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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial
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Ο επιτήδειος ουδέτερος κ. Ερντογάν…

Η

«Political» το έχει αναδείξει ως θέμα
και το επαναφέρει με αφορμή και την
κυριακάτικη συνάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Πρόκειται για το «κατόρθωμα» της Τουρκίας,
του μόνιμου παραβάτη του Διεθνούς Δικαίου στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του παράνομου κάτοχου του βορείου τμήματος της Κύπρου,
του παράγοντα αναθεωρητισμού και αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή, του εισβολέα,
που αγνοεί σύνορα και συνθήκες με παρόμοιους
τρόπους και μεθόδους που μετέρχεται ο Πούτιν, να
αναδειχθεί σε διαμεσολαβητή «ειρηνοποιό» στη
ρωσοουκρανική κρίση, «κλείνοντας» παράλληλα
προς όφελός της τα δικά της ζητήματα.
Πριν από μερικούς μήνες, οι περισσότεροι μιλούσαν για σβήσιμο του διπλωματικού άστρου του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι σχέσεις Μπάιντεν - Ερντογάν ήταν στο μηδέν, με τον Αμερικανό πρόεδρο
να τον αποκαλεί «αυταρχικό ηγέτη», αποφεύγον-
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Γιάννης Αρμουτίδης

τας επανειλημμένως να συναντηθεί μαζί του, την
ώρα που το αμερικανικό οπλοστάσιο είχε… κλειδώσει ερμητικά για την Τουρκία. Οι σχέσεις με την
Ευρώπη στα ίδια επίπεδα, με τους Εμανουέλ Μακρόν και Ταγίπ Ερντογάν να ανταλλάσσουν υπαινικτικούς χαρακτηρισμούς και τη Γερμανία να κρατά
τα «μπόσικα». Για τη γειτονιά μας δεν το συζητάμε,
στα μαχαίρια με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με Ελλάδα και Κύπρο, και να του απομένουν μόνο οι λεονταρισμοί προς τη Δύση και η απειλή για επιπλέον
αναβάθμιση των ρωσοτουρκικών σχέσεων.
Το φλερτ με την… απομόνωση κράτησε πολύ και
ο Ερντογάν είδε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σαν σανίδα σωτηρίας του. Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε τηλεφωνικά, για ακόμα μία φορά, με τον Τζο Μπάιντεν την Πέμπτη, για 45 λεπτά,
χαρακτηρίζοντας διπλωματική επιτυχία τη συνάντηση Λαβρόφ - Κουλέμπα στην Αττάλεια. Μάλιστα,
φαίνεται ότι το πήρε… πάνω του, προβάλλοντας
ιδιαίτερα το γεγονός ότι η χώρα του συνομιλεί και
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με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Νέο φεγγάρι και
στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η βελτίωση των οποίων εγκαινιάστηκε με τη δήλωση του
Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ, κατά την
προχθεσινή του επίσκεψη στην Τουρκία. Ο Χέρτσογκ, ο οποίος μάλιστα είναι ο πρώτος αρχηγός
του ισραηλινού κράτους από το 2007 που επισκέπτεται την Τουρκία, δήλωσε: «Επιλέξαμε τον δρόμο
να του δώσουμε μια ευκαιρία, και το υποστηρίζω
αυτό πολύ».
Όμως, ο «επιτήδειος ουδέτερος» κύριος Ερντογάν ξέρει καλά το παιχνίδι και σκοπός του δεν είναι
να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία. Και άρχισε ήδη
να ζητά ανταλλάγματα: να αρθούν οι αμερικανικές
κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για να ξανανοίξει
η ιστορία με τα F-35! Κι ας μην έχει προχωρήσει σε
μέτρα σε βάρος της Ρωσίας, κι ας έχει ανοιχτό τον
εναέριο χώρο της, κι ας συνεχίζει τις οικονομικές
συναλλαγές «ως θέση αρχής», όπως μας κοροϊδεύει όλους ο Τσαβούσογλου…
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Ευρωπαϊκό μπρα ντε φερ
για τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Υ

πό την πίεση του χρόνου βρίσκονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι κλιμακούμενες πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά
και οι δραματικές τους επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
θέτουν με επείγοντα τρόπο υπαρξιακής
φύσεως διλήμματα σε μια Ένωση που δεν
είναι συνηθισμένη να δρα ακαριαία και
πειστικά.
Βερσαλλίες - Αποστολή:
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Τα τρία επί της αρχής «ναι» των 27 στην
ανάγκη λήψης μέτρων κατά της ακρίβειας, στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία και στην αναθεώρηση του δόγματος της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετριάστηκε από τον… γερμανικό τοίχο,
στον οποίο βρήκε η γαλλική πρόταση για
έκδοση ενός mega ευρωομολόγου για τις
ενεργειακές και τις αμυντικές δαπάνες.

Κυρίαρχη, πάντως, ήταν η αίσθηση και
χθες στις Βερσαλλίες πως η διήμερη άτυπη Σύνοδος Κορυφής αποτέλεσε την αρχή
μιας κοπιώδους ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας θα προκύψουν στην επικείμενη τακτική Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, το
διήμερο 24-25 Μαρτίου.

Ικανοποίηση στην Αθήνα
Στην Αθήνα επικρατεί ικανοποίηση, καθώς μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας
τόνιζαν χθες στην «Political» πως στο παρασκήνιο της Συνόδου το σχέδιο 6 σημείων του Κυριάκου Μητσοτάκη απέσπασε
ευμενή σχόλια τόσο από Ευρωπαίους
ομολόγους του όσο και από θεσμικούς
αξιωματούχους της Ένωσης, και ενετάχθη στο «προσχέδιο» των εισηγήσεων που
έχει δεχθεί η Κομισιόν, προκειμένου να
συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις της
τις επόμενες εβδομάδες και σε κάθε περίπτωση πριν από την επικείμενη Σύνοδο
Κορυφής των Βρυξελλών. Όπως το έθεσε,
εξάλλου, ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, «η διεθνής αγορά
του φυσικού αερίου λειτουργεί πλέον υπό
το κράτος κερδοσκοπικών πιέσεων, εξ ου

και μόλις έγινε γνωστή η πρότασή μου η
τιμή του καυσίμου έπεσε τις τελευταίες
δύο ημέρες κατά περίπου 50%». Προανήγγειλε, δε, ότι εντός των επομένων ημερών
οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου θα συντονίσουν τον βηματισμό τους για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο κατά της ακρίβειας σε ενέργεια
και βασικά αγαθά σε μια συνάντηση, που
θα φιλοξενήσει στη Ρώμη ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι. Εντός ευρωπαϊκής συζήτησης παραμένει σύμφωνα
με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές και η
ελληνική πρόταση για εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο αίτημα, που «κουμπώνει» με τις τεράστιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που
συντελούνται, θα εξεταστεί σε δευτερεύοντα χρόνο, όταν εκκινήσουν οι σχετι-

κές διαβουλεύσεις για το νέο Σύμφωνο
Σταθερότητας. Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επανέλαβε πως έως το τέλος
της επόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση θα
έχει ανακοινώσει ένα πλήρες πρόγραμμα
στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και
αγροτών, κάνοντας λόγο για «έξυπνες και
μη οριζόντιες παρεμβάσεις», που θα κατευθύνονται υπέρ των πλέον αδύναμων
και επαναλαμβάνοντας πως έχει καταστεί
πλέον κοινός τόπος ότι οι δυνατότητες των
κρατικών προϋπολογισμών είναι πεπερασμένες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλλον απαισιόδοξος
ως προς την προοπτική υιοθέτησης της
ιδέας περί ευρωομολόγου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «εάν έχουμε στο μυαλό
μας ένα δεύτερο Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε μάλλον μακριά από αυτό».

Γερμανικός… τοίχος στην έκδοση
ενός mega ευρωομολόγου Σε πρώτο πλάνο η πρόταση
Μητσοτάκη για πλαφόν
στην τιμή του φυσικού αερίου

ΕΕ: «Έχει… μέλλον η Ουκρανία για να ενταχθεί στην οικογένεια»
Θα… αργήσει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξή της στην οικογένεια των 27 της Ευρώπης. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ικανοποίησαν το Κίεβο, παρόλο
που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρό της χώρας και των πολιτών
της που δοκιμάζονται από τη ρωσική εισβολή, και κράτη-μέλη όπως η Πολωνία και η Εσθονία τάχθηκαν υπέρ

της άμεσης πρόσδεσης της Ουκρανίας με την ΕΕ. Όμως
τα περισσότερα από τα «παλιά» μέλη, με προεξάρχουσα
την Ολλανδία, εξήγησαν ότι δεν υπάρχει διαδικασία fast
track ένταξης στην ΕΕ και θα πρέπει να ακολουθηθεί
μια μακροχρόνια διαδικασία.
Την «παράσταση», ωστόσο, της άτυπης Συνόδου Κορυφής έκλεψε το ενεργειακό… χάος, με τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη να ξανακάνουν την εμφάνισή τους. Η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή δύσκολα θα δανειστεί υπέρ των κρατώνμελών της, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως επιχείρημα πως
τα κράτη-μέλη δεν έχουν εκμεταλλευτεί το μεγαλύτερο
μέρος από τα 230 δισ. ευρώ των δανείων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης από την πανδημία. Κι αυτό που έμεινε ως επιτακτική ανάγκη ήταν η άμεση απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «αγκάθια» της συνάντησης

Μ

ε μετρημένες και ρεαλιστικές
προσδοκίες μεταβαίνει στην
Κωνσταντινούπολη ο πρωθυπουργός, καθώς την Κυριακή
θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο.

Τούρκο πρόεδρο, ενώ ανάλογη κίνηση πιθανότατα θα κάνει και ο Όλαφ Σολτς.

Χωρίς κοινές δηλώσεις

Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί,
με την Άγκυρα να εξακολουθεί να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ζητώντας επιτακτικά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και την Αθήνα να προειδοποιεί την Τουρκία πως θα έχει την τύχη της
Ρωσίας στην περίπτωση που συνεχίσει την
τακτική του αναθεωρητισμού των συνόρων.
Ο πόλεμος της Ουκρανίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο προκειμένου να «κλειδώσει» το
ραντεβού μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό γνώμονα
την αποκλιμάκωση της έντασης, έτσι ώστε
να αποφευχθεί μια πρόσθετη γεωπολιτική
κρίση. Ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βερσαλλίες
χαρακτήρισε «επιβεβλημένη» τη συνάντηση
με τον Τούρκο πρόεδρο: «Αντιμετωπίζουμε
μια μεγάλη γεωπολιτική πρόκληση, καθώς
και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Πρέπει να δούμε πώς δεν θα προσθέσουμε άλλες εστίες αναταραχής στην Ευρώπη».

Έτοιμος για όλα…
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα θελήσει να μείνει μόνο στο Ουκρανικό, αλλά θα επιχειρήσει να βάλει στο

τραπέζι ζητήματα-αγκάθια που προκαλούν
εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα ζήτημα
αναπάντητο, δείχνοντας πως αναμένει μια
τέτοια κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας.
«Το Διεθνές Δίκαιο είναι με το μέρος της
χώρας μας. Έχουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις για κάθε ζήτημα που θα τεθεί. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο με την
Τουρκία, αλλά η πόρτα μας θα είναι πάντα
κλειστή απέναντι στις προκλήσεις και την
αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας», είπε χαρακτηριστικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυ-

φής στις Βερσαλλίες, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι
δραματικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και η προκλητική στάση που εξακολουθεί να τηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να
ενημερώσει τον Γερμανό καγκελάριο, καθώς μία μέρα μετά το ραντεβού που θα έχει
ο πρωθυπουργός με τον Ταγίπ Ερντογάν
στην Κωνσταντινούπολη θα επισκεφθεί την
Άγκυρα ο Όλαφ Σολτς.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επικοινωνήσει με τον Γερμανό καγκελάριο προκειμένου να τον πληροφορήσει για το αποτέλεσμα της συνάντησης που θα έχει με τον

Ο πρωθυπουργός πριν από τη συνάντηση
που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο θα μεταβεί στο Φανάρι για να παραστεί στη λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στην
οποία θα χοροστατήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα
αναχωρήσει για την προεδρική κατοικία
«Χούμπερ», η οποία απέχει λίγα χιλιόμετρα
από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί και με θέα
τον Βόσπορο θα τον υποδεχθεί ο Ταγίπ Ερντογάν και πιθανότατα θα υπάρξει μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το γεύμα
εργασίας, στο οποίο θα συμμετέχουν οι σύμβουλοι του πρωθυπουργού και του Τούρκου
προέδρου. «Στα γεύματα εργασίας είναι λιγότερο αυστηρό το πρωτόκολλο», είπε ο
πρωθυπουργός, δείχνοντας πως η ατμόσφαιρα σε τέτοιου είδους συναντήσεις είναι
περισσότερο χαλαρές σε σχέση με τις επίσημες επισκέψεις που πραγματοποιούν οι ηγέτες των χωρών. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα
προγραμματισμό, δεν θα υπάρξουν κοινές
δηλώσεις παρά μόνο τηλεοπτικά πλάνα και
φωτογραφίες από τις συναντήσεις.

Με τα Ελληνοτουρκικά μόνιμα
σε τεντωμένο σχοινί, το αυριανό
ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν στην Πόλη δεν αφήνει
περιθώρια για πολλές
προσδοκίες στον πρωθυπουργό

Επίσκεψη Παύλου Μαρινάκη και Στέλιου Κονταδάκη στον Νομό Έβρου
Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης, συνοδευόμενος από τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Έβρου Άκη
Παρασκευόπουλο και τους βουλευτές του νομού Αναστάσιο Δημοσχάκη και Χρήστο Δερμεντζόπουλο, βρέθηκε
στον Νομό Έβρου. Η επίσκεψη στον ακριτικό Έβρο ξεκίνησε από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Ο γραμματέας της ΠΕ τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει το λιμάνι για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, το οποίο, όπως
ανέφερε, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επόμενος σταθμός της περιοδείας ήταν το εργοτάξιο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού, που αποτελεί την οδική σύνδεση της

Εγνατίας οδού με τον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης και μια
εμβληματική δέσμευση της κυβέρνησης, για την οποία οι
εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα στελέχη της
ΝΔ βρέθηκαν στη συνέχεια στο σημείο του φράχτη στις
Φέρες Έβρου. «Μας ενδιαφέρει η ειρηνική συνύπαρξη,
αυτός είναι και ο στόχος του προέδρου και πρωθυπουργού.
Όμως, για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχουν σύνορα, υπάρχουν κανόνες Διεθνούς Δικαίου και αυτούς είμαστε εδώ για να προασπίσουμε. Και εδώ θα πω ένα ακόμη
μεγαλύτερο “ευχαριστώ” στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας αλλά και στους κατοίκους αυτού του νομού,
γιατί με ψυχραιμία και υπομονή άντεξαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
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Τι γίνεται με τις
εγγραφές νέων μελών

Σε μόνιμο
εκλογικό
κρεσέντο

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ε

υκαιρία για εφ’ όλης της ύλης
σφοδρή κριτική βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την
πανδημία και την υψηλή θνητότητα. «Είστε η χειρότερη κυβέρνηση τη χειρότερη
στιγμή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, για να επαναλάβει το αίτημά του περί πρόωρων εκλογών, διατυπωμένο με κάπως διαφορετικό τρόπο
αυτή τη φορά, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση θα προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία
μέσα στον Μάιο.
« Έχετε κατεβάσει τα μολύβια περιμένοντας εκλογές τον Μάιο, κάντε εκλογές
τώρα, να λυτρώσετε τη χώρα από την ανικανότητά σας. Έχετε αποφασίσει να
δραπετεύσετε. Όσες φορές και να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, θα είστε δεύτερο
κόμμα», εκτίμησε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο τέλος της
ομιλίας του, για να πάρει την άμεση
απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι την ώρα που μαίνεται η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση από τον Β’ ΠΠ ο κ.
Τσίπρας ζητά εκλογές.

Πλεύρης: «Μην έχετε άγχος»
Άμεση, όμως, ήταν και η απάντηση του
παριστάμενου στη Βουλή υπουργού
Υγείας Θ. Πλεύρη, που συνέστησε στον
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

να μην έχει άγχος λέγοντας πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. «Κατανοώ
ότι μπορεί να σας απασχολεί ότι την ώρα
των εκλογών μπορεί να μην είστε ούτε
δεύτερο κόμμα αλλά τρίτο», σημείωσε ο
κ. Πλεύρης, προβάλλοντας το αντίπαλο
για τον ΣΥΡΙΖΑ δέος του ΚΙΝΑΛ.
Μιλώντας για τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
επανέλαβε για άλλη μία φορά την πρόταση του κόμματός του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα
και του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί σαν τροχονόμος τα καρτέλ της ενέργειας να βγάζουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Ο Αλ. Τσίπρας επέκρινε επίσης την
απόφαση της κυβέρνησης για βίαιη διακοπή της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και για εμμονή στη μη χρησιμοποίησή τους, ενώ εξαπέλυσε επίθεση
στην κυβέρνηση ότι όπως στην πανδημία, έτσι και τώρα βρίσκει δικαιολογίες
για να αποποιηθεί τις ευθύνες της.

επικίνδυνη πολιτική. «Πώς είναι δυνατόν
να είμαστε διαρκώς πάνω από τον μέσο
όρο της Ευρώπης σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων και να έχετε το θράσος να λέτε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ;», αναρωτήθηκε και ζήτησε να λογοδοτήσουν
οι υπεύθυνοι για αυτή την εξέλιξη και να
αναζητηθούν τα αίτια της πρωτόγνωρης
θνητότητας στη χώρα μας.
Για κρεσέντο λαϊκισμού έκανε λόγο ο Γ.
Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται απλώς, αλλά πράττει
ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα
με τις πολιτικές της πρωτοβουλίες διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα, μέσα σε
ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει βίαια. Και πρόσθεσε ότι τη στιγμή που οι
πολίτες αναζητούν σταθερότητα και σοβαρότητα, ο κ. Τσίπρας επιλέγει τον γνωστό δρόμο των κούφιων συνθημάτων και
των ανέξοδων υποσχέσεων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν μπορεί να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και των απαιτήσεων της πατρίδας και των πολιτών.

«Κυβέρνηση δικαιολογίας»
«Τώρα με την ακρίβεια λέτε ότι φταίει
ο Πούτιν, είστε η κυβέρνηση της δικαιολογίας», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ για
την πανδημία υποστήριξε ότι, αν και
υπάρχει ύφεση, είναι λάθος να συνηθίσουμε την έννοια της απώλειας, να έχουμε πενήντα και εξήντα νεκρούς καθημερινά και να μην αντιδρούμε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ιδεοληπτική και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πηγαίνετε σε κάλπες τώρα,
για να λυτρώσετε τη χώρα
από την ανικανότητά σας»,
φώναξε από τα έδρανα της
Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας

Φαίνεται πως το σύνθημα «Πάρε
τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου» που χρησιμοποίησε η αξιωματική αντιπολίτευση στην προηγούμενη καμπάνια
εγγραφής νέων μελών δεν… φτούρησε, με αποτέλεσμα τα κομματικά
μέλη να παραμένουν ακόμη στις
60.000.
Βεβαίως, τίποτε δεν γίνεται από
μόνο του και τίποτε δεν είναι τυχαίο
στον ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε πως κατά την περίοδο των εσωκομματικών
εκλογών για ανάδειξη νέων Νομαρχιακών Επιτροπών και Συντονιστικών Οργανώσεων Βάσης, οι καταγγελίες στο γραφείο του Τσίπρα για
σβήσιμο νέων εγγραφών και καταστρατήγηση του καταστατικού από
το Οργανωτικό Γραφείο και τον
γραμματέα Τζανακόπουλο έφταναν
σωρηδόν.
Ο πρώην πρωθυπουργός ανέλαβε
να δώσει λύση δίνοντας εντολή για
δημιουργία νέας καμπάνιας για την
εγγραφή μελών. Μάλιστα το πρώτο
σποτ βρήκε στον αέρα στις 10 του
Μάρτη, δώδεκα ημέρες πριν λήξουν
οι εγγραφές μελών, που θα είχαν το
δικαίωμα ψήφου στην εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και προέδρου. Βεβαίως και μετά τις 22 Μαρτίου θα
μπορούν να γίνουν μέλη όσοι το επιθυμούν, χωρίς ωστόσο δικαίωμα
συμμετοχής στις εσωκομματικές
εκλογές που ξεκινούν το τριήμερο 1
με 3 Απριλίου για την εκλογή των περίπου 5.000 συνέδρων.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στον δρόμο για το Συνέδριό του
ξεκινά την καμπάνια του κι απευθύνεται σε κάθε αριστερό και προοδευτικό πολίτη, καλώντας τον να
λάβει μέρος. Μέσα από τη συμμετοχή του να κάνει πραγματικότητα τις
αναγκαίες πολιτικές και κοινωνικές
αλλαγές. Να δυναμώσει τη φωνή της
Αριστεράς, της προόδου, της δημοκρατίας. Να δυναμώσει τη δική του
φωνή. Για μια νέα αρχή με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή», τονίζεται στο σποτ.
Πληροφορίες αναφέρουν πως
αναμένεται και δεύτερο σποτ, στο
οποίο θα πρωταγωνιστεί ο Αλέξης
Τσίπρας, δείχνοντας με αυτό τον
τρόπο πως θεωρεί προσωπική του
υπόθεση το άνοιγμα του κόμματος
στην κοινωνία.
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Χρίσμα Τσίπρα στον Σγουρό
για την περιφέρεια
Ειδησάρα που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης από καμία πλευρά: Γιάννης Σγουρός και Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκαν και έδωσαν τα χέρια για να κατέβει ο πρώην
νομάρχης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, υποστηριζόμενος από
την Κουμουνδούρου. Το στόρι θέλει τη συμμαχία να «ψηνόταν»
εδώ και καιρό και λόγω εξελίξεων επιταχύνθηκε ο «αρραβώνας» κι έγινε γάμος. Και το
ερώτημα που προκύπτει είναι
«το ΚΙΝΑΛ τι θα κάνει;».

Η παρουσία του υιού
Σαμαρά στη Μεσσηνία
Οι Μεσσήνιοι φίλοι μου με πληροφορούν ότι
το τελευταίο διάστημα συναντούν όλο και
πιο συχνά σε διάφορα σημεία του νομού τον
υιό του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Κώστα. Τόσο συχνά που
αρχίζει και κυκλοφορεί
εντόνως στους καλαματιανούς κύκλους ότι
ετοιμάζεται εκλογική
κάθοδος του διαδόχου
του Μεσσήνιου πολιτικού. Ίδωμεν…

KENTΡΙ
Από δήμαρχος… περιφερειάρχης;
Και μια και πιάσαμε τα Αυτοδιοικητικά, και δη της μεγαλύτερης περιφέρειας, να σας δώσω και μια συνέχεια σε προηγούμενο «κέντρισμα». Σας είχαμε πληροφορήσει πως αυτή η θητεία είναι η τελευταία του Γιάννη Μώραλη στον Πειραιά, καθώς τον
«πληροφόρησαν» πως δεν υπάρχει περίπτωση να είναι για τρίτη
φορά δήμαρχος στο λιμάνι. Η συνέχεια είναι πως ο Γιάννης, αφού
ξεπέρασε το αρχικό σοκ, «καλοβλέπει» πλέον την Περιφέρεια Αττικής και έχει αρχίσει
τις σχετικές διαρροές. «Με
ποιο κόμμα, αλήθεια, δήμαρχε, θα κατέβεις υποψήφιος;»,
ρωτάω εγώ.

