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Μετεξεταστέα και διπλωματικά η Ευρώπη

Μ

έσα στην παραζάλη της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία και των συμπαρομαρτούντων
αυτής, εμείς δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πως είναι απαραίτητο να αναλάβει ουσιαστική δράση η Ευρώπη, ως πολυμερής οργανισμός, ως
άμεσος ενδιαφερόμενος, ως φορέας ειρήνης και αμυντικής ασφάλειας, για να τερματιστεί ο πόλεμος που διεξάγεται στο έδαφός της. Και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις αδυναμίες και τις παθογένειες που η ΕΕ εμφανίζει για ακόμα μία φορά, απογοητεύοντας όλους όσοι πιστεύουν ένθερμα στον ρόλο
και στην ιστορική αποστολή της.
Και η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής στάθηκε αφορμή
για να βγουν στη φόρα αυτά που χωρίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι αυτά που τα ενώνουν, όλα αυτά που έφεραν δίπλα δίπλα το Βέλγιο με την
Κύπρο, την Πορτογαλία με τη Σουηδία, την Πολωνία με
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Γιάννης Αρμουτίδης

τη Φινλανδία. Κλίμα καχυποψίας, συγκρούσεις, εξαντλητικές διαπραγματεύσεις για τον τελικό συμβιβασμό.
Δυο «στρατόπεδα» για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενδεικτικό του ότι η αντιμετώπιση μιας
έκτακτης κατάστασης στους κόλπους της Ενωμένης
Ευρώπης γίνεται αποκλειστικά βάσει των εθνικών συμφερόντων.
Βέβαια, δεν χρειαζόταν η μεγαλύτερη μάστιγα της
ανθρωπότητας, ο πόλεμος, για να κατανοήσουμε πως η
Ευρώπη έχει έλλειμμα σύμπνοιας και κοινής στάσης
έναντι των πάσης φύσεως κρίσεων. Το βιώσαμε τραυματικά στην κρίση χρέους και σε μεγάλο βαθμό με το
Μεταναστευτικό. Ωστόσο, με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αυτό που αναδείχθηκε περισσότερο
είναι πως η ΕΕ πάσχει σε επίπεδο κοινών πρωτοβουλιών, αυτοματοποιημένων διαδικασιών και κυρίως διπλωματικής ισχύος σε τέτοιου είδους «παιχνίδια». Η
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Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ηγεσία των Βρυξελλών προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός
πολιτικού αλισβερισιού, ως επικεφαλής περισσότερο
ενός γραφειοκρατικού συστήματος και λιγότερο σε
έναν συνασπισμό δυνάμεων που έχει κύρος και δυνατότητα επιβολής αποφάσεων. Κακά τα ψέματα, και στα
προεόρτια του πολέμου διαμεσολαβητικό ρόλο έπαιξαν
ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν και ο καγκελάριος της
Γερμανίας Σολτς, δεν εμφανίστηκαν πουθενά Σαρλ Μισέλ ή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κι αυτό έχει την αξία
του, δείχνει πόσο υπολογίζουν την ΕΕ ο Πούτιν, ο
Μπάιντεν ή ο Σι Τζιπίνγκ.
Τις παραμονές του πολέμου προοικονομήθηκε αυτό
που βλέπουμε σήμερα, την Ευρώπη απούσα από τα διπλωματικά φόρουμ για την Ουκρανία και χωρίς συμμετοχή στην όποια ειρηνευτική διαμεσολάβηση, αφήνοντας χώρο στον Ερντογάν, στον Μπένετ και τον… Αμπράμοβιτς!
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στήριξη με λογική και ευαισθησία

Η

αποτελεσματική αντιμετώπιση
των προβλημάτων της καθημερινότητας χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων και μεσαίας
τάξης αποτελεί, κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ύψιστη προτεραιότητα του Μεγάρου Μαξίμου, όπως προκύπτει και από τα
διαδοχικά πακέτα οικονομικής στήριξης
στο φόντο των άνευ προηγουμένου ανατιμήσεων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν
την πολιτική στενωπό στην οποία εισέρχεται το κυβερνητικό σκάφος, καθώς η πρωτοφανής ακρίβεια σε καύσιμα και είδη
πρώτης ανάγκης, σε συνδυασμό με τον...
εφιάλτη για μια παγκόσμια επισιτιστική
κρίση, ιδίως στην περίπτωση που δεν τερματιστούν άμεσα οι εχθροπραξίες, προκαλεί συναγερμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο, που μπαίνει οσονούπω στον τελευταίο
χρόνο της τετραετίας. Ανώτερες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι το Μέγαρο
Μαξίμου θα εξακολουθήσει να στηρίζει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο μέτρο, βεβαίως, του δημοσιονομικού δυνατού, καθώς ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει σε τακτικούς συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται
να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα» επαναφέροντας από την πίσω πόρτα τον... στενό
κορσέ της δημοσιονομικής επιτήρησης.

Εξωστρέφεια και στο εσωτερικό...
Σε κάθε περίπτωση, η... ανηφόρα που
έχει να ανέβει η κυβέρνηση φέρνει στο
προσκήνιο τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε συνθήκες υποχώρησης της
πανδημίας αναμένεται να βρίσκεται συχνότερα εκτός του Μεγάρου Μαξίμου,
«κοντά στους πολίτες που δοκιμάζονται»,
όπως επισημαίνει στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού. Οι κυβερνητικές προθέσεις φάνηκαν άλλωστε από την προ ημε-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

ρών αιφνίδια επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη
στη λαχαναγορά του Ρέντη προκειμένου να
αποκτήσει μια από... πρώτο χέρι εικόνα για
τις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα αλλά
και να εκλαϊκεύσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναμένεται να συμμετάσχει
ενεργά στην προσυνεδριακή διαδικασία
της Νέας Δημοκρατίας ενόψει του μεγάλου ραντεβού το τριήμερο 6-8 Μαΐου, αρχής γενομένης από το προσυνέδριο της
Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο στις 2
Απριλίου.

Περιοδείες Μητσοτάκη
Οι θεματικές ενότητες του εν λόγω προσυνεδρίου, ήτοι η καθημερινότητα των πολιτών, οι μειώσεις φόρων, οι επενδύσεις
και οι νέες δουλειές από τη μία και τα μεγάλα έργα υποδομής από την άλλη, συμπυκνώνουν τον προγραμματικό πυρήνα της
Νέας Δημοκρατίας και προδιαθέτουν για
το περιεχόμενο της πρωθυπουργικής παρέμβασης. Δύο μέρες πριν, μεθαύριο Πέμπτη, ο κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής αναμένεται να επιθεωρήσουν το ένα
από τα τρία εργοτάξια του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος που έχουν ξεκινήσει
εδώ και κάποιες μέρες τις εργασίες τους
προκειμένου να υπογραμμιστεί η επιμονή
της κυβέρνησης σε έργα υποδομής που,
όπως λέγεται, αλλάζουν την εικόνα της χώρας και πυροδοτούν οικονομική ανάπτυξη
στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, ο πρωθυπουργός προγραμματίζει ανάλογες περιοδείες τόσο εντός όσο
και εκτός του λεκανοπεδίου για το αμέσως
προσεχές διάστημα.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Μέγαρο Μαξίμου
έχει αποφασίσει να μην αφήνει αναπάντητη εφεξής την απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί την οικονομική δυσπραγία
ελέω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και
την προσπάθειά του να παραπλανά συνειδητά την ελληνική κοινωνία μέσω διασποράς fake news. Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί
να ιδωθεί η χθεσινή δριμεία επίθεση του
κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικο-

νόμου κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, κάνοντας λόγο για «ανεκδιήγητη ανευθυνότητα, ασύστολα ψεύδη
και χυδαίο λαϊκισμό».

Ύψιστη προτεραιότητα
του Μεγάρου Μαξίμου
η προστασία (στο μέτρο
του δυνατού) χαμηλόμισθων,
χαμηλοσυνταξιούχων
και μεσαίας τάξης

Στις 7 Απριλίου η ομιλία Ζελένσκι στην ελληνική εθνική αντιπροσωπεία
Τηρώντας το παράδειγμα πολλών άλλων εθνικών αντιπροσωπειών, η ελληνική κυβέρνηση
προσκάλεσε να μιλήσει στη Βουλή ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, πρόσκληση που έγινε αποδεκτή και έτσι την Πέμπτη 7 Απριλίου στις
12 το μεσημέρι ο Ουκρανός πρόεδρος θα
απευθύνει το μήνυμά του για τα δεινά του
ουκρανικού λαού και στην ελληνική εθνική
αντιπροσωπεία. Οι λεπτομέρειες της ομιλίας
οριστικοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση του Κώστα Τασούλα με τον Ουκρανό πρεσβευτή Σέργκι Σουτένκο.

Η ομιλία Ζελέσκι θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
με μετάφραση στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά, ενώ έχουν
προσκληθεί και οι 300 βουλευτές του Σώματος. Είναι πιθανό μάλιστα να υπάρχουν
και ανοιχτά θεωρεία για τις διπλωματικές
αντιπροσωπείες των ξένων χωρών.
Τον κ. Ζελέκσκι θα καλωσορίσει με σχετικό
μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας έπειτα από σχετικό αίτημα της ουκρανικής
πλευράς να υπάρξει τοποθέτηση από τον Έλληνα πρόεδρο

της Βουλής, το οποίο έγινε άμεσα αποδεκτό. Η ομιλία Ζελένσκι έχει γίνει δεκτή θετικά τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και
από το ΚΙΝΑΛ. Ενστάσεις εκφράζει το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι
ο Ζελένσκι εκπροσωπεί μια αντιδραστική κυβέρνηση που
στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και ευθύνεται -όπως
και η Ρωσία- για το δράμα του ουκρανικού λαού, ενώ οι
βουλευτές του θα απόσχουν από την ομιλία του Ουκρανού
προέδρου. Αντιρρήσεις διατυπώνει και η Ελληνική Λύση.
Το ΜέΡΑ25 θα έχει εκπροσώπηση παρά τις ενστάσεις,
ωστόσο δεν θα παραστεί ο κ. Βαρουφάκης.
Στ. Παπ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται επιδοτήσεις σε
αγρότες και κτηνοτρόφους

Κ

αθησυχαστική εμφανίζεται η κυβέρνηση για την επάρκεια των
προϊόντων, καθώς η τροφοδοσία
της αγοράς συνεχίζεται απρόσκοπτα παρά τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα
από την οποία εισάγουμε ηλιέλαιο, μαλακό
σιτάρι, αραβοσιτέλαιο αλλά και πρώτες ύλες
ζωοτροφών και λιπασμάτων.
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού και τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και φορέων συζητήθηκαν τρόποι για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα αλλά και εναλλακτικοί προορισμοί από τους οποίους η χώρα μας θα μπορούσε να εισάγει τα επίμαχα προϊόντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός
προμηθευτής της χώρας μας στο ηλιέλαιο
είναι η Βουλγαρία, από την οποία έχει ζητηθεί ήδη η αύξηση της εισαγωγής. Όσον
αφορά τους 250.000 τόνους μαλακού σιταριού, η χώρα μας θα απευθυνθεί σε ευρωπαϊκές χώρες ή στον Καναδά, προς τον
οποίο έχουν γίνει ορισμένες κινήσεις. Ανάλογες αποφάσεις θα ληφθούν και για την
προμήθεια αραβόσιτου, ενώ για το καλαμπόκι αναμένεται να αλλάξουν οι συσχετι-

σμοί της εσωτερικής παραγωγής έτσι ώστε
να μην πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρος για
βιοκαύσιμα αλλά να δοθεί μια σχετική προτεραιότητα στην οικιακή χρήση.

Νέα τηλεδιάσκεψη
Η ενεργειακή κρίση που έχει εκτινάξει τις
τιμές στα καύσιμα και στο ρεύμα αλλά και οι
αυξήσεις σε λιπάσματα και ζωοτροφές
έχουν προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι με
τη σειρά τους προχωρούν στις ανατιμήσεις
των προϊόντων, από τη στιγμή που τα έξοδα
παραγωγής σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Ωστόσο, τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια
που υπάρχουν περιορίζουν το ύψος των επιδοτήσεων.
Μόλις ολοκληρώθηκε η κυβερνητική σύσκεψη στο Μαξίμου, ακολούθησε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών Αγροτική Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά και του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Στόχος είναι
να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
εντός του πλαισίου της ΕΕ και των αντοχών
της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται
να μοιραστεί το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για
τους κτηνοτρόφους, ενώ ανάλογη κίνηση πιθανότατα θα γίνει και για τους αγρότες. Ήδη
πάντως τόσο στα λιπάσματα όσο και στις
ζωοτροφές ο ΦΠΑ μειώθηκε στο 6% από το
13% που ίσχυε.

Έτοιμη είναι η υπουργική απόφαση του
υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με την
οποία όλη η εφοδιαστική αλυσίδα -από τον
εισαγωγέα μέχρι τον τελικό πωλητή- θα πρέπει να δηλώσει τα αποθέματα συγκεκριμένων προϊόντων όπως ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, άλευρα κ.ά. προκειμένου οι κρατικοί
φορείς να γνωρίζουν την επάρκειά τους και
αν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης. Πρόκειται για
ένα μέτρο με το οποίο η κυβέρνηση εκτιμά
πως θα πατάξει την αισχροκέρδεια που ήδη
έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνιση, ενώ παράλληλα έχουν πέσει και τα πρώτα τσουχτερά πρόστιμα.

Αυστηρά πρόστιμα
Στην περίπτωση που στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστωθεί πως δεν έχει δηλωθεί μια
ποσότητα, αυτή θα κατάσχεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 100.000
ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Είναι μια κίνηση ουσιαστικά που είχε γίνει και κατά τη διάρκεια της πανδημίας
προκειμένου να ελεγχθούν οι τιμές στις
μάσκες και τα αντισηπτικά.

Το σχέδιο της κυβέρνησης
για τη στήριξη του
πρωτογενούς τομέα
και την επάρκεια
των προϊόντων

Συνάντηση Μητσοτάκη
με τον Σαϊντού Καμαρά
Το ασυνόδευτο ανήλικο προσφυγόπουλο που ήρθε πριν από τρία χρόνια
στη χώρα μας από τη Γουινέα και συγκίνησε την κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια
της παρέλασης της 25ης Μαρτίου θα περάσει το απόγευμα την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και θα συναντηθεί με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο πρωθυπουργός επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό έχει προγραμματίσει να συναντηθεί αύριο (σ.σ.: σήμερα) στις 16.30 με τον Σαϊντού Καμαρά»,
ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Το αίτημα του μαθητή, που έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο και το οποίο επανεξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή,
επιχείρησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά ο
ΣΥΡΙΖΑ, αν και, όπως τόνισε ο Γιάννης
Οικονόμου, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ενισχύοντας το αίτημα του μαθητή.
«Χωρίς κορόνες και κινήσεις εντυπωσιασμού το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων, που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2019 στο υπουργείο Παιδείας, κάνει το ίδιο ακριβώς για
όσα παιδιά το χρειάζονται, ενώ αξίζει να
αναφερθεί ότι τη σχολική χρονιά 20212022 σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά εγγραφής και φοίτησης μαθητών-προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα
αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό
επισιτιστικό πρόβλημα από την
έλλειψη κυρίως μαλακού σιταριού που εισήγε από τη Ρωσία και την Ουκρανία προχώρησε μιλώντας στην «Political» o Χρήστος Δόρδας, καθηγητής και
πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του
ΑΠΘ. Όπως εξήγησε ο καθηγητής, οι
όποιες ελλείψεις θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από άλλες αγορές, όπως αυτή του Καναδά αλλά και χωρών από τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη.

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δόρδας επισήμανε ότι κατά τη γνώμη του και σύμφωνα
με τις εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), που δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες, δεν
θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα,
τουλάχιστον για φέτος: «Εμείς σε αρκετά
προϊόντα είμαστε παραγωγικοί, όπως στο
σκληρό σιτάρι που είμαστε αυτάρκεις.
Αυτό που εισάγουμε είναι το μαλακό σιτάρι και μπορούμε για αυτό να βρούμε άλλες
αγορές, όπως ο Καναδάς, μια αγορά που
μπορεί να μας υποστηρίξει, αλλά και η
Βόρεια Ευρώπη».

Αντί για βιοντίζελ
«Σε ό,τι αφορά τον ηλίανθο, που αναφέρεται πολύ για τα σπορέλαια, έχουμε περισσότερα από 900.000 στρέμματα στην
Ελλάδα. Το 90% αυτής της παραγωγής πάει για βιοντίζελ. Από τη στιγμή που μπο-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν θα αντιμετωπίσουμε
επισιτιστικό πρόβλημα»
ρούμε να κάνουμε μια στροφή των προϊόντων του ηλίανθου στην κατανάλωση,
δεν θα αντιμετωπίσουμε και εκεί πρόβλημα, οπότε και από τις εκτιμήσεις του FAO
που βλέπω θα υπάρξει μεν μια αύξηση
των τιμών που εκτιμάται ότι θα κινηθεί
από 8% έως 22%, αλλά δεν θα είναι τόσο
δύσκολη η κατάσταση για τη χώρα μας»,
υποστήριξε ο καθηγητής και πρόσθεσε:
«Εκεί όπου πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα
αντιμετωπίσουν πρόβλημα είναι στις φτωχές χώρες που στηρίζονται στις χαμηλές
τιμές που εισάγουν από την Ουκρανία και
τη Ρωσία και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο επισιτιστικό πρόβλημα.
Χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, η Αίγυπτος, η αραβική χερσόνησος και κάποιες
χώρες στην Ασία θα έχουν πρόβλημα να
θρέψουν τους ανθρώπους τους».

Άλλες αγορές
Ο καθηγητής επισήμανε επίσης ότι είναι
χαμηλό το ποσοστό παραγωγής μαλακού
σιταριού στην Ελλάδα. «Από τις χώρες
που εμπλέκονται στον πόλεμο εισάγουμε
περίπου το 30%-35% του μαλακού σιταριού που χρειαζόμαστε. Έχουμε σίγουρα
ένα θέμα, που πιστεύω όμως ότι θα καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό από άλλες αγορές. Σίγουρα θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε περισσότερο σε περιοχές που

ενδείκνυνται για το μαλακό σιτάρι, ώστε
να μας δίνουν καλή ποιότητα και να αυξήσουμε τις εκτάσεις καλλιέργειας. Υπάρχει
αυτή η δυνατότητα, οι παραγωγοί μας είναι ικανότατοι και μπορούν να παράγουν
πολλά και διαφορετικά είδη προϊόντων. Το
σημαντικό για τους παραγωγούς είναι να
έχουν ένα έρεισμα, δηλαδή μια καλή τιμή
πώλησης», σημείωσε ο κ. Δόρδας και επισήμανε ότι η παραγωγή μπορεί να αυξηθεί και για το κριθάρι, στο οποίο έχουμε
και πάλι μια αρκετά μεγάλη παραγωγή
που κατευθύνεται στη ζυθοποιία.

Η τιμή του καλαμποκιού
Σε ό,τι αφορά την επάρκεια στις ζωοτροφές, ο καθηγητής δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει επάρκεια στα προϊόντα ζωοτροφών και εκτίμησε πως στις ανοιξιάτικες σπορές θα δούμε αύξηση και στην παραγωγή του καλαμποκιού.
«Πιστεύω ότι φέτος θα πάρουν καλές τιμές οι παραγωγοί και στο καλαμπόκι, κάτι
που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, θα έχουν έρεισμα να αυξήσουν
την παραγωγή και στο καλαμπόκι, η παραγωγή του οποίου σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αγγίζει τώρα τα 1.200.000 στρέμματα,
αλλά αυτό μπορεί να αυξηθεί και να βοηθήσει η εσωτερική παραγωγή σημαντικά.
Τώρα είναι μια περίοδος που οι παραγω-

γοί θα αρχίσουν να ετοιμάζουν τα χωράφια τους για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες», τόνισε ο καθηγητής και πρόσθεσε:
«Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε αυτάρκεια στις ζωοτροφές, γιατί εισάγουμε και καλαμπόκι και σόγια και άλλα
προϊόντα για ζωοτροφές. Συνεπώς θα
πρέπει να δούμε και σε αυτό τον τομέα τι
μπορούμε να παράγουμε και τι δυνατότητες για καλλιέργειες μπορεί να υπάρξουν στη χώρα μας. Νομίζω ότι και η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να δει αυτό το
κομμάτι. Έμαθα ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε να γίνει μια καταγραφή των αποθεμάτων σε διάφορα προϊόντα και στη συνέχεια θα πρέπει να δώσουν και ένα έναυσμα στους αγρότες για
να μπορέσουν να καλλιεργήσουν περισσότερο για ζωοτροφές».

