμό!
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μπροστά στο ενδεχόμενο να
υπάρξει κοινωνικό κραχ, μελετά διάφορα σενάρια, τα οποία, ωστόσο, πρέπει να τεθούν υπ’ όψιν των Θεσμών,
προκειμένου να μη διαταραχθούν οι
ευαίσθητες ισορροπίες στις οποίες
βαδίζει ο προϋπολογισμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», το υπουργείο Οικονομικών στο
πλαίσιο των χαλαρών δημοσιονομικών
μέτρων που θα ισχύσουν και το 2023
(κάποιοι θεωρούν ότι θα συνεχιστούν
και το 2024 και βλέπουμε…), θα εξετάσει όλα τα περιθώρια που έχει, ώστε οι
ρυθμίσεις χρεών να γίνουν σε περισσότερες δόσεις, με διατήρηση του ελάχιστου ποσού της μηνιαίας οφειλής.
Κορυφαίοι παράγοντες αναγνωρίζουν τα νέα δεδομένου που έχουν δημιουργηθεί με τις εκρηκτικές τιμές της

Ως γνωστόν, η υπαγωγή στη ρύθμιση
των 36 και 72 δόσεων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου και τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Από τους 830.000 οφειλέτες της Εφορίας με χρέη κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2020
έως τον Ιούνιο του 2021, μόνο οι 80.000
ρύθμισαν τις οφειλές τους.
Ανάλογη ήταν η κατάσταση και με τα
χρέη στον ΕΦΚΑ, καθώς από τους περίπου 760.000 οφειλέτες, μόνο οι 56.000
έκαναν ρύθμιση για την αποπληρωμή.
Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος
και φυσικού αερίου, η… διαστημική
εκτίναξη της τιμής των υγρών καυσίμων
και η αύξηση του κόστους διαβίωσης
έχουν αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες
οφειλέτες να ρίξουν «λευκή πετσέτα».

Στον… αέρα οφειλές άνω των 2,5
δισ. ευρώ λόγω του πολεμικού
σκηνικού που έχει διαμορφωθεί
και της ενεργειακής κρίσης
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε δύσβατο μονοπάτι το χρηματιστήριο

Dialectica: Στις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες εταιρείες

Η

εκρηκτική κατάσταση στο «ουκρανικό μέτωπο» προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Η
εκρηκτική αύξηση των τιμών σε πετρέλαιο, πρώτες ύλες και μέταλλα δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, με τα
χρηματιστήρια να βυθίζονται καθημερινά. Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον τα
δεδομένα για την ελληνική οικονομία
αλλάζουν, κάτι που αποτιμά και το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι αναλυτές εκτιμούν πως οι πιέσεις στο ΧΑ θα συνεχιστούν και θα χρειαστούν θετικές εγχώριες εξελίξεις για να πάρει ανάσες η
χρηματιστηριακή αγορά. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης εισήλθε σε δύσκολο μονοπάτι και αν δεν επανέλθει στις 850 μονάδες, θα απειληθούν οι 800 - 795 μονάδες. Πρώτη σημαντική αντίσταση στη
ζώνη 893 - 902 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ
200 ημερών) και αμέσως επόμενες στις
925 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και

973 μονάδες. Για δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, αν χαθούν και οι 1.950 μονάδες, η τεχνική εικόνα θα επιδεινωθεί
δραματικά. Σε περίπτωση επιστροφής
και συνεχόμενων κλεισιμάτων υψηλό-

τερα των 2.042, οι επόμενες αντιστάσεις
στη ζώνη 2.158 - 2.177 (συγκλίνουν οι
δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και στις 2.200,
2.231, 2.305, 2.312, 2.371 και 2.384 μονάδες.

New Energy Partners: Στην τελική ευθεία δύο επενδύσεις
H New Energy Partners, το πρώτο ελληνικό
fund ενεργειακής μετάβασης, που ξεκίνησε
τη δραστηριότητά του πριν από μερικούς μήνες, βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις δύο
πρώτες του επενδύσεις. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες της στήλης, η μία εκ των επενδύσεων αφορά σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην
Ανατολική Μακεδονία και η δεύτερη σε έργα
εξοικονόμησης ενέργειας σε τρεις διαφορετικούς δήμους της χώρας. Σημειώνεται ότι η
New Energy Partners διαχειρίζεται το New
Energy Capital, το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο
επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 30 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχει ως βασικός επενδυτής η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Επενδύσεων. Τη New Energy Partners τρέχουν οι Θόδωρος Κιακίδης, Έδμον Αϊραντζής και Γιώργος Ανδρεόγλου,
στελέχη με πολυετή εμπειρία στους κλάδους της ενέργειας, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και του project finance. Κατά
πληροφορίες, ήδη τα υπό διαχείριση κεφάλαια της New Energy Partners ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ.

Νέα σύμβαση στην Ιταλία για τη Mytilineos
Η Mytilineos μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) συνεχίζει να πρωτοπορεί και να επεκτείνεται στην
ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας με μπαταρίες (BESS), κερδίζοντας την ανάθεση μιας νέας σύμβασης πώλησης ενέργειας από σύστημα αποθήκευσης στην Ιταλική Δημοπρασία Αγοράς Δυναμικότητας για το 2024. Συγκεκριμένα, ανατέθηκε στην εταιρεία σύμβαση αγοράς δυναμικότητας (capacity market) διάρκειας 15 ετών
και τιμήματος €70.000/MW/έτος για ένα έργο που βρίσκεται στο Μπρίντιζι,
νότια της Ιταλίας. Το έργο Μπρίντιζι είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW που χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου, παρέχοντας περίπου 50 MWh στο δίκτυο. Το έργο έχει αναπτυχθεί
και σχεδιαστεί από τον Τομέα RSD της Mytilineos και η κατασκευή του έχει
προγραμματιστεί για το 2023.