Ήταν στραβό το
κλήμα στον ΣΥΡΙΖΑ…

Η

γνωστή παροιμία «ήταν στραβό το κλήμα, το ’φαγε κι ο γάιδαρος» φαίνεται ότι γνωρίζει
ημέρες δόξας στην Κουμουνδούρου τις τελευταίες δύο εβδομάδες,
οπότε και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία.
Δεν φτάνει που τους πήρε μερικά
24ωρα να αποφασίσουν τι ακριβώς στάση θα κρατήσουν (βλέπετε, οι κεντροαριστεροί στηρίζουν τους δοκιμαζόμενους
Ουκρανούς και οι ακροαριστεροί πυροβολούν τη Δύση), δεν φτάνουν τα καθημερινά προβλήματα που τους δημιουργεί
ο Παύλος Πολάκης, ή τα πρόσφατα πυρά
του Ευκλείδη Τσακαλώτου που, εκτός
από τον Τσίπρα, έκαναν κρόσσια και τα
νεύρα της Ομπρέλας, τώρα πρέπει να
διαχειριστούν το εντελώς καινούργιο πολιτικό περιβάλλον που δημιουργεί η
ανοιχτή ρήξη Δύσης - Μόσχας, στο οποίο

θα πρέπει κυριολεκτικά να «χορεύουν»
καθημερινά σε μια εύθραυστη παγωμένη
επιφάνεια. Διότι, σε καιρούς μεγάλης
αναταραχής, τα «φάλτσα» έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Αναγκάστηκαν, λοιπόν, να συμφωνήσουν με την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και όπως μαθαίνω,
τώρα κάνουν σκέψεις και συσκέψεις για

να δουν τι στάση θα κρατήσουν αν η πρόταση των έξι σημείων του πρωθυπουργού, η οποία ήδη συμπεριλήφθηκε στις
προτάσεις της Κομισιόν, γίνει αποδεκτή
από τους 27. Θα πρόκειται για μια αδιαμφισβήτητα μεγάλη εθνική επιτυχία, με
σοβαρό, θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Θα
την καταδικάσουν, θα την αγνοήσουν ή θα
τη χειροκροτήσουν, οέο;

Δίδυμο-δυναμίτης!
Στο «Τρίγωνο», την κλασική ταβέρνα στα Καλύβια, πηγή της στήλης είδε να συντρώγουν ο Μάκης Βορίδης με τον Βασίλη Οικονόμου. Το «Κεντρί», όμως, συνέχισε το ρεπορτάζ, γιατί ήθελε να
μάθει περισσότερα για αυτό το γεύμα των δυο βουλευτών της Α’
Ανατολικής Αττικής. Και τι έμαθε; Ότι η σχέση των δυο ανθυποψηφίων βουλευτών διάγει τις καλύτερες ημέρες της και ότι πλέον συνθέτουν μια «συμμαχία πνοής» προς όφελος της περιφέρειάς τους. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η ένωση των δυο
δυνάμεων, του δεξιού Μάκη και του κεντρώου Βασίλη, έχει προκαλέσει ήδη αίσθηση στην περιοχή και… ζαλάδες στους δυνάμει συνυποψήφιους του «γαλάζιου» στρατοπέδου.

Η ημερομηνία
στο ημερολόγιο
του Ανδρουλάκη
Στο γραφείο του Νίκου
Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι
ανοιχτό ένα ημερολόγιο στη σελίδα Κυριακή 22 Μαΐου. Μάλιστα, η
ημερομηνία είναι κυκλωμένη με κόκκινο μαρκαδόρο. «Τι περιμένει
ο αρχηγός;» ρώτησα με μεγάλη περιέργεια.
«Να δει αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή
του για πρόωρες εκλογές εκείνη την Κυριακή», μου απάντησε στενός συνεργάτης του,
προσθέτοντας ότι στο ΚΙΝΑΛ δεν πείθονται
από τις διαβεβαιώσεις περί εξάντλησης της
τετραετίας, διότι έχουν έρθει τα πάνω κάτω
στον κόσμο. Μάλιστα, ο αρχηγός έχει ήδη
ορίσει ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ τον κ. Βαγγ. Αργύρη,
ενώ και ο ίδιος κάνει εντατικά ραντεβού με
πιθανούς υποψηφίους.

Μ’ έναν σμπάρο,
δυο τρυγόνια
Σας έχω νεότερα για τον εκλογικό νόμο.
Υψηλόβαθμη πηγή μου με διαβεβαίωσε ότι
είναι ήδη έτοιμη πρόταση που προβλέπει
ενίσχυση του μπόνους ανάλογα με την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Ο πρωθυπουργός δεν
έχει ανοίξει τον φάκελο. Αν, ωστόσο, πάρει
τη μεγάλη απόφαση, υπό το βάρος των πιο
δραματικών εξελίξεων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να διασφαλίσει την αναγκαία πολιτική σταθερότητα στη χώρα, τότε
θα συνοδεύσει την αλλαγή με την επαναφορά της λίστας για την εκλογή των ευρωβουλευτών.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
δημοσκοπήσεις του

Έλα Χριστέ κι Απόστολε. Οι άνθρωποι έχουν
πάει σε άλλο level. Τώρα στην Κουμουνδούρου διαδίδουν ότι είναι ικανοποιημένοι από
τις «δημοσκοπήσεις του δρόμου» όπως λένε… Στηρίζονται, δηλαδή, στις κουβέντες
καφενείου και στις κομματικές περιοδείες
του Αλέξη. Τα μηνύματα που λαμβάνουν ο
Αλέξης Τσίπρας -κατά κύριο λόγο- και όλα τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στις περιοδείες που
πραγματοποιούν ανά την επικράτεια είναι,
λένε, θεσπέσια. Μη γελάτε, σας παρακαλώ.
Προφανώς εννοούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που
δεν γεμίζουνε ταξί ούτε με τον ταξιτζή και
πηγαίνουν στις προστατευμένες συγκεντρώσεις για να «παλαμοκροτούν» τον αρχηγό.

Τις φήμες που κυκλοφορούν ότι
ο Αλέξης θα απλώσει τις φτερούγες του και θα βάλει σε πολιτική στέγη τους φίλους του
που ενεπλάκησαν στη σκευωρία Novartis, εγώ δεν τις πιστεύω.
Ότι, δηλαδή, θα έχει ως υποψηφίους είτε στη Βουλή είτε στην Ευρωβουλή την Τουλουπάκη, τον Μίμη, τον Μαντζουράνη και άλλους. Το θεωρώ υπερβολικό και αυτοκτονικό.

Χρονικό του Χρόνου
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Η διπλή ζωή
του Λαβρόφ

POLITICANTIS
Η ιστορία με την ΕΤΑΔ
τώρα ξεκινά…

Η

αποκάλυψη που έκανε για τη διπλή
ζωή του Λαβρόφ η επικεφαλής ερευνήτρια του ιδρύματος καταπολέμησης
της διαπλοκής Μαρία Πέβκιτς έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εν λόγω ίδρυμα ίδρυσε ο ηγέτης
της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι,
ο οποίος έχει φυλακιστεί από την κυβέρνηση
του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τι αποκάλυψε, λοιπόν, η
κυρία Πέβκιτς για τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών; Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο
Σεργκέι Λαβρόφ έχει μία επίσημη σύζυγο και
μία επίσημη ερωμένη. Εκτός από την επίσημη
σύζυγό του, Μαρία Λαβρόβα, με την οποία
έχουν αποκτήσει μία κόρη, οι πάντες γνωρίζουν στη Ρωσία ότι η σύντροφος του Λαβρόφ
είναι η Σβετλάνα Πολιάκοβα, με την οποία
διατηρούν δεσμό εδώ και είκοσι χρόνια. Μάλιστα, έχει και με αυτή άλλη μία κόρη, την Πολίνα Κοβάλεβα, μια 26χρονη καλλονή που
απολαμβάνει χλιδάτη ζωή στο Λονδίνο.
Ζει πλουσιοπάροχα, η ζωή της είναι ένα ατελείωτο πάρτι και το αποδεικνύει ανεβάζοντας
φωτογραφίες της στο Instagram.
Μερακλής ο Σεργκέι…

Και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political»
προκάλεσε αίσθηση, καθώς συνεχίζουμε τις
αποκαλύψεις για την ΕΤΑΔ, που κάποια άλλα
ΜΜΕ ανακάλυψαν… χθες ότι κάτι τρέχει
στην εταιρεία. Ο Δήμος Σαρωνικού εξέδωσε
δελτίο Τύπου με την εφημερίδα, επισημαίνοντας ξανά τις αυθαιρεσίες και την ασυδοσία που επικρατούν στις παραλίες του με ευθύνη της ΕΤΑΔ.
Έχω την αίσθηση ότι το θρίλερ τώρα ξεκινά,
διότι, σύμφωνα με την απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, ο έλεγχος για την ΕΤΑΔ ξεκίνησε
χθες και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την
επόμενη Παρασκευή 18 Μαρτίου. Άρα, τέλος
του μήνα, αρχές του Απρίλη, θα έχουμε αποτελέσματα από τον διαχειριστικό έλεγχο του
υπουργείου Οικονομικών και θα ξέρουμε
ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα.

Οι αποστάσεις
από τον Πούτιν

Τι είναι το net metering
που ανακοίνωσε ο Άδωνις;
« Έρχεται γιγαντιαίο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ
για την ενίσχυση της διείσδυσης του net metering σε παραγωγικές μονάδες». Αυτό τόνισε
μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ είπε ότι θα έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των βιομηχανικών
συνδέσμων της χώρας, προκειμένου να εξεταστεί πλέγμα μέτρων για τη στήριξη της παραγωγής. Για να καταλάβετε τι είναι αυτό το
net metering που λέμε στο χωριό μου, είναι ο
συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται κυρίως για
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε διάφορες
χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Γερμανία, η
Δανία και οι ΗΠΑ.

Διαβάζω από πολλούς οικονομικούς αναλυτές ότι σε μικρό ακόμη βαθμό επηρεάζεται η
ελληνική κτηματαγορά από τον αποκλεισμό
των Ρώσων από τη χρυσή βίζα. Εξάλλου,
πολλοί ολιγάρχες έχουν εξασφαλίσει ήδη
χρυσή βίζα, κάνοντας χρήση αντίστοιχων
προγραμμάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Να, για παράδειγμα, μαθαίνω ότι o Ντμίτρι
Ριμπολόβλεφ, ο ιδιοκτήτης του Σκορπιού,
προχωρά σε δωρεές στον Ερυθρό Σταυρό
για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια
υπέρ των θυμάτων του πολέμου. Παίρνει
έτσι τις αποστάσεις του από τον Πούτιν.
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Τo... Πρόσωπo
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POLITICANTIS

Ικανοποιημένος ο Καραβίας της Eurobank
Καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank της χρήσης του 2021.
Συγκεκριμένα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 900 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα καθαρά
κέρδη διαμορφώθηκαν σε 424 εκατ. ευρώ, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε
16,8%, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 8,2%. Ουσιαστικά, σε όρους κερδοφορίας,
ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αυτό διαφάνηκε κατά τη
διάρκεια της τηλεφωνικής ενημέρωσης των αναλυτών που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Για αυτό ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Χ. Καραβίας δήλωσε ικανοποιημένος για τα
αποτελέσματα του προηγούμενου έτους -εν μέσω πανδημίας- και αισιόδοξος για το μέλλον παρά τις ανησυχίες
για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. «Πιστεύουμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε θέση
ισχύος, ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενάρετο κύκλο ανάπτυξης», όπως επισήμανε χαρακτηριστικά.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Έγινε και
το Ίδρυμα Σαμαρά…
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ ιδρύσεως του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς. Σκοπός του
ιδρύματος είναι η συστηματική μελέτη,
έρευνα και προβολή της ζωής και του έργου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Κ.
Σαμαρά, ως πνευματικού ανθρώπου και
πολιτικού άνδρα, η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης με την ανάδειξη γεγονότων
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η
προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης, η προαγωγή της πολιτικής και
επιστημονικής έρευνας και η συμβολή
τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας και την
εκπλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών
στόχων. Στο πρώτο ΔΣ του ιδρύματος μετέχουν η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην
πρωθυπουργού καθώς και οι στενοί του
συνεργάτες Δ. Γιάννος, Κ. Μπούρας, Χρ.
Λαζαρίδης και Ν. Τσιούτσιας.

Ο «βασιλιάς του χταποδιού»
αγόρασε τον Γερουλάνο
Όχι ακριβώς τον Γερουλάνο, αλλά τις ιχθυοκαλλιέργειες που διατηρεί η οικογένεια
του Παύλου, τα «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς». Ο «βασιλιάς του χταποδιού» είναι ο
Enrique García Chillón, επικεφαλής του
ισπανικού ομίλου Grupo Profand. Το χρήμα
έπεσε ζεστό και η Grupo πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό της ιχθυοκαλλιέργειας. Η οικογένεια Γερουλάνου διατηρεί ακόμα ένα ποσοστό, αλλά είναι όπως μαθαίνω μικρότερο
του 40%.

Άνεργη στον ΟΑΕΔ
με εισόδημα
250.000 τον χρόνο
Θυμάστε που σας είχα γράψει για κάτι
ανέργους με εισοδήματα Κηφισιάς;
Οι έλεγχοι του ΟΑΕΔ έβγαλαν λαβράκια! Πάρτε παράδειγμα: 55χρονη, κάτοικος Δήμου Διονύσου, με οικογενειακό εισόδημα το 2020 ύψους
250.000 ευρώ, βρίσκεται εδώ και 123
μήνες, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια,
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αυτή
είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που αποκάλυψε η έρευνα του
ΟΑΕΔ σε σχέση με τους ανέργους βορείων προαστίων, οι οποίοι παραμένουν μέχρι και… 20 χρόνια (240 μήνες) εγγεγραμμένοι στο μητρώο, ενώ
δηλώνουν εισοδήματα εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ ετησίως και διαμένουν σε ακριβές περιοχές.

LOCK

Τα παρακάλια του Ταγίπ
στον Tζον Μπάιντεν

O

φίλος μας ο Ταγίπ πήρε τηλέφωνο τον Μπάιντεν να κλαφτεί για τις κυρώσεις που
του έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην αμυντική βιομηχανία μετά την αγορά των S-400
από τους Ρώσους. Ο τύπος δεν παίζεται τελικά. Χρησιμοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία για να λύσει τα δικά του προβλήματα. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η
Ρωσία απομονώνεται οικονομικά από τη διεθνή κοινότητα, ο Ερντογάν έθεσε επί τάπητος
το θέμα της επανεξέτασης των σχέσεων ΗΠΑ - Τουρκίας στον αμυντικό τομέα. Θα το γράψω λίγο ωμά: Στα παλιά του τα παπούτσια το δράμα των Ουκρανών. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αγοράσει και από τον Μπάιντεν για να τον καλμάρει και να αποκτήσει ξανά
την εύνοια των ΗΠΑ. Βιάζεται ο Ταγίπ να αγοράσει F16, διότι προφανώς ενδιαφέρεται για
την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Άκου τι ρωτάνε ορισμένοι «γαλάζιοι» βουλευτές: Πώς είναι
δυνατόν η κυρία Τουλουπάκη,
αν και υπόδικη, και μάλιστα για
τόσο σοβαρές κατηγορίες, να
ασκεί ακωλύτως τα καθήκοντά
της και να μην έχει τεθεί σε
προσωρινή αργία όπως προβλέπει ο νόμος; Πόσο ακόμα θα
συνεχιστεί η απαράδεκτη νομικά, ηθικά και πολιτικά διατήρηση ενός πέπλου προστασίας
των αποδεδειγμένων ψευδομαρτύρων και τι νομοθετικά
μέτρα προτίθεται να προτείνει
στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός; «Μαχαιριές» και οι δυο
ερωτήσεις…
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ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ

Σ

κληρή κριτική για τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ στο Ουκρανικό ασκεί, με
συνέντευξή του στην «Ρ», ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της
ΝΔ Νίκος Ρωμανός. Παράλληλα χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις επιθέσεις που δέχθηκε η χώρα μας από την εκπρόσωπο του
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών και της
πρεσβείας. Όσον αφορά τη συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ο
Νίκος Ρωμανός τονίζει πως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα προσέλθει στην Κωνσταντινούπολη με παραγωγική διάθεση και
χωρίς αυταπάτες.
στον
Σωτήρη Σταθόπουλο

Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις στην Ουκρανία; Γιατί η χώρα μας έχει μπει στο
στόχαστρο της Μόσχας;
Η ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία μάς
γυρίζει χρόνια πίσω. Είναι μια πρωτοφανής, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής
ακεραιότητας και της ειρήνης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει τον κόσμο όπως
τον ξέρουμε. Πριν από έναν μήνα, κανείς
δεν θα προέβλεπε ότι η Γερμανία θα ανέτρεπε δεκαετίες στρατιωτικού δισταγμού
και θα διοχέτευε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στον αμυντικό της προϋπολογισμό, ή
ότι η Ελβετία θα πάγωνε τα περιουσιακά
στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών.
Δεν θα έλεγα πως η Ελλάδα, βρίσκεται
στο στόχαστρο της Μόσχας. Αν κάποιος
βρίσκεται στο στόχαστρό της, αυτή είναι η
Δύση. Και η Ελλάδα δεν ανήκει απλώς στη
Δύση. Οι αξίες και η ιστορία μας είναι η
Δύση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν τοποθετείσαι ξεκάθαρα και δεν τηρείς μία
άτολμη, απαράδεκτη και επικίνδυνη, κατά
τη γνώμη μου, πολιτική ίσων αποστάσεων.

«Η διχαστική ρητορική
του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζει όρια»
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Η Ουκρανία δέχεται επίθεση, αμύνεται, δεν
επιτίθεται. Υπάρχει ένας επιτιθέμενος και
ένας αμυνόμενος, ένας θύτης και ένα θύμα,
και η Ελλάδα στέκεται στη σωστή πλευρά,
στην πλευρά του θύματος, στην πλευρά της
δημοκρατίας, στην πλευρά της ελευθερίας.
Η «επίθεση» της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι
ρωσικές αναρτήσεις της πρεσβείας στην
Αθήνα, είναι απαράδεκτες και δεν ταιριάζουν με τη διπλωματική πρακτική. Δεν συνάδουν επίσης με τους ιστορικούς δεσμούς
που ενώνουν τους λαούς της Ελλάδας και
της Ρωσίας, που θα αντέξουν και αυτήν τη
δοκιμασία.
Ωστόσο, απέναντι σε ένα κρίσιμο εθνικό
ζήτημα δεν υπάρχει συναίνεση, με τον
ΣΥΡΙΖΑ να τάσσεται υπέρ της ουδέτερης
στάσης.
Η συναίνεση είναι μια πολιτική κουλτούρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει, παριστάνει
πως την επιδιώκει προσχηματικά. Η διχαστική ρητορική του δεν γνωρίζει όρια, από
την πανδημία μέχρι τα εθνικά θέματα.
Άλλωστε, πώς θα μπορούσε να υπάρξει
συναίνεση σε ένα τέτοιο θέμα, όταν έχει
αποδειχθεί περίτρανα, πλέον, ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουν την εξωτερική πολιτική της χώρας υπό το ίδιο πρίσμα.
Για εμάς, η εθνική κυριαρχία είναι ο υπέρτατος σκοπός ενός κράτους και η επένδυση
στην άμυνα είναι επένδυση στην ασφάλεια
και την ευημερία.
Θα ήταν παράλογο να παρακολουθούμε
ένα έγκλημα να εκτυλίσσεται και εμείς να
μένουμε άπραγοι, μη δίνοντας στους Ουκρανούς τα στοιχειώδη μέσα να αμυνθούν.
Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα θρηνεί και δικές της απώλειες σε αυτόν τον πόλεμο.
Δεν μπορεί να λες «ναι μεν αλλά». Τέτοια
ζητήματα απαιτούν καθαρές θέσεις. Η Ελλάδα έκανε το αυτονόητο: Να συνταχθεί με
το συμμαχικό πνεύμα που καταδικάζει τον
ιστορικό αναθεωρητισμό και την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και των συνόρων. Και αυτό το κάναμε ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους.
Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν στη
δική μας γειτονιά, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, η
γειτνίαση με την Τουρκία έχει διαμορφώσει
μία διαφορετική γεωπολιτική εγρήγορση,
να στέλνεις ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης
προς κάθε κατεύθυνση, τιμώντας παράλληλα τις συμμαχίες μας στην πράξη.
Η εθνική ομοψυχία σε τέτοιες στιγμές είναι ευκταία, αλλά με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κόμμα του «όχι σε
όλα», δυστυχώς ανέφικτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από
την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, δεν είχε μια ξεκάθαρη στάση. Θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας έκανε σχεδόν

«
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«Η εθνική κυριαρχία είναι ο υπέρτατος
σκοπός ενός κράτους και η επένδυση
στην άμυνα είναι επένδυση
στην ασφάλεια και την ευημερία»

τέσσερις ημέρες μετά την εισβολή να μιλήσει ο ίδιος. Στην αρχή δεν ακούγαμε καν το
όνομα Πούτιν ή Ρωσία, μετά είδαμε posts
στη λογική των ίσων αποστάσεων, ακόμη
και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να εξισώνει
τον θύτη με το θύμα.
Τελικά είδαμε τον κ. Τσίπρα να παίρνει
άλλη θέση στη συνέχεια, καταδικάζοντας
την εισβολή, ωστόσο τα σημάδια αμφισημίας παραμένουν. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Η γραμμή μεταξύ θύτη, μιας χώρας
που επιτίθεται, και θύματος, μιας χώρας
που αμύνεται, είναι πολύ διακριτή. Και
όπως είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή,
«δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφορα
απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να ζωγραφίσει μόνος του τα σύνορα».
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση. Τα
μέχρι τώρα μέτρα στήριξης δεν στάθηκαν ικανά για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακρίβειας. Να αναμένουμε

σύντομα νέες πρωτοβουλίες;
Οι αναταράξεις στην ενέργεια είναι πολύ
ισχυρές και τόσο η χώρα μας όσο και η Ευρώπη συνολικά αντιμετωπίζουν μια ακραία
κατάσταση, με τους πολίτες να υφίστανται
μεγάλη πίεση. Η κυβέρνηση, από την αρχή
της ενεργειακής κρίσης, στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις επιδοτήσεις
στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και
φυσικού αερίου και θωρακίζοντας παράλληλα τα εισοδήματα. Και θα συνεχίσει να το
κάνει, όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
Ήδη όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός,
τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ένα
πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης.
Πέραν όσων κάνει η κυβέρνηση σε εθνικό
επίπεδο, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι
πανευρωπαϊκό και απαιτεί και ευρωπαϊκές
λύσεις. Θα πρέπει και η ΕΕ να λάβει τολμηρές αποφάσεις, και στην κατεύθυνση αυτή
κινείται και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την υιοθέτηση μιας πολιτικής παρέμβασης

έξι σημείων στη διαμόρφωση της εμπορικής αξίας του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική αγορά. Πρόκειται για μια τολμηρή και ρεαλιστική πρόταση για μείωση
της τιμής φυσικού αερίου και θεσμοθέτηση
ενός πλαφόν στη χονδρεμπορική τιμή.
Ποιες είναι οι προσδοκίες που υπάρχουν για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο;
Πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι οι
δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να είναι
ανοιχτοί, όπως κλειστές παραμένουν οι
πόρτες μας σε κάθε απειλή. Σε αυτήν τη
συγκυρία, όπου αλλάζει το τοπίο της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η συνάντηση των
δύο ηγετών μπορεί να είναι χρήσιμη.
Ωστόσο δεν υπάρχουν αυταπάτες ότι τα
ελληνοτουρκικά προβλήματα και οι προκλήσεις θα σταματήσουν μετά από αυτήν
τη συνάντηση, στην οποία ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα προσέλθει με θετική διάθεση, επικεντρώνοντας στην ουσία και
εμμένοντας στις καθαρά διατυπωμένες
θέσεις της Ελλάδας που εδράζονται, στο
Διεθνές Δίκαιο. Είναι λογικό οι συνομιλίες να επικεντρωθούν στο νέο σκηνικό
που διαμορφώνεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με δεδομένο ότι οι
δύο χώρες συναποτελούν τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και πρέπει να
βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή. Οι νέες
συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, οι τεκτονικές αλλαγές που έφερε στο σκηνικό
ο πόλεμος στην Ουκρανία, η νέα εποχή
στην οποία μπήκαμε μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αποτελούν
ικανούς και καλούς λόγους για να προσέλθουμε σε αυτήν τη συνάντηση με δημιουργική και παραγωγική διάθεση, αλλά
φυσικά χωρίς αυταπάτες.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Νατοϊκός ρόλος
για Σούδα, Λάρισα,
Αλεξανδρούπολη

Σ

ε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή διευκολύνσεων στις συμμαχικές δυνάμεις βρίσκεται το
ελληνικό επιτελείο, με τους
σχεδιασμούς να περιλαμβάνουν τόσο τη
Σούδα και την Αλεξανδρούπολη όσο και τη
Λάρισα, κινήσεις που αναδεικνύουν τον
ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού κόμβου
για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Προσώρας, αν και δεν έχει ζητηθεί η
αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, έχουν εντούτοις καταρτιστεί σχέδια που περιλαμβάνουν τη μεταφορά μεγάλου αριθμού συμμαχικών δυνάμεων και
την προώθησή τους σε περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, περιμετρικά της εμπόλεμης Ουκρανίας. Πρόσφατα μάλιστα ο
Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι
Πάιατ είχε αναφερθεί στις αυξημένες δυνατότητες που προσφέρει η Αλεξανδρούπολη για τις μετακινήσεις νατοϊκών δυνάμεων, ενώ αποκάλυψε ότι δώδεκα επιθετικά ελικόπτερα Apache των Ηνωμένων
Πολιτειών, που βρίσκονταν στο Στεφανοβίκειο για εκπαίδευση με τα στελέχη της

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Αεροπορίας Στρατού, ετοιμάζονται να μετασταθμεύσουν στην Πολωνία.