Καθησυχαστικός ο καθηγητής
και πρόεδρος του τμήματος
Γεωπονίας του ΑΠΘ Χρήστος
Δόρδας - Τι ισχύει για μαλακό
σιτάρι, ηλιέλαιο και ζωοτροφές
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Πολιτική σύρραξη για
τη συναυλία ειρήνης...
Toυ Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Σ

ήμερα στις οκτώ θα πραγματοποιηθεί η
περιβόητη αντιπολεμική συναυλία με τη
συμμετοχή μιας πλειάδας Ελλήνων
καλλιτεχνών στα Προπύλαια υπό την αιγίδα της «Αλληλεγγύης για Όλους». Η διοργάνωση της αντιπολεμικής συναυλίας άνοιξε νέα πολιτική κόντρα τις προηγούμενες μέρες, με στελέχη της κυβέρνησης να κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κρύβεται πίσω από αυτήν. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι στον τίτλο της
συναυλίας δεν γίνεται καμία αναφορά στη «ρωσική εισβολή».
Στην Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας τα παραπάνω, τονίζουν ότι πρόκειται για γελοιότητες,
επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες απάντησαν στα περί συναλλαγών, καθώς η συναυλία
είναι αφιλοκερδής. Μάλιστα, στον ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν αιχμές σχετικά με την ανυπαρξία της Νέας
Δημοκρατίας από
τη διοργάνωση της
Μπρα ντε φερ
συναυλίας. Τέλος,
κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι
στην πρόσκληση
αντιπολίτευσης
αναγράφεται ξεκάμε υπονοούμενα
θαρα η φράση «να
για οικονομικές
σταματήσει ο πόλεσυναλλαγές
μος στην Ουκρανία». «Η συναυλία
αυτή δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα. Ανήκει σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο», τονίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Νέο μέτωπο έχει ανοίξει και αναφορικά με τα
όσα συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής για την
ενεργειακή πολιτική και τις κυρώσεις κατά της
Ρωσίας, καθώς και με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που ακολούθησαν. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε στα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη
δυσκολία του κυβερνητικού εκπροσώπου να δικαιολογήσει άλλη μια μεγάλη εθνική αποτυχία
του κ. Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου η
Ισπανία και η Πορτογαλία κέρδισαν εξαίρεση
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα βάλουν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ενώ στην Ελλάδα οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Ωστόσο, καλό είναι να μην περνά τους Έλληνες πολίτες για ανόητους, προσπαθώντας να
τους πείσει ότι η αποτυχία είναι μεγάλη νίκη. Και
ότι κερδήθηκε δήθεν και με απειλή βέτο».

Tετ α τετ Ανδρουλάκη - Κόστα στη Λισαβόνα
Με φόντο τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα
και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής Νίκος
Ανδρουλάκης είχαν χθες συνάντηση διάρκειας δύο ωρών
στην έδρα του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
στη Λισαβόνα. Οι δύο Σοσιαλιστές συζήτησαν μια ευρεία
γκάμα θεμάτων, όπου προεξάρχουσα θέση είχαν τα ζητήματα οικονομίας, η αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην
ενέργεια με ενεργητικές πολιτικές που προστατεύουν
τους πολίτες από την κερδοσκοπία των αγορών ενέργειας, το πρόγραμμα κοινωνικής στέγης που ήδη εφαρμόζει
η Πορτογαλία, καθώς και τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα
που δημιούργησε η ρωσική εισβολή. Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι σε
εβδομαδιαία βάση στη χώρα του υπολογίζονται οι υπεραποδόσεις του ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, οι οποίες στη συνέχεια αποδίδονται πίσω στους καταναλωτές μέσω αντίστοιχων μειώσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα, έκανε λόγο για ατολμία της
κυβέρνησης στο να φορολογήσει τα υπερκέρδη των
εταιρειών παραγωγής ενέργειας αλλά και να προβεί
στη λήψη άμεσων έκτακτων μέτρων, όπως η μείωση
του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά παρά την υπεραπόδοση
εσόδων του κράτους κατά τους μήνες του αυξημένου
πληθωρισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε έμφαση στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων, καθώς και στην υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού,
όπου στην Πορτογαλία ξεπερνά το 60%.

«Πιστεύω ότι οι ιδέες της Σοσιαλδημοκρατίας είναι
χρήσιμες για να έχουμε πολιτικές αλληλεγγύης. Πολιτικές που θα διαμορφωθούν ώστε αυτή την περίοδο η Ευρώπη να αποκτήσει κοινή άμυνα και ασφάλεια και κοινά
χρηματοδοτικά εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής
κρίσης, που υπονομεύει το μέλλον των πιο ευάλωτων
Eυρωπαίων πολιτών αλλά και την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Koινό μέλλον
Για αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερα όλοι μαζί για
να έχουμε καλύτερο κοινό μέλλον», δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Ανδρουλάκης αναφορικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσουν από εδώ και στο εξής τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα.
Στις συναντήσεις που θα έχει με κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη ο κ. Ανδρουλάκης θα αναλύσει «θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τις νέες γενιές, το δημογραφικό, όπως είναι η κοινωνική κατοικία» με ιδιαίτερη έμφαση στο οικιστικό πρόγραμμα για νέα
ζευγάρια που ήδη «τρέχει» από την πορτογαλική κυβέρνηση, «μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Πορτογαλίας να στηρίξει νέα ζευγάρια μέσα από 26.000 κατοικίες
που θα μπορούν να ενοικιαστούν με ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο ώστε οι νέοι να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους». Ο κ. Κόστα προσκάλεσε τον Νίκο
Ανδρουλάκη στις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν την
επόμενη χρονιά στην επέτειο συμπλήρωσης 50 ετών από
την ίδρυση του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
ΑΝΤ.ΑΝΤ.
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Ακούγεται ότι το ΚΙΝΑΛ σκέφτεται να
προτείνει στη Μιλένα Αποστολάκη να ενταχθεί
στα ψηφοδέλτιά του. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτήν τη στιγμή η μόνη σχέση που έχει η πρώην
υπουργός των κυβερνήσεων Σημίτη με τον χώρο
είναι ότι είναι κουμπάρα του Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος έχει αυξημένες μετοχές
στη Χαριλάου Τρικούπη…

Ένα ενδιαφέρον ζευγάρι παρατηρήσαμε σε γνωστό κολωνακιώτικο
στέκι τις προηγούμενες μέρες. Ο Γιάννης Μπρατάκος του ΕΒΕΑ και γενικός διευθυντής της ΝΔ συνέτρωγε με τον Παναγιώτη Φασούλα. Ρώτησα και έμαθα ότι οι δύο άντρες τα λένε συχνά. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια πολιτική ζύμωση πίσω από τη συνάντηση.
Από τη μία το ΚΙΝΑΛ θα ήθελε τον Παναγιώτη στον
Πειραιά, από την άλλη όμως και η ΝΔ θα ενδιαφερόταν στη βάση της κεντρώας προσέγγισης. Κάποιος μου υπενθύμισε ότι ο Γιάννης Μπρατάκος
θεωρείται άνθρωπος των ειδικών αποστολών του
Γρήγορη Δημητριάδη. Λέτε να έχουμε γάμο;

Ένα παρεάκι από τα παλιά
παρά τις πολιτικές διαφορές

Γ

γραμματέων στην κυβέρνηση και μάλιστα
σε κομβικούς τομείς. Στον αντίποδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναλάβει τα ηνία του
ΚΙΝΑΛ, ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης είναι επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
κόμματος. Οι υποχρεώσεις που έχουν μπο-

ρεί να τους έχει απομακρύνει το τελευταίο
διάστημα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν
εξακολουθεί να υπάρχουν μεταξύ τους
εκτίμηση και αλληλοσεβασμός. Άλλωστε,
σε περίπτωση συγκυβέρνησης ΝΔ - ΚΙΝΑΛ
μπορεί να ξαναβρεθούν όλοι και πάλι μαζί.

Μέσα Μαΐου ο Τσούνης στην Αθήνα, θα έρθει και ο Πατριάρχης
Μέσα Μαΐου εγκαθίσταται
στην Αθήνα ο νέος πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνης. Ο Τσούνης
είναι πνευματικό παιδί του
father Alex, του γνωστού
Ελληνοαμερικανού κληρικού Άλεξ Καρλούτσου με τις

Στο Ισραήλ
για επαφές
ο Κικίλιας

γνωστές άκρες στους Δημοκρατικούς αλλά και φίλος
με τον γιο του κληρικού,
τον Μάικλ, ο οποίος είχε
εμπλακεί με την προώθηση της πρότασης της
εταιρείας Hard Rock για
το καζίνο στο Ελληνικό. Οι

σχέσεις της οικογένειας Καρλούτσου
και του Τσούνη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι άριστες και, όπως μου
λένε, μια από τις πρώτες συναντήσεις
που θα έχει ο Τσούνης ως πρέσβης
των ΗΠΑ θα είναι με τον Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, ο οποίος αναμένεται
στην Αθήνα 16 Ιουνίου…

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται στο Ισραήλ για επαφές με Ισραηλινούς επενδυτές, στελέχη της τουριστικής αγοράς, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και tour operators, ενώ θα εγκαινιάσει και το
περίπτερο του ΕΟΤ στην Έκθεση Διεθνούς Τουρισμού στο Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ αποτελεί χρόνιο αιμοδότη του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, θα περάσει και από τον Ναό της Αναστάσεως για να πάρει την ευχή του Πατριάρχη
Ιεροσολύμων Θεόφιλου. Οι προσευχές του πάντως να μεταφερθεί ο Πιερρακάκης στο Επικρατείας φαίνεται να έπιασαν τόπο…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Κάτι ψήνεται με τον Φασούλα;

ΑΞΙΖΕΙ…

νωρίστηκαν ως φοιτητές στην
ΠΑΣΠ και έγιναν κολλητοί την
περίοδο που ανέλαβε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σημίτης. Η μοίρα τα έφερε έτσι για τους τέσσερις φίλους οι πολιτικοί δρόμοι των οποίων χωρίστηκαν.
Άλλωστε, η ελεύθερη πτώση του κόμματος επί Γιώργου Παπανδρέου οδήγησε δύο
εξ αυτών να μετακινηθούν προς τον χώρο
της Κεντροδεξιάς, ενώ οι άλλοι δύο έμειναν
πιστοί παρά τα πέτρινα χρόνια που ακολούθησαν στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη συνέχεια
μετονομάστηκε σε ΚΙΝΑΛ. Τώρα όμως είναι
και με τη βούλα πολιτικοί αντίπαλοι, καθώς
ο Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Θανάσης
Κοντογεώργης κατέχουν θέσεις γενικών

KENTΡΙ
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας
του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον Δυτικό Τομέα Αθήνας έγινε νωρίτερα
γιατί τον διεκδικούσε σθεναρά και
το ΚΙΝΑΛ. Έτσι, παρόλο που δεν το
έχει κάνει για άλλους, ο πρωθυπουργός τού έδωσε δημοσίως το
χρίσμα για να κλείσει κάθε κουβέντα και ενδεχόμενο. Και για να
ηρεμήσει και ο Μιχάλης, ο οποίος
ήταν νευρικός τελευταία.

Τα έσπασαν στον
Ρέμο Υπουργός
και αυτοδιοικητικός
Και οι υπουργοί έχουν το δικαίωμα στα μπουζούκια και στις
χαρές της ζωής. Πρόσφατα γνωστός υπουργός της κυβέρνησης
μαζί με γνωστό αυτοδιοικητικό
παράγοντα της Αττικής εθεάθησαν
στο «NOX Αthens» ακούγοντας τα
άσματα του Αντώνη Ρέμου. Όχι
εκεί όπου καθόντουσαν οι κοινοί
θνητοί βέβαια, αλλά σε πριβέ
σουίτα με την ανάλογη παρέα...

Ποιος, ο οποίος είχε
άμεση καθημερινή
επαφή με τον Γιώργο
Τράγκα, ισχυρίζεται ότι
υπάρχει και άλλη, πιο πρόσφατη διαθήκη του δημοσιογράφου, η οποία ξαναμοιράζει την
πίτα των κληρονόμων;

Ο εκδότης
και το Μαξίμου
Γελάει η πιάτσα με τις μαϊμού
πολιτικές αποκαλύψεις του
μέγιστου δραστήριου εκδότηεπιχειρηματία, ο οποίος κατά
διαστήματα ασχολείται με εμμονή εναντίον διαφόρων επιχειρηματιών και άλλων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης
όταν αυτοί δεν υπακούν στις
ορέξεις του. Θα επανέλθουμε
σύντομα με την υπόθεση ενός
Έλληνα γνωστού επιχειρηματία
με δραστηριότητα στην Ελλάδα
και στη Νότια Αμερική…
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Τσολιάς ο γιος
του Μπακογιάννη…

Τσολιά έντυσαν τον γιο τους ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, με αφορμή την επέτειο
της 25ης Μαρτίου. Σε ανάρτηση της δημοσιογράφου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
υπάρχει φωτογραφία του 5χρονου Δήμου
που είναι ντυμένος με την εθνική φορεσιά
και ατενίζει την Ακρόπολη. Η οποία συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά Ελλάδα! #25march #anniversary #greece».

Στα media, μαθαίνω, υπάρχει
στενό pressing από την ΕΡΤ για
συγκεκριμένο παρουσιαστή/δημοσιογράφο ιδιωτικού καναλιού.
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι
ότι και ο ίδιος το συζητά… Δεν έχει
καταλήξει ακόμα, αλλά είναι «ζεστός» στο ενδεχόμενο να πάρει τον δρόμο προς Μεσογείων, αφού στο κανάλι όπου εργάζεται δεν είναι όλα… ρόδινα. Χώρια
που δεν μπορεί και τις γλάστρες…

Ουρές για ένα ρολόι
Φτώχεια καταραμένη… Το περασμένο Σάββατο έγινε ο κακός χαμός. Ουρές στην Ερμού από συμπολίτες μας που έσπευσαν να
πάρουν ένα συλλεκτικό ρολόι, το Bioceramic MoonSwatch που κάνει 250 ευρώ! Είναι ένα αντίγραφο του ρολογιού των αστροναυτών του Apollo 11. Ποια σπορέλαια; Ποια
άλευρα; Ποιες ελλείψεις; Ξεχύθηκαν όλοι
για ένα συλλεκτικό ρολόι.

Χρονικό του Χρόνου

ΤΡΙΤΗ 29 MAΡΤΙΟΥ 2022

Ο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει
στη μάχη τα «παιδιά»
του ΓΑΠ

ΚΕΝΤΡΙ
Γιατί έχουν χάσει τον ύπνο
τους στην Κουμουνδούρου;

Γ

ια τις περιφερειακές εκλογές η Κουμουνδούρου ετοιμάζεται να ρίξει στη
μάχη τα παιδιά του Γιώργου Παπανδρέου που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ
και βρήκαν στέγη στον πρόεδρο Αλέξη… Ο Άγγελος Τόλκας προορίζεται για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και ο Θάνος Μωραΐτης
για τη Δυτική Ελλάδα. Και μπορεί ο Θάνος να τη
γνωρίζει καλά την περιοχή, για τον Τόλκα
υπάρχει ένας προβληματισμός… Πού να σταθεί ο άνθρωπος στην Κεντρική Μακεδονία;
Εκεί είναι κάστρο του «Τζίτζι».

Κάτι μεγάλο και κακό περιμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως μαθαίνω… Οι στενοί συνεργάτες
του προέδρου Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν ότι τις
επόμενες ημέρες θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή κατηγορία για το κόμμα, που θα δημιουργήσει συνθήκες εσωστρέφειας και θα μπλέξει την ατζέντα που προσπαθεί να χτίσει στην
επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα,
στην Κουμουνδούρου μιλάνε για «χτύπημα
κάτω από τη μέση».

Αμερικανική «απόβαση»
στις Βρυξέλλες
Δρακόντεια ήταν τα μέτρα ασφαλείας από το
βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης έως το
πρωί της Παρασκευής στις Βρυξέλλες, καθώς
η παρουσία του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν στην κοινή σύνοδο ΕΕ - ΝΑΤΟ σήμανε συναγερμό. «Κατάσκοπός» μου, που ακολουθούσε κατά πόδας τις μετακινήσεις του
«πλανητάρχη», με ενημέρωσε πως, εκτός του
Air Force One, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο
της βελγικής πρωτεύουσας προσγειώθηκαν
ακόμη τρία μεταγωγικά αεροσκάφη, που μετέφεραν από τα οχήματα της αυτοκινητοπομπής
του Αμερικανού προέδρου έως τα αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα, τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τα μέλη των επίλεκτων τμημάτων των αμερικανικών Ενόπλων
Δυνάμεων, που μεριμνούν σε τέτοιες περιπτώσεις για την ασφάλεια του ενοίκου του Λευκού
Οίκου. Ο κ. Μπάιντεν διανυκτέρευσε κατά πληροφορίες στην αμερικανική πρεσβεία στις
Βρυξέλλες.

Τι θα κάνουν με τα δάνεια
και τα χρέη στο ΚΙΝΑΛ;

Για να ξέρετε: Αν και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται
ενισχυμένο δημοσκοπικά, ο βραχνάς των χρεών και των δανείων του κόμματος είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο νέος πρόεδρος λέει ότι
θα κρατήσει χαμηλά τις λειτουργικές δαπάνες
και το παλεύει να έχει ρυθμίσει τα χρέη μέχρι
το συνέδριο. Βασικά, στο ΠΑΣΟΚ ελπίζουν να
καταφέρουν ένα haircut στις προσαυξήσεις
των προηγούμενων ετών και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι συζητήσεις με τις συστημικές τράπεζες. Παράλληλα αναμένουν και
την πολυπόθητη αύξηση των εκλογικών τους
ποσοστών και κατά συνέπεια του ύψους της
κρατικής χρηματοδότησης που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν το όλο ζήτημα από καλύτερη οικονομικά θέση.

ΡOLITICAL
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Παίρνει τα πάνω του
ο Χάρης Σαχίνης
Καλές επιδόσεις έχει αρχίσει να καταγράφει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, αφού όπως φαίνεται έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει
την εταιρεία. Σε λίγες ημέρες η ΕΥΔΑΠ
θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της και
εκεί θα αποδειχθεί η προσεκτική διαχείριση των διαθεσίμων της. Πέρυσι η ΕΥΔΑΠ έδωσε συνολικά 0,47 ευρώ ανά μετοχή ή 6,9% μερισματική απόδοση στη
σημερινή τιμή. Η μετοχή της με κεφαλαιοποίηση της τάξης των 750 εκατ. ευρώ
απέχει πολύ από τα υψηλά του 2022, αλλά δείχνει αντοχές στις χρηματιστηριακές αναταράξεις της εποχής. Τα ίδιά της
κεφάλαια ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ
και τα ταμειακά διαθέσιμα τα 471 εκατ.
ευρώ, αγγίζουν δηλαδή το 65% περίπου
της σημερινής της κεφαλαιοποίησης.
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ΚΕΝΤΡΙ

Ξανά υποψήφιος για το ΕΒΕΑ ο Γιάννης Μπρατάκος
Ο κ. Γιάννης Μπρατάκος σε συνέντευξή του την Κυριακή ανακοίνωσε ότι θα είναι
εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία του ΕΒΕΑ, στο οποίο εκλέγεται ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου από το 2006. «Γνωρίζω καλά τη λειτουργία του
επιμελητηριακού θεσμού και πιστεύω βαθιά στον αναπτυξιακό του ρόλο. Θέλω,
λοιπόν, να συνεχίσω να υπηρετώ ένα ΕΒΕΑ που θα λειτουργεί ως μοχλός
ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, τονίζοντας ότι «η βασική μας προτεραιότητα
σήμερα είναι, μέσα από ρεαλιστικές, βιώσιμες και υλοποιήσιμες προτάσεις, να
ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις -κυρίως τις μικρομεσαίες- με απώτερο σκοπό την
κοινωνική ευημερία».

Έτοιμα για σταυρό
τα «μωρά» του ΚΙΝΑΛ
Πολλές από τις υποψηφιότητες του ΚΙΝΑΛ που θα κατέλθουν
στη μάχη του σταυρού προέρχονται από παλιές οικογένειες
του ΠΑΣΟΚ. Να σας δώσω και μερικά ονόματα που παίζουν
δυνατά. Για παράδειγμα, στην Α’ Αθήνας ακούγεται το όνομα
της Ρωξάνης Μπέη (φωτό), που είναι κόρη του Δημήτρη Μπέη
που διετέλεσε δύο τετραετίες δήμαρχος Αθηναίων και της Κωνσταντίνας Μπέη, πρώην υπερνομάρχου Αθηνών-Πειραιώς. Για τη
Μεσσηνία ακούγεται το όνομα του Ηλία Κουσελά, που είναι γιος
του Δημήτρη, πρώην τραπεζικού, συνδικαλιστή και πρώην
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Στη Λακωνία παίζει έντονα η κόρη του
Λεωνίδα Γρηγοράκου, η κυρία Νάγια Γρηγοράκου (φωτό), που
ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές της στην περιοχή, ενώ στη Λάρισα ακούγεται το όνομα του Άκη Νασιώκα, γιου του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Έκτορα Νασιώκα.

Ο Τατσόπουλος
πάει… ΕΡΤ;
Έτσι μαθαίνω… Ότι ο Πέτρος Τατσόπουλος θα είναι το νέο πρόσωπο
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής συζητά για
την παρουσίαση μιας εκπομπής «γενικού περιεχομένου» που θα μεταδίδεται κατά πάσα πιθανότητα από το
Πρώτο Πρόγραμμα.