Στη λίστα των «Financial Times» με τις 1.000
Ταχύτερα Αναπτυσσόμενες Εταιρείες στην Ευρώπη (FT 1000: Europe’s Fastest Growing
Companies) συμπεριλαμβάνεται για δεύτερη
συνεχόμενη φορά η ελληνική εταιρεία Dialectica, κατακτώντας την 431η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη και την 1η θέση στην αγορά που
δραστηριοποιείται - information services. Η
λίστα, που συντάσσεται σε συνεργασία με την
εταιρεία Statista, αναδεικνύει τις κορυφαίες
1.000 επιχειρήσεις της Ευρώπης που έχουν
επιτύχει το υψηλότερο ποσοστό οργανικής αύξησης εσόδων μεταξύ 2017 και 2020.

Διπλασιασμός τζίρου
για την Κύκνος
Με σχεδόν διπλάσιο τζίρο έκλεισε η οικονομική χρήση 2020/2021 για την Κύκνος σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης στο σπίτι, της
ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και της επέκτασης της εταιρείας σε νέες αγορές. Ειδικότερα για την ετήσια χρήση που ολοκληρώθηκε
στις 30 Ιουνίου 2021 η εταιρεία εμφάνισε τζίρο
25,52 εκατ. ευρώ, από 13,07 εκατ. τη χρήση
2019/2020, σημειώνοντας άνοδο 95,28%. Ακόμη, τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 5,87 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιάζοντας τις επιδόσεις τους
(+125,93%), τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1,86
εκατ. ευρώ, από 735,6 χιλ. τη χρήση 2019/2020
(+153,05%) και τα κέρδη προ φόρων σε 539.000
από 54.000 την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Διακρίσεις για
την Groupama Ασφαλιστική
H Groupama Ασφαλιστική έλαβε τις δύο κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 27001 &
ISO 27701 για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό ενός ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
ενώ παράλληλα έγινε η πρώτη ασφαλιστική
εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση ISO 19600 για την αποτελεσματική
εφαρμογή, την παρακολούθηση αλλά και συνολικά τον συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΡOLITICAL
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

21

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Έξι στις δέκα ελληνικές βιοτεχνίες
«χτυπά» ο πόλεμος στην Ουκρανία

Νέο πρόγραμμα με στόχο
την ισότητα από την Πειραιώς
Πρόσθεσε στο δίκτυό της
49 καταστήματα η ΑΒ

Η

Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε το πρωτοποριακό
πρόγραμμα ΕQUALL, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Όπως αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση η τράπεζα, έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει με
τρόπο ουσιαστικό τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την
υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.
Με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας
ισότιμων ανθρώπων, δημιούργησε το πρόγραμμα
EQUALL, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται οι δράσεις
Women Founders and Makers, Women Back to Work και
Profession has no Gender, σε συνεργασία με τους
100mentors και το Tipping Point. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη των γυναικών ώστε να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβασή τους
στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα,
στοιχεία απαραίτητα για την αυτονομία και την εξέλιξή
τους. Παράλληλα, αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση
των νέων σε ό,τι αφορά την επιλογή επαγγέλματος σε
σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα.

Lego: Αυξήθηκαν 27%
οι πωλήσεις το 2021

Οι πωλήσεις της Lego αυξήθηκαν κατά 27% στο προηγούμενο έτος κυρίως χάρη στο άνοιγμα νέων καταστημάτων στην Κίνα αλλά και λόγω του ότι οι πελάτες της
επιστρέφουν στα καταστήματα που ξανάνοιξαν, όπως
ανακοίνωσε η εταιρεία παιχνιδιών, αφού νωρίτερα διέκοψε τις αποστολές στη Ρωσία. Η εταιρεία ανακοίνωσε
ότι υπεραπέδωσε του κλάδου της σε όλες τις μεγάλες
αγορές στη διάρκεια του έτους, όταν οι πωλήσεις των
σήμα κατατεθέν παιχνιδιών-τουβλάκια της απέφεραν
55,3 δισ. κορόνες Δανίας (8,11 δισ. δολάρια).

Επιπλέον 49 καταστήματα άνοιξε το 2021 η ΑΒ Βασιλόπουλος, κλείνοντας τη χρονιά στα 592, ενώ τα σημεία παραλαβής (pick up points) έφτασαν τα 70, με την προσθήκη
ακόμη ενός το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την Ahold
Delhaize, η θυγατρική της ΑΒ κάνει τα πρώτα της βήματα
για να γίνει ένας πιο ευέλικτος οργανισμός, ιδρύοντας τις
πρώτες ομάδες «Agile». Ενώ όλα τα μεγάλα τοπικά
brands της Ahold Delhaize αντιμετωπίζουν το μέλλον της
εργασίας στα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους, αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, επειδή κάθε
χώρα και αγορά έχει τις δικές της ευκαιρίες και προκλήσεις. Ο όμιλος δημιούργησε μια εργαλειοθήκη την περσινή χρονιά για να βοηθήσει τα brands να προσδιορίσουν
αποτελεσματικά κρίσιμους ρόλους, δυνατότητες και κενά
για το μέλλον. Εκτιμάται ότι η χρήση αυτής της εργαλειοθήκης θα τους δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έργο για τα σουπερμάρκετ Γαλαξίας
υλοποιεί η Witside
Τα σουπερμάρκετ Γαλαξίας επέλεξαν τη Witside για την υλοποίηση
έργου επιχειρηματικής
ευφυΐας, με στόχο να
μεγιστοποιήσουν την
απόδοση και την ανταγωνιστικότητά τους. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Γαλαξία εμπιστεύτηκε την πλατφόρμα Qlik
Sense για την αποτελεσματική διαχείριση της συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων που καταγράφονται στα πληροφοριακά τους συστήματα και την έμπειρη
ομάδα της Witside για την ανάπτυξη του έργου. Τα σουπερμάρκετ Γαλαξίας ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον χώρο
της λιανικής το 1971. Σήμερα αριθμούν 166 καταστήματα
σε όλη την ελληνική επικράτεια και συγκαταλέγονται
ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στη
χώρα μας. Στόχος τους είναι να συνεχίσουν την ανοδική
τους πορεία επενδύοντας σε τεχνολογίες που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσίας τους σε όλους τους
καταναλωτές, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες αγοραστικές εμπειρίες.

