POLITICAL

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μικρή χώρα
με γεωστρατηγική
σημασία

Η ΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΕΛ. 40

www.political.gr

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 353

EDITORIAL

Έρχονται και
άλλες εκπλήξεις
από την Άγκυρα;
ΣΕΛ. 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΧΡIΣΤΟΣ ΛΙAΠΗΣ

Είμαστε
οι ιστορίες που
ακούσαμε…
ΣΕΛ. 12-13

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ H

ΒΑΣIΛΗΣ
ΚΕΓΚEΡΟΓΛΟΥ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«O ΤOΠΟΣ ΑΞIΖΕΙ ΜΙΑ
ΚΑΛYΤΕΡΗ ΚΥΒEΡΝΗΣΗ»

ΣΕΛ. 15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΟ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
ΣΕΛ. 33

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΤΟ «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ» ΚΡΑΣΙ
ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 11

Γράφουν

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

Με άρωμα Ουκρανίας
και η Σύνοδος Κορυφής
ΕΕ - Κίνας
ΣΕΛ. 10

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Έχουμε το σχέδιο για
την πλήρη επάρκεια
προϊόντων στην αγορά»
ΣΕΛ. 4-5

ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ

ΕΓΙΝΕ...
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

• Εκνευρισμός στην Αθήνα για την ανάδειξη του «σουλτάνου»

σε παράγοντα… σταθερότητας • Ρελάνς με Αλεξανδρούπολη
και αναβάθμιση σε Ουκρανία - Βαλκάνια

ΣΕΛ.14

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

«ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΣΙΠΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΕΛ. 11

Αζοφική τρικυμία
και στον ΣΥΡΙΖΑ

Πρεμιέρα στους Δελφούς
για το ενεργειακό όραμα

Οι καιροί και οι ανάγκες
απαιτούν μια νέα
βιώσιμη, διατηρήσιμη
και δίκαιη ανάπτυξη για όλους

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τέλος ο ΕΦΚΑ από τις ΔΟΥ
ΣΕΛ. 11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΠΟΤΕ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΣΕΛ. 17

ΡOLITICAL

2

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Έρχονται κι άλλες εκπλήξεις από την Άγκυρα;

Τ

α απόνερα της ομιλίας Ζελένσκι στην ελληνική
Βουλή συνεχίζουν να «ταρακουνούν» το πολιτικό σύστημα αλλά και την κοινή γνώμη στη χώρα
μας. Γιατί αυτό που τελικά κατάφερε ο Ουκρανός
πρόεδρος είναι να σπείρει το ζιζάνιο της αμφιβολίας,
της δεύτερης σκέψης στους Έλληνες, την ώρα που η
συντριπτική πλειονότητα ήταν αναφανδόν στο πλευρό
του δοκιμαζόμενου λαού του, βλέποντας τον ίδιο ως
έναν ηρωικό ηγέτη μιας χώρας που υπερασπίζεται τα
πατρώα εδάφη και την ανεξαρτησία της. Με το προχθεσινό το «χάλασε» -και μας «χάλασε»- καταφέρνοντας πλήγμα στο πιο ευαίσθητο σημείο μιας συλλογικής ταυτοτικής συνείδησης. Εξαίρεση βέβαια οι γνωστοί δημοσιολογούντες που στην προσπάθειά τους να
γυρίσουν επικοινωνιακά το παιχνίδι έφτασαν στο ση-
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Γιάννης Αρμουτίδης

μείο να επικροτούν τη «μαρτυρία» του αζοφικού «Ελληνοουκρανού μαχητή» με επιχειρήματα της πλάκας,
πιστεύοντας μάλιστα πως με αυτό τον τρόπο υπηρετούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ασχέτως αν στην
πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν το 3% του ακραίου
Κέντρου.
Το χειρότερο είναι πως με την τροπή που παίρνουν τα
πράγματα τα κακά νέα έρχονται βροχηδόν. Όπου «κακά νέα» η διαρκώς αυξανόμενη ισχύς της Τουρκίας
και η ολική επαναφορά του Ερντογάν στο διπλωματικό παιχνίδι. Από τη μία «ειρηνοποιός» σε Κίεβο - Μόσχα, από την άλλη επαναπροσέγγιση με την Ουάσιγκτον, είναι λογικό να του... ξανανοίξει η όρεξη και να
βλέπει εαυτόν ως κυρίαρχο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
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Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

Τα τελευταία ανησυχητικά σημάδια μετά το πέρασμα
Νούλαντ αφορούν και την ενέργεια και την είσοδο της
Τουρκίας στα διακρατικά σχήματα από το... παράθυρο. Προτού καταλαγιάσει ο αχός από την επικείμενη
επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον σε έναν
μήνα, όπου θεωρητικά θα συζητήσει με τον Μπλίνκεν
για F-16 -βάστα, Μέντεζ, μην καούμε στο... 35-, ήρθε
η θριαμβευτική προαναγγελία από την πλευρά του
υπουργού Ενέργειας Φ. Ντονμέζ για «σημαντικές
εξελίξεις» στον τομέα των ερευνών στην Ανατολική
Μεσόγειο. Το «με αμοιβαίο σεβασμό προς τα δικαιώματά μας, μπορούμε να καταστήσουμε την Ανατολική
Μεσόγειο μια νέα ασφαλή οδό ενεργειακού εφοδιασμού» είναι η τουρκική «προβιά», με τα ερωτήματα
από τη σιβυλλική αναφορά να είναι πολλά.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ενεργειακό
στοίχημα του
Κ. Μητσοτάκη
την επικαιροποιημένη εξαιτίας
των νέων γεωπολιτικών και όχι
μόνο δεδομένων, που διαμορφώνουν οι δραματικές εξελίξεις γύρω από τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, εθνική στρατηγική στο Ενεργειακό, πρόκειται να επικεντρωθεί η σημερινή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι σαφές πως η Ελλάδα φιλοδοξεί
να πρωταγωνιστήσει στο μεγάλο πρότζεκτ
της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, επιχειρώντας να στρέψει το ευρωπαϊκό και όχι μόνο ενδιαφέρον
στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Αθήνα - Κάιρο
Η Αθήνα επιδιώκει να βρίσκεται στο προσκήνιο κάθε σχεδιασμού που προωθεί πιθανές εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκμεταλλευόμενη
κατ’ αυτόν τον τρόπο το (ξανά) μοίρασμα της
ενεργειακής τράπουλας. Υπ’ αυτήν την έννοια, εγχειρήματα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, η οποία εκ των
πραγμάτων επισπεύδεται μετά και τις συνεννοήσεις κορυφής ανάμεσα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Αλ Σίσι, αλλά
και η στροφή στο LNG, το οποίο δείχνουν να

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

προτιμούν για ευνόητους λόγους οι ΗΠΑ,
βρίσκονται στην κορυφή του κυβερνητικού
ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση
επιφυλάσσει για την ίδια τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κινήσεων σε ένα άκρως απαιτητικό, πάντως, γεωπολιτικό παιχνίδι. Η επανατοποθέτηση παικτών, όπως η Τουρκία,
επιτάσσει εγρήγορση και αναθέρμανση
των ήδη ισχυρών συμμαχιών της
χώρας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.
Εξ ου και στο φόντο συναντήσεων όπως η τριμερής Ελλάδας Κύπρου - Ισραήλ, αλλά και ραντεβού όπως αυτό ανάμεσα στον
πρωθυπουργό και την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, επιτετραμμένη της Ουάσιγκτον για τις πολιτικές υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου, η Αθήνα διαμηνύει πως
δεν μπορεί να αποκλειστεί από κανένα μεγάλο ενεργειακό deal στην ευρύτερη περιοχή,
καθώς παραμένει η πρώτη και κύρια πύλη

εισόδου της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Στο ίδιο
πλαίσιο, η Ελλάδα δεν εγκαταλείπει ad hoc
έργα, όπως ο EastMed, ωστόσο, διαμηνύει
πως έχει ξεκαθαρίσει τη στροφή της προς το
LNG, καθώς το 22% του παγκόσμιου στόλου
για το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ελληνόκτητο.

Λιγνίτης και ανανεώσιμες
Σε εθνικό επίπεδο, η προ ημερών προαναγγελία της παράτασης της λειτουργίας
των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028 πιστοποιεί πως η κυβέρνηση δεν κατατρύχεται από δογματισμούς και
αγκυλώσεις, αλλά αξιοποιεί
την ευελιξία ως εργαλείο για
να απαλλάξει -όσο αυτό είναι δυνατόν- νοικοκυριά και
επιχειρήσεις από τα επαχθή
βάρη των δυσθεώρητων τιμών
του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι σαφές,
πάντως, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, πως ο στρατηγικός προσανατολισμός στην επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας μέσω της μεγαλύτερης δυνατής
αξιοποίησης των ΑΠΕ όχι μόνον δεν εγκαταλείπεται, αλλά τουναντίον ενισχύεται.

Εξ ου και η πρόσκαιρη «υπαναχώρηση»
με τον λιγνίτη συνοδεύθηκε από τις εξαγγελίες για τον νέο κλιματικό νόμο και την
ακλόνητη κυβερνητική βούληση για σάρωση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ευρωπαϊκές απαντήσεις
Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πλήρως ότι τα μεγαλεπήβολα
σχέδια για την ενεργειακή αυτονομία της
χώρας κινδυνεύουν να καταστούν κενό
γράμμα, εάν δεν υπάρξει πειστική απάντηση στον… εφιάλτη της ακρίβειας στην
ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης. Εξ
ου και το επόμενο χρονικό διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πυκνώσει τις πρωτοβουλίες του, ώστε να υιοθετηθούν μέτρα ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά την επόμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που θα λάβει χώρα
εκτός απρόοπτου εντός του Μαΐου.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός
περιλαμβάνει στροφή προς
το LNG, στήριξη των ΑΠΕ
και διασύνδεση με Αίγυπτο

Τσίπρας: «Σε περίοδο κρίσης πρώτιστο μέλημα πρέπει να είναι η κοινή ωφέλεια»
Σε σημαντικά θέματα όπως η ενεργειακή κρίση, ο ρόλος
της Τουρκίας στο γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά και η
διάθεση συνεργασιών με άλλα κόμματα ενόψει
εκλογών, επικεντρώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας
στην παρουσία του στο Φόρουμ των Δελφών.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την
κυβέρνηση για έλλειμμα ενεργειακής στρατηγικής, βίαιη απολιγνιτοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα έδειξε την
ανησυχία του για το κύμα ακρίβειας που «αν συνεχιστεί για πάρα πολύ» θα δημιουργήσει «συνθήκες κοινωνι-

κής κρίσης». Ακόμη, είπε πως «η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν
βρισκόμαστε σε εποχή κανονικότητας και πρέπει να
αποφασίσουμε πώς ακριβώς θέλουμε η ΔΕΗ να λειτουργεί» και ανέφερε πως «σε μια στιγμή κρίσης
πρώτιστο μέλημά μας πρέπει να είναι η κοινή
ωφέλεια».
Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη στρατηγική της σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κρίση της Ουκρανίας και τον ρόλο της Τουρκίας, υποστηρίζοντας
πως έχει κινηθεί με «επιπολαιότητα». Παράλληλα, χαρακτήρισε την ομιλία στη Βουλή μελών του τάγματος Αζόφ «μεγά-

λο ατόπημα», υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ομιλία αποτέλεσε μια κακή εικόνα και για την Ουκρανία. Για τη μη αναφορά
στο θέμα του Κυπριακού, δήλωσε πως δεν περίμενε ότι δεν θα
γίνει και ότι η Τουρκία εδώ και 48 χρόνια παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο.
Τέλος, αναφέρθηκε και στις συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας πως
δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη
και σημείωσε ότι «κλείνει η ψαλίδα με ρυθμούς πολύ ανησυχητικούς για το κυβερνών κόμμα».
Ι. Παπαν.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι
να ανεχθούμε
κερδοσκοπικά παιχνίδια,
γιατί στόχος μας είναι
η προστασία των παραγωγών
και των καταναλωτών,
δηλαδή η προστασία
του συνόλου
της ελληνικής
κοινωνίας»

Τ

η δέσμευση πως η κυβέρνηση
λαμβάνει συνεχώς μέτρα για τη
μείωση του κόστους παραγωγής,
ώστε να διευκολυνθεί η ανακατεύθυνση των εγχώριων καλλιεργειών σε
προϊόντα, η εισαγωγή των οποίων επηρεάζεται από τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, επαναβεβαιώνει μέσω της «Political» ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς. Επιπλέον τονίζει
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος δεν
είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν κερδοσκοπικά παιχνίδια, ενώ γνωστοποιεί μέσω της
συνέντευξής του ότι ζήτησε από την ΕΕ κατά
το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες να αυξηθούν
οι πόροι του Ταμείου Κρίσεων λόγω του πεπερασμένου των πόρων των εθνικών προϋπολογισμών.

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε πως δεν
θα παρατηρηθούν ελλείψεις στην αγορά
τροφίμων μετά και τις νέες απειλές της
ρωσικής ηγεσίας ότι δεν θα γίνονται
εξαγωγές τροφίμων σε μη φιλικές προς
τη Μόσχα χώρες;
Από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση, η κυβέρνησή μας κινήθηκε αποφασιστικά για να
διασφαλίσει την επάρκεια αγαθών στους
Έλληνες πολίτες. Κινηθήκαμε σε δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, αναζητήσαμε εναλλακτικές αγορές. Ήμασταν -και εξακολουθούμε
να είμαστε- σε διαρκή συνεργασία με τους
εισαγωγείς των προϊόντων που επηρεάζονται από τον πόλεμο. Μεγάλο μέρος των ποσοτήτων σε αραβόσιτο, μαλακό σιτάρι και

«Έχουμε το σχέδιο για
την πλήρη επάρκεια
προϊόντων στην αγορά»
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ηλιέλαιο που εισάγαμε από Ρωσία και Ουκρανία, πλέον τα εισάγουμε από Γερμανία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, αλλά και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Αργεντινή. Δεύτερον, προσπαθούμε να αυξήσουμε την εγχώρια καλλιέργεια στα συγκεκριμένα προϊόντα.
Ήδη υπάρχει συμφωνία με παραγωγούς
ηλίανθου στον Έβρο ενώ εντάσσουμε στις
συνδεδεμένες ενισχύσεις και το μαλακό σιτάρι και τον αραβόσιτο. Είναι προφανές ότι
από τη στιγμή που υπάρχει κενό στην αγορά λόγω του κλεισίματος των αγορών της Ρωσίας και της Ουκρανίας- δημιουργούνται ευκαιρίες για τους παραγωγούς. Εκείνο που
προσπαθούμε να κάνουμε, για να γίνουν πιο
συμφέρουσες οι καλλιέργειες γενικά, είναι
να λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα με στόχο τη
μείωση του κόστους παραγωγής. Έχουμε
σχέδιο και προχωράμε με σταθερά βήματα,
πάντα με στόχο την πλήρη επάρκεια της αγοράς σε αγαθά.
Παρά τους σαρωτικούς ελέγχους που
έχετε εξαγγείλει, δεν λείπουν από την
αγορά φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά
και αισχροκέρδειας. Πώς εξετάζετε να
περιορίσετε ή και να εξαλείψετε τέτοια
κρούσματα σε μια περίοδο που ούτως ή
άλλως ο καταναλωτής δοκιμάζεται από το
σφοδρό κύμα ακρίβειας;
Όπως σας είπα, προχωράμε με σχέδιο. Είναι γεγονός ότι κάποιοι επιχείρησαν να κερδοσκοπήσουν μέσα από τη δημιουργία τεχνητών ελλείψεων. Δεν τα κατάφεραν, γιατί
αντιδράσαμε αστραπιαία. Νομοθετήσαμε την
πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων. Πλέον
γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι αποθέματα
υπάρχουν σε μια σειρά προϊόντων. Το γεγονός αυτό βάζει φρένο σε κάθε κερδοσκοπικό
παιχνίδι που και παράνομο είναι αλλά και
ανήθικο σε περιόδους όπως αυτή που βιώνουμε. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε κερδοσκοπικά παιχνίδια, γιατί στόχος μας είναι η προστασία των παραγωγών και των καταναλωτών, δηλαδή η προστασία του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια μέτρα
σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε για τη
στήριξη του πρωτογενούς τομέα; Υπάρχουν οι πόροι για επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση παραγωγών και κτηνοτρόφων, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί;
Έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων άνω των
200 εκατ. ευρώ που αφορούν αποκλειστικά
τους αγρότες. Όλοι οι παραγωγοί επωφελούνται και από τα μέτρα άνω του 1,2 δισ. που
ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση. Τις
επόμενες ημέρες ανακοινώνεται και το ποσοστό επί του τζίρου του 2021, βάσει του
οποίου θα δοθούν άνω των 45 εκατ. ευρώ,
αποκλειστικά σε κτηνοτρόφους ως ενίσχυση
για να καλυφθούν επιπλέον δαπάνες σε ζωο-

τροφές. Έχει ενεργοποιηθεί το Ταμείο Κρίσεων της ΕΕ από το οποίο η χώρα μας θα λάβει επιπλέον 26 εκατ. ευρώ με δυνατότητα να
δώσει χωρίς πρόστιμα από εθνικούς πόρους
άλλα 52 εκατ. Την Πέμπτη μετ’ επιτάσεως ζήτησα από την Επιτροπή στο Συμβούλιο
Υπουργών η στήριξη του Ταμείου Κρίσεων να
αυξηθεί, καθώς οι δυνατότητες για εθνική
στήριξη από τους προϋπολογισμούς των χωρών-μελών είναι περιορισμένες λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας. Κάνουμε προτάσεις και παρακολουθούμε την εξέλιξη του
προβλήματος λαμβάνοντας συνεχώς μέτρα,
καθώς τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν.
Έχετε αναφερθεί αρκετές φορές στο
πρόσφατο παρελθόν στην κρίση ως μια
ευκαιρία για αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο
συγκεκριμένος; Πώς και σε ποια πεδία
επιδιώκετε την εξέλιξη της πρωτογενούς
παραγωγής;
Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι κάθε κρίση
δημιουργεί ευκαιρίες για εκείνους που είναι έτοιμοι και ικανοί να τις αξιοποιήσουν.
Είδατε ότι την προηγούμενη Δευτέρα πήγα
στον Έβρο. Στόχος μου ήταν να εξηγήσω

στους παραγωγούς τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην εσωτερική και εξωτερική
αγορά για την παραγωγή ηλίανθου. Πρόκειται για ένα προϊόν που ευδοκιμεί στην
περιοχή και μπορεί να καλλιεργηθεί και σε
άλλες περιοχές της χώρας, διαδοχικά με
άλλες καλλιέργειες δημητριακών. Η κρίση
μας δείχνει ότι πρέπει να ξεφύγουμε, να
προχωρήσουμε μπροστά και να καλύψουμε ανάγκες που δημιουργούνται ή πρόκειται να δημιουργηθούν. Σε εργαστήριά μας,
πχ, στην Κρήτη, στο ΜΑΙΧ που θα επισκεφθώ την προσεχή εβδομάδα, γίνονται πειραματικές καλλιέργειες υποτροπικών φυτών. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και πρέπει να προσαρμόσουμε σε αυτήν και τις
καλλιέργειές μας. Αν είμαστε έτοιμοι, αν
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει στους αγρότες μας η νέα ΚΑΠ, τότε
είμαι βέβαιος ότι θα βγούμε κερδισμένοι.
Αλλά και οι αγρότες μας, μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης,
πρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις τους για
το πώς θα προσαρμοστούν στα δεδομένα
της νέας εποχής. Οφείλουμε να είμαστε
προμηθείς και όχι επιμηθείς.

Προσφάτως ο πρωθυπουργός άνοιξε το
θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών.
Με ποια κόμματα θα μπορούσατε να επιτύχετε προγραμματικές συγκλίσεις; Μόνο με το ΚΙΝΑΛ ή θα μπορούσε και ένα
κόμμα δεξιά της ΝΔ να λειτουργήσει ως
πιθανός κυβερνητικός σας εταίρος;
Θεωρώ ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, το
εκλογικό σώμα κατανοεί ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές και ισχυρές κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις με αποφασιστικότητα που χρειάζεται να λαμβάνουν γρήγορες και έγκαιρες
αποφάσεις, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν με
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι
ο ελληνικός λαός κατανοεί ότι δεν είναι εποχή για πειραματισμούς. Υπάρχει, άλλωστε, η
κακή ανάλογη εμπειρία από το 2015 έως το
2019. Παρόλο που η απλή αναλογική δυσχεραίνει τις συνθήκες, υπάρχουν πάντοτε οι
προϋποθέσεις διαλόγου και συναίνεσης στα
σημαντικά θέματα. Θεωρώ ότι η αυτοδυναμία
της ΝΔ αποτελεί την πλέον εθνικά ενδεδειγμένη λύση, για όσους πιστεύουν ότι η Ελλάδα
δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει χρόνο σε
μια Ευρώπη και έναν κόσμο που μεταβάλλονται δραματικά και που οι προκλήσεις είναι
μεγάλες και συνεχείς.

«

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ αποτελεί
την πλέον εθνικά ενδεδειγμένη
λύση. Η χώρα δεν έχει την
πολυτέλεια να χάσει χρόνο σε
έναν κόσμο που μεταβάλλεται
δραματικά και που οι προκλήσεις
είναι μεγάλες»
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Τα «απόνερα» του Αζόφ προκαλούν τρικυμία στην Κουμουνδούρου
Κραδασμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκάλεσε η εμφάνιση μαχητών του Αζόφ στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, οι οποίοι μπήκαν… σπόντα στην ομιλία
του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», οι άσπονδοι… σύντροφοι καταλογίζουν ευθύνες στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του κόμματος, καθώς θεωρούν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να πάρει την ΚΟ και να αποχωρήσει από την αίθουσα
της Ολομέλειας, με το που αναφέρθηκε πως ο ομιλητής
είναι από τα τάγματα Αζόφ. «Εμείς κοιτάζαμε τον Τσίπρα που κοίταζε τη Γεροβασίλη, κι αυτή την… Πετροβασίλη, που κοίταξε τη Γιαδικιάρογλου και όλοι μαζί στο
βάθος κοιτάζαμε τους Αζόφ! Στο μεταξύ, αθόρυβα από
πίσω μας αποχωρούσαν Θοδωρής (Δρίτσας), Γιώργος
(Βαρεμένος) και Γιάννης (Γκόλιας)», σημείωνε με πικρό

χιούμορ βουλευτής του κόμματος από τους παριστάμενους στην ομιλία Ζελένσκι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του μεγαλύτερου μέρους των βουλευτών. Αντιθέτως, ο τέταρτος βουλευτής, ο πρώην υπουργός Νίκος
Φίλης, έφυγε… θορυβωδώς, καθώς τον έπιασε η κάμερα κατά την αποχώρησή του. Και οι τέσσερις βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν και νόημα προς τον πρόεδρο της

Βουλής λέγοντας: «Τι είναι αυτά τα πράγματα;».
Την… περήφανη στάση του Φίλη έκαναν σημαία οι
53+, αντιπαρατάσσοντάς τη στην αμηχανία Τσίπρα και
στην τελική απόφαση να μην τους πάρει όλους…να φύγουν, για να καταλήξει αυτή η φαρσοκωμωδία στο «μη
χειροκρότημα» στη λήξη της ομιλίας Ζελένσκι. Κύκλοι
της Κουμουνδούρου, πάντως, ξεκαθαρίζουν με νόημα
ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα αμαύρωνε στο σύνολό της την
ουσία της ομιλίας Ζελένσκι με μια αποχώρησή της. Θα
ήταν κόντρα στις αρχές του κόμματος να τσουβαλιάσουν τους αζοφίτες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Άκρα
του τάφου σιωπή», βέβαια, και ο Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος πέρα από κάτι μισόλογα, δεν τοποθετήθηκε για
τη μη αποχώρηση του κόμματος από την Αίθουσα της
Ολομέλειας.

Σκληρό ροκ κατά
ΣΥΡΙΖΑ για τις
ίσες αποστάσεις

Σ

κληρή γραμμή απέναντι στην τακτική των ίσων αποστάσεων που
επιχειρεί να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
από την πρώτη στιγμή που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία αναμένεται να
ακολουθήσει το Μαξίμου το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναγκάσει τον
Αλέξη Τσίπρα να πάρει ξεκάθαρη θέση.
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Άλλωστε, όπως τονίζουν κυβερνητικά
στελέχη, σε μια κρίσιμη στιγμή που διαμορφώνονται νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, λόγω των δραματικών γεγονότων
στην Ανατολική Ευρώπη, το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πρέπει να
σταματήσει να κρύβεται ακολουθώντας
τη στρατηγική του «επιτηδείου ουδέτερου» που χρησιμοποιεί ο Ταγίπ Ερντογάν.
Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως ο ελληνικός λαός θα πρέπει να γνωρίζει αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον εισβολέα ή τους Ουκρανούς που μάχονται για την ελευθερία
τους. Ένας από τους λόγους, μάλιστα,
που επικράτησε εκνευρισμός στο κυβερ-

νητικό στρατόπεδο για το λάθος που έγινε
στη Βουλή με τον μαχητή του Αζόφ, ήταν
πως το ατυχές αυτό περιστατικό έδωσε
την ευκαιρία στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να
δικαιολογήσει για μία ακόμη φορά τη ρωσική εισβολή.
Κυβερνητικά στελέχη δεν έκρυβαν την
ενόχλησή τους για την παρουσία της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, καθώς έδωσαν την εντύπωση πως
έκαναν αγγαρεία.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα μισά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άδεια ενώ οι περισσότεροι
απέφευγαν από την αρχή να χειροκροτήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας. « Ήρθε
η ώρα των καθαρών απαντήσεων: είναι με
τους Ουκρανούς, που μάχονται για την
ελευθερία τους, ή με τους εισβολείς του
Πούτιν; Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει»,
σημείωναν χαρακτηριστικά.
Στο Μαξίμου υπενθυμίζουν πως η Κουμουνδούρου επιχειρεί από την πρώτη μέρα του πολέμου να εξισώσει το θύμα με
τον θύτη και αναφέρονται στις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπου δεν υπήρχε το όνομα της Ρωσίας, στη συναυλία που έγινε
υπέρ της ειρήνης, στην οποία δεν καταδικάστηκε ουσιαστικά η ρωσική εισβολή
ενώ απουσίαζαν ουκρανικές σημαίες, αλ-

λά και στην αποστολή αμυντικού υλικού
στο Κίεβο, με τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να διαφωνεί κάθετα με τη
συγκεκριμένη κίνηση.
«Πρέπει να μείνουμε και σταθεροί στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας, καταδικάζοντας -χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς επαμφοτερίζουσα στάση,
χωρίς μισό βήμα μπροστά και δέκα πίσω,
χωρίς αγγαρείες- τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία», τόνισε στον Real FM o κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
H ΝΔ ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους κατηγορώντας το ΚΚΕ, την Ελληνική
Λύση, το ΜέΡΑ25 που απουσίαζαν αλλά
και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ πως απέδειξαν
πως βρίσκονται απέναντι σε εκείνους που
υπερασπίζονται τη χώρα τους. Παράλλη-

λα, η Πειραιώς με ανακοίνωσή της ταύτισε τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη θέση που εξέφρασε ο Ηλίας
Κασιδιάρης. «Λένε τα ίδια που λέει στην
ανάρτησή του ο καταδικασμένος Ηλ. Κασιδιάρης. Η “πάνω πλατεία” συναντιέται
ξανά με την “κάτω πλατεία”. Μόνο που το
2022 δεν είναι 2012», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΝΔ.