LOCK

Η απάντηση του
εστιατορίου στον Πάνο
Θα μάθατε ενδεχομένως ότι ο Πάνος Καμμένος με ανάρτησή του, η οποία έγινε viral, ισχυρίστηκε ότι τον πέταξαν έξω από εστιατόριο στην Ερμιονίδα και του είπαν ότι
δεν δέχονται «κοπρόσκυλα», εννοώντας βεβαίως τον σκύλο του Πάνου, τον πασίγνωστο «Πελμοντό». Αυτό που δεν έπαιξε πουθενά είναι ότι το εστιατόριο της οικογένειας Μαριβόν εξέδωσε ανακοίνωση, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν ειπώθηκε ποτέ
μα ΠΟΤΕ η λέξη “κοπρόσκυλο” και ούτε “πετάξαμε” έξω από το μαγαζί κανέναν».
Μάλιστα οι ιδιοκτήτες είναι έξαλλοι με τον Πάνο τονίζοντας πως τα όσα ισχυρίστηκε
είναι ψέματα: «Ο εν λόγω κύριος έκανε ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
στη συνέχεια κριτικές, στις οποίες επέλεξε να μη γράψει την αλήθεια, αλλά μια σειρά
από ψέματα». Τώρα τον μαθαίνουν οι άνθρωποι, πού να ξέρουν… Καλώς ήρθατε
στον κόσμο του Πάνου…

Για να ξέρετε: Τι είναι αυτό που
έχει ενοχλήσει περισσότερο
τον Αλέξη Τσίπρα και την επιτελική του ομάδα από τη δράση
της περίφημης Ομπρέλας;
Όπως μαθαίνω, αυτό που δεν
μπορούν να χωνέψουν είναι το
σενάριο που διακινείται περί
προοδευτικής διακυβέρνησης
χωρίς τον Τσίπρα πρωθυπουργό… Επί του θέματος, μάλιστα,
έσπευσε να υπερασπιστεί τον
Αλέξη ο παλαιός του φίλος, ο
Νίκος ο Παππάς, ο οποίος είναι
πυρ και μανία με τους ομπρελάτους…
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ΘΕΣΕΙΣ

Η Ελλάδα «σύμμαχος» στην ψυχροπολεμική αναμέτρηση

Π

του

Χάρη Τσιόκα
Μέλος του
Πολιτικού
Συμβουλίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

έρα από την προπαγάνδα των «διατεταγμένων»
ενημερώσεων, όλο και πληθαίνουν οι διαπιστώσεις έγκυρων αναλυτών πως η εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος δεν πρόκειται να διαμορφώσουν «νικητές» παρά μόνο επιπτώσεις. Ήδη το προαναγγέλλουν οι
επεμβάσεις στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αφγανιστάν κ.λπ. Το
καταγράφουν οι συνέπειες του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, όπου περιφρόνησαν τόσο κορυφαίους θεσμούς διαβούλευσης (ΟΗΕ) όσο και τις διεθνείς συμφωνίες που διαμορφώθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η απόφαση τόσο του Πούτιν για την ολοκληρωτικού χαρακτήρα εισβολή όσο και των ηθικών αυτουργών που
έδωσαν τις αφορμές για την αποτρόπαια επέμβαση στην
Ουκρανία οξύνει επιπτώσεις οικονομικές και πολιτικές
που ξεκινούν από την Ευρώπη και θα επηρεάσουν όλο τον
κόσμο. Η ενεργειακή και όχι μόνο κρίση πολλαπλασιάζει
την ακρίβεια που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δημιουργούσαν και γίνεται βορά στα χέρια ολίγων και ισχυρών. Ο
μονοπωλιακός κόσμος που έδειχνε να διαμορφώνεται με
την ηγεμονία της Αμερικής μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας κλονίζεται.
Ένας νέος πολυπολικός κόσμος διαμορφώνεται με την
Ευρώπη όχι απλώς απούσα αλλά παρακολούθημα και θύμα αυτού του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού. Τα γεγονότα δείχνουν-φωτογραφίζουν την αντιπαράθεση γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών επιδιώξεων που έχουν μετατοπίσει το κέντρο βάρους από τον Ατλαντικό, την Ανατολή,
τον Ειρηνικό.
Οι ΗΠΑ, με το οικονομικό σύστημα που εκπροσωπεί η
κυβέρνηση, θέλουν να διαμορφώνουν τη νέα παγκόσμια
αρχιτεκτονική μονομερώς, γεγονός που σπρώχνει πιο
κοντά την Κίνα με τη Ρωσία και αυτό δεν αφήνει αδιάφορες
χώρες όπως Ινδία, Ν. Αφρική, Βραζιλία κ.λπ. να κρατούν
στάση διαφοροποίησης στις επιδιώξεις της Δύσης. Δημιουργούνται ανεξέλεγκτες ψυχροπολεμικές εντάσεις όσο

Κάθε Τρίτη

δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες για μεταφορά του διαλόγου
στη διπλωματική οδό. Θύματα οι λαοί, οι πολίτες και οι περιφερειακές κυρίως οικονομίες.
Το χειρότερο από όλα είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον η
Ευρώπη ως συλλογική οντότητα ή καλύτερα η «γερμανική
Ευρώπη» δείχνει να βγαίνει ηττημένη, εξαρτημένη από τη
στρατηγική των ΗΠΑ και των οικονομικών δυνάμεων που
στηρίζει. Η Ευρώπη εμφανίζει έλλειμμα ηγεσίας και ταυτότητας. Δείχνει να έχει εγκαταλειφθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης για να έχει δική της ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική. Ούτε καν σχέδιο για την οικονομική της ολοκλήρωση.
Είναι ανύπαρκτη σε δράσεις συμβολής ως διακριτού
πόλου για τη διαμόρφωση παγκόσμιου θεσμικού πλαισίου
για τον ανταγωνισμό και την επίλυση διαφορών με ειρηνικό τρόπο. Δεν διατυπώνει δική της στρατηγική για την ειρήνη στην περιοχή, που για να είναι βιώσιμη πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και την Ουκρανία και τη Ρωσία. Σε αυτό
το περιβάλλον η Ελλάδα φαίνεται άβουλη. Χάνεται σε επικοινωνιακές τακτικές προκειμένου να «χρεώσει» την πολύπλευρη οικονομική και κοινωνική κρίση που προϋπήρχε στον πόλεμο. Και όλα αυτά ενώ θα έπρεπε να εμπνεύσει
αίσθημα σιγουριάς και ασφαλείας στους πολίτες, αντιμετωπίζοντας το πολεμικό περιβάλλον με στάση αρχών απέναντι τόσο στον πόλεμο όσο και στον αναθεωρητισμό που
υφέρπει.
Και αυτό ακριβώς προϋποθέτει να καθίσταται διακριτό
πως δεν πρέπει να εξαντλεί τον ρόλο της ως προχωρημένου και άνευ όρων «φυλακίου» της Δύσης αλλά ως γέφυρας της Ευρώπης και συνδέσμου στη Δύση για την ειρηνική διευθέτηση και την ανάπτυξη στην περιοχή. Το επιχειρούν άλλες χώρες (Τουρκία, Ισραήλ κ.λπ.). Πρέπει τώρα να
αναληφθούν πρωτοβουλίες πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής που φωτίζουν έναν άλλον ρόλο για την Ευρώπη
με κέντρο βάρους στη διπλωματία. Η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη έπρεπε να προτιμήσει τον ρόλο συμβολής στη διπλωματική διέξοδο αντί να στέλνει όπλα.
Ας θυμηθούμε ότι η Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο έγινε σεβαστή στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον
μόνο όταν οι προοδευτικές κατά κύριο λόγο κυβερνήσεις
ασκούσαν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με ευρύτερες συμμαχίες στόχων στην περιοχή. Η λογική του άνευ
όρων δεδομένου «συμμάχου», όταν εφαρμόζεται, γίνεται
επιζήμια εθνικά. Οι εξελίξεις τρέχουν και διαμορφώνουν
την επόμενη μέρα. Στο νέο περιβάλλον η Ελλάδα με τις
πρωτοβουλίες της πρέπει να αποτρέψει πολιτικές αναθεωρητισμού που κρύβονται πίσω από την εικόνα του «χρήσιμου» (είτε αυτές εκδηλώνονται από Τουρκία, ακόμη και
από Γερμανία).
Και αυτό προϋποθέτει αμυντική και εξωτερική πολιτική
που θα εξελίσσει τη χώρα σε γέφυρα με την Ευρώπη και τη
Δύση. Η καταδίκη της ρωσικής εισβολής και του υφέρποντος αναθεωρητισμού πρέπει να συνδυαστεί και με το αίτημα διαμόρφωσης μιας Ευρώπης που θα στηρίζει αλληλέγγυα τις κοινότητες που πλήττονται, συμβάλλοντας τόσο σε
ειρηνικές λύσεις όσο και στη μετακίνηση της διεξόδου στη
διπλωματική οδό. Διεκδίκηση κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη πρέπει να γίνει η διαμόρφωση μιας Ευρώπης που επιλέγει τον δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης με ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική που θα την καθιστά συνδιαμορφωτή των νέων παγκόσμιων γεωστρατηγικών συσχετισμών.
Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται η συμβολή της σύγχρονης μεγάλης Αριστεράς και της προοδευτικής πλειοψηφίας. Για να γίνει καταλύτης στην ενίσχυση πλειοψηφιών με πολιτική και προγραμματική ενότητα στόχευσης
για ειρηνική διέξοδο και ανάπτυξη. Στους ψυχροπολεμικούς ανταγωνισμούς των οικονομικών ολιγαρχιών με θύματα τους λαούς και την πραγματική οικονομία η προοδευτική διέξοδος μπορεί και πρέπει να γίνει ελπίδα των λαών.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

Είναι γνωστό ότι η εικόνα ενός πολιτικού προσώπου
χτίζεται με ρυθμό χελώνας και γκρεμίζεται με ρυθμό
λαγού. Και όλα αυτά από απροσεξία, αμέλεια, λάθος
απάντηση, υπέρμετρο εγωισμό, από εκατοντάδες αιτίες. Μια κρίση αρνητικής δημοσιότητας, μια απειλή
στην εικόνα ενός δημόσιου προσώπου, μια «στραβή
στη βάρδιά του» μπορεί να του στερήσουν ένα θετικό
εκλογικό αποτέλεσμα, να δώσουν προβάδισμα στις
δημοσκοπήσεις ολίγων μονάδων στους ανταγωνιστές
του. Μπορεί ακόμη να δημιουργήσει το γνωστό
boomerang effect και να προκαλέσει ανεξέλεγκτες
καταστάσεις, επηρεάζοντας ακόμη και ουδέτερους
ψηφοφόρους.
Μοναδικό όπλο, η ετοιμότητα λόγου του δημόσιου
προσώπου με έξυπνες φράσεις και tips πολιτικής επικοινωνίας που εντυπωσιάζουν και ανατρέπουν τις
άσχημες εξελίξεις για την εικόνα τους. Κρατήστε τα
tips που διαβάζετε κάθε Τρίτη στην ψηφιακή εφημερίδα «Political» και επωφεληθείτε από ένα πλήθος

333+1 tips και την προσφορά που ακολουθεί.
1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή καμία γέφυρα δεν
χτίζεται σε μία μέρα. Χρειάζεται υπομονή.
2. Στην πολιτική όπως και στον πόλεμο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις στρατηγικές χελώνας, ακορντεόν
και αστραπής ανάλογα με τους πόρους που διαθέτετε.
3. Η πολιτική ιστορία είναι γεμάτη απροσδόκητες εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες.
4. Το ταλέντο στην πολιτική είναι σαν την υγρασία. Θα
βγει ακόμη και όταν δεν το περιμένετε.
5. Ψηφιακή πολιτική δεν είναι η αντικατάσταση του
χαρτιού με την οθόνη αλλά η ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης.
6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή αν συμφωνούσαμε όλοι και σε όλα, θα μας «έτρωγε» η πλήξη.
7. Στην πολιτική όπως και στη ζωή συχνά τα αυτονόητα υπογραμμίζονται με τη σιωπή.
8. Στην πολιτική όπως και στη ζωή πρέπει να είμαστε
ρεαλιστές. Όταν χαθεί μια μάχη δεν ψάχνεις να βρεις

ποιοι φταίνε που χάθηκε, απλώς ο υπεύθυνος της αποτυχίας είναι το πρόσωπο στον καθρέπτη σου.
9. Ο έξυπνος πολιτικός μοιάζει με τον μπακάλη. Και
οι δυο ζυγίζουν τα πάντα.
10. Μια από τις πολλές παθογένειες των πολιτικών
μας κομμάτων είναι ότι ανακυκλώνουν τον θλιβερό μικρόκοσμό τους.
του
11. Άξιον απορίας. Ο λαός κάνει ποτέ αυτοκριτική για
Θανάση
τις λάθος επιλογές του ή ουδέποτε φταίει για κάτι;
Παπαμιχαήλ
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1 tips» και μόνο Επικοινωνιολόγος
για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Po- thanasis.papamichail@yahoo.gr
litical» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ
από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο grammateia@nkmediagroup.gr ή
στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ν

έους συσχετισμούς στην
Ανατολική Μεσόγειο φέρνουν η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και οι επιπτώσεις
που προκαλεί στην ενεργειακή και επισιτιστική αλυσίδα. Η συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με
τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι
στο Κάιρο είχε ως βασικό αντικείμενο
τον επανασχεδιασμό των ενεργειακών
πλάνων, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία της Ευρώπης όσο το δυνατόν συντομότερα.
«Μια μεγάλη διεθνής κρίση, όπως αυτή που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οδηγεί στην
ανάγκη πολλές φορές να αναθεωρηθούν τακτικές και να δούμε από την αρχή διάφορα θέματα. Αυτό συμβαίνει και
τώρα. Αλλά, πάντως, θέλω να επαναλάβω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική
είναι μια εξωτερική πολιτική αρχών.
Αυτές τις αρχές θα συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε και να υποστηρίζουμε», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον κ. Σούκρι.

Φθηνή ενέργεια
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο
υπουργοί συζήτησαν για την ανάγκη
επανασχεδιασμού των ενεργειακών
αγωγών με στόχο την άμεση μεταφορά
των κοιτασμάτων της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα που θα προκύψει από την απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό
αέριο. Υπό το βάρος των εξελίξεων και
με την αγορά να διψά για φθηνή ενέργεια, σήμερα, Τρίτη, αναμένεται στην
Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ, ώστε να υπάρξει
συντονισμός ενεργειών, μιας και το
επόμενο διάστημα η σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να πάρει
«φωτιά».
Η συνάντηση Δένδια - Σούκρι έγινε
σε θερμό κλίμα, με τους δύο υπουργούς να θέτουν ακόμη επί τάπητος τη
στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου
και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, στέλνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας στην περιοχή. Στο
τραπέζι έπεσαν ακόμη οι εξελίξεις

Στρατιωτική συνεργασία

Επανασχεδιασμός
των ενεργειακών
πλάνων από
Ελλάδα - Αίγυπτο
στην Ουκρανία και οι αναταράξεις που
προκαλεί η ρωσική εισβολή στην ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και η κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο και τη Λιβύη.

Το θέμα της Λιβύης
«Συζητήσαμε αναλυτικά για τη Λιβύη,
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
με την ύπαρξη δύο πρωθυπουργών, του
κ. Ντμπεϊμπά και του κ. Μπασάγκα, και
πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις
ενέργειές μας, ώστε η Λιβύη να οδηγηθεί τελικά σε εκλογές», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.
Την ίδια ώρα, η Αθήνα στοχεύει στη
διατήρηση του άριστου επιπέδου των
διμερών σχέσεων με την Αίγυπτο,
επενδύοντας στη συνεργασία στον
ενεργειακό τομέα αλλά και στην άμυνα.
Η συμφωνία για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που υπέ-

γραψαν ο Νίκος Δένδιας και ο Σάμεχ
Σούκρι τον Αύγουστο του 2020 θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί ανάχωμα στις τουρκικές διεκδικήσεις, ενώ, για την ελληνική πλευρά
τουλάχιστον, το θέμα δεν έχει κλείσει,
αφού η οριοθέτηση ανατολικά του 28ου
μεσημβρινού παραμένει μία από τις βασικές επιδιώξεις της.

Συνάντηση Δένδια - Σούκρι στο
Κάιρο με στόχο να καλυφθεί
το έλλειμμα που θα προκύψει
από την απεξάρτηση της ΕΕ
από το ρωσικό φυσικό αέριο

Ελλάδα και Αίγυπτος ενισχύουν και τη
στρατιωτική τους συνεργασία, με κοινές
ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις. Ταυτόχρονα με την παρουσία του Νίκου Δένδια στο Κάιρο, ο διευθυντής Διεθνών
Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, ταξίαρχος Νικόλαος Χολέβας, και ο επικεφαλής του Κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της
Αιγύπτου, ταξίαρχος Γιασέρ Αμπντέλ
Μοέζ ελ-Χατίμπ, υπέγραψαν το ανανεωμένο πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών. Το πρόγραμμα
αυτό προβλέπει τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας - Αιγύπτου σε
διακλαδικές ασκήσεις, με κορωνίδα αυτής της συνεργασίας την πολυεθνική
πλέον άσκηση «Μέδουσα», ενώ ήδη
προγραμματίζονται ασκήσεις των επιμέρους κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη
να καταρτίσουν ένα σχέδιο για συνεκπαίδευση σε αντικείμενα επιχειρήσεων
σε αστικό περιβάλλον, ηλεκτρονικού
πολέμου, έρευνας και διάσωσης καθώς
και για ασκήσεις με τη συμμετοχή τμημάτων των Ειδικών Επιχειρήσεων.
Τα τελευταία χρόνια, τα δύο Επιτελεία
έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τη στρατιωτική τους συνεργασία επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς
Αθήνας - Καΐρου. Άλλωστε, η Αίγυπτος
ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ελλάδας
για τη διεξαγωγή ασκήσεων, στήνοντας
τείχος αποτροπής στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
και μάλιστα μεσούσης της ελληνοτουρκικής κρίσης.
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Τα 2+1 σενάρια
για το τέλος
του πολέμου

Πούτιν: «Πες
του ότι θα τους
συντρίψω»

Π

ώς θα τελειώσει ο πόλεμος
στην Ουκρανία; Υπάρχει περιθώριο για διπλωματική λύση και συμβιβασμό ή θα δούμε μια σύγκρουση διαρκείας που θα μετατρέψει τη χώρα σε ένα «ευρωπαϊκό Αφγανιστάν»; Καθώς αρχίζει ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών
στην Κωνσταντινούπολη, τρία είναι τα πιο
πιθανά σενάρια που συζητούνται κεκλεισμένων των θυρών στη Μόσχα, στο Κίεβο,
στην Ουάσιγκτον και στην Ευρώπη.
Το πρώτο προβλέπει την ουδετερότητα
και την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, το δεύτερο μια διχοτόμηση της
χώρας και το τρίτο και χειρότερο την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και τη συνέχιση ενός αιματηρού πολέμου μέχρι να
συνθηκολογήσουν οι Ουκρανοί.
Καθώς η εισβολή εξελίσσεται άσχημα
για τη Ρωσία και οι κυρώσεις αρχίζουν να
γονατίζουν τη Μόσχα, ο Πούτιν μπορεί να
κρίνει ότι η συνέχιση του πολέμου συνιστά
μεγαλύτερη απειλή για την ηγεσία του και
να αναζητήσει μια διπλωματική διέξοδο.

Ο πολιτικός συμβιβασμός
«Την ίδια στιγμή οι ουκρανικές Αρχές
βλέποντας τη συνεχιζόμενη καταστροφή
της χώρας τους ίσως αναγκαστούν να δεχτούν έναν πολιτικό συμβιβασμό», γράφουν οι «New York Times» εξετάζοντας

αυτό το σενάριο. «Ας πούμε ότι η Ουκρανία αποδέχεται τη ρωσική κυριαρχία στην
Κριμαία και σε τμήματα του Ντονμπάς στα
ανατολικά. Έναντι αυτού, ο Πούτιν αποδέχεται την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ουκρανίας, η οποία θα δεσμευτεί
ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ»,
γράφει η αμερικανική εφημερίδα.
Το σενάριο προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, που θα ζητήσει δεσμευτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της από δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η
Βρετανία και η Τουρκία. Ο πόλεμος θα
μπορούσε να τελειώσει με μια μερική
στρατιωτική νίκη της Ρωσίας στα ανατολικά και την de facto στρατιωτική διχοτόμηση που θα δημιουργήσει δύο διαφορετικές Ουκρανίες: μια φιλοδυτική και δημοκρατική με έδρα τη Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και μια ανατολική οντότητα που θα υποστηρίζεται και θα ελέγχεται πλήρως από τη Ρωσία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη δηλώσει ότι συζητά την
ουδετερότητα αλλά όχι τη διχοτόμηση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις.
Το τρίτο και πιο ζοφερό σενάριο προβλέπει μια παρατεταμένη σύρραξη, κάτι
σαν ευρωπαϊκό Αφγανιστάν με χιλιάδες
νεκρούς, μέχρις ότου αναγκαστεί να συνθηκολογήσει ο Ζελένσκι.

Έπειτα από 32 μέρες αδυσώπητων
επιθέσεων ο δήμαρχος της Μαριούπολης είπε χθες ότι «η πόλη βρίσκεται
πλέον στα χέρια των Ρώσων κατακτητών». Ταυτόχρονα ζήτησε την πλήρη και
άμεση εκκένωση των παγιδευμένων
πολιτών, καταγγέλλοντας ότι ο ρωσικός
στρατός εμποδίζει τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων.
Η μαρτυρική Μαριούπολη, το στρατηγικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, έχει μετατραπεί σε «παγωμένη κόλαση» για
160.000 παγιδευμένους αμάχους, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ
τα τρόφιμα και τα φάρμακα εξαντλούνται.
Δραματικές εικόνες δείχνουν συγγενείς των νεκρών από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς να τους θάβουν σε αυτοσχέδιους τάφους στη μέση των κατεστραμμένων δρόμων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1.119
άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στην
Ουκρανία, ανάμεσά τους 143 παιδιά.