Τους κραδασμούς της ρωσοουκρανικής σύρραξης αισθάνονται έξι στις δέκα βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, καθώς επηρεάζονται αρκετά
έως πολύ από τον πόλεμο που
έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην οικονομική
πολιτική και στο επιχειρείν. Εντονότερο πρόβλημα
αντιμετωπίζουν οι μεικτές βιοτεχνικές επιχειρήσεις (μεταποιητικές και εμπορικές), καθώς το 74%
επηρεάζεται αρκετά έως πολύ από τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Οριακά μικρότερο είναι το ποσοστό των
μεταποιητικών επιχειρήσεων (70%) που επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχεδόν
στο ήμισυ μειώνεται το ποσοστό (38%) για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το πρώτο μέρος της Έρευνας
Οικονομικής Συγκυρίας (Οικονομικό Βαρόμετρο)
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που
διεξήχθη σε δείγμα 308 επιχειρήσεων-μελών του
ΒΕΘ το διάστημα από 2 έως 7 Μαρτίου. Την έρευνα
υλοποιεί η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview για
λογαριασμό του ΒΕΘ.

Συνεργασία Sony και Honda
Η γιγάντια εταιρεία ηλεκτρονικής Sony και η αυτοκινητοβιομηχανία Honda ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να σχηματίσουν μια στρατηγική συμμαχία για να αναπτύσσουν και να παράγουν ηλεκτρικά
οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν στην αγορά από το
2025. Οι δύο ιαπωνικοί όμιλοι προβλέπουν να
ιδρύσουν ήδη από φέτος μια κοινή επιχείρηση για
να αναπτύσσουν και να πωλούν «ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία υψηλής προστιθέμενης αξίας» και
να παρέχουν μαζί υπηρεσίες κινητικότητας. «Μέσω αυτής της συμμαχίας με τη Honda η Sony επιθυμεί να αναπτύξει το όραμά της που έγκειται στο
να κάνει τον χώρο της κινητικότητας έναν συναισθηματικό χώρο», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Κενιτσίρο Γιοσίντα.

Νέα country manager
για την Euler Hermes
Η Euler Hermes, η κορυφαία εταιρεία ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων στον κόσμο, ορίζει την
Τερέζα Σκαρλάτου ως country manager της Euler
Hermes Hellas. Από την 1η Απριλίου και ακολουθώντας την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, η κυρία Σκαρλάτου θα διαδεχτεί τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Andrea Misticoni. Με έδρα στην Αθήνα, η κυρία Σκαρλάτου θα αναφέρεται στον Luca
Burrafato, επικεφαλής της Euler Hermes για τις
χώρες της Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Η Τερέζα Σκαρλάτου θα αναλάβει τον ρόλο,
έχοντας προηγουμένως τη θέση της οικονομικής
διευθύντριας του Ομίλου Solunion, της κοινοπραξίας των Ομίλων Euler Hermes και Mapfre για την
Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.
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Συνέλαβαν την Μπρίτνεϊ Γκράινερ
ην ώρα που η EuroLeague αποφάσισε την οριστική αποπομπή των ρωσικών ομάδων από
τους κόλπους της και η FIFA πήρε απόφαση να
«ελευθερώσει» όλους τους ξένους παίκτες που αγωνίζονται στο ρωσικό και ουκρανικό πρωτάθλημα, οι
Ρώσοι πέρασαν στην αντεπίθεση και συνέλαβαν Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια στη Μόσχα. Την κατηγορούν ότι είχε στην τσάντα της χασισέλαιο. Νέο διπλωματικό επεισόδιο ενόψει μεταξύ των Αμερικανών και Ρώσων, με την εισβολή στην Ουκρανία να είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Η μπασκετμπολίστρια που συνέλαβαν οι Ρώσοι δεν
είναι όποια κι όποια. Πρόκειται για την Μπρίτνεϊ
Γκράινερ, ίσως την καλύτερη στον κόσμο. Είναι ο θηλυκός… Αντετοκούνμπο. Τη συνέλαβαν και οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
«όμηρος υψηλού προφίλ», καθότι έχει γράψει τη δική της ιστορία στο μπάσκετ με τη φανέλα των Φίνιξ
Μέρκιουρι.

Τ

Η Γκράινερ είναι παίκτρια της Γεκατερίνμπουργκ
από το 2015, δύο φορές Ολυμπιονίκης και οδήγησε τη
ρωσική ομάδα στην κατάκτηση τεσσάρων τροπαίων
στη EuroLeague το 2016, το 2018, το 2019 και το 2021.
Ο ετήσιος μισθός ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ
τον χρόνο και μετακόμισε στη Ρωσία, γιατί στην Αμερική ο ανώτατος μισθός είναι 200.000 ευρώ.
Όταν ο Πούτιν εισέβαλε στη Ρωσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς να μην
ταξιδεύουν στη Ρωσία και καλούσε τους πολίτες των
ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα, γιατί «υπάρχει η δυνατότητα παρενόχλησης των πολιτών των ΗΠΑ από
την ασφάλεια της ρωσικής κυβέρνησης».
Η Έβελιν Φάρκας, η οποία υπήρξε αναπληρώτρια
υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στη Ρωσία και την Ουκρανία για τρία χρόνια, δεν έχει ψευδαισθήσεις: «Αν
θέλουμε να βγει από τη φυλακή, η Ρωσία θα έχει κάποιους όρους. Θα μπορούσε να είναι ανταλλαγή κρατουμένων. Θα μπορούσε επίσης να το χρησιμοποι-

ήσουν ως σιωπηρή απειλή ή εκβιασμό για να μας κάνουν να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε κάτι. Είτε έτσι
είτε αλλιώς, το βρίσκουν χρήσιμο».
Το ότι οι Ρώσοι θα χρησιμοποιήσουν την Γκράινερ
σαν διπλωματικό πιόνι, όπως υποστηρίζουν οι Αμερικανοί, ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ρωσικές Αρχές πόσταραν ένα βίντεο στο οποίο οι τελωνειακές
Αρχές ψάχνουν την τσάντα μιας κοπέλας, χωρίς να
αποσαφηνίζεται αν αυτή είναι η Μπρίτνεϊ Γκράινερ.
Και το βίντεο αυτό τραβήχτηκε τον περασμένο μήνα,
αλλά έδωσαν την είδηση μέρες αργότερα.