Μαξίμου: «Επιχειρεί από
την πρώτη μέρα του πολέμου
στην Ουκρανία να εξισώσει
το θύμα με τον θύτη»
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Παίρνει μέτρα ο Τάκης για το ΠΑΟΚ-Μαρσέιγ
Είδατε τα επεισόδια στον πρόσφατο αγώνα Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ στη
Γαλλία; Ο κακός χαμός… Τα είδε αυτά και ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και παρόλο που βρίσκεται στο κρεβάτι
του πόνου λόγω κορονοϊού, έδωσε αυστηρή εντολή
στον νέο αρχηγό της Αστυνομίας Κωνσταντίνο
Σκούμα, ο οποίος έχει θητεύσει στη Διεύθυνση
Βορείου Ελλάδος, να παρθούν όλα τα μέτρα για
να αποφευχθεί κάθε επεισόδιο από χούλιγκαν
στο επαναληπτικό που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη βδομάδα…

Έμαθα από ένα πουλάκι
που πετάει στα νότια ότι ο
Χάρης Θεοχάρης και η
Άννα Καραμανλή -άθελά
τους φαντάζομαι- πήγαν
σε εκδήλωση που διοργάνωσε επιχειρηματίας
που «τρέχει» τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο… Όταν μάθανε
τι και πώς, ευχόντουσαν να μην είχαν πάει…

KENTΡΙ
Πρώτα βουλευτής και μετά υπουργός…
Μπορεί να έχει υπουργική καρέκλα αλλά είναι και βουλευτής και
νοιάζεται για τον τόπο του… Ο λόγος για τον Χρίστο Δήμα, που το τελευταίο διάστημα πίεσε τους συναδέλφους του τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη να υπογράψουν την έκτακτη ενίσχυση των σταφιδοπαραγωγών, επειδή υπέστησαν ζημΊΕς λόγω μεγάλης μείωσης στις τιμές παραγώγου για τη σταφίδα το 2021…
Πρώτα βουλευτής και μετά υπουργός…

Μετά το νομοσχέδιο,
αρχίζει πρόβες

Καμαρίλα και κλειστές
λίστες για τον έλεγχο
της Κεντρικής Επιτροπής

Έψαχνε εδώ και καιρό ο Νίκος Ανδρουλάκης να βρει έναν σύμβουλο
σαν τον Πιερρακάκη που να γνωρίζει
τα ψηφιακά και τον βρήκε στο πρόσωπο του Γιώργου Καραμανώλη,
στελέχους της αγοράς που έχει
ασχοληθεί με Διαύγεια και opengov.
Τώρα, όμως, τον παίρνει μαζί του και
σε όλα τα κρίσιμα ταξίδια, βάζοντάς
τον στον στενό πυρήνα του.

Τελικά το αραβικό ενδιαφέρον για την
επένδυση στο Σχιστό και τις Γούρνες Ηρακλείου είναι υπαρκτό. Όπως έμαθα από
ανώτατες πηγές, τον Μάιο ο
Άραβας μεγιστάνας του real
estate και του
construction
Μοχάμετ Αλαμπάρ θα πραγματοποιήσει επίσημο ταξίδι με μια αρμάδα
συμβούλων στην Αθήνα, για να συναντηθεί
με τον Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και τους βασικούς πλειοδότες των έργων.

Έρχεται
τον Μάιο
Άραβας
επενδυτής

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

ΑΞΙΖΕΙ

Αυτές τις ημέρες οι συριζαίοι περνούν τον περισσότερο
χρόνο τους στα τηλέφωνα, γράφοντας και σβήνοντας ονόματα για τις κλειστές λίστες των τάσεων που θα βάλουν υποψηφιότητα για Κεντρική Επιτροπή ανά περιφέρεια. Ο Τσίπρας
θέλει μια μικρή, ελεγχόμενη ΚΕ 300 μελών, με γείωση στην
κοινωνία και στους παραγωγικούς φορείς ενόψει εκλογών.
Κι αυτό προκαλεί γκρίνια στους… απέναντι (λέγε με Ομπρέλα), που βλέπουν «χατίρια» πίσω από αυτή την πρόθεση του
προέδρου. «Φέρνει μέσω της Κίνησης Μελών ακόμα και αυτούς που συνεργάστηκαν με τον… χωροφύλακα», αναφέρουν με τάσεις υπερβολής για κάποιους, αιχμές για πρόσωπα
και πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Παρά τις παρεμβάσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανάκης, βουλευτής Νοτίου Τομέα
της ΝΔ, στον Θόδωρο Σκυλακάκη για να
δοθεί ο μισθός των δημόσιων υπαλλήλων
τη Μεγάλη Πέμπτη, αυτό δεν κατέστη δυνατό και τελικά θα δοθεί την Τρίτη του Πάσχα. Αντιθέτως, τη Μεγάλη Πέμπτη θα δοθούν οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων… Καταλαβαίνετε ποια ομάδα είναι
πιο ισχυρή πλέον;

Τασούλας, ο τελευταίος Αβερωφικός
Μου θύμισε ένας παλαιός πολιτικός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που
ο Κωνσταντίνος Τασούλας, σημερινός πρόεδρος της Βουλής, υπέπεσε
σε λάθος στο Κοινοβούλιο. Ο κατά τα άλλα τυπικότατος
και γνώστης της εθιμοτυπίας Κ. Τασούλας, την εποχή του μεσοπροθέσμου του Λουκά Παπαδήμου,
ήταν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
όταν 21 άτομα από τη Νέα Δημοκρατία είχαν καταψηφίσει το μεσοπρόθεσμο και βρέθηκαν
εκτός ΚΟ της ΝΔ. Τότε είχε θεωρηθεί ότι είχε ευθύνη για τις διαρροές, γιατί δεν τους είχε μετρήσει
καλά. Μπορεί να νευρίασε ο Σαμαράς με την αστοχία
του, αλλά τον εκτιμά βαθύτατα. Μην ξεχνάμε ότι ο Τασούλας είναι ο τελευταίος Αβερωφικός…

Ο Ιάσων Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας, έχει αναλάβει τον
ρόλο του εισηγητή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές ξανά», για το οποίο είναι ιδιαίτερα ένθερμος αφού πραγματικά το νομοσχέδιο
ταράζει τα λιμνάζοντα νερά στον
ΟΑΕΔ. Το νομοσχέδιο είναι στις
επιτροπές. Στον ελεύθερο χρόνο
του, ο Ιάσονας κάνει πρόβες για το
γνωστό θεατρικό έργο όπου συμμετέχει, την κωμωδία «Ναι σε όλα»,
γιατί υπάρχει μεγάλη απαίτηση από το
κοινό της Πάτρας για νέες παραστάσεις. Η επιτυχία είναι
μεγάλη, ο θίασος αν και ερασιτεχνικός έχει πέραση στο
κοινό και ήδη έχουν ανακοινωθεί τρεις νέες παραστάσεις
τον Απρίλιο.

Επιχειρηματικός κολοσσός στην
Ελλάδα έχει παραγγείλει δημοσκοπήσεις για να μάθει ποιοι είναι οι
δημοφιλέστεροι βουλευτές στις μεγάλες περιφέρειες. Οι πρώτοι να φανταστώ θα προσεγγιστούν καταλλήλως;

Ας ωριμάσουν κάποιοι…
Μετά το περιστατικό με τον Ζελένσκι στη Βουλή και
ενώ είχε ψιλοαδειάσει το εντευκτήριο των βουλευτών κάποιοι έπρεπε να πάνε και στο Φόρουμ των Δελφώναναπτύχθηκε ένας πολύ έντονος διάλογος
μεταξύ του Κώστα Μπάρκα και του
Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο πρώτος
κατηγορούσε τον βουλευτή της
ΝΔ ότι πήγε και έγραψε στο Twitter του ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν χειροκρότησαν τον Ζελένσκι ούτε πριν από την ομιλία ούτε μετά, ενώ υποστήριξε ότι δεν τον χειροκρότησαν μόνο όταν τελείωσε την ομιλία του, ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για τον μαχητή του Αζόφ. Του ζήτησε, μάλιστα, να το διορθώσει στο Twitter… Κάποιοι άνθρωποι
αρνούνται να ωριμάσουν…
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Το παρασκήνιο
με τους Τούρκους

Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπέρασμα ότι οι
Αμερικανοί υποχώρησαν έναντι των Τούρκων
και θα τους δώσουν F-35 επειδή το State Department έβγαλε μια ανακοίνωση και μια εισήγηση προς το Κογκρέσο. Το δικό μου ρεπορτάζ από... Αμέρικα μεριά λέει ότι το Κογκρέσο
θα απαντήσει αρνητικά. Παρ’ όλα αυτά, για να...
χρυσώσουν το χάπι στον Ερντογάν θα του αντιπροτείνουν την ανακατασκευή-αναβάθμιση
των F-16, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό,
αφού τα F-16 είναι ξεπερασμένα... Το Κογκρέσο αποφασίζει, όχι οι γραφειοκράτες του State
Department. Αυτό κρατήστε το.
Σας το έγραψα στο χθεσινό
φύλλο και επιβεβαιώνομαι
πλήρως. Επίσημα λοιπόν
στον ΣΥΡΙΖΑ έπεσε η πρόταση (η οποία θα περάσει
βεβαίως) η ψηφοφορία για
την Κεντρική Επιτροπή να γίνει
μετά το Συνέδριο στις 15 Μαΐου για να μη
συμπέσει με τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ.
Όταν σας λέω ότι βρίσκονται σε αποδρομή,
ξέρω τι σας λέω...

Ο πολιτικός αρχηγός,
ο «γαλάζιος» υπουργός
και ο μαχητής του Αζόφ
Η ατάκα που ακολουθεί είναι πέρα για πέρα αληθινή και έχει διαμειφθεί μεταξύ αρχηγού κόμματος και υπουργού. Μου το μετέφερε ωτακουστής από το περιστύλιο της
Βουλής. Μετά το επεισόδιο με τον μαχητή
του Αζόφ, ο αρχηγός του πολιτικού κόμματος (με διάθεση χιουμοριστική) είπε στον
«γαλάζιο» υπουργό: «Εσύ πρέπει να θυμήθηκες τα νιάτα σου με αυτό τον μαχητή».
Όσοι άκουσαν την ατάκα έσκασαν στα γέλια, αλλά ο υπουργός δεν απάντησε. Δεν το
είδε ως αστείο προφανώς και αδιαφόρησε.

Χρονικό του Χρόνου
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Θα κατέβει
με το ΠΑΣΟΚ
ο Κατερινόπουλος;

ΚΕΝΤΡΙ
Το φυσικό αέριο στην
Κρήτη και οι Γάλλοι…

Ο

ίδιος το σκέφτεται, αλλά, όπως λέει, δεν
του έχει γίνει κάποια πρόταση από την
ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Αναφορικά με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις
επόμενες εκλογές με ένα συγκεκριμένο κόμμα, απάντησε ουσιαστικά ότι όσα γράφονται το
τελευταίο χρονικό διάστημα
δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα
αυτήν τη στιγμή.
«Ήμουν, είμαι
και θα είμαι
ΠΑΣΟΚ, με λένε
Θανάση Κατερινόπουλο, δεν
ξέρω τίποτα,
δεν γνωρίζω τίποτα και δεν ξέρω τι θα κάνω, ειλικρινά. Ας μου προτείνουν
πρώτα, να το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε.
Δεν το βλέπω και εύκολο να αποφασίσω κάτι
τέτοιο», απάντησε. «Ό,τι γράφεται και λέγεται
είναι προφανώς αποκυήματα φαντασίας κάποιων ή σκόπιμες διαρροές», δήλωσε ο βετεράνος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, ο οποίος έχει
«προβλέψει» εξελίξεις στην υπόθεση των
τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα. Προφανώς εννοεί ότι κάποιοι έριξαν το όνομά του νωρίς στο τραπέζι για να τον κάψουν… Δεν το
αποκλείω, είναι και αυτή μια μέθοδος πολιτικής αντιπαράθεσης…

Με έντονο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, φαντάζομαι την
επόμενη εβδομάδα, για τα επόμενα βήματα στις
έρευνες για τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το τι θα γίνει με τις δύο θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης,
όπου μπορεί να κρύβεται και το πιο σπουδαίο
κοίτασμα φυσικού αερίου του ελληνικού χώρου.
Η κυβέρνηση θέλει να αρχίσουν άμεσα οι σεισμικές έρευνες, δηλαδή το φθινόπωρο. Το θέμα
είναι το τι θα κάνει η κοινοπραξία της ExxonMobil με τη γαλλική Total και τα ΕΛΠΕ. Ακούω ότι οι
Γάλλοι δεν είναι και τόσο ζεστοί πλέον. Θέλουν
να επενδύσουν σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Βουλευτές σε Ερντογάν:
«Κοιμίσατε τον λαό»

Ξέπλυμα μέσω
Λευκορώσων

Κρατώντας μαρούλια, αγγουράκια, ντομάτες
και μελιτζάνες εμφανίστηκαν οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης στο τουρκικό Κοινοβούλιο ως
ένδειξη διαμαρτυρίας για την τεράστια άνοδο
των τιμών στα βασικά αγαθά στη χώρα. Όσο
και αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπόσχεται πως
θα έρθουν καλύτερες το... 2023, οι βουλευτές
της αντιπολίτευσης του ασκούν σφοδρή κριτική κατηγορώντας τον πως «κοίμισε τον λαό»
και τον ανάγκασε να έχει ανάγκη μια ντομάτα,
ένα μαρούλι και ένα αγγούρι. «Κοιμίσατε τον
λαό με τις ιστορίες του ενός λαού, μιας σημαίας και μιας πατρίδας και σε 20 χρόνια τον κάνατε να έχει ανάγκη μια ντομάτα, ένα αγγούρι,
ένα μαρούλι», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σεντά Καντιγκίλ, βουλευτής του τουρκικού Εργατικού Κόμματος.

Λευκορώσους επενδυτές που έχουν κυπριακά διαβατήρια και τρέχουν πλατφόρμες διαπραγμάτευσης Forex και κρυπτονομισμάτων έχουν βάλει στο στόχαστρο οι
ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς διαπιστώθηκε
πως μέσα από αυτές τις πλατφόρμες
έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα μεγάλου ύψους ρωσικά κεφάλαια. Ξέπλυμα
χοντρό δηλαδή. Ήδη κάποιες εποπτικές
αρχές της ΕΕ έχουν επιβάλει πρόστιμα,
καθώς οι ύποπτες συναλλαγές γνωστοποιήθηκαν με καθυστέρηση από τις εποπτευόμενες οντότητες και ενώ ήδη είχε
καταγραφεί το πρόβλημα. Η εξέλιξη αυτή
έχει σημάνει συναγερμό σε Βρετανία και
Κύπρο, όπου οι εν λόγω πλατφόρμες κάνουν τους μεγαλύτερους τζίρους τους…
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Comeback των Κινέζων στα τραπεζικά

Τo... Πρόσωπο
Ήταν στραβό
το κλήμα, το ’φαγε
και ο γάιδαρος
Οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με το Μέγαρο έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ άψογες.
Θα έλεγε κανείς ότι ήταν «επιφυλακτικές», του τύπου «μακριά και αγαπημένοι».
Τώρα, με την ιστορία του βίντεο στο οποίο
εμφανίστηκε ο μαχητής του Αζόφ, ψυχράθηκαν αρκετά. Στο Μέγαρο πιστεύουν ότι
αν δεν μιλούσε ο Αντώνης δεν θα είχε πάρει τόσες διαστάσεις η γκάφα… Μόνο που
το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο
συγκεκριμένο περιστατικό. Το τελευταίο
διάστημα, όπως τουλάχιστον μαθαίνω εγώ,
ο Αντώνης είναι σε αναμμένα κάρβουνα
για την υπόθεση με τη σκευωρία Novartis.
Τι εννοώ; Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως ο
ίδιος έχει δηλώσει εξαρχής για αυτή την
υπόθεση, θέλει να τους πάει «μέχρι τέλους» όσους τον ενέπλεξαν σε αυτή την
άθλια ιστορία. Ανησυχεί λοιπόν μήπως οι
εμπλεκόμενοι που έστησαν τη σκευωρία
βγουν στο τέλος λάδι… και παραγραφούν
τα αδικήματα. Αυτό είναι που καίει τον Αντώνη, ο οποίος δηλώνει δεξιά και αριστερά
ότι περιμένει να δει μέχρι πού θα φτάσει η
ιστορία και μετά θα ξεσπάσει, θα απασφαλίσει που λέμε...

ΚΕΝΤΡΙ

Έντονη παρουσία είχε στο Φόρουμ των Δελφών η Bank of China και συναντήσεις με
σημαντικούς επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων ελληνικών ομίλων. Όπως δήλωσε
κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών η γενική διευθύντρια της Bank
of China για την Ελλάδα Λι Σου-Πινγκ, μετά την πλήρη στελέχωση των γραφείων της
θα δραστηριοποιηθεί σε επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της
πληροφορικής, των υποδομών και των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με έμφαση
στις από κοινού επενδύσεις και στο διμερές εμπόριο. Τα γραφεία της Bank of China
στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αθήνα άνοιξαν επίσημα τον Νοέμβριο του 2019, αλλά
παρά τις αρχικές εξαγγελίες για μεγάλες χρηματοδοτήσεις και συμμετοχές σε
σημαντικά έργα οι εργασίες της σχεδόν «πάγωσαν» μετά τον Μάρτιο του 2020 εξαιτίας
της πανδημίας. Τώρα θα κάνουν δυναμικό comeback…

Πήραν φωτιά οι ταβέρνες στους Δελφούς
Λόγω του Φόρουμ των Δελφών το παϊδάκι πήγε... σύννεφο. Τραπεζίτες, πολιτικοί,
δικαστικοί, καθηγηταί, όλοι βρέθηκαν σε ένα τραπέζι να πιουν ένα ποτήρι κρασί,
βρε αδερφέ. Από τα γεύματα αυτά ξεχώρισε το τραπέζι στο οποίο συνέφαγε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, συνοδεία μεγάλης παρέας, στο εστιατόριο «Το Πατρικό μας» στους Δελφούς. Εκτός
από την καταπληκτική θέα, στο συγκεκριμένο μαγαζί έχει και του πουλιού το γάλα
που λέμε… ζουμερά κρεατικά της ώρας: μοσχαρίσια γάλακτος, παϊδάκια αρνίσια,
σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια. Πανδαισία λέμε… Ελπίζω να δοκίμασαν τη σπεσιαλιτέ
που είναι το κουνέλι με σάλτσα μουστάρδας και εστραγκόν… Λέτε να είναι τυχαίο
που ο Βαγγέλης επέλεξε να φάει με την Πρόεδρο; Κάποιοι κακοήθεις μού έλεγαν
ότι της είπε να αφήσει τα κλειδιά κάτω από το χαλάκι στην είσοδο. Ντροπή σας.

Κάτι τρέχει με τη… Μίνα

Τ

ην αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Υπάρχει γκρίνια για τη Μίνα Γκάγκα, καθότι δεν
σκέφτεται «πολιτικά». Είναι άλλο πράγμα να είσαι καλός γιατρός και άλλο να
έχεις πολιτική ζύμωση και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας ανέβασε μια ανάρτηση που προκάλεσε τεράστιο σάλο και στη συνέχεια αναγκάστηκε να την κατεβάσει, αλλά το κακό είχε γίνει. Την ώρα που η χώρα θρηνεί δεκάδες
νεκρούς τη μέρα από κορονοϊό, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας με ανάρτησή της δεσμεύτηκε ότι «θα βελτιώσουν το σήμα στον “Ευαγγελισμό”» ώστε να μπορεί και ο Βασίλης Κοντοζαμάνης και «όλοι οι άλλοι ασθενείς να επικοινωνούν καλύτερα με όλους
τους δικούς τους». Συγκεκριμένα, η Μίνα Γκάγκα έγραψε το εξής: «Από εχθές έχω υποσχεθεί στον φίλο μου Βασίλη Κοντοζαμάνη ότι θα βελτιώσουμε το σήμα στον “Ευαγγελισμό”, ώστε να μπορεί και εκείνος και όλοι οι άλλοι ασθενείς να επικοινωνούν καλύτερα με όλους τους δικούς τους. Του εύχομαι γρήγορα περαστικά!». Εννοούσε δηλαδή ότι
θα βελτιώσει το σήμα WiFi στο νοσοκομείο, λες και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το τι έγινε κάτω από την ανάρτησή της καλύτερα να μην το
περιγράψω. Το πρόβλημα είναι ότι η κυρία Γκάγκα έχει υποπέσει και σε άλλες τέτοιες
αστοχίες και, όπως λένε, το δις εξαμαρτείν...

Η μείωση του ΦΠΑ
Επειδή προς τα εκεί βαίνουμε, ρώτησα να μάθω «πότε και σε ποια προϊόντα θα γίνει κάτι τέτοιο;». Σας λέγω λοιπόν και κρατήστε το καλά ότι οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα δεν θα υπάρξει. Μόνο σε ψωμί,
κρέας, γάλα. Δηλαδή, αποκλειστικά
σε τρόφιμα της κατηγορίας «πρώτης
ανάγκης». Το μέτρο θα εφαρμοστεί
προσωρινά και το πιθανότερο είναι ότι
θα ανακοινωθεί παραμονές του Πάσχα. Ώστε να βοηθηθούν πραγματικά
οι καταναλωτές για την αγορά των
προϊόντων του γιορτινού τραπεζιού.
Αυτά και μένω εδώ...

LOCK
Δεν θέλω να σας τρομάξω,
αλλά είναι μια πραγματικότητα: Απλοί πολίτες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες,
κυρίως της επαρχίας, κατακλύζουν τα πολιτικά γραφεία βουλευτών της ΝΔ και
τους πηγαίνουν τα τιμολόγια
του ρεύματος. «Να τους
πληρώσεις εσύ», αυτό είναι
το μόνιμο μότο των πολιτών
προς τους «γαλάζιους»
βουλευτές, οι οποίοι δεν
μπορούν να δώσουν ούτε
λύση ούτε κάποια πειστική
απάντηση.
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ΘΕΣH

Με άρωμα Ουκρανίας και
η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Κίνας
του

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

H

φετινή διμερής Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Κίνας έλαβε χώρα υπό τη σκιά του πολέμου
στην Ουκρανία. Και για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι η ΕΕ συνεχίζει με συνέπεια τον ρόλο της,
δηλαδή τη συμπόρευση με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στον
διμέτωπο αγώνα που διεξάγουν τόσο ενάντια στην Κίνα όσο και ενάντια στη Ρωσία με στόχο την παγκόσμια
ηγεμονία.
Το γεγονός ότι τα πυρά της Δύσης στη φάση αυτή
επικεντρώνονται κατά της Ρωσίας δεν σημαίνει ότι η
Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της έπαψαν να θεωρούν
ως βασικό τους αντίπαλο την Κίνα.
Μέσα, λοιπόν, στο κλίμα αυτό πραγματοποιήθηκε
την 1η Απριλίου 2022 με τηλεδιάσκεψη η 23η διμερής
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Κίνας.
Από πλευράς ΕΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ από κινεζικής πλευράς σε πρώτη φάση συμμετείχε ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Κετσιάνγκ και
στη συνέχεια ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με
τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
Από τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΕ προέκυψε
ότι η συνάντηση ΕΕ - Κίνας επικεντρώθηκε σε μεγάλο
βαθμό στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ΕΕ να πιέζει, εις μάτην βεβαίως, το Πεκίνο να μη στηρίξει τη
Ρωσία ιδίως σε σχέση με τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις
Βρυξέλλες να υπενθυμίζουν ταυτόχρονα την ευθύνη

που έχουν η ΕΕ και η Κίνα ως παγκόσμιοι παράγοντες
να εργάζονται για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η
ΕΕ κάλεσε την Κίνα να στηρίξει τις προσπάθειες για
τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κάτι που είναι συνεπές με τον ρόλο της Κίνας στον κόσμο ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και με τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις της με τη Ρωσία (https://ec.europa.eu 1/4/2022).
Αναφερόμενη η ηγεσία της ΕΕ στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω Ουκρανικού, «υπενθύμισε ότι οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας επιβλήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σταματήσει η επίθεση
της Ρωσίας, και αυτό παρά τον σημαντικό οικονομικό
αντίκτυπο στην ΕΕ και στους εταίρους της παγκοσμίως». Και ρίχνοντας έμμεσες βολές προς την Κίνα η
ΕΕ επισήμανε ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε καταστρατήγηση των αποτελεσμάτων των κυρώσεων ή
οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Ρωσία. Και η ανακοίνωση της ΕΕ έκλεισε με αναφορές στα προβλήματα
που παρουσιάζονται σε ζητήματα διμερούς εμπορίου
και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας.
Στα θετικά, πάντως, που κέρδισε το Πεκίνο είναι το
γεγονός ότι στην ανακοίνωση της ΕΕ αναγνωρίζεται
εκ μέρους των Βρυξελλών η αρχή της «ενιαίας Κίνας», μιας και η ΕΕ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει
ότι «η ΕΕ επαναβεβαίωσε την προσήλωσή της στην
πολιτική της για μία ενιαία Κίνα».
Η Κίνα απάντησε στις αιτιάσεις της ΕΕ με ρελάνς
του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση του επίσημου κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua «κάλεσε την Κίνα και την ΕΕ

να αυξήσουν την επικοινωνία για τις σχέσεις τους και
για μείζονα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη και να παίξουν εποικοδομητικό
ρόλο στην προσθήκη σταθεροποιητικών παραγόντων
σε έναν ταραγμένο κόσμο» (https://english.news.cn
1/4/2022).
Μάλιστα, σύμφωνα με τον κινεζικό Τύπο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε την ΕΕ να διαμορφώσει τη δική της ανεξάρτητη πολιτική έναντι της
Κίνας και ενθάρρυνε τις Βρυξέλλες να αναλάβουν
πρωταρχικό ρόλο για την επίλυση του Ουκρανικού,
επισημαίνοντας με νόημα ότι η ΕΕ αντί να πιέζει την
Κίνα να συμμετάσχει στην επιβολή κυρώσεων στη
Ρωσία, «θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της μοίρας
της και να αναλάβει δράση για την ασφάλειά της»
(https://www.globaltimes.cn 2/4/2022).
Ειδικότερα ο Σι Τζινπίνγκ, αφού υπενθύμισε ότι
προ οκταετίας πρότεινε στην Ευρώπη να συνεργαστούν για να οικοδομήσουν μια γέφυρα φιλίας και
συνεργασίας σε όλη την ευρασιατική ήπειρο μέσω
της προώθησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
εταιρικής σχέσης Κίνας - ΕΕ, παρατήρησε με νόημα
ότι το όραμα αυτό της Κίνας έχει γίνει πιο σημαντικό
υπό
τις
τρέχουσες
συνθήκες
(https://english.news.cn 1/4/2022).
Και συνέχισε επισημαίνοντας ότι η Κίνα και η ΕΕ,
ως δύο μεγάλες δυνάμεις, μεγάλες αγορές και μεγάλοι πολιτισμοί, θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία για τις σχέσεις τους και για μείζονα ζητήματα που
αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη και να
διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην προσθήκη σταθεροποιητικών παραγόντων σε έναν ταραγμένο κόσμο.
Ακολούθως ο Κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε στις οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών, επισημαίνοντας
ότι η Κίνα και η ΕΕ μοιράζονται εκτεταμένα κοινά
συμφέροντα και μια σταθερή βάση για συνεργασία,
και ότι μόνο μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού μπορούν οι δύο πλευρές να επιλύσουν προβλήματα και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.
Κλείνοντας ο Σι Τζινπίνγκ κάρφωσε την ΕΕ, η οποία
έχει πλέον μετατραπεί σε δορυφόρο των ΗΠΑ, καλώντας «την ΕΕ να σχηματίσει τη δική της αντίληψη
για την Κίνα, να υιοθετήσει μια ανεξάρτητη πολιτική
για την Κίνα και να εργαστεί με την Κίνα για τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας - ΕΕ»
(https://english.news.cn 1/4/2022).
Η επισήμανση αυτή του Κινέζου ηγέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί καρφί όχι μόνο για τον ρόλο της ΕΕ ως συμπληρώματος των ΗΠΑ στην αντιρωσική τους εκστρατεία αλλά και για την περίφημη
«Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ, η οποία αποτελεί την
απάντηση της Ένωσης στον κινεζικό δρόμο του μεταξιού, μια πολιτική απόφαση της ΕΕ την οποία έχουμε
αναλύσει από τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 (www.notismarias.gr 6/12/2021).
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ΘΕΣΕΙΣ