Η ουδετερότητα και
αποστρατιωτικοποίηση της
Ουκρανίας ή η διχοτόμησή της
δίνουν τέλος στον εφιάλτη - Στα
χέρια των Ρώσων Μαριούπολη

Μυστική συνάντηση στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς την περασμένη Τετάρτη,
κομίζοντας χειρόγραφο σημείωμα του Ουκρανού προέδρου
Ζελένσκι, όπως αποκαλύπτουν
οι «Times». Το σημείωμα περιείχε σύνοψη των όρων που θα
αποδεχόταν το Κίεβο για τον
τερματισμό του πολέμου. «Πες
του ότι θα τους συντρίψω», φέρεται να ήταν η οργισμένη απάντηση του Ρώσου προέδρου.
Άλλο ρεπορτάζ της «Wall
Street Journal» αναφέρει ότι ο
Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές έπαθαν δηλητηρίαση στο Κίεβο, ίσως από κάποιον χημικό παράγοντα. Οι Ουκρανοί κατηγορούν «σκληροπυρηνικούς στη Μόσχα» θεωρώντας τη δηλητηρίαση απόπειρα σαμποτάζ των συνομιλιών.
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Σ

χεδόν κάθε πρωί, στο κέντρο
της Λβιβ λαμβάνει χώρα ένα
μακάβριο τελετουργικό. Οι κηδείες των νεκρών στρατιωτών
τείνουν να μετατραπούν σε μια ιδιότυπη
«ρουτίνα» στην οποία συμμετέχει ολόκληρη η πόλη. Οι τελετές λαμβάνουν χώρα στον κεντρικό καθεδρικό ναό της Λβιβ,
την ελληνοκαθολική εκκλησία των Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΒΙΒ:
Σταύρος
Ιωαννίδης
stavros.ion@gmail.com

Η χθεσινή ήταν και αυτή μια ημέρα πένθους για την πόλη. Με μάτια δακρυσμένα,
πρόσωπα βουβά, η μητέρα, ο αδερφός, οι
συμπολεμιστές αλλά και ο κόσμος που
έτυχε να περνά από το σημείο, είπαν το τελευταίο αντίο σε έναν από τους υπερασπιστές της Ουκρανίας, τον 38χρονο Ίχορ,
που έχασε τη ζωή του στην πρώτη γραμμή.
«Μια νέα γενιά ηρώων δημιουργείται στην
Ουκρανία. Η χώρα ποτίζεται με το αίμα
τους, θα τους θυμόμαστε για πάντα, τους
χρωστάμε τη ζωή μας», ανέφερε στην
«Political» ο Αντρέι, ο μεγαλύτερος αδερφός του Ίχορ.

Στον «βωμό» των πεσόντων
Συζητάμε μπροστά από έναν «βωμό»
που έχει στηθεί μέσα στον καθεδρικό ναό
στη μνήμη των στρατιωτών αλλά και των
αμάχων, μεταξύ των οποίων και παιδιών,
που έχουν χάσει τη ζωή τους από την
έναρξη του πολέμου. Ο Αντρέι μού λέει
πως ο αδερφός του ήταν πολύ έμπειρος
πολεμιστής. Ήταν μέλος μιας ειδικής
ομάδας του ουκρανικού στρατού που κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις ξεκίνησε η
ρωσική εισβολή. Τον έστειλαν στην Κριμαία για να κρατήσει με την ομάδα του το
νότιο μέτωπο, εξασφαλίζοντας πολύτιμο
χρόνο στις ουκρανικές δυνάμεις. Όταν
έσπασε το μέτωπο, βρέθηκαν περικυκλωμένοι από τα ρωσικά στρατεύματα που
σφυροκοπούσαν τις θέσεις τους. «Ο
αδερφός μου σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες του πολέμου, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Οι στρατιώτες μας δεν μπορούσαν να
πάρουν τη σορό του, γιατί η περιοχή είχε
καταληφθεί από τους Ρώσους. Πολέμησαν για να την πάρουν και κατάφεραν να
τον φέρουν στην οικογένειά του. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ», είπε ο Αντρέι.

Κόσμος με λουλούδια
Έξω από τον ναό περιμένουν δύο στρατιωτικοί, ο ένας κρατά μια τρομπέτα και ο
άλλος ένα τύμπανο. Περιμένουν τη στιγμή

Αποχαιρετώντας
τους ΗΡΩΕΣ
που έφυγαν νέοι
που θα βγει το φέρετρο με τον νεκρό
στρατιώτη για να αποδώσουν τις αρμόζουσες τιμές. Η πλατεία έξω από την εκκλησία είναι γεμάτη από κόσμο που κρατά
λίγα λουλούδια. Ανάμεσά τους, στρατιώτες, πολιτοφύλακες αλλά και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο που ακολουθούν την πομπή μέχρι το στρατιωτικό νεκροταφείο. Εκεί εκτυλίσσεται το τελευταίο επεισόδιο του δράματος. Ένας αξιωματικός παραδίδει στη μητέρα του Ίχορ
την ουκρανική σημαία που σκέπαζε το
φέρετρό του και τον κόκκινο μπερέ του.
Καθώς ο ιερέας σκεπάζει τον τάφο, ακούγεται ο εθνικός ύμνος και το τιμητικό άγημα πυροβολεί δύο φορές στον αέρα. Πα-

ρατηρούμε ότι οι τάφοι στο στρατιωτικό
νεκροταφείο είναι φρέσκοι, νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και τις οικογένειές τους
από τους Ρώσους εισβολείς.
Επιστρέφοντας στο ιστορικό κέντρο της
Λβιβ, ακούμε και πάλι να ηχούν οι σειρήνες του πολέμου. Μετά τις δύο πυραυλικές επιθέσεις του Σαββάτου, ο κόσμος είναι πλέον ανήσυχος και τρέχει κατευθείαν
στα καταφύγια.
Οι ρωσικοί πύραυλοι Ισκαντέρ που
εκτοξεύθηκαν από τη Λευκορωσία αλλά
και οι πύραυλοι Καλίμπρ από τη Σεβαστούπολη έπληξαν μια αποθήκη καυσίμων μόλις τρία χιλιόμετρα από το κέντρο

της πόλης και μια στρατιωτική εγκατάσταση στα περίχωρα.
Επιθέσεις σημειώθηκαν όχι μόνο στη
Λβιβ αλλά σε ολόκληρη τη Δυτική Ουκρανία παρά τις ανακοινώσεις της Μόσχας ότι
κατά τη δεύτερη φάση του πολέμου οι ρωσικές επιχειρήσεις θα εστιάσουν κυρίως
στην περιοχή του Ντονμπάς.

Εικόνες αρχαίας τραγωδίας
στις κηδείες νεκρών
Ουκρανών στρατιωτών
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Έ

να πρόβλημα δεκαετιών, που
χαρακτήριζε το απαρχαιωμένο
γραφειοκρατικό σύστημα της
ελληνικής Πολιτείας, επιτέλους
επιλύεται. Και αυτό αφορά την επίδοση
των ποινικών εγγράφων στους πολίτες,
καθώς από το νέο δικαστικό έτος θα γίνεται ψηφιακά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νομοθετική
ρύθμιση των υπουργών Δικαιοσύνης
Κώστα Τσιάρα, Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκου και Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου
Πιερρακάκη, καθιερώνεται η ηλεκτρονική επίδοση ως ο κύριος τρόπος επίδοσης
από τους επιμελητές των ποινικών δικαστηρίων.
Με τη χρήση της νέας ψηφιακής εφαρμογής:
• Απελευθερώνονται 1.500 άνδρες και
γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που
εκτελούσαν χρέη δικαστικού επιμελητή
και επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους για
την προστασία των πολιτών.
• Απελευθερώνεται μεγάλος αριθμός δικαστικών υπαλλήλων που είχε επιφορτιστεί με το συγκεκριμένο έργο.
• Η επίδοση πραγματοποιείται άμεσα,
ηλεκτρονικά, χωρίς καθυστερήσεις και με
σεβασμό στη διαφύλαξη των προσωπικών
δεδομένων των πολιτών.
Η τροποποίηση της διαδικασίας θα εξειδικευτεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
συναρμόδιων υπουργών, στην οποία θα
αναφέρονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες εφαρμογής της ηλεκτρονικής επίδοσης.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι η φυσική επίδοση δεν καταργείται πλήρως. Περιορίζεται όμως μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
κατόπιν αξιολόγησης του αρμόδιου εισαγγελέα, αφού ληφθούν υπόψη το ιδιαίτερο
γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας (λχ,
νησιά, δύσβατες ορεινές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές κ.λπ.) αλλά και η επικινδυνότητα που εγκυμονούν οι επιδόσεις
σε εμπλεκόμενους σε ειδικές κατηγορίες
παραβατικών συμπεριφορών.

Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Το υπουργείο Δικαιοσύνης
εργάζεται μεθοδικά για την ψηφιακή μετάβαση του εθνικού δικαστικού συστήματος.
Σήμερα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια
υπουργεία, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα. Η
ηλεκτρονική επίδοση καθιερώνεται ως ο
κύριος τρόπος επίδοσης για την ποινική δικαιοσύνη με την αξιοποίηση σύγχρονων
ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν
απόλυτη διαφάνεια, ταχύτητα και εγγυήσεις αντικειμενικότητας. Με τις νέες ρυθμίσεις διασφαλίζονται πλήρως τα ποιοτικά

Διαδικτυακά η επίδοση
εγγράφων ποινικής δίκης
χαρακτηριστικά της ποινικής δίκης. Παράλληλα, αποδεσμεύεται ένας σημαντικός
αριθμός αστυνομικών οργάνων και δικαστικών επιμελητών και εξασφαλίζεται σημαντικό δημοσιονομικό όφελος».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «η Ελληνική Αστυνομία αλλάζει προς όφελος των
πολιτών με μεταρρυθμίσεις και συνεχή
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της. Σήμερα
επιλύεται ένα πρόβλημα 40 ετών με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο, με την πολύ δημιουργική συνεργασία των υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
ασφαλώς του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη».

Ενάμισι εκατομμύριο δικόγραφα
Με τη μεταρρύθμιση αυτή 1.500.000 δικόγραφα που διακινούνται ετησίως έως
σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία θα
επιδίδονται ψηφιακά στους ενδιαφερόμενους επιταχύνοντας τις διαδικασίες απόδοσης της δικαιοσύνης. Αυτή η πρωτοβουλία, πέραν του εκσυγχρονισμού και της
επιτάχυνσης των δικονομικών διαδικασιών, απαλλάσσει και απελευθερώνει

1.500 αστυνομικούς από αυτό το κατ’ εξοχήν γραφειοκρατικό πάρεργο.
Οι αστυνομικοί αυτοί επιστρέφουν στα
κύρια αστυνομικά τους καθήκοντα, δίπλα
στον πολίτη, στις γειτονιές, στις αναγκαίες
περιπολίες, οπουδήποτε πραγματικά χρειάζονται και ενισχύουν με αυτό τον τρόπο το
αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.
Tη ρύθμιση αυτή τη νομοθετούμε από
κοινού τα τρία υπουργεία μέσα στον Απρίλιο και ταυτόχρονα οργανώνονται τα μέτρα
που χρειάζονται ώστε από τη νέα δικαστική
περίοδο τον Σεπτέμβριο να γίνουν πράξη».

Σημαντικό έργο
Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
τόνισε ότι «με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα (σ.σ.: χθες) το πολύ σημαντικό
έργο της ψηφιακής επίδοσης δικογράφων.
Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό
παράδειγμα του πώς τα ψηφιακά μέσα
μπορούν να έρθουν να συμβάλουν και να
γίνουν αρωγοί σε ένα καλύτερο σχεδιασμένο κράτος.
Με αυτήν και μόνο την πλατφόρμα και
την αλλαγή της διαδικασίας, που τα τρία

υπουργεία ερχόμαστε να προτείνουμε,
1.500 αστυνομικοί γυρίζουν στο θεμελιώδες τους καθήκον που είναι η προστασία
των Ελλήνων πολιτών. Το χρονοδιάγραμμα
είναι το νέο δικαστικό έτος. Τη μέρα της
εφαρμογής θα βρεθούμε πάλι και θα κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας. Είμαστε σε μια πολύ στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και με το υπουργείο Δικαιοσύνης
για να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε
πολλές ακόμη διαδικασίες».

Με τη νομοθετική ρύθμιση
των υπουργών Δικαιοσύνης,
Προστασίας του Πολίτη και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«απελευθερώνονται»
1.500 αστυνομικοί
και σημαντικός αριθμός
δικαστικών υπαλλήλων
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Φόβος για έξαρση μετά το Πάσχα

Μ

ας χωρίζει λιγότερο από
ένας μήνας από το Πάσχα
και η συζήτηση άνοιξε για
τα καλά πλέον σχετικά με το
πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά και το τι
θα γίνει με τη χρήση μάσκας.

Εμπειρογνωμόνων». Ωστόσο, όλα θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο. «Το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους άνω των 60
ετών, όπως και όλα τα μέτρα που θα ανασταλούν, θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο. Δεν καταργούνται τα μέτρα, αλλά
αναστέλλονται με βάση την επιδημιολογική εικόνα και την έλευση του καλοκαιριού», είπε ο κ. Πλεύρης. Σε σχέση με τους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς, απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην επιστρέψουν στο ΕΣΥ όσο υπάρχει πανδημία. Με
νομοθετική διάταξη παρατείνεται η αναστολή εργασίας μέχρι τις 31/12/22.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών αλλά και το άνοιγμα του τουρισμού
δημιουργούν τις συνθήκες για άρση των
περιορισμών, όμως πάντα θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Μέλη της Επιτροπής
των Ειδικών έλεγαν στην «Political» ότι
σαφώς οι σκληροί δείκτες υποχωρούν, οι
θάνατοι είναι γύρω στους 50 τη μέρα και οι
διασωληνωμένοι κοντά στους 340, όμως
κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το
τι μπορεί να συμβεί αν όλοι οι περιορισμοί
σταματήσουν απότομα πριν από το Πάσχα.
Η χαλάρωση που θα υπάρχει στις γιορτές
είναι το ένα θέμα και το δεύτερο ότι αν
υπάρξει και άλλη αποκλιμάκωση των μέτρων, οι πολίτες μπορεί να λάβουν το λάθος μήνυμα και να έχουμε νέα υποτροπή
της επιδημίας μετά το Πάσχα. Το κλίμα
που επικρατεί στην Επιτροπή είναι «όχι
στις απότομες αλλαγές». Μέλη της φοβούνται ότι δεν θα ήταν ασφαλές, για παράδειγμα, να σταματήσει η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού πριν από το
Πάσχα μαζί με τη μη χρήση μάσκας. Για

Στα 27.490 τα κρούσματα

αυτό και υπάρχει η σκέψη αρχικά να μη
χρησιμοποιούμε πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπούμε σε εξωτερικούς χώρους εστίασης και εμπορικά κέντρα και
μετά να δούμε τι θα κάνουμε για τους
εσωτερικούς χώρους.

Τι είπε ο Πλεύρης
Άρα η επιθυμία για άρση περιορισμών
από τις 18 Απριλίου είναι υπαρκτή, όμως
μάλλον θα δούμε πλήρη απελευθέρωση
τον Μάιο ώστε να αποκλειστούν τυχόν πισωγυρίσματα. Ο υπουργός Υγείας Θανά-

σης Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε
πως «το πιστοποιητικό εμβολιασμού παραμένει κανονικά, γιατί είναι πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που
εξετάζεται και θα το δούμε και με γνώμονα την επιδημιολογική εικόνα είναι για την
περίοδο του καλοκαιριού, δηλαδή είτε
από 18 Απριλίου είτε από τον Μάιο η πρόσβαση στους χώρους -και κατά βάση σε
εξωτερικούς χώρους- να γίνεται χωρίς
την ανάγκη επίδειξης του πιστοποιητικού.
Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένης συζήτησης στην Επιτροπή των

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΥ ανέρχονταν σε
27.490, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid19 είναι 73, ενώ ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
342. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, οι 201 είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και οι 141 είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Αύξηση κρουσμάτων
σε ενδεχόμενη χαλάρωση
των μέτρων τρέμουν οι ειδικοί,
για αυτό δεν πρόκειται να
καταργηθεί το πιστοποιητικό
εμβολιασμού πριν από τον Μάιο

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ παρουσίασε σε εκπροσώπους κομμάτων η Κεραμέως
Η αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, η ενίσχυση της
λειτουργικότητάς τους, η προώθηση της σύνδεσής τους με
την κοινωνία και ο εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ είναι οι
τέσσερις άξονες του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που παρουσίασε στους εκπροσώπους του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Μεταξύ άλλων, η υπουργός αναφέρθηκε στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, όπως τα κοινά προπτυχιακά μεταξύ
πανεπιστημιακών τμημάτων, τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά και βιομηχανικά διδακτορικά και τα κίνητρα για την
προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από
το εξωτερικό.
Περιέγραψε επίσης την προσπάθεια εξωστρέφειας

των πανεπιστημίων που θα βασιστεί στις startups φοιτητών, διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, την παροχή
υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια προς πο-

λίτες και φορείς, τη δυνατότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων και την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης συνεργασιών. «Διαμορφώνουμε ένα πανεπιστήμιο πιο ποιοτικό, πιο αυτόνομο,
πιο λειτουργικό, πιο εξωστρεφές, πιο στενά συνδεμένο
με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Ένα πανεπιστήμιο
που διευρύνει τις προοπτικές και τους ορίζοντες των
φοιτητών μας, που παρακινεί το διδακτικό προσωπικό
να καινοτομήσει και να εξελιχθεί, που αποτελεί ζωντανή κυψέλη έρευνας, καινοτομίας, δράσης και έκφρασης, ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί μέσα στην κοινωνία για την κοινωνία», σχολίασε η κυρία Κεραμέως
μιλώντας στους εκπροσώπους των κομμάτων.
Εύη Πανταζοπούλου
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Της Σοφίας Σπίγγου

«Κ

όκκινο» χτύπησε η ένταση
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στη δίκη
του Πέτρου Φιλιππίδη για
έναν βιασμό κατ’ εξακολούθηση και δυο
απόπειρες του ίδιου αδικήματος.
Μέσα στη μικρή δικαστική αίθουσα, ο
κατηγορούμενος ηθοποιός βρέθηκε σε
απόσταση αναπνοής από τις τρεις γυναίκες που τον καταγγέλλουν. Φανερά αδυνατισμένος αλλά χωρίς όμως να είναι
πρόδηλο το όποιο πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει σύμφωνα με τον συνήγορό του,
παρακολούθησε τη διαδικασία καθισμένος στις πρώτες θέσεις της δικαστικής αίθουσας σε κλοιό αστυνομικών. Λίγο πίσω
του βρίσκονταν η σύζυγός του και ο γιος
του, που έφτασαν νωρίς το πρωί στη δικαστική αίθουσα. Στην άλλη πλευρά της
ίδιας αίθουσας, βρεθήκαν και χθες η Εβελίνα Παπούλια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Λένα Δροσάκη συνοδευόμενη
από τον σύζυγο της Αλέξανδρο Μπουρδούμη και ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την υποβολή
αιτήματος από τα δυο εκ των τριών θυμάτων να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την αντίρρηση της
υπεράσπισης, έκανε δεκτό το αίτημα, με
το σκεπτικό πως οι επίμαχες καταθέσεις
πρέπει να δοθούν μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας αφού με αυτό τον τρόπο οι
γυναίκες θα μπορέσουν να αναφερθούν
με λεπτομέρειες στα περιστατικά που καταγγέλλουν.

«Δεν σέβεστε τα θύματα»
Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε οδηγηθεί
σε διακοπή, αφού η εκ των συνηγόρων
του ηθοποιού, εκφράζοντας την αντίθεσή
της στην κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, απευθυνόμενη στα θύματα, είπε

ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και κλειστές πόρτες
στην πρώτη κατάθεση

μεταξύ άλλων: «Εκτίθεστε, κύριες μου,
ποικιλοτρόπως και δεν μπορείτε να έρχεστε να ρίχνετε εκ των υστέρων δάκρυα στο
ποινικό ακροατήριο». Η αντίδραση των
συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής ήταν άμεση, με τον Αλέξανδρο Μίντζια να απαντά:
«Δεν σέβεστε τα θύματα… Ντροπή».
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση κεκλεισμένων των θυρών της
πρώτης καταγγέλλουσας, που έχει υποστηρίξει ότι βιάστηκε κατ’ εξακολούθηση
από τον ηθοποιό. Η εξέτασή της αναμένεται να συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για την 1η
Απριλίου. Πάντως, μετά το τέλος της χθεσινής διαδικασίας, ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έκανε λόγο για αντιφάσεις στις οποί-

ες υπέπεσε η πρώτη καταγγέλλουσα.
«Δώσαμε νομική μάχη προκειμένου η
δίκη να διεξαχθεί με ανοιχτές τις θύρες,
ώστε να μπορεί η κοινή γνώμη να πληροφορηθεί τι έχει συμβεί. Δυστυχώς, οι
πολλές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε
η καταγγέλλουσα δεν θα γίνουν ποτέ
γνωστές».

λαιπωρία, όμως είναι μια δίκη που αφορά
όλους μας, που αφορά τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο και αφορά και
το κίνημα metoo. Είμαστε αποφασισμένοι
να είναι όλα σε δημοσιότητα, ώστε να φανεί στον θεατρικό χώρο και το τι συμβαίνει
με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο»,
ανέφερε ο συνήγορός της Ζαχαρίας Σαλούστρος.

Διάσταση απόψεων
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ των φερόμενων ως
θυμάτων του ηθοποιού ως προς τη δημοσιότητα της δίκης, καθώς η δεύτερη μηνύτρια θα καταθέσει κανονικά στο ακροατήριο. «Εμείς διαφωνήσαμε με το αίτημα κεκλεισμένων των θυρών. Σίγουρα η πελάτισσά μου θα υποστεί ιδιαίτερη ψυχική τα-

Ξεκίνησε η δίκη Φιλιππίδη,
με τον κατηγορούμενο
να βρίσκεται για πρώτη φορά
απέναντι στα θύματα.