Είναι ο... θηλυκός Αντετοκούνμπο
- Για «ομηρία υψηλού προφίλ» από
τους Ρώσους κάνουν λόγο οι Αμερικανοί
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Ο Γιοβάνοβιτς για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ησυχία, γιατί τώρα μιλάει και σε
άπταιστα ελληνικά ένα «παιδί του πολέμου», ο Σέρβος προπονητής του
Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για
την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία: «Ο πόλεμος φέρνει δυστυχία,
θάνατο. Πεθαίνουν άνθρωποι. Ζούσαμε το ίδιο πριν από 24 χρόνια στη
χώρα μου, όταν το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε
τη Σερβία και εγώ ήμουν τυχερός
που εκείνη την εποχή βρισκόμουν
ως ποδοσφαιριστής του Ηρακλή στην
Ελλάδα, αλλά όλοι οι δικοί μου ήταν
εκεί. Η Ελλάδα ήταν ίσως η μοναδική
χώρα που έδειξε κατανόηση στη χώρα μου. Εν έτει 2022, όταν έχουμε
πόλεμο στην Ευρώπη, τα προβλήματα πρέπει να λύνονται σε πολιτικό
επίπεδο. Αν δεν επιλύονται, την πληρώνουν οι αθώοι που δεν φέρουν καμία ευθύνη». Ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι
απλώς ένας προπονητής ποδοσφαί-

Δικαιώθηκε
ο ΠΑΣ, παίζει στα πλέι οφ
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δικαίωσε τον
ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες πήραν πίσω τους 5
βαθμούς και μπαίνουν αντί του ΟΦΗ στα πλέι οφ
της Super League. Ο ΠΑΣ είχε τιμωρηθεί γιατί
θεωρήθηκε ένοχος παράτυπης μεταβίβασης των
μετοχών της ΠΑΕ. Έτσι, στη σημερινή κλήρωση
των πλέι οφ θα μπουν οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα. Οι
υπόλοιπες οκτώ θα μπουν στην κληρωτίδα των
πλέι άουτ.

Ερυθρόλευκο
χαρταετό στο Κίεβο!

ρου. Είναι ένας άνθρωπος με κουλτούρα και λάτρης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, που αποτέλεσε

τη βάση της παγκόσμιας φιλοσοφίας.
Υπάρχουν και τέτοιοι στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς...

Οπαδός του Ολυμπιακού βγήκε στους δρόμους
του Κιέβου την Καθαρά Δευτέρα για να πετάξει
χαρταετό με το έμβλημα του συλλόγου του Πειραιά. Επειδή ωστόσο απαγορεύεται από τις Αρχές, απλώς φωτογραφήθηκε. Ο Τάσος Τσιάμης,
μόνιμος κάτοικος Κιέβου, έχει γίνει γνωστός στην
Ελλάδα γιατί βοηθάει τους δημοσιογράφους να
κάνουν τη δουλειά τους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Παγκόσμιο
ρεκόρ
ο Ντουπλάντις
με 6,19μ.

Επεισόδια
με 17 νεκρούς

Είναι άγνωστο πού θα σταματήσει αυτό το παιδί, ο Σουηδός «βασιλιάς των αιθέρων»
Μόντο Ντουπλάντις. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6,19μ. στο Βελιγράδι.
Ο 22 ετών Ντουπλάντις το 2020 υπερπήδησε τα 6,17μ., την ίδια χρονιά στη Γλασκόβη
τα 6,18μ. και στον ανοικτό στίβο έκανε επίσης δικό του το ρεκόρ με άλμα στα 6,15μ.

Έφυγε από τη Huawei ο Λεβαντόφσκι

Ο διεθνής Πολωνός άσος της Μπάγερν και καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου για το 2021, ο Πολωνός Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι, έλυσε τη συνεργασία του με την κινεζική
εταιρεία Huawei, η οποία τάχθηκε υπέρ της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία. «Η Huawei λυπάται για το τέλος της
συνεργασίας με τον Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι. Εκτιμάμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον», η ανακοίνωσή της.

Χωρίς την παρουσία αστυνομίας στο γήπεδο, μεγάλης έκτασης επεισόδια έγιναν στο
ματς Κερέταρο - Άτλας στο Μεξικό, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στον αγωνιστικό
χώρο στο 64ο λεπτό του αγώνα και έδωσαν μάχες
σώμα με σώμα. Σοκάρουν οι πληροφορίες ότι
σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 40. Οι Αρχές της πόλης έκαναν λόγο
μόνο για τραυματισμένους.

Ρωσικός πύραυλος
στο «Γιούρι Γκαγκάριν»
Ούτε το ποδόσφαιρο ξέφυγε από τη δίνη του
πολέμου. Τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν
και προκάλεσαν ζημιές στο γήπεδο της Ντέσνα
στην πόλη Τσερνίχιβ, που φέρει το όνομα του
πρώτου κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν! Το πάνω
μέρος ενός τμήματος της κεντρικής κερκίδας
έχει καταστραφεί. Είναι χωρητικότητας 12.000
θεατών και είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν
ως έδρα της εθνικής ομάδας γυναικών της Ουκρανίας.
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Επιστρέφει
το Φεστιβάλ
Θεάτρου Βαλίτσας

• Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και
Ελένης» μπήκε στο βιβλίο Γκίνες για
την πολύχρονη non stop προβολή της!
• Αιφνιδίασε ευχάριστα τους
θαυμαστές του ο Βασίλης Μπισμπίκης! Εμφανίστηκε στο
Διαδίκτυο να μιλά δήθεν με τον
διάσημο ράπερ Snoop Dog.
• «Έγινα μάνα μόνη μου, χωρίς κοιλιά»,
αποκάλυψε η Ευγενία Δημητροπούλου για την υιοθεσία της κόρης της.