Οι καιροί και οι ανάγκες απαιτούν μια νέα βιώσιμη,
διατηρήσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους

Η
του

Γιάννη
Αμανατίδη
Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ,
πρώην
υφυπουργός
Εξωτερικών

χώρα και κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, που θα αναφερθώ στη συνέχεια, χρειάζονται παραγωγική ανασυγκρότηση, η οποία
όμως δεν μπορεί να στηριχτεί στην καταστροφή του κόσμου της εργασίας αλλά στην αυξημένη απασχόληση
με ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας σε ένα περιβάλλον σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.
Αντιληφθήκαμε εγκαίρως ότι η χώρα χρειάζεται μια
νέα αναπτυξιακή στρατηγική και εθνικό σχέδιο για την
παραγωγική ανασυγκρότηση. Για αυτό πραγματοποιήσαμε σε όλη τη χώρα περιφερειακά συνέδρια, ένα από
τα οποία ήταν και το 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Νοέμβριο του 2017 και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού συμπεριλήφθηκαν ακριβώς στο σχέδιο αυτό. Ένα
σχέδιο που για πρώτη φορά η χώρα οργανωμένα είχε
για τα επόμενα χρόνια και που η ΝΔ ακύρωσε με την
εκλογή της το 2019.
Τα συνέδρια αυτά συνέβαλαν στη συμμετοχή της κοινωνίας στον σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης,
στην προτεραιοποίηση των στόχων της ανάπτυξης από
κοινού μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειών, στην κυβερνητική δέσμευση με χρονοδιάγραμμα για εμβληματικά έργα και τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση
των δεσμεύσεων. Όσον αφορά τη Θράκη, είναι γεγονός

πως συγκαταλέγεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
χρόνια προβλήματα, περιορισμένη ελκυστικότητα για
ιδιωτικές επενδύσεις, άρα και για την παραμονή του ανθρώπινου δυναμικού της. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει ούτε «αυτόματα από τους μηχανισμούς
της αγοράς» ούτε να βασιστεί σε μια λογική «επιδοτούμενης ανάπτυξης» σε ημίμετρα και σε επιμέρους παρεμβάσεις. Καίριο ζήτημα για την ανάπτυξη της Θράκης
είναι η θέση της στο παραγωγικό υπόδειγμα.
Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η περιοχή είναι να
υπάρξει μια στρατηγική μακράς πνοής που να εδράζεται στη λογική της ενισχυόμενης και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Τα κίνητρα από μόνα τους, χωρίς
βελτίωση των υποδομών και των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης και «επιχειρείν», δεν μπορούν να είναι
αποτελεσματικά. Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί ένα
άλμα προς τα εμπρός, που θα επιτρέψει να βελτιωθεί
δραστικά η ποιότητα ζωής στην περιοχή και να αλλάξει
η εικόνα της Θράκης. Χρειάζεται ένα νέο όραμα για την
περιοχή που θα διατυπωθεί σε σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους.
Στόχος λοιπόν είναι μια εξαετία μετά να έχει αυξηθεί
η παραγόμενη προστιθέμενη αξία στη Θράκη και να
έχει βελτιωθεί η τομεακή σύνδεση της παραγόμενης

προστιθέμενης αξίας. Κυρίως όμως πρέπει να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων της και βέβαια έχει
αρχίσει να γίνεται πιο ελκυστική τόσο ως χώρος κατοικίας όσο και ως χώρος απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η πορεία ένταξης γειτονικών χωρών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άνοιγμα συνόρων αντικειμενικά διαμόρφωσαν μεγάλες δυνατότητες για να
αποτελέσει η διασυνοριακότητα το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Έτσι απαιτούνται συγκεκριμένες
δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας,
ανάπτυξη διακρατικών εμπορικών συμφωνιών, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, ενθάρρυνση διασυνοριακού
τουρισμού και βέβαια την αναβάθμιση του μεθοριακού
σταθμού και μια σειρά από τα μέτρα, όπως επίσης και τη
δημιουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης
της Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Εν κατακλείδι, για εμάς στόχος είναι η θεμελίωση
μιας νέας βιώσιμης, διατηρήσιμης και δίκαιης ανάπτυξης για όλους και στη χώρα και στην περιφέρεια. Αυτή
είναι η δέσμευσή μας στην εντολή που θα μας δώσει ο
λαός στις εκλογές για προοδευτική διακυβέρνηση της
χώρας, γιατί αυτό απαιτούν και οι καιροί και οι ανάγκες.

Τέλος ο ΕΦΚΑ από τις ΔΟΥ
Μόνο χαρούμενους μας κάνει η νέα εγκύκλιος του
ΕΦΚΑ που έρχεται να επισφραγίσει αυτό που λέμε εδώ
και αρκετό καιρό: Τέλος ο ΕΦΚΑ από τις ΔΟΥ! Η φορολογική αρχή το έχει περάσει σε εγκύκλιο (Α.1257/23-122021) από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Όντως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα τμήματα
μητρώου από τις 31 Ιανουαρίου δεν ζητούν αυτά τα έγγραφα ή τουλάχιστον δεν έτυχε κάτι τέτοιο σε εμάς. Επίσης μπορούμε να μεταφέρουμε άνετα την ανακούφιση
και των ίδιων των υπαλλήλων του Μητρώου, οι οποίοι
εδώ και πολλά χρόνια είχαν επιφορτιστεί με το να ζητούν
βεβαιώσεις εγγραφής ή επανεγγραφής, βεβαίωση προσθήκης ΚΑΔ και άλλα πολλά τέτοια παρόμοια έγγραφα,
για τα οποία δημιουργούνταν άπειρες καθυστερήσεις ή,
ακόμα χειρότερα, και διενέξεις με διάφορους εμπλεκόμενους, για κάτι το οποίο δεν αφορούσε άμεσα την υπηρεσία τους. Η απαλλαγή από αυτήν τη διαδικασία ελέγχου ξεμπλοκάρει κατά πολύ τις όλες διαδικασίες.
Η εγκύκλιος 14/2022 του ΕΦΚΑ αναφέρει ξεκάθαρα
ότι καταργείται:
1. Η υποχρέωση υποβολής απογραφικής δήλωσης
(προεγγραφής) στον e-ΕΦΚΑ για περιπτώσεις εγγραφής/επανεγγραφής στον φορέα.
2. Η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης
ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ, για περιπτώσεις μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.
Η ίδια εγκύκλιος ορίζει τη νέα διαδικασία έγγραφης, η
οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας e-efka,

μετά την έναρξη της ατομικής επιχείρησης ή της δήλωσης μεταβολής εισαγωγής σε νομικό πρόσωπο που προκύπτει ασφαλιστέα ιδιότητα (μέλος προσωπικής εταιρείας, εταίρος ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ, κ.λπ.). Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα της
έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Στην υποβολή έναρξης ασφάλισης προφανώς και δηλώνεται η κλίμακα εισφορών που επιλέγει ο ασφαλισμένος, καθώς και εάν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση λόγω
έμμισθης απασχόλησής του.
Μάλιστα, η ίδια εγκύκλιος ορίζει για πρώτη φορά
αυτεπάγγελτο πλαίσιο εγγραφής ή επανεγγραφής,
όπου προβλέπει ότι εάν ο υπαγόμενος στην ασφάλιση
μη μισθωτός δεν υποβάλει την εν λόγω αίτηση μέχρι
την προβλεπόμενη προθεσμία, τότε η εγγραφή στον eΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα, δεδομένου
ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι υποχρεωτική από
την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης εργασιών. Εάν τα
στοιχεία επαρκούν, τότε θα εγγράφεται αυτόματα στην
πρώτη ασφαλιστική κλάση, όχι όμως στην υπερμειωμένη των νέων επαγγελματιών. Από την άλλη, εάν τα
στοιχεία δεν επαρκούν, τότε θα εγγράφεται αυτόματα
στη δεύτερη ασφαλιστική κλίμακα. Όποια από τις δύο
αυτεπάγγελτες εγγραφές πραγματοποιηθεί, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναδρομική διόρθωση, προσκομίζοντας στον ΕΦΚΑ τα σχετικά έγγραφα
που θα απαιτούνται κατά περίπτωση.
Μπορείς να τα πεις και πρόοδο όλα αυτά… Φαίνεται ότι

μπαίνουμε σε ένα καθεστώς σιγά σιγά που τα κρατικά συστήματα αρχίζουν και «μιλάνε» μεταξύ τους και έτσι δεν
χρειάζεται να ταλαιπωρείται ο πολίτης πηγαίνοντας από
τη μια υπηρεσία στην άλλη. Βέβαια, έχουμε ακόμα πολύ
δρόμο μέχρι τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αφού
τα προβλήματα του παρελθόντος αλλά και τα νέα που
προκύπτουν είναι ουκ ολίγα.
Λόγω των ενδεχόμενων προβλημάτων, πάντα θα πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις προστασίας του πολίτη στις
περιπτώσεις που δεν φταίει ο ίδιος για κάποια καθυστέρηση. Για να γίνει αυτό, πάλι θα πρέπει να λαμβάνει υπ’
όψιν της η μια υπηρεσία το πώς λειτουργεί η άλλη. Για να
γίνει κατανοητό τι εννοούμε, μπορούμε να θέσουμε ένα
παράδειγμα:
Σε μια μεταβολή νομικού προσώπου, η φορολογική διοίκηση προβλέπει μη επιβολή προστίμου όταν ο φορολογούμενος την έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα μέσω της εφαρμογής e-αίτημα, ακόμα και όταν αυτή καταχωριστεί στο
σύστημα Taxis μετά την προθεσμία των 30 ημερών που
προβλέπει ο νόμος.
Το ερώτημα είναι: Τι θα πράξει ο ΕΦΚΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές; Θα βάλει προσαύξηση;
Αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να επιβληθούν, αφού η
καθυστέρηση ενημέρωσης του ΕΦΚΑ δεν ήταν με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου. Δεν έχουμε δει στην πράξη να
επιβάλλονται προσαυξήσεις, απλώς το θέτουμε ως ζήτημα ότι θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη επί του
θέματος.

του

Ηλία
Χατζηγεωργίου
Φοροτεχνικός
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Μ

Χρίστος
Λιάπης

πορεί η ιατρική να έχει
σχέση με την πολιτική ή με
τη λογοτεχνία; Μη βιαστείτε να απαντήσετε… «Η ιατρική, αν
και αποτελεί εφαρμογή των θετικών
επιστημών στην κλινική πράξη, παραμένει, στο βαθύτερο ηθικό περιεχόμενό της, μια ανθρωπιστική επιστήμη και αυτό είναι το κοινό σημείο επαφής της με την πολιτική και
τη λογοτεχνία», όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο ψυχίατρος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
και πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων,
Χρίστος Λιάπης.
Με δύο μεταπτυχιακά στη Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας και στη Διεθνή
Ιατρική και τη Διαχείριση Κρίσεων
Υγείας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
στο Πανεπιστήμιο του Michigan των
ΗΠΑ και έχοντας συμπληρώσει δύο
χρόνια επιτυχούς διοίκησης στο τιμόνι ενός δυσκολοκυβέρνητου
«καραβιού» όπως είναι το ΚΕΘΕΑ,
υποστηρίζει με έμπρακτο τρόπο
πως, παρά τις πολιτικές και ιδεολογικές αποστάσεις και διαφωνίες,
τεχνοκρατικά, αλλά και ανθρώπινα,
σε οτιδήποτε χρειαστεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των
δομών παροχής υπηρεσιών υγείας,
θεραπείας, κοινωνικής μέριμνας
και πρόληψης, θα πρέπει όλοι να
λειτουργούν υπεράνω κομματικών
γραμμών και αγκυλώσεων.
Ο Χρίστος Λιάπης γεννήθηκε και
σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, για την
οποία κρατά πάντα μια ξεχωριστή
θέση στην καρδιά του, όπως και για
τη Λάρισα, η οποία αποτελεί την πόλη των παιδικών και μαθητικών του
χρόνων, αλλά η μεγάλη του αγάπη
είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Καλαμπάκα. Είναι εγγονός του ήρωα
υπολοχαγού του Έπους του ’40 Δημητρίου Ζιώγα, ο οποίος έδωσε τη
ζωή του ανδραγαθώντας στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Είμαστε οι ιστορίες
που ακούσαμε…
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Με τους «Γιατρούς του Κόσμου» στην Τανζανία

Επί το έργον δίπλα σε ανθρώπους
που το έχουν ανάγκη
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Με τον γερουσιαστή Πάτρικ Κένεντι

Ένας γιατρός γραφιάς που αγαπά τη λογοτεχνία
Ο μακροχρόνιος αγώνας του πατέρα
του, απόστρατου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Χρυσοστόμου Λιάπη,
ενάντια στη νόσο του Πάρκινσον τον οδήγησε να σπουδάσει ιατρική και τον έστρεψε στις νευροεπιστήμες. Έχει υπηρετήσει στις Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές
Κλινικές του Αιγινητείου Νοσοκομείου
Αθηνών και του Γενικού και Ογκολογικού
Νοσοκομείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», και έχει εκπαιδευτεί στο Πρόγραμμα Συναισθηματικών Διαταραχών του
Πανεπιστημίου του Τufts στη Βοστόνη.
Η μεγάλη αγάπη του για τα Τρίκαλα
και για τον τόπο καταγωγής των γονέων του υπήρξε το κίνητρο που τον έκανε να ξεκινήσει, εδώ και τρία χρόνια,
να λειτουργεί -παρά τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις που πρέπει να
καλύπτει κάθε εβδομάδα- και δεύτερο
ιατρείο στην Καλαμπάκα, στα ορεινά
και δυσπρόσιτα χωριά της οποίας είχε
υπηρετήσει ως αγροτικός γιατρός,
εφημερεύοντας στο Κέντρο Υγείας που
βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το στρατόπεδο που φέρει τιμητικώς το όνομα
του ηρωικώς πεσόντος αξιωματικού

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι

παππού του. Ο Χρίστος Λιάπης έχει
συμμετάσχει εθελοντικά στις δραστηριότητες των «Γιατρών του Κόσμου»
στην Τανζανία, εμπειρία η οποία τον
βοήθησε να δει από κοντά τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο η κλινική
επάρκεια και η αυταπάρνηση των γιατρών και των νοσηλευτών μπορούν να
υπερκαλύψουν τεράστιες υλικοτεχνικές ελλείψεις. Βλέποντας στα χρόνια
της οικονομικής κρίσης τα νοσοκομεία
μας να αδειάζουν από ειδικευόμενους
γιατρούς, καθώς οι απόφοιτοι των ιατρικών μας σχολών αναζητούσαν, κατά
κόρον, την επαγγελματική τους τύχη
και εκπαίδευση στο εξωτερικό, είχε
καταφέρει ως εκλεγμένος γενικός
γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής να καταρτίσει και να προωθήσει τη νομοθετική θέσπιση της
άνευ θεσμικού ή χρονικού περιορισμού παραμονής στα νοσοκομεία των
ιατρών που ολοκληρώνουν την ειδίκευσή τους μέχρι την έλευση του ειδικευόμενου αντικαταστάτη τους, ώστε
να καλύπτονται τα κενά του ΕΣΥ. Έχει

Με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη

διατελέσει υπεύθυνος της Θεματικής
Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και
Ψυχικής Υγείας του Τομέα Υγείας της
Νέας Δημοκρατίας, μέλος της ΕΚΟ
γιατρών και μέλος του Μητρώου Στελεχών του κόμματος. Δηλώνει, όμως,
πως ο αγώνας για την υγεία και την
αναβάθμιση του ΕΣΥ δεν πρέπει να είναι ούτε μπλε ούτε κόκκινος ούτε πράσινος, αλλά να φέρει μόνον τα χρώματα της προσφοράς στους πολίτες, και
το αποδεικνύει αυτό και στο πεδίο της
πρόληψης και της καταπολέμησης των
εξαρτήσεων, έχοντας αφήσει την κομματική και πολιτική του ταυτότητα έξω
από το ΚΕΘΕΑ. Αναφέρεται συχνά στο
παράδειγμα του πρώην γερουσιαστή
Πάτρικ, Κένεντι, ανιψιού του αδικοχαμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέρ α λν τ Κ έ ν ε ν τ ι , ο ο π ο ί ο ς ά φ η σ ε μ ι α
πλούσια και ελπιδοφόρα πολιτική σταδιοδρομία για να αφοσιωθεί στην καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και των εξαρτήσεων, μέσα
από τις δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Νext Page».
Μαζί με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών

Από τη στρατιωτική του θητεία σε ακριτικές
μονάδες της Σάμου και της Ικαρίας

της Μεγάλης Βρετανίας, εμπνευστή του
σχεδίου Βανς-Όουεν για την ειρήνευση στη
Γιουγκοσλαβία, λόρδο Ντέιβιντ Όουεν, και
τον καθηγητή του στο Ιατρικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου του Tufts, Νασίρ Γκέμι, έχει
συγγράψει το κεφάλαιο «H Ψυχοπαθολογία της Εξουσίας», στο βιβλίο «Η Τοξίκωση
της Εξουσίας» («The Intoxication of Power») των αγγλικών εκδόσεων Palgrave
Macmillan.
Παρότι η πληθώρα και η ένταση των
επιστημονικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεών του δεν του αφήνουν
τον συγγραφικό χρόνο που θα ήθελε,
ασχολείται με τη λογοτεχνία, καθώς ποιήματα και διηγήματά του έχουν βραβευθεί σε πανελλήνιους και παγκόσμιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Γιατί, όπως
αναφέρει, «γράφουμε για να αποκοιμίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες.
Για να αντιπαλέψουμε τη φθορά και την
απώλεια με την (εξ)ιστόρηση. Γράφουμε
για αλλοτινούς καιρούς και κόσμους, γιατί εμείς είμαστε οι αλλοτινοί καιροί, οι
άγνωστες χώρες και τα μακρινά ταξίδια.
Είμαστε οι ιστορίες που ακούσαμε και
αυτές που είπαμε».

Διασυνδετική Ψυχιατρική στη ΜΕΘ
του ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι»
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ανάχωμα στον «σουλτάνο»
η Αλεξανδρούπολη

Η

Αθήνα παραμένει απολύτως
προσηλωμένη στην εξασφάλιση της ελληνικής Ομογένειας
στην Ουκρανία και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη μαρτυρική Μαριούπολη, όπως διαμηνύεται από το
υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με την ουκρανική πλευρά και τον
Ερυθρό Σταυρό για την παροχή εγγυήσεων ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά
τροφίμων και υγειονομικού υλικού στους
εγκλωβισμένους κατοίκους της πόλης,
ωστόσο η Μόσχα αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα που κατέθεσαν από κοινού
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

η Ελλάδα, η Γαλλία και η Τουρκία.
Το επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος έχει μεταφερθεί προς το παρόν
στην Οδησσό, όπου το Γενικό Προξενείο
μετά την επαναλειτουργία του αποτελεί το
κέντρο συντονισμού για τους Έλληνες
ομογενείς που παραμένουν στη χώρα.
Παράλληλα όμως με τις κινήσεις επί ουκρανικού εδάφους, η Αθήνα σχεδιάζει να
ενισχύσει εν γένει την παρουσία της στην
ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μεταφέροντας στρατιωτικές δυνάμεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο της δύναμης ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ.

Σε ετοιμότητα
Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας στο Φόρουμ των Δελφών, η Ελλάδα διατηρεί σε ετοιμότητα αντιαεροπορικά και αντιαρματικά στοιχεία αλλά και
προσωπικό, δυνάμεις που εφόσον απαιτηθεί θα αναπτυχθούν σε περιοχές της
Ανατολικής Ευρώπης. Την ίδια ώρα, μέσω
της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της
Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί τον σημαντικότερο δίαυλο για τη μεταφορά συμμαχικών και αμερικανικών στρατιωτικών
δυνάμεων στη Ρουμανία και την Πολωνία,
η Ελλάδα επιχειρεί να στήσει «ανάχωμα»
στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας,
που σπεύδει να εκμεταλλευτεί την κρίση

στην Ουκρανία για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί σε
βάρος της εξαιτίας της επιθετικής της πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο και της
απόκτησης των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400.

Από ταραξίας... ρυθμιστής
Στο ελληνικό Επιτελείο πάντως επικρατεί προβληματισμός για τον ρόλο που
διεκδικεί η Άγκυρα αλλά και κυρίως για τη
στάση των δυτικών μας συμμάχων απέναντί της. Από προβληματικός νατοϊκός
σύμμαχος και ταραξίας της Ανατολικής
Μεσογείου η Τουρκία έχει μετατραπεί σε
ρυθμιστή των εξελίξεων στην Ουκρανία.
Σε βαθμό μάλιστα που οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως είναι έτοιμες να ανοίξουν τον δρόμο για την πώληση νέων F-16
στην Τουρκία, σε έκδοση αντίστοιχη με
των ελληνικών Viper, ενώ στρατιωτικοί
αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο
η Άγκυρα να επιστρέψει στο πρόγραμμα
των F-35, διατηρώντας ταυτόχρονα τους
S-400 στο έδαφός της. Αυτό όμως που
προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Αθήνα
είναι η απουσία αναφορών από τη διεθνή
κοινότητα στο θέμα της κατεχόμενης Κύπρου. Την ώρα μάλιστα που η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο για την περίπτωση της Ουκρανίας αλλά κλείνει τα μάτια στα εγκλήματα που η ίδια διέπραξε στη
Μεγαλόνησο, ενώ και ο ίδιος ο πρόεδρος
Ζελένσκι στην ομιλία του στο ελληνικό
Κοινοβούλιο όχι μόνο διέπραξε μέγιστη
απρέπεια με το βίντεο στο οποίο εμφανίζονταν οι μαχητές του Αζόφ, αλλά παραμέλησε να αναφερθεί στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, με την ελληνική πλευρά
να βλέπει πίσω από αυτή την κίνηση μια
προσπάθεια του Ουκρανού προέδρου να
μη δυσαρεστήσει την Άγκυρα.

Με ποιον τρόπο αναβαθμίζεται
ο ρόλος της Ελλάδας σε
Ουκρανία και Βαλκάνια

Μήνυμα ισχύος
και αποτροπής
«Πρέπει να είμαστε επίφοβοι για
τους αντιπάλους μας και υπολογίσιμοι
από τους συμμάχους μας», τόνισε ο
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας στην ομιλία του στο
Φόρουμ των Δελφών. Ο στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος αναφέρθηκε στις
σημαντικές συμμαχίες που έχει χτίσει η
Ελλάδα και υπογράμμισε ότι «είμαστε ένα
κράτος υπό απειλή» αναφερόμενος στο
τουρκικό casus belli, ενώ για την περίπτωση
σύγκρουσης με την Τουρκία διεμήνυσε ότι
«αν συμβεί κάτι, θα το κάνουμε μόνοι μας,
αλλά αν έρθουν και άλλοι, είναι
καλοδεχούμενοι».
Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
στέλνουν ηχηρό μήνυμα αποτροπής με την
πολυεθνική άσκηση «Ωρίων 22». Πρόκειται για
1.095 στελέχη Ειδικών Επιχειρήσεων από την
Ελλάδα, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το
Ισραήλ, την Κυπριακή Δημοκρατία και τη
Βουλγαρία. Η εντυπωσιακή και απαιτητική άσκηση
που έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα και φέτος
πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τον «Ηνίοχο»
ολοκληρώθηκε με μια συνδυαστική επιθετική ενέργεια
σε παράκτια περιοχή, στην οποία έλαβαν μέρος ομάδες
υποβρύχιων καταστροφών και αμφίβιοι καταδρομείς με
υποστήριξη από εναέρια και θαλάσσια μέσα. Η άσκηση
ανέδειξε το άριστο επίπεδο ετοιμότητας των Ενόπλων
Δυνάμεων αλλά και τη διαλειτουργικότητα με τους
συμμάχους, ενώ τα απαιτητικά σενάρια του «Ωρίωνα»
αντικατοπτρίζουν τις υψηλές επιχειρησιακές ικανότητες
των Ειδικών Δυνάμεων.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Βασίλης Κεγκέρογλου
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«O τόπος αξίζει μια
καλύτερη κυβέρνηση»

Ο

Βασίλης Κεγκέρογλου, βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
εκτιμά ότι η πολιτική φθορά της
κυβέρνησης είναι μη αντιστρέψιμη. Καταθέτει τις σκέψεις του για τους
λόγους που οδήγησαν τον πρωθυπουργό
να ανοίξει συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες και εάν το κόμμα του «αντέχει»
να μπει και πάλι σε έναν κύκλο πολιτικών
συνεργασιών. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη και ότι το δίλημμα των
εκλογών βρίσκει έκφραση στη λαϊκή σοφία «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του για το
εάν το κόμμα του θα καταφέρει να κερδίσει
το στοίχημα της αυτοοργάνωσης, καθώς
και για την επιστροφή στην ιστορική ονομασία «ΠΑΣΟΚ».
Τι ήταν αυτό που έκανε τον πρωθυπουργό να ανοίξει τη συζήτηση για
μετεκλογικές συνεργασίες;
Μέχρι πρότινος, ο κ. Μητσοτάκης διατυμπάνιζε ως μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ και δεν συζητούσε καθόλου τις
μετεκλογικές συνεργασίες. Δύο λόγοι τον
οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή. Πρώτον, η
πολιτική φθορά, που δεν είναι αντιστρέψιμη και φαίνεται ότι τον οδηγεί σε οριστική
απώλεια της ελπίδας για αυτοδυναμία και,
δεύτερον, γιατί έτσι, του είπαν οι επικοινωνιολόγοι, μπορεί να «στριμώξει» το ανερχόμενο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. Είναι
σαφές ότι δεν πιστεύει στις συνεργασίες,
απλώς ψάχνει σωσίβιο. Του λέμε όμως ευθέως, όπως το διατύπωσε ο πρόεδρός μας,
ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να γίνει σωσίβιο κανενός, ούτε της
ΝΔ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντέχει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακόμη μια
συγκυβέρνηση, έστω και με προγραμματικές δεσμεύσεις;
Η κυβέρνηση συνεργασίας του 2012 δημιουργήθηκε σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, συμμετείχαμε γιατί το θεωρήσαμε ως
πατριωτικό καθήκον. Το ΠΑΣΟΚ και τα στε-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com