Ανεφοδιασμός στον αέρα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει
άλλωστε την ενεργοποίηση της Σούδας,
όπου σταθμεύουν ιπτάμενα τάνκερ, τα
οποία πετούν καθημερινά σε περιοχές της
Ανατολικής Ευρώπης και γύρω από τη
Μαύρη Θάλασσα για να ανεφοδιάζουν
στον αέρα τα συμμαχικά αεροσκάφη που
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις επιτήρησης
και έγκαιρης προειδοποίησης, φτάνοντας
στα όρια του ουκρανικού εναέριου χώρου.
Σε εγρήγορση βρίσκονται και στοιχεία
των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Λάρισα, ενώ από ελληνικής
πλευράς έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο
μεταφοράς και ελληνικών στρατιωτικών
δυνάμεων σε όμορες περιοχές της Ου-

Διαστημική...
παρουσία

κρανίας, στο πλαίσιο της δύναμης ταχείας
ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί απόφαση για κινητοποίηση.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν σε όλες τις
συμμαχικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως η
«Onyx Hook», που έλαβε χώρα πριν από
λίγα 24ωρα στη νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ, με δύο ελληνικά F-16 να συνοδεύουν δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 των ΗΠΑ από το FIR Σόφιας,
πετώντας στη συνέχεια πάνω από τη
Θράκη, τις Βόρειες Σποράδες, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Η Ελλάδα σημαντικός κόμβος
για την ασφάλεια στην
ανατολική πτέρυγα της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

Την ίδια ώρα, η παρουσία του
αμερικανικού αεροπλανοφόρου
«USS Harry Truman» και του
γαλλικού «Charles de Gaulle» σε
ελληνικές θάλασσες καταδεικνύει τις στενές αμυντικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον και το Παρίσι, που αναβαθμίζουν τον ρόλο της χώρας μας
στην περιοχή. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ επιχειρεί να κατατάξει την
Ελλάδα στις χώρες με στρατιωτική παρουσία και στο Διάστημα,
καθώς στελέχη του επιτελείου
συμμετείχαν για πρώτη φορά ως
παρατηρητές στη στρατιωτική
διαστημική άσκηση «ASTERX
2022» που πραγματοποιήθηκε
στην Τουλούζη της Γαλλίας. Η
δραστηριότητα αποσκοπούσε
στην αξιολόγηση, βελτίωση και
ενίσχυση των διαδικασιών επιχειρησιακής εκπαίδευσης και
των διαστημικών δυνατοτήτων
των συμμετεχόντων καθώς και
στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα
του Διαστήματος.

Το προφίλ του νέου Αμερικανού πρέσβη Τζορτζ Τσούνη
Αλλαγή φρουράς στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα μετά την
επικύρωση από τη Γερουσία τού διορισμού του διαδόχου του Τζέφρι
Πάιατ, Τζορτζ Τσούνη. Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας έχει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας με ισχυρή παρουσία στις βορειοανατολικές πολιτείες.
Είναι ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχειακού Ομίλου Chartwell Hotels και συνεργάζεται με κολοσσούς του χώρου
όπως η Hilton, η Intercontinental και η Marriott. Διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπως και με τον Μπαράκ Ομπάμα, καθώς το 2012 είχε διατελέσει πρόεδρος των «Ελληνοα-

μερικανών για τον Ομπάμα - Μπάιντεν». Ο κ. Τσούνης διαθέτει σημαντικές διασυνδέσεις στην Ουάσιγκτον, ενώ παρά το γεγονός πως προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα, έχει προσβάσεις στους βουλευτές και τους γερουσιαστές και των Ρεπουμπλικανών.
Πρόσφατα μάλιστα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας και θερμός υποστηρικτής των ελληνικών και κυπριακών θέσεων Μπομπ Μενέντεζ είχε χαρακτηρίσει
τον Τζορτζ Τσούνη ως την «προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου», σημειώνοντας πως «η ιστορία του αποτελεί μια εντυπωσιακή
ιστορία επιτυχίας».
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Βουλευτής Πέλλας, αναπληρώτρια τομεάρχης Εξωτερικών για θέματα Απόδημου Ελληνισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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«Θ

α έπρεπε να έχει προηγηθεί συμβούλιο πολιτικών αρχηγών» πριν ο πρωθυπουργός συναντηθεί με τον Τούρκο
πρόεδρο, κρίνει η αναπληρώτρια τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοδώρα Τζάκρη.
Εκφράζει, δε, την άποψη ότι ο κ. Μητσοτάκης «στα εθνικά θέματα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής εφαρμόζει μια καθαρά προσωπική, ιδεολογική ατζέντα, με
όσους κινδύνους μπορεί αυτό να συνεπάγεται».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr

Η βουλευτής Πέλλας θεωρεί βέβαιη τη νίκη στις
εκλογές, που «θα έρθουν νωρίτερα και σε πείσμα των
καλοπληρωμένων δημοσκοπήσεων της Μαξίμου ΑΕ»,
και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θα αποτελέσει τον κορμό μιας
συμμαχικής προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης
με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».
Ο πρωθυπουργός συναντά τον Τούρκο πρόεδρο. Ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ταχθεί υπέρ αυτής της συνάντησης
αλλά με κόκκινες γραμμές. Ποιες ακριβώς είναι αυτές οι γραμμές;
Από την εκλογή Μπάιντεν και μετά, λέμε στον κ. Μητσοτάκη να αξιοποιήσει την αμερικανική πίεση στην
Τουρκία, ώστε να πραγματοποιηθεί με πιο ευνοϊκούς για
εμάς όρους ο διάλογος και να απομακρυνθεί η Τουρκία
από τις μαξιμαλιστικές της θέσεις. Αντ’ αυτού έχασε πάνω από έναν χρόνο και τώρα η Ελλάδα διεξάγει διάλογο
με την Τουρκία σε μια περίοδο που αποκαθιστά τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τις αραβικές χώρες και
αναβαθμίζει τον ρόλο της λόγω Ουκρανικού. Φοβάμαι
ότι το μενού του γεύματος Ερντογάν - Μητσοτάκη στην
Κωνσταντινούπολη θα περιλαμβάνει τις ορέξεις και τις
αβάσιμες επιδιώξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι, από διαφορετικές πλευρές και
πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας, προεξοφλείται μια εφ’
όλης της ύλης συζήτηση των τουρκικών απαιτήσεων,
γεγονός που θα εξανέμιζε τα περιθώρια θετικών προβλέψεων.
Πρόκειται για μία ακόμη απόλυτα ερασιτεχνική προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής από τον κ. Μητσοτάκη
και εύχομαι να μη δημιουργήσει δυσμενή τετελεσμένα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει αταλάντευτα σε σαφείς κόκκινες γραμμές: καμία συζήτηση για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και το δικαίωμά της να εξοπλίζεται
απέναντι στις τουρκικές απειλές. Θέλουμε τη μείωση
της έντασης με τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων
και απώτερος στόχος μας -όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν- είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, άρα και
της ΑΟΖ, στη Χάγη. Προσφυγή στη Χάγη μόνο για αυτό το
ζήτημα.
Μήπως θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ένα συμβούλιο
πολιτικών αρχηγών ή έστω μια απλή συνεννόηση
μεταξύ των πολιτικών αρχηγών;
Είναι προφανές ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί.
Όπως προηγήθηκε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών της
επίσκεψης Τσίπρα στη Σμύρνη τον Μάρτιο του 2016.
Συμβούλιο στο οποίο είχαν βρεθεί σημεία συναίνεσης
για το μείζον ζήτημα της εποχής που ήταν η προσφυγική
κρίση. Πότε, όμως, συνέβη αυτό επί Κυριάκου Μητσοτάκη για να συμβεί τώρα; Είναι εκτός της κουλτούρας
του. Σε όλα τα ζητήματα άσκησης κυβερνητικής πολιτι-

«Η διακυβέρνηση
δεν είναι ιδιωτική
υπόθεση
του κ. Μητσοτάκη»
κής, έτσι και στα εθνικά θέματα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης εφαρμόζει μια καθαρά
προσωπική, ιδεολογική ατζέντα, με όσους κινδύνους
μπορεί αυτό να συνεπάγεται.
Στο Ουκρανικό, αποφάσισε, και μάλιστα απόντος του
υπουργού Εξωτερικών, να στείλει πολεμικό υλικό στην
εμπόλεμη Ουκρανία. Χωρίς να έχει ενημερώσει τους
αρχηγούς των κομμάτων ή το Κοινοβούλιο. Και χωρίς να
υπάρχει οποιαδήποτε σχετική δεσμευτική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ. Εν ολίγοις, ο κ. Μητσοτάκης κατέστρεψε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική δεκαετιών, που καθιστούσε την Ελλάδα εγγυήτρια
ειρήνης και σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
ακόμη και στα δύσκολα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.
Ας το πάρουμε απόφαση. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί τη
διακυβέρνηση της χώρας ιδιωτική του υπόθεση, στο
πλαίσιο των ιδεοληψιών του, και αυτό δεν θα αλλάξει
μέχρι τη μέρα της ήττας του στις προσεχείς εθνικές
εκλογές.
Κρίνετε ότι η ουκρανική κρίση, με τη συνεπαγόμενη
οικονομική, μπορεί να προκαλέσει ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, μηδέ των πρόωρων εκλογών αποκλειομένων;
Πριν από την ουκρανική κρίση, η κυβερνητική ανικανότητα είχε διαμορφώσει στην κοινωνία και στο Κοινοβούλιο τις συνθήκες απαίτησης πρόωρης προσφυγής
στις κάλπες. Κάτι το οποίο διατύπωσε και ο πρόεδρός
μας Αλέξης Τσίπρας και το οποίο στην πράξη υπερψήφισε το σύνολο της αντιπολίτευσης, όταν καταθέσαμε,
σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Η ακρίβεια σαρώνει πολύ πριν από το Ουκρανικό,
επειδή αυτή είναι η πολιτική των καρτέλ και των νεοφιλελεύθερων εμμονών του πρωθυπουργού.
Πριν από την ουκρανική κρίση είχαμε το ακριβότερο
ρεύμα σε όλη την Ευρώπη, την ακριβότερη βενζίνη και
τον χαμηλότερο βασικό μισθό μεταξύ των προηγμένων
δυτικών οικονομιών, τη βίαιη απολιγνιτοποίηση της χώρας, τη διάλυση του ΕΣΥ και την κατάρρευση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα. Και σε πείσμα των
καλοπληρωμένων δημοσκοπήσεων της Μαξίμου ΑΕ θα
τις κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας και θα σχηματίσει πλατιά
δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση ευθύνης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις τη
διακυβέρνηση της χώρας;
Δεν το κρίνω, το πιστεύω βαθιά. Το θέμα για οποιονδήποτε διατηρεί επαφή με την κοινωνία των πολιτών δεν
είναι αν θα κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας τις επόμενες
εκλογές, αλλά το πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά του
από τη δεύτερη πολιτική δύναμη.
Ξέρετε, κ. Παργινέ, στην πολύ πρόσφατη πολιτική
ιστορία του τόπου μας έχουν συμβεί ηχηρότατες πολιτικές καταρρεύσεις και αυτή του κ. Μητσοτάκη θα είναι
μία ακόμη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ποιο κοινό απευθύνεται; Σε πιθανή
εκλογική πρωτιά, σε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα
απευθυνθεί για κοινοβουλευτική συναίνεση αν όχι
και συγκυβέρνηση;
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ξεκάθαρη. Ψηφίσαμε την
απλή αναλογική, γιατί πιστεύουμε ότι ο ιστορικός κύκλος των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, που αφήνουν
αναπάντητα τα πολυδύναμα προβλήματα της ελληνικής
κοινωνίας, έχει κλείσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την επερχόμενη εκλογική του νίκη
θα αποτελέσει τον κορμό μιας συμμαχικής προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι, ακόμη και αν σε κάποια
εκλογική αναμέτρηση κατακτούσε την αυτοδυναμία,
πάλι θα σχημάτιζε ευρεία κυβέρνηση. Και αυτό είναι
αξιόπιστο γιατί, όπως είπα, εμείς ψηφίσαμε την απλή
αναλογική. Άρα, μένουμε σταθεροί σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι πατριωτικά συμφέρον.
Απευθυνόμαστε, λοιπόν, σε όλους τους προοδευτικούς δημοκράτες Ελληνίδες και Έλληνες και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα τους καλωσορίσουμε σε
αυτή την πρωτόγνωρη δημοκρατική γιορτή της συλλογικής προοδευτικής διακυβέρνησης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Τ

ην επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού
αερίου στο πλαίσιο ενός συνολικού «πακέτου» στήριξης επιχειρήσεων, νοικοκυριών και αγροτών που θα ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τη σχετική προαναγγελία έκανε κατά την
εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται
για τις ενισχύσεις των μηνών Μαρτίου και
του Απριλίου, με το συνολικό ύψος τους
να υπερβαίνει κατά πολύ τα 700 εκατ. ευρώ. Βασική παράμετρος, όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα κυβερνητικά στελέχη, για το τελικό ύψος των επιδοτήσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου αποτελούν οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(δικαιώματα ρύπων και ΕΛΑΠΕ).
Σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος προανήγγειλε αυξημένη επιδότηση
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα λόγω
ενός «παράπλευρου οφέλους». Αυτό γιατί
με δεδομένες τις υψηλές τιμές στη χονδρική ρεύματος ο Ειδικός Λογαριασμός
ΑΠΕ μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο
στο ΤΕΜ, όταν μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι η εν λόγω «δύναμη πυρός» ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ το 2022.

Για τον Απρίλιο
Αν και υπάρχουν σκέψεις οι αυξήσεις στα
ποσά ενίσχυσης να εφαρμοστούν από τον
τρέχοντα μήνα, το πλέον πιθανό είναι να
ισχύσουν για τον Απρίλιο. Ενδεικτικά να
αναφέρουμε ότι ήδη το πρώτο
δεκαήμερο του Μαρτίου η
μέση τιμή χονδρεμπορικής ρεύματος ξεπερνά
τα 322€/MWh, δηλαδή
50% υψηλότερη σε σχέση με εκείνη του Φεβρουαρίου. Πρώτες πληροφορίες θέλουν η μέση
μηνιαία επιχορήγηση των νοικοκυριών να ξεπερνά ίσως και τα 50 ευρώ,
ενώ μεγαλύτερη θα είναι και εκείνη για τις
επιχειρήσεις και τους αγρότες. Σύμφωνα με
την ενημέρωση που έχουν λάβει οι εταιρείες
προμήθειας από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Μάρτιο για τα οικιακά
τιμολόγια ρεύματος η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα νοικοκυριό που θα καταναλώσει
300 κιλοβατώρες θα ανέλθει στα 40,19 ευρώ. Στην περίπτωση των μη οικιακών τιμολογίων ρεύματος, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης παραμένει στα 65 ευρώ/ΜWh.

Μεγαλύτερη επιδότηση
για ρεύμα και αέριο
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, στην επιστολή του ΥΠΕΝ προς τις εταιρείες προμήθειας επισημαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα είναι 20 ευρώ ανά θερμική
MWh για όλα τα νοικοκυριά και για το
σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, ενώ ίδια θα είναι η έκπτωση
από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στην περίπτωση των μη οικιακών τιμολογίων φυσικού αερίου, η επιδό-

τηση είναι 20 ευρώ ανά θερμική MWh.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο μήκος
κύματος με το ρεύμα εξίσου «εκρηκτική»
είναι μέσα στον Μάρτιο η άνοδος των τιμών και του φυσικού αερίου. Όσον αφορά
ωστόσο τα νοικοκυριά, αν προκριθεί η
αναθεώρηση προς τα πάνω των τιμολογίων τον Απρίλιο, η ανάκαμψη των θερμοκρασιών έως τότε αφαιρεί την πίεση για
την επιδότηση των λογαριασμών. Έτσι,

Το «σερί» αποκλιμάκωσης
στις τιμές ενέργειας συνεχίζεται
Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι τιμές σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και
ηλεκτρική ενέργεια, υποχωρώντας σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα έναντι των
ρεκόρ που κατέγραψαν στις αρχές της εβδομάδας. Η τιμή του brent υποχώρησε
χθες στα 109 δολάρια το βαρέλι με τάση μείωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας,
ενώ η αντίστοιχη τιμή αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά αερίου (συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου στο ολλανδικό hub TTF) βρίσκεται στα 128€/MWh, εμφανίζοντας ωστόσο μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.
Στο «μέτωπο» του ρεύματος έχουμε ανάλογη «εικόνα», με τη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για σήμερα να υποχωρεί κατά 16,5% στα 261
ευρώ/MWh, με τη μέγιστη τιμή στα 384 ευρώ και την ελάχιστη στα 196 ευρώ.

στο κάδρο των σεναρίων για σημαντική
ενίσχυση της επιδότησης βρίσκονται τα
μη οικιακά τιμολόγια αερίου.
Πέραν των εθνικών μέτρων, η ελληνική
κυβέρνηση προχωρά σε ενέργειες και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την
οποία ζητήθηκε η δημιουργία ενός Ταμείου με φθηνή χρηματοδότηση για να προσφεύγουν οι κυβερνήσεις ώστε να επιδοτούν τους καταναλωτές όσο διαρκεί η κρίση, καθώς και η δημιουργία ενός μηχανισμού για τη μείωση της τιμής του φυσικού
αερίου, η οποία θα συμπαρασύρει προς τα
κάτω και τις τιμές του ρεύματος.

Από εβδομάδα οι
ανακοινώσεις, ωστόσο
ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος προανήγγειλε
αύξηση σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ζέφη Δημαδάμα
Αντιπρόεδρος γυναικών του EΣΚ

«Οι πρόωρες εκλογές
μπορεί να αποβούν
επικίνδυνες
για τη χώρα»

H

Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
και διδάσκουσα στο Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πάντειου Πανεπιστήμιου, καταθέτει τις
εκτιμήσεις της για τις πιθανές συνέπειες
που θα έχει για τη χώρα μας η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και υποστηρίζει ότι
είναι «μοναδική ευκαιρία αυτή την κρίσιμη ώρα για πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης». Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο
θεωρεί ότι οι πρόωρες εκλογές «θα μπορούσαν για τη χώρα και τη σταθερότητα
να αποβούν επικίνδυνες».
Στα σημεία των καιρών και δη στα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών, η κυρία
Δημαδάμα έχοντας στο βιογραφικό της
πολλά χιλιόμετρα στους αγώνες για τα
γυναικεία δικαιώματα επαναφέρει στο
προσκήνιο την πρόταση της Φώφης Γεννηματά για την ανάγκη οργάνωσης μιας
εθνικής υπερκομματικής στρατηγικής.
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις αλλά και οι
φόβοι σας για τις συνέπειες στη χώρα
μας από τις «παρενέργειες» της ρωσικής εισβολής;
Από την αρχή πρέπει να αναφέρουμε
ξεκάθαρα χωρίς κανέναν αστερίσκο ότι
είμαστε πάντα υπερασπιστές του Διεθνούς Δικαίου. Η επίθεση της Ρωσίας
στην Ουκρανία είναι καταδικαστέα και
δυστυχώς οι επιπτώσεις της είναι πολλές
και προβλέψιμες και απρόβλεπτες. Για τη
χώρα μας, η ενεργειακή κρίση έχει ήδη
χτυπήσει την πόρτα μας και οι μικρομεσαίοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπομένουν τα ασήκωτα βάρη των υπέρογκων
αυξήσεων. Χέρι χέρι με την ενεργειακή
κρίση, επομένως, και η ακρίβεια στα
προϊόντα, η οποία χρειάζεται συντονισμένες πολιτικές αντιμετώπισης και όχι

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

ad hoc μέτρα ή ημίμετρα, όπως η κυβέρνηση της ΝΔ υιοθετεί μέχρι σήμερα. Τα
νέα δεδομένα είναι επείγοντα και η τακτική να βάζουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα δεν αποδίδει, αντίθετα ναρκοθετούμε το ίδιο το σπίτι μας.
Θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι ως χώρα
και ως ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε
αξιοπρεπώς το νέο προσφυγικό κύμα
που έρχεται από την Ουκρανία;
Έως την 8η Μαρτίου είχαν καταγραφεί
ήδη 2.000.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία! Σε δώδεκα μέρες, δηλαδή, από
την αρχή του πολέμου! Η ανθρωπιστική
κρίση που εξελίσσεται ήδη στην Ουκρανία είναι σοβαρή και οι προσφυγικές ροές εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τα
5.000.000 άτομα, άμαχοι, βρέφη, παιδιά
και ΑμεΑ. Η Ελλάδα και η ΕΕ πρέπει να
δείξουν αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό.
Πρωταρχικό μέλημά μας, η εξασφάλιση
ανθρωπιστικών διαδρόμων, αλλά και η
οργάνωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου καθώς και ο διαμοιρασμός των προσφύγων αναλογικά στα
κράτη-μέλη. Μοναδική ευκαιρία αυτή την
κρίσιμη ώρα είναι η πολιτική ενοποίηση
της Ευρώπης με κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, κοινή ενεργειακή και
περιβαλλοντική πολιτική. Έφτασε η ώρα
η ΕΕ να αναλάβει ως διακριτή γεωπολιτική οντότητα, με ενισχυμένη θέση και ευθύνη, έναν δυναμικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση.
Οι «πολιτικές διαδρομές του αναθεω-

ρητισμού» που αρχίζουν και χαράσσονται στη γεωπολιτική σκακιέρα, μέχρι ποιου σημείου μπορεί να βάζουν
σε πειρασμό την ηγεσία της Τουρκίας;
Η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην
περιοχή μας και θέτει μεγάλα ζητήματα
στο προσκήνιο που σχετίζονται με την
επαναχάραξη των συνόρων. Εκ των πραγμάτων οι ισορροπίες διαταράσσονται και
αλλάζουν, για παράδειγμα, η συνάντηση
στην Άγκυρα του Τούρκου προέδρου
Ερντογάν με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ μετά τις άκρως τεταμένες
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Ευρώπη βρίσκεται σε εξαιρετικά ευαίσθητη
συγκυρία και πιστεύω ακράδαντα ότι ούτε οι ΗΠΑ αλλά ούτε η ΕΕ θέλουν περαιτέρω αναστάτωση. Η ΝΑ Ευρώπη δεν αντέχει άλλους κραδασμούς.
Εκτιμάτε ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στη «γειτονιά μας» θα μας
οδηγήσει πιο γρήγορα στις κάλπες και
γιατί;
Εκτιμώ ότι η περίοδος που διανύουμε
είναι πολύ κρίσιμη και απαιτείται εθνική
ομοψυχία, συνεννόηση και συνεργασία
των πολιτικών αρχηγών στα ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής, κάτι που ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης δεν έχει υιοθετήσει ακόμη. Αν προκηρυχθούν εκλογές,
εμείς στο Κίνημα Αλλαγής/ΠΑΣΟΚ θα είμαστε έτοιμοι, όμως θα μπορούσαν για τη
χώρα και τη σταθερότητα να αποβούν
επικίνδυνες. Να μην ξεχνάμε ότι προτάσ-

σουμε πάντα το εθνικό και όχι το μικροκομματικό συμφέρον, αυτό απαιτούν οι
πατριωτικές και δημοκρατικές δυνάμεις
όπως το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Στην έως τώρα διαδρομή σας, ένα μεγάλο κομμάτι είναι αφιερωμένο στους
αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, για μια δίκαιη κοινωνία. Τα φαινόμενα των καιρών που αφορούν κυρίως τη βία που δέχεται η γυναίκα είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικά.
Είναι ένα σύμπτωμα των καιρών ή ένα
μεγάλο κοινωνικό βήμα προς τα πίσω;
Δυστυχώς, κ. Αντωνόπουλε, η βία
υπάρχει παντού γύρω μας, με τις γυναίκες όμως να είναι στο στόχαστρο. Οι γυναίκες είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες σε
φαινόμενα βίας σε κάθε τομέα της ζωής
τους και μάλιστα βία που είναι ορατή
όπως σωματική, σεξουαλική, αλλά και
αόρατη όπως ψυχολογική και λεκτική.
Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις γυναίκες απροστάτευτες, αγωνίζομαι και θα
αγωνίζομαι για ένα δίκαιο μέλλον για την
εξάλειψη της βίας που φτάνει σήμερα
έως τη γυναικοκτονία. Η δολοφονία 29
γυναικών από τις 29/11/2019 έως σήμερα εντός της χώρας μας είναι ένας τραγικός απολογισμός. Τώρα είναι αναγκαία
περισσότερο από ποτέ η υιοθέτηση της
πρότασης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά για την οργάνωση εθνικής,
υπερκομματικής στρατηγικής για τη βία
κατά των γυναικών με μέτρα πρόληψης
και καταστολής.
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Ρωσικά οικονομικά αντίμετρα
απάντηση στις δυτικές κυρώσεις
του