POLITICAL ΑRT

Επιμέλεια:
Δήμητρα
Δάρδα

Χ

ωράει μια παράσταση σε μια αποσκευή;
Στη μεγάλη βαλίτσα πολιτισμού του «Athens Suitcase Theatre Festival 2022»
υπάρχει άπλετος χώρος για θέατρο, όπερες, παντομίμα, κουκλοθέατρο, ακόμη και τσίρκο!
Το «ASTFEST» έπειτα από δύο συνεχόμενες αναβολές λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών
επιστρέφει στην καλύτερή του εκδοχή! Φέτος είναι
αφιερωμένο στην έννοια του διαφορετικού, βασισμένο στην αξία που του απέδωσε η διεθνούς φήμης Αφροαμερικανίδα ποιήτρια Maya Angelou: «Η
διαφορετικότητα κεντάει ένα πλούσιο χαλί και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του έχουν
ισότιμη αξία ανεξάρτητα από το χρώμα τους».
Οι ομάδες και οι καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος
θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους, θα τακτοποιήσουν
τα σκηνικά τους και θα μας ταξιδέψουν στον όμορφο
κόσμο της τέχνης του θεάτρου, φτάνει να προλάβουν
τις ημερομηνίες! Οι διοργανώτριες εταιρείες Labillusions και Helix Theatre προσκαλούν λοιπόν όσες
ευέλικτες ολιγομελείς παραγωγές επιθυμούν να
συμμετέχουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως
τις 18 Απριλίου προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου στο Θέατρο 104.

Η ιστορία του «ASTFEST»
Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2015 σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς συμμετοχής κοινού όσο και από το υψηλό επίπεδο των παραστάσεων. Η ιδέα του εστιάζει στην κυρίαρχη παρουσία του

ηθοποιού και στη λιτότητα των μέσων που χρησιμοποιεί. Αναδεικνύει την αξία της αφαίρεσης των περιττών στοιχείων, τοποθετώντας την ερμηνεία ως το
πρωταρχικό ενδιαφέρον της παράστασης. Ενσωματώνει στη δημιουργία της παράστασης την έννοια
του ταξιδιού τόσο σε πραγματικό όσο και μεταφορικό επίπεδο.
Στόχος είναι να αποκτήσει σταδιακά έναν διεθνή
χαρακτήρα με τη συμμετοχή ξένων δημιουργών και
ομάδων, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ουσιαστικού
διαλόγου μεταξύ των καλλιτεχνών αλλά και των
καλλιτεχνών με το κοινό. Τα σχήματα που συμμετέχουν είναι ολιγομελή και με ευέλικτες παραγωγές
που... «χωράνε σε μια βαλίτσα»!

Τιμητικά βραβεία
Στο φετινό, διαγωνιστικού χαρακτήρα «ASTFEST» θα δοθούν έξι τιμητικά βραβεία από επιτροπή που θα την αποτελούν προσωπικότητες του θεάτρου. Τα βραβεία θα αντιστοιχούν στις παρακάτω
κατηγορίες:
1. Καλύτερης Παράστασης (αντιστοιχεί σε παρουσίαση της βραβευμένης παράστασης στο Θέατρο 104).
2. Καλύτερης Σκηνοθεσίας.
3. Ανδρικού Ρόλου.
4. Γυναικείου Ρόλου.
5. Βραβείο των διοργανωτών (Surprise).
6. Βραβείο Σκηνογραφίας που «χωράει σε μια βαλίτσα».
Το 3ο Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου».

• Η Ελένη Φουρέιρα είχε γενέθλια και το φαν κλαμπ τής πήγε
τούρτα!
• Η πρώην «Survivor» Νικολέτα Μαυρίδη διέψευσε τις φήμες πως είναι
ζευγάρι με τον Νάσο Γαλακτερό.
• «Έμεινα με κανένα ευρώ από
εκεί που είχα περιουσία να ζήσει και ο γιος μου», αποκάλυψε ο Αντρέας Μικρούτσικος.
• Μαύρο σουτιέν αναζητά τον/την κάτοχό του! Βρέθηκε στην πίστα και «φιλοξενείται» στο καμαρίνι του Χρήστου
Μάστορα!
• Ο 24χρονος Φοίβος Ήμελλος
ακολουθεί τα βήματα του διάσημου μπαμπά του και πρωταγωνιστή στον «Σασμό» Δημήτρη Ήμελλου.
• Ο Παναγιώτης Πετράκης δήλωσε solo τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
• Αρνητικά σχόλια προκάλεσε
στο Διαδίκτυο η αναμνηστική
φωτογραφία της Καίτης Γαρμπή να χαϊδεύει λιονταράκια σε
αφρικανικό ζωολογικό κήπο.
• Συγκίνησε ο Κρητικός λαουτιέρης
Μανώλης Κονταρός μετά το σοβαρό
τροχαίο: «Το μόνο που δεν μπορώ να
κάνω είναι να χορέψω».
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Eγώ, ο ξένος»

Επέτειος γάμου

Full in love

Ο Στέλιος Κρητικός και η αγαπημένη του Κάτια Παπαδοπούλου
γιόρτασαν τα έξι χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου! Ο Ροδίτης
ηθοποιός έχει δηλώσει full ερωτευμένος με τη γυναίκα του, με
την οποία απέκτησε δύο γλυκύτατα κοριτσάκια: «Όταν όλα γύρω
μας είναι στραβά, εσύ κοίτα με. 6
χρόνια και 3 ημέρες», ανακοίνωσε στο Instagram.

Τ

ηλεοπτική σειρά θα γίνει η πολυτάραχη ζωή του Στράτου
Διονυσίου! Η αυτοβιογραφία του σημαντικού λαϊκού ερμηνευτή με τα διαχρονικά τραγούδια θα μεταφερθεί στη μικρή
οθόνη, παρουσιάζοντας στο ευρύ κοινό άγνωστες ιστορίες από την
καριέρα και το lifestyle του «τζέντλεμαν» της νυχτερινής Αθήνας. Το
σίριαλ των επτά επεισοδίων με τίτλο «Εγώ, ο ξένος» από το ομώνυμο σουξέ του είναι στα σκαριά και αναζητείται ο ηθοποιός που θα
τον ενσαρκώσει. Ο αξεπέραστος Στράτος Διονυσίου «έφυγε» από
τη ζωή τον Μάιο του 1990 από ρήξη ανευρύσματος στην κοιλιακή
αορτή σε ηλικία 55 ετών. Λίγες ώρες νωρίτερα τραγουδούσε στο
μαγαζί «Στράτος», ενώ μόλις είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση
των τραγουδιών για το δίσκο «Ποιος άλλος», που κυκλοφόρησε ένα
μήνα μετά τον θάνατό του κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων.