Οργή από τη μάνα της Τοπαλούδη για τη νέα διακοπή και το τζάμπα ταξίδι
Νέο «χτύπημα» από τον κορονοϊό δέχτηκε η δίκη για τον
βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, με αποτέλεσμα το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο να υποχρεωθεί σε νέα
διακοπή για τις 6 Απριλίου, για τέταρτη φορά από την
έναρξη της διαδικασίας.
Η διακοπή της δίκης προκάλεσε την αντίδραση των γονιών της Ελένης Τοπαλούδη, οι οποίοι ταξίδεψαν για ακόμη μία φορά από το Διδυμότειχο, προκειμένου να καταθέσουν στο δικαστήριο. «Τι, δηλαδή, θα κάνουμε πάλι το ταξιδάκι Διδυμότειχο και πίσω; Κανείς δεν νοιάζεται για μας.
Τι να πω», ανέφερε απευθυνόμενη στους δικαστές η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, ενώ ο πατέρας της φοιτήτριας,

που δολοφονήθηκε το 2018, ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε να οριστούν συνεχόμενες δικάσιμοι μετά τις 6
Απριλίου.
Στο εδώλιο του Εφετείου κάθισαν χθες και οι δυο νεαροί θύτες, στη θέα των οποίων η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη και οι μητέρες της Ερατώς και της Γαρυφαλλιάς, οι
οποίες επίσης δολοφονήθηκαν άγρια, αντέδρασαν. «Κάτω
τα μάτια σας, μην κοιτάτε τη μάνα, δολοφόνοι», τους φώναξε η μητέρα της Ερατώς, ενώ η μητέρα της Γαρυφαλλιάς
συμπλήρωσε: «Να τους βλέπουμε, αντί να σκύβουν το κεφάλι, να γελάνε. Ούτε ένα ίχνος μετάνοιας».
Σ.Σ
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Αφγανική μαφία: Εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί και δολοφονίες στο κέντρο της Αθήνας
Εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί, ακόμη και ανθρωποκτονίες…
Αυτές ήταν οι δραστηριότητες δύο από τις πιο σκληρές
συμμορίες της αφγανικής μαφίας που λυμαίνονταν το
κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα τις περιοχές του
Αγίου Παντελεήμονα και της Κυψέλης. Θύματά τους,
ομοεθνείς τους που είτε είχαν ανοίξει κάποιο μικρό κατάστημα, είτε απλώς διέμεναν με την οικογένειά τους σε
γειτονιά που ελεγχόταν από τις δύο συμμορίες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών περιλαμβάνει στοιχεία-σοκ για τη δράση
των Αφγανών κακοποιών.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας άρχιζαν να «ξεσκονί-

ζουν» περιστατικά που φαίνονταν μεμονωμένα, όπως η
άγρια δολοφονία ενός 26χρονου Αφγανού στην πλατεία
Βικτωρίας στις 14 Ιουνίου 2018, αλλά όπως αποδείχτηκε
ήταν μέρος ενός «ακήρυχτου πολέμου» για την επικυριαρχία στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά η ΕΛΑΣ εξιχνίασε δύο ανθρωποκτονίες και πέντε απόπειρες, ενώ ο
αριθμός των θυμάτων ξυλοδαρμού και εκβιασμού είναι
άγνωστος, καθώς τα στόματα -ακόμη και τώρα- δύσκολα
ανοίγουν. Με χειροπέδες κατέληξαν εννέα Αφγανοί, ενώ
στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δέκα ομοεθνείς
τους, που εμπλέκονται σε βαρύτατες κακουργηματικές
πράξεις. Το πιο πρόσφατο περιστατικό που αποτέλεσε

θρυαλλίδα εξελίξεων, ήταν ο πυροβολισμός ενός 17χρονου Λιβανέζου σε καφέ-μπαρ στον Άγιο Παντελεήμονα,
με δράστη έναν 32χρονο Αφγανό. Όπως αναφέρεται στη
δικογραφία, παρ’ ολίγον θύμα των συμμοριών (σ.σ. απόπειρα δολοφονίας) δέχτηκε λίγες ημέρες αργότερα απειλές: «Αυτή τη φορά μπορεί να γλίτωσες, την επόμενη
όμως θα σε σκοτώσω». Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε
ότι από τους εκβιασμούς οι Αφγανοί κακοποιοί άρπαζαν
από 400-500 έως 3.000 ευρώ από τα θύματά τους, ενώ
στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ βρίσκονται και οι δραστηριότητες των συμμοριών στο λιμάνι της Πάτρας.
Κ.ΠΑΠ.

Συνεχείς οι ανατροπές
στο θρίλερ της Πάτρας

Σ

το στάδιο της επαλήθευσης -από
το εργαστήριο του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιου στη Θεσσαλονίκηβρίσκονται οι τοξικολογικές εξετάσεις της 9χρονης Τζωρτζίνας, με την αγωνία για το θρίλερ της Πάτρας να κορυφώνεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να το
πει με βεβαιότητα σε μια υπόθεση με πολλές
ανατροπές και ακόμη περισσότερα αναπάντητα ερωτήματα.
Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα από τις
ιστολογικές εξετάσεις που έγιναν στη σορό του κοριτσιού δεν φαίνεται να είναι ικανές από μόνες τους να δείξουν την ακριβή
αιτία θανάτου. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο αρμόδιος παθολογοανατόμος που ανέλαβε την έρευνα δεν εντόπισε παθολογικά αίτια που να δικαιολογούν τον θάνατο του παιδιού. Αυτό, βέβαια,
μπορεί να αποτελεί ένδειξη εγκληματικής
ενέργειας, δεν μπορεί όμως από μόνο του
να οδηγήσει τις Αρχές σε συμπέρασμα. Για
αυτό και αστυνομικές πηγές που μιλούν
στην «Political» επισημαίνουν για μία ακόμη φορά ότι «είναι πολύ πρόωρο να ακούγονται φήμες για εντάλματα και συλλήψεις. Η έρευνα προχωρά, είναι όμως δύσκολη και απαιτείται προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια».

Περιμένουν τις τοξικολογικές
Σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι εσχάτως στο «μικροσκόπιο» έχει μπει το ενδεχόμενο ο θάνατος της 9χρονης Τζωρτζίνας να προήλθε από κάποια -άγνωστη για

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

την ώρα- τοξική ουσία που νέκρωσε τον
οργανισμό της. Και για αυτό όμως θα
απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα
κάποιων ημερών, μέχρι να προκύψουν
αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. «Αυτό που
ελέγχεται είναι εάν οι ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του παιδιού προέρχονταν από τη φαρμακευτική του αγωγή ή
όχι. Και εάν προέρχονταν από τη φαρμακευτική αγωγή, σε τι ποσότητες χορηγήθηκαν στο κορίτσι», εξηγούν οι ίδιες πηγές στην «Political».
Πόρισμα, με βάση το σύνολο των στοιχείων, θα βγάλει ο ιατροδικαστής Σωτήρης
Μπουζιάνης, αφού συνδυάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα έγγραφα που

έχει στα χέρια του από τα νοσοκομεία
όπου νοσηλεύτηκε το παιδί. Η έκθεση αυτή θα παραδοθεί στην ΕΛΑΣ, χωρίς όμως
κανείς να γνωρίζει το πότε αυτό θα γίνει,
για να τρέξουν οι όποιες εξελίξεις.
Όσον αφορά τις καταθέσεις στο Τμήμα
Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αυτές συνεχίζονται με τους γνωστούς ρυθμούς. Εάν,
μάλιστα, ισχύει ότι θα πρέπει να εξεταστούν περί τα 70 άτομα (σ.σ. γιατροί, νοσηλευτές κ.ά.), τότε καταλαβαίνει κανείς ότι
είναι σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα τελειώσει η έρευνα εντός της εβδομάδας.

Σε κρίσιμη καμπή η έρευνα
- Οι ιστολογικές εξετάσεις
δεν έδειξαν τα ακριβή
αίτια θανάτου της Τζωρτζίνας

Κακουργηματική
δίωξη σε 10 νεαρούς
για οπαδική
επίθεση σε 14χρονο
Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής
βλάβης, από κοινού, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δέκα νεαρών, 16
έως 19 ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται
στη δικογραφία για την άγρια επίθεση
με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 14χρονου που σημειώθηκε στην παραλιακή
λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, δύο 24ωρα πριν από τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου
Άλκη Καμπανού.
Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει όλα τα πρόσωπα που μετείχαν
στον ξυλοδαρμό του 14χρονου και εν
συνεχεία τα κάλεσε αρχικά να δώσουν
εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου.
Η δικογραφία -στην οποία περιλαμβάνεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας της
περιοχής που κατέγραψε την επίθεσηδιαβιβάστηκε στη συνέχεια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
και τους απαγγέλθηκε η συγκεκριμένη
κατηγορία, για την οποία θα κληθούν να
απολογηθούν το επόμενο διάστημα
στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της
29ης Ιανουαρίου, όταν οι δράστες επιτέθηκαν απρόκλητα στον 14χρονο και
τον ξυλοκόπησαν. Όπως είχε καταγγείλει το θύμα, όσο δεχόταν τα χτυπήματα
τον ρωτούσαν «τι ομάδα είναι». Χάρη
στην επέμβαση υπαλλήλων παρακείμενου ξενοδοχείου («Μακεδονία Παλλάς») που αντιλήφθηκαν το σκηνικό
γλίτωσε τα χειρότερα. Το θύμα συνοδευόταν από τον 15χρονο αδελφό του,
που κατάφερε να ξεφύγει νωρίτερα.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΟΤΑ: Οι 32 δήμοι στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Ανοίγουν σήμερα, Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, αλλά και
το Μητρώο Επιμελητών, όπου θα εγγραφούν όσες και όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να απασχοληθούν ως επιμελήτριες και επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».
Το πρόγραμμα προβλέπει κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών (2 ετών και 6 μηνών) και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των
εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων
για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους.
Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 32 δήμους, που είναι οι εξής: Αβδύρων,
Αμφιλοχίας, Ανατολική Σάμου, Άνδρου, Αποκορώνου, Βέλου-Βόχας, Βοΐου, Βόρειας Κέρκυρας, Βόρειας Κυνουρίας, Γόρτυνας, Δίου Ολυμπίου, Εμμανουήλ Παππά,
Εορδαίας, Ευρώτα, Ικαρίας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Καβάλας, Καρπάθου, Κρωπίας, Λεβαδέων, Μάνδρας Ειδυλλίας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Μυκόνου, Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων, Ορεστιάδας, Παλαμά, Πηνειού, Πρέβεζας, Ρήγα Φεραίου,
Σάμης, Σουλίου, Σύρου Ερμούπολης.

Λαγκαδάς

Έκλεψαν 10 προτομές ηρώων
από το Στρατιωτικό Μουσείο

Δέκα προτομές ηρώων από παρακείμενο χώρο του Στρατιωτικού
Μουσείου Λαχανά, στον Δήμο Λαγκαδά, αφαίρεσαν άγνωστοι. Οι προτομές βρίσκονταν σε αφύλακτο υπαίθριο χώρο. Την υπόθεση διερευνά
η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. «Η βεβήλωση του
μνημείου στον Λαχανά, που
ήταν αφιερωμένο σε ήρωες οι
οποίοι βρέθηκαν με αυταπάρνηση στο πεδίο της μάχης προκειμένου να είναι η πατρίδα
μας ελεύθερη, αποτελεί πράξη
μέγιστης ασέβειας προς τους
προγόνους μας. Είμαστε σε συνεννόηση με τις αστυνομικές Αρχές,
ώστε οι δράστες της κλοπής των δέκα προτομών να εντοπιστούν και να
τιμωρηθούν παραδειγματικά», δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Ταχματζίδης, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του.

Ήπειρος

Αναδείχθηκαν τρεις οριστικοί
ανάδοχοι σε ισάριθμα έργα
Τον οριστικό ανάδοχο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στη
Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 7.845.154
ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το ΕΠ « Ήπειρος 20142020». Η κατασκευή του θα γίνει από την εταιρεία ΤΕΔΡΑ και υλοποιείται από την οικεία περιφέρεια σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Κόνιτσας. Η ΟΕ ανέδειξε επίσης
οριστικό ανάδοχο (Εργοδομή Ηπείρου ΑΤΕ) και για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο
οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 461.000 ευρώ.
Τέλος, ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο (Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική ΟΕ) του έργου «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού
Λάλιζα - Δομολεσιά, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ».

!

ΟΤΑ

Άναψε «πράσινο φως»
για προσλήψεις 1.014
συμβασιούχων

Το «πράσινο φως» για 1.014 προσλήψεις συμβασιούχων σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δόθηκε με δύο
αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών,
Μάκη Βορίδη.
Συγκεκριμένα: Με την αριθμ.
18847/22.3.2022 απόφαση, εγκρίνεται
η πρόσληψη 752 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 8 μήνες,
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
Με την αριθμ. 18975/22.3.2022 απόφαση, εγκρίνεται η πρόσληψη 262 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ιδίως
ΔΕΥΑ).Με τις παραπάνω αναφερθείσες
υπουργικές αποφάσεις προκαλείται
αντιστοίχως δαπάνη ποσού 7.052.256
ευρώ και 2.457.036 ευρώ περίπου σε
βάρος των προϋπολογισμών των ωφελουμένων αυτοδιοικητικών φορέων, η
οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά
από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι εν λόγω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Θεσσαλία

Στο Κιλελέρ, για την εξέγερση
των κολίγων ο Αγοραστός

Στην εκδήλωση μνήμης για την εξέγερση των κολίγων του Κιλελέρ συμμετείχε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Στέλνοντας το δικό του μήνυμα, ο περιφερειάρχης
τόνισε: «Στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή στην
πράξη με έργα ουσίας, στηρίζουμε τους ανθρώπους
της υπαίθρου, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα και
την εθνική οικονομία, στηρίζουμε θέσεις εργασίας. Με
ενσυναίσθηση, στηρίζουμε τη συνέχιση της ζωής και
της παραγωγής στη Θεσσαλία».
Συνδέοντας, δε, την εξέγερση με τις σημερινές ανάγκες των αγροτών, ο κ. Αγοραστός τόνισε: «Το διακύβευμα για το βιώσιμο μέλλον είναι η αυτάρκεια σε νερό, και
αυτάρκεια στην ενέργεια».
Κατέληξε, μάλιστα, με αναφορά στον Καζαντζάκη:
«Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απ’ όλους τους σωτήρες·
αυτή ’ναι η ανώτατη λευτεριά, η πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις;».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο
δήμαρχος μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος που στήριξε με σθένος μια μεγάλη
επένδυση στον δήμο του;
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για «ιδιωτική πρωτοβουλία», ο δήμαρχος δεν ακολούθησε την πεπατημένη να
στηρίξει τις «λαϊκές αντιδράσεις» και τώρα νιώθει δικαιωμένος από τη νομική
κατάληξη της κόντρας. Αν θα
δικαιωθεί και στην κάλπη, θα
φανεί αργότερα…

Έργα υποδομής
στην Πετρούπολη

Η πορεία υλοποίησης έργων υποδομής, βιοκλιματικών αναπλάσεων
και αντιπλημμυρικής προστασίας
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του δημάρχου Πετρούπολης Στέφανου Βλάχου με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία
ολοκλήρωσης τόσο των έργων που
υλοποιούνται με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας όσο και των έργων
που έχει ανάγκη η περιοχή και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και
του νέου ΠΕΠ. Μεταξύ άλλων, έγινε
αναφορά στην ενεργειακή-βιοκλιματική αναβάθμιση και βελτίωση
βατότητας πεζοδρομίων του δήμου,
στην αντιπλημμυρική θωράκιση της
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής
Αθήνας, στη χρηματοδότηση της
προμήθειας εξοπλισμού καθαριότητας, σε έργα ανακατασκευής και
συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στην ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου,
αλλά και σε έργα οδοποιίας.

Ψηφιακά ραντεβού με δήμους
στο myDimos.Live.gov.gr

Σ

ε πιλοτική λειτουργία τέθηκε η
πλατφόρμα myDimos.Live.gov.gr,
μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες των κατά τόπους δήμων. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή
υπηρεσία που σχεδιάστηκε από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού
myDeskLive, η οποία ήδη λειτουργεί παραγωγικά σε πολλούς κομβικούς φορείς
του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, ο
ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εξωτερικών, ο ΕΦΚΑ
και το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των υπουργείων Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών παροχής
υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων
από τους δήμους. Με τον τρόπο αυτό επι-

τυγχάνεται μείωση των φυσικών επισκέψεων, βελτιστοποίηση της αξιοποίησης
του προσωπικού και εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους συναλλασσόμενους.
Το myDimos.Live.gov.gr ξεκινά την πιλοτική του λειτουργία από τον Δήμο Χανίων, ενώ δέκα ακόμα δήμοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση
της πλατφόρμας και έχουν δηλώσει την
πρόθεσή τους για ένταξη σε αυτή.
Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο myDimos.Live.gov.gr και
επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μέσω των
κωδικών Taxisnet. Στη συνέχεια, επιλέγει
τον δήμο και την αρμόδια υπηρεσία από
όπου επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και κατόπιν καλείται να επιλέξει ανάμεσα στους
διαθέσιμους τρόπους εξυπηρέτησης, μεταξύ των επιλογών φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη.

Βράβευση για την «πράσινη» πολιτική
Περιβαλλοντικό βραβείο «Greek Green Awards 2022» απέσπασε ο Δήμος Περιστερίου, στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Περιβάλλοντος VERDE-TEC. Ο δήμος βραβεύτηκε στην
κατηγορία για το καλύτερο περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό έργο, με
τίτλο του έργου «Climate Proofing Urban Municipalities». Οι
δράσεις που έγιναν με πρωτοβουλία του δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη και οδήγησαν στο βραβείο ήταν μεταξύ άλλων η
χαρτογράφηση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας
όπου τοποθετήθηκαν δώδεκα μετεωρολογικοί σταθμοί σε περιοχές της πόλης, με διαφορετικά χαρακτηριστικά του κλίματος, της οικονομικής δραστηριότητας, όπως πυκνοκατοικημένες περιοχές, δημοτικά πάρκα και αστικές περιοχές. Η
χαρτογράφηση στο Περιστέρι συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του εργαλείου UrbanProof toolkit. Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου τροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ευπάθειας που σχετίζεται με τη θερμότητα.

Στήριξη από
Πολιτική Προστασία
Εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον υπουργό Κλιματικής
Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστο Στυλιανίδη για θέματα που
αφορούν την πολιτική προστασία
του όρους Αιγάλεω και της Πεντέλης είχαν οι πρόεδροι του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και
του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος. Στη
συνάντηση, ανάμεσα σε άλλα, τονίστηκε ότι για την αποτελεσματική
προστασία των δασών των βουνών
του Λεκανοπεδίου είναι απολύτως
απαραίτητη η έγκαιρη και συστηματική ανάπτυξη δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών από
τους συνδέσμους των δήμων που
επιχειρούν σε
αυτά. Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι το
υπουργείο θα
υποστηρίξει
και θα ενισχύσει αυτές τις
δράσεις.