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

Ο

ι σκληρές οικονομικές κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, όπως ήταν φυσικό,
προκάλεσαν την επιβολή αντίμετρων εκ
μέρους της Μόσχας. Ταυτόχρονα οι δυτικές κυρώσεις αποτελούν εκ των πραγμάτων αναγκαστικό κίνητρο για την αναπροσαρμογή της ρωσικής οικονομίας. Έτσι, από στρατηγικής πλευράς, φαίνεται
ότι έχει ήδη αποφασιστεί ο προσανατολισμός της
ρωσικής οικονομίας προς την Ασία με ιδιαίτερη
έμφαση στην Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και
προς ορισμένες άλλες χώρες των G-20, στις οποίες
περιλαμβάνεται και η Τουρκία. Άλλωστε, δεν θα
πρέπει να μας διαφεύγει ότι Κίνα, Ινδία και Τουρκία
δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Επιπλέον η Μόσχα, λόγω του παγώματος εκ μέρους της Δύσης όσων συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (ΚΤΡ)
βρίσκονται «παρκαρισμένα» σε διάφορα δυτικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έδωσε το δικαίωμα
στις διάφορες κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις
να εξοφλούν σε ρούβλια και όχι σε συνάλλαγμα τις
υποχρεώσεις τους προς επιχειρήσεις και οργανισμούς «των εχθρικών» προς τη Ρωσία χωρών
(www.euractiv.com 8/3/2022). Δηλαδή των χωρών
που επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Η απόφαση
αυτή ενόψει της υποτίμησης του ρωσικού νομίσματος τουλάχιστον κατά 40% έχει ως αποτέλεσμα
οι διάφορες δυτικές επιχειρήσεις να υφίστανται
πλέον τεράστια οικονομική ζημία. Η Μόσχα, πάντως, επισημαίνει ότι αναγκάστηκε να προχωρήσει
στη θέσπιση του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς οι
ρωσικές επιχειρήσεις, ενώ ήταν διατεθειμένες να
προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους
σε συνάλλαγμα, δεν μπορούν να το πράξουν, καθώς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΚΤΡ μέσω

των οποίων θα γινόταν η εξόφληση του εν λόγω
εξωτερικού χρέους δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν λόγω του παγώματός τους από τις χώρες της
Δύσης.
Επιπλέον, η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην ψήφιση είκοσι νόμων για τη στήριξη της οικονομίας. Έτσι, στις 10 Μαρτίου 2022 ο Πούτιν στην ομιλία
του στο ρωσικό υπουργικό συμβούλιο επισήμανε ότι
στόχος της ρωσικής ηγεσίας είναι η λήψη μέτρων «για
την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των κυρώσεων στη
ρωσική οικονομία και στον λαό της χώρας»
(http://en.kremlin.ru 10/3/2022).
Με βάση την εισήγηση του πρωθυπουργού της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν, η ρωσική κυβέρνηση «εργάζεται
για την ενίσχυση της σταθερότητας της οικονομίας εν μέσω της άνευ προηγουμένου αύξησης της εξωτερικής
πίεσης». Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ήδη μια ειδική task force, η οποία ουσιαστικά συντονίζει όλες τις
αποφάσεις και δράσεις σε ομοσπονδιακό αλλά και περιφερειακό επίπεδο στην αχανή αυτή χώρα. Μια task force
που λειτουργεί 24/7 και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με
τις ενώσεις των Ρώσων επιχειρηματιών. Βασικός στόχος
της Μόσχας είναι «η προστασία της εγχώριας ρωσικής
αγοράς και η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας
των επιχειρήσεων με την εξάλειψη των διαταραχών στα
logistics και στις αλυσίδες παραγωγής και, φυσικά, η
διατήρηση της απασχόλησης». Μάλιστα, όπως τονίστηκε, είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι άνθρωποι και οι
επιχειρήσεις προκειμένου «να προσαρμοστούν γρήγορα
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες».
Στα είκοσι ρωσικά νομοσχέδια περιλαμβάνονται
«συγκεκριμένες προτάσεις για τη σταθεροποίηση των
χρηματοπιστωτικών αγορών, την υποστήριξη ορισμένων
βιομηχανιών, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, καθώς και προτάσεις για την
επιστροφή του κεφαλαίου στη δικαιοδοσία της Ρωσίας»

(http://en.kremlin.ru 10/3/2022). Επιπλέον επισημαίνεται ότι ήδη «έχει προετοιμαστεί σχέδιο νόμου για την
αποφυγή παύσης λειτουργίας της παραγωγής. Εάν οι ξένοι ιδιοκτήτες κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους χωρίς
βάσιμους λόγους, η κυβέρνηση προτείνει τη θέσπιση
εξωτερικής διαχείρισης. Ανάλογα με την απόφαση του
ιδιοκτήτη, αυτό θα καθορίσει το μέλλον της εταιρείας.
Στη διαδικασία, ο βασικός στόχος θα είναι η διατήρηση
του προφίλ των εταιρικών δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασίας. Οι περισσότερες εταιρείες ανακοινώνουν
προσωρινή αναστολή λειτουργίας, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και καταβάλλοντας τους μισθούς. Τονίζεται δε με νόημα ότι οι ρωσικές Αρχές θα παρακολουθούν
προσεκτικά αυτή την κατάσταση. Αυτό σημαίνει σε απλά
ελληνικά ότι οι ξένες επιχειρήσεις αν πάψουν να αμείβουν τους εργαζομένους τους, τότε θα τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση με ευθύνη του ρωσικού κράτους και
στη συνέχεια η διαχείρισή τους θα ανατεθεί είτε σε δημόσιους φορείς είτε σε Ρώσους επιχειρηματίες. Δεδομένου του τεράστιου αριθμού ξένων επιχειρήσεων με χιλιάδες εργαζομένους, εκτιμώ ότι είναι πιθανόν να δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού
ένας ειδικός οργανισμός υπό την ευθύνη του ρωσικού
κράτους που θα μεριμνήσει στη συνέχεια για την ανάθεση του μάνατζμεντ σε τρίτους αλλά και τη διασφάλιση
πόρων υπό μορφή εταιρικών δανείων. Στην ουσία θα
πρόκειται για την ίδρυση ενός οργανισμού διαχείρισης
προβληματικών επιχειρήσεων, όπως έχει ήδη γίνει σε
πολλές χώρες για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων. Στην Ελλάδα, άλλωστε, είχαμε την εμπειρία αυτή μέσω του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου.
Επιπλέον λήφθηκαν μέτρα για τη στήριξη του κλάδου
της πληροφορικής με μείωση του φόρου επί των κερδών
αλλά και την απαλλαγή από διάφορους ελέγχους από
τους ρυθμιστικούς φορείς.
Μέτρα προβλέπονται επίσης από ρωσικής πλευράς
για τη στήριξη του κατασκευαστικού τομέα, των μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, του τουρισμού, των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της
γεωργίας όχι μόνο σε σχέση με «τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας» της
ίδιας της Ρωσίας.
Τέλος, επιβλήθηκε απαγόρευση επανεξαγωγής στις
παραπάνω «εχθρικές χώρες» του εξοπλισμού και των
εξαρτημάτων που είχαν προηγουμένως εισαχθεί στη
Ρωσία.
Πάντως, σύμφωνα με εκτίμηση του Πεκίνου, η Ρωσία
κρατά στα χέρια της αρκετά χαρτιά για την αντιμετώπιση
των δυτικών κυρώσεων που σε κάθε περίπτωση πέραν
των άλλων θα «σύρουν την παγκόσμια οικονομία σε τέλμα» (www.globaltimes.cn 8/3/2022).
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ΘΕΣΕΙΣ

Η Ελλάδα δεν μπορούσε
να κλείσει τα μάτια στο έγκλημα

Μ

τoυ

Μακάριου
Β. Λαζαρίδη
Βουλευτής
Καβάλας
με τη ΝΔ

ια από τις πιο μελανές σελίδες της Ιστορίας της βιώνει τις τελευταίες μέρες η Ευρώπη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια δημοκρατική και ανεξάρτητη χώρα,
έβαλε κατά του απαραβίαστου των συνόρων και
αμφισβήτησε το καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας,
όπως διαμορφώθηκε μεταπολεμικά στο δεύτερο
μισό του 20ού αιώνα.
Πρόκειται για μια αδιανόητη και πέρα από κάθε
λογική επιθετική πράξη απέναντι στη διεθνή σταθερότητα και νομιμότητα, από νοσταλγούς της οπισθοδρόμησης που επιδιώκουν να γυρίσουν την
ήπειρό μας πολλές δεκαετίες πίσω.
Είναι μια ευθεία επίθεση στις ευρωπαϊκές αξίες,
μια σαφής παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ, μια αυθαίρετη αμφισβήτηση της εδαφικής
ακεραιότητας μιας χώρας με πολλούς νεκρούς,
τραυματίες, αστέγους και πρόσφυγες, καθώς και
με ανείπωτες μακροχρόνιες συνέπειες σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο για ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.
Μπροστά σε όλα αυτά η Ελλάδα και οι σύμμαχοί
της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσαν να
μείνουν με «σταυρωμένα τα χέρια». Κάθε είδους
αδιαφορία και «ωχαδερφισμός» θα σήμαιναν συνενοχή στο έγκλημα και αποδοχή μιας βίαιης και
ανιστόρητης απειλής σε βάρος της ανεξαρτησίας
και της ελευθερίας μιας ευρωπαϊκής χώρας αλλά
τελικά και της ίδιας της ασφάλειας της Ευρώπης.
Ενώπιον της ανθρωπιστικής καταστροφής που

συντελείται στο βορειοανατολικό άκρο της ηπείρου μας, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.
Οφείλουμε άπαντες να πάρουμε ξεκάθαρη θέση,
τασσόμενοι υπέρ του δίκαιου και της ελευθερίας,
της δημοκρατίας και του ανθρώπου.
Ίσες αποστάσεις από εισβολείς και αμυνόμενους δεν μπορούν να υπάρξουν. Η αποχή και η
«ουδετερότητα» συνιστούν την απόλυτη ταύτιση
με τους θύτες. Όλοι οφείλουν να αναλάβουν τις
ευθύνες τους μπροστά σε αυτές τις ιστορικές στιγμές που βιώνουμε και η Ευρώπη -και φυσικά και
η Ελλάδα- πράττει το ηθικά σωστό. Για μια ακόμη
φορά η χώρα μας επιλέγει τη σωστή πλευρά της
Ιστορίας.
Άλλωστε, αυτό τον πόλεμο κανείς δεν τον ήθελε
ούτε τον επιδίωξε, παρά μόνο ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, επιλέγοντας έναν νέο ιστο-

ρικό αναθεωρητισμό. Κάναμε αυτό που επιτάσσουν οι αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως έκαναν στη συντριπτική τους πλειοψηφία και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε
αμυντικό υλικό στους Ουκρανούς, οι οποίοι προσπαθούν να αποκρούσουν τον εισβολέα. Ανάμεσα
σε αυτούς και οι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ομογενείς που ζουν στην περιοχή και τους οποίους κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
Η ανταπόκριση της χώρας μας στις ανάγκες τους
ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε
για αυτούς, την ίδια ώρα που ειδικά η Ελλάδα θέλησε να εκπέμψει και ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα,
απευθυνόμενο στους γείτονές της. Ότι στη συγκυρία που βιώνουμε λογικές αναθεωρητισμού και
αποστρατικοποιήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου δεν επιτρέπονται.
Όπως εξάλλου διερωτήθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ποια ηθική υπόσταση και με ποιο ηθικό ανάστημα θα ζητούσαμε ανάλογη συνδρομή αν -ο μη γένοιτο- βρισκόμασταν σε
μια ίδια κατάσταση; Είχαμε έναν λόγο παραπάνω
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κινηθούμε με
αυτό τον τρόπο άμεσα και καθαρά.
Κάτι που κάνει πάντα η Ελλάδα στο πέρασμα των
αιώνων, υπερασπιζόμενη με πάθος τη νομιμότητα,
την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ασφάλεια.
Αυτό έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει...

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

Μ

έχρι πολύ πρόσφατα οι Ουκρανοί ζούσαν μια κανονική ζωή. Αλλά
αυτό άλλαξε απότομα όταν σε διάστημα λίγων εβδομάδων είδαν τη
χώρα τους να περικυκλώνεται από ρωσικά στρατεύματα που αντιπροσωπεύουν έναν από τους πιο θανατηφόρους στρατούς του κόσμου.
Αυτός ο φόβος και η αβεβαιότητα ακολουθήθηκαν από άμεσες απειλές για
τη ζωή τους, όταν ξεκίνησε η πλήρης εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. Καθώς οι
ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν επίθεση, οι άμαχοι είδαν εκρήξεις και θάνατο
από πρώτο χέρι.
Άρχισαν να αντιμετωπίζουν άμεσες διακοπές σε βασικούς πόρους όπως η
ηλεκτρική ενέργεια, τα τρόφιμα και το νερό, καθώς και προβλήματα επικοινωνίας με τους αγαπημένους τους.
Οι Ουκρανοί βιώνουν επίσης οδυνηρά συναισθήματα αδικίας, καθώς η δημοκρατία και η ελευθερία τους απειλούνται αδικαιολόγητα, αφήνοντας κάποιους να αισθάνονται ανεπαρκώς υποστηριζόμενοι από τους συμμάχους τους.
Υπάρχει άφθονη έρευνα ότι τέτοιες δύσκολες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες, όπως το PTSD, η κατάθλιψη και το άγχος. Τα συμπτώματα του PTSD περιλαμβάνουν τρομακτικές και ρεαλιστικές αναδρομές
σκηνών πολέμου, παρεμβατικές αναμνήσεις ενός τραύματος, πανικό, αδυναμία
ύπνου, εφιάλτες και αποφυγή οτιδήποτε μοιάζει με την τραυματική εμπειρία.

Αυτοί που κινδυνεύουν για να σώσουν άλλους
Η αστυνομία, οι πυροσβέστες, οι αποστολείς και οι παραϊατρικοί αντιμετωπίζουν από πρώτο χέρι τις πιο άσχημες συνέπειες του πολέμου. Υπομένουν
πολλές ώρες σωματικής και συναισθηματικής εργασίας και βλέπουν συχνά
σκηνές θανάτου και ταλαιπωρίας, ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για τις οικογένειές τους με άλλους πολίτες.
Το να βάλουμε τον ανθρώπινο πόνο σε αριθμούς δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση να μετατρέψουμε μια ανθρώπινη τραγωδία σε μια ψυχρή στατιστική
έννοια. Ο σκοπός είναι να δείξουμε τον τεράστιο αντίκτυπο μιας τέτοιας καταστροφής. Κάθε χαμένη ζωή είναι μια τραγωδία από μόνη της.
«Το πιο δύσκολο για εμένα είναι να αποδεχτώ ότι είμαι πρόσφυγας»,
έγραψε μια Ουκρανή. «Το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο Κίεβο και η οικογένειά μου στο Κίεβο. Όλη μου η ζωή και η δουλειά μου είναι εκεί…
Έφυγα για διακοπές με την κόρη μου. Έφυγα χωρίς τίποτα. Όλα τα έγγραφα του παιδιού μου, εκτός από το διαβατήριο και το πιστοποιητικό
γέννησής του, βρίσκονται στην Ουκρανία και αυτό είναι δύσκολο να το
αποδεχτώ».
Αλλά η ανθεκτικότητα και η αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού είναι
τρομερές. «Θέλουν πολύ να πάνε σπίτι».

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki
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Σοφία Βούλτεψη δεν είναι μια
κλασική περίπτωση επαγγελματία πολιτικού. Είναι μια γυναίκα με βαρύ όνομα και μακρά
πορεία στη δημοσιογραφία. Είναι «ψημένη» στο ρεπορτάζ, έχει γράψει, όπως λέμε, πολλά χιλιόμετρα και έχει δώσει αγώνες για τη ΝΔ δίπλα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς του κόμματος. Αγώνες σε
δύσκολες εποχές για τη Νέα Δημοκρατία,
στις οποίες δεν μάσησε ποτέ τα λόγια της
και βγήκε μπροστά υπερασπιζόμενη τις
αρχές και τις αξίες της παράταξης. Βουλευτής Β’ Αθηνών, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την Ένταξη και με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο χαρτοφυλάκιό της, η Σοφία υπήρξε η πρώτη
γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος.
Γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε
στην Αθήνα. Παντρεμένη (σύζυγος Αθανασίου Αγγελόπουλου) με δύο παιδιά, τη
Μαρία και τον Γιάννη. Κόρη του Κεφαλλονίτη δημοσιογράφου Γιάννη Βούλτεψη,
ποντιακής καταγωγής από τη μητέρα της.
Οι οικογενειακές ρίζες του συζύγου της
βρίσκονται στην Αρκαδία και την Αιτωλοακαρνανία. Χαράματα της 21ης Απριλίου
του 1967 η Σοφία Βούλτεψη έμαθε με τον
πιο σκληρό τρόπο τι είναι δικτατορία. Με
το πιστόλι στον κρόταφο οι παρακρατικοί
της χούντας έψαχναν τον πατέρα της, ο
οποίος είχε κρυφτεί για να μην τον συλλάβουν οι δικτάτορες. Κάπως έτσι μεγάλωσε η Σοφία, χωρίς ποτέ να είναι «καλό
κορίτσι» και με τη μητέρα της να την κυνηγάει ήδη από την είσοδό της στο μαθητικό κίνημα. Τη «μάζεψε» από τα γεγονότα της Νομικής, τη «μάζεψε» και από την
οδό Πατησίων λίγο μετά την εισβολή του
τανκ στο Πολυτεχνείο.

Η

Σοφία Βούλτεψη

Μια γυναίκα που
δεν μασάει τα λόγια της

POLITICAL

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αρχαία Ολυμπία το 2014

Στιγμιότυπο με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

19

Σε παλαιότερη φωτογραφία με τον Κώστα Καραμανλή

Λαμπρή καριέρα στη δημοσιογραφία Η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος

Μ

πήκε στη Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών) και ήταν υπότροφος του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών. Η επαγγελματική
της σταδιοδρομία είναι αξιοζήλευτη. Μακρά θητεία στις
ημερήσιες εφημερίδες «Απογευματινή», «Έθνος», «Ελεύθερος Τύπος» και στα περιοδικά «Επίκαιρα», «Ιστορία»,
«Εικόνες», «Εγώ», «Είναι». Μεταφράσεις βιβλίων, αρχισυνταξία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» μέχρι την
εκλογή της στη Βουλή των Ελλήνων (7 Μαρτίου 2004).
Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Διεθνής
πολιτική, έρευνα, συνεντεύξεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, η
Σοφία υπηρέτησε με σθένος την ελεύθερη δημοσιογραφία.
Με δημοσιογραφικές αποστολές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (δυτική και πρώην ανατολική), ΗΠΑ, Ρωσία, Ασία και
Αφρική. Αποστολές στις εμπόλεμες περιοχές Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Βοσνίας, Σαχάρας, στη Ρουμανία για την
πτώση του Τσαουσέσκου, στο Βερολίνο για την κατάρρευση
του Τείχους. Με εντολή του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ ερεύνησε τις
συνθήκες δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης του Οτσαλάν στα Μουδανιά. Θέλοντας και μη, η ζωή της όλη κινήθηκε γύρω από τα χνάρια του πατέρα της, ο οποίος το 1965 μαζί με δύο άλλους δημοσιογράφους, τους Γιώργο Ρωμαίο

Η Σοφία Βούλτεψη σε νεαρή ηλικία

και Γιώργο Μπέρτσο, ξεσκέπασε την Υπόθεση Λαμπράκη
και για την έρευνά του αυτή έλαβε αργότερα τιμητικό βραβείο από το Ίδρυμα Μπότση. Αργότερα ο μπαρμπα-Γιάννης,
όπως τον αποκαλούσαν οι παλαιοί πολιτικοί συντάκτες, από
το 1984 και μέχρι το 1993 υπήρξε διευθυντής του Γραφείου
Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, διατηρώντας πολύ φιλικές
σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Συνάδελφοι της Σοφίας που δούλεψαν μαζί της μιλούν με
τα καλύτερα λόγια. «Η Βούλτεψη, όπου και αν εργάστηκε,
δεν ήταν η κόρη του κυρίου Γιάννη. Ήταν η δημοσιογράφος
που κάλυπτε τα διεθνή θέματα και δεν κοιτούσε ποτέ το ρολόι». Δούλευε ακατάπαυστα. Έφερνε θέματα, πρότεινε θέματα, ανακάλυπτε θέματα, δημιουργούσε θέματα και μάλιστα σε μια εποχή που οι λέξεις «Internet» και «Google»
ήταν άγνωστες. Μέσα από τα χειρόγραφά της διέκρινες την
αγάπη και το πάθος για τη δουλειά, τον σεβασμό και την
εκτίμηση για τον συνάδελφο. Η φιλοσοφία και η κοσμοθεωρία της στηρίζονται στην εντιμότητα και την ευθύτητα.
Όταν τη ρωτούν θυμίζει την ιστορία του πατέρα της, ο οποίος
όταν βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο για τη δημοσιογραφική του έρευνα στην υπόθεση Λαμπράκη πήγε και αγόρασε επτά ρίζες ελιές. «Κλάδος ελαίας, Πόπη», έλεγε στη γυναίκα του και προσέθετε: «Τα χρήματα θα τα ξοδεύαμε, ενώ
οι ελιές θα μας θυμίζουν και τον αγώνα του Λαμπράκη για

την ειρήνη και τις δικές μου... πολεμικές επιχειρήσεις»,
πρόσθετε με το κεφαλονίτικο χιούμορ του. Αυτές είναι οι
αξίες με τις οποίες μεγάλωσε η Σοφία.
Αλλά και στην πολιτική της σταδιοδρομία την εμπιστεύτηκαν όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε
σύμβουλος στο Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού από το
1990 έως το 1993, υποψήφια βουλευτής σε τιμητική θέση
του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις
εκλογές του 2000, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 2000 έως το 2002, διορισμένη έπειτα
από πρόταση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ,
πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος και δεύτερη γυναίκα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος στην παράταξή της
μετά τη Βιργινία Τσουδερού. Το μεγάλο αβαντάζ της Σοφίας είναι ότι δεν μασάει τα λόγια της, αγαπάει ακόμη τη
δημοσιογραφία και σέβεται όλους τους συναδέλφους της.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, μέλος του Μορφωτικού
Ιδρύματος, του Μεικτού Συμβουλίου και πρόεδρος της
Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ. Όπως λέει η ίδια, την
ενοχλούν πολύ οι ψεύτες και δεν μπορεί να αφήνει αναπάντητα τα ψέματά τους…

Η έντονη πολιτική δράση του
πατέρα της Γιάννη Βούλτεψη
επηρέασε τη Σοφία
όλη της τη ζωή

Με τον σύζυγό της Θανάση
σε παλαιότερο στιγμιότυπο
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Πιθανό τετ α τετ
Ζελένσκι - Πούτιν
εν μέσω...
βομβαρδισμών

Μ

ε τους Ρώσους να βομβαρδίζουν ανελέητα Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη που θρηνούν δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, το Κρεμλίνο δήλωσε
χθες ότι δεν αποκλείει συνάντηση των
προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο ίδιος ο
Βλαντίμιρ Πούτιν είπε μάλιστα ότι διακρίνει «κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις», οι οποίες «συνεχίζονται πρακτικά
κάθε μέρα» στο διπλωματικό παρασκήνιο.
«Υπάρχουν ορισμένες θετικές αλλαγές,
όπως μου λένε οι διαπραγματευτές μας»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, ενώ ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι «δεν
αποκλείεται συνάντηση» του Πούτιν με
τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως θα πρέπει
να είναι «επιμελώς προετοιμασμένη για
να έχει αποτελέσματα».
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης ότι «η
στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα
τερματιστεί όταν η Δύση αναλάβει δράση
επί των ανησυχιών που έχει επανειλημμένως εκφράσει η Ρωσία» (κυρίως για μη
επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς).
«Διατυπώσαμε σαφή αιτήματα στην Ουκρανία. Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αυτά
συζητούνται από τους Ουκρανούς με τους
συμβούλους τους στις ΗΠΑ και τις χώρες
της ΕΕ», είπε ο εκπρόσωπος του Πούτιν
Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Ας το ελπίσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει.
Έπειτα όλα θα τελειώσουν», πρόσθεσε. Τα
χρηματιστήρια έκαναν άλμα μετά τις ρωσικές δηλώσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν

προάγγελος διπλωματικής επίλυσης. Ο
Ζελένσκι έχει ήδη κάνει το δικό του
«άνοιγμα» στον Πούτιν, λέγοντας ότι δεν
θα επιμείνει στην ένταξη της Ουκρανίας
στο ΝΑΤΟ, έναν από τους βασικούς όρους
που θέτει η Ρωσία για τον τερματισμό του
πολέμου.
Αναλυτές εκτιμούν ότι το συνεχές σφυροκόπημα μεγάλων ουκρανικών πόλεων
έχει στόχο την άσκηση τεράστιας στρατιωτικής πίεσης ώστε να συρθεί ο Ζελένσκι σε
διαπραγματεύσεις και συνθηκολόγηση.