Η νέα «μαχήτρια» Σταυρούλα Χρυσαειδή
άφησε τον γάμο και πήγε… Άγιο Δομίνικο! Η
αθλήτρια, που εντάχθηκε πρόσφατα στο «Survivor», είναι ζευγάρι με τον πρωταθλητή του
σπριντ Παναγιώτη Τριβυζά και έπειτα από
πέντε χρόνια σχέσης αποφάσισαν να ανέβουν
τον επόμενο Σεπτέμβριο τα σκαλιά της εκκλησίας. Προς το παρόν οι γαμήλιες ετοιμασίες
έμειναν πίσω για χάρη του μεγάλου επάθλου
που διεκδικεί η μέλλουσα νυφούλα, με τον
αγαπημένο της να μένει πίσω παρέα με τα
αγαπημένα τους σκυλιά Χάνα και Όσκαρ!

Στη μαγευτική Τοσκάνη

Ανησυχία για την υγεία του

Τα κορίτσια ξενυχτάνε δυο δυο! Ταξιδάκιαστραπή για την Κατερίνα Καινούργιου και τη
νέα της φίλη Δανάη Παππά στην «πόλη των
ονείρων». Η οικοδέσποινα του Alpha και η δημοφιλής ηθοποιός «πετάχτηκαν» για ένα διήμερο στην Τοσκάνη, αναρτώντας υπέροχες
φωτογραφίες με φόντο την ιταλική ύπαιθρο.
« Ήρθαμε για το κρασί, μείναμε για τη θέα! Με
το κορίτσι μου!», έγραψε η παρουσιάστρια στα
social media.

Συνεργασία-έκπληξη
Κάτι μελωδικό, μεγάλο και σούπερ ετοιμάζουν ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης και η Τάμτα! Ο Κύπριος ερμηνευτής και η διάσημη
ποπ σταρ «σκαρώνουν» μουσική συνεργασία-έκπληξη,
κρατώντας ωστόσο επτασφράγιστο μυστικό τις λεπτομέρειες της
πρώτης καλλιτεχνικής τους συνάντησης. «Coming soon. Τάμτα
ντουέτο! Μείνετε συντονισμένοι», αποκάλυψε ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης στα προσωπικά του social media, αποφεύγοντας να
δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο τραγούδι.

Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ταλαιπωρεί
τους τελευταίους μήνες τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς,
προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια του αλλά και τους αναρίθμητους θαυμαστές του. Ο 73χρονος τραγουδιστής φημολογείται πως τερμάτισε άρον άρον τις καλλιτεχνικές
εμφανίσεις του και παραμένει κλινήρης στο
σπίτι, έχοντας στο πλευρό του τα παιδιά του
Αλέξανδρο, Ιλένια, Μάρθα και την αγαπημένη
του σύζυγο Αμαλία Δημητριάδη. Η οικογένεια
του μουσικοσυνθέτη δεν επιθυμεί περαιτέρω
δημοσιότητα, ενώ φίλοι και γνωστοί τού εύχονται διαδικτυακά γρήγορη ανάρρωση.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Microneedling
για το μέλασμα

Τ

ο μέλασμα είναι μια πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κηλίδων. Το microneedling προσφέρει σημαντική ύφεση του μελάσματος
και, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η θεραπεία
αυτή όταν συνδυάζεται με άλλες όπως το PRP, δίνει θεαματικά αποτελέσματα.
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια ανασκόπηση μελετών που παρουσιάστηκε στο τελευταίο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι
για τους ασθενείς με μέλασμα ανθεκτικό στις τοπικές θεραπείες οι γιατροί θα πρέπει να επιλέγουν τη συγκεκριμένη θεραπεία πριν από την
εφαρμογή peeling, λέιζερ ή λήψης συστηματικών φαρμάκων.
«Το μέλασμα είναι μια πολύ συχνή, επίκτητη
διαταραχή της υπερμελάγχρωσης που επηρεάζει
δυσανάλογα τις γυναίκες με σκουρόχρωμο δέρμα, όπως επίσης και τις εγκύους. Για αυτό και
αποκαλείται μερικές φορές “μάσκα της εγκυμοσύνης”. Στον γενικό πληθυσμό έχει υψηλό επιπολασμό, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 1,5%
έως 33%. Στο δέρμα παρουσιάζονται κηλίδες σε
χρώμα που ποικίλλει, από ανοιχτό καφέ, σκούρο
καφέ ή/και μπλε - γκρι. Η έντασή τους διαφέρει
ανάλογα με την εποχή - χειροτερεύει το καλοκαίρι και βελτιώνεται τον χειμώνα. Άλλοτε εμφανίζονται ως επίπεδες κηλίδες και άλλοτε σαν στίγματα που μοιάζουν με φακίδες, συνηθέστερα στο
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των μάγουλων,
του άνω χείλους και του μετώπου. Επίσης εμφανίζεται και στα χέρια», μας εξηγεί ο πλαστικός,

επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός Γεώργιος Βελημβασάκης.
Η φωτοπροστασία και τα τοπικά προϊόντα λεύ-

Συνδυασμοί
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι
κλασικές θεραπείες που εφαρμόζονται
για το μέλασμα δεν παρέχουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ η
συγκεκριμένη συστηματική
ανασκόπηση καταδεικνύει ότι το
microneedling αποδίδει ακόμη
περισσότερο όταν συνδυάζεται με
άλλες θεραπείες, όπως το PRP.
Συνέστησαν, δε, τη χρήση του πριν από
την έναρξη εφαρμογής peeling, λέιζερ
ή από του στόματος φαρμακοθεραπεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 12
μελέτες που περιλήφθηκαν στην
ανασκόπηση στις 4 χρησιμοποιήθηκε
μηχανικό microneedling και στις 8
ηλεκτρικό. «Το είδος του μηχανήματος
που χρησιμοποιείται παίζει καθοριστικό
ρόλο στα αποτελέσματα. Για
παράδειγμα, η τελευταία βελτιωμένη
έκδοση του πρώτου και αυθεντικού
συστήματος microneedling είναι η πιο
σύγχρονη, πιο γρήγορη, αυτόματη,
ψηφιακή συσκευή microneedling στον
κόσμο και προσφέρει πάρα πολλά
πλεονεκτήματα», αναφέρει ο ειδικός.