λέχη του έκαναν τεράστιο έργο, με επιμονή
στην κοινωνική δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω
μόνο το έργο μας στο υπουργείο Εργασίας
για τη μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις
νέες συνθήκες της κρίσης. Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και
την Κοινωνική Ένταξη και Συνοχή 20142020, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων,
Πλαίσιο Στρατηγικής για την Κοινωνική
Στέγαση, Πρόγραμμα Σίτισης και Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Αστέγων, Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης, Σχέδιο και Δράσεις για τα ΑμεΑ κ.λπ.
Θέλω σήμερα να σας αποκαλύψω ότι οι
αντιστάσεις σε αυτήν την κοινωνική πολιτική δεν ήταν μόνο από την τρόικα αλλά κυρίως από τους συνεταίρους, τη ΝΔ δηλαδή,
επειδή αποστρέφονται κυριολεκτικά κάθε
έννοια θεσμικού κοινωνικού κράτους. Λειτουργούν με τις πελατειακές σχέσεις και
την αντίληψη της φιλανθρωπίας αντί του ανθρωπισμού. Δεν υπήρχε κοινός προγραμματικός τόπος και το πολιτικό κόστος, παρά
το έργο μας, ήταν τεράστιο για το ΠΑΣΟΚ.
Σήμερα, η χώρα δεν έχει ανάγκη από
συγκυβερνήσεις διαχείρισης της εξουσίας
και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν προγραμματική σύγκλιση.
Εθνική στρατηγική, προοδευτική σοσιαλδημοκρατική πολιτική και σοβαρή
διακυβέρνηση μπορούν να επιτευχθούν
μόνο με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής πρωταγωνιστή.
Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης της
ακρίβειας χωρίς να εκτροχιαστεί η πορεία της οικονομίας και γιατί δεν μπορεί να τον εφαρμόσει η κυβέρνηση;
Η κυβέρνηση αντέδρασε καθυστερημένα και με ανεπαρκή μέτρα, που αφο-

μοιώνονται γρήγορα από την ένταση και
την έκταση της ακρίβειας, απειλώντας
την κοινωνική συνοχή. Εξαρχής, καταθέσαμε ρεαλιστικές προτάσεις στο πλαίσιο
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της
χώρας, μιλώντας με υπευθυνότητα και
χωρίς λαϊκισμούς.
Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να εξαντλήσει την τετραετία
όπως μονότονα πλέον επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός;
Ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία. Άποψή μου είναι
ότι τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένοι. Η κυβερνητική
ανεπάρκεια και οι σκοπιμότητες αποτιμώνται πλέον σε πολιτικό κόστος. Η αυτοδυναμία όλο και απομακρύνεται. Μπρος
γκρεμός και πίσω ρέμα, για αυτό και δεν
αποκλείω τίποτε. Μόνο εύχομαι να γίνουν
το συντομότερο δυνατό, γιατί ο τόπος αξίζει
μια καλύτερη κυβέρνηση.
Σήμερα που παρατηρείται μια τάση
απαξίωσης της πολιτικής, πιστεύετε
ότι το κόμμα σας θα κερδίσει το στοίχημα της αυτοοργάνωσης;
Η απαξίωση της πολιτικής είναι αποτέλεσμα της διάψευσης των προσδοκιών και
της αφερεγγυότητας των πολιτικών δυνάμεων. Το στοίχημά μας δεν είναι «οργανωτίστικο». Αφορά κυρίως την αξιοπιστία των
πολιτικών μας αλλά και το περιεχόμενό
τους, ώστε οι πολίτες να ζήσουν ξανά σε

μια χώρα με κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή και εθνική αξιοπρέπεια.
Η αυτοοργάνωση είναι ταυτόχρονα μέσο
δράσης και δύναμη για τον ίδιο τον πολίτη
της κοινωνικής βάσης της παράταξης, που
δεν εναποθέτει απλώς τις ελπίδες τους στο
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής αλλά παίρνει την
υπόθεση στα χέρια του για να αποκτήσουμε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.
Όπως όλα δείχνουν, η ιστορική ονομασία «ΠΑΣΟΚ» επιστρέφει. Τι σημαίνει για την παράταξη και ειδικά
για τον νέο κόσμο που επιχειρείτε να
προσεγγίσετε;
Το ΠΑΣΟΚ που ιδρύθηκε το 1974 από τον
Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει αλλάξει και
δεν πρόκειται να αλλάξει όνομα. Είναι η
ιστορία μας και η ψυχή μας, το παρόν αλλά
και το μέλλον. Το αντικείμενο του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,
είναι το όνομα και η επωνυμία του εκλογικού σχήματος που στις επόμενες εκλογές
θα δώσουν τη μάχη, μαζί ΠΑΣΟΚ και Κίνημα Αλλαγής.
Το όνομα «ΠΑΣΟΚ» και το σύμβολο του
πράσινου ήλιου είναι ταυτισμένα με τις μεγάλες αλλαγές και την πρόοδο της Ελλάδας. Οι μεγαλύτεροι το έζησαν και το αναπολούν και οι νεότεροι το αναζητούν. Με
την πολιτική μας δράση θα συνδέσουμε
την ιστορία με το όραμα και τις κοινωνικές
μας ρίζες με μια νέα δημιουργική πορεία
για τη νέα γενιά και όλους τους πολίτες.
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Δεν πρόλαβαν
να μπουν
στα βαγόνια
της σωτηρίας
Τ

η σφαγή στη μαρτυρική
Μπούκα θύμισε η φονική πυραυλική επίθεση των Ρώσων
χθες το πρωί σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί όπου εκατοντάδες άμαχοι περίμεναν να πάρουν τα
τρένα της εκκένωσης για να σωθούν.
Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Πούτιν
«θέλει μια νίκη στο Ντονμπάς για την
9η Μαΐου», προβλέποντας ότι «θα ζήσουμε πολύ δύσκολες σκηνές» τον
επόμενο μήνα. Κατά τον Μακρόν, ο
Ρώσος πρόεδρος θα επικεντρώσει την
επίθεση στις ζώνες των φιλορώσων
αυτονομιστών του Ντονμπάς στην
Ανατολική Ουκρανία, επιδιώκοντας να
παρουσιάσει μια «νίκη» για την 9η
Μαΐου, επέτειο της συνθηκολόγησης
της ναζιστικής Γερμανίας το 1945. «Για
τη Ρωσία η 9η Μαΐου είναι εθνική εορτή, ένα σημαντικό στρατιωτικό ραντεβού, και είναι σχεδόν σίγουρο πως για
τον Πούτιν θα πρέπει να είναι μια μέρα
νίκης», δήλωσε ο Μακρόν.

Η αρρωστημένη φράση…
Πολλοί αναλυτές θεωρούν επίσης ότι η
9η Μαΐου, όταν η Ρωσία τιμά με στρατιωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία την επέτειο της νίκης της στον «μεγάλο πατριωτικό πόλεμο» εναντίον του
Χίτλερ, θα είναι ένα ορόσημο του πολέ-

μου στην Ουκρανία, καθώς ο Πούτιν θα
θελήσει να παρουσιάσει μια νίκη σε αυτήν τη συμβολική μέρα.
O ανταποκριτής του βρετανικού «Economist» Όλιβερ Κάρολ στο Κραματόρσκ δημοσίευσε τη φωτογραφία
ενός πυραύλου που φέρεται να είναι
από το σημείο της φονικής ρωσικής
επίθεσης. «Ο πύραυλος που έπεσε
στον σιδηροδρομικό σταθμό είχε
γραμμένη τη φράση “για τα παιδιά” στο
πλάι. Αρρωστημένο και πιθανώς ενδεικτικό της παράλληλης πραγματικότητας που δημιουργεί η ρωσική προπαγάνδα», γράφει ο δημοσιογράφος σε
ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον σταθμό του
Κραματόρσκ σκοτώθηκαν τουλάχιστον
50 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι δήλωσε ότι ο σταθμός χτυπήθηκε «με πυραύλους Tochka-U από
τους απάνθρωπους Ρώσους». Η Μόσχα αρνήθηκε την κατηγορία μιλώντας
πάλι για προβοκάτσια. «Μόνο οι Ουκρανοί έχουν αυτό τον τύπο του παλιού
σοβιετικού πυραύλου που έπληξε το
Κραματόρσκ», είπε το Κρεμλίνο. Περίπου 4.000 άνθρωποι -οι περισσότεροι
ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά- βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό
του Κραματόρσκ όταν επλήγη από ρωσικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον
δήμαρχο της πόλης που βρίσκεται στην

Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

επαρχία του Ντονέτσκ στα ανατολικά,
εκεί όπου έχει επικεντρωθεί η επίθεση
των Ρώσων σε αυτήν τη δεύτερη φάση
του πολέμου.

«Επιχείρηση Ντονμπάς»
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ρώσοι έχουν
εξαπολύσει από χθες την «επιχείρηση
Ντονμπάς» με στόχο να καταλάβουν τις
περιοχές που ελέγχονται κατά ένα μέρος από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες, τις αυτοανακηρυγμένες «Λαϊκές
Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ, τις οποίες ο Πούτιν αναγνώρισε ως ανεξάρτητα εδάφη τρεις μέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται
το BBC, η «απελευθέρωση του Ντονμπάς» είναι πλέον ο διακηρυγμένος στόχος του Κρεμλίνου και το «λάφυρο» που
πρέπει να παρουσιάσει ο Πούτιν για να
ισχυριστεί ότι έχει νικήσει στον πόλεμο,
ίσως την 9η Μαΐου.

Πύραυλος ισοπέδωσε
τον σιδηροδρομικό σταθμό
του Κραματόρσκ, όπου έχασαν
τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι
Ουκρανοί, μεταξύ των οποίων
και αρκετά παιδιά

Οι Pink Floyd
τραγουδούν
για την Ουκρανία
Νέο τραγούδι κυκλοφόρησαν
χθες οι Pink Floyd με αφορμή τoν
πόλεμο στην Ουκρανία. Έπειτα
από τρεις δεκαετίες το θρυλικό
βρετανικό συγκρότημα μπήκε
ξανά στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που εκφράζει «οργή για την υπερδύναμη
που εισβάλει σε ένα ειρηνικό
έθνος», προς υποστήριξη τον ουκρανικού λαού μετά τη ρωσική
εισβολή. Τα έσοδα από το τραγούδι «Hey hey rise up», (Ε, ε,
σήκω όρθιος) θα διατεθούν για
ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Η μυστική επανένωση
του συγκροτήματος, που έχει
γράψει ιστορία στη ροκ μουσική,
έγινε την προηγούμενη Τετάρτη,
με το κομμάτι να περιλαμβάνει
φωνητικά από Ουκρανό τραγουδιστή του γκρουπ Boombox.
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της Εύης Πανταζοπούλου

Π

αραδοσιακά με το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά τουλάχιστον την τελευταία
πενταετία, θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις 3 Ιουνίου. Επιπλέον,
φέτος η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων θα ανοίξει με τους υποψηφίους
των ΕΠΑΛ μια μέρα νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Με απόφαση
του υπουργείου Παιδείας, τελευταία μέρα του σχολικού έτους σε γενικά και
επαγγελματικά λύκεια και ειδικά, γενικά
και επαγγελματικά λύκεια ορίστηκε η
20ή Μαΐου, ενώ τα μαθήματα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά θα ολοκληρωθούν
στις 15 Ιουνίου και στα γυμνάσια και ειδικά γυμνάσια στις 30 Μαΐου.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Ομάδας
Προσανατολισμού Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία στις 6 Ιουνίου, σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στις 8 του μήνα
και στις 10 Ιουνίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί
το βασικό πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος επανέρχονται
οι συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι όχι μόνο
αφορούν όλα τα εξεταζόμενα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, αλλά έχουν οριστεί από τα πανεπιστήμια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να
αλλάξει σημαντικά ο τρόπος υπολογισμού
των συνολικών μορίων που θα συγκεντρώσει
κάθε υποψήφιος, αφού με την ίδια βαθμολογία σε πολλές σχολές θα έχει διαφορετικό
αριθμό μορίων.

Πότε «γράφουν» τα ειδικά μαθήματα
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βασικού
προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων,
στις 18 Ιουνίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία
εξέτασης στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών
λυκείων. Ειδικά για το μάθημα των Ξένων
Γλωσσών και της Αρμονίας η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες και για το Ελεύθερο και
Γραμμικό Σχέδιο έξι ώρες. Για τον Έλεγχο
Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων η διάρκεια εξέτασης είναι 20 λεπτά, για το μάθημα
Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία από 2 έως 6
λεπτά (για κάθε υποψήφιο) και για τη Μουσική Αντίληψη και Γνώση η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30 λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης δύο ώρες. Τέλος, οι
υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα
συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση και
την Πρακτική Δοκιμασία το διάστημα μεταξύ
15 έως 28 Ιουνίου.

Στις 30 Ιουλίου οι βάσεις εισαγωγής
Με καθυστέρηση ωστόσο στα τέλη του μήνα ή στις αρχές του επόμενου θα ανακοινωθεί
ο αριθμός των εισακτέων, καθώς το υπουρ-
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ΕΛΛΑΔΑ

Στις 3 Ιουνίου η «εκκίνηση»
για τις Πανελλαδικές

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΕΛ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛ

• Παρασκευή 3/6/2022: Νεοελληνική Γλώσσα
Γενικής Παιδείας
• Δευτέρα 6/6/2022: Αρχαία Ελληνικά ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μαθηματικά ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και
Πληροφορικής, Βιολογία ΟΠ Σπουδών Υγείας
• Τετάρτη 8/6/2022: Λατινικά ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών, Χημεία ΟΠ Θετικών Σπουδών και
Σπουδών Υγείας, Πληροφορικής ΟΠ Σπουδών
Οικονομίας και Πληροφορικής
• Παρασκευή 10/6/2022: Ιστορία ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών, Φυσική ΟΠ Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Υγείας και Οικονομία ΟΠ Σπουδών
Οικονομίας και Πληροφορικής

γείο Παιδείας αναμένει τις εισηγήσεις των
πανεπιστημίων. Πάντως, η υπουργός Παιδείας έχει ήδη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της
προαναγγέλλοντας μείωση των προσφερόμενων θέσεων σε κεντρικά Ιδρύματα, το οποίο
αποτελεί πάγιο αίτημα και των διοικήσεών
τους, και αντίστοιχη αύξηση στα περιφερειακά. Συνολικά ο αριθμός των εισακτέων φέτος αναμένεται να είναι ελαφρά μειωμένος σε
σχέση με πέρυσι (77.415).

• Πέμπτη 2/6/2022: Νέα Ελληνικά
• Σάββατο 4/6/2022: Μαθηματικά
• Τρίτη 7/6/2022: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,
Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
• Πέμπτη 9/6/2022: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό
Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
•Σάββατο 11/6/2022: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές
Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών
• Τρίτη 14/6/2022: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές
• Πέμπτη 16/6/2022: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα
• Παρασκευή 17/6/2022: Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Αρκετά νωρίτερα, στις 30 Ιουλίου, επιδιώκει το υπουργείο να ανακοινωθούν και οι βάσεις εισαγωγής και φέτος μέσω γραπτού μηνύματος που θα λάβουν οι υποψήφιοι στα κινητά τους όπως και οι βαθμολογίες, οι οποίες
είθισται να δίνονται στη δημοσιότητα το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος η διεξαγωγή των Πρακτικών Δοκιμασιών σε Στρατιωτικές και
Αστυνομικές Σχολές, που κάθε χρόνο καθυ-

στερεί τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται την άνοιξη (βρίσκονται σε εξέλιξη) αντί για καλοκαίρι.

Πότε τελειώνουν
τα «βάσανα» για νηπιαγωγεία,
δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια
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Ανασύρουν
από τον τάφο
το τάμπλετ και
τα… μυστικά του
Της Σοφίας Σπίγγου

Σ

το «μικροσκόπιο» των Αρχών θα
τεθεί το τάμπλετ που τοποθετήθηκε στο μνήμα της 9χρονης
Τζωρτζίνας, όπως είχε ζητήσει η
μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.
Με εντολή της 18ης τακτικής ανακρίτριας Χριστίνας Σαλάππα, θα ανοίξει ο τάφος του παιδιού προκειμένου να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο τάμπλετ που θα διαβιβαστεί αμέσως στα εγκληματικά εργαστήρια της Ασφάλειας. Εκτιμάται ότι μέσα
από την ανάλυση των δεδομένων του πιθανότατα θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία
για την υπόθεση και ίσως δοθούν απαντήσεις για το πώς προμηθεύτηκε την κεταμίνη η Ρούλα Πισπιρίγκου.
Η ανακρίτρια μπόρεσε να προχωρήσει
στην κίνηση αυτή, μία ημέρα μετά την εξέταση του εν διαστάσει συζύγου τής κατηγορουμένης, Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος κατέθεσε επίσημα ότι πράγματι στον τάφο της
9χρονης τοποθετήθηκε το τάμπλετ σύμφωνα με την επιθυμία της μητέρας της.

«Πολεμήσαμε μαζί με το παιδί»
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η
ανακρίτρια και στη λήψη καταθέσεων
μαρτύρων. Έπειτα από τέσσερις ώρες
ολοκληρώθηκε η κατάθεση του εντατικολόγου και διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου Ανδρέα Ηλιάδη, που ήταν ο γιατρός ο οποίος
«έδειξε» την 33χρονη στις Αρχές.
«Είμαι εδώ με τον θεσμικό μου ρόλο.
Είπα με απόλυτη αλήθεια όσα γνωρίζω.
Νιώθω ήρεμος που άσκησα αυτή την υποχρέωση. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε
καλά. Να είναι το τελευταίο παιδί. Και να
αλλάξουμε το κοινωνικό μας σύστημα. Δίνω αυτή την υπόσχεση ότι θα γίνουμε καλύτεροι», δήλωσε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου ο κ. Ηλιάδης, ο οποίος

νωρίτερα το πρωί είχε πει: «Η Τζωρτζίνα
ήταν ένα παιδί που πολεμήσαμε μαζί. Να
σας θυμίσω ότι μετά τη δραματική διάσωση που έλαβε χώρα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας κληθήκαμε με τη δική μου ομάδα να φέρουμε εις πέρας ένα
πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αγωνιστήκαμε
και δώσαμε πραγματικά μάχη για να καταφέρουμε ό,τι θα μπορούσαμε να περισώσουμε από τη μικρή Τζωρτζίνα. Νομίζω τα
καταφέραμε, τη θωρακίσαμε, εξασφαλίσαμε τον περίφημο απινιδωτή και βηματοδότη. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι με αυτό
θα πορευόμαστε. Δυστυχώς, η αγκαλιά
μας δεν ήταν τόσο μεγάλη».

Έχει παραδώσει βίντεο
Ο κ. Ηλιάδης είχε δώσει όσα στοιχεία
είχε στα χέρια του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών που ερευνούσε την υπόθεση των
θανάτων των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη. Ο μάρτυρας φέρεται να
έχει παραδώσει και βίντεο της μικρής
Τζωρτζίνας, τα οποία είχε τραβήξει η μητέρα της, έπειτα από απαίτησή του, προ-

κειμένου να διαπιστώσει την κλινική εικόνα του παιδιού. «Τα βίντεο είναι στα χέρια
των Αρχών. Είχαμε ζητήσει από τη μητέρα
να καταγράφει την κλινική εικόνα της μικρής σε βίντεο. Δηλαδή τους σπασμούς
της μικρής. Αυτή, όμως, επέλεξε να δείχνει το μόνιτορ. Εμείς μέσα από τα βίντεο
πήραμε αυτό που θέλαμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει», φέρεται να υποστηρίζει ο κ. Ηλιάδης.
Αναφορά στον συγκεκριμένο γιατρό
έκανε και η κατηγορουμένη στην απολογία της την περασμένη Δευτέρα, όταν κλήθηκε να περιγράψει τις κινήσεις της μετά

τα πρώτα επεισόδια της Τζωρτζίνας. «Η
Τζωρτζίνα διεκομίσθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου του Ρίο και την ανέλαβε ο διευθυντής, ο κ. Ηλιάδης, ο οποίος είναι εντατικολόγος και διευθυντής ΜΕΘ. Στη
ΜΕΘ την κράτησαν τέσσερις μήνες», είπε
στην ανακρίτρια και συμπλήρωσε ότι στη
συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο.
«Μας είπε ο κ. Ηλιάδης ότι υπάρχει μια
συσκευή απινιδωτή-βηματοδότη, την
οποία θα μπορούσε να τοποθετήσει στο
σώμα της Τζωρτζίνας ο γιατρός κ. Παπαγιάννης του Ωνασείου. Ο κ. Ηλιάδης αρχικά επέμενε, μας το συνέστησε και εμείς
ως γονείς το δεχτήκαμε, γιατί όταν ένας
γιατρός λέει σε έναν γονιό ότι μπορεί να
κάνει κάτι για να θωρακιστεί το παιδί του,
θεωρήσαμε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε
σε αυτή τη ενέργεια», κατέθεσε στην ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου.

«Δώσαμε μάχη για
την Τζωρτζίνα, αλλά,
δυστυχώς, η αγκαλιά μας
δεν ήταν τόσο μεγάλη»,
δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ
του Νοσοκομείου Ρίου,
μετά την κατάθεσή του
στην ανακρίτρια
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Κλάματα από
τον προπονητή
ιστιοπλοΐας κατά
το κατηγορητήριο
Χωρίς την παρουσία κοινού
και δημοσιογράφων ξεκίνησε η
κατάθεση της νεαρής αθλήτριας η
οποία έχει καταγγείλει τον προπονητή
της στην ιστιοπλοΐα ότι τη βίασε ενώ
ήταν ανήλικη. Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκανε δεκτό το αίτημα της κοπέλας να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ με το αίτημα
συντάχθηκαν τόσο η υπεράσπιση του
κατηγορούμενου όσο και ο εισαγγελέας
της έδρας, επικαλούμενος «την ψυχική
ταλαιπωρία της παθούσας». Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι προσωρινά
κρατούμενος από τον Ιανουάριο του
2021, ξέσπασε σε κλάματα κατά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου. Λίγες θέσεις πιο πίσω ήταν καθισμένοι οι γονείς
του, ενώ στην άλλη πλευρά της αίθουσας
καθόταν η νεαρή αθλήτρια με τους δικούς της γονείς.
«Για την πράξη του βιασμού διατυπώνει
ισχυρισμό πλήρους άρνησης της κατηγορίας. Ομολογεί πλήρως τις άλλες δύο
πράξεις, τις γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκου στα πλαίσια των 12-14 ετών, ακριβώς όπως αποδίδεται η κατηγορία. Με σαφή γνώση της
ηλικίας», ξεκαθάρισε ο συνήγορος του
Θεόδωρος Μαντάς, ενώ έκανε αναφορά
και σε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι
ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για συναίνεση της παθούσας στον βιασμό.
«Δεν νοείται συναίνεση σε βιασμό. Δεν
έχουμε τέτοιον ισχυρισμό. Ο ανήλικος,
ακριβώς λόγω της ανηλικότητάς του, δεν
έχει τη βούληση να συναινέσει. Έχουμε
ανήλικο, τελείωσε η ιστορία», σημείωσε
ο συνήγορος υπεράσπισης.
Σ.Σ

Ρεσιτάλ θράσους
για είκοσι λεπτά
από τον Μπάμπη!
της Σοφίας Σπίγγου

Χ

ωρίς την παρουσία των γονέων
της Καρολάιν Κράουτς ξεκίνησε η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Ο 33χρονος πιλότος, που κατηγορείται για την
άγρια δολοφονία της 20χρονης συζύγου του τον Μάιο του 2021 στα Γλυκά
Νερά, δήλωσε «έγγαμος, χήρος και πατέρας ενός παιδιού» κατά την έναρξη
της διαδικασίας.
Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της
20χρονης Καρολάιν Κράουτς έφτασε
λίγο μετά τις 8 το πρωί, παρέα με τον
συγκάτοικό του στο κελί Δημήτρη Λιγνάδη, στο Πρωτοδικείο, συνοδεία
ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Μετά
την κλήρωση των ενόρκων, ο Μπάμπης
Αναγνωστόπουλος γνωστοποίησε τα
στοιχεία του στο δικαστήριο, δηλώνοντας «παρών», ενώ κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, η οποία διήρκεσε 20 λεπτά, έμοιαζε ήρεμος και ατάραχος.

Απόντες οι γονείς της Καρολάιν
Οι γονείς της 20χρονης Καρολάιν δεν
βρέθηκαν στο δικαστήριο, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο τους Θανάση Χαρμάνη δηλώνοντας παράσταση
πολιτικής αγωγής. «Ο κ. Κράουτς έχει
κινητικά προβλήματα και αδυνατεί να
μετακινηθεί. Η μητέρα της ήθελε πολύ
να παρευρεθεί, αλλά οι γιατροί δεν της

το επέτρεψαν, για να μην κλονιστεί η
υγεία της», ανέφερε ο νομικός παραστάτης της οικογένειας. Το δικαστήριο
έκανε δεκτό και το αίτημα του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα για να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή για τον θάνατο του σκυλιού της οικογένειας. Σημειώνεται ότι από τη συγκεκριμένη Φιλοζωική είχε υιοθετηθεί ο σκύλος της οικογένειας που κρεμάστηκε από τον
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο
σπίτι των Γλυκών Νερών, καθώς τον
χρησιμοποίησε ως μέρος του σκηνικού
για να πείσει ότι η οικογένεια έπεσε θύμα φονικής ληστείας.
Μάλιστα, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, εκτός από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι
αντιμέτωπος και με το αδίκημα της κακοποίησης ζώου το οποίο, επίσης, τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.
Η δίκη οδηγήθηκε αμέσως μετά σε
διακοπή, εξαιτίας κωλύματος του συνηγόρου του κατηγορουμένου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, και αναμένεται να
συνεχιστεί την Τρίτη 12 Απριλίου.