«Η Μαριούπολη δεν υπάρχει πια»
Ανθρωπιστική τραγωδία ζει η Μαριούπολη, το λιμάνι στη Θάλασσα του Αζόφ με
τη μεγάλη ελληνική κοινότητα. Περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι χωρίς νερό, φαγητό, ηλεκτρικό
ρεύμα και θέρμανση. Ο δήμαρχος δήλωσε

ότι «η Μαριούπολη δεν υπάρχει πια. Θυμίζει το Γκρόζνι και το Χαλέπι» (τις δύο ισοπεδωμένες πόλεις μετά τους πολέμους
στην Τσετσενία και τη Συρία).
Την οργάνωση 12 ανθρωπιστικών διαδρόμων για παροχή τροφίμων και φαρμάκων σε αποκλεισμένες πόλεις ανακοίνωσε αργά χθες ο Ζελένσκι, καθώς όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται για τη μεγάλη επίθεση στο Κίεβο, έχοντας περικυκλώσει με τρεις φάλαγγες την πρωτεύουσα, με μία από τις γραμμές τους να βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 15
χλμ. από την πόλη.
Από χθες το πρωί βομβαρδίζονται και
πόλεις της Δυτικής και Κεντρικής Ουκρανίας, όπως το Λουτσκ και το Ντνίπρο, οι
οποίες δεν είχαν δεχτεί μέχρι τώρα επιθέσεις. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας
δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν
σκοτώσει περισσότερους Ουκρανούς πολίτες παρά στρατιώτες. Σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, τουλάχιστον 78 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι
άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ξεπέρασαν χθες τα 2,5 εκατομμύρια,
στην πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διπλωματικό παράθυρο
για συνάντηση των δύο
ηγετών άνοιξε το Κρεμλίνο

Ανησυχία για
χρήση χημικών
όπλων από
τους Ρώσους
Ξύπνησε ο εφιάλτης της
χρήσης χημικών όπλων στην
Ευρώπη, με τις ΗΠΑ και τη
Βρετανία να προειδοποιούν ότι
ο Πούτιν μπορεί να ξεπεράσει
την κόκκινη γραμμή ρίχνοντας
όπλα μαζικής καταστροφής
στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο
Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον δήλωσε μάλιστα ότι μια τέτοια κίνηση της
Ρωσίας θα προκαλούσε «τη
μεγάλη αντίδραση της Δύσης».
Την ίδια ώρα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε ότι
έχει λάβει αξιόπιστες πληροφορίες για περιπτώσεις όπου
οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βόμβες διασποράς σε
κατοικημένες περιοχές, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση τέτοιων όπλων αδιακρίτως απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο
και συνιστά έγκλημα πολέμου.
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ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ακόμη μέρες στο «ψυγείο» - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει
Μετά τη σύντομη χθεσινή εκεχειρία η κακοκαιρία «Φίλιππος» θα δείξει και πάλι τα δόντια της σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας το Σαββατοκύριακο.
Από το κρύο, τις βροχές, το χιονόνερο και το χιόνι
σήμερα Σάββατο εξαιρούνται μόνο τα Δωδεκάνησα, στα οποία θα υπάρξουν μόνο κάποιες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα όμως τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Πιο συγκεκριμένα, χιονοπτώσεις
θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς
και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια, τις Σποράδες,
τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες
και την Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις στη Θεσσαλία, τις Σποράδες,
την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές και θα θυμίζουν ότι ο Μάρτης είναι και... κακός παλουκοκαύτης. Οι άνε-

μοι θα είναι πιο ήσυχοι, καθώς θα πνέουν
στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις
και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6
Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο,
που «καίνε» αυτό τον καιρό την τσέπη, να
γίνονται απαραίτητοι σύμμαχοι στο κρύο.
Έτσι στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5
με 7 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 9 με 11 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά κυρίως τις πρωινές και
βραδινές ώρες και στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ολικός.
Την Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο.
Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες

στα βόρεια από τις μεσημβρινές ώρες, με χιονόνερο και λίγα
χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές
ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε
περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική
χώρα, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά,
την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία θα
εξασθενήσουν. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα πάρει σταδιακά την ανηφόρα και η Άνοιξη θα αρχίσει πάλι δειλά δειλά να
εμφανίζεται. Ωστόσο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Οι έρευνες...
γέρνουν προς
την εγκληματική
ενέργεια

«Δ

εν είναι μια εύκολη έρευνα.
Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ούτε μπορεί
φυσικά να γίνει σε “τηλεοπτικούς” χρόνους, όσο και αν όλοι μας θέλουμε να μάθουμε τι έχει συμβεί το ταχύτερο δυνατό. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό
να μη γίνονται διαρροές που μπορεί να δυσκολέψουν το έργο των Αρχών. Η προανάκριση είναι μυστική και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για αυτό», σχολιάζουν στην
«Political» πηγές της ΕΛΑΣ με καλή γνώση
της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων με πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα
κάθε φορά από τα πρόσωπα που με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο γνώριζαν το ιατρικό
ιστορικό των τριών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας από την Πάτρα που ξεψύχησαν

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

σε διάστημα 33 μηνών. Μάλιστα, κλιμάκιο
της Ασφάλειας Αττικής θα ταξιδέψει και
στην αχαϊκή πρωτεύουσα για να εξετάσει
κρίσιμους μάρτυρες από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.
Δεν είναι υπερβολή πλέον να πει κανείς ότι
οι έρευνες της ΕΛΑΣ έχουν πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση, με το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας να φαντάζει όλο και
πιο πιθανό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι
αστυνομικοί που επιφορτίστηκαν με την
έρευνα έχουν κάνει φύλλο και φτερό την περίοδο 2019-2021 και κάθε διαθέσιμο έγγραφο ή αναφορά για τα τρία κοριτσάκια. Μεγάλο βάρος ρίχνουν οι Αρχές σε κάποια «πε-

ρίεργα» μοτίβα-συγκυρίες που έχουν εντοπιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα αναφορικά με γεγονότα, χρόνους και πρόσωπα. Παράλληλα, μέρα με τη μέρα σκιαγραφείται
αναλυτικότερα το προφίλ των δύο γονιών,
ενώ μεγάλο βάρος πέφτει και στην ανάλυσηαντιπαραβολή των όσων έχουν πει στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους.

Πότε θα εξεταστούν οι γονείς
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι δεν πέρασε
απαρατήρητη η πρόσληψη από την οικογένεια του ιδιαίτερα έμπειρου (δικονομικά
και τηλεοπτικά) δικηγόρου Απόστολου Λύτρα, ο οποίος έδωσε ήδη δυναμικό «παρών» με δηλώσεις του. Θέση για το θέμα
πήρε για πρώτη φορά και η γιαγιά των
τριών κοριτσιών και μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό:
«Όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν βγει
στην τηλεόραση πατάνε πάνω στον θάνατο

τριών παιδιών και σε μια μάνα που τη στοχοποιεί όλη η κοινωνία. Ντρέπομαι πραγματικά. Λίγη τιμή και σεβασμό σε αυτή την
τραγωδία που έχει συμβεί».
Οι αξιωματικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής πάντως έχουν αποφασίσει
να εξετάσουν τους δύο γονείς των παιδιών
στο τελικό στάδιο της έρευνας, όταν θα
έχουν στα χέρια τους το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων και τα αποτελέσματα
από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Κατάθεση, τέλος, θα δώσει και η
αδερφή της μητέρας και θεία των τριών
αδικοχαμένων παιδιών.

Τα πολλά «περίεργα» μοτίβα
που αφορούν γεγονότα,
χρόνους και πρόσωπα στο
μικροσκόπιο των Αρχών
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ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Άλκη: Ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη ζήτησε η ανακρίτρια
Σαράντα μέρες μετά τη σοκαριστική δολοφονία του Άλκη Καμπανού, η 7η τακτική ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση της
δολοφονίας του, διέταξε τη διενέργεια ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης. Στόχος είναι να αξιολογηθούν συνολικά τα δεδομένα
GPS, τα κινητά τηλέφωνα και όλο το οπτικοακουστικό υλικό που
έχει εισφερθεί στην υπόθεση για να γίνει ακριβής διάγνωση για
τον ρόλο και τη συμμετοχή κάθε κατηγορουμένου.
«Η 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη συνολική αξιολόγηση
όλων των ψηφιακών δεδομένων που αφορούν τη συγκεκριμένη δικογραφία και δη τα δεδομένα GPS, κινητής τηλεφωνίας, οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και οποιουδήποτε άλ-

λου υλικού προκύψει από ψηφιακές συσκευές του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΑ 9273 ΙΧΕ, εργοστασίου κατασκευής VolksWagen τύπου Polo ή του τόπου όπου εκτυλίχτηκαν τα διωκόμενα εγκλήματα, προκειμένου να γίνουν ακριβής διάγνωση και κρίση για τον χρόνο και τρόπο τέλεσης των
διωκόμενων εγκλημάτων και τη συμμετοχή σε αυτά εκάστου
κατηγορουμένου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας Αλέξη Κούγια.
Η εξέλιξη αυτή ικανοποίησε την οικογένεια του 19χρονου αγοριού, που την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συναντηθεί με
την πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Σ.Σ.

Αυξάνονται οι εισακτέοι
στις στρατιωτικές σχολές

Tης Εύης Πανταζοπούλου

Α

υξημένος θα είναι φέτος, όπως
όλα δείχνουν, ο αριθμός των εισακτέων στις περιζήτητες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές. Οι εν λόγω σχολές, που τα τελευταία
χρόνια αποτελούν πρώτη επιλογή για πολλούς υποψηφίους λόγω της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν σε καιρούς εργασιακής αβεβαιότητας, πέρυσι έχασαν πολλούς εισακτέους όχι
μόνο λόγω της περικοπής των προσφερόμενων θέσεων αλλά και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Πιο συγκεκριμένα, ο
αριθμός των εισακτέων φέτος στις Αστυνομικές Σχολές αναμένεται να επιστρέψει σε
επίπεδα 2020 (730 θέσεις), καθώς πέρυσι
είχε μειωθεί στο ήμισυ (377).
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η βάση της
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας να εκτοξευτεί στα 18.246 μόρια από
17.625, που ήταν το 2020, και η Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας να
αναρριχηθεί στα 16.385 μόρια από 13.625.

Περισσότεροι θα είναι και οι επιτυχόντες
που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία οι προσφερόμενες θέσεις ήταν 579. Υπενθυμίζεται ότι στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο θα προστεθούν
τέσσερις επιπλέον σχολές, στις οποίες θα
έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι του δεύτερου (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) και τέταρτου (Οικονομίας και Πληροφορικής) Επιστημονικού Πεδίου. Πρόκειται για τις Σχολές Ικάρων Μετεωρολόγων,
Ικάρων Έρευνας Πληροφορικής, Ικάρων
Διοικητικών και Ικάρων Εφοδιαστών.
Πέρυσι πάντως έμειναν κενές συνολικά
143 θέσεις κενές στις Στρατιωτικές Σχολές
λόγω της ΕΒΕ, καθώς είχε επιλεγεί ο υψηλότερος συντελεστής (1,20) και πολλοί
υποψήφιοι δεν κατάφεραν να «πιάσουν»
τη βάση. Όμως και φέτος οι Στρατιωτικές
Σχολές επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή και μένει να φανεί αν και την επόμενη
ακαδημαϊκή χρονιά θα μετρήσουν απώλειες στους εισακτέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις θα

ξεκινήσουν τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν στις 15 Απριλίου. Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε υποψήφιο είναι τεσσάρων ημερών.
Συγκεκριμένα, την πρώτη και τη δεύτερη
μέρα θα υποβληθεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (την πρώτη μέρα σε γραπτή δοκιμασία και τη δεύτερη μέρα σε προφορική
συνέντευξη), την τρίτη μέρα θα υποβληθεί
σε υγειονομική εξέταση, εφόσον κριθεί
ικανός στις ψυχομετρικές δοκιμασίες, και
την τέταρτη μέρα σε αθλητικές δοκιμασίες,
εφόσον κριθεί ικανός στην υγειονομική
εξέταση.

Πέρυσι υπήρξε μείωση και
λόγω ΕΒΕ, ενώ φέτος προστέθηκαν
τέσσερα νέα τμήματα - Διπλάσιοι θα
διεκδικήσουν την είσοδό τους στις
αστυνομικές σε σχέση με το 2021

Αντιδράσεις για
την Πανεπιστημιακή
Αστυνομία
Συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση δέκα συλλόγων
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών για ακύρωση
της προκήρυξης πρόσληψης
1.030 ειδικών φρουρών για τα πανεπιστήμια.
Έξω από το κτίριο του Ανώτατου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου είχαν
συγκεντρωθεί από το πρωί φοιτητές, καθηγητές και διοικητικοί
υπάλληλοι εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην είσοδο αστυνομικών στα ΑΕΙ και στην εφαρμογή του
νόμου Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη.
Οι προσφεύγοντες ζητούν την
ακύρωση της απόφασης του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη
και της πράξης του αρχηγού της
ΕΛΑΣ για την προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης ειδικών
φρουρών με σκοπό τη συγκρότηση
Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας πως η συγκρότησή τους είναι αντίθετη στο
αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην επιστημονική ελευθερία, στην ελευθερία της
έρευνας και της διδασκαλίας, όπως
προβλέπει και κατοχυρώνει το άρθρο 16 του Συντάγματος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ
Σε ποιους δήμους της Αττικής
δήμαρχοι και στελέχη τους
έχουν λουστεί από κρύο
ιδρώτα μετά την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να βάλει τέρμα στη «δράση» των
Αναπτυξιακών Οργανισμών;
Άκουσαν και τη σχετική ενημέρωση στην ΚΕΔΕ ότι ενδεχόμενα έξοδα και προσλήψεις που ήδη έχουν γίνει
μπορεί να απειλούνται με καταλογισμούς και ήδη έχουν
θέσει σε «συναγερμό» τα νομικά επιτελεία τους.

Αντιμετώπιση
της διαφθοράς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσαν το υπουργείο Εσωτερικών, η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
με θέμα «Ενισχύοντας το σύστημα
διακυβέρνησης των ΟΤΑ». Περισσότεροι από 400 αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
της δημόσιας διοίκησης είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τους
μηχανισμούς και τα εργαλεία ενίσχυσης της διαφάνειας και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με
στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και τη χρηστή διακυβέρνηση
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα βασικότερα σημεία ήταν
η παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη που χαρακτήρισε στρατηγική επιλογή του
υπουργείου Εσωτερικών αλλά και
ολόκληρης της κυβέρνησης την αντιμετώπιση της διαφθοράς και προανήγγειλε την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής με το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης
της Διαφθοράς.

Ζητείται ειδική επιδότηση
στη μεγαβατώρα για ΔΕΥΑ

Τ

εράστιο πρόβλημα οικονομικής
βιωσιμότητας λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας, γεγονός που
απασχόλησε για μία ακόμη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Στην πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης
Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε πως
πέρα από τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει καταθέσει η ΕΔΕΥΑ «η πιο
ρεαλιστική, άμεση και πιο εύκολα υλοποιήσιμη πρόταση είναι να δοθεί ειδική επιδότηση στη μεγαβατώρα για τις ΔΕΥΑ, οι
οποίες δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις
και, άρα, το μέτρο δεν προσκρούει σε κανένα σύστημα ανταγωνισμού, καθώς μόνο
οι δήμοι πουλάνε νερό. Δεν βλέπω άλλο
δόκιμο τρόπο να βοηθήσουμε τις ΔΕΥΑ να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να μη

μεταφέρουν αυτό το τεράστιο κόστος
στους πολίτες».
Πέρα από την άμεση αντιμετώπιση του
προβλήματος και για την οριστική λύση ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρότεινε να συζητηθεί
με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Οικονομικών το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα, όπως το ΑΤ03 του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», με το οποίο θα χρηματοδοτούνται δήμοι και ΔΕΥΑ για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων όπου είναι
εφικτό, για virtual net metering, είτε μέσω
του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είτε
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, «αν αυτό δεν το κάνουμε τώρα που βλέπουμε πόσο σημαντικό
είναι να αυτονομηθούμε, ώστε να μην
εξαρτόμαστε από την όποια ξένη πηγή
ενέργειας, δεν θα γίνει ποτέ».

Ενισχύεται το «καφέ» πρόγραμμα ανακύκλωσης
Τρία νέα απορριμματοφόρα και περίπου 750
καινούργιοι κάδοι ενισχύουν την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Ο εν
λόγω εξοπλισμός προέρχεται από το πρόγραμμα
της Περιφέρειας Αττικής για την ανακύκλωση
των βιοαποβλήτων και θα αυξήσει το δίκτυο των
καφέ κάδων, που τα τελευταία χρόνια ο δήμος
χρησιμοποιεί, ώστε οι Ηρακλειώτες να μπορούν
να ανακυκλώνουν τα οργανικά τους απορρίμματα. Μαζί με τον εξοπλισμό για το πρόγραμμα του καφέ κάδου, ο δήμος απέκτησε και ειδικούς
κάδους εσωτερικού χώρου για την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου κ.λπ., οι
οποίοι θα μπουν στα δημόσια κτίρια της πόλης. Η παράδοση των καινούργιων απορριμματοφόρων και των κάδων έγινε στο αμαξοστάσιο του δήμου από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, προς τον δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής Νίκο Μπάμπαλο.

Πρώτη νίκη
Μια πρώτη δικαίωση στον αγώνα
τους κατά της δημιουργίας νέων
λατομείων στο Πεντελικό βλέπουν ο Δήμος Διονύσου και οι
όμοροι δήμοι μετά την εξέταση
της προσφυγής τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
(ΚΑΣ) του υπουργείου Πολιτισμού. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το ΚΑΣ να απορρίπτει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δικαιώνοντας τις θέσεις
των δήμων. Η απόφαση αναμένεται να καθαρογραφεί το αμέσως
προσεχές διάστημα, ωστόσο, οι
Δημοτικές Αρχές δηλώνουν πως
παραμένουν σε εγρήγορση και
πως θα συνεχίσουν κοινό αγώνα
για την οριστική δικαίωση και την
άπαξ και διά παντός απαλλαγή
από κάθε είδους λατομεία μέσα
από νομοθετική ρύθμιση.

Σεμινάριο
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
Ο Δήμος Καλλιθέας πραγματοποίησε τριήμερο ενημερωτικό σεμινάριο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με στόχο την αναλυτική ενημέρωση στους μαθητές των
σχολείων της Καλλιθέας σχετικά με
τις επιλογές των σπουδών τους στα
τμήματα των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου τους στις
προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις
αλλά και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους μετά την αποφοίτηση.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος, σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι να δοθούν από τους
ειδικούς επαρκείς απαντήσεις στις
εύλογες απορίες των γονέων αλλά
και των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον θα
πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ
επαγγελματικού προσανατολισμού
για να επωφεληθούν όσα παιδιά το
επιθυμούν.
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ΧΡΗΜΑ

ΕΝΦΙΑ: 7 λάθη που κοστίζουν

Ε

πτά λάθη που γίνονται συχνά
του ακινήτου του.
Γράφει ο
στη δήλωση ακινήτων Ε9 αυ4. Δεν πρέπει να δηλωθεί μια αποθήκη μαζί με τον
Λουκάς Γεωργιάδης
ξάνουν ή μειώνουν τον ΕΝεπαγγελματικό χώρο σε οριζόντια ιδιοκτησία, καθώς ο
ΦΙΑ, ενώ οι φορολογούμενοι
φόρος εκτινάσσεται.
έχουν το περιθώριο έως το τέλος του
5. Η σωστή δήλωση του έτους γέννησης του επικαρloukas1972@gmail.com
μήνα να προχωρήσουν σε διορθώσεις.
πωτή σώζει και από φόρους και από μελλοντικές... πεΗ πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
ριπέτειες με αναδρομική διόρθωση της ηλικίας του.
Δημοσίων Εσόδων για τη διόρθωση στοιχείων παρελθόντων ετών
6. Προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις που έχει εκχωρηπαραμένει ανοικτή έως το τέλος του έτους, έτσι ώστε να γίνουν οι
θεί δικαίωμα οίκησης (πχ, από ένα τέκνο σε γονέα), καθώς το δισχετικές διορθώσεις είτε για την ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ είτε για το
καίωμα αυτό δηλώνεται ως επικαρπία και ο φορολογούμενος
«φούσκωμά» του. Τα επτά συνηθέστερα λάθη είναι τα εξής:
που το έχει εκχωρήσει δηλώνει ψιλή κυριότητα με ανάλογη δια1. Η δήλωση κύριων και βοηθητικών χώρων αθροιστικά σε μια
φοροποίηση και του φόρου.
γραμμή... εκτοξεύει τον ΕΝΦΙΑ. Πρέπει να δηλωθούν χωριστά, κα7. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτεθώς ο φόρος για τους βοηθητικούς χώρους μειώνεται κατά 90%.
λή κτίσματα πρέπει να είναι προσεκτικοί, εφόσον αυτά δεν έχουν
2. Όσον αφορά το έτος κατασκευής του ακινήτου, αυτό προκύακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύπτει από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Ωστόσο, αν έχει ταμα, καθώς δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ.
κτοποιηθεί πρόσφατα κάποιος αυθαίρετος χώρος, τότε ολόκληΔιορθώσεις της... τελευταίας στιγμής
ρη η... παλαιά οικοδομή «βαπτίζεται» ως καινούργια και πρέπει
να διορθωθεί η χρονολογία.
στο Ε9 έως το τέλος του μήνα
3. Εφόσον η απόσταση ενός αγροτεμαχίου από τη θάλασσα είναι κάτω από 700 μέτρα, τότε ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται σημαντικά,
οπότε ο φορολογούμενος πρέπει να γνωρίζει την ακριβή θέση

Νέα γενιά θερμικών THERMIS Mk2
της THEON SENSORS

Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης
και IoT από την ES Systems

EFA Group: Αύξηση
τζίρου 55% το 2021

Μ

ε εντυπωσιακή αύξηση τζίρου κατά 55% έκλεισε το 2021 για τον ελληνικό
Όμιλο εταιρειών EFA GROUP, που δραστηριοποιείται στην αγορά της αεροδιαστημικής, άμυνας, νέων τεχνολογιών και ασφάλειας για πάνω από
30 χρόνια. Τα οικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση των
προϊόντων και συστημάτων από Ένοπλες Δυνάμεις, όπως των ΗΠΑ και Γερμανίας. Το 95% του τζίρου προέρχεται από εξαγωγές και διεθνείς συμπαραγωγές.
Βάσει μάλιστα του ανεκτέλεστου όγκου των υπογεγραμμένων συμβάσεων στην
αρχή της χρονιάς που ξεπερνά τα 320 εκατ. ευρώ, ο όμιλος αναμένει το 2022 αύξηση τζίρου κατά 70%, ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος αναμένει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το διάστημα 2023-2025, ενεργοποίηση βιομηχανικών
συνεργασιών σε πάνω από 8 χώρες, ενώ θα επενδύσει σε 3 εταιρείες στην ελληνική αγορά στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και των νέων τεχνολογιών. Αυτή την περίοδο ο Όμιλος EFA GROUP επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό,
στην έρευνα και αναβάθμιση δεξιοτήτων όλου του ανθρώπινου δυναμικού του, το
οποίο φέτος θα ξεπεράσει τα 400 άτομα.