Άλιμος: «Ανανέωση»
της Καθαριότητας
Με αμείωτους ρυθμούς προχωρά η
ανακαίνιση του δημοτικού στόλου
του Αλίμου για την καθαριότητα και
το περιβάλλον, καθώς παρελήφθησαν τρία ολοκαίνουργια απορριμματοφόρα, τα οποία μπαίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες στην καθημερινή μάχη για το περιβάλλον και θα
χρησιμοποιηθούν με προτεραιότητα
στην ανακύκλωση. Επιπλέον, πρόσφατα παρελήφθη μια καινούργια
νταλίκα, ώστε να οργανώνεται καλύτερα η μεταφορά των απορριμμάτων
και να γίνεται οικονομία σε καύσιμα
και εργατοώρες, καθώς και ένα νέο
κλειστό φορτηγό για την καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης: «Σε αντίθεση με το παρελθόν,
που ο εξοπλισμός αγοραζόταν με
δάνεια, η σημερινή δημοτική αρχή
αξιοποιεί κάθε ευκαιρία επιχορήγησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα».
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Στη Βουλή
οι κυρώσεις
για τους 114
διευθυντές
Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ

τη Βουλή έφτασε το ζήτημα των
κυρώσεων που επιβλήθηκαν
στους 114 διευθυντές σχολείων, οι οποίοι δεν υπέβαλαν
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ
την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση
του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή,
στην οποία γινόταν λόγος για «εξόφθαλμα παράνομες κυρώσεις που λειτουργούν εκδικητικά», η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι η πρώτη φορά στα
κοινοβουλευτικά δεδομένα «να μας
εγκαλείτε επειδή εφαρμόζουμε τον
νόμο που έχει ψηφιστεί, είτε συμφωνείτε με αυτόν ή όχι. Είναι εμφανές ότι
είστε αντίθετοι με την αξιολόγηση, άλλωστε ψηφίσατε “όχι” στον νόμο, ψηφίσατε “όχι” στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί αυτός είναι
ο στόχος της αξιολόγησης».
Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε
ότι οι κυρώσεις στους 114 διευθυντές
σχολείων θα επιβληθούν κανονικά,
σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση εφαρμόζεται στο 99,2% των σχολείων της
χώρας και μόνο το 0,8% επέλεξε να μην
την υλοποιήσει. «Σαφώς και σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία, αλλά
υπάρχει και η Δικαιοσύνη και έχει
αποφανθεί τρεις φορές επί του θέματος αυτού και τις αποφάσεις αυτές
εφαρμόζουμε», κατέληξε η κυρία Κεραμέως.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παι-

δείας είχε προειδοποιήσει, με προσωπικές επιστολές, τους διευθυντές για
τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ η
προθεσμία υποβολής των εκθέσεων
είχε επανειλημμένως παραταθεί,
ωστόσο, 114 σχολεία δεν συμμετείχαν
στη διαδικασία. Απάντηση είχαν δώσει
τα εκπαιδευτικά σωματεία υποστηρίζοντας ότι «έχουν νομίμως προκηρύξει
απεργία-αποχή, η οποία καλύπτει συνδικαλιστικά τα μέλη τους για να μην
προχωρήσουν σε καμία ενέργεια σχετιζόμενη με την αξιολόγηση. Με βάση
αυτό, η μη ανάρτηση αποτίμησης και
προγραμματισμού αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των διευθυντών».
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
δεν… πείστηκε και έκρινε ότι οι διευθυντές όφειλαν, στο προβλεπόμενο

ΕΛΛΑΔΑ
Ολοκληρώθηκε
το πρόγραμμα
«EU in my region»

διάστημα, να αναρτήσουν τις εκθέσεις
εσωτερικής αξιολόγησης. Έτσι, με
απόφαση του υπουργείου Παιδείας
επιβλήθηκαν ονομαστικά στους 114 διευθυντές σχολείων οι κυρώσεις της
αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας
εξέλιξης και της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται η προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος στον χρόνο
δημόσιας υπηρεσίας.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως ξεκαθάρισε πως
θα τιμωρηθούν κανονικά
αυτοί που δεν υπέβαλαν έκθεση
εσωτερικής αξιολόγησης

ΠΟΣΔΕΠ: Διαμαρτύρεται για την παντελή
έλλειψη διαβούλευσης στα νομοσχέδια
Μεθοδεύσεις για τις αλλαγές που φέρνει το επικείμενο νομοσχέδιο για την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τρόπο εκλογής των διοικητικών οργάνων των
πανεπιστημίων, ερήμην της πανεπιστημιακής κοινότητας, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
(ΠΟΣΔΕΠ). Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απαράδεκτη τακτική εκ μέρους
του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο καταλογίζει απουσία διαλόγου και αποσπασματική νομοθέτηση, τονίζοντας πως «επί δυόμισι χρόνια νομοθετεί χωρίς
διαβούλευση και αποσπασματικά, αντί να εισαγάγει ένα συνολικό θεσμικό
πλαίσιο, όπως προγραμματικά είχε εξαγγείλει». Σχετικά με την τροπολογία που
αφορά την παράταση της θητείας των διοικήσεων των ΑΕΙ, η ΠΟΣΔΕΠ κάνει λόγο για διγλωσσία, χαρακτηρίζοντάς την «αιφνιδιαστική» και αντίθετη με τις δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα «EU in my region» (Η Ευρώπη στην περιοχή μου), το οποίο αφορούσε την προβολή τριών έργων υποδομής με
στόχο να μάθουν οι πολίτες όσο το δυνατόν
περισσότερα για τα έργα που χρηματοδοτεί
η Ευρώπη μέσω των προγραμμάτων ΠΕΠ,
ολοκληρώθηκε.
Τα έργα που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη δράση είναι η ανέγερση του Κέντρου
Υγείας Κερατσινίου, η κατασκευή έξι πεζογεφυρών σε βασικούς οδικούς άξονες καθώς και η προσφορά σύγχρονων οχημάτων
και εξειδικευμένου εξοπλισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα για την αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτοντας εξ
ολοκλήρου τα χρήματα της καμπάνιας, είχε
δημιουργήσει σειρά spots, τα οποία προβάλλονταν σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και
social media αλλά και outdoor διαφημίσεις
σε λεωφορεία, σταθμούς και στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ.
Για την υλοποίηση της καμπάνιας η Περιφέρεια Αττικής συνεργάστηκε στενά και με
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το οποίο φρόντισε να ενημερώσει
τους μαθητές με προωθητικό υλικό και σεμινάρια για το πώς η ορθή χρήση μιας πεζογέφυρας μπορεί να βοηθήσει στην ασφάλεια
των πεζών και των οδηγών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, σχολεία πραγματοποίησαν επισκέψεις στις πεζογέφυρες Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου,
τις δύο από τις έξι συνολικά που θα κατασκευαστούν, τις οποίες ο δήμος είχε «ντύσει» με αψίδες και photo booths.
Μαθητές πραγματοποίησαν επίσης επισκέψεις, στο πλαίσιο του προγράμματος, και
στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς»
διένειμε σε μαθητές και πολίτες υγειονομικό υλικό από το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου.
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος πραγματοποίησαν
επίσκεψη στην πεζογέφυρα του δήμου, η
οποία παραδόθηκε στους πολίτες τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Οι πεζογέφυρες, προϋπολογισμού δημοπράτησης 13.000.000 ευρώ, βρίσκονται η
πρώτη στη λεωφόρο Ποσειδώνος και Καλαμακίου, η δεύτερη στη λεωφόρο Κηφισίας
και Πανόρμου, η τρίτη στη λεωφόρο Μεσογείων στο ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής, η τέταρτη
στη λεωφόρο Αθηνών, στις σχολές Προβατά,
η πέμπτη στη λεωφόρο Ποσειδώνος και
Αφροδίτης και η έκτη στη λεωφόρο Αθηνών,
στο Παλατάκι Χαϊδαρίου.
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Πώς η Ελλάδα
μπορεί να γίνει
κόμβος αερίου
Του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε

πωφελής για την προοπτική της
Ελλάδας να μετατραπεί σε gas
hub δύναται να αποδειχθεί η
στροφή της Ευρώπης στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο πλαίσιο της
στρατηγικής για ταχεία απεξάρτηση από
το αγώγιμο ρωσικό αέριο.
Οι στόχοι της ΕΕ για αυξημένες ποσότητες
εισαγωγών ΥΦΑ ήδη από φέτος και προοπτικά έως το 2030, σε συνδυασμό με τις
σχεδιαζόμενες υποδομές LNG στην ελληνική επικράτεια αλλά και τη θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, διαμορφώνουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις, ώστε η χώρα να αδράξει
σημαντικά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά οφέλη, αναβαθμίζοντας τη θέση της
στην ευρωπαϊκή ενεργειακή σκακιέρα.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο που ανακοίνωσε
η Κομισιόν (RepowerEU) στα μέσα Μαρτίου προβλέπει την εισαγωγή επιπλέον 50
bcm (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) LNG
από διεθνείς παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Κατάρ και της
Αιγύπτου αυτόν τον μήνα. Επιπλέον, η
πρόσφατη συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ προβλέπει οι πρόσθετες εξαγωγές αμερικανικού
LNG προς την Ευρώπη να φτάσουν τα 50
bcm ετησίως έως το 2030.

Η σημασία των μεγάλων έργων
Σε αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνεται
για την τροφοδοσία της Γηραιάς Ηπείρου
με αέριο, αναβαθμίζεται σημαντικά η σημασία των έργων που σχεδιάζονται στην
ελληνική επικράτεια, καθώς, πλέον, η σημασία τους ξεπερνά τα σύνορα της χώρας,
συνιστώντας «πύλες εισόδου» υγροποιημένου φυσικού αερίου ευρύτερα για τη
Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.
Ο σταδιακός αποκλεισμός της Γηραιάς
Ηπείρου αλλάζει τη γεωγραφία της τροφοδοσίας της με φυσικό αέριο, φέρνοντας
στο προσκήνιο μια νέα οδό ανεφοδιασμού, από τον Νότο στον Βορρά, όταν τις
προηγούμενες δεκαετίες η διέλευση ακο-

λουθούσε αντίθετη κατεύθυνση.
Επομένως, ένας μεγάλος αριθμός χωρών
της Ευρώπης, οι οποίες φτάνουν βόρεια
έως και την Ουκρανία, θα προμηθεύονται
LNG μέσω φορτίων που θα καταφθάνουν
στη Μεσόγειο. Κάτι που σημαίνει ότι για τα
νέα πρότζεκτ που δρομολογούνται στη
χώρα μας διανοίγεται μια τεράστια αγορά
για να καλύψουν.

Οι υποδομές που είναι στα σκαριά
Τα παραπάνω εξηγούν την απόφαση της
Gastrade να ξεκινήσει άμεσα την «ωρίμανση» ενός δεύτερου FSRU στην Αλεξανδρούπολη, τη στιγμή που βρίσκεται
υπό κατασκευή η πρώτη πλωτή μονάδα
που θα εγκαταστήσει στην περιοχή. Μάλιστα, για την επίσπευση υλοποίησης της
νέας υποδομής, η οποία προγραμματίζεται να είναι έτοιμη το 2025, στόχος είναι να
επιταχυνθεί το Market Test, ενώ στην περίπτωση που έχει αίσια έκβαση εξετάζεται να μη ναυπηγηθεί η πλωτή μονάδα,
όπως έγινε στην περίπτωση του πρώτου
FSRU. Αντίθετα, ενδεχομένως να αγοραστεί μία ήδη έτοιμη μονάδα, για την άμεση
υλοποίηση του έργου.
Στο τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή του FSRU «Διώρυγα
Gas» της Motor Oil, για το οποίο βρίσκεται
επί θύραις η δεύτερη φάση του Market

Test, δηλαδή η δεσμευτική φάση προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας.
Η δεύτερη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου, ώστε στην περίπτωση που ολοκληρωθεί με επιτυχία να
ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για
το έργο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την
υλοποίησή του.
Στις δυνατότητες εναλλακτικού εφοδιασμού των βαλκανικών χωρών με φυσικό
αέριο, σε συνδυασμό με την κάλυψη της

Σε πρώτο πλάνο ο ελληνικός εφοπλισμός
Ένα παράλληλο όφελος με επίσης «ελληνικό χρώμα» είναι ο ελληνικός εφοπλισμός,
που αναμένεται να αναλάβει τη μεταφορά των παραπάνω ποσοτήτων από την πηγή
προς τις αγορές κατανάλωσης. Περίπου ένα στα πέντε πλοία του παγκόσμιου στόλου
μεταφοράς LNG ανήκει σε ελληνικά συμφέροντα. Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό
οίκο Poten, μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 ο παγκόσμιος στόλος LNG Carriers (μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 100.000 κ.μ.) αποτελούνταν από 582 πλοία,
ενώ άλλα 151 πλοία ήταν υπό ναυπήγηση, εκ των οποίων τα 122 συνδέονται ήδη με
μακροχρόνια συμβόλαια. Από τα 733 LNG Carriers (εν ενεργεία και υπό παραγγελία)
τα 156 ανήκουν σε ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες πρωταγωνιστούν στο παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο LNG. Όπως εκτιμούν οι αναλυτές,
η συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ αναμένεται να οδηγήσει κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε αύξηση της ζήτησης LNG Carriers και σε άνοδο των ναύλων κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου που εποχικά χαρακτηρίζεται από χαμηλό ενδιαφέρον για
ναυλώσεις αυτών των πλοίων.

μεγαλύτερης εγχώριας ζήτησης καυσίμου κατά τα επόμενα χρόνια της ενεργειακής μετάβασης, προσβλέπει και η επικείμενη νέα αναβάθμιση του τέρμιναλ του
ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα. Η αναβάθμιση θα
γίνει με την προσθήκη τέταρτης δεξαμενής αποθήκευσης LNG, με την εγκατάσταση συστήματος FSU. Κάτι που σημαίνει την προμήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου δεξαμενόπλοιου LNG, το οποίο θα
είναι μόνιμα αγκυροβολημένο στον προβλήτα του νησιού.
Ένα ακόμη FSRU, στον λιμένα του Βόλου,
«ωριμάζει» η εταιρεία Mediterranean
Gas, η οποία έχει λάβει τη σχετική άδεια
από τη ΡΑΕ.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο
πρώτο αυτό αδειοδοτικό βήμα πρόκειται
να προχωρήσει άμεσα και άλλος επενδυτής, για την εγκατάσταση ενός ακόμη
(πέμπτου κατά σειρά) FSRU.

Η επιχείρηση απεξάρτησης από
τους Ρώσους και η στροφή της
Ευρώπης στο υγροποιημένο,
μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα
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Πότε πληρώνονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Απριλίου
Την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων
Απριλίου, των προκαταβολών συντάξεων για τον ίδιο μήνα
περιλαμβάνει ο προγραμματισμός των καταβολών από eΕΦΚΑ για την εβδομάδα έως την 1η Απριλίου.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• Χθες καταβλήθηκε ποσό 555,1 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου σε 979.402 συν-

Τ

ο σκηνικό των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν περίπου 6,4 εκατομμύρια νοικοκυριά συνθέτουν η
«παγωμένη» εισφορά αλληλεγγύης για
τα εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα αλλά και η πλήρης
επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης
και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όλους τους φορολογούμενους. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί:

ταξιούχους που προέρχονται από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ.
ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗΔΕΗ 0,00%.
• Σήμερα θα καταβληθεί ποσό 740,9 εκατ. ευρώ σε
1.470.104 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τις τράπεζες
και τον ΟΤΕ) και το Δημόσιο, το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει
σε 1, 3, 5, 7 και 9.

• Την Τετάρτη 30 Μαρτίου θα καταβληθεί ποσό 741,7
εκατ. ευρώ σε 1.472.212 δικαιούχους για τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις Απριλίου των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ
και το Δημόσιο, το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 0, 2, 4, 6 και
8. • Την Τετάρτη 30 Μαρτίου θα καταβληθούν 10,5 εκατ.
ευρώ σε 27.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Απριλίου, στη βάση του ν. 4778/2021.

Ανοίγει η πλατφόρμα για
τις φορολογικές δηλώσεις

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

• Εφάπαξ με έκπτωση φόρου 3% στην
περίπτωση που η εξόφληση του «λογαριασμού» της εφορίας γίνει έως τις 29
Ιουλίου 2022.
• Σε έως 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την
πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29
Ιουλίου 2022 και η τελευταία δόση έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
Λίγο πριν από την πρεμιέρα των φορολογικών δηλώσεων, που είναι πιθανό να
γίνει μέσα στην εβδομάδα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:
1. Δηλώσεις συζύγων. Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή
βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο
πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για
κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός
συζύγου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά
ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
2. Χωριστές δηλώσεις συζύγων. Οι σύζυγοι θα υποβάλουν χωριστή δήλωση
εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά
χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις
περιπτώσεις που έχει διακοπεί η έγγαμη
συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της

δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή
έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι
Το έντυπο Ε1 υποβάλλουν υποχρεωτικά:
• Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει
την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο
μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα.
• Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
• Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν

αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (πχ,
βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδας.
• Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που
ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.
• Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης ή ο δικαστικός εκκαθάρισης
κληρονομιάς αντίστοιχα.
• Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις αντίστοιχα ανηλίκων ή όσων έχουν
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
• Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέ-

χρι τη μέρα του θανάτου του.
• Όσοι έχουν κάνει πρώτη δήλωση
έναρξης επιτηδεύματος από 1ης/1/2019
και μετά για τα τρία πρώτα έτη άσκησης
της δραστηριότητάς τους εφαρμόζεται
φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9%,
με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από
επιχειρηματική δραστηριότητα ή και
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
είναι μέχρι 10.000 ευρώ.

Ίσως και μέσα στην εβδομάδα
η πρεμιέρα - Τι πρέπει
να γνωρίζουν
οι φορολογούμενοι
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Οι αποδείξεις που
μειώνουν τον φόρο
έως 2.200 ευρώ
Τη λίστα με τα 20 επαγγέλματα στα οποία οι
αποδείξεις έχουν αυξημένη βαρύτητα και
οδηγούν σε μείωση του φόρου εισοδήματος
έως και 2.200 ευρώ ενέκρινε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική απόφαση, που
υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και τον
υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, προβλέπει ότι η έκπτωση φόρου θα δίνεται μόνο όταν γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών με τους συγκεκριμένους επαγγελματίες.
Στη λίστα περιλαμβάνονται τα εξής: Κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας,
σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες ξυλουργού, εργασίες τοποθεσίας στέγης
και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., εργασίες
σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια,
κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες
φυσικής ευεξίας, υπηρεσίες καθαρισμού και
οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών,
σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού
προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος
του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά
για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και
δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλον σύζυγο ή μέλος
συμφώνου συμβίωσης. Να σημειωθεί ότι διπλά μετρούν οι δαπάνες για την κάλυψη του
30% του εισοδήματος, οι e-αποδείξεις από ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους,
χειροποδιστές και ποδολόγους.

«Αέρας» 1,079 δισ. ευρώ
για πρόσθετες παροχές

«Α

έρα» για πρόσθετες παροχές ύψους 1,079 δισ.
ευρώ δίνει η θετική πορεία του προϋπολογισμού κατά το α’ δίμηνο του έτους, ενώ η
δημοσιονομική συνέπεια της κυβέρνησης επιβραβεύτηκε χθες με την έγκριση της εξόφλησης των εκκρεμών δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας.
Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού
προϋπολογισμού, στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 840 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 239 εκατ. ευρώ. Έτσι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 910 εκατ. ευρώ έναντι
στόχου 2,004 δισ. ευρώ, επιτρέποντας
στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να αποκτήσει δημοσιονομικό χώρο
έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις «τρύπες»
που δημιουργούνται στην κοινωνία λόγω της ακρίβειας. Είναι χαρακτηριστικό
ότι κατά το περσινό πρώτο δίμηνο ο
προϋπολογισμός είχε σημειώσει έλλειμμα 1,497 δισ. ευρώ, την ίδια στιγμή
που η οικονομία έδειχνε μια ιδιαίτερη
δυναμική για να καλύψει τις απώλειες
της μεγάλης ύφεσης του 2020. Μάλιστα,
τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπο-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

λογισμού ήταν μειωμένα κατά 1,090 δισ.
ευρώ, ωστόσο η... παρτίδα σώθηκε λόγω των μειωμένων δαπανών κατά 2,185
δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Πιο συγκεκριμένα, στο α’ δίμηνο εισπράχθηκαν
8,853 δισ. ευρώ έναντι στόχου 9,943
δισ. ευρώ, ωστόσο οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 9,763 δισ. ευρώ έναντι
στόχου 11,948 δισ. ευρώ.

Στα 3,5 δισ. τα έσοδα από ΦΠΑ
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3,493 δισ. ευρώ, τα οποία ήταν αυξημένα έναντι του
στόχου κατά 280 εκατ. ευρώ, ενώ τα
έσοδα των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, παρά τη μεγάλη αύξηση των τιμών
των καυσίμων, ήταν μειωμένα κατά 85
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημαντικό στήριγμα στα έσοδα αποτέλεσε η
υπέρβαση που σημείωσαν οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος, καθώς
ήταν αυξημένες κατά 223 εκατ. ευρώ
(διαμορφώθηκαν στα 2,663 δισ. ευρώ).
Από την άλλη πλευρά, στο σκέλος των
δαπανών παρουσιάστηκε υστέρηση
έναντι του στόχου λόγω ετεροχρονισμέ-

νων πληρωμών για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Επιπλέον, υστέρηση παρουσιάστηκε στις τρέχουσες
μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και
κράτη της ΕΕ κατά 194 εκατ. ευρώ και
τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 103
εκατ. ευρώ.
Το δεύτερο «δώρο» της χθεσινής μέρας ήλθε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ο οποίος ενέκρινε την
πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το ελληνικό Δημόσιο με κοινή υπογραφή με τον EFSF.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η
πρόωρη πλήρης αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων του ΔΝΤ, καθώς και η
αποπληρωμή μέρους των δανείων GLF
(διμερή δάνεια του α’ μνημονίου) στέλνουν ένα θετικό σήμα στις αγορές για τη
θέση χρηματοδότησης της Ελλάδας.
Επιπλέον θα έχει θετικό αντίκτυπο στο
προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους
και θα παράξει κάποια εξοικονόμηση
για τον προϋπολογισμό».

Θετικό το δίμηνο για τον
προϋπολογισμό Ο ESM ενέκρινε
την αποπληρωμή του ΔΝΤ
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ΧΑ: Το διεθνές κλίμα κρίνει την τάση

H

βραχυπρόθεσμη τάση στο ΧΑ θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις διαθέσεις των κύριων ευρωπαϊκών
αγορών, ενώ θα ήταν ανησυχητική ένδειξη η λήξη
του μήνα να βρει τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα των 855860 μονάδων, επισημαίνουν εγχώριοι αναλυτές. Υπενθυμίζεται ότι απομένουν μόλις τρεις συνεδριάσεις προκειμένου
να ολοκληρωθεί ο μήνας και ίσως αυτό να παίξει κάποιο
ρόλο για όσους θα ήθελαν να επιδιώξουν καλύτερες αποτιμήσεις στο ταμπλό, ενόψει λήξης χρηματιστηριακού τριμήνου. Τεχνικά, αν ο ΓΔ συνεχίσει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 855 μονάδων, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώ-

ρηση προς τις 832 και 814 μονάδες. Οι αγοραστές θα ανακτήσουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση αναρρίχησης προς
τις 886 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 895 (εκθετικός ΚΜΟ
30 εβδομάδων), 898 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 940 950 μονάδες. Χάθηκε για τον FTSE25 η πρώτη στήριξη των
2.042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).
Οι αμέσως επόμενες στηρίξεις στις 1.952 και 1.911 - 1.899
μονάδες. Σε περίπτωση επιστροφής των αγοραστών, οι αντιστάσεις στις 2.138 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 2.162
(εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 2.166 μονάδες (απλός
ΚΜΟ 200 ημερών).