Ατάραχος στο εδώλιο, δήλωσε
«έγγαμος χήρος» στη σύντομη
δίκη που διακόπηκε για την Τρίτη

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κούγιας ζήτησε
από μάρτυρα
να αναπαραστήσει
τον… βιασμό του
Συνεχίστηκε για δεύτερη συνεδρίαση,
χωρίς μάλιστα να ολοκληρωθεί, η κατάθεση του δεύτερου φερόμενου ως θύματος του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, ενώπιον του οποίου δικάζεται για τέσσερις
βιασμούς.
Ο μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει σε
ερωτήσεις των συνηγόρων υποστήριξης
της κατηγορίας και υπεράσπισης. Υπενθυμίζεται ότι έχει καταθέσει ήδη πως
βιάστηκε το 2015, σε ξενοδοχείο της
Επιδαύρου από τον ηθοποιό.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο
συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, ζήτησε από τον μάρτυρα να
αναπαραστήσει τη σκηνή του καταγγελλόμενου βιασμού, πλησιάζοντάς τον. Ο
μάρτυρας έδειξε να δυσανασχετεί με το
πόσο κοντά του πλησίασε ο κ. Κούγιας
και ζήτησε να βρίσκεται σε απόσταση.
«Από απόσταση, παρακαλώ, δεν με ενοχλεί», είπε ο μάρτυρας, ενώ υπήρξαν
διαμαρτυρίες από το ακροατήριο, με ανθρώπους να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη και κακοποιητική» συμπεριφορά
του Αλέξη Κούγια.
Κατά την έναρξη της ακροαματικής
διαδικασίας, το θύμα δέχτηκε ερωτήσεις γύρω από τη σχέση του με τον
πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου αλλά και το ταξίδι στην
Επίδαυρο από τους δικηγόρους που παρίστανται προς υπεράσπιση της κατηγορίας.Μάλιστα, ξέσπασε σε κλάματα,
όταν αναφέρθηκε στην απόφασή του να
καταγγείλει τον σκηνοθέτη στις Αρχές.
«Με ένοιαζε ότι είχε συμβεί ο βιασμός.
Με ένοιαζε ότι δεν έπρεπε να μου συμβεί αυτό. Όλοι μου έλεγαν να μην πάω.
Οι δικοί μου, οι φίλοι. Όλοι μου είπαν να
μην πάω γιατί φοβόντουσαν τον κατηγορούμενο, όσα μπορούσαν να συμβούν
στο δικαστήριο. Λες και ο βιασμός δεν
είναι κάτι σοβαρό, λες και ο βιασμός δεν
είναι κάτι…», είπε χαρακτηριστικά.
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Τρώγλη στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μάνα έβαζε τα παιδιά να τρώνε αποφάγια
Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες τρώγλης στις οποίες διαβιούσαν τρία παιδιά ηλικίας 2, 3 και 6 ετών- σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλκιβιάδου στον Άγιο Παντελεήμονα
με την 30χρονη μητέρα τους και τον 54χρονο σύντροφό της. Όπως έγραψε χθες η «Political», αμφότεροι συνελήφθησαν και μετά την άσκηση ποινικής
δίωξης σε βάρος τους αποφασίστηκε να δικαστούν
στο Τριμελές Αυτόφωρο την ερχόμενη Τρίτη (12/4),
με τον 54χρονο να παραμένει μέχρι τότε κρατούμε-

νους γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις. Χαρακτηριστικό των συνθηκών
στις οποίες ζούσαν τα παιδιά είναι ότι ακόμη και τώρα όποιος φτάσει στην πόρτα του διαμερίσματος στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας- θα δει μικρές κατσαρίδες να μπαινοβγαίνουν. «Παρά το γεγονός ότι
είχε γίνει απεντόμωση στην πολυκατοικία, στους
ορόφους κυκλοφορούν κατσαρίδες και άλλα ζωύφια», δηλώνει στην «Political» η κυρία Γεωργία που
διαμένει στο ίδιο κτίριο. Κομβικό ρόλο στο να λάβει

τέλος το μαρτύριο των παιδιών, που η 30χρονη μητέρα τους τα ανάγκαζε να επαιτούν έξω από εκκλησία
στο Μοναστηράκι και να τρώνε αποφάγια από τον
δρόμο, έπαιξαν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και
το «Χαμόγελο του Παιδιού». Όσον αφορά τα τρία παιδιά, οι εξετάσεις που υποβλήθηκαν στο Παίδων έδειξαν ότι είναι καλά στην υγεία τους και πλέον αναμένεται η απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων για να
αφαιρεθεί η επιμέλεια από τη μητέρα τους.
Κ. ΠΑΠ.

Ζωή-κόλαση για 10χρονη
στα χέρια του πατέρα της

Α

νατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένας 47χρονος
Ρουμάνος είχε μετατρέψει
σε κολαστήριο το διαμέρισμα όπου ζούσε στη Νέα Σμύρνη μαζί
με τη 10 ετών κόρη του, κακοποιώντας
-ακόμη και σεξουαλικά- το ανήλικο
παιδί. Η υπόθεση με μεγάλη καθυστέρηση πήρε τον δρόμο της, με την ΕΛΑΣ
να συλλαμβάνει και τη Δικαιοσύνη να
προφυλακίζει τον 47χρονο, ενώ το
παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του
από την Εισαγγελία Ανηλίκων. Την
αποκάλυψη στην Αστυνομία -στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης- έκανε
ένας γνωστός του 47χρονου Ρουμάνου, ενώ λόγω της σοβαρότητας της
καταγγελίας επιλήφθηκε το Γραφείο
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής
Βίας με αστυνομικό προσωπικό εξειδικευμένο σε περιστατικά κακοποίησης παιδιών. Οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, έκαναν έφοδο στο
σπίτι και πέρασαν χειροπέδες στον
πατέρα της ανήλικης, ενώ απομάκρυναν και το 10χρονο κοριτσάκι από το
κολαστήριο όπου ζούσε.

Της έκαιγε τα χέρια
Ο 47χρονος φέρεται να ικανοποιούσε τα αρρωστημένα σεξουαλικά πάθη
του στην ανήλικη, υποχρεώνοντάς τη
να πηγαίνει στο κρεβάτι του και εξαναγκάζοντάς την σε ακόλαστες πράξεις που το παιδί δεν μπορούσε να αντιληφθεί. Σε περίπτωση που η μικρή
αρνούνταν, τότε η τιμωρία ήταν από ξυλοδαρμός μέχρι κάψιμο των χεριών
στο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας.

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Αν και ακόμη το παιδί δεν είναι σε
ψυχολογική κατάσταση να καταθέσει,
η ιατροδικαστική εξέταση «μίλησε»
και επιβεβαίωσε όχι μόνο την κακοποιητική συμπεριφορά αλλά και τις γενετήσιες πράξεις. Το δράμα της μικρής
φαίνεται ότι ξεκίνησε πριν από επτά
χρόνια, όταν η μητέρα της εγκατέλειψε
το σπίτι όπου ζούσαν όλοι μαζί και την
άφησε να μεγαλώσει με τον σεσημασμένο για πληθώρα ποινικών αδικημάτων πατέρα της. Αυτός τα τελευταία έτη
φαίνεται πως ασελγούσε συστηματικά
στη 10 ετών κόρη του, αν και η νυν σύντροφός του αρνείται τα πάντα και τον
στηρίζει. «Η μητέρα είχε φύγει από το
σπίτι όταν το κοριτσάκι ήταν 3 ετών.

Δεν πιστεύω ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά το παιδί από τον πατέρα του.
Όσο για τις πληγές στο χέρι του κοριτσιού, πιστεύω ότι είναι από κάψιμο την
ώρα που έψηνε ο πατέρας της στην αυλή. Καθώς έπαιζε η μικρή, έπεσε και
κάηκε», υποστήριξε η συγκεκριμένη
γυναίκα.
Ο 47χρονος Ρουμάνος αποδέχεται
τις υπόλοιπες κατηγορίες, όχι όμως
αυτή του βιασμού παρά τα συντριπτικά
σε βάρος του στοιχεία.

Συνελήφθη
και προφυλακίστηκε
47χρονος Ρουμάνος, ο οποίος
καταγγέλθηκε από
την κόρη του για σωματική
και σεξουαλική κακοποίηση

Πέρασε ένας χρόνος
από τη δολοφονία
του Γ. Καραϊβάζ
Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ
λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του,
με την οικογένειά του και τον δημοσιογραφικό κόσμο να ζητούν απαντήσεις. Παρά το γεγονός ότι την
έρευνα ανέλαβε το πολύπειρο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της
Ασφάλειας Αττικής, μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και
όλα μοιάζουν να έχουν «παγώσει».
Οι Αρχές επιχείρησαν μέσω βίντεο
από κάμερες ασφαλείας και «σαρώσεων» από τις κεραίες κινητής
τηλεφωνίας να εντοπίσουν τις κινήσεις και το στίγμα των δραστών,
χωρίς όμως επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει εντοπιστεί
ακόμη το σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές, δείγμα της
άψογης οργάνωσης για ένα συμβόλαιο θανάτου-πλήγμα στην καρδιά
της δημοσιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες διεξάγονται με
άκρα μυστικότητα, ωστόσο μέχρι
σήμερα δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική πρόοδος, ενώ και οι όποιες καταθέσεις δεν εισέφεραν κάτι
ουσιαστικά πέρα από αυτά που λίγο
πολύ γνώριζε ήδη η Αστυνομία.
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Σ

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
τον Καναδά, την Αγγλία και την
Αυστραλία πρόκειται να προωθηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα τα κρασιά του Αγίου Όρους, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών τους. Οι
συγκεκριμένες αγορές-στόχοι επιλέχθηκαν αφενός λόγω της παρουσίας ελληνικού
στοιχείου σε αυτές, αφετέρου επειδή θεωρείται ότι υπάρχει εκεί δυνάμει αγοραστικό
κοινό για το συγκεκριμένο προϊόν.
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ΕΛΛΑΔΑ

Τα κρασιά του Αγίου Όρους
«κατακτούν» τον κόσμο

Του
Κώστα Παππά
kpappas817@gmail.com

Από την πορεία του εγχειρήματος άλλωστε θα εξαρτηθεί η δυνατότητα ευρύτερης
προώθησης της παραγωγής κρασιού της
Κεντρικής Μακεδονίας, όπου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες παραγωγοί δεκάδων ποικιλιών αμπελιού. Για την προσπάθεια ανάδειξης και περαιτέρω προώθησης
των κρασιών του Αγίου όρους σε σημαντικές αγορές του κόσμου μίλησε στην «Political» ο Σωτήρης Μπάτος, τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρουσία σε εκθέσεις οίνου
Αναλύοντας τις προοπτικές του προγράμματος αυτού, ο κ. Μπάτος υποστήριξε ότι το
βασικό στοιχείο που έχει πετύχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι για
πρώτη φορά ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα 100% χρηματοδοτούμενο για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα. «Οι ενδιαφερόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν
θα χρειαστεί να πληρώσουν κάτι. Μέσα στα
οφέλη του προγράμματος περιλαμβάνονται
διαφημιστικές καμπάνιες, καθώς και δείπνα με ανθρώπους του κλάδου που επηρεάζουν την κοινή γνώμη για το κρασί σε όλο
τον κόσμο», σημειώνει ο κ. Μπάτος και
προσθέτει: «Θα υπάρχει επίσης η παρουσία
της χώρας στις μεγαλύτερες εκθέσεις οίνου και τροφίμων στις μεγαλύτερες εκθέσεις αυτού του είδους. Το πρόγραμμα αυτό
έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας που
κάνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας στην προώθηση των αγροτικών
προϊόντων, καθώς έχουμε το μεγαλύτερο
πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων από όλες τις περιφέρειες της χώρας».

Ενισχύονται οι εξαγωγές
Σχετικά με τις χώρες που επελέγησαν για
την προώθηση των κρασιών του Αγίου
Όρους, ο τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι «σε αυτές υπάρχει

και δρα έντονα το ελληνικό στοιχείο, αλλά
και είναι χώρες στις οποίες γενικά καταναλώνεται κρασί. Οι έρευνες δείχνουν ότι
υπάρχει ενδιαφέρον και μπορούν οι άνθρωποι εκεί να εκτιμήσουν την ιδιαιτερότητα των κρασιών του Αγίου Όρους. Επομένως θεωρήσαμε ότι είναι χώρες που μπορούν επίσης να αναδείξουν τη δυναμική

αυτού του κρασιού και να ανοίξουν και τον
δρόμο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε
και να προσηλωθούμε στον στόχο μας και
να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τις υπόλοιπες ποικιλίες κρασιών».
Ο κ. Μπάτος τόνισε επίσης ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν
εκατοντάδες ποικιλίες και άνθρωποι που

ασχολούνται με το κρασί και θέλουμε να
βοηθήσουμε και αυτούς. «Τα κρασιά του
Αγίου Όρους είναι κρασιά με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Τα κρασιά αυτά
καλλιεργούνται και στον Άθωνα και στις γύρω περιοχές. Η παραγωγή του κρασιού είναι πολύ μεγάλη χωρίς όμως να υπάρχει
ιδιαίτερη εξαγωγική δυναμική αυτήν τη
στιγμή. Επομένως ερχόμαστε με αυτό το
πρόγραμμα για να βοηθήσουμε προς αυτή
την κατεύθυνση», σημείωσε ο τομεάρχης
Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

Ο τομεάρχης Καινοτομίας
και Εξωστρέφειας
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας Σωτήρης Μπάτος
μιλάει για την προσπάθεια
ανάδειξης και προώθησής
τους σε ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία
και Αυστραλία
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Κονδύλι 6,4 εκατ. για μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού Covid-19
Πρόσθετη χρηματοδότηση 6,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός για την απρόσκοπτη μισθοδοσία μέχρι τέλους 2022
του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε για τις ανάγκες της
πανδημίας Covid-19 σε Κρατικές Δομές Υγείας, Νοσοκομεία, Κέντρα
Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ και ΟΚΑΝΑ. Οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020 και αποσκοπούν: Στην παράταση χρηματοδότησης των 24μηνων συμβάσεων εργασίας συνολικά 163 υγειονομικών επικουρικού προσωπικού Covid-19. Στη χρηματοδότηση μισθοδοσίας
501 εργαζομένων - επικουρικού προσωπικού Covid-19, για χρονικό
διάστημα 6 μηνών, από την 1/7/2022 και μέχρι το τέλος του 2022. «Με
ενσυναίσθηση, στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας και συνεχίζουμε να στηρίζουμε στην πράξη το κρατικό σύστημα υγείας και το
υγειονομικό προσωπικό που καθημερινά υπερβαίνει εαυτόν», δηλώνει
ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Ναύπλιο

Έργα 7,9 εκατ. στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»
Έργα για τη δημιουργία
χώρου πολλαπλών χρήσεων και αστικών αναπλάσεων στον Δήμο Ναυπλιέων, προϋπολογισμού
7,9 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται: Νέο Πολιτιστικό Κέντρο Ναυπλίου, πάρκο Ασκληπιού και Ανδριανουπόλεως, πάρκο πλησίον Βίλας Ζυμβρακάκη, πάρκο Θεατρικών Σπουδών, τρίγωνα - κοινόχρηστοι χώροι πλησίον ΔΕΗ, ανάπλαση
στην κεντρική πλατεία Αγίας Τριάδας, ανάπλαση της κεντρικής
οδού Μπουμπουλίνας - Σέκερη. «Ως Δήμος Ναυπλιέων συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε χρηματοδοτικά εργαλεία, πιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και δίνοντάς μας τη δύναμη να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα, αλλά
και να διεκδικήσουμε στο μέλλον ακόμα περισσότερα», δήλωσε
ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστούρος.

Καστοριά

Η περιφέρεια χρηματοδοτεί
την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της πόλης
Την ένταξη του έργου «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση ισόπεδου
κόμβου περιοχής ΟΤΕ και συμβαλλόμενων οδών στην Καστοριά»
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»,
υπέγραψε ο οικείος περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης. Η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 650.000 ευρώ και χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). «Η
περιφερειακή αρχή σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που βελτιώνουν
τις οδικές υποδομές και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των χρηστών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

!

Νότιο Αιγαίο

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε
το υψηλό μεταφορικό κόστος»

Την «άμεση, έκτακτη και δημόσια στήριξη
ειδικού σκοπού» στις ναυτιλιακές εταιρείες,
«ώστε να αποφευχθούν οι συνεχείς αυξήσεις
των τιμών των εισιτηρίων πριν ξεκινήσει ένα
καταστροφικό πληθωριστικό σπιράλ σε όλο το
φάσμα της νησιωτικής οικονομίας», ζητά ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη
Πλακιωτάκη, την οποία κοινοποιεί στον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και
στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Η συνεχής αύξηση στις τιμές των καυσίμων
και των ναύλων επηρεάζει κυρίως το κόστος
διακίνησης των επιβατών και μεταφοράς των
φορτίων, με αποτέλεσμα τα νησιά μας να γίνονται ακόμη πιο ακριβά. Το γιγαντούμενο κόστος στις ακτοπλοϊκές μεταφορές συμβάλλει
στην αύξηση του κόστους διαβίωσης στα νησιά, το οποίο διαχρονικά είναι μεγαλύτερο από
την ηπειρωτική Ελλάδα, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών μας επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα των νησιωτικών
μας κοινωνιών, επισημαίνει ο κ. Χατζημάρκος.

Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Ψήφισμα για ενεργειακή
κρίση και ακρίβεια
Τη λήψη έκτακτων μέτρων, «ώστε να περιοριστούν
στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιπτώσεις των ανατιμήσεων στην οικονομία, στην κοινωνία και στην Αυτοδιοίκηση», ζητά με έκτακτο ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Συγκεκριμένα ζητά οικονομική ενίσχυση «είτε με τη μορφή ενισχύσεων είτε
φοροαπαλλαγών είτε μισθολογικών και συνταξιοδοτικών αυξήσεων είτε με οποιουδήποτε άλλου είδους μέτρο κριθεί κατάλληλο, για ενίσχυση των νοικοκυριών,
των επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους
ζωής». Αναφορικά με την Αυτοδιοίκηση, να υπάρξει
επιπλέον ενίσχυση από τους κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους για κάλυψη του κόστους στο ηλεκτρικό ρεύμα
και στα καύσιμα αλλά και μέριμνα για την ομαλή εξέλιξη των έργων που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Αν δεν σπεύσουμε,
«σύντομα θα χαθεί κάθε δυνατότητα διατηρήσιμης
ανάπτυξης, αλλά και δημοσιονομικής ισορροπίας»,
επισημαίνεται στο ψήφισμα.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ο δήμαρχος κατηγορείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση πως ξεκίνησε να
ανακινεί αυτή την εποχή την
υπόθεση έργου που έχει
«στοιχειώσει» εδώ και χρόνια, μόνο για να έχει κάτι να
βάλει στο προεκλογικό φυλλάδιό του; Όπως υποστηρίζουν, οι ενέργειες της δημοτικής αρχής δείχνουν ότι δεν
υπάρχει πρόθεση να γίνει το
έργο (και μάλιστα με τις σωστές προδιαγραφές) αλλά
μόνο να… καταγραφούν
προθέσεις.

Πρότυπο πρόγραμμα
συλλογής μπαταριών

Στην τοποθέτηση σαράντα νέων ειδικών κάδων συλλογής μπαταριών,
σε κεντρικά σημεία κάθε γειτονιάς
της πόλης, προχώρησε ο Δήμος
Βριλησσίων σε συνεργασία με το
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών
στηλών - συσσωρευτών ΑΦΗΣ ΑΕ
και το υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ξένο Μανιατογιάννη, στόχος είναι δημότες και επιχειρήσεις της
πόλης να μπορούν με ευκολία να
προσεγγίσουν στη γειτονιά τους το
πλησιέστερο σημείο προδιαλογής
χρησιμοποιημένων μπαταριών και
από εκεί να οδηγηθούν από την
Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του δήμου. «Κάνουμε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην ενδυνάμωση της φιλοσοφίας της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων
μας», δήλωσε ο δήμαρχος.

Παπαστεργίου: «Σεβόμαστε
τις αποφάσεις του ΣτΕ»

Τ

ον σεβασμό της διοίκησης της ΚΕΔΕ στην απόφαση του Γ’ Τμήματος
του ΣτΕ, με την οποία κρίνει αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα δημοτικά
συμβούλια στις επιτροπές, καθώς και
στην «υποχρεωτική» πλειοψηφία των διοικήσεων σε αυτές, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο πρόεδρός της Δημήτρης Παπαστεργίου. Ωστόσο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ξεκαθάρισε: «Αναμένουμε όμως την
οριστική κρίση πάνω στο συγκεκριμένο
ζήτημα από την Ολομέλεια του ΣτΕ, πιστεύοντας πως αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί με την απόφασή του είναι να
μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να
προστατευτεί το συνταγματικό δικαίωμα
των αιρετών διοικήσεων των δήμων να
μπορούν να ασκούν διοίκηση». Μάλιστα
υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ, μέσω αποφάσεων των συνεδρίων αλλά και των συλλογικών της οργάνων, είχε εξαρχής εκ-

φράσει την αντίθεσή της με τον εκλογικό
νόμο της απλής αναλογικής, που θεσμοθετήθηκε και ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και εφαρμόστηκε
στη συνέχεια, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, ενώ εκφράζει τη θέση ότι
«ήταν αναγκαίο να ληφθούν νομοθετικές
πρωτοβουλίες, οι οποίες αφενός δεν θα
αλλοίωναν τη εκφρασμένη βούληση των
πολιτών όσον αφορά τη σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων. Αφετέρου θα έδιναν τη δυνατότητα στην παράταξη και τον
δήμαρχο που εκλέχτηκαν δημοκρατικά
από τον λαό να μπορέσουν να ασκήσουν
διοίκηση». Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου εκφράζει την πεποίθησή του «πως δεν πρέπει η απόφαση ενός τμήματος του ΣτΕ να
θολώσει το μήνυμα πως είναι αναγκαίο
να προχωρήσουν με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς και αποφασιστικότητα οι
μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο λειτουργίας
της Αυτοδιοίκησης».

Γιώργος Πατούλης: «Έρχονται τα μεγάλα έργα»
Την αποκάλυψη ότι μέσα στο έτος θα
γίνει η συμβασιοποίηση για τη μονάδα
απορριμμάτων στο Γραμματικό έκανε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο 7ο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται 6-9 Απριλίου, και υποστήριξε
πως δημιουργούνται πλέον οι δομές
για την ανακύκλωση από την πηγή.
« Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα
ανακύκλωσης στην Ευρώπη σε περιφερειακό επίπεδο και βοηθάμε τους δήμους να δημιουργήσουν υποδομές για ανακύκλωση», είπε, σημειώνοντας ότι έχουν μοιραστεί στους δήμους 180 σύγχρονα απορριμματοφόρα
και χιλιάδες καφέ κάδοι. Σχετικά με τα μεγάλα έργα, είπε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η αλλαγή του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια σε πράσινη μονάδα, ενώ
δημιουργούνται δύο ΣΔΙΤ για τον Κεντρικό Τομέα και το Σχιστό.

Τουριστική
προβολή
της Ελευσίνας
Με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του ΕΟΤ προχωρά το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Ελευσίνας που θα δώσει έμφαση τόσο στην ισόρροπη ανάπτυξη των ενοτήτων της
πόλης όσο
και στην
προσέγγιση
της Ελευσίνας και της
Μαγούλας
ως κεντρικών σημείων αναφοράς
της ευρύτερης περιοχής και των
όμορων δήμων. Όπως επισημαίνει
η δημοτική αρχή, τα τελευταία δύο
χρόνια, με τη σύσταση της νέας
αντιδημαρχίας Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων και μέσω των εργασιών της Επιτροπής Τουρισμού,
επιχειρεί να επανασυστήσει σε
πανελλαδικό αλλά και διεθνές
επίπεδο, ενόψει και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023, την
Ελευσίνα και τη Μαγούλα ως τουριστικούς προορισμούς.

Καταγραφή
αθλητικών
εγκαταστάσεων
Επιστολή προς τους δήμους όλης
της χώρας απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας για την καταγραφή των
αθλητικών τους εγκαταστάσεων
και υποδομών καθώς και της κατάστασης αυτών, στην ψηφιακή
πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ». Όπως
επισημαίνει, πρόκειται για μια
πρωτοβουλία προκειμένου να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία
από την πλευρά των δήμων σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με
τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Καλούνται, λοιπόν, οι δήμοι που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη στην καταγραφή
των αθλητικών εγκαταστάσεων να
το πράξουν, προκειμένου να μπορεί να σχεδιαστεί, στοχευμένα και
αποτελεσματικά, η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα.
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ΚΟΣΜΟΣ

Φαβορί ο Μακρόν, από κοντά η Λεπέν

Λ

ίγες ώρες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών
εκλογών, που διεξάγεται
αύριο στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν προηγείται στην πρόθεση ψήφου, αν και η διαφορά του
από την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έχει
μειωθεί σημαντικά. Κινητήρια δύναμη
της προεκλογικής εκστρατείας είναι ο
φόβος των μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων μπροστά στην καθίζηση του
βιοτικού επιπέδου, με όλους τους
υποψηφίους να υπόσχονται αύξηση
μισθών και ενίσχυση της αγοραστικής
δύναμης των Γάλλων.
Η εκτίναξη του πληθωρισμού και
οι οικονομικές δυσκολίες μεγάλης
μερίδας του πληθυσμού μετά και τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που
έχει αυξήσει τις τιμές σε ενέργεια
και τρόφιμα, κυριαρχούν στον δρόμο για τις κάλπες.

Οι… υποσχέσεις
Ο 44χρονος πρόεδρος Μακρόν υπόσχεται πριμ για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, που μπορεί να φτάσει τα 6.000 ευρώ, η Λεπέν τάζει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης
ανάγκης και η υποψήφια της Δεξιάς
Βαλερί Πεκρές μισθολογικές αυξήσεις
10% σε βάθος πενταετίας.
Ο Μακρόν έχει επικεντρωθεί στο τρίπτυχο «εργασία, πρόοδος, ανθρωπισμός», τονίζοντας ότι στη διάρκεια της
θητείας του η ανεργία συρρικνώθηκε
και οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν.
Υπόσχεται ελάχιστη σύνταξη στα 1.500
ευρώ, αν και επιμένει στη γενική αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65

έτη, παρότι το μέτρο δεν τον ωφελεί
στις δημοσκοπήσεις.
Η 53χρονη Λεπέν εξακολουθεί την
πολιτική της «αποδαιμονοποίησης»
του κόμματός της, εγκαταλείποντας τη
σκληρή ακροδεξιά ρητορική σε ζητήματα μετανάστευσης και θρησκείας,
στρεφόμενη τώρα σε κοινωνικά θέματα που ανήκουν παραδοσιακά στην
Αριστερά: τη φτώχεια και την ακρίβεια.
Οι σφυγμομετρήσεις για τον πρώτο
γύρο δείχνουν επικράτηση του Μακρόν με 26-27% έναντι 22-23% της Λεπέν. Ωστόσο, το προβάδισμά του Μακρόν φαίνεται να πέφτει στα όρια του

στατιστικού λάθους στον δεύτερο γύρο
της 24ης Απριλίου, με την ψαλίδα να
κλείνει γύρω στις τρεις μονάδες υπέρ
του (51,5% - 53% έναντι 48,5% για τη Λεπέν). Σε άνοδο βρίσκεται ο βετεράνος
υποψήφιος της αριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ζαν-Λικ Μελανσόν, με
τις δημοσκοπήσεις να του δίνουν1517% στον πρώτο γύρο.
Ακολουθούν η υποψήφια των Ρεπουμπλικανών της παραδοσιακής Δεξιάς Βαλερί Πεκρές και ο ακροδεξιός
εθνικιστής Ερίκ Ζεμούρ, με περίπου
10% ο καθένας. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει επίσης το ποσοστό της

αποχής, ιδίως στους νέους και την εργατική τάξη, και το μεγάλο ποσοστό
των αναποφάσιστων, που μπορεί να
φτάσει στο 25%.

Αύριο ο πρώτος γύρος
των προεδρικών εκλογών
στη Γαλλία - Οι αυξήσεις
τιμών σε ενέργεια
και τρόφιμα κυριαρχούν
στον δρόμο για τις κάλπες

Η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον πρώτη μαύρη Ανώτατη Δικαστής στις ΗΠΑ
Σε μια ιστορικής σημασίας κίνηση προχώρησε η αμερικανική Γερουσία εγκρίνοντας
την υποψηφιότητα της 51χρονης Κετάντζι
Μπράουν Τζάκσον, η οποία θα γίνει η πρώτη
μαύρη γυναίκα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Η ψηφοφορία αποτελεί σημαντική νίκη για τους Δημοκρατικούς και τον
Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκπληρώνει μια προεκλογική υπόσχεση σε μια εποχή που οι ΗΠΑ
αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων του πληθωρισμού και του πολέμου
στην Ουκρανία.

H αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις
ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος, ενώ προήδρευσε της
αίθουσας κατά τη διάρκεια της ιστορικής
ψηφοφορίας.
Η Τζάκσον, που είναι απόφοιτος της νομικής
σχολής του Χάρβαρντ και έχει εργαστεί στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, θα ορκιστεί
μετά τη συνταξιοδότηση του δικαστή Στίβεν
Μπρέγιερ, τον Ιούνιο. Η ομιλία της στη Γερουσία ήταν βαθιά συγκινητική. «Οι γονείς μου με
μεγάλωσαν σε μια εποχή που στις ΗΠΑ τα
μαύρα και τα λευκά παιδιά δεν επιτρεπόταν να

πάνε μαζί στο σχολείο. Αλλά μου έμαθαν ότι
όλα είναι δυνατά σε αυτήν τη μεγάλη χώρα»,
είπε. Στους 115 δικαστές που υπηρέτησαν έως
τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, δεν υπήρχαν
παρά πέντε γυναίκες -τέσσερις λευκές και μία
ισπανόφωνη- καθώς και δύο Αφροαμερικανοί, ο ένας εκ των οποίων υπηρετεί ακόμη.
Ο διορισμός της Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον
δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί
(6-3), καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να διορίσει
τρεις δικαστικούς.
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ΧΡΗΜΑ

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας ξεδίπλωσε στην επίτροπο
της ΕΕ Κάντρι Σίμσον το σχέδιο για την
ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας

Τ

ην ανάγκη για γενναίες και αποφασιστικές απαντήσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο έναντι της ενεργειακής κρίσης ανέδειξε ενώπιον της επιτρόπου
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας χθες στην κοινή συνεδρίαση των
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Βουλή. Η κυβέρνηση έχει
διαθέσει 2,5 δισ. ευρώ και επιπλέον 800 εκατ.
ευρώ η ΔΕΗ για την ανακούφιση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής
κρίσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Ωστόσο, όπως υπογράμμισε σε όλους τους τόνους ο υπουργός ΠΕΝ, το μέγεθος της κρίσης
ξεπερνά τις δυνατότητες των κρατών-μελών
και επομένως καθίσταται αναγκαίος ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου
να υπάρξει μια αποτελεσματική απάντηση στη
μαινόμενη ενεργειακή κρίση.

Οι τρεις κεντρικοί άξονες
Η ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης
ξεδιπλώνεται σε τρεις βασικούς άξονες που
αφορούν τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τη διείσδυση των ΑΠΕ και την επάρκεια εφοδιασμού, περιλαμβάνοντας τόσο άμεσα και βραχυπρόθεσμα μέτρα όσο και δομικού και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι
σε αυτή την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός της
χώρας έχει υποβάλει από τον Μάρτιο μια ολοκληρωμένη δέσμη έξι κομβικών σημείων για
την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας
των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.
Σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιταχύνει
περαιτέρω την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας με γνώση πως συνιστά όπλο και συστατικό μέρος της ενεργειακής αυτονομίας τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεχίζοντας σε αμείωτο ρυθμό, οι εκτιμήσεις για το
2022 αναφέρουν πως η διείσδυση των ΑΠΕ

Η 4η πλωτή δεξαμενή
και οι νέοι σταθμοί LΝG
στο ενεργειακό μείγμα θα αυξηθεί κατά 8% και
θα ανέλθει σε 40% κατά μέσο όρο.

Παραγγελίες πρόσθετων φορτίων...
Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας βρίσκεται σταθερά στην προσοχή του ΥΠΕΝ και της
κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα μετά και
τις νεότερες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο.
Σε αυτό το πλαίσιο προκρίνεται η προσθήκη
μιας τέταρτης πλωτής αποθήκης στη Ρεβυθούσα, την οποία μάλιστα, όπως σημειώνουν
πηγές του υπουργείου, ήδη Βουλγαρία και
Ρουμανία χρησιμοποιούν για εισαγωγές LNG.
Πρόσθετα μέτρα είναι η δημιουργία νέων
σταθμών LNG στην Κόρινθο και Αλεξανδρούπολη, η αξιοποίηση αποθηκευτικού χώρου
για αέριο στην Ιταλία, καθώς και η αύξηση των
ροών φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν
μέσω του TAP. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η
ΔΕΠΑ παραμένει σε ετοιμότητα για την πα-

ραγγελία πρόσθετων φορτίων LNG εφόσον
χρειαστεί και η ΔΕΗ προχωρά σε αύξηση της
εξόρυξης λιγνίτη σε περίπτωση που απαιτηθεί
μεγαλύτερη χρήση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων.

«Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες»
Την επάρκεια της ελληνικής ενεργειακής
στρατηγικής τόσο σε άμεσο ορίζοντα όσο και
μακροπρόθεσμα, όπως περιγράφεται παραπάνω, εξήρε η επίτροπος Ενέργειας, μιλώντας χθες στη Βουλή στο πλαίσιο της κοινής
συνεδρίασης. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε πως η
βασική επιδίωξη της Κομισιόν και κατά συνέπεια η «φιλοσοφία» των μέτρων που προκρίνει αφορούν ένα σύστημα ενέργειας οικονομικά προσιτό και ασφαλές για τους Ευρωπαίους πολίτες. «Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και αυτή την

εβδομάδα επισκέπτομαι την Ελλάδα για να
συζητήσω τον καλύτερο δρόμο για το μέλλον». Πρόσθεσε ακόμη πως η Ελλάδα με τις
υπάρχουσες και τις προγραμματισμένες
υποδομές της παίζει καίριο ρόλο στην ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο, ενώ συμπλήρωσε πως αξίζει να αναγνωριστούν οι προσπάθειες της Ελλάδας να εξασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση, πραγματοποιώντας παράλληλα σημαντικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς και επιταχύνοντας τις αναγκαίες επενδύσεις.

Εκτός από τη Ρεβυθούσα, η χώρα
μας αποκτά δύο ακόμη τερματικούς
σταθμούς αποθήκευσης σε
Αλεξανδρούπολη και Κόρινθο

«Όχι» στους καταχραστές, «Δουλειές Ξανά» στους πραγματικούς ανέργους
Την ενίσχυση των πολιτικών της απασχόλησης και τη στήριξη των ανέργων, περισσότερο δε των μακροχρόνια ανέργων και εκείνων που πραγματικά αναζητούν εργασία, προέταξε ο Κωστής Χατζηδάκης ως προτεραιότητα του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά»
που συζητείται στη Βουλή.
Αναφερόμενος στις επικρίσεις για τις διατάξεις
που εισάγουν εισοδηματικά κριτήρια για ωφελήματα, όπως οι δωρεάν μετακινήσεις ή ο κοινωνικός τουρισμός, που απολαμβάνουν εγγεγραμμένοι
στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ο υπουργός Εργασίας παρουσίασε τα
στοιχεία που δείχνουν ότι 12.949 πολίτες είναι εγγεγραμ-

μένοι στον ΟΑΕΔ, ενώ δηλώνουν εισόδημα πάνω από 30.000
ευρώ. Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε επίσης ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπιστούν
και τα φαινόμενα κατάχρησης, «ώστε τα επιδόματα και οι παροχές να κατευθύνονται σε αυτούς που τα έχουν αληθινά ανάγκη», με βάση
καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.
Στη συζήτηση των φορέων, πάντως, ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ έκαναν λόγο για νομοσχέδιο που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και συκοφαντεί τους
ανέργους ως «καταχραστές» του δημόσιου χρήματος, μιλώντας για «αντιμεταρρύθμιση». Ο διοικητής του ΟΑΕΔ

υποστήριξε ότι ο Οργανισμός πρέπει να αλλάξει και όχι να
δίνει επιδόματα αλλά να βοηθάει ανέργους να βρουν εργασία, ενώ η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του Οργανισμού και ο
Σύλλογος Υπάλληλων έθεσαν ζήτημα κριτηρίων της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκαναν λόγο για υποβάθμισή του από αυτόνομο οργανισμό σε μια υπηρεσία.
Πάντως, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο καθιερώνει για πρώτη φορά το επίδομα εργασίας
ώστε ένας άνεργος, ο οποίος θα προσλαμβάνεται σε μια
επιχείρηση, θα παίρνει το 50% του επιδόματος εργασίας για
τον καιρό που θα υπολείπεται μέχρι την κανονική λήψη του
επιδόματος ανεργίας.

ΡOLITICAL

26

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Α

ντιμέτωπες με την έκρηξη του
λειτουργικού κόστους ακόμη
και έως 40% βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ τα απαισιόδοξα μηνύματα από
το μέτωπο του πολέμου οδηγούν σε ταχύτατες μεταβολές στον εμπορικό χάρτη της
χώρας και επιβάλλουν συγκεκριμένες κινήσεις έτσι ώστε να περιοριστεί η έκρηξη
της ακρίβειας.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΧΡΗΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγωνία για την αύξηση 40%
του λειτουργικού κόστους

loukas1972@gmail.com

Όπως επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ενεργειακής
κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
φαίνονται ολοένα και περισσότερο στην
αγορά. Οι αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος, φυσικού αερίου και καυσίμων οδηγούν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να
θέτουν νέες προτεραιότητες και να ιεραρχούν τις ανάγκες τους με βάση την εξασφάλιση των βασικών ειδών διατροφής.

Πρόβλημα βιωσιμότητας
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, η συντριπτική πλειονότητα
των επιχειρήσεων είχε καταφέρει να επιβιώσει έπειτα από δώδεκα χρόνια οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, ωστόσο τώρα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης
και της ακρίβειας παρουσιάζει οξύ πρόβλημα βιωσιμότητας.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων,
το πρόβλημα στην παρούσα φάση έχει να
κάνει με τις τιμές των σιτηρών, καθώς
έχουν σταματήσει οι εισαγωγές λόγω των
περιορισμών που θέτουν οι άλλες χώρες
στις εξαγωγές τους, με αποτέλεσμα να
καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις στο
αλεύρι και κατ’ επέκταση στο ψωμί, στα

Βασίλης Κορκίδης,
πρόεδρος του ΕΒΕΠ
αρτοσκευάσματα, στα γλυκά και στα ζυμαρικά.
Από την άλλη, οι αλευροβιομηχανίες αναζητούν άλευρα σε άλλες χώρες παρά το
υψηλό κόστος λόγω μεταφορικών. Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, προγραμματίζονται παραγγελίες για την προμήθεια
μεγάλων ποσοτήτων αλεύρων από Λετονία, Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Σύμφωνα με στοιχεία, οι μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες αλεύρων είναι κατά σειρά
οι Γερμανία, Ταϊλάνδη, Βέλγιο, Τουρκία,
Γαλλία, Βιετνάμ, Αμερική, Καναδάς, Ολλανδία και Κίνα.
Το θετικό όμως είναι ότι μέχρι στιγμής
δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας.
Από την άλλη, η μεγάλη αγωνία εστιάζεται

στο γεγονός ότι το καλοκαίρι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σιτηρών, καλαμποκιού και ηλίανθου στην Ουκρανία θα είναι
πολύ λίγες λόγω του πολέμου.
Για τον λόγο αυτό εκφράζονται και τροφοδοτούνται οι ανησυχίες για νέα απογείωση των τιμών των ζωοτροφών, με
αποτέλεσμα τη λειτουργία του ντόμινο
στις τιμές του γάλακτος και των κρεάτων.
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου θεωρούν ανάχωμα στην ακρίβεια τα
εξής μέτρα:
1. Έλεγχος στα δηλωμένα αποθέματα
συγκεκριμένων αγαθών έτσι ώστε να παρακολουθούνται και να γίνει η ανάλογη
διαχείριση.
2. Εφαρμογή πλαφόν με όρια εύλογου
κέρδους.

3. Πλήρης χαρτογράφηση όλου του κυκλώματος της παραγωγικής διαδικασίας.
4. Αυτεπάγγελτη έρευνα για την παρακίνηση αύξησης των τιμών.
5. Παρακολούθηση και εισήγηση από ειδικούς της αγοράς για τον ασφαλέστερο
και ευχερέστερο τρόπο λειτουργίας της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
6. Έλεγχος της αγοράς από τις ανεξάρτητες αρχές προκειμένου να αποφευχθούν
φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Τα έξι SOS
για να περιοριστεί
το ντόμινο της ακρίβειας

Προβληματισμός από το «φρένο» στην οικοδομή το τελευταίο 20ήμερο
Απότομο «φρενάρισμα» στην οικοδομή λόγω της έκρηξης των υλικών αλλά και μειωμένες παραγγελίες από τους προμηθευτές πρώτων υλών καταγράφονται τις τελευταίες 15-30
μέρες. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς,
το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην τιμή
του σιδήρου, που έχει διαμορφωθεί στα 1,30
ευρώ το κιλό με τον ΦΠΑ! Η τιμή είναι αυξημένη κατά 80% σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα οικοδομικές επιχειρή-

σεις και ιδιώτες που έβγαλαν οικοδομικές
άδειες το τελευταίο δίμηνο να διστάζουν να
προχωρήσουν. Αρκεί και μόνο να σημειωθεί
ότι λόγω του πολέμου η τιμή παράδοσης σε
σχέση με την τιμή προ-παραγγελίας διαφοροποιείται μέσα σε μερικές μέρες, παρουσιάζοντας διαφορά ακόμη και 30%. Επιπλέον, η τιμή
του τσιμέντου έχει αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο κατά 10 ευρώ το κυβικό, με αποτέλεσμα το
οικοδομικό κόστος να έχει επιβαρυνθεί μέσα

στους τελευταίους 4-5 μήνες κατά 20%.
Εκτός από το «φρενάρισμα» στην κατασκευή
των οικοδομών που απέκτησαν άδεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται «πάγωμα» και στους ιδιώτες που προχωρούν στην
ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των
ακινήτων τους. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι όσο θα είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος και
δεν υπάρχουν σαφή και... καθαρά δείγματα
αποκλιμάκωσης των τιμών στις πρώτες ύλες

(μέταλλα, γυαλί, τσιμέντο κ.λπ.) και στα καύσιμα, δύσκολα θα... τολμήσουν οι ιδιώτες να προχωρήσουν σε μεγάλα ανοίγματα.
Μάλιστα, στις καινούργιες κατασκευές που
βρίσκονται σε εξέλιξη παρατηρείται το φαινόμενο της επιστροφής των προκαταβολών, καθώς οι κατασκευαστές ζητούν επιπλέον αύξηση τουλάχιστον κατά 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με την αρχική τιμή του προσυμφώνου.
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Πρόστιμο 120.340€
για αισχροκέρδεια
σε 2 σουπερμάρκετ
Δύο νέα πρόστιμα, συνολικού ύψους
120.340 ευρώ, επέβαλε με απόφασή
του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε ισάριθμες
αλυσίδες σουπερμάρκετ για αισχροκέρδεια. Τα πρόστιμα αυτά, 86.340 και
34.000 ευρώ αντίστοιχα, προστίθενται
σε εκείνα που επιβλήθηκαν προ μερικών εβδομάδων, ύψους 120.000 και
637.000 ευρώ, για παραβάσεις σχετικά
με το περιθώριο κέρδους, λόγω των ειδικών διατάξεων που ισχύουν με βάση
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
του 2020. Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων, στις οποίες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα για λόγους αισχροκέρδειας, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την
ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από τη Βουλή.

Απογείωση του
πληθωρισμού
στο 8,9% τον Μάρτιο
Στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 1995 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, καθώς ο γενικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 8,9%, ως
αποτέλεσμα της έκρηξης των τιμών της
ενέργειας και δευτερευόντως των τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε το ηλεκτρικό
ρεύμα με 79,3% και ακολούθησαν το
φυσικό αέριο με 68,3%, το πετρέλαιο
θέρμανσης με 58,5%, τα υγρά καύσιμα
με 29%, τα αεροπορικά εισιτήρια με
26,8% τα έλαια και λίπη με 19,9%, οι
οδοντιατρικές υπηρεσίες με 14%, τα λαχανικά με 13,6%, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 11,5%, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα και αυγά με 8,4%, ενώ από
0,8%-2,7% κυμαίνονται οι αυξήσεις σε
ενοίκια, δημητριακά, προϊόντα ζαχαροπλαστείου και εστιατορίων. Αντιθέτως,
μείωση παρουσίασαν οι τιμές των
ασφαλίστρων, των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, των κινητών τηλεφώνων
και των φαρμάκων. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, ο δείκτης αναμένεται να ξεπεράσει το 10% ακόμη και μέσα στον
τρέχοντα μήνα, λόγω νέων κυμάτων
ανατιμήσεων, λόγω της έκρηξης των τιμών ρεύματος, φυσικού αερίου και
καυσίμων.

Η Ελλάδα έλαβε 3,6 δισ.
για 9 εμβληματικά έργα

Σ

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ε εννέα εμβληματικά έργα, που
θα επιδράσουν καταλυτικά στον
εκσυγχρονισμό υποδομών και
δομών της χώρας, θα διοχετευτούν τα 3,6 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης
που έλαβε η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, η Ελλάδα γίνεται η τρίτη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει πόρους του Ταμείου, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
Από τα 3,6 δισ. ευρώ, το 1,72 δισ. αφορά
το σκέλος της μη επιστρεπτέας στήριξης
του Ταμείου Ανάκαμψης (δηλαδή σε επιδοτήσεις) και το 1,84 δισ. δάνεια. Με τους
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα ξεκινήσει η υλοποίηση των εξής έργων:

7. Μεγάλα ψηφιακά έργα εκσυγχρονισμού, όπως το GOV_ERP - Σύζευξις ΙΙ
και η Διαλειτουργικότητα.
8. Ψηφιοποίηση των αρχείων του e-ΕΦΚΑ, η οποία αφορά το ιστορικό των
ασφαλισμένων, συνεισφέροντας στην
ταχύτερη απονομή των συντάξεων.
9. Ερευνητικά κέντρα, για τα οποία έχει
εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των δομών τους.

1.Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων (Δ’ φάση).
2. Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια.
3. Προστασία των δασών, με την έναρξη
καθαρισμού των δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών (πρόγραμμα Anti-Nero).
4. Ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
5. Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις,
όπου στο πλαίσιο της πρόσκλησης
ολοκληρώνεται η υποβολή των προτάσεων από τους δήμους.
6. Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, με
τη σχετική πρόσκληση να είναι ενεργή
έως 30/4/2022, για την υποβολή προτάσεων από τους δήμους.

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί
και τις εξής δράσεις:
1. Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Έχει εκδοθεί η πρόσκληση και από 14/4/2022 ξεκινούν οι αιτήσεις των ΑμεΑ για την επιλογή προσωπικού βοηθού.
2. Προγράμματα κατάρτισης νέας γενιάς
για 80.000 ανέργους: Έχουν δρομολογηθεί και, ήδη, εκδόθηκε η πρόσκληση
προς τους παρόχους κατάρτισης για την
εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο.
3. Μεταρρύθμιση του συστήματος Clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθούν προ-

loukas1972@gmail.com

σκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων άνω των
45 ετών, αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών
των μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων ( Έξυπνη μεταποίηση), δημιουργία - αναβάθμιση - εξυγίανση βιομηχανικών πάρκων, ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το «Εξοικονομώ» των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αντικατάσταση των ταξί με ηλεκτροκίνητα
(πράσινα ταξί), το «Φορτίζω παντού»,
που αφορά τη δημιουργία χιλιάδων
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα, και το μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, με πρώτη δράση αυτή
για τον καρκίνο του μαστού.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε: «Η
εκταμίευση της δόσης αποτελεί μια αισιόδοξη είδηση ότι η χώρα μας πρωτοπορεί
στην εφαρμογή του εθνικού της σχεδίου
ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0” και αυτό αναγνωρίζεται από την Ευρώπη».

«Φουλάρει» το σχέδιο
«Ελλάδα 2.0» του Ταμείου
Ανάκαμψης - «Αισιόδοξη είδηση
η εκταμίευση της δόσης»,
δήλωσε ο Θ. Σκυλακάκης
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στον αστερισμό της μεταβλητότητας το ΧΑ

Έλαβε άδεια
η Αlpha Υπηρεσιών Πληρωμών

Ο

σο δεν διαφαίνεται πρόοδος στις
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και όσο δεν
δείχνουν διαθέσεις αποκλιμάκωσης οι
ανησυχίες από τα μέτωπα του πληθωρισμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας και
της πανδημίας, η μεταβλητότητα δείχνει
ως επικρατέστερο σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Με τα παραπάνω
δεδομένα, η τάση στο ΧΑ θα συνεχίσει
να εξαρτάται από την πορεία των διεθνών αγορών και από τα αποτελέσματα
που ανακοινώνουν οι εισηγμένες, ενώ
συνεχίζει να προβληματίζει η επιμονή
της καθαρής αξίας συναλλαγών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Τεχνικά ζητούμενο αποτελεί το να μπορέσει ο Γενικός
Δείκτης να υπερκεράσει τη ζώνη 885 906, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι
ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 906 μπορεί να δώσει ανοδικά

«καύσιμα» προς τις 912, 940 - 944 και
950 μονάδες. Αντίθετα, επιστροφή με
κλείσιμο χαμηλότερα των 885 μπορεί να
πιέσει προς τις 865 και 843 μονάδες.
Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πρώτο ζητούμενο είναι

η ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 2.100 - 2.195. Αρνητική εξέλιξη με
κλείσιμο χαμηλότερα των 2.100 μπορεί
να «σημάνει» υποχώρηση προς τις
2.095 (gap), 2.090, 2.079 και 2.036 μονάδες.

Νέες συνεργασίες για το δίκτυο chargespot της Watt+Volt
Η Watt+Volt συνεχίζει να ακολουθεί ανοδική πορεία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης επενδύοντας
σε σταθερή βάση στην πράσινη ενέργεια με νέες
συνεργασίες για το δίκτυο chargespot. Με γνώμονα
την τοποθέτηση φορτιστών σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στους κατόχους
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, οι οποίοι μπορούν
μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής να βρουν τον κοντινότερό τους φορτιστή ώστε να «γεμίσουν» τις
μπαταρίες τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια,
όπου και όποτε το επιθυμούν. Αυτήν τη φορά η Watt+Volt επεκτείνει το δίκτυο chargespot με νέες προσθήκες φορτιστών σε πρατήρια βενζίνης και σημεία ελέγχου ΚΤΕΟ. Συγκεκριμένα, στα νέα μέλη του δικτύου συγκαταλέγονται τα
πρατήρια Kaoil - Sira Oil στη Θεσσαλονίκη και Kaoil - Εδιάρογλου στην Άφυτο Χαλκιδικής και τα ΙΚΤΕΟ Πιερίας στην
Κατερίνη, ΙΚΤΕΟ Σπυριδόπουλοι ΕΟ Σερρών στη Δράμα και ΙΚΤΕΟ Εκήβολος στην Ιστιαία Ευβοίας.

Πωλήσεις-ρεκόρ για τη φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ
Οικονομικές επιδόσεις-ρεκόρ κατέγραψε κατά την περσινή
χρήση η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ. Με ενοποιημένες πωλήσεις 405,9 εκατ. ευρώ σημείωσε αύξηση 34,9 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 2020, δηλαδή της τάξης του 9,4%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Γιαννακόπουλου δεν
είναι μόνο ο μεγαλύτερος στα 95 χρόνια της λειτουργία του αλλά
και ο υψηλότερος ανάμεσα σε όλες τις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες. Οι ενοποιημένες πωλήσεις θα αγγίξουν τα 439 εκατ. ευρώ,
επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της νέας γενιάς στο τιμόνι της
ΒΙΑΝΕΞ, υπό την ηγεσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τον Κώστα Παναγούλια (αντιπρόεδρος ΔΣ) και τον Δημήτρη Παναγούλια (Μέλος ΔΣ) συνεχίζει την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση και προχωρά με εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα.

Την άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών
έλαβε η Αlpha Υπηρεσιών Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή βάζει στην τελική
ευθεία την ολοκλήρωση της συμφωνίας που
έχουν συνομολογήσει η Alpha Bank και η Nexi
SpA στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών. Στη βάση αυτής της συμφωνίας το 51% των μετοχών της Αlpha Υπηρεσιών Πληρωμών θα περάσει στις 30 Ιουνίου
2022 στη Nexi έναντι τιμήματος 153 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, έχει συμφωνηθεί πρόσθετο τίμημα ποσού 60 εκατ. ευρώ με τη μορφή πρόσθετων
αποδόσεων (earn-outs) πληρωτέων έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της Αlpha Υπηρεσιών
Πληρωμών. Η νέα εταιρεία αναμένεται να διαθέτει πάνω από 150.000 τερματικά POS, να εκκαθαρίζει όγκους άνω των 12 δισ. ευρώ, ενώ
εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 93
εκατ. ευρώ έσοδα το 2022 σε pro-forma βάση.

Ελληνικό: Τον Οκτώβριο οι
εργασίες για τον πύργο κατοικιών
Την έναρξη κατασκευής του Πύργου Κατοικιών στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά τον προσεχή Οκτώβριο ανήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας
Αθανασίου κατά την τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα
του 2021. Παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η
ανάδειξη πλειοδότη για το μελετητικό σκέλος και τις πρόδρομες εργασίες του Πύργου,
εντούτοις η διοίκηση της Lamda αναφέρθηκε στην έναρξη κατασκευής του έργου, το
οποίο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επρόκειτο να ξεκινήσει το 2024.

ΓΕΒ: Στα 0,05225 ευρώ
το καταβαλλόμενο μέρισμα
Η εταιρεία «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας» (ΓΕΒ) ανακοίνωσε πως, σύμφωνα με την
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το
μέρισμα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε 0,055
ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος
θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του ελληνικού
Δημοσίου με συντελεστή 5%, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και
συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα
ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,05225 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη 12 Απριλίου.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στηρίζει τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα η Πειραιώς

Στρατηγική συνεργασία
Point Nine-Kaizen Reporting
Καραμολέγκος: Προχωρά
σε squeeze out και έξοδο
από το Χρηματιστήριο

Η

Point Nine, κυπριακή εταιρεία με εξειδικευμένη
και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε
αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης (trade
and transaction reporting), ανακοινώνει την έναρξη
στρατηγικής συνεργασίας με την Kaizen Reporting. Μέσω της στρατηγικής τους συνεργασίας, Point Nine και
Kaizen Reporting θα είναι σε θέση να παρέχουν στους
πελάτες τους, υφιστάμενους και καινούργιους, ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε σχέση με κανονιστικές αναφορές συμμόρφωσης για συναλλαγές (Trade and Transaction Reporting), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της Point Nine. Μέσω της συνεργασίας, οι πελάτες των
δύο εταιρειών θα μπορούν να αξιοποιήσουν την εξειδίκευση της Point Nine σε σχέση με ζητήματα πριν από την
υποβολή των αναφορών και της Kaizen Reporting για
ζητήματα μετά την υποβολή. Έτσι, έχουν στη διάθεσή
τους ένα πλήρες φάσμα δεδομένων και στατιστικών
στοιχείων, το οποίο θα τους διευκολύνει να υλοποιήσουν με απλό και σίγουρο τρόπο μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.

Χρήστος Μεγάλου: «Θετική έκπληξη
θα είναι ο τουρισμός φέτος»
Θετική έκπληξη για την
Ελλάδα θα είναι ο τουρισμός φέτος παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα
έσοδα να αναμένεται να
φτάσουν στα επίπεδα του
2019, που ήταν η καλύτερη
ιστορικά χρονιά για τον
κλάδο, όπως σημείωσε ο
Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα
στο Bloomberg TV στο Λονδίνο, με αφορμή την παρουσίαση του Business Plan 2022-2025 της τράπεζας. Ο κ.
Μεγάλου εκτίμησε ότι παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από το διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα θα παραμείνει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης.