Night Vision Δίκυαλο MIKROND της THEON SENSORS

Ολοκληρωμένες λύσεις διαλειτουργικότητας για
εναέρια, θαλάσσια και επίγεια μέσα από τη SCYTALYS

Ελληνικό UAV Archytas της EFA VENTURES και UCANDRONE
στο πλαίσιο προγράμματος του Πολεμικού Ναυτικού
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Υποσχέσεις Γεωργιάδη
για γενναία μέτρα στήριξης
της βιομηχανίας
Γενναία μέτρα
στήριξης των επιχειρήσεων για το δίμηνο ΜαρτίουΑπριλίου, ταχύτατη
προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής
ενέργειας με τη μέθοδο της ιδιοπαραγωγής (net metering) μέσω ΕΣΠΑ και ταχύτερη
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
δρομολογεί η κυβέρνηση, προκειμένου να βάλει… πλάτη στην εγχώρια βιομηχανία.
Χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με εκπροσώπους των συνδέσμων της βιομηχανίας, οι οποίοι
εξέθεσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς
τους σχετικά με την αντιμετώπιση του φλέγοντος
θέματος του ενεργειακού κόστους, το οποίο συμπιέζει συνεχώς χιλιάδες επιχειρήσεις. Σημείοκλειδί είναι η παρέμβαση της κυβέρνησης για τον
έλεγχο των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που επεσήμαναν με έμφαση οι εκπρόσωποι των πέντε βιομηχανικών
συνδέσμων που συναντήθηκαν με τον υπουργό
Ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, «εγκαινιάζουμε μία όσο γίνεται πιο στενή συνεργασία για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να
προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Υπερδιπλασιάστηκε
ο τζίρος των τουριστικών
επιχειρήσεων
Πολύτιμο απόθεμα για το δύσκολο α’ τρίμηνο
και μέχρι να ανοίξει η νέα σεζόν κατάφεραν να
σχηματίσουν χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις,
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, μέσα από τον
υπερδιπλασιασμό του τζίρου τους.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος των επιχειρήσεων των βασικότερων κλάδων του τουριστικού τομέα υπερδιπλασιάστηκε, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, οπότε και είχε επιβληθεί
το δεύτερο πακέτο σκληρών περιοριστικών μέτρων. Έτσι, ο τζίρος των καταλυμάτων και των
υπηρεσιών εστίασης σημείωσε άλμα κατά 148,9%
και 85,9% αντίστοιχα, των αεροπορικών εταιρειών
101,5% και των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων κατά
138,8%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές
δραστηριότητες με 29,7% και οι εκδοτικές-ραδιοτηλεοπτικές με 12,3%.

Πράσινο φως για 5 έργα
ΣΔΙΤ ύψους 425,2 εκατ.

Π

έντε έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ύψους
425,2 εκατ. ευρώ ή 0,2% του
ΑΕΠ, εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή και παίρνουν τον δρόμο
της υλοποίησης.
Πρόκειται για μία ακόμη τονωτική ένεση
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει…
πλάτη στη στήριξη της ανάπτυξης, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία λόγω του υψηλού
πληθωρισμού και των τιμών της ενέργειας, με
φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας.

Η Διυπουργική Επιτροπή
Στη Διυπουργική Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Νίκου Παπαθανάση, συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, o υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος.
Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν, επίσης,

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

οι αρμόδιοι γενικοί γραμματείς, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος
Μαλούτας.

Ποια εγκρίθηκαν
Τα έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:
1. Κατασκευή και τεχνική διαχείριση του
Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της Ζώνης
Ενεργούς Πολεοδομίας Κοζάνης όπως και
αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχολικούς χώρους καθώς και νέα σχολικά κτίρια. Το έργο
αυτό θα καλύψει κοινωνικές, οικονομικές
αλλά και εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη
περιοχή της Κοζάνης. Θα συμβάλει δε τόσο
στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής όσο
και στη δημιουργία υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών.
2. Κατασκευή και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων σε έναν από τους πιο τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, τη Σαντορίνη. Με το
συγκεκριμένο έργο προωθείται η πράσινη,
κυκλική και αειφόρος ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ενισχύεται η τοπική οικονομία και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
3. Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών
δικτύων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, μετά την καταστροφή από τον «Ιανό».
4. Κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Μιναγιώτικου και του αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Δήμου Πύλου - Νέστορος στη Μεσσηνία. Το έργο θα καλύψει
τις ανάγκες άρδευσης για τις καλλιέργειες
υψηλών αποδόσεων της περιοχής και την
αποκατάσταση προβληματικών τμημάτων
της αγροτικής οδοποιίας.
5. Ανέγερση νέου κτιρίου Αμφιθεάτρου
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρόκειται για
τροποποίηση ήδη εγκεκριμένου έργου
ΣΔΙΤ καθώς αντί της αποπεράτωσης του
υφιστάμενου Μεγάλου Αμφιθεάτρου επιλέχθηκε η ανέγερση ενός νέου κτιρίου που
θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φοιτητών. Η επιλογή αυτή κινείται στο πλαίσιο του
αρχικού προϋπολογισμού.

Το ολοκληρωμένο σύστημα
επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων της Σαντορίνης
και οι φοιτητικές εστίες του
Πανεπιστημίου Κρήτης μεταξύ
αυτών που πήραν έγκριση
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Εγκλωβισμένο το χρηματιστήριο

H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) διοργανώνει και φέτος το εθνικό περίπτερο στην
κορυφαία έκθεση ακινήτων MIPIM 2022, που
θα πραγματοποιηθεί στις Κάννες της Γαλλίας
μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη
έκθεση ακινήτων διοργανώνεται από το 1990
και συγκεντρώνει μεγάλες και καταξιωμένες
εταιρείες του κλάδου του real estate και όλων
των σχετικών υποκλάδων, ενώ παρέχει πρόσβαση σε κεφάλαια αλλά και σε μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών έργων παγκοσμίως. Η MIPIM έχει καθιερωθεί ως σημαντική πλατφόρμα
δικτύωσης για την επίτευξη συμφωνιών. Το
2019 η έκθεση υποδέχτηκε 377 πολιτικούς
ηγέτες, 4.100 C-level στελέχη και 6.380 επενδυτές, που αποτελούσαν το 24% των συμμετεχόντων.

«Η

προσοχή των επενδυτών
στο ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει εστιασμένη στις εξελίξεις αναφορικά με τη
γεωπολιτική ένταση αλλά και στην κίνηση των τιμών στα εμπορεύματα», εκτιμά
η Euroxx Sec. Από την πλευρά της, η Piraeus Sec επισημαίνει πως οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, ωστόσο το ανοδικό περιθώριο είναι περιορισμένο λόγω
της συνέχισης της ουκρανικής κρίσης
και των επιπτώσεων που έχει το ενεργειακό κόστος στην παγκόσμια οικονομία.
Από τεχνικής πλευράς για τον Γενικό
Δείκτη οι επόμενες στηρίξεις τίθενται
στις 777 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων)
και 749 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 805,
810 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων),
820 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 855, 890
- 901 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 940 - 944 και 973 μονάδες. Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι στηρίξεις στις 1.911 - 1.907, 1.899 και 1.850

Η Enterprise Greece στην έκθεση
ακινήτων MIPIM 2022

μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 1.930
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 1.959 1.967, 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδο-

μάδων), 2.090, 2.147 - 2.173 (συγκλίνουν
οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2.200, 2.231,
2.305 και 2.324 μονάδες.

Eurobank: Στα 424 εκατ. τα προσαρμοσμένα κέρδη
Καλύτερα των αρχικών προσδοκιών, σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το σύνολο του 2021. Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 900
εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 424 εκατ. ευρώ το 2021, με την απόδοση των ενσώματων
ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 8,2%. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε από 14% το 2020 σε 6,8% το 2021, καθιστώντας τη Eurobank
την πρώτη ελληνική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη. Τα καθαρά
έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε 1.321 εκατ.
ευρώ, κυρίως λόγω της αποενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το
2021 από 2,03% το 2020. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα 900 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 21,1% το 2021 σε 1.028 εκατ.
ευρώ λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων.

HSBC: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες μετά το sell off
Το sell off έχει φέρει τις αποτιμήσεις των ελληνικών
τραπεζών σε ελκυστικά επίπεδα, αναφέρει η HSBC
και προχωρά σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων που
δίνει για τις τέσσερις συστημικές, επιβεβαιώνοντας
τη σύσταση buy. Συγκεκριμένα, αυξάνει την τιμήστόχο για την Alpha Bank στα 1,60 ευρώ (από 1,40
ευρώ πριν) βλέποντας περιθώριο ανόδου 64%. Για τη
Eurobank αναφέρει ότι την τοποθετεί στα 1,45 ευρώ
(από 1,30 ευρώ πριν) με περιθώριο ανόδου 84%, για
την Εθνική Τράπεζα στα 3,90 ευρώ (από 3,55 ευρώ
πριν) με περιθώριο ανόδου 47% και για την Τράπεζα
Πειραιώς στα 2,10 ευρώ (από 1,95 ευρώ) με περιθώριο ανόδου 78%.

Επαφές Foodlink
με οικογένεια Δελατόλα
Η εταιρεία «Φούντλινκ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τροφίμων Αντιπροσωπειών και Διανομών» επιθυμεί να
ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με τις εταιρείες «Δελατόλας Μεταφορών 3pl Υπηρεσιών ΑΕ», «Δελατόλας Ταχυμεταφορική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και «Easy Transport IKE», συμφερόντων της Οικογένειας
Δελατόλα, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον χώρο των Logistics. Σκοπός των συζητήσεων είναι η συνένωση των Εταιρειών και
η ανταλλαγή μετοχών με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου Logistics ελληνικών συμφερόντων.

Παπουτσάνης:
Αύξηση κερδών 26%
Ισχυρή ανάπτυξη και για το 2021 καταγράφει η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, παρουσιάζοντας
σημαντική άνοδο σε αποτελέσματα και αύξηση πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. Για έκτη συνεχή χρονιά ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημειώνει σημαντική αύξηση και ανέρχεται σε 54,8 εκατ. ευρώ
έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το 2020, που αποδίδεται στις υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Παπουτσάνης σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται. Επιπλέον η εταιρεία συνεχίζει
να παρουσιάζει βελτιωμένη κερδοφορία. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
6,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2020,
ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε
4,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2020.
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Πειραιώς: «Πράσινη»
χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις

Δύο νέα ξενοδοχεία
από τη Meliá Hotels
Η Photos Photiades
επενδύει
στη μικροζυθοποιία
Siris Microbrewery
Δύο πολυτελή ξενοδοχεία ανοίγουν τις πόρτες τους
τον φετινό Απρίλιο στην Κρήτη κάτω από την ομπρέλα
της Meliá Hotels International, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου με τη Zeus Hotels από το 2021. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συνεργασία σε συνδυασμό με την ανακαίνιση και το rebranding
ξενοδοχειακής μονάδας στη Ρόδο, που βρίσκεται σε
λειτουργία από την περασμένη χρονιά, θα ενισχύσει το
ήδη εντυπωσιακό portfolio της Meliá στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Ειδικότερα,
η Meliá Hotels International εγκαινιάζει τον Απρίλιο
στην Κρήτη το Blue Sea Beach Hotel, Affiliated by Meliá
ξενοδοχείο, και το Sol by Meliá Marina Beach, που είναι
μέλος των Sol by Meliá. Παράλληλα, στο νησί της Ρόδου
το Sol by Meliá Cosmopolitan, το οποίο συμπληρώνει
ένα έτος λειτουργίας, θα καλωσορίσει τους επισκέπτες
σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο ως μέλος των Sol
by Meliá, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη εμπειρία του
brand στον κλάδο των resorts.

EOS Group: Η Ελλάδα ως
market - target για το 2022

Ο Όμιλος Photos Photiades ανακοίνωσε ότι επενδύει στη
Siris Microbrewery έχοντας ως στόχο να ενδυναμώσει τη
μικροζυθοποιία στην Ελλάδα, καθώς και να διευρύνει τα
προϊόντα υψηλής ποιότητας που προσφέρει στους καταναλωτές. Με έδρα τις Σέρρες η Μικροζυθοποιία Σερρών & Β.
Ελλάδος παράγει από το 2014 φρέσκες και μη παστεριωμένες μπίρες και ειδικότερα την premium craft μπίρα VOREIA. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στη στρατηγική
επένδυση του Ομίλου Photos Photiades θα συμβάλουν η
μακρά εμπειρία και η τεχνογνωσία στη ζυθοποιία, οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό στις
εγκαταστάσεις των Σερρών, το υπάρχον εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της Siris Microbrewery, καθώς και το δίκτυο πωλήσεων της Beverage World, η οποία θα αναλάβει
την αποκλειστική διανομή.

Η Fosun Tourism ανοίγει τέσσερα
νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

O Όμιλος EOS έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα,
καθώς έχει ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στη χώρα μας από το 2005. Αποτελεί μέλος του διεθνούς
Ομίλου Otto και έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση NPLs,
καθώς επίσης και σε επενδύσεις σε άλλους δυναμικούς
κλάδους, όπως το real estate. O Όμιλος EOS ιδρύθηκε το
1974 ως ένα spin off των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του
Otto Group και αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στη δυναμική
του παρουσία διεθνώς. Ο Όμιλος EOS, κατέχοντας ηγετική
θέση στην Ευρώπη με παρουσία σε 24 χώρες και περισσοτέρους από 6.000 εργαζόμενους, παραμένει εστιασμένος
στους στόχους του με συνέπεια και επιμονή, ενώ συνεχίζει
να αναπτύσσεται και να δίνει έμφαση σε πρωτοπόρες ιδέες
και καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του στην Ελλάδα ο
κινεζικός Όμιλος Fosun
Tourism, με τέσσερις μεγάλες επενδύσεις σε ξενοδοχεία, που ανοίγουν φέτος, μέσω των δημοφιλών
ξενοδοχειακών brands
Casa Cook και Cook’s Club.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος του Fosun Tourism Group
Αλεσάντρο Ντάσι, φέτος θα ανοίξουν:
• Το Casa Cook Samos τον Μάιο, δυναμικότητας 128 κλινών.
• Το Casa Cook Mykonos, επίσης φέτος τον Μάιο, δυναμικότητας 26 κλινών.
• Το Cook Club Corfu τον Ιούνιο με 195 κλίνες.
• Και τέλος τον Μάιο το Cook Club Ialysos στη Ρόδο, δυναμικότητας 83 κλινών.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σταθερά δεσμευμένη στην
υποστήριξη της «πράσινης» μετάβασης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, διευρύνει
συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο την υποστήριξη επενδύσεων
«πράσινου» ενεργειακού εκσυγχρονισμού, που δίνει
στις επιχειρήσεις
δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας και κατά συνέπεια μείωσης του
ενεργειακού τους κόστους. Η τράπεζα προσφέρει
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης
για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό
Ενέργειας (net metering). Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% του κόστους της εγκατάστασης με διάρκεια έως και 8 έτη.

Η Stellantis σταματά
τις δοσοληψίες με Ρωσία
Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις εξαγωγές αυτοκινήτων προς τη Ρωσία, όπως και όλες τις εισαγωγές από τη Ρωσία. «Όλες οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Stellantis προς τη Ρωσία και οι εισαγωγές από τη Ρωσία ανεστάλησαν», αναφέρει η
εταιρεία στην ανακοίνωσή της, που εστάλη στο
πρακτορείο Reuters. H Stellantis, που είναι η 4η
αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, έχει εργοστάσιο στην πόλη Κάλουγκα της Ρωσίας, όπου
σε συνεργασία με τη Mitsubishi κατασκευάζει
αυτοκίνητα τύπου van.

Συνεργασία της ΕΛΤΑ Courier
με το BestPrice.gr
Σε ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στον ευρύτερο
χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου προχωρεί ο
Όμιλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με την
προσθήκη νέων συνεργασιών που έρχονται να
προστεθούν στο εμπορικό του χαρτοφυλάκιο. Σε
αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε τη συνεργασία της
ΕΛΤΑ Courier με το BestPrice.gr, την πρώτη υπηρεσία αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών στο ελληνικό Διαδίκτυο. «Πρόκειται για μια
συνεργασία που καθιστά τα ηλεκτρονικά καταστήματα πιο ανταγωνιστικά, συμβάλλοντας τόσο
στην ανάπτυξη τους όσο και στην ενδυνάμωση του
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΤΑ.
Με βάση τη νέα συμφωνία, όλα τα συνεργαζόμενα
με το BestPrice.gr ηλεκτρονικά καταστήματα
(3.400 σήμερα) θα απολαμβάνουν εκπτώσεις και
ειδικές τιμές σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΛΤΑ
Courier ανεξαρτήτως όγκου παραγγελιών.
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EΝΕΡΓΕΙΑ

Η «μάχη» της ναυτιλίας
στο νέο ενεργειακό τοπίο

Η ενεργειακή κρίση,
σε συνδυασμό με την
αύξηση ζήτησης
υγροποιημένου
αερίου, έχει εκτινάξει
τις αγοραπωλησίες
πλοίων μεταφοράς
LNG μέσα στο 2022

Μ

ε τον πόλεμο τώρα, τα
πράγματα γίνονται ακόμα
πιο περίπλοκα για το
2022 και είναι δύσκολο
να γίνουν προβλέψεις για τις θαλάσσιες
μεταφορές, ενώ μαίνονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, μας εξηγεί ο Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος της Hellenic
Shipbrokers Association (Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων) και
ιδρυτικό μέλος της Xclusiv Shipbrokers Inc: «Το 2021 μπορεί να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές ως μία καλή
χρονιά για την παγκόσμια ναυτιλία.
Ειδικά για τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, ξηρού φορτίου και

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

κοντέινερ, η αγορά κινήθηκε σε πολύ
καλά επίπεδα και σε ό,τι αφορά τους
ναύλους αλλά και τις τιμές των πλοίων.
Στα τάνκερ, παρά την αναιμική αγορά
των ναύλων, τα πλοία διατήρησαν καλές
τιμές».

Ελληνικά συμφέροντα
Ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, προϊστάμενος του τμήματος αναλύσεων της
Xclusiv Shipbrokers Inc., δίνει αναλυτικά τα στοιχεία: «Το 2021, καταγράψαμε
πάνω από 1.820 αγοροπωλησίες στις
τέσσερις βασικές κατηγορίες εμπορικών πλοίων: DryBulk (ξηρό φορτίο),
Tanker (δεξαμενόπλοια), Containers,
Gas (αέριο). Στα φορτηγά πλοία ξηρού
φορτίου, το 2021 έγιναν 973 πωλήσεις
αξίας 15 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, με αύξηση
150% σε σχέση με το 2020. Το 50% από
αυτά πουλήθηκαν σε ελληνικά και κινέ-

ζικα συμφέροντα – 246 πλοία αγόρασαν Έλληνες και 245 Κινέζοι. Το 2022,
η πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων αγοραστών διατηρήθηκε, έχοντας το 18% από
τις 109 πωλήσεις μέχρι σήμερα, ενώ
ακολουθούν οι Κινέζοι αγοραστές με
15%. Τα πλοία ξηρού φορτίου μεταφέρουν κυρίως κάρβουνο, σίδηρο, διάφορα μεταλλεύματα και σιτηρά».
Η ενεργειακή κρίση, συνεχίζει ο Κοτζιάς, η οποία «ξεκίνησε με την άνοδο
των τιμών του πετρελαίου και με την
ακόλουθη άνοδο του φυσικού αερίου,
ήταν βασικός παράγοντας στήριξης των
πλοίων ξηρού φορτίου, καθώς η απότομη αύξηση της ζήτησης του κάρβουνου,
σε συνάρτηση με την εκτόξευση της τιμής του, διατήρησαν τα ναύλα σε υγιή

επίπεδα. Στις παραγγελίες πλοίων ξηρού φορτίου, παρατηρούμε ότι περίπου
740 πλοία είναι υπό παραγγελία – πάνω
από 430 μέσα στο 2021 (61%) και τα 10
μέσα στο 2022 (1%)».

Αγορές τάνκερ
Η Xclusiv Shipbrokers Inc επισημαίνει: «Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κυριάρχησαν και στις αγορές των τάνκερ μέσα
στο 2021. Από τα 518 τάνκερ αξίας 10
δισ. δολαρίων ΗΠΑ που πουλήθηκαν, το
19% αγοράστηκε από Έλληνες πλοιοκτήτες, ενώ δεύτεροι ήταν και εδώ οι
Κινέζοι αγοραστές με 13%. Από την αρχή του 2022 μέχρι σήμερα, έχουν πωληθεί 99 τάνκερ, από τα οποία τα 24 πήγαν σε ελληνικά χέρια και τα 14 σε κινέ-

Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος της Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων:
«Παρά την πανδημία, η αγορά, για τα πλοία ξηρού φορτίου, μεταφοράς
κοντέινερ και υγροποιημένου αερίου, κινήθηκε σε γενικές γραμμές σε καλά
επίπεδα το 2021, με ελληνική πρωτοκαθεδρία και το 2022. Ο πόλεμος, τώρα,
είναι το νέο στοιχείο στην παγκόσμια σκακιέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται»
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ζικα. Η αγορά των τάνκερ έχει κυμανθεί
σε ρηχά επίπεδα, έχοντας επηρεαστεί
κυρίως από τη μειωμένη ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα, τη συγκρατημένη
παραγωγή πετρελαίου από τον OPEC,
αλλά και τις πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου, που κυριάρχησαν ειδικά μέσα
στο 2ο εξάμηνο του 2021. Οι παραγγελίες δεξαμενοπλοίων σε ναυπηγεία αγγίζουν τα 560, περίπου τα μισά δηλαδή,
το 47% από αυτές έγιναν μέσα στο 2021
και το 2022 μόνο 2%».

Εκτίναξη LNG
Όπως διευκρίνισε ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, «αντίθετα με τις αγορές πλοίων ξηρού φορτίου και τάνκερ, η αγορά
των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου
αερίου ήταν πιο “ρηχή” το 2021. Μόλις
35 πλοία άλλαξαν χέρια, με κυρίαρχους
αγοραστές ξανά τους Έλληνες με 20%
και τους Κινέζους με 9%. Η ενεργειακή
κρίση όμως, σε συνδυασμό με την αύξηση ζήτησης υγροποιημένου αερίου,
έχει εκτινάξει τις αγοραπωλησίες της
κατηγορίας αυτής μέσα στο 2022 –
έχουν γίνει 24 πωλήσεις μέχρι στιγμής,

O Γιαννης Κοτζιας (ιδρυτικο μελος της
Xclusiv Shipbrokers Inc  προ ε δρος
της Hellenic Shipbrokers Associaon)
O Δημητρης
Ρουμελιωτης
(προϊσταμενος
του τμηματος
Αναλυσεων
της Xclusiv
Shipbrokers Inc)
με το Κατάρ να κυριαρχεί έχοντας αγοράσει το 43% αυτών. Οι παραγγελίες νέων πλοίων ανέρχονται στα 350 πλοία
στα ναυπηγεία, με το 53% αυτών να
έχουν γίνει μέσα στο 2021 και το περίπου 7% μέσα στην τρέχουσα χρονιά, το
2022. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η
προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο είναι πολύ πιθανό να αυξήσουν το ενδιαφέρον για
πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, από εναλλακτικές πηγές πλέον».
Η αγορά που «ζει πραγματικά στιγμές

δόξας, από την έναρξη της πανδημίας
και μετά, είναι εκείνη των πλοίων μεταφοράς κοντέινερ».
Ο πρόεδρος της Hellenic Shipbrokers Association έχει τον λόγο: «Τα
συγκεκριμένα πλοία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου λιανικού
εμπορίου, καθώς μεταφέρουν εμπορεύματα από χώρες παραγωγής προς
τις αγορές διάθεσής τους. Το 2021, ελβετικά συμφέροντα (MSC) πραγματοποίησαν το 20% από τις 299 αγοροπωλησίες, ενώ οι Έλληνες ήταν δεύτεροι,
έχοντας ολοκληρώσει το 10%. Τους
πρώτους μήνες του 2022, οι Ελβετοί
συνέχισαν να έχουν τη μερίδα του λέοντος, έχοντας πραγματοποιήσει το 20%
από τις 59 αγοραπωλησίες. Το τεράστιο
ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαίνεται και από τις παραγγελίες
των πλοίων, όπου το 73% από τις 777 παραγγελίες έγιναν το 2021, ενώ, αν υπολογίσουμε και τις 46 παραγγελίες του
2022, βλέπουμε πως σχεδόν το 80% των
παραγγελιών έχουν γίνει τους τελευταίους 14 μήνες, αυξάνοντας το βιβλίο παραγγελιών κατά 400%!».