Αυξήσεις μισθών στη γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος
Με απολογισμό δράσεων και προσδιορισμό των νέων στόχων
του ομίλου πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα το διήμερο 22 και
23 Μαρτίου η ετήσια συνάντηση στελεχών της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ. Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρόεδρος της
εταιρείας Τάκης Σαράντης και ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Σαράντης, αναφέρθηκαν στην αξία του στελεχιακού
δυναμικού της επιχείρησης, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στις εργασίες για την καθοριστική συμβολή τους στην
υλοποίηση των εταιρικών στόχων. Η διοίκηση της Ελληνικά
Γαλακτοκομεία, συμμεριζόμενη την αναπροσαρμογή του κόστους ζωής, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ανατιμήσεις
βασικών αγαθών, προχώρησε σε αυξήσεις των αμοιβών των
εργαζομένων. Συγκεκριμένα αυξάνονται κατά 15% οι μισθοί
που κυμαίνονται κάτω από 25.000 ευρώ σε ετήσιο κόστος,
και κατά 10% εκείνοι που υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ ετησίως. Ο όμιλος των αδερφών Σαράντη πραγματοποίησε το
2021 κύκλο εργασιών 427 εκατ. ευρώ, παραμένοντας η μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας.

Τα τρία νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank
Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022, σε συνέχεια του από 23/03/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ και Αποδοχών, εξέλεξε ως
νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, σε συνέχεια της παραίτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ.
Βενετίας Κουσία, Σωτηρίου Καρκαλάκου και Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, ενώ περαιτέρω εξέλεξε και τον κ.
Patrick Horend, ως μέλος ΔΣ προς συμπλήρωση της
11μελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που
όρισε η Γενική Συνέλευση της 02/09/2020.

Το νέο creative digital
consulting agency της Deloitte
και στην Ελλάδα
Την ένταξη των υπηρεσιών Deloitte Digital
στο portfolio της ανακοίνωσε η Deloitte Ελλάδας. Η Deloitte Digital αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της Deloitte που προσφέρει
στις επιχειρήσεις σχεδιασμό πελατοκεντρικών ψηφιακών υπηρεσιών, βοηθώντας τες
να αναβαθμίσουν την εμπειρία του πελάτη. Η
Deloitte Digital φέρνει και στη χώρα μας την
τεχνογνωσία της διεθνούς παρουσίας της, η
οποία αριθμεί περισσότερα από 50 γραφεία
σε 61 χώρες. Συνδυάζει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη εμπειρία και γνώση στον δημιουργικό σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών
για πελάτες.

Η Ελένη Σάρλα νέα CEO
των Wunderman Thompson
και GroupM
Η Wunderman Thompson και η GroupM,
μέλη του Ομίλου WPP, ανακοίνωσαν την
έλευση της Ελένης Σάρλα στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου Wunderman Thompson & GroupM Ελλάδας. Η Ελένη Σάρλα θα
ηγηθεί της ενοποίησης του συνόλου των
δραστηριοτήτων της Wunderman Thompson
και της GroupM στην Ελλάδα, μια στρατηγική
κίνηση που αποβλέπει στη μεγιστοποίηση
των δεξιοτήτων των εταιρειών και την επίτευξη του οράματος να λειτουργήσουν ως ένα
ολοκληρωμένο σχήμα υπηρεσιών επικοινωνίας για τους πελάτες τους, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

Συνεργασία KIEFER - Mevaco
Η KIEFER TEK LTD έχει δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στις δραστηριότητές της στην περιοχή της Κοζάνης, έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης
και της ανάγκης για δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Η εταιρεία, που έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 1
GW μέχρι το 2024, έχει ήδη προχωρήσει για
το 2022 στην υπογραφή συμβολαίων για την
κατασκευή 300 MW έργων ΑΠΕ στην περιοχή
της Κοζάνης και της Αττικής. Για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων που πρόκειται να ανεγερθούν στον νομό Κοζάνης,
ισχύος 225 MW, η KIEFER TEK LTD συνομολόγησε σύμβαση με τη Mevaco Μεταλλουργική για την κατασκευή-παραγωγή σταθερών
μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η παραγωγή και η παράδοση των βάσεων από τη
Mevaco αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι
το τέλος του 2022.
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Prosvasis: Η νέα λύση μισθοδοσίας
διευκολύνει τα λογιστικά γραφεία

Η Epsilon SingularLogic
αναβαθμίζει ψηφιακά την ΕΛΒΟ
Επιχειρηματίας της χρονιάς για
το 2021 ο Γ. Γεράρδος της Πλαίσιο

Σ

την Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου Epsilon Net, ανατέθηκε η ανάπτυξη της ψηφιακής
υποδομής της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων
(ΕΛΒΟ 2020 ΑΕ). Τον Φεβρουάριο του 2021, η εταιρεία,
ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, μεταβιβάστηκε στην
κοινοπραξία SK Group & Plasan. Με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, η ΕΛΒΟ 2020 ΑΕ διαθέτει στεγασμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, δοκιμής ή αποθήκευσης, κατατάσσοντάς την μεταξύ των μεγαλύτερων αυτού του τύπου στη Νότια Ευρώπη. Η λύση που επιλέχθηκε είναι το
PYLON Commercial Advanced. Σκοπός της επένδυσης
αυτής είναι η βελτίωση των λειτουργιών της Ελληνικής
Βιομηχανίας Οχημάτων μέσω της θέσπισης αυτοματοποιημένων διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων.

Ο Γεώργιος Γεράρδος, ιδρυτής και πρόεδρος ΔΣ της Πλαίσιο
Computers ΑΕΒΕ, κατέκτησε τον τίτλο του
Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» για το
2021, σε εκδήλωση
που διοργάνωσε η EY
Ελλάδος. Στο πλαίσιο
της τελετής απονομής
που διοργανώθηκε
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, βραβεύθηκαν επίσης οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών του διαγωνισμού, έπειτα
από απόφαση της ανεξάρτητης εννεαμελούς κριτικής επιτροπής, υπό την προεδρία του Βασίλειου Κάτσου, προέδρου
και συνιδρυτή της VNK Capital και Έλληνα «Επιχειρηματία
της Χρονιάς» 2008. Ο Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021 και οι υπόλοιποι νικητές του διαγωνισμού παρουσιάστηκαν επίσης και σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η EY στο ξενοδοχείο «Grande Bretagne» στην Αθήνα,
παρουσία του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής καθώς και
του Γιώργου Τερζή, ανώτερου διευθυντή Marketing και
Εταιρικής Επικοινωνίας της Alpha Bank ΑΛΦΑ-1,12%, Platinum χορηγού του διαγωνισμού.

Η JP Morgan αυξάνει έως και 25%
το προσωπικό της στη Γερμανία

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε
η συναλλαγή Orbit οφειλών 2,1 δισ.
Σε σημαντική αύξηση του προσωπικού της στη Γερμανία
θα προχωρήσει η JP Morgan εντός τους 2022, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Ο αμερικανικός τραπεζικός οίκος αναμένεται να αυξήσει έως και 25% τους υπαλλήλους του στη Φρανκφούρτη, ανεβάζοντας το σύνολο του
προσωπικού που έχει στο χρηματοπιστωτικό κέντρο της
Γερμανίας στα 700 άτομα. Σημειώνεται πως για το 2022 η
JP Morgan είχε αυξήσει κατά 15% το προσωπικό στην πόλη,
ξεπερνώντας τα 600 άτομα.

Σε συνέχεια της από 28/12/2021 ανακοίνωσής της, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η 100% θυγατρική της Alpha Bank
ΑΕ ολοκλήρωσε την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους 2,1 δισ.
ευρώ και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,3 δισ. ευρώ
με ημερομηνία αναφοράς την 31η/12/2020. Πρόκειται για
τη συναλλαγή Orbit. Το χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε στην εταιρεία Hoist Finance AB (publ).

Η Prosvasis, μέλος
του ομίλου εταιρειών
SoftOne, παρουσίασε
σε ειδική εκδήλωση
τη νέα εφαρμογή μισθοδοσίας που ενσωματώνεται στη σουίτα PBS
ONE, σε περισσότερους από 2.500 λογιστές και
φοροτεχνικούς. Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρωτοποριακές δυνατότητες αλλά και
τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η
νέα εφαρμογή στα λογιστικά γραφεία. Με εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καθώς και
ισχυρές δυνατότητες παραμετροποίησης των λειτουργιών του, η λύση PBS Μισθοδοσία παρέχει
μια σειρά από αυτοματισμούς που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χρήστη, όπως
ενδεικτικά:
Η εύκολη καταχώριση εργαζομένου.
Το εύχρηστο ημερολόγιο εργασίας.
Η έμφαση στην πολυεταιρικότητα με μαζικές
ροές εργασιών και άμεση πληροφόρηση για το
σύνολο των εταιρειών του λογιστικού γραφείου.

Εnergean: Στο β’ τρίμηνο τα πρώτα
αποτελέσματα της γεώτρησης «Αθηνά»
Στο β’ τρίμηνο του έτους αναμένει η Energean
τα πρώτα αποτελέσματα από τη γεώτρηση «Αθηνά» (Athena) στο θαλάσσιο block 12 στο Ισραήλ.
Στη γνωστοποίηση αυτή προχώρησε το πρωί της
Πέμπτης η διοίκηση του ομίλου, στο πλαίσιο της
αναλυτικής ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το 2021 προς τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ. Η ερευνητική
γεώτρηση «Αθηνά» έχει ως στόχο 21 δισ. κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου (συνολικά, 140 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου) και είναι η πρώτη
ενός προγράμματος 3+2 γεωτρήσεων, το οποίο
είναι το μεγαλύτερο για φέτος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως σχολίασε
σχετικά ο Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος
του ομίλου, «η επιτυχία της γεώτρησης θα αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξή μας
στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή, όπου ως
βασική προτεραιότητα πλέον αναδεικνύεται η
ασφάλεια του εφοδιασμού».
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Ο

ι ομιλίες (και οι φιλονικίες) τελείωσαν, ο καθένας
ό,τι ήταν να πει το είπε και τώρα τον λόγο έχει ο λαός του Παναθηναϊκού. Για την ακρίβεια, τα μέλη
του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, που θα κληθούν να πάρουν
απόφαση ζωής για τον ιστορικό σύλλογο: Να μετακομίσει
από τη Λεωφόρο στον Βοτανικό, «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»; Άγνωστο
τι θα βγάλει η «εγκυμονούσα κάλπη» στο αυριανό δημοψήφισμα του αιώνα για τον υπεραιωνόβιο Παναθηναϊκό,
που ιδρύθηκε το 1908.
Η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη θα ξεκινήσει
νωρίς αύριο το πρωί, και από τις 12.00 έως τις 7.00 το
απόγευμα, τα 4.204 μέλη θα ψηφίσουν διά ζώσης ή με
επιστολική ψήφο. Μετά την ψηφοφορία, για την οποία ο
πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναγιώτης Μαλακατές εγγυήθηκε το αδιάβλητο, οι εκατομμύρια πιστοί του «τριφυλλιού» θα γνωρίζουν αν ξημέρωσε μια καινούργια
μέρα για τον σύλλογο ή θα προτιμήσουν την παραμονή
στη «μάνα Λεωφόρο», η οποία, ωστόσο, είναι ένα προβληματικό γήπεδο, το οποίο ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης χαρακτήρισε «επικίνδυνο». Προς
επίρρωση των λόγων του Μπακογιάννη, στον πρόσφατο
μεγάλο χιονιά κατέρρευσε το σκέπαστρο της κερκίδας
των επισήμων. Το κλίμα στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού, μελών και μη, δυστυχώς, δεν είναι το καλύτερο, με τους μεν να επιτίθενται στους δε. Σαν μια
«μάχη» συναισθήματος - ρεαλισμού. Για αυτό και ο Μαλακατές σύστησε αυτοσυγκράτηση. Θα δείξει.

Συναίσθημα εναντίον λογικής
Η κυβέρνηση από τη μεριά της έκανε δυνατά τα αδύνατα, προκειμένου να βρει χρήματα για να στηρίξει το
project Βοτανικός. Χάρη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που ονομάζεται «Συνοδά Έξοδα», το Ταμείο
Ανάκαμψης (υπηρεσία του υπουργείου Ανάκαμψης)
μέσω του Άδωνι Γεωργιάδη κατάφερε να εκταμιεύσει
από τις δημόσιες επενδύσεις 112 εκατ. ευρώ και να τα
ρίξει στον Βοτανικό. Κυρίως, όμως, το υπουργείο κάλυψε όλα τα «θέλω» του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Δηλαδή, 15% των εισπράξεων από τα εισιτήρια και άλλα τόσα από τις διαφημίσεις για 49 χρόνια. Το όλον του Βοτανικού θα ανήκει στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, όπως
δήλωσε ο Μαλακατές, με τη φράση «μπαίνουμε ως χρήστες κι όχι ως ενοικιαστές σε χώρο του Δήμου της Αθήνας». Το πρόγραμμα «Διπλή Ανάπλαση», όπως είναι
γνωστό, προβλέπει παραχώρηση της Λεωφόρου στον
δήμο πρωτίστως για να γίνει το νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Η ρήτρα παραχώρησης αναφέρει ότι η Λεωφόρος θα
κατεδαφιστεί μόνο όταν ο Ερασιτέχνης παραλάβει τα
κλειδιά του νέου γηπέδου.

«Λεωφόρος ή Βοτανικός;» - Αύριο
η κρίσιμη ψηφοφορία - Στις κάλπες 4.204
μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
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Σφαίρες και ξύλο στο ερασιτεχνικό
Φαίνεται πως οι χούλιγκαν, αφού
δεν μπορούν, πλέον, να συμμετέχουν
στους οργανωμένους μεγάλων ομάδων, μετά τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση και τους συνεχείς ελέγχους
της αστυνομίας, στράφηκαν προς το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, στο
Κιλκίς και το Λουτράκι σημειώθηκαν
περιστατικά βίας. Στη μακεδονική
πόλη, μετά τον αγώνα Απόλλων Πευκοδάσους - Μακεδονικός Γρίβα, ποδοσφαιριστής δέχτηκε… επισκέψεις
στο σπίτι του, ξυλοκοπήθηκε από έξι
άτομα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έκανε έξι συλλήψεις και ένας από τους συλληφθέντες μήνυσε τον ποδοσφαιριστή ότι
εκείνος τον ξυλοκόπησε. Στο Λουτράκι, το ματς ΑΟ Λουτρακίου - Κόρινθος δεν έγινε ποτέ. Διότι όταν ξεκίνησε από την Κόρινθο ο διαιτητής
Παντελής Χονδρόπουλος διαπίστω-

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Αποθέωση και
γκολ για τον Έρικσεν

Ο Δανός άσος Κρίστιαν Έρικσεν, που συγκλόνισε τον πλανήτη στο Euro 2020, όταν έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα με
τη Φινλανδία, έπαιξε για πρώτη φορά με την εθνική και αποθεώθηκε από το κοινό του Άμστερνταμ, στη νίκη 4-2 των Ολλανδών. Μπήκε αλλαγή
στο 48’ και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα
πέτυχε εκπληκτικό γκολ και αργότερα είχε τρομερό σουτ στο δοκάρι.
σε ότι στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου
του κάποιοι είχαν αφήσει δυο σφαίρες! Ενημέρωσε την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης, η οποία άρχισε

έρευνες για τον εντοπισμό των χούλιγκαν. Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι
ο εν λόγω διαιτητής σκέφτεται να τα
παρατήσει.

Φεύγει
ο Άμραμπατ

Χωρίς ονόματα
λόγω Αλτσχάιμερ
Στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού Αγγλία - Ελβετία 2-1 στο Γουέμπλεϊ, οι Άγγλοι διεθνείς παρουσιάστηκαν χωρίς τα ονόματά τους στις φανέλες. Η ενέργειά του ήταν συμβολική, για τη στήριξη των 900.000 ανθρώπων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Σε αυτούς που ξεχνούν ακόμα και τα
ονόματα των αγαπημένων προσώπων τους. Οι
φανέλες των ποδοσφαιριστών θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατεθούν στην Εταιρεία
Νόσου του Αλτσχάιμερ.

Συμφωνία Μπάρτσα
με Λεβαντόφσκι

Φωτιά έβαλε με τις δηλώσεις του στην ΑΕΚ ο Μαροκινός επιθετικός Νορίν Άμραμπατ.
Είπε ότι το καλοκαίρι θα φύγει, παρότι έχει συμβόλαιο με την Ένωση, γιατί θέλει στα ένα δυο χρόνια
που του απομένουν για μπάλα να παίξει στην Ουτρέχτη, όπου βρίσκεται η οικογένειά του. Στην ΑΕΚ
μάλλον το περίμεναν και συμβιβάστηκαν με την ιδέα ότι ο 34άχρονος επιθετικός θα φύγει.

Δύο μπαράζ για το Μουντιάλ

Δύο εισιτήρια για το Μουντιάλ σφραγίζονται απόψε. Στο
Ντραγκάο του Οπόρτο, η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος υποδέχεται τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία το περασμένο Σάββατο πέταξε έξω την Ιταλία στο Σαλέρνο με
γκολ στις καθυστερήσεις! Στο άλλο μπαράζ, η Πολωνία
θα υποδεχτεί τη Σουηδία στο Χορζόφ. Το μπαράζ Ουκρανία - Σκωτία θα γίνει τον Ιούνιο και ο νικητής του θα αντιμετωπίσει την Ουαλία για άλλο ένα εισιτήριο.

Αλλάζουν τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία της
Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν Μονάχου για
την αγορά του «αρχικανονιέρη» Πολωνού Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο παίκτης μίλησε με τον Τσάβι, συμφώνησε
και απομένουν γύρω στα 40
εκατ. ευρώ που πρέπει να δοθούν στον βαυαρικό σύλλογο για
να γίνει η μεταγραφή του το καλοκαίρι. Ο 32χρονος Λεβαντόφσκι ψηφίστηκε ως ο
καλύτερος παίκτης για το 2021.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ
αγοράζει την Ντέρμπι
Την ιστορική Ντέρμπι Κάουντι είναι έτοιμος να
αποκτήσει ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός
Τζορτζ Κλούνεϊ, μόνιμος κάτοικος Αγγλίας τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε στο περιοδικό «Derbyshire Life», μυήθηκε στο ποδόσφαιρο κι έγινε
οπαδός της Ντέρμπι από τον συνάδελφό του Τζακ
Ο’ Κόνελ. Η Ντέρμπι βολοδέρνει στην Championship μετά την αφαίρεση 21 βαθμών λόγω χρεών.
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Το χαστούκι του Γουίλ
Σμιθ στον Κρις Ροκ

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Ο Γουίλ Σμιθ με τη σύζυγό του

OSCAR

Το χαστούκι, τα δάκρυα,
οι νικητές και ο κωφός

• Η Αγγελική Νικολούλη διέψευσε τις φήμες πως όταν φοράει
κόκκινο σακάκι στην εκπομπή
της σημαίνει πως γνωρίζει τον
δολοφόνο!
• Χρήστος Μάστορας: Έκανε δημόσια έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.
• O hair stylist των διάσημων
Κωνσταντίνος Εμμανουήλ μπήκε
στο «Survivor».
• Επόμενο βήμα η συγκατοίκηση για
την ερωτευμένη Αγγελική Ηλιάδη
και τον πρώην συμπαίκτη της στη
«Φάρμα» Γρηγόρη Αναστασιάδη.
• Απογευματινή εκπομπή φημολογείται πως θα παρουσιάζει ο
Γιώργος Λιάγκας από τη νέα σεζόν, στον ΑΝΤ1.

POLITICAL ΑRT

Η

φετινή, λαμπερή 94η γιορτή των Όσκαρ
θα μείνει στην ιστορία ως η πιο επεισοδιακή βραδιά των κινηματογραφικών
βραβείων. Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε επί
σκηνής τον Κρις Ροκ και το κοινό, στο ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο Dolby Theatre του Λος Άντζελες,
αρχικά ξέσπασε σε γέλια, νομίζοντας πως ήταν σκηνοθετημένο. Ωστόσο, ο χολιγουντιανός σταρ δεν
αστειευόταν.
Η ατυχέστατη χιουμοριστική αναφορά του κωμικού ηθοποιού για την Τζέιντα Πίνκετ-Σμιθ, πως λόγω
του ξυρισμένου κρανίου της θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο «GI Jane 2», εξώθησε τον χολιγουντιανό σταρ στη χειροδικία, αφού η σύζυγός του πάσχει από αλωπεκία. «Μην πιάνεις τη γυναίκα μου στο
γ@@@νο στόμα σου», ούρλιαξε θυμωμένος.
Αργότερα, όταν ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στο stage για
να παραλάβει το πρώτο του Όσκαρ, το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», ζήτησε δακρυσμένος συγγνώμη από
την Ακαδημία, όχι όμως και από τον συνάδελφό του.
«Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα»,
προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο πρωταγωνιστής.
Την (κατά τα άλλα) λαμπερή βραδιά, με παρουσιάστριες τις ηθοποιούς Έιμι Σούμερ, Ρεγκίνα Χολ και
Γουάτα Σάικς, άνοιξε η εντυπωσιακή Beyonce, ενώ
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία.
Σε αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίσθηκε η Λάιζα Μινέλι, η οποία μαζί με τη Lady Gaga ανακοίνωσε τον
νικητή του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στα αφιερώματα για τις ταινίες «Ο Νονός», «Pulp Fiction», οι
συντελεστές Αλ Πατσίνο, Φράνσις Φορντ Κόπολα και
Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καθώς και η Ούμα Θέρμαν με τον
Τζον Τραβόλτα, ανέβηκαν στο stage και αποθεώθηκαν από το κοινό. Ο Τρόι Κότσουρ έγινε ο πρώτος κωφός ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ και ευχαρίστησε
το κοινό στη νοηματική.