Το 97,57% της
Καραμολέγκος
ελέγχουν η Εμ.
Καρ. Μονοπρόσωπη και τα πρόσωπα που ενήργησαν συντονισμένα στην προαιρετική δημόσια
πρόταση για την
εισηγμένη. Μέχρι
τη λήξη της περιόδου αποδοχής ο προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 366.643 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,85% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, όταν
ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των
μετοχών, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα θα
κατέχουν συνολικά 9.289.460 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 97,57% της εισηγμένης.
Η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος στους αποδεχθέντες μετόχους ξεκίνησε στις 8 Απριλίου. Περαιτέρω, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze
out) και στη συνέχεια θα συγκληθεί έκτακτη ΓΣ για τη
διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο.

Microsoft: Σε Σπάτα, Κορωπί και
Μαρκόπουλο τα τρία data center
Χωρίς αποκλίσεις και αλλαγές προχωρά το επενδυτικό πλάνο της Microsoft για την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, γενικός διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Microsoft.
«Στην Ελλάδα έχουμε προχωρήσει ήδη σε μεγάλες συμφωνίες και βλέπουμε ότι η ζήτηση αυξάνεται, οπότε τίποτα δεν έχει αλλάξει για εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά,
ενώ υπενθύμισε ότι πριν από λίγες μέρες το Enterprise
Greece αποφάσισε να εισηγηθεί την εισαγωγή της επένδυσης στο fast track των Στρατηγικών Επενδύσεων.
Αναφερόμενος στα τρία data center που θα αναπτύξει η
εταιρεία σε Σπάτα, Κορωπί και Μαρκόπουλο, τόνισε ότι
«θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα,
ωστόσο για τη Microsoft είναι project δεκαετιών, οπότε θέλουμε να προχωράμε και προσεκτικά».

Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του προγράμματος
Equall έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει με τρόπο
ουσιαστικό τη γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ως
γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας
και της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιούργησε και
προσφέρει το «Πειραιώς Equall 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών
με ειδικές τιμολογήσεις και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες. Η Τράπεζα
Πειραιώς, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του UN Global Compact και του UN Women, αναλαμβάνοντας έτσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα ενισχύσει και θα προωθήσει την Ισότητα των Φύλων.

Πιστοποίηση TÜV Hellas
για την Elval
Την Elval, κορυφαίο βιομηχανικό παραγωγό
στον κλάδο του αλουμινίου τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, επιθεώρησε και πιστοποίησε με επιτυχία η TÜV HELLAS (TÜV NORD),
σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 27001:2013 που αφορά στη Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριών, ενώ το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Elval, καθώς και
τις υποδομές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής (Τετραπλό Θερμό Έλαστρο τύπου Tandem «Έλαση εν σειρά») στις εγκαταστάσεις του Τομέα Έλασης Αλουμινίου στα
Οινόφυτα Βοιωτίας.

EBITDA 110 εκατ. ευρώ
για την Intralot το 2021
Έσοδα σε επίπεδο ομίλου €414 εκατ. (+20% σε
ετήσια βάση) ανακοίνωσε η Intralot για το 2022.
Κατά την ίδια περίοδο τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €110,4 εκατ. (+66,9% σε ετήσια βάση). Το ΝΙΑΤΜΙ (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα
€26,6 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €102,9
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ.,
η οποία ολοκληρώθηκε εντός του γ’ τριμήνου. Τα
λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του ομίλου στην
Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 19,4% σε
ετήσια βάση. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για
το δωδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα
€107,6 εκατ. (+141,9% σε ετήσια βάση).
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Ο πόλεμος ψαλιδίζει
τα φτερά των αερομεταφορών
Ευπρόσδεκτες οι ανακοινώσεις
μεγάλων προμηθευτών
ενέργειας, ότι σκοπεύουν να
παράγουν δισεκατομμύρια
επιπλέον λίτρων βιώσιμων
καυσίμων στο εγγύς μέλλον.
Για να έχει όμως αυτό νόημα,
οι προμηθευτές πρέπει να είναι
υπεύθυνοι για την παράδοση τους
και σε ανταγωνιστικές τιμές
κόστους, τονίζει ο Willie Walsh,
γενικός διευθυντής της ΙΑΤΑ
ετά τις επιπτώσεις του
Covid-19, o πόλεμος
στην Ουκρανία μάς
έχει επηρεάσει με πολλούς τρόπους, δήλωσε πρόσφατα ο Willie
Walsh, γενικός διευθυντής της
Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών
Μεταφορών (IATA), καθώς κινούμεθα σε ένα «περιβάλλον σημαντικής αβεβαιότητας», όπως
είπε σε τηλεδιάσκεψη αναλυτών

Μ

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

ο Ευτύχης Βασιλάκης, πρόεδρος
του αεροπορικού ομίλου
Aegean, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας, η οποία «επαναφέρει τις πτήσεις που είχαν ανασταλεί λόγω πανδημίας από και
προς την Αθήνα σε 15 προορισμούς».
Ο πόλεμος δεν θα μπορούσε,
φυσικά, να μην επηρεάσει και την
πολιτική αεροπορία με πολλούς
τρόπους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά «ένας τομέας που
δεν μπορεί να παραβιαστεί, από
τις περιστάσεις, είναι η ασφάλεια
των πτήσεων και πρωτίστως των
επιβατών», αναφέρει η ΙΑΤΑ, η
οποία έχει μια «μακροχρόνια πολιτική απέναντι σε μέτρα ή κυρώσεις (σ.σ. όχι γενικώς στις κυρώ-

σεις) που θα προκαλέσουν υποβάθμιση της αεροπορικής ασφάλειας, όπως είναι οι απαγορεύσεις στην εξαγωγή ανταλλακτικών για αεροπλάνα. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, και αεροσκάφη που μπορεί να εκτρέπονται σε ρωσικά αεροδρόμια σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Εκτιμήσεις ΙΑΤΑ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
ΙΑΤΑ, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια θα μπορούσε να ξεπεράσει
τους 10 δισεκατομμύρια επιβάτες
το 2050 (!) – χρονολογία ορόσημο

για τις διεθνείς και εσωτερικές αερομεταφορές–, μετά την απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών ότι η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία πρέπει να πετύχει Fly Net Zero (μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) έως τότε. Μια δέσμευση «ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, η
υπερθέρμανση του πλανήτη να
μην υπερβαίνει τους 1,5 βαθμούς
Κελσίου». Αυτό συνεπάγεται ότι
συνολικά 21,2 γιγατόνοι θα πρέπει να μειωθούν από σήμερα έως
το 2050 (οι αναμενόμενες εκπομ-

ΙΑΤΑ: «Τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο κόστος μιας αεροπορικής
εταιρείας και η απορρόφηση της εκρηκτικής αύξησής τους
είναι μια τεράστια πρόκληση, ακριβώς τη στιγμή που ο κλάδος
αγωνίζεται να βγει από τη διετή κρίση Covid-19»
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πές διοξειδίου του άνθρακα
2021-2050 σε μια «συνήθη κατάσταση» είναι περίπου 21,2 γιγατόνοι CO2).
Ανοίγουμε παρένθεση στο σημείο αυτό, παραθέτοντας με αριθμούς της ΙΑΤΑ τι σημαίνει σε βιώσιμα καύσιμα η πράσινη μετάβαση
της αεροπορικής βιομηχανίας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής: «Tο 2025 η παραγωγή
βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων
(SAF) θα πρέπει να είναι 7,9 δισεκατομμύρια λίτρα (2% της συνολικής απαίτησης καυσίμου), το
2030 23 δισεκατομμύρια λίτρα
(5,2% της συνολικής απαίτησης
καυσίμου), το 2035 91 δισεκατομμύρια λίτρα (17% της συνολικής απαίτησης καυσίμου), το
2040 229 δισεκατομμύρια λίτρα
(39% της συνολικής απαίτησης
καυσίμου), το 2045 346 δισεκατομμύρια λίτρα (54% της συνολικής απαίτησης καυσίμου) και το
2050 449 δισεκατομμύρια λίτρα
(65% της συνολικής απαίτησης
καυσίμου)».

Μεταφορά επιβατών
Η ρωσική εισβολή και ο πόλεμος
στην Ουκρανία θα φέρουν για ένα
διάστημα πίσω την πράσινη μετάβαση, αλλάζοντας το τοπίο και
στις αερο-μεταφορές επιβατών
μεταξύ Ευρώπης και των δύο άμεσα εμπλεκόμενων χωρών. Υπενθυμίζεται ότι:
• Οι επιβάτες στις γραμμές μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης αντιπροσώπευαν το 5,7% της συνολικής ευρωπαϊκής κίνησης το
2021.
• Η Ουκρανία αντιπροσωπεύει
το 3,3% της συνολικής αεροπορικής επιβατικής κίνησης στην Ευρώπη και το 0,8% της συνολικής
κίνησης παγκοσμίως.
• Η ρωσική εσωτερική κυκλοφορία αντιπροσωπεύει το 4,5%
των παγκόσμιων RPK (έσοδα επιβατικά χιλιόμετρα).
Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών
Μεταφορών επισημαίνει ότι η τεράστια έκταση της Ρωσίας σημαίνει μεγάλες παρακάμψεις για πολ-

EΝΕΡΓΕΙΑ

ρια το 2024, υπερβαίνοντας τα
προ του Covid-19 επίπεδα. Για το
2025 τα ίδια σενάρια προβλέπουν:
•Το 2021, ο συνολικός αριθμός
ταξιδιωτών ήταν 47% των επιπέδων του 2019. Αυτό μπορεί να
βελτιωθεί σε 83% το 2022, 94%
έως το 2023, 103% το 2024 και
111% το 2025.
• Το 2021, ο αριθμός των διεθνών ταξιδιωτών ήταν 27% των
επιπέδων του 2019. Αυτό μπορεί
να βελτιωθεί σε 69% το 2022,
82% το 2023, 92% το 2024 και
101% το 2025.

λές αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που επηρεάζει το 10% του όγκου των διεθνών ταξιδιών πριν
από τον Covid-19 (με βάση RPK),
συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών: από την Ευρώπη στην Ασία
(4,5%), τη Βόρεια Αμερική στην
Ασία (3, 0%) και τη Βόρεια Αμερική στη Μέση Ανατολή (4,0%).
Πριν από την πανδημία, η Ρωσία, η 11η μεγαλύτερη αγορά
υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, αφορά τον αριθμό των επιβατών, συμπεριλαμβανομένης
της μεγάλης εγχώριας αγοράς
της. Η Ουκρανία κατέλαβε την
48η θέση.

Οικονομικές απώλειες
Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστια αστάθεια στην τιμή του πετρελαίου και τεράστιες αυξήσεις
στην ενέργεια, διευκρινίζει ο γενικός διευθυντής της IATA Willie
Walsh: «Όταν κάναμε την πιο πρόσφατη οικονομική μας πρόβλεψη
του κλάδου το περασμένο φθινόπωρο, περιμέναμε ότι η αεροπορική βιομηχανία θα χάσει 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, με
το αργό Brent στα 67
δολάρια/βαρέλι και τα καύσιμα
να αντιπροσωπεύουν το 20% του
κόστους. Η τιμή του πετρελαίου
όμως έχει εκτοξευθεί. Καθώς τα
καύσιμα είναι το μεγαλύτερο κό-

στος μιας αεροπορικής εταιρείας,
η απορρόφηση μιας τέτοιας τεράστιας αύξησής τους, ακριβώς τη
στιγμή που ο κλάδος αγωνίζεται
να βγει από τη διετή κρίση Covid19, είναι μια τεράστια πρόκληση.
Αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει τόσο υψηλή, τότε με την
πάροδο του χρόνου είναι λογικό
αυτό να αντικατοπτρίζεται στις
αποδόσεις των αεροπορικών εταιρειών».
Ένα ακόμα πρόβλημα για τον κλάδο είναι ότι «ο πόλεμος επηρεάζει
και τα συστήματα διακανονισμού
της IATA (επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων για ακυρωμένα ή
τροποποιημένα ταξιδιωτικά σχέδια). Αυτό αφορά: τους πελάτες περίπου 140 αεροπορικών εταιρειών
που συμμετέχουν στο ρωσικό BSP
(Σχέδιο Τιμολόγησης και Διακανονισμού) της IATA καθώς και χιλιάδες
ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλο
τον κόσμο. Η επεξεργασία αυτών
των επιστροφών χρημάτων έγινε
ακόμη πιο δύσκολη λόγω των κυρώσεων».

Σενάρια προ-πολέμου
Στο πλαίσιο σεναρίων ανάκαμψης, ο IATA αναμένει (εκτιμήσεις
χωρίς να υπολογίζεται ο αντίκτυπος της πολεμικής σύγκρουσης)
ότι ο συνολικός αριθμός ταξιδιωτών θα φθάσει τα 4 δισεκατομμύ-

«Προσγειωμένη»
πρόβλεψη

Η Aegean υπολογίζει ότι, κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου, η προσφερόμενη χωρητικότητα θα
είναι μόνο 5% έως 6% χαμηλότερη, συγκριτικά με το
2019, «αν δεν θα εμφανιστούν (νέοι) απρόβλεπτοι
εξωγενείς παράγοντες». Η
αεροπορική εταιρεία προσφέρει για το 2022 έως 15,2
εκατ. θέσεις, θέτοντας ως
στόχο ο συντελεστής πληρότητας πτήσεων να ανέλθει
στο 75%. Το 40% θα εξυπηρετηθεί από τα νέα Airbus και τα
ATR72-600.Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τις
επιχειρήσεις που εισάγουν
πρώτες ύλες από τις αγορές
Ουκρανίας - Ρωσίας, καθώς
αποκόπτονται αιφνίδια από
τις συγκεκριμένες αγορές,
εξηγεί η Ελένη Κολιοπούλου,
πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος: Επίσης, η
ανεύρεση νέων προμηθευτών
είναι εξαιρετικά χρονοβόρα
διαδικασία και πολλές φορές
απαγορευτική, λόγω της γενικής έλλειψης αλλά και της
απόστασης της χώρας μας
από εναλλακτικές αγορές.
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Κόλαση του Δάντη η Μασσαλία
Σ
ε δυο νύχτες «κόλαση του Δάντη»
από τους χουλιγκάνους της Μαρσέιγ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποδράσει με σκορ ελπίδας από τη
Μασσαλία, καθώς έχασε 2-1, αλλά όλα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας
την προσεχή Πέμπτη. Αγανάκτησε και ο
Λουτσέσκου και στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Ελπίζω οι οπαδοί σας να μη γίνουν δεκτοί όπως εμείς εδώ. Είναι ντροπή για το
ποδόσφαιρο και για τη Μασσαλία. Καλύτερα οι οπαδοί σας να μην ταξιδέψουν στην
Ελλάδα». Οδομαχίες, πετροβολισμός, φωτιές, μέχρι και πυροβολισμούς από αεροβόλο χρησιμοποίησαν οι χούλιγκαν της
Μαρσέιγ την Τετάρτη το βράδυ, παραμονή
του αγώνα, αλλά και μετά τη λήξη του την
Πέμπτη. Έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να
«πολιορκήσουν» και το ξενοδοχείο όπου
έμενε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ! Θλιβερό
σκηνικό του οποίου θα επιληφθεί η UEFA,
η οποία ήδη έχει χαρακτηρίσει «υψηλού
κινδύνου» τη ρεβάνς στην Τούμπα. Η δε

ΠΑΕ ΠΑΟΚ προετοιμάζεται, ώστε να μην
υπάρξει απάντηση από τους οπαδούς της
στους χουλιγκάνους της Μαρσέιγ που θα
έρθουν στην Τούμπα, γιατί η UEFA παραμονεύει για σκληρές τιμωρίες.
Επί αγωνιστικών, ο ΠΑΟΚ έκανε θαυμάσια εμφάνιση στο Βελοντρόμ, ειδικά στο
δεύτερο ημίχρονο, όπου μείωσε με τον Ελ
Καντουρί. Οι Μαρσεγέζοι είχαν προηγηθεί
με γκολ οφσάιντ του Ζέρσον και τρομερό
σουτ του Παγιέτ. Στη ρεβάνς η Μαρσέιγ δεν
θα έχει τον προπονητή της Σαμπαόλι στον
πάγκο, καθότι αποβλήθηκε, όπως και ο
Ζέρσον, αλλά και τους επίσης τιμωρημένους Καμαρά, Ντιέγκ. Μοναδική ευκαιρία
για τον ΠΑΟΚ να προκριθεί στους «4» του
Conference League.

Ντέρμπι σε ΟΑΚΑ, «Ζωσιμάδες»
Στο πρωτάθλημα της SuperLeague 1 ξεχωρίζουν δύο ματς, του ΠΑΣ Γιάννινα με
τον Παναθηναϊκό και της ΑΕΚ με τον Άρη.
Κρίσιμα και τα δυο στην υπόθεση «Ευρώ-

πη». Το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αναβλήθηκε, λόγω της συμμετοχής του «δικεφάλου» στο Conference League.
Στα πλέι άουτ, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις του ΟΦΗ με τον
Απόλλωνα και του Βόλου με τη Λαμία.
Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο:
Βόλος - Λαμία (16.00 Cosmote TV), ΟΦΗ Απόλλων Σμ. (18.15 Cosmote TV), Αστέρας
Τρ. - Ιωνικός (19.30 NOVA), Παναιτωλικός Ατρόμητος (20.30 Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός (19.00
NOVA), ΑΕΚ - Άρης (19.30 Cosmote TV),
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αναβλήθηκε.

Οδομαχίες, ξυλοδαρμοί,
πυροβολισμοί
- Παλικάρι ο ΠΑΟΚ, έχασε 2-1
και ελπίζει για πρόκριση
στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Πλέι οφ (29 αγ.)

Ολυμπιακός................70

ΠΑΟΚ ..........................59
ΑΕΚ .............................48
Παναθηναϊκός............47
Άρης............................47
ΠΑΣ Γιάννινα ..............42

Πλέι άουτ (28 αγ.)
ΟΦΗ ............................40
Αστέρας Τρ..................39
Παναιτωλικός.............32
Βόλος..........................31
Ιωνικός .......................30
Ατρόμητος ..................27
Λαμία ..........................21
Απόλλων Σμ................16
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Μ

ια σούπερ έκπληξη θα περιμένει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, όταν περατωθεί στα
τέλη του 2025 το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.
Θα έχει μια μοναδικότητα στον κόσμο ολόκληρο: θα είναι το πρώτο γήπεδο… αρχαιολογικό μουσείο! Η «Political» αποκαλύπτει σήμερα ότι στα υψηλά
έπεσε η ιδέα αυτή και εξετάζεται, και το πιο πιθανό είναι
να γίνει πράξη. Έτσι, το νέο γήπεδο, αντί να εκβαρβαρώνει, θα δρα και κατευναστικά, αφού θα περικλείεται από
την ιερότητα των αρχαίων ευρημάτων, αυθεντικών ή απομιμήσεων, όπως στο μετρό του Συντάγματος.
Η «Political» απευθύνθηκε στον καθηγητή της Σχολής
Ιστορικών Μελετών του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Πρίνστον, Άγγελο Χανιώτη.

Γήπεδο - αρχαιολογικό
μουσείο ο Βοτανικός!

Κύριε καθηγητά, πώς βρίσκετε την ιδέα;
Στη μάλλον μικρή περίπτωση που
θα υπάρξουν ενδιαφέροντα ευρήματα, θα ήταν ιδανικό να ενσωματωθούν στην αρχιτεκτονική των σύγχρονων εγκαταστάσεων. Μόνο καλό
μπορεί κανείς να περιμένει είτε από
το να έρχεται στο γήπεδο ένας επισκέπτης για να δει ένα αρχαίο μνημείο, είτε από το να ρίχνει ο οπαδός
μιας ομάδας μια έστω βιαστική ματιά στο μνημείο, αν παρουσιάζεται
με προσιτό τρόπο. Άλλωστε και τα
αρχαία στάδια στην αυτοκρατορική
συνδύαζαν αθλητικούς αγώνες, και
σε βαριά αθλήματα όπως η πυγμαχία και το παγκράτιο, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, πχ, συναυλίες.
Τι αρχαιολογικά ευρήματα είναι θαμμένα στον Βοτανικό;
Ο Βοτανικός βρίσκεται κοντά στην Ιερά Οδό, τη σημαντική αρτηρία που συνέδεε την Αθήνα με την Ελευσίνα,
στην περιοχή του αρχαίου δήμου των Λακιαδών. Εκεί
υπάρχουν νεκροταφεία, αλλά και ο βωμός του Μειλιχίου
Διός, ένα ιερό της Δήμητρας και το μνημείο του Σκίρωνα.
Δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για το τι μπορεί να
φέρει στην επιφάνεια η αρχαιολογική σκαπάνη.
Στα πρώτα ευρήματα θα υπάρξουν καθυστερήσεις,
λογικά, από την αρχαιολογική υπηρεσία;
Όχι. Λόγω της σχετικά μικρής σημασίας του δήμου και
της έλλειψης πληροφοριών από αρχαίους συγγραφείς για
το σημείο όπου θα γίνει το γήπεδο, δεν προβλέπω να
υπάρξουν ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα και καθυστερήσεις. Δικαστικές κινητοποιήσεις γίνονται μόνο όταν
υπάρχει η εκτίμηση ότι επίκειται καταστροφή.
Αν βρεθούν σπουδαία ευρήματα, θα ακολουθήσετε
την ίδια τακτική με το μετρό Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου), σχετικά με τη μεταφορά τους;
Η υπόθεση των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου είναι πολύ
διαφορετική. Πρώτον, ήταν απολύτως βέβαιο ότι εκεί θα
υπήρχαν αρχαιότητες, απλώς δεν ήταν γνωστό πόσο καλά
θα είχαν διατηρηθεί. Δεύτερον, η όλη υπόθεση κρατά δεκατρία χρόνια λόγω κακής διαχείρισης του ζητήματος και
παλινωδιών. Τρίτον, το ΣτΕ δεν αποφάσισε τη μεταφορά

των αρχαίων· έκρινε ότι η μεταφορά τους δεν είναι παράνομη. Έρχομαι τώρα στο υποθετικό ερώτημά σας. Πώς
διαχειριζόμαστε αρχαιότητες; Εξαρτάται από το είδος και
τη σημασία τους. Τα κινητά ευρήματα, πχ, αγγεία, κοσμήματα, αγάλματα κλπ, μεταφέρονται στις αποθήκες της αντίστοιχης Εφορείας. Τάφοι δεν διατηρούνται εκτός αν
έχουν τοιχογραφίες και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
Για τον Βοτανικό, συνεπώς;
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αρχαιότητες
διατηρούνται κατά τόπο, πχ, κάτω από μια σύγχρονη
κατασκευή, συχνά καταχώνονται μετά την ανασκαφή
και τη μελέτη. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν απλές λύσεις, πχ, διατήρηση κάποιων αρχιτεκτονικών στοιχείων κάτω από μια σύγχρονη κατασκευή
και μόνο εξαιρετικά σπάνια ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας προκαλούν δυσκολίες. Η περίπτωση μεταφοράς μεγαλύτερων συνόλων, πχ, ενός ψηφιδωτού, ενός
ναού, είναι εξαιρετικά σπάνια. Στην περίπτωση του Βοτανικού, δεν περιμένω ούτε ευρήματα συγκρίσιμα με
την ανακάλυψη της καρδιάς της δεύτερης σημαντικότερης πόλης της βυζαντινής αυτοκρατορίας ούτε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες.

Και αν πέσει η ίδια ιδέα να γίνει και η νέα Τούμπα;
Είναι πιο ιδιόρρυθμη η περίπτωση του γηπέδου
του ΠΑΟΚ, επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα
για την τοπογραφία της περιοχής, αντίθετα από την
Αθήνα, για την οποία υπάρχουν περιγραφές αρχαίων συγγραφέων. Γενικά, πριν από την ίδρυση της
Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο στα τέλη του 4ου
πΧ αιώνα, υπήρχαν στην περιοχή αυτή μικροί οικισμοί. Έχουν εντοπιστεί στο Καραμπουρνάκι, στην
Πυλαία και στον Λόφο της Τούμπας. Δεν μπορούμε
να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιου μικρού οικισμού-χωριού και στη θέση του γηπέδου. Ανάλογα με
τις πληροφορίες που θα προσφέρει για την προϊστορία της περιοχής θα αποτιμηθεί η σημασία του.

Εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα,
συμφωνεί με αποκλειστικές
δηλώσεις του στην «Political»
ο αρχαιολόγος Άγγελος Χανιώτης
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Δοκιμάζουμε τη Mustang
Mach-e X AWD με 351 ίππους

POLITICAL AUTO

H

Ford μπαίνει δυνατά στη μάχη των
ηλεκτρικών και κάνει τη διαφορά με
τον δικό της τρόπο μέσω της Mustang
Mach-E Χ AWD, ρίχνοντας το γάντι
στους ανταγωνιστές! Ωστόσο το εκπληκτικό στη
νέα Mustang είναι το γεγονός πως καταφέρνει με
έναν μοναδικό τρόπο να συνδυάζει το θρυλικό
όνομα που φέρει με τη νέα εποχή, που είναι γεμάτη από τεχνολογία και ηλεκτροκίνηση. Όταν,
μάλιστα, αφορά και ένα SUV, τότε η Mustang Mach-E X AWD σίγουρα παίζει χωρίς αντίπαλο, καθώς με τιμή από 55.711 για τη δικίνητη έκδοση
και από 68.712 ευρώ στην τετρακίνητη έκδοση
που δοκιμάζουμε, κανένα άλλο premium μοντέλο δεν μπορεί να σταθεί απέναντί της…

Μοναδική σχεδίαση
Σχεδιαστικά, η Mach-E δεν είναι ένα SUV, αλλά
ένα μεγάλο crossover που έχει μήκος 4,731 μέτρα και απέχει μόλις 14,5 εκατοστά από το έδαφος. Το μακρύ καπό είναι ένα στοιχείο σύνδεσης
με τη Mustang, μόνο που δεν κρύβει κάποιο θερμικό μοτέρ αλλά ένα «frunk», όπως ονομάζεται
ένα μικρό πορτμπαγκάζ 81 λίτρων. Από το πλάι θα
πρέπει να βάλεις αρκετά τη φαντασία σου να δουλέψει για να πάει ο νους σου σε μια υπερυψωμένη Mustang με έντονη κλίση της οροφής και μια
περίτεχνα ενσωματωμένη γυάλινη οροφή. Στο πίσω μέρος έχουν τοποθετηθεί τα χαρακτηριστικά
φωτιστικά σώματα με τις κάθετες φέτες.