EΝΕΡΓΕΙΑ

Ελληνόκτητος
στόλος

«Ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περίπου 4.900 πλοία. Οι
Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν περίπου 20% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών ξηρού φορτίου, 30% των δεξαμενόπλοιων, 15% των πλοίων
μεταφοράς φυσικού αερίου
και 9% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Από τις 1.825 αγοροπωλησίες πλοίων του 2021, οι Έλληνες κατέχουν 21%, οι Κινέζοι 17%, οι Ελβετοί 4% και οι
Νορβηγοί με τους Γερμανούς
2% έκαστος.
Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, η πρωτιά ανήκει
και πάλι στις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες, με ποσοστό 16%».
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ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Πλέι οφ
Ολυμπιακός................65
ΠΑΟΚ ..........................53
ΑΕΚ .............................46
Άρης............................45
Παναθηναϊκός............42
ΠΑΣ Γιάννινα ..............40

Πλέι άουτ
ΟΦΗ ............................37
Αστέρας Τρ..................35
Παναιτωλικός.............32
Βόλος..........................30
Ιωνικός .......................26
Ατρόμητος ..................23
Λαμία ..........................18
Απόλλων Σμ................13

Τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα
ια τον πολύ κόσμο, αύριο, Κυριακή, αρχίζει
το… πραγματικό πρωτάθλημα της Super
League 1, καθότι οι έξι καλύτερες ομάδες της
βαθμολογίας θα παίξουν στα πλέι οφ ένα μίνι πρωτάθλημα δέκα αγωνιστικών, από το οποίο θα αναδειχθούν ο πρωταθλητής και οι δύο ή τρεις ομάδες που θα
πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κι αυτό γιατί μία εκ
των τριών θέσεων στην Ευρώπη καλύπτεται αυτοδίκαια από τον κυπελλούχο, που μπορεί να μην είναι
στις τέσσερις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αυτό
αφορά αποκλειστικά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αν
πάρει το Κύπελλο (παίζει ημιτελικό με τη Λαμία, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός το άλλο ζευγάρι) θα βγει στην Ευρώπη κι ας τερματίσει στην έκτη θέση. Ή μπορεί να
το πάρει η Λαμία, οπότε αυτή εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο και τα άλλα δύο θα πάρουν ο δεύτερος
και ο τρίτος της βαθμολογίας. Ο πρωταθλητής θα παί-

Γ

ξει στον 1ο προκριματικό γύρο και οι τρεις στο Conference League. Όλες οι ομάδες κουβαλούν τους
βαθμούς που κατέκτησαν από την κανονική περίοδο,
που τελείωσε την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός απέκτησε σαφές προβάδισμα τίτλου 12 βαθμών.
Το κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
(19.30 Cosmote TV) προφανώς και τραβάει όλο το focus της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ. Μόλις τέσσερις βαθμοί χωρίζουν τους δύο αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Άρη (19.00 Nova) από τον
οποίο υπέστη τη μοναδική ήττα στο πρωτάθλημα της
κανονικής σεζόν, 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την
περασμένη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του 1-0
(με φάουλ του Κούρτιτς) επί της Γάνδης στην Τούμπα
στο πρώτο ματς των «16» του Conference League, θα
υποδεχτεί τον ΠΑΣ Γιάννινα (21.30 Nova). Ο οποίος
ΠΑΟΚ, αν προκριθεί, υπάρχει σοβαρή περίπτωση η

Ελλάδα να βγάλει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη
την περίοδο 2023-2024.
Τα παιχνίδια στα πλέι άουτ, όπου θα πάρουν μέρος
οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες, θα αρχίσουν το προσεχές
Σάββατο. Τα ματς θα είναι μονά και οι ομάδες που
τερμάτισαν στην 8η, την 9η, τη 10η και την 11η θέση
θα δώσουν τέσσερα ματς στην έδρα τους και οι υπόλοιπες τρία. Η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας θα
υποβιβαστεί απευθείας και η προτελευταία θα δώσει
διπλό μπαράζ με έναν εκ των πρωταθλητών των δυο
ομίλων της Super League 2.

Πρεμιέρα στα πλέι οφ με ντέρμπι
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. Ολυμπιακός - Άρης
και ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα τα άλλα ματς

ΡOLITICAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 MAΡΤΙΟΥ 2022

31

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Εξόντωση του πρωταθλητή!

Η

κλήρωση των πλέι οφ (και πλέι
άουτ) έγινε, απομένουν δέκα
αγώνες για την ανακήρυξη του
πρωταθλητή και των τριών
ομάδων που θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και η «Political» αποκαλύπτει σήμερα
ότι όποια ομάδα κατακτήσει τον τίτλο, που
κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Ολυμπιακός, καθότι απέχει 12 βαθμούς από τον
δεύτερο ΠΑΟΚ, θα ζήσει μια δραματική
περίοδο για τους ποδοσφαιριστές της και
ειδικότερα τους διεθνείς της.
Και αν προκριθεί και στον τελικό του Κυπέλλου, θα μιλάμε για εξόντωση! Να θυμίσουμε ότι, λόγω της πανδημίας, ποτέ τα
δύο τελευταία χρόνια δεν υπήρξε ισορροπία μεταξύ αγώνων και ξεκούρασης. Και
ποιος μπορεί να μετριάσει έστω την καταπόνηση των ποδοσφαιριστών του; Ο… πόλεμος στην Ουκρανία και η τιμωρία αποκλεισμού όλων των ρωσικών ομάδων από
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Βεβαρυμένο πρόγραμμα
Έχουμε και λέμε, λοιπόν, για το σούπερ
βεβαρυμένο πρόγραμμα που θα έχουν οι
πρωταθλητές ενόψει της προσεχούς περιόδου. Η non stop διαδικασία έχει ως
εξής: Τα πλέι οφ του πρωταθλήματος θα τελειώσουν στις 15 Μαΐου και στις 21 του ίδιου μήνα είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Κυπέλλου. Από σήμερα και μέχρι
τότε, οι ομάδες θα έχουν μόνο τρεις ημέρες day out, από τις 25 Μαρτίου έως και τις
28 του ίδιου μήνα, καθότι η Εθνική θα δώσει δυο φιλικά ματς, με τη Ρουμανία στο
Βουκουρέστι και με το Μαυροβούνιο στην
Πρίστινα, αντίστοιχα. Αυτό, φυσικά, δεν
αφορά τους διεθνείς, που δεν θα ξεκουραστούν ούτε μέρα.
Αν ο πρωταθλητής (στην περίπτωση που
είναι ο Ολυμπιακός) προκριθεί και στον τελικό του Κυπέλλου, στις 21 Μαΐου, θα έχει
μόλις 14 μέρες ξεκούρασης ενόψει της
προσεχούς σεζόν, διότι η προετοιμασία του
ενόψει του πρώτου αγώνα στον 1ο προκριματικό του Champions League στις 7 Ιουλίου θα πρέπει να ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα, στις 7 Ιουνίου. Που σημαίνει σκάρτες δυο εβδομάδες ξεκούρασης, όταν οι
αθλητίατροι και οι εργοφυσιολόγοι θεωρούν ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να
αδρανοποιείται τελείως για έναν, τουλάχιστον, μήνα και να μη σκέφτεται καν το ποδόσφαιρο. Για αποτοξίνωση.

Το πρόβλημα διογκώνεται
Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, καθότι
οι διεθνείς του πρωταθλητή, μετά το πέρας

του πρωταθλήματος ή και του Κυπέλλου,
θα πρέπει να δώσουν τέσσερα ματς με την
Εθνική ομάδα για το Nations League. Στις
2 Ιουνίου εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία, στις 5 με το Κόσοβο στην Πρίστινα, στις
9 με την Κύπρο ή την Εσθονία στον Βόλο,
και με το Κόσοβο, επίσης στο Πανθεσσαλικό, στις 12 του ίδιου μήνα.
Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς του Ολυμπιακού δεν θα έχουν ούτε ημέρα ξεκούρασης στην κυριολεξία. Διότι, αν τελειώσει το
πρωτάθλημα στις 15 ή στις 21 Μαΐου, οι διεθνείς δεν θα μπορούν να φύγουν διακοπές
και μετά να ξαναγυρίσουν για προετοιμασία
με την Εθνική. Αναγκαστικά θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία της Εθνικής. Και ο
Ολυμπιακός έχει τρεις διεθνείς, Ανδρούτσο,
Μπουχαλάκη, Μασούρα, που μπορεί να γί-

νουν και πέντε, αν γυρίσουν Παπασταθόπουλος και Μανωλάς, όπως φημολογείται,
με τον νέο προπονητή Γκουστάβο Πογέτ.
Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα έχει ξεκινήσει
την προετοιμασία του ενόψει του 1ου προκριματικού γύρου στο Champions League
στις 7 Ιουνίου και οι διεθνείς θα παίζουν για
την Εθνική από τις 2 έως τις 12 Ιουνίου! Όσο
για τις τρεις ομάδες που θα πάρουν μέρος
στο Conference League, κανένα πρόβλημα,
αφού θα δώσουν τους πρώτους αγώνες την
20ή Ιουλίου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
Πώς παρεμβαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία; Αφού αποκλείστηκαν οι ρωσικές ομάδες,
η Ρωσία, λογικά, θα υποχωρήσει στην ειδική
βαθμολογία (UEFA Ranking) και από αυτό θα

επωφεληθεί μονάχα ο πρωταθλητής Ελλάδας
που αντί να ξεκινήσει από τον 1ο προκριματικό γύρο, το πιο πιθανό είναι να αρχίσει από
τον 2ο προκριματικό, στις 19 Ιουλίου. Αν αυτό
γίνει, τότε η προετοιμασία θα αρχίσει στις 19
Ιουνίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι παίκτες
του Ολυμπιακού θα έχουν σχεδόν έναν μήνα
ξεκούρασης και οι διεθνείς του μόλις μία
εβδομάδα, καθότι, όπως είπαμε, οι υποχρεώσεις της Εθνικής τελειώνουν στις 12 Ιουνίου.

Δέκα μόλις ημέρες
ξεκούρασης για τους παίκτες
του, καμία για τους διεθνείς
και ο ρόλος της… Ρωσίας
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Δοκιμάζουμε το νέο
VW Polo με 95 ίππους

POLITICAL AUTO

T

o Polo έχει μακρόχρονη ιστορία στον
όμιλο VW και σίγουρα αποτελεί ένα από
τα best sellers μοντέλα του γερμανικού
εργοστασίου. Το νέο VW Polo δεν έχει
καμία σχέση με τον προκάτοχό του και δεν είναι
και λίγοι όσοι το αποκαλούν «μικρό Golf». Άλλωστε οι περίπου 18 εκατ. μονάδες που έχουν πουληθεί και φέρουν τον λογότυπο του Polo σίγουρα
αποτελούν μια βαριά κληρονομιά για το καινούργιο μοντέλο, το οποίο πέραν της νέας σχεδίασης
διαθέτει πολύ υψηλή δόση τεχνολογίας και καταφέρνει να διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα το
κόστος χρήσης για τον ιδιοκτήτη του.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, το κόστος απόκτησης κυμαίνεται σε 19.250 ευρώ, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσετε ότι οι τιμές όλων των ανταγωνιστικών μοντέλων κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, όμως το Polo διατηρεί
υψηλή αξία μεταπώλησης και, βέβαια, τα ετήσια Τέλη
Κυκλοφορίας είναι μηδενικά…

Νεανική σχεδίαση
Το νέο VW Polo σε κερδίζει από την πρώτη κιόλας ματιά με τη νεανική του σχεδίαση και τις σχεδιαστικές καινοτομίες. Οι προφυλακτήρες έχουν νέα εμφάνιση, όπως
και τα φωτιστικά σώματα τόσο εμπρός όσο και πίσω, τα
οποία τώρα είναι στάνταρντ τεχνολογίας LED. Η επιλογή
των διαθέσιμων για πρώτη φορά προβολέων IQ.Light
LED matrix δημιουργεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα,
καθώς αυτοί συνδυάζονται με τα φώτα ημέρας LED για
να σχηματίσουν μια μοναδική φωτιστική υπογραφή, που
περιλαμβάνει μια φωτεινή λωρίδα LED κατά μήκος του

εμπρός μέρους της «μάσκας», κάτι που έχουμε δει στα
Golf και Arteon. Ανοίγοντας την πόρτα της καμπίνας επιβατών, όσοι γνώριζαν το παλαιότερο Polo θα αντιληφθούν αμέσως τη διαφορά, καθώς η τεχνολογία αποτελεί πρωταγωνιστή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Το βλέμμα πέφτει αμέσως στο Digital Cockpit διαμέτρου 8 ιντσών, το οποίο για πρώτη φορά περιλαμβάνεται
στον βασικό εξοπλισμό του μοντέλου.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, το ταμπλό διατήρησε τον
σχεδιασμό του και η κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα πολυμέσων παρέμεινε στο κέντρο του ταμπλό. Ωστόσο, στις υπηρεσίες του οδηγού μπορεί να τεθεί και μια
μεγαλύτερη των 9,2”, η οποία είναι συμβατή με το σύγχρονο σύστημα infotainment MIB3, ενσωματώνοντας
μεταξύ άλλων τις online υπηρεσίες We Connect και We
Connect Plus. Κατά τα άλλα, το ανανεωμένο Polo συνεχίζει να δίνει έμφαση στην άνεση και τέσσερις ενήλικες
θα ταξιδέψουν με άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει
χωρητικότητα 351 λίτρα, που θεωρείται από τους κορυφαίους στην κατηγορία. Η ποιότητα κατασκευής είναι
πολύ καλή, αλλά κάποια σκληρά πλαστικά δεν θα έπρεπε
να υπάρχουν…
Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1 λίτρου και απόδοσης 95 ίππων με
175 Nm ροπής.
Στην πράξη, ο βενζινοκινητήρας διατηρεί χαμηλά τον
παραγόμενο ήχο από το τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο,
αλλά αμέσως αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν πρόκειται
για τετρακύλινδρο κινητήρα… Ωστόσο η σπιρτάδα και η
ζωηρότητα του κινητήρα σε κερδίζουν, όπως επίσης και

η κατανάλωση καυσίμου, η οποία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κοντά στα 6 λίτρα για κάθε 100 χλμ. Η κίνηση μεταφέρεται φυσικά στον εμπρόσθιο άξονα μέσω
ενός 5τάχυτου κιβωτίου, που διακρίνεται για την αίσθηση
αλλά έχει αραιές σχέσεις και θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί από ένα αντίστοιχο κιβώτιο με 6 σχέσεις.

Γερμανική ποιότητα
Οδηγώντας το νέο Polo, αμέσως διακρίνεις την πολύ
καλή ποιότητα κύλισης, ενώ το άψογο σε κούμπωμα κιβώτιο μαζί με την άνετη αλλά χωρίς μεγάλες διαδρομές
ανάρτηση δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας, ακόμη και αν
το παρακάνεις κάποιες φορές.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το VW Polo με τους 95 ίππους
δεν δείχνει αδύναμο, αλλά μπορεί να κινήσει την ψηφιακή βελόνα του ταχύμετρου έως και πάνω από τα 200
χλμ./ώρα, παραμένοντας ευθύβολο και σταθερό!
Οι αεροδυναμικοί θόρυβοι είναι περιορισμένοι, με το
σαφές τιμόνι να παίζει σημαντικό ρόλο στην κατευθυντικότητά του, ακόμη και με έντονους πλευρικούς ανέμους.
Σε επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το
νέο Polo αποδείχθηκε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και οι αντιδράσεις του είναι προοδευτικές, ωστόσο, η έλλειψη δύναμης στις υψηλές στροφές
κάνει αισθητή την παρουσία της…
Μέσα στην πόλη, το μικρό μοντέλο της VW απέδειξε
ότι είναι ευέλικτο και άκρως οικονομικό, ενώ η ανάρτηση
φιλτράρει στον μέγιστο βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Επίσης, οι νέοι και άπειροι οδηγοί θα παρκάρουν με ιδιαίτερη ευκολία το VW Polo, καθώς υπάρχει
κάμερα οπισθοπορείας που κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι.

Στο «σφυρί» BMW, Mercedes, Toyota και Porsche από 300 ευρώ!
Νέα δημοπρασία 50 αυτοκινήτων για κυκλοφορία θα πραγματοποιήσει ο πρώην
ΟΔΔΥ στη Μαγουλέζα τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ενώ παράλληλα θα εκποιήσει
και επιπλέον 16 δίκυκλα και 4 φορτηγά. Το πρώτο αυτοκίνητο στη λίστα της δημοπρασίας είναι ένα Jeep Grand Cherokee με 1η άδεια κυκλοφορίας το 2004 και τιμή
εκκίνησης τα 1.800 ευρώ! Ένα Smart ForTwo με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2005
και τιμή εκκίνησης τα 900 ευρώ σίγουρα θα αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς καταναλωτές. Αν κάποιος αναζητά μια φθηνή Porsche, τότε η Cayman που υπάρχει

στη λίστα της δημοπρασίας με τιμή εκκίνησης τις 13.000 ευρώ και πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2006 σίγουρα θα τους δελεάσει.
Με τιμή εκκίνησης τα 1.500 ευρώ εκποιείται μια BMW 318Ci cabrio, ενώ επίσης
δημοπρατούνται και αρκετά Toyota Yaris με τιμές εκκίνησης από 300 ευρώ!
Αν κάποιος αναζητά ένα σπορ κουπέ μοντέλο σε άκρως δελεαστική τιμή, τότε το
Audi TT που βρίσκεται στη λίστα της δημοπρασίας με τιμή εκκίνησης τα 1.000 ευρώ
σίγουρα θα τον προσελκύσει.

ΡOLITICAL
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Η Formula 1 για 12η συνεχή χρονιά στην Cosmote TV
Η Formula 1, η κορυφαία διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα «τρέχει» και το 2022 ζωντανά στην Cosmote
TV. Η δράση των τριημέρων από όλα τα
Grand Prix, το παρασκήνιο, το ρεπορτάζ
και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών θα
μεταδίδονται ζωντανά στα κανάλια Cosmote Sport HD, ενώ οι κυριακάτικοι
αγώνες θα παίζουν παράλληλα και σε
ποιότητα UHD από το Cosmote
Sport4K.
Έπειτα από το συγκλονιστικότερο φινάλε των τελευταίων ετών, η Formula 1
είναι έτοιμη να εκκινήσει με το Grand
Prix του Μπαχρέιν το τριήμερο 18-20

Μαρτίου. Η νέα σεζόν αναμένεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, αφού ο καινούργιος σχεδιασμός των μονοθεσίων και οι
νέοι κανονισμοί θα αυξήσουν ακόμη
περισσότερο τον ανταγωνισμό.
Και το 2022 οι συνδρομητές της Cos-

mote TV θα απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες διοργανώσεις μηχανοκίνητου
αθλητισμού. Formula 1, Formula 2,
Formula 3, MotoGP, Moto2, Moto3,
WRC, ERC, WRX, Extreme E, W Series,
Rookies Cup και Moto-E θα προσφέρουν κορυφαίο θέαμα μέσα από τα κανάλια Cosmote Sport. Και για όσους δεν
προλαβαίνουν, η εκπομπή «Grand Prix»
με τον Αντρέα Παλομπαρίνι μέσα από
την πλούσια θεματολογία της και με
στιγμιότυπα από τους σημαντικότερους
ελληνικούς αγώνες θα μεταφέρει κάθε
εβδομάδα όλη τη δράση από τους δύο
και τέσσερις τροχούς.

«Το Νησί»: «Παγώνει»
ο β’ κύκλος στην ΕΡΤ

MultiMEDIA
ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...
ΔΕΗ: Στην DDB το spec
των 12,5 εκατ. ευρώ
Ανανεώνουν τη συνεργασία τους ΔΕΗ και DDB, καθώς η διαφημιστική εταιρεία ανέλαβε τη
σύμβαση για παροχή επικοινωνιακών και διαφημιστικών υπηρεσιών, που είχε τεθεί σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό ύψους 12,5 εκατ.
ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου η DDB που ήδη
χειριζόταν τον λογαριασμό της ΔΕΗ θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί το εγκεκριμένο από τη δημόσια επιχείρηση πρόγραμμα επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να σχεδιάζει στρατηγικό
πλάνο επικοινωνίας για το έτος και δημιουργικό
υλικό για κάθε καμπάνια, που εμπεριέχεται στο
πλάνο ή μπορεί να προκύψει εκτάκτως.

Nova και Wind στο
πλευρό των Ουκρανών

E

πειτα από 11 χρόνια η σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση και σημείωσε υψηλά νούμερα
τηλεθέασης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή
της. Ο λόγος για το «Νησί» που προβλήθηκε
τη σεζόν 2010-11 από το Mega και η ΕΡΤ θέλησε να αναλάβει την παραγωγή του δεύτερου κύκλου. Η κρατική τηλεόραση όμως συναντά εμπόδια που βάζουν στον πάγο το μεγάλο project.
Ο πρώτος λόγος που το «Νησί» μπαίνει στη
λίστα... αναμονής είναι το ακριβό κόστος του
κάθε επεισοδίου και ο δεύτερος η άρνηση
κάποιων βασικών ηθοποιών να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο. Αρκετοί από το καστ του πρώτου κύκλου πιστεύουν πως δεν
υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η σειρά παρά την τεράστια επιτυχία
που είχε, όμως υπάρχουν και άλλοι που έχουν συμβόλαια με
ιδιωτικά κανάλια.
Βέβαια, το κόστος της παραγωγής είναι το μεγαλύτερο αγκάθι
στο πρότζεκτ, καθώς το κόστος κάθε επεισοδίου υπολογίζεται

πως θα αγγίζει τις 200.000 ευρώ, με την ΕΡΤ προς το παρόν να
«παγώνει» όλες τις κινήσεις για τη συνέχεια της τηλεοπτικής
σειράς. Υπενθυμίζουμε ότι για οικονομικούς λόγους είχε ακυρωθεί άλλη μια παραγωγή στην κρατική τηλεόραση - το «Music
Hall» με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Το
μέλλον, παρ’ όλα αυτά, της συνέχειας του «Νησιού» είναι μετέωρο, αλλά τίποτα δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Στον ΑΝΤ1 ο «Εκατομμυριούχος»

H Μάριον Μιχελιδάκη στο Open

Ο «Εκατομμυριούχος» αλλάζει έδρα. Το δημοφιλές παιχνίδι, που ξεκίνησε στην Ελλάδα από το Mega το 1999
και συνέχισε την πορεία του
στην ΝΕΤ (ΕΡΤ) από το 2002
έως το 2004 με τον Σπύρο
Παπαδόπουλο, από τον επόμενο Απρίλιο θα φιλοξενείται στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή
τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το τηλεπαιχνίδι θα μεταδίδεται στη βραδινή ζώνη, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» για την τρέχουσα σεζόν. Η επιλογή του παρουσιαστή έγινε με βάση το συμβόλαιο του ΑΝΤ1
με τον παρουσιαστή. Η παραγωγή του παιχνιδιού θα γίνει
από την JK Productions.

Το Open καλωσορίζει στο δυναμικό του τη Μάριον Μιχελιδάκη, μια έμπειρη δημοσιογράφο που, συνδυάζοντας την
αυθεντικότητα, την πολυδιάσταστη προσέγγιση, την ψύχραιμη αλλά πάντα ανθρώπινη και ζεστή οπτική, τη διεισδυτική ανάλυση και το εύστοχο σχόλιο, έχει διανύσει μια διαρκώς εξελισσόμενη και επιτυχημένη πορεία στην ελληνική τηλεόραση. Η Μάριον Μιχελιδάκη με
την αγάπη της για τη ζωή και όσα συμβαίνουν γύρω μας, τη γήινη,
φρέσκια και οξυδερκή ματιά της και τη θετική της διάθεση, έρχεται να ενισχύσει το πρόγραμμα του σταθμού.

H Nova και η Wind ενώνουν τις δυνάμεις
τους για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον
ουκρανικό λαό μέσω του μη κερδοσκοπικού
οργανισμού «Όλοι μαζί μπορούμε». Η κοινή
πρωτοβουλία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη
συλλογή βασικών ειδών από τους εργαζομένους των δύο εταιρειών, ενώ τόσο η Nova όσο
και η Wind θα προσφέρουν επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Τέλος, η Nova και η Wind ανακοίνωσαν επίσης την παράταση της προσφοράς δωρεάν κλήσεων προς και από την Ουκρανία για τους συνδρομητές τους σε κινητή και
σταθερή τηλεφωνία έως τις 30 Μαρτίου.

Στη Frank & Fame ο ΔΑΑ
Στη Frank & Fame ανέθεσε το σύνολο της επικοινωνίας του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», κατόπιν spec, το
οποίο «έτρεξε» το περασμένο χρονικό διάστημα. Η σύμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
έχει διάρκεια 3+2 ετών και ξεκινά από την 1η
Απριλίου 2022.
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• Σάλο προκάλεσε η φωτογράφιση του
Παντελή Καναράκη με ακάνθινο στεφάνι
ως Ιησούς. «Κοροϊδεύουμε τη θρησκεία», σχολίασε ο Κώστας Τσουρός.
• Θεία θα γίνει για δεύτερη φορά η Σάσα Σταμάτη.

Η ΕΛΣ «ανοίγει»
τα φτερά της σε ΗΠΑ
και σε Καναδά!