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός, επανορθωτικός και
αισθητικός χειρουργός

κανσης είναι οι δύο τρόποι που συστήνονται συνηθέστερα για την αντιμετώπιση του μελάσματος.
Προτείνεται επίσης η εφαρμογή λέιζερ ή πίλινγκ
τρανεξαμικού οξέος. Το microneedling είναι μια
ελάχιστα επεμβατική θεραπεία που μέσω ελεγχόμενων μικροδιατρήσεων (αόρατα τρυπήματα)
στο δέρμα σε καθορισμένο βάθος με εξαιρετικά
λεπτές βελόνες διεγείρει την παραγωγή φρέσκου
κολλαγόνου και ελαστίνης για τη θεραπεία των
σημαδιών γήρανσης. Χρησιμοποιείται δε για την
αντιμετώπιση των ουλών, των ραγάδων, των διεσταλμένων πόρων κ.ά.
«Πραγματοποιεί 120 νυγμούς το δευτερόλεπτο
με καθεμία από τις 16 μικροακίδες του. Άρα, συνολικά 1.920 νυγμούς το δευτερόλεπτο. Τα μικροκανάλια που δημιουργεί στο δέρμα επιτρέπουν την καλύτερη απορρόφηση των συστατικών όταν συνδυάζεται με άλλες θεραπείες, που
φτάνει το 80%! Σύμφωνα με τον ειδικό, οι μικροβελόνες της συγκεκριμένης συσκευής εισχωρούν σε βάθος 3 χιλιοστών μέσα στο δέρμα και
διεγείρουν εντατικά την παραγωγή κολλαγόνου
και ελαστίνης. Με την κατάλληλη ρύθμιση μπορεί να “σβήσει” αντιαισθητικές δυσχρωμίες του
δέρματος (πανάδες, κηλίδες, φακίδες)», καταλήγει ο κ. Βελημβασάκης.

Όταν αυτή η θεραπεία συνδυάζεται με
άλλες όπως το PRP, δίνει θεαματικά
αποτελέσματα
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Μια πολυσύνθετη μέρα με πολλές αλλαγές και
αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι η ανάλαφρη επικοινωνία με τους άλλους, που κάποια στιγμή γίνεται πολύ επικίνδυνη λόγω κατάχρησης από εσάς ή άλλα πρόσωπα.

Ταύρος

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς υπάρχουν τόσα πολλά να σκεφτείτε σε βασικά θέματα, αλλά προτού τα βάλετε σε μια σειρά παρουσιάζονται εκ
νέου καινούργιες υποχρεώσεις. Το διάστημα
αυτό γενικότερα θέλει καλή διαχείριση.

Δίδυμοι

Τοξότης

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι βρίσκεται σήμερα η Σελήνη, βάζοντας στην καθημερινότητά σας ψυχολογικά παιχνίδια που θα σας προκαλέσουν οι άλλοι ή εσείς στον εαυτό σας.

Λέων

Σ

(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε ένα εκτόπισμα σε θέματα επικοινωνίας και τύχης. Αν και έχετε πολλά να τακτοποιήσετε, οι συνθήκες είναι υπέρ σας και
αυτό θα το δείτε στο αποτέλεσμα.

(21/4-20/5)
Οικονομικά θέματα σήμερα θα σας απασχολήσουν έντονα, βάζοντας τις ανασφάλειές σας
και πάλι στο προσκήνιο. Από την άλλη, ενδέχεται να δημιουργηθούν παροδικές ρήξεις με
ένα φιλικό σας πρόσωπο.

(21/5-21/6)
Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο έχετε μια ανάλαφρη σκέψη και γρήγορες αποφάσεις, αλλά θα τις ξεχνάτε έπειτα από λίγο. Μην
αφήσετε να σας συνεπάρει ο αυθορμητισμός
σας γιατί θα δημιουργήσετε προβλήματα που
δεν θα μπορέσετε να τα διαχειριστείτε το επόμενο διάστημα.

ήμερα η Σελήνη στο ζώδιο των Διδύμων
φέρνει ανησυχία σε επικοινωνιακά
θέματα, ίσως μάλιστα να ακούσουμε
αλλαγές σε κάποιες αποφάσεις που είχαν ληφθεί
το προηγούμενο διάστημα. Γενικότερα τα ζώδια
του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος) θα έχουν
κάποιες εξελίξεις, αλλά θα πρέπει να μην
εμπιστεύεστε απολύτως αυτά που σας
μεταφέρουν λεκτικά.

Ζυγός

(23/7-22/8)
Σήμερα θα χρειαστείτε τη συντροφιά φίλων
σας ή αγαπημένων σας προσώπων, σαν ανάγκη να εκτονωθείτε από μια σκυθρωπή περίοδο
που καταστρέφει κάτι που πιστεύατε. Αυτό
μπορεί να είναι ορατό, δηλαδή κάποια πρόσωπα που σας έχουν απογοητεύσει, ή να μη φαίνεται και να αφορά σκέψεις σας και όνειρά σας
που έχουν παγώσει για κάποιο λόγο.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Το έχω ξαναπεί ότι βρίσκεστε σε μια ταραχώδη
χρονική στιγμή, όμως για εσάς υπάρχουν πολλές δικλίδες ασφαλείας. Είστε αρκετά έτοιμοι
να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόκληση,
ακόμη και παγίδες που έχουν να κάνουν με την
ηθική σας.