Η Λάιζα Μινέλι

Πενέλοπε Κρουζ
και Χαβιέ Μπαρδέμ

Η εντυπωσιακή Μπιγιονσέ

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Αναλυτικά τα βραβεία:
Καλύτερης ταινίας: «CODA»
Σκηνοθεσίας: Τζέιν Κάμπιον, «Η εξουσία του σκύλου»
Α’ γυναικείου ρόλου: Τζέσικα Τσαστέιν, «The eyes of
Tammy Faye»
Α’ ανδρικού ρόλου: Γουίλ Σμιθ, «Η μέθοδος Γουίλιαμς»
Β’ γυναικείου ρόλου: Αντριάνα Ντε Μπόουζ, «Γουέστ
Σάιντ Στόρι»
Β’ ανδρικού ρόλου: Τρόι Κότσουρ, «CODA»
Καλύτερης ξένης ταινίας: «Drive my car» (Ιαπωνία)
Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων: «Ενκάντο»
Καλύτερου ντοκιμαντέρ: «Summer of Soul»
Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου: «Belfast»
Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου: «CODA»

• Περήφανοι γονείς ο Χάρης Γρηγορόπουλος και η Φωτεινή Ντεμίρη
στην αποφοίτηση της κόρης τους.
• Εκτός «Breakfast Star» ο παρουσιαστής Γιώργος Καρτελιάς.
Νοσεί με κορονοϊό.
• Φήμες θέλουν ακόμα πιο κοντά τον
Ντέμη Νικολαΐδη με τη newscaster
του Mega Κατερίνα Παναγοπούλου.
• Ρομαντικό ταξίδι στη Μαδρίτη
για την ηθοποιό Δανάη Παππά
και τον σύντροφό της Λάμπρο
Λάζαρη.
• «Σιδερένια» και υγιής η Νόρα Κατσέλη, ύστερα από οκτώ μήνες νοσηλείας με εγκεφαλικό!
• Αιχμές της παρουσιάστριας
Ντέσσυς Κουβελογιάννη για την
Ιωάννα Μαλέσκου: «Πολύ fake».
• Έλενα Τσαγκρινού: Χώρισε κι έγινε
μακρομαλλούσα!
• Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διέψευσε μέσω Instagram τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Σπύρο Δημητρίου.
• Με τις ασφάλειες ζωής ασχολείται
τον ελεύθερο χρόνο του ο ηθοποιός
Βασίλης Κούκουρας.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Στο νοσοκομείο ύστερα
από αδιαθεσία ο Καρράς

Σε επαναληπτικές, εξονυχιστικές εξετάσεις, υπό την επίβλεψη
του προσωπικού του γιατρού, υποβάλλεται από χθες ο Βασίλης
Καρράς στη Θεσσαλονίκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια
προγραμματισμένης εμφάνισής του σε κέντρο διασκέδασης στο
Ηράκλειο της Κρήτης, ένιωσε έντονη δυσφορία και μεταφέρθηκε
εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι θεράποντες ιατροί που
τον εξέτασαν φάνηκαν καθησυχαστικοί, ωστόσο για προληπτικούς
λόγους τον κράτησαν όλο το βράδυ στο θεραπευτήριο, υπογράφοντας το εξιτήριό του, το πρωί της Κυριακής. Ωστόσο, με την άφιξή του
στη συμπρωτεύουσα, ο Βασίλης Καρράς απευθύνθηκε στον γιατρό
που τον παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια και γνωρίζει καλά το
ιστορικό της υγείας του, και όπως ανέφερε η εκπομπή «Τι λες τώρα» ξεκίνησε νέο κύκλο αιματολογικών και άλλων εξετάσεων, προκειμένου να έχει και μια δεύτερη γνώμη πως όλα είναι καλά.

Εξόρμηση
στην Ιταλία
Ταξιδάκι αναψυχής για την Τόνια
Σωτηροπούλου και τον Κωστή
Μαραβέγια στην περιοχή των
ονείρων τους, την Τοσκάνη! Το
αγαπημένο ζευγάρι της showbiz
έζησε έναν δεύτερο, μίνι μήνα
του μέλιτος στο ιταλικό μεσαιωνικό χωριό Σαν Τζιμινιάνο, με
την ηθοποιό να φωτογραφίζει τον
διάσημο σύζυγό της στις υπέροχες γειτονιές με τα γραφικά στενά, σχολιάζοντας με αγάπη:
«Όμορφη Ιταλία, υπέροχα χρώματα, Ιταλός σύζυγος!».

Η εγγονή του αείμνηστου
Γ. Γουλανδρή παντρεύτηκε

Χλιδάτος ρομαντικός γάμος στο Λονδίνο για την
εγγονή του αείμνηστου εφοπλιστή Γιάννη Γουλανδρή, Μαριάννα, και τον αγαπημένο της Fergus. Το λαμπερό ζευγάρι, όπως έγινε γνωστό,
παντρεύτηκε στην έπαυλη του γαμπρού στα περίχωρα της βρετανικής πρωτεύουσας, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης και πίστης μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας. Η νύφη έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με δαντελωτό αέρινο νυφικό, με
τη μητέρα της Κατερίνα Γουλανδρή, τη γιαγιά της
Μαρία και τη διάσημη εικαστικό θεία της Όλγα
Γουλανδρή σε μεγάλες χαρές.

Διάσημοι στον Πατριάρχη

Μοναχικά γενέθλια
Η Άντζελα Γκερέκου γιόρτασε τα γενέθλιά
της, τα πρώτα χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο. Η
πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της Ελιάς»
μοιράστηκε φωτογραφίες από το οικογενειακό birthday party με μια συγκινητική αναφορά στον σύζυγό της: «Άλλη μια γενέθλια
μέρα με αγαπημένους ανθρώπους! Με την
αγάπη σας γεμίσατε και ομορφύνατε τη μέρα
μου! Με την αγάπη προχωράμε. Κι εσύ είσαι
πάντα εδώ…».

Hello, Berlin
Στο Βερολίνο πέταξε για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου η
ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού. Λάτρις της alternative πόλης
απόλαυσε βόλτες στα μουσεία της, στέλνοντας ένα μήνυμα όλο
νόημα: «Το γλυπτό της μητέρας-Πιετά που αγκαλιάζει το νεκρό
παιδί της, συμβολίζει τα θύματα του πολέμου, τον άμαχο
πληθυσμό. Τώρα με την Ουκρανία, η επίσκεψη εδώ, στο Neue
Wache, ήταν αλλιώτικα φορτισμένη».

Ανήμερα τον Ευαγγελισμό, ο Μάριος Φραγκούλης με τη μάνατζέρ του Κική Δημητριάδη
και τον Τάκη Ζαχαράτο επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη.
Ο κορυφαίος ερμηνευτής, ενθουσιασμένος
από τη συνάντηση και τα λόγια αγάπης του παναγιώτατου, αποκάλυψε στο Instagram: «Τι ευλογία να είσαι κοντά σε τόσους υπέροχους ανθρώπους και να μοιράζεσαι τη χαρά και τα συναισθήματά σου. Πήραμε την αγάπη του και τις
ευχές του και μας έδωσε δύναμη για το επόμενό μας βήμα στη ζωή».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο… ύπουλος και συχνός
καρκίνος του νεφρού

Ο

καρκίνος του νεφρού θεωρείται μια
ύπουλη μορφή καρκίνου και είναι η τρίτη
συχνότερη κακοήθεια του ουροποιητικού συστήματος. Δυστυχώς, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση της επίπτωσής του παγκοσμίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σήμερα, η διάγνωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% γίνεται σε
τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία,
υπερηχογράφημα), μιας και η νόσος δεν παρουσιάζει πρώιμα συμπτώματα. Όπως σε όλες τις μορφές
καρκίνου, έτσι και στον καρκίνο του νεφρού υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η υψηλή αρτηριακή πίεση.
Το κύριο πρόβλημα σε αυτήν τη μορφή καρκίνου είναι ότι «η πλειονότητα των νεφρικών όγκων
παραμένει ασυμπτωματική μέχρι να αναπτυχθεί
προχωρημένη νόσος. Τα σημεία και τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως καθυστερημένα και
δεν είναι ειδικά. Η κλασική τριάδα συμπτωμάτων
(οσφυϊκός πόνος, αιματουρία και ψηλαφητή κοιλιακή μάζα) σήμερα εμφανίζεται σε λιγότερο από
το 10% των ασθενών», επισημαίνει ο ουρολόγος κ.
Ιωάννης Μπουζαλάς.

Σε μερικές περιπτώσεις ο καρκίνος του νεφρού
σχετίζεται με καταστάσεις που ονομάζονται παρανεοπλασματικά σύνδρομα.
Αυτά τα σύνδρομα συμβαίνουν περίπου στο 30%
των ασθενών και τα συμπτώματα μπορεί να είναι
απώλεια βάρους, καχεξία, πυρετός και αρτηριακή
υπέρταση. Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν και
παθολογικά ευρήματα σε εργαστηριακές εξετάσεις, όπως αναιμία, ερυθροκυττάρωση, υπερασβεστιαιμία και διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας.
Η θεραπεία του καρκίνου του νεφρού εξαρτάται
από το μέγεθος του όγκου, το στάδιο της νόσου,
την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως
καθυστερημένα και τα συχνότερα
είναι οσφυϊκός πόνος, αιματουρία
και ψηλαφητή κοιλιακή μάζα

Ιωάννης Μπουζαλάς, ουρολόγος

Ποιες θεραπευτικές
επιλογές υπάρχουν
Οι θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν σήμερα είναι η χειρουργική θεραπεία και άλλες
πιο σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές. «Η
χειρουργική θεραπεία θεωρείται η θεραπεία
εκλογής για τον εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού. Η επέμβαση μπορεί να αφορά την
αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού (ριζική νεφρεκτομή) ή σε κάποιες περιπτώσεις συντηρητικότερη χειρουργική με διατήρηση μέρους του νεφρού (μερική νεφρεκτομή)»,
εξηγεί ο κ. Μπουζαλάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο γιατρός, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές θεραπείες - ελάχιστα επεμβατικές
τεχνικές. Υπάρχουν η διαδερμική εφαρμογή
ραδιοσυχνοτήτων, η κρυοθεραπεία, η χρήση
μικροκυμάτων, οι υψηλής συχνότητας εστιασμένοι υπέρηχοι, μοριακά στοχευμένη θεραπεία καθώς και ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.
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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

(23/9-23/10)
Επαγγελματικές ανησυχίες, αλλά και ώριμες επιλογές, θα καθορίσουν τη μέρα σας.
Είστε αρκετά έτοιμοι για να προχωρήσετε σε
νέες καταστάσεις, τόσο προσωπικά όσο και
επαγγελματικά.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Δυσκολίες σε επαγγελματικές βλέψεις, αλλά
και αρκετή προσπάθεια για να καταλάβετε τις
συνθήκες που επικρατούν γύρω σας. Είστε
σταθεροί στις ιδέες σας και σε ό,τι έχετε κερδίσει, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι κάτι
μέσα σας, αλλά και γύρω σας, δεν είναι πλέον
το ίδιο με πριν.

Σ

(24/10-21/11)
Με τη Σελήνη να προχωρά σε ένα πολύ συμβατό
με το δικό σας ζώδιο, αυτό των Ιχθύων, τα συναισθήματα θα ρέουν με απόλυτη αρμονία, ενώ θα
έχετε έντονη επιθυμία να ανανεωθείτε και να
βρεθείτε κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Τοξότης

(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, τα επαγγελματικά σας
είναι ο τομέας που σας έχει απασχολήσει έντονα
και καθοριστικά. Μην αφήσετε να αποσπάται η
προσοχή σας σε καταστάσεις που δεν θα έχουν
νόημα και βαρύτητα στην τωρινή σας κατάσταση.

(22/11-21/12)
Οικογενειακές υποθέσεις θα σας απασχολήσουν έντονα αυτό το διήμερο, εφόσον βρίσκεστε σε μια ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση, που χρειάζεται βέβαια καλή διαχείριση. Εδώ θέλω να τονίσω, κυρίως για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου, ότι θα υπάρξουν καταστάσεις που θα χρειαστεί αρκετός χρόνος
για να τις κατανοήσετε.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Δίδυμοι

ήμερα, χωρίς ιδιαίτερα έντονες πλανητικές όψεις,
αλλά με την ενέργεια των προηγούμενων και των
επόμενων πλανητικών επιρροών, είναι αλήθεια
πως βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη άνοιξη, όπου οι
αλλαγές είναι το στίγμα της και εκείνο που θα μας
καθορίζει. Έχετε καταλάβει πόσα πράγματα έχουν
αλλάξει σε μικρό χρονικό διάστημα; Θα πρέπει, λοιπόν,
να εκπαιδευτείτε σε αυτό και να μη μένετε σε
διαλυμένες σχέσεις, σε καταστάσεις που σας κρατούν
πίσω και σε βολεμένες ζωές που στέκονται σε
δεκανίκια. Ας δούμε, λοιπόν, τι επιρροή έχουν σήμερα
τα δώδεκα ζώδια…

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο δωδέκατο ηλιακό
σας σπίτι, μια θέση πολυσύνθετη, που θα σας
βγάλει έντονα συναισθήματα και παλιές συμπεριφορές, που δεν νιώθετε περήφανοι για
αυτές.

(22/6-22/7)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου θα υπάρξουν πολύ βοηθητικές καταστάσεις σε προσωπικό επίπεδο, βάζοντας σε τάξη την ήδη υπάρχουσα σχέση σας ή τα συναισθήματά σας. Βρίσκεστε σε μια πολύ ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, με διάρκεια περίπου δύο μέρες.

(22/12-19/1)
Σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με πρόσωπα από το περιβάλλον σας, να
σας δοθούν κάποιες απαντήσεις, αλλά και να
βρεθείτε κοντά σε μια απόφασή σας, να μετακινηθείτε και να αλλάξετε οπτική στα πράγματα.

Λέων

(20/1-18/2)
Οικονομικές υποθέσεις θα σας απασχολήσουν τις επόμενες δύο μέρες. Φυσικά
και θα πρέπει επίσης, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, να είστε πιο υποψιασμένοι με
την προσωπική σας ζωή, αλλά και να μην
τραβάτε το σχοινί σε μια ένταση που μπορεί να προκύψει.

(23/7-22/8)
Είστε προβληματισμένοι με την προσωπική
σας ζωή, ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου,
αλλά έχετε και μια περίεργη εμπλοκή σε οικονομικά θέματα εσείς των πρώτων ημερών.
Γενικότερα, τα σημαντικά αφήστε τα για τις
επόμενες μέρες.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα περνά απέναντι από το δικό
σας ζώδιο, όπου θα σας δημιουργήσει συναισθηματικά σκιρτήματα και διεκδικήσεις σε προσωπικό επίπεδο. Για τους δεσμευμένους, θα
υπάρξει μια πολύ καλή περίοδος, που θα νιώσετε την αποδοχή και την καλή επικοινωνία να παίζει ρόλο στις αποφάσεις σας.

Υδροχόος

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα σας
δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάτι σας στενοχωρεί, κάτι σας πληγώνει και όλο αυτό θα
σας κάνει ευσυγκίνητους, είτε υπάρχει αιτία
είτε όχι. Το θέμα είναι ότι νιώθετε μια στέρηση, ή μια κατάσταση να σας πιέζει αρκετά, αλλά αυτήν τη χρονική περίοδο δεν μπορείτε να
κάνετε κάτι πιο δραστικό.
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Η «πολιτική του πολέμου»
και η τραγιάσκα του κ. Τσίπρα

Κ

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ δεν
δειλιάζει και δεν
διστάζει προ
ουδενός. Τάζει
ανερυθρίαστα το
μάννα εξ ουρανού
και ελπίζει
αφελώς ότι
κάποιος θα τον
πιστέψει

αθώς μπαίνουμε στον δεύτερο μήνα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το βαρύ αποτύπωμα του
πολέμου κάνει την απειλητική παρουσία του αισθητή στον κόσμο, στην Ευρώπη
αλλά και στη χώρα μας, αναγκάζοντας την κυβέρνηση αλλά και τα επιτελεία των κομμάτων
σε αναδιάταξη δυνάμεων και σχεδιασμών.
Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι η περιπέτεια
που ξεκίνησε για την ανθρωπότητα θα είναι μακρά, ο δρόμος ανηφορικός και κακοτράχαλος
και τα όποια δεδομένα ίσχυαν πριν από την
έναρξη το πολέμου ανατρέπονται μέρα με τη
μέρα. Για όλους.
Η κυβέρνηση είχε κάνει τα κουμάντα της,
ώστε ύστερα από δύο βασανιστικά χρόνια πανδημίας να περάσει η χώρα σε μια εποχή εκρηκτικής ανάπτυξης, με όχημα μια εξαιρετική
τουριστική χρονιά, σοβαρές μεταρρυθμίσεις,
επενδύσεις και έναν πακτωλό χρημάτων από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, πλέον, αναγκάζεται
να μετακινηθεί βιαίως από την πολιτική τής
ανάπτυξης στην πολιτική τού πολέμου. Από τα
σταθερά βήματα προόδου σε άσκηση ισορροπίας σε κινούμενη άμμο.
Το τοπίο μπροστά είναι γεμάτο αβεβαιότητες.
Και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να γνωρίζει
πώς θα είναι η κατάσταση σε έναν μήνα, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Τα μηνύματα των Γερμανών πολιτικών προς τους Γερμανούς πολίτες
ότι θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες, με μεγάλες απώλειες και δυσκολίες για τον λαό, τα λένε όλα.
Και αν η Γερμανία προετοιμάζεται για δύσκο-

λες μέρες, δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για το τι
πρόκειται να συμβεί σε μια μικρή χώρα με μεγάλα βάρη, όπως η Ελλάδα.
Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση υπερθεματίζει
για τα αλλεπάλληλα μέτρα που λαμβάνει για να
στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και
ορθώς. Οι ρυθμοί, όμως, με τους οποίους επιδεινώνονται όλοι οι δείκτες, εθνικοί αλλά και
οικογενειακοί, λόγω του πολέμου, είναι τόσο
δραματικοί, που σε λίγο, ό,τι και να αθροίζεται
από μέτρα, θα μοιάζει με βαρέλι χωρίς πάτο.
Παρά τις αναμενόμενες φθορές ύστερα από
τριάντα και πλέον μήνες διακυβέρνησης, τόσο
η κυβέρνηση όσο και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης εξακολουθούν να απολαμβάνουν της
εμπιστοσύνης των πολιτών, ως οι μόνοι ικανοί
να διαχειριστούν και αυτή τη δυσθεώρητη και
αναπάντεχη κρίση.
Μόνο που οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν
έκτακτους σχεδιασμούς και πολιτικές. Που σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι όσο ευχάριστες θα ήθελε η κυβέρνηση υπό άλλες
συνθήκες. Η λεγόμενη χειρουργική του πολέμου είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους γιατρούς που καλούνται να την ασκήσουν. Μερικές φορές έξω από τα ανθρώπινα όρια. Αλλά
είναι η μόνη που μπορεί να σώσει ζωές.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις συνέπειες
από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης, από την ανάληψη της εξουσίας μέχρι σήμερα, πορεύτηκε με πυξίδα και οδηγό την αλήθεια. Κόντρα στις σειρήνες του λαϊκισμού. Το
ίδιο καλείται να πράξει και τώρα. Να εξηγήσει
την κατάσταση με απόλυτη ειλικρίνεια και να

χαρίσει -για μία ακόμη φορά- την αποκλειστικότητα των πολιτικών φληναφημάτων σε εκείνους που έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα ότι τα
κατέχουν, όπως ο κ. Τσίπρας, που δεν έμαθε τίποτα από τη διετή περιπέτεια της πανδημίας.
Και τότε, επιχείρησε να κερδίσει δημοσκοπικά
πάνω στα συντρίμμια των μαζικών απωλειών
και του ανθρώπινου πόνου, αλλά δεν του έκατσε. Το ίδιο δείχνει διατεθειμένος να κάνει και
τώρα. Έτοιμος να βγάλει «λαγούς από το καπέλο» για να καθησυχάσει τις δικαιολογημένες
αγωνίες των πολιτών για όσα έρχονται. Μόνο
που όταν δεν έχει «λαγούς να βγάλει» η Γερμανία, ποιος στα αλήθεια μπορεί να πιστέψει ότι
θα βρεθούν ξαφνικά στην τραγιάσκα του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ;
Ως γνήσιος οπαδός του λαϊκισμού, ο κ. Τσίπρας έσπευσε να κολλήσει την ταμπέλα «ακρίβεια του Μητσοτάκη» στην εκρηκτική άνοδο
που καταγράφεται εδώ και έναν μήνα σε βενζίνη, ενέργεια και αγαθά από την 100% εισαγόμενη ενεργειακή κρίση.
Τι και αν ο πλανήτης ολόκληρος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Τι και
αν κορυφαίοι οικονομολόγοι του πλανήτη ριγούν στη σκέψη των πιθανών συνεπειών του
πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν δειλιάζει και δεν διστάζει
προ ουδενός. Τάζει ανερυθρίαστα το μάννα εξ
ουρανού και ελπίζει αφελώς ότι κάποιος θα τον
πιστέψει, αντί να διαδραματίσει με τρόπο ωφέλιμο και παραγωγικό τον θεσμικό του ρόλο στη
δυσκολότερη συγκυρία από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