• «Κοντεύουμε να γεννήσουμε!», δήλωσε με χαρά ο μελλοντικός μπαμπάς
Γιώργος Πυρπασόπουλος.
• Βίκυ Χατζηβασιλείου για τον
Δημήτρη Κοντομηνά: «“ Έφυγε”
30 κιλά στο δωμάτιο του νοσοκομείου εντελώς μόνος».
• Ο Άρης Λουπάσης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία της Ρένας Βλαχοπούλου να παίζει μπόουλινγκ!

POLITICAL ΑRT

Μ

ια νέα συναρπαστική καλλιτεχνική
εποχή αρχίζει για
την Εθνική Λυρική
Σκηνή! Η συνεργασία-σταθμός
με την Μετροπόλιταν Όπερα
της Νέας Υόρκης δίνει το στίγμα του μεγαλεπήβολου σχεδίου της να κατακτήσει δυναμικά
μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο χάρτη του Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο του αφιερώματος
για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η ΕΛΣ
ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη
συμπαραγωγή για τη «Μήδεια»
του Κερουμπίνι με τρία σπουδαία λυρικά θέατρα της Αμερικής: τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, την
Όπερα του Καναδά και τη Λυρική Όπερα του Σικάγο.
Η πρεμιέρα αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2022 και
θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του
νέου έτους.

Μνημειώδης παραγωγή
Λησμονημένη για πολλές δεκαετίες, η «Μήδεια»
του Λουίτζι Κερουμπίνι, που πρωτοπαρουσιάστηκε
στο Παρίσι το 1797, ήρθε ξανά στο φως όταν η Μαρία
Κάλλας ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο για πρώτη φορά το 1953, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου. Η επιτυχία υπήρξε τεράστια,
ενώ χάρη στις σπάνιες μουσικές και υποκριτικές ικανότητες της Κάλλας ο μουσικός κόσμος ανακάλυψε
ένα συναρπαστικό έργο. Στη συνέχεια η Ελληνίδα ντίβα ερμήνευσε τη «Μήδεια» σε πολλές ακόμη σκηνές,
με αποκορύφωμα την ιστορική της εμφάνιση με την
Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή και σκηνικά
και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη.
Το σπανίως παρουσιαζόμενο αριστούργημα του
Κερουμπίνι θα παρουσιαστεί σε μια μνημειώδη πα-

• Βαρύτατες κατηγορίες αντάλλαξαν οι τράπερ Snik και Light
με επίκεντρο τον αδικοχαμένο
Μad Clip.
• «Δεν με λένε Τσοπανίδου, για ένα όνομα και μια καρέκλα ζούμε!», διόρθωσε
χαριτωμένα καλεσμένο της στο δελτίο η
Πόπη Τσαπανίδου.

ραγωγή -κλασική, ατμοσφαιρική, σημερινή αλλά και
διαχρονική- σε σκηνοθεσία και σκηνικά του Σερ
Ντέιβιντ ΜακΒίκαρ, ενός εκ των κορυφαίων Βρετανών σκηνοθετών. Τα κοστούμια υπογράφει η Doey
Lüthi, τους φωτισμούς η Paule Constable, τον σχεδιασμό των προβολών η S. Katy Tucker και την κινησιολογία η Jo Meredith.
Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΜΕΤ και ΕΛΣ
οριστικοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο του
2019 μετά τη συνάντηση του καλλιτεχνικού διευθυντή
της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη με τον γενικό διευθυντή της ΜΕΤ Πίτερ Γκελμπ, ενώ από την πλευρά της
Όπερας του Καναδά στον αρχικό σχεδιασμό συμμετείχε ο τότε γενικός διευθυντής (και πλέον καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας του Παρισιού) Αλεξάντερ Νεφ.
«Με τη συμπαραγωγή αυτή η Εθνική Λυρική Σκηνή
ανοίγει τα φτερά της και εκτός Ευρώπης και συνομιλεί με τρία από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα της
Αμερικής. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε να την παρουσιάσουμε το 2023, έτος κατά το οποίο θα εορταστούν τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, της σπουδαιότερης λυρικής καλλιτέχνιδας όλων
των εποχών», ανέφερε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

• Ερωτευμένος ο Bo: «Είμαι σε
σχέση, έχουμε 17-18 χρόνια
διαφορά ηλικίας. Δουλεύει σε
εταιρεία με πετρέλαια».
• Ο πρώην «Survivor» δήλωσε πως έχασε 16 κιλά στο ριάλιτι επιβίωσης.
• Ο «Σαμψών» Γιάννης Σπαλιάρας έκοψε τα μακριά μαλλιά
του!

• «Nightout»: Επική φάρσα της Σμαράγδας Καρύδη στον Γιώργο Καπουτζίδη,
του ζήτησε να παίξει ο σκύλος της στη
νέα του σειρά!
• Η Καίτη Γαρμπή κάνει απόψε
ποδαρικό στο «Chartshow» με
παρουσιάστρια τη Δέσποινα
Βανδή.
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Λαμπερή κοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Λέσχης «Lions
Kifissia Anne Sullivan»
Η πρόεδρος του
«Lions Club
Kifissia Anne
Sullivan»
Ευρυδίκη
Σφακιανάκη
με τον υπουργό
Βασίλη Κικίλια

Το «αντίο»
του Σρόιτερ

Οι Μικρασιάτες τίμησαν
τη Μιμή Ντενίση

Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός
του Αντώνη Σρόιτερ στον άλλοτε
ιδιοκτήτη του Alpha Δημήτρη
Κοντομηνά. Ο newscaster του
καναλιού δημοσίευσε στο Ιnstagram κοινή τους φωτογραφία
συνοδευόμενη από μια συγκινητική ανάρτηση: «Έζησε τη ζωή
του στα κόκκινα. Δούλεψε σκληρά αλλά και απόλαυσε τις χαρές
του πλούτου του. Έκανε deals
που άλλοι δεν τολμούσαν να σκεφτούν. Έζησε σαν μεγιστάνας,
πέθανε φτωχός. Του χρωστάω.
Καλό ταξίδι, πρόεδρε».
Η Μιμή Ντενίση τιμήθηκε στη γενέτειρά της, τη
Λαμία, για τη σημαντική προσφορά της στον Μικρασιατικό Πολιτισμό. Η δημιουργός του έπους
«Σμύρνη μου αγαπημένη» βραβεύτηκε σε εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη μεγαλύτερη καταστροφή που έζησε ο Ελληνισμός: «Η Λαμία είναι πάντα στην καρδιά μου, καθώς ήταν η
πατρίδα της αγαπημένης μου μητέρας και δική
μου. Και βέβαια η αγάπη μου για τη Μικρασία είναι βαθιά και μέρος της ζωής μου πια».

Σ

ε μια λαμπερή τελετή η λέσχη «Lions Kifissia Anne Sullivan» με
την πρόεδρό της Ευρυδίκη Σφακιανάκη έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Στόχος της εκδήλωσης για άλλη μια φορά, ο παιδικός καρκίνος και η συγκέντρωση χρημάτων. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς βραβεύτηκαν ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας για τη μεγάλη ευαισθησία στην ανθρώπινη ζωή και την έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας
και η ηθοποιός Μαίρη Χρονοπούλου για την τεράστια προσφορά της
στον ανθρωπισμό και στην τέχνη.

Βραδιά αστέρων

Σπάραξε η Αντελίνα
Απαρηγόρητοι ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη για την απώλεια του τετράποδου
φίλου τους. «Ο Μελάκος μας, ο γιος μας, το
πρώτο μας παιδάκι, γιατί αυτό ήταν, η πιο
φωτεινή ψυχή που με γνώρισε μαθήτρια, με
μεγάλωσε, με πάντρεψε και μεγάλωσε και
τις κόρες μας, έφυγε χθες για έναν καλύτερο
και ειρηνικό τόπο», έγραψε συγκλονισμένη
η παρουσιάστρια.

Ο κυβερνήτης του Θέματος 117 Α Μιχάλης Κλεισαρχάκης,
η πρόεδρος του «Lions Club Kifissia Anne Sullivan» Ευρυδίκη Σφακιανάκη, ο καθηγητής του Χάρβαρντ και χειρουργός Οφθαλμολογίας Low Vision Rehabilitation Στέλιος
Καρδιτσάς, ο δημοσιογράφος Γιάννης Αρμουτίδης και η
βραβευμένη της βραδιάς Μαίρη Χρονοπούλου

Η πρόεδρος του
«Lions Club
Kifissia Anne
Sullivan»
Ευρυδίκη
Σφακιανάκη
βραβεύει τη Μαίρη
Χρονοπούλου
για το ανθρωπιστικό
της έργο

Ενθουσιασμός και χαμόγελα από την Άλκηστι
Πρωτοψάλτη και τον Στέφανο Κορκολή για το
ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους «Με τα φτερά της
ποίησης»! Το live από το αξέχαστο ρεσιτάλ (πιάνο, φωνή) των δύο καλλιτεχνών στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου το 2012 παρουσιάστηκε στον Ιανό, με την ερμηνεύτρια χαρούμενη να σχολιάζει: «Πλημμύρισε η καρδιά μας
από μουσική και βρήκε χαραμάδα η χαρά και
πέρασε! Ευχαριστώ τον Στέφανο που για άλλη
μια φορά με συγκίνησε βαθιά!».
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Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Δρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου,
διαιτολόγος - διατροφολόγος

Η πανδημία της παχυσαρκίας

Δ

υστυχώς η πανδημία άφησε πίσω της
σκληρό αποτύπωμα στη ζωή και την υγεία
μας. Οι περιορισμοί και η ανασφάλεια
που βιώσαμε είχαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα, τις συνήθειες και το σωματικό βάρος
μας. Δεκάδες μελέτες σε όλο τον κόσμο κατέγραψαν σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες την τελευταία διετία, αν και δεν ήταν οι ίδιες
για όλους τους ανθρώπους, αφού δεν επηρεάστηκαν εξίσου και με τον ίδιο τρόπο από τη νέα πραγματικότητα.
Μολονότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες είπαν ότι
πλέον τρώνε λιγότερο συχνά εκτός σπιτιού και μαγειρεύουν περισσότερο εντός, παραδέχτηκαν επίσης ότι έχουν αυξήσει την κατανάλωση ζυμαρικών
και τηγανητών φαγητών. Ανάλογα ευρήματα είχαν
δεκάδες άλλες μελέτες σε χώρες, οι οποίες έδειξαν
πως παρότι ο περισσότερος κόσμος τρώει πλέον συχνότερα στο σπίτι του, πολλοί προσλαμβάνουν περισσότερες και φτωχής ποιότητας θερμίδες.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι διατροφικές επιλογές
των πολιτών επηρεάστηκαν από την οικονομική ανασφάλεια που επέφερε η πανδημία. Η παρατεταμένη
αλλαγή στις εργασιακές συνθήκες λόγω των περιορισμών έπληξε σημαντικά την οικονομία. Πολλοί εργαζόμενοι για να αντέξουν αυτές τις αλλαγές άρχισαν να προμηθεύονται ολοένα φθηνότερη τροφή.
Σημαντικές αλλαγές όμως υπήρξαν και στο επίπεδο
της σωματικής δραστηριότητας, η οποία μειώθηκε
σημαντικά την περίοδο των περιορισμών στις μετακινήσεις και στη χρήση χώρων αθλήσεως.

Πολυάριθμες μελέτες ανά τον κόσμο έδειξαν ότι
η φυσική δραστηριότητα μειώθηκε σημαντικά κατά
την πανδημία, ενώ αυξήθηκε η καθιστική ζωή. Όλα
αυτά είχαν συνέπειες στο σωματικό βάρος πολλών
ανθρώπων. Διεθνείς μελέτες κατέδειξαν αύξηση

Νίκησέ την
Ο δρ Παπαλαζάρου αναφέρει ότι παρά τα
σαφή ευρήματα των ερευνών η παχυσαρκία
μπορεί να νικηθεί. «Η τροποποίηση των
προβληματικών συμπεριφορών και η αντικατάσταση των ανθυγιεινών συνηθειών με
νέες, πιο υγιεινές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας για τον μακροχρόνιο έλεγχο του σωματικού βάρους. Σκοπός
δεν είναι απλώς να χάσει κάποιος τα περιττά του κιλά, αλλά και να μην τα ξαναπάρει.
Αυτό όμως αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι οι προσπάθειες αδυνατίσματος παγκοσμίως έχουν ποσοστό
αποτυχίας που υπερβαίνει το 90%. Ωστόσο,
τίποτε από όλα αυτά δεν θα έχει μόνιμο
αποτέλεσμα, αν ο ασθενής δεν γίνει ο κυρίαρχος της προσπάθειας. Μπορεί κάποιος
να χάσει πρόσκαιρα βάρος, αλλά για να το
διατηρήσει πρέπει να τροποποιήσει τη σχέση του με το φαγητό και τη διαιτητική του
συμπεριφορά», λέει χαρακτηριστικά.

του σωματικού βάρους σε μικρούς και μεγάλους,
καθώς και αύξηση του επιπολασμού της παιδικής
παχυσαρκίας.
Η συνδυασμένη ανάλυση 36 κλινικών μελετών με
περισσότερους από 59.000 συμμετέχοντες από 32
χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό εξ αυτών (από
11% έως και 72%) είχαν παρουσιάσει αύξηση του σωματικού βάρους τους.
«Το υπερβάλλον σωματικό βάρος αποτελούσε
μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, αλλά, ως φαίνεται, επιδεινώθηκε στη διάρκειά της», επισημαίνει ο διαιτολόγος - διατροφολόγος δρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου
και συμπληρώνει πως «περισσότεροι από ένας
στους δύο ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν
βάρος μεγαλύτερο από το κανονικό, με τα ποσοστά
της παχυσαρκίας να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τα
τελευταία 40 χρόνια. Δυστυχώς η κακή διατροφή, η
παχυσαρκία και τα συνοδά νοσήματα που αυτή επιφέρει έχουν βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές».

Οι περιορισμοί και η ανασφάλεια
που βιώσαμε είχαν αντίκτυπο στην
καθημερινότητα, τις συνήθειες
και το σωματικό βάρος μας
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Το Σαββατοκύριακο με την παρουσία της Σελήνης
στο ζώδιο του Καρκίνου οι οικογενειακές υποθέσεις γίνονται πιο έντονες και απαιτητικές. Όσον
αφορά την πολυαστρία στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι, είναι ένδειξη μιας περιόδου με πολύ έντονο
παρασκήνιο.

(21/4-20/5)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχετε μια γλυκιά στιγμή
με αγαπημένα σας πρόσωπα, όπου σίγουρα θέλετε να
βλέπετε τις καταστάσεις υπερτονισμένες με συναίσθημα και λόγια που κάποιες φορές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Η εργασία σας και κάθε κίνηση που αφορά αυτό τον
τομέα χρειάζονται πολλή προσοχή, κυρίως αν έχετε
να τακτοποιήσετε κάποια εκκρεμότητά σας. Οι παγίδες είναι συχνό φαινόμενο με τη σύνοδο Ήλιου Ποσειδώνα, οπότε και αποφύγετε δεσμεύσεις και
επικίνδυνες ενέργειες.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Το Σαββατοκύριακο η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο
σας δημιουργεί έντονες συναισθηματικές αναζητήσεις, ενώ ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα
σάς δημιουργεί αστάθεια και θολή κρίση. Χαρείτε
τις στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα χωρίς
να πάρετε σημαντικές αποφάσεις.

Λέων

H

εβδομάδα τελειώνει με τη σύνοδο Ήλιου Ποσειδώνα, που μας προσφέρει μια
ευαίσθητη και καλλιτεχνική περίοδο, όπως
επίσης και μια... παραπλανητική στιγμή
κατά την οποία η αλήθεια χάνει την υπόστασή
της. Ό,τι είναι ορατό δεν αντιπροσωπεύει την
αλήθεια αλλά τα συμφέροντα κάποιων.
Απομακρυνθείτε από κόλακες και άτομα που δεν
έχουν ξεκάθαρες προθέσεις απέναντί σας. Τα
ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνα
του μεταβλητού σταυρού (Δίδυμοι, Παρθένος,
Τοξότης και Ιχθύες).

(23/7-22/8)
Η Σελήνη στο δωδέκατό σας σπίτι χαλαρώνει τις
αντιστάσεις σας, ενώ η σύνοδος του Ήλιου με τον
Ποσειδώνα επηρεάζει την οικονομική σας θέση,
ενώ σας δημιουργεί λάθος τοποθετήσεις για ένα
σημαντικό σας θέμα. Καλό είναι αυτό το διήμερο να
μη δεσμευτείτε οικονομικά ή συναισθηματικά.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η σύνοδος Ήλιου - Ποσειδώνα στον δικό σας άξονα δείχνει μια στιγμή που χρειάζεστε συναισθηματική στήριξη. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι
ξεκάθαρο ένα πρόσωπο μαζί σας και αυτό θα σας
προβληματίσει αρκετά. Είναι επίσης πιθανόν να
έχετε την τάση να εξιδανικεύετε κάποιες καταστάσεις, που σε άλλη περίπτωση μάλλον είναι παράδειγμα προς αποφυγή.

(23/9-23/10)
Η σύνοδος Ήλιου - Ποσειδώνα δημιουργεί ένα
πέπλο σύγχυσης στην καθημερινότητά σας αλλά
και στα εργασιακά σας θέματα. Μην πιεστείτε
τώρα να αποδείξετε τίποτε και σε κανέναν και
αφήστε αυτό το διήμερο να γεμίσουν οι μπαταρίες σας συναισθήματα και όμορφες εικόνες.
(24/10-21/11)
Με τον Ήλιο σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα υπάρχει ένα πέπλο σύγχυσης που αφορά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τον ρόλο που παίζουν στη
ζωή σας. Αλλά είναι επίσης μια πολύ καλή στιγμή να φροντίσετε την προσωπική σας ζωή, να
νιώσετε θαλπωρή και να φύγετε λίγο από την
καθημερινότητα που σας έχει κουράσει αρκετά.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η ψυχολογία σας δεν είναι και στα καλύτερά της,
αλλά και κάποιες πρακτικές υποθέσεις βρίσκονται σε μια αναμονή που σας έχει κουράσει. Φροντίστε να έχετε ένα διήμερο χωρίς πολλές υποχρεώσεις και δίχως να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σίγουρα τα οικονομικά ρίσκα βρίσκονται
στον κατάλογο των απαγορεύσεων.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Είναι ένα δυσνόητο διήμερο για εσάς, όταν μάλιστα θα πρέπει να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές
αποφάσεις. Το περιβάλλον σας είναι αρκετά απόμακρο από εσάς και ίσως οι συζητήσεις με κάποια
αγαπημένα σας πρόσωπα σας κάνουν να νιώσετε
ότι δεν συμμερίζονται εκείνα που τους λέτε.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά περίεργη περίοδο, όπου
δημιουργούνται καταστάσεις που δεν μπορείτε να
διαχειριστείτε. Ένα σημαντικό για εσάς θέμα που
πρέπει να προσέξετε είναι εκείνο που αφορά τα οικονομικά σας. Αποφύγετε αγορές και κάθε είδους
επενδύσεις και γενικότερα να δανείσετε ή να δανειστείτε χρήματα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η σύνοδος Ήλιου με Ποσειδώνα στο δικό σας
ζώδιο σας δημιουργεί αρκετή σύγχυση, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στις 12, 13, 14 Μαρτίου, όπου θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι για
καθετί που σας το παρουσιάζουν σαν μεγάλη
ευκαιρία. Γενικότερα οι αποφάσεις σας και
κάθε είδος σοβαρές κινήσεις δεν πρέπει να γίνουν αυτήν τη στιγμή που η κρίση σας δεν είναι
σωστή.
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Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
να καταλάβει
ότι το ζήτημα για
αυτόν είναι να
μη βγει δεύτερος
ή τρίτος και...
καταϊδρωμένος

Είστε σίγουρος, κ. Τσίπρα,
ότι θέλετε εκλογές εδώ και τώρα;

Ε

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ίναι πραγματικά απορίας άξιο πώς
ένας ηγέτης, που διετέλεσε και
πρωθυπουργός, μπορεί να έχει τόσο
μεγάλη απόσταση από το κοινό αίσθημα. Κι όμως. Ο κ. Τσίπρας κάλεσε χθες τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προσφύγει άμεσα στις κάλπες για να «γλιτώσει η
χώρα από τη χειρότερη κυβέρνηση», προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι όσες αλλαγές του εκλογικού νόμου και αν κάνει, θα χάσει.
Από την παραπάνω τοποθέτηση στο βήμα
της Βουλής τού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκύπτει μια σειρά από ερωτήματα:
G Πραγματικά, πιστεύει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν γίνουν αύριο, μεθαύριο, τον Σεπτέμβριο εκλογές, θα ηττηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν γνωρίζει
ότι ιστορικά σε περιόδους κρίσεις η κοινωνία
συσπειρώνεται στην εκάστοτε εξουσία; Και ότι
όσο πιο αξιόπιστη και ισχυρή είναι τόσο μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας προκαλεί στους
πολίτες;
G Δεν μελετά τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν ήδη την πρώτη αύξηση της διαφοράς
μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ από 2% έως 3%
με αυξητικές τάσεις;
G Μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό
τρόμου, που όμοιό του έχει να ζήσει ο κόσμος
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν αισθάνεται
την ανάγκη να κάνει -έστω και ανομολόγηταμια αυτοκριτική για την ψήφιση της απλής
αναλογικής, που είναι βέβαιο ότι, όποτε και αν

γίνουν οι εκλογές, θα οδηγήσει για ένα μικρό
αλλά κρίσιμο διάστημα σε περιπέτεια σε αυτήν
τη διεθνή συγκυρία;
Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περίοδο που κυβερνούν τη χώρα έχουν αποδείξει ότι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα απ’
ό,τι οι προκάτοχοί τους.
G Το απέδειξαν στην κρίση στον Έβρο με την
ασύμμετρη επιχείρηση εισβολής.
G Το απέδειξαν στη διαχείριση της πανδημίας.
G Το απέδειξαν στη διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, όπου η οικονομία όχι μόνο στάθηκε όρθια αλλά, σύμφωνα
με διεθνείς οίκους, προχώρησε και βήματα
μπροστά.
G Το απέδειξαν στην ενεργειακή κρίση, όπου
από το φθινόπωρο γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να ελεγχθεί η κρίση.
Άρα λοιπόν οι πολίτες έχουν κάθε λόγο σε
αυτές τις κρίσιμες ώρες, που τα πάντα μοιάζουν
να ανατρέπονται, να προσβλέπουν στην ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση
που σε διεθνές επίπεδο εμφανίζει αξιοπιστία.
Μια αξιοπιστία που καθημερινά ενισχύεται,
όπως δείχνει η αποδοχή των προτάσεων Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα και επειδή βρισκόμαστε μπροστά στη λήψη αποφάσεων, καθώς
τα πάντα στον κόσμο αλλάζουν, είναι εύκολα
εξηγήσιμο γιατί ενισχύεται η άποψη ότι η κυβέρνηση χρειάζεται νωπή λαϊκή εντολή. Πολλώ δε μάλλον που εισερχόμαστε στο τελευταίο

τμήμα της τετραετούς συνταγματικής θητείας
της κυβέρνησης.
Είναι γνωστή η θετική, πολιτικά και ηθικά,
επιμονή του πρωθυπουργού για εξάντληση
της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης.
Ωστόσο, με βάση όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν είναι δεδομένο ότι από το καλοκαίρι
και μετά το επιχείρημα από μερίδα της αντιπολίτευσης θα είναι ότι «η κυβέρνηση δεν έχει τη
νομιμότητα» να πάρει τη μία ή την άλλη απόφαση επειδή πλησιάζουν εκλογές.
Μήπως λοιπόν η λύση είναι οι εκλογές τώρα
για τους ακριβώς αντίστροφους λόγους με
τους οποίους συνοδεύει το αίτημά του ο κ. Τσίπρας;
Μήπως για να ληφθούν ρηξικέλευθες αποφάσεις, που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια
και τα προβλήματα που η χώρα βρίσκει καθημερινά μπροστά της λόγω του πολέμου, πρέπει η κυβέρνηση να αναβαπτιστεί μέσα από
εκλογές;
Μήπως για να αντιμετωπιστεί η νέα παγκόσμια πραγματικότητα χρειάζεται μια ισχυρή
νεοεκλεγμένη κυβέρνηση;
Στην πολιτική πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
Ο κ. Τσίπρας πρέπει να καταλάβει ότι και στις
προσεχείς εκλογές θα είναι δεύτερος. Το ζήτημα για αυτόν πρέπει να είναι να μη βγει δεύτερος ή τρίτος και... καταϊδρωμένος.
Σε περιόδους κρίσης η κοινωνία επιζητεί
πολιτική υπευθυνότητα. Και αυτό θα πράξει,
όποτε και αν γίνει η τελική αναμέτρηση στις
εθνικές κάλπες.