(22/11-21/12)
Οι σχέσεις σας και γενικότερα τα πρόσωπα
που αντιπροσωπεύουν αυτήν τη χρονική σας
στιγμή θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, αλλά όχι
μεγάλης διάρκειας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Με την πολυαστρία στο δεύτερο ηλιακό σας
σπίτι θα έχετε την προσοχή σας στραμμένη σε
υλικά θέματα και σε τρόπους που θα σας κάνουν να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Ίσως
πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν πρέπει να περιμένετε από κάποια πρόσωπα συναισθηματική
κάλυψη και να σταματήσετε να παράγετε στο
μυαλό σας ανεδαφικές σκέψεις.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο, με πολλά γεγονότα να σας επηρεάζουν και να δημιουργούν συναισθηματική ποικιλία. Φροντίστε να
έχετε δεύτερες και τρίτες σκέψεις ή εναλλακτικές για ένα θέμα σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, συγκεκριμένα για τους γεννημένους από 5 έως 11 Μαρτίου, αυτός ο μήνας έχει να σας δώσει κάτι σημαντικό. Μην το προσπεράσετε γιατί ο Δίας θα
σας αφήσει και δεν θα περάσει ξανά από τον
γενέθλιο Ήλιο σας.
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Ελληνοτουρκικά, Ουκρανικό
και ο ρόλος Ερντογάν και ΟΗΕ

Η
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο κ. Μητσοτάκης
πρέπει να πείσει
τον κ. Ερντογάν ότι
η διεθνής
κοινότητα, στην
οποία ο Τούρκος
ηγέτης θέλει να
ανήκει, δεν δέχεται
πλέον
«τσαμπουκάδες»
όπως εκείνους του
Ρώσου ηγέτη

Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι μία
από τις μεγαλύτερες γιορτές της
Χριστιανοσύνης και της ελληνικής
Πολιτείας. Το τυπικό προβλέπει
παρουσία του/της αρχηγού του ελληνικού κράτους και του πρωθυπουργού στην επίσημη δοξολογία και στον εορτασμό της αναστήλωσης
των αγίων εικόνων μετά τη λήξη του πολέμου
μεταξύ εικονολατρών και εικονομάχων.
Η σημασία της παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τη δεδομένη στιγμή
στη λειτουργία που θα γίνει στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο είναι ιδιαίτερα σημαντική και
στέλνει πολλαπλά μηνύματα, δεδομένου ότι ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει καταδικάσει
την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.
Στέλνει μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας,
στην Ελλαδική Εκκλησία που έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες πολέμου δεν έχει διαβάσει
μία εγκύκλιο στους ναούς που να ζητεί την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ομοδόξων και
αφήνει όλες τις πρωτοβουλίες για συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού στα χέρια ιδιωτών.
Στέλνει μήνυμα υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα, η οποία ονειρεύεται
ότι είναι η νέα Ρώμη και συνεπώς ότι στο δικό
της Πατριαρχείο ανήκουν τα πρωτεία.
Στέλνει μήνυμα και στην Άγκυρα ότι η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντοτε στο πλευρό
του Φαναριού, μιας και το θεωρεί συνέχεια
της βυζαντινής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Παράλληλα όμως ο κ. Μητσοτάκης, με την
παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκει ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Τον μοναδικό ηγέτη
χώρας του ΝΑΤΟ που τηρεί στάση ουδετερότητας στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει.
Φυσικά, ο κ. Μητσοτάκης δεν ξεχνά ότι ο κ.
Ερντογάν από τη μια απειλεί την Ελλάδα με
τους μεγαλοϊδεατισμούς του περί «γαλάζιας
πατρίδας» και από την άλλη τον βλέπει να δραστηριοποιείται διεθνώς προκειμένου να διαδραματίσει ειρηνευτικό ρόλο στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.
Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι ο μεσολαβητικός ρόλος που έχει αρχίσει να διαδραματίζει ο Ερντογάν θα του δώσει πόντους
στη διεθνή διπλωματική σκηνή και θα τον
καταστήσει περιφερειακό «παίκτη». Δίκιο
έχουν, αν και περιφερειακό «παίκτη» τον καθιστά η γεωπολιτική θέση της χώρας του, την
οποία αυτός εκμεταλλεύεται καταλλήλως.
Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως κάποια
πράγματα -ό,τι αποτέλεσμα και να έχει η
διαμεσολάβηση της Άγκυρας- δεν θα αλλάξουν και ο περιφερειακός ρόλος της Τουρκίας θα είναι σημαντικός.
Εκείνο που θα έχει αλλάξει είναι ότι η
Τουρκία και η πολιτική της ηγεσία θα έχουν
μεσολαβήσει για να επέλθουν συμβιβασμός
και ειρήνη. Και έστω ότι ο Ερντογάν και ο
Τσαβούσογλου πετυχαίνουν κατάπαυση του

πυρός και ειρήνη στην περιοχή, που σημαίνει
σεβασμό των διεθνών κανόνων και συνθηκών. Σε μια τέτοια περίπτωση πώς θα μπορεί
ο «ειρηνοποιός» να μη σέβεται τους κανόνες
που ζητεί από τους άλλους -με δική του παρέμβαση- να εφαρμόσουν; Που σημαίνει ότι
μια επιτυχής έκβαση των ειρηνευτικών προσπαθειών της Άγκυρας δεσμεύει σε έναν
βαθμό και την ίδια!
Σε κάθε περίπτωση όμως ο κ. Μητσοτάκης
σε αυτήν τη φάση είναι δεδομένο ότι έχει να
αντιμετωπίσει τη νοοτροπία Ερντογάν, που δεν
απέχει από εκείνη του Πούτιν, και να πείσει ότι
η διεθνής κοινότητα, στην οποία ο Τούρκος
ηγέτης θέλει να ανήκει, δεν δέχεται πλέον
«τσαμπουκάδες» όπως εκείνους του Ρώσου
ηγέτη.
Η Δύση με τα μέτρα που έχει πάρει εναντίον
της Ρωσίας δείχνει ότι αλλάζει και αυτή νοοτροπία. Και είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται,
πέραν όλων των άλλων, να ανεχτεί και απειλή
του ίδιου του πολιτισμού της.
ΥΓ.: Μιας και ο λόγος για διεθνείς κανόνες,
αλήθεια, τι γίνεται με τον ΟΗΕ; Δεν θα έπρεπε να έχει αναλάβει πρωτοβουλία ο ίδιος ο
ΟΗΕ αντί να αφήνει τον οποιονδήποτε τυχαίο
ή μη να παίρνει πρωτοβουλίες για την... παγκόσμια ειρήνη; Αν δεν είναι αυτό αρμοδιότητα του ΟΗΕ, τότε ποια είναι αρμοδιότητά του;
Να εκδίδει ψηφίσματα που δεν υλοποιούνται; Αλλά για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε.