Ο νέος ορισμός του hitech εσωτερικού
Η Ford προχώρησε ένα βήμα παραπάνω από
πολλούς κατασκευαστές και στη νέα Mustang
Mach-e X όπως και στις υπόλοιπες εκδόσεις δεν
υπάρχουν λαβές στις πόρτες. Και αυτό επειδή
ανοίγουν αυτόματα πιέζοντας έναν διακόπτη στην
κολόνα του αμαξώματος και δίχως τη χρήση κλειδιού. Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι
πρωτόγνωρη για ένα Ford, με την τεράστια κάθετη
οθόνη των 15,5” να κάνει έντονη την παρουσία της.
Σχεδόν τα πάντα ρυθμίζονται από αυτήν, ενώ πολύ
σωστά υπάρχει στη βάση της ένα περιστροφικό
χειριστήριο. Μπροστά από το τιμόνι υπάρχει και
μια δεύτερη οθόνη 10,2” που προσφέρει μια σειρά
από περιεκτικές πληροφορίες, ενώ η κονσόλα φιλοξενεί τον περιστροφικό διακόπτη για την επιλογή της κίνησης. Ο εξοπλισμός θεωρείται υπερπλήρης, ωστόσο, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας κάνει πολύ έντονη την παρουσία του…

351 ίπποι
H Mach-E της δοκιμής μας είναι της κορυφαίας
έκδοσης AWD Extended Range 351 ίππων. Με άλλα λόγια, η τετρακίνητη με τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ που συνδυαστικά αποδίδουν 351 ίππους και
τροφοδοτούνται με ενέργεια από την μπαταρία
98,7 kWh με ωφέλιμη χωρητικότητα 88,0 kWh.
Θεωρητικά η αυτονομία φτάνει τα 540 χιλιόμετρα,
πρακτικά και ανάλογα με την κατανάλωση βρίσκεται στα 450 χιλιόμετρα. Η Mach-E παίρνει ζωή

πιέζοντας τον ανάλογο διακόπτη και από εκεί και
πέρα ξεκινάς όπως με κάθε ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει κιβώτιο, η επιτάχυνση είναι άμεση, αθόρυβη
και εκρηκτική. Ωστόσο, η εμπειρία οδήγησης είναι διαφορετική ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα κίνησης. Το Whisper είναι το πιο ήρεμο,
το Active το πιο ισορροπημένο για την καθημερινότητα και το Untamed το πιο σπορ για σβέλτη και
πιο free οδήγηση.

Απόλυτη ασφάλεια και άνεση
Οδηγώντας τη Mach-E αντιλαμβάνεσαι ότι το
μέλλον ανήκει στην ηλεκτροκίνηση, αλλά δυστυχώς οι ταχυφορτιστές λείπουν από την Ελλάδα…
Στο εθνικό οδικό δίκτυο, η Mustang Mach-e X
είναι πληθωρική και σε κολλάει στο κάθισμα για
πλάκα με την επιτάχυνσή της. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το κορυφαίο ηλεκτρικό μοντέλο δεν δείχνει να βολεύεται και η αυτονομία μειώνεται παραπάνω από όσο φαντάζεται
ο οδηγός. Επίσης, στην υπερβολή, φυσικά το βάρος δεν «κρύβεται», οδηγώντας σε υποστροφή
μέχρι τα ηλεκτρονικά της να επέμβουν και να
επαναφέρουν αυτοκίνητο και οδηγό στην τάξη.
Μέσα στην πόλη η Mustang Mach-e X μαγνητίζει τα βλέμματα είτε κινείται είτε βρίσκεται σταθμευμένη! Οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος φιλτράρονται με τον καλύτερο τρόπο ενώ ο οδηγός
δεν έχει το άγχος της αυτονομίας, καθώς υπάρχουν παντού φορτιστές τουλάχιστον 22 kW.

Mini με 800 ευρώ και BMW 330 με 700 ευρώ από τον πρώην ΟΔΔΥ
Αυτοκίνητα από 200 ευρώ και φορτηγάκια έως 3,5 τόνους από 300 ευρώ
εκποιεί ο πρώην ΟΔΔΥ στο Μεσολόγγι μαζί με άλλα οχήματα που ωστόσο δεν
μπορούν να κυκλοφορήσουν αλλά διατίθενται ως Οχήματα Τέλους Κύκλου
Ζωής (ΟΤΚΖ).
Ειδικότερα, στις 14 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Τελωνείου
Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να
εκποιηθούν οχήματα για κυκλοφορία αλλά και Οχήματα Τέλους Κύκλου
Ζωής (ΟΤΚΖ) σε άκρως δελεαστικές τιμές εκκίνησης που ξεκινούν από μόλις

200 ευρώ. Μεταξύ των αυτοκινήτων στη λίστα της δημοπρασίας υπάρχουν
ένα Hyundai Getz του 2005 με τιμή εκκίνησης τα 300 ευρώ, ένα VW Jetta diesel του 2006 με τιμή εκκίνησης τα 200 ευρώ, ένα Μini Cooper με πρώτη άδεια
κυκλοφορίας το 2009 και τιμή εκκίνησης τα 800 ευρώ, ένα Audi A3 του 2005
και η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε μόλις 500 ευρώ και μια BMW 330d του
2002 με εκκίνησης τα 700 ευρώ.
Ολόκληρη η διακήρυξη των οχημάτων της δημοπρασίας υπάρχει στο Τελωνείο Μεσολογγίου.
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Τι συμβαίνει με τη Ράνια Τζίμα;

Μέσω Facebook η αποχώρηση από «Σασμό»

Από την Παρασκευή 1/4 η
Ράνια Τζίμα απουσιάζει από
το πόστο της στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του Mega,
ενώ τη θέση της έχει πάρει η
Κατερίνα Παναγοπούλου. Η
απουσία της προκάλεσε αρκετά ερωτήματα, όμως η ίδια
η δημοσιογράφος με μια
ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδωσε την απάντηση. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία με ένα θερμόμετρο, η Ράνια Τζίμα ενημέρωσε πως απουσιάζει για λόγους υγείας, αναφέροντας πως δεν πρόκειται για κορονοϊό. «Δεν με επισκέφτηκε ο γνωστός ιός αλλά να ήταν μόνο αυτός… Δυστυχώς για κάποιες μέρες θα χρειαστεί να μείνω σπίτι. Χίλια ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις ευχές
σας!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ράνια Τζίμα.

Στην κορυφή βρίσκεται φέτος η μυθοπλασία και μία από τις πιο επιτυχημένες φετινές σειρές είναι ο «Σασμός», που προβάλλεται μέσα από τη
συχνότητα του Alpha.
Η σειρά οδεύει προς το τέλος για
φέτος, καθώς έχει γίνει γνωστό πως
θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος, με
νέους ηθοποιούς αλλά και κάποιους
που δεν θα βρίσκονται στο καστ. Ένας από αυτούς είναι ο
Σταύρος Καραγιάννης, ο οποίος υποδύεται τον «Γιώργη». Μέσα από μια ανάρτησή του την Τρίτη 5/4 στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από
τον «Σασμό».
«Σήμερα ολοκληρώθηκε η παρουσία μου στην τηλεοπτική
σειρά “Σασμός”! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Καλή συνέχεια, να
συνεχίσετε να σκίζετε!», έγραψε ο τηλεοπτικός «Γιώργης».

«Σπάει» το δίδυμο Λιάγκα - Σκορδά

Χ

ωριστούς τηλεοπτικούς δρόμους, για δεύτερη φορά,
φαίνεται πως θα τραβήξουν η Φαίη Σκορδά και ο
Γιώργος Λιάγκας. Θέμα ανανέωσης συμβολαίου με
τον ΑΝΤ1 δεν υπάρχει, κάτι που σημαίνει πως οι δυο τους θα
βρίσκονται κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη, όμως σε ξεχωριστές εκπομπές.
Η Φαίη θα συνεχίσει στο «Πρωινό». Άλλωστε τα νούμερα
τηλεθέασής του είναι υψηλά και στο κανάλι του Αμαρουσίου
δεν θα δοκίμαζαν να αλλάξουν μια επιτυχημένη «συνταγή».
Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος θα ακολουθήσει κάτι πιο
ενημερωτικό, που θεωρεί πως του ταιριάζει περισσότερο.
Το μόνο που μένει να ξεκαθαριστεί είναι η διαμόρφωση της
πρωινής ζώνης και βασικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Είναι γνωστό πως ο Γιώργος Παπαδάκης θα συνεχίσει και του χρόνου στη μακροβιότερη εκπομπή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όμως δεν έχουν γίνει
ακόμα γνωστές η διάρκεια και η ώρα προβολής της.
Αυτό γιατί σκέφτονται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή του Γιώργου
Παπαδάκη να ξεκινά στις πέντε το πρωί και να τελειώνει νω-

ρίτερα, και εκεί να μπει σφήνα η ενημερωτική εκπομπή του
Γιώργου Λιάγκα πριν παραδώσει τη σκυτάλη στη Φαίη
Σκορδά. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο
διάστημα, όμως ήδη ο Γιώργος Λιάγκας έχει ξεκινήσει τις
επαφές του για να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα που θα τον
πλαισιώσουν.

Έξαλλη η Τζωρτζέλα Κόσιαβα με το Open

Πιο ακριβό το Disney+ στην Ελλάδα

Πριν από λίγο καιρό, η δημοσιογράφος
που ήταν από τους… παλιούς στο Open,
έκανε γνωστή την αποχώρησή της από
τον σταθμό. Η Τζωρτζέλα Κόσιαβα με
αφορμή τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης
που σημειώνει η νέα εκπομπή «Μέρα
Μεσημέρι με τη Μάριον», με τη Μάριον
Μιχελιδάκη, έκανε μια οργισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram, αφήνοντας αιχμές για το κανάλι της Παιανίας.
«Κοπήκανε τέσσερις εκπομπές από τη νέα διοίκηση ψυχαγωγίας του Open για να δημιουργήσουν ύστερα από πέντε μήνες αυτό το αποτέλεσμα. Τα συμπεράσματα δικά σας! Έμεινε κόσμος
άνεργος από την εκπομπή “Μίλησέ μου”, οχτώ άνθρωποι μαζί με
εμένα, να αναγκάζομαι να φύγω από ένα κανάλι που ήμουν από
την αρχή της δημιουργίας του και στον τηλεοπτικό του αέρα κάθε
μέρα», έγραψε η δημοσιογράφος.

Η νέα, πολυαναμενόμενη streaming πλατφόρμα
της Disney έγινε γνωστό πως θα φτάσει στη χώρα
μας στις 14 Ιουνίου και πλέον ο ανταγωνισμός με τις
υπάρχουσες στη χώρα μας θα είναι μεγάλος.
Η Disney κατέταξε τη χώρα μας στις «ακριβές» και
έτσι η συνδρομή διαμορφώνεται στα 8,99 ευρώ τον
μήνα. Η τιμή αυτή σημειώνεται πως δεν συμπεριλαμβάνει φόρους και καταβολή υποχρεώσεων στα
ασφαλιστικά ταμεία, όπως, πχ, συμβαίνει με τη Nova
και την Cosmote TV, εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής.Την ίδια συνδρομή θα πληρώνουν και οι συνδρομητές σε Γαλλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Βατικανό,
Σαν Μαρίνο, Μάλτα και Ανδόρα. Στις βαλκανικές χώρες και στην Ανατολική Ευρώπη η μηνιαία συνδρομή
θα είναι 7,99 ευρώ. Συνολικά, η υπηρεσία Disney+
θα κάνει την εμφάνισή της σε 42 χώρες και 11 νέες
περιοχές φέτος το καλοκαίρι.

MultiMEDIA
ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...

Q

Από τις 16 Μαρτίου ξεκίνησε η συνεργασία
της ΕΡΤ με την εταιρεία NEEDaFIXER για τα
γυρίσματα της σειράς της Βικτόρια Χίσλοπ «Μία
νύχτα τον Αύγουστο». Το ΔΣ της ΕΡΤ ενέκρινε
ομόφωνα την ανάθεση της παραγωγής στη NEEDaFIXER Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Το κόστος της
παραγωγής αναφέρεται πως θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της ΕΡΤ για τα οικονομικά έτη
2022 και 2023, με την προϋπόθεση της έγκρισης
του αρμόδιου υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/2176/ΔΠΓΚ/
9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων.



Ο Μάνος Μίχαλος αναλαμβάνει chief
product officer της Άλτερ Έγκο
ΜΜΕ του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχοντας
προηγούμενη πολυετή εμπειρία στην 24
Media του Δημήτρη Μάρη.
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Ανανεώθηκε η εσωτερική παραγωγή «+άνθρωποι» του Γιάννη Δάρρα για 15 νέα επεισόδια, με κόστος 6.204 ευρώ ανά επεισόδιο και
συνολικό κόστος 93.060 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.



Κλειστές πόρτες αρχίζει να βλέπει ο
Γουίλ Σμιθ, μετά το περιβόητο περιστατικό με το χαστούκι στα βραβεία
Όσκαρ. Η αρχή έγινε με τη Sony, η οποία
αποφάσισε να «παγώσει» την ταινία «Bad
Boys 4», με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ.
Μάλιστα ο ηθοποιός είχε λάβει ήδη τα σενάρια στα χέρια του, πριν προκύψει τελικά αυτή η αλλαγή πλεύσης. Μετά τη Sony
Picture όμως, τώρα και το Netflix βάζει
φρένο στην επερχόμενη ταινία «Fast and
Loose», στην οποία ο οσκαρικός Γουίλ
Σμιθ θα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
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• Επέστρεψε στην Αθήνα η Ηλιάνα
Παπαγεωργίου μετά τις πολύμηνες
διακοπές σε μέρη εξωτικά και ονειρεμένα!
• Ο Σταμάτης Κόκκοτας, σε μια
από τις σπάνιες εμφανίσεις του,
διασκέδασε στο κέντρο που τραγουδά η Άννα Βίσση.

Λαμπερό fashion
show by Kostetsos

POLITICAL ΑRT

Τ

ην αίγλη των θρυλικών, λαμπερών επιδείξεων
μόδας του παρελθόντος επαναφέρει ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος.
Κόντρα στα γεγονότα που σαρώνουν την Ευρώπη και
τη δίχρονη πανδημία της Covid-19, ο designer που γράφει «χρυσή» ιστορία στην εγχώρια υψηλή μόδα διανύει
την καλύτερη περίοδο έμπνευσης και δημιουργικότητας. O μόδιστρος που έφερε στην Ελλάδα τα πιο διάσημα μοντέλα του κόσμου και έντυσε τις πιο hot χολιγουντιανές σταρ, διοργανώνει ένα ανοιξιάτικο ντεφιλέ στο
κέντρο της Αθήνας που θα κάνει πάταγο!
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 στις 2.30 η ιστορική
πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθεί σε μια απέραντη πασαρέλα, για την υπαίθρια παρουσίαση της καινούργιας συλλογής του με τίτλο «Veruschka» collection SS22, αφιερωμένη στο 70s icon και supermodel
Veruschka και στις ανεπανάληπτες φωτογραφίσεις της
στην Ελλάδα.
H 82χρονη σήμερα Veruschka von Lehndorff ήταν η
Κέιτ Μος της εποχής της. Με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, η εντυπωσιακή Ρωσίδα
καλλονή με το υπέροχο πρόσωπο, τα ξανθά μαλλιά και
τη σωματική διάπλαση Αμαζόνας, επιθυμούσε να γίνει
καλλιτέχνις, όμως όλα άλλαξαν όταν την ανακάλυψε ο
Ιταλός φωτογράφος Ugo Mulas. Στα δύο πρώτα χρόνια
της καριέρας της, έκανε περισσότερα από 800 εξώφυλλα σε διεθνούς φήμης περιοδικά και έμεινε στην παγ-

κόσμια ιστορία της μόδας ως supermodel.

Ατελείωτη έμπνευση και νέα διάκριση
Ακολουθώντας το μότο «Κάνε τη ζωή σου ένα όνειρο
και το όνειρό σου πραγματικότητα», ο Βασίλειος Κωστέτσος επιθυμεί να αναβιώσει μερικώς τα θρυλικά
pret-a-porter shows του παρελθόντος και όπως φαίνεται, κερδίζει το στοίχημα με συμπαραστάτη τον Δήμο
Αθηναίων.
Παρουσίασε στο Ηρώδειο (πρώτη φορά στην ιστορία
του αρχαίου θεάτρου) τη συλλογή «Narcissus» VKCouture 2019-20, πραγματοποίησε ένα αστραφτερό fashion show στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τίτλο «White
Tower», ενώ εξέπληξε ευχάριστα τα Χριστούγεννα τους
κατοίκους της πρωτεύουσας με το live show στην Ομόνοια. Με τη συμμετοχή δεκάδων γνωστών μοντέλων
όπως της Βικτώριας Καρύδα και της Άννας Παυλίδου, ο
designer ανέδειξε τη φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη
συλλογή του «Apeiron».
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ανακοίνωσε πρόσφατα, μέσω των προσωπικών του social media, μία
ακόμη σημαντική διάκριση: «Είναι επίσημο! Είμαι πολύ
υπερήφανος που η μεγαλειώδης συλλογή μου
“L’Olympien” που δημιούργησα με πολλή αγάπη και
έμπνευση πάντα την Ελλάδα (αφιερωμένη στη μητέρα
μας Άννα) θα κινηματογραφηθεί και φωτογραφηθεί
στην ιστορική Στοά Αττάλου που σηματοδότησε το ξεκίνημα της διεθνούς μου καριέρας».

• Ο Λευτέρης Πανταζής παραδέχτηκε με χιούμορ πως έμαθε τελευταίος
για τον γάμο της κόρης του Κόνις Μεταξά.
• Full ερωτευμένη η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου με τον
συνάδελφό της Πέτρο Κελέση.
• Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα.
Πέθανε η λατρεμένη της γιαγιά.
• Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε
τηλεφωνική φάρσα στη Μαρία
Ηλιάκη και τα «γαλλικά» έπεσαν
βροχή!

• Κοσμική εμφάνιση της Νίνας
Φλορ-Γλύξμπουργκ με την πριγκίπισσα Βεατρίκη σε πολυτελές ρεστοράν του Λονδίνου.
• «Όταν χώρισα με την Ευρυδίκη,
έψαχνα να βρω με ποια θα κάνω
τρία παιδιά», ισχυρίστηκε ο
Γιώργος Θεοφάνους.
• «Κόλασε» το Instagram η Καλομοίρα με το ροζ μπικίνι στην Καραϊβική.
• Φανατικός vegan o Γιώργος
Κοψιδάς: «Αρνήθηκα ρόλο
στον οποίο μου ζητήθηκε να
φάω κρέας».

• Με υπερκόπωση διαγνώσθηκε η
πρώην «Survivor» Μυριέλλα Κουρεντή, μετά την επιστροφή της από
τον Άγιο Δομίνικο.

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου η ιστορική
πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθεί

• Συγκίνησε η ηθοποιός Γεωργία
Καλλέργη: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που συνάντησα
στη ζωή μου».
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Πολιτισμός και εξωστρέφεια

Νέο χόμπι

Μπράβο, Μαρία

Η Νάντια Κοντογεώργη συνεχώς μας εκπλήσσει. Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια
άρχισε μαθήματα κεραμικής, ποζάροντας περήφανη
στα social media με το πρώτο
πήλινο, φινετσάτο χειροποίητο έργο της: «Μπορεί να
μην είναι αριστούργημα, αλλά είναι από τα πρώτα μου
δημιουργήματα στην κεραμική. Το αγαπώ γιατί είναι
από τα χεράκια μου, με αγάπη και άγνοια, μα με λίγο περισσότερη γνώση από χθες».

Τ

ο ολοκαίνουργιο βιβλίο του Κώστα Λασκαράτου θα παρουσιαστεί το βράδυ της Πέμπτης 14 Απριλίου, στη βιβλιοθήκη του
Δήμου Αμαρουσίου. Ομιλητές θα είναι ο βουλευτής της ΝΔ
Γιώργος Κουμουτσάκος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη και ο καθηγητής Πολιτιστικής Πολιτικής Γεώργιος Γκαντζιάς, ενώ τον συντονισμό της
συζήτησης θα έχει ο Χρίστος Βούζας. Το πρώτο βιβλίο του δημοσιογράφου και παρουσιαστή της ενημερωτικής εκπομπής «Με νέα ματιά» (με την Αλεξάνδρα Καϋμένου) στην ΕΡΤ εστιάζει στην ελληνική
πολιτιστική διπλωματία. Ο Μίκης Θεοδωράκης, λίγο πριν φύγει από
τη ζωή, είχε καταθέσει την άποψή του στον συγγραφέα και αυτή δημοσιεύεται στην έκδοση. Η σχέση πολιτισμού και εξωτερικής πολιτικής αποκαλύπτεται μέσα από έξι παραδείγματα ελληνικών μουσείων και από αυθεντικές μαρτυρίες προσωπικοτήτων με ενεργό ρόλο
στο πεδίο της πολιτιστικής εξωτερικής πολιτικής.

Μια νέα ειδική συλλογή μαγιό, για γυναίκες με
μαστεκτομή, θα λανσάρει η Μαρία Κορινθίου. Η
σπουδαία κίνηση ανακοινώθηκε από την ηθοποιό σε ημερίδα με θέμα «Πρόληψη του καρκίνου του μαστού και οι μέθοδοι αισθητικής αποκατάστασης γυναικών που νόσησαν και προχώρησαν σε μαστεκτομή», συγκινώντας το κοινό.
«Η σειρά μαγιό θα κυκλοφορήσει από το @mariakorinthioucollection σε συνεργασία με την
Αναστασία Σαραντίδου, τη γυναίκα που δημιούργησε το καινοτόμο επίθεμα μαζί με την ομάδα
της», ανέφερε η πρωταγωνίστρια.

Πού πάει η Ζενεβιέβ;

Roadtrip στην Ιταλία
Το γύρο της «bella Italia» κάνουν ο Σάκης
Τανιμανίδης με τη Χριστίνα Μπόμπα και παρέα-έκπληξη. Όχι, δεν είναι οι δίδυμες κορούλες τους, αλλά τα αδέλφια του παρουσιαστή Κασσιανή και Παναγιώτης Τανιμανίδης με τη σύζυγό του Βούλα Αδαμοπούλου.
Στην πρώτη τους στάση στη βροχερή Ρώμη,
πόζαραν όλοι μαζί στο Instagram με τον
γλυκό μπαμπά να γράφει στη λεζάντα με καμάρι: «Family».

Αγκαλιά με τον ψηφοφόρο
Μια μεγάλη φιλία ενώνει τα τελευταία χρόνια τον σεφ Έκτορα
Μποτρίνι και τον Χάρη Ρώμα, με κοινή αγάπη στο καλό φαγητό,
την Κεφαλονιά (τόπος καταγωγής του πρωταγωνιστή) και το Χαλάνδρι, όπου ο τομεάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής
θα κατέβει υποψήφιος δήμαρχος. «Τον αποκαλώ Ιταλοχαλανδραίο και εκείνος signore dimarxo! Λέτε να μου φέρει γούρι το
αγόρι;», σχολίασε με χιούμορ.

Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στο ανανεωμένο
«GNTM», αλλά κάποιος άλλος φεύγει. Η creative director και κριτής του ριάλιτι μόδας Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπως όλα δείχνουν, δεν θα
συμμετέχει στον νέο κύκλο του «Greece’s
Next Top Model» χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα από το Star η αποχώρησή
της. Η «Ζεν», όπως αναφέρουν πληροφορίες,
δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο «ναι»
της παραγωγής, με τις φήμες να επιμένουν
πως βρήκε ήδη νέα τηλεοπτική στέγη.
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Ο αδένας
που... βασανίζει
τους άνδρες

O

προστάτης είναι ένας αδένας του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος.
Το προστατικό υγρό που εκκρίνει αποτελεί σημαντικό μέρος του σπέρματος
και συνεισφέρει στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Επίσης, ρυθμίζει την εναλλαγή ούρησης και εκσπερμάτισης, καθώς συμμετέχει στον
σχηματισμό του εσωτερικού σφιγκτήρα της ουρήθρας. Οι συχνότερες παθήσεις του προστάτη
είναι η φλεγμονή του προστάτη (οξεία προστατίτιδα, χρόνια προστατίτιδα, απόστημα), η καλοήθης
υπερπλασία του προστάτη και ο καρκίνος του
προστάτη.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων χειρουργικής αντιμετώπισης της καλοήθους διόγκωσης
του προστάτη προτιμώνται οι ενδοσκοπικές τεχνικές, διαμέσου της ουρήθρας (διουρηθρική προσπέλαση) και χωρίς τομές. Οι πιο διαδεδομένες
τεχνικές που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι
η διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας (TURis), η ελάχιστα επεμβατική
τεχνική του Rezum και η laser εκπυρήνιση του
προστάτη (HoLEP). «Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές
εμφανίζουν άριστο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση της ποιότητας της ούρησης, με πολύ χαμηλή πιθανότητα επιπλοκών. Για ασθενείς με ήπια
υπερπλασία του προστάτη που επιθυμούν να διατηρήσουν την εκσπερμάτισή τους ή που δεν μπορούν να λάβουν αναισθησία, η τεχνική Rezum
μπορεί να προσφέρει σημαντική λύση. Χρησιμοποιείται θερμική ενέργεια σε μορφή ατμών νερού

Ρομποτική
χειρουργική
«Με την εισαγωγή της ρομποτικής
χειρουργικής, η αντιμετώπισή του
πραγματοποιείται με το ρομποτικό
σύστημα Da Vinci Xi που αποτελεί την
τελευταία λέξη στις τεχνολογικές
εξελίξεις της χειρουργικής. Κατά τη
διάρκεια της επέμβασης αφαιρείται ο
προστάτης αδένας μαζί με τις
σπερματοδόχες κύστεις και τμήμα των
σπερματικών πόρων. Στη συνέχεια, η
ουροδόχος κύστη συρράφεται ξανά με
την ουρήθρα. Σε περιπτώσεις επιθετικού
καρκίνου, στην αρχική βιοψία προστάτη
αφαιρούνται προληπτικά και λαγόνιοι
λεμφαδένες.
Η τεχνική αυτή αυξάνει την πιθανότητα
ταχύτερης επαναφοράς της εγκράτειας
και της στυτικής λειτουργίας του ασθενή,
σε συνδυασμό με άριστο και ασφαλές
ογκολογικό αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση
του ασθενή μετά το χειρουργείο είναι
πολύ ταχύτερη από την ανοιχτή αφαίρεση
του προστάτη και ο πόνος μειώνεται στο
ελάχιστο. Η πιθανότητα επιπλοκών είναι
πολύ χαμηλότερη από την ανοιχτή
τεχνική», καταλήγει κ. Κωστακόπουλος.

που εναποτίθεται στους ιστούς του προστάτη και
προκαλεί κυτταρική νέκρωση. Τα αποτελέσματα
της θεραπείας φαίνονται συνήθως μέσα σε δύο
εβδομάδες», εξηγεί ο κ. Νικόλαος Κωστακόπουλος, χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος.
Η τεχνική TURis, με τη χρήση διπολικής ενέργειας σε φυσιολογικό ορό, επιλέγεται για μεσαίου
ή μεγαλύτερου μεγέθους προστάτες με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας και αποτέλεσμα που βλέπει
άμεσα ο ασθενής, ενώ ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές σε σύγκριση με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα (μονοπολική ενέργεια,
ανοιχτό χειρουργείο).
Για εξαιρετικά ευμεγέθεις προστάτες (πάνω
από 80 γραμμάρια) έχει ένδειξη η εκπυρήνιση του
προστάτη με τη χρήση laser (HoLEP). H τεχνική
εξασφαλίζει αφαίρεση ολόκληρου του αδενώματος του προστάτη χωρίς ανάγκη τομής και με χαμηλή πιθανότητα επιπλοκών.
Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί τον
συχνότερο καρκίνο στους άνδρες και τον δεύτερο
συχνότερο παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του, το ποσοστό
θανάτων από καρκίνο του προστάτη παραμένει
αρκετά χαμηλό.

Ποιες οι σύγχρονες μέθοδοι
για την αντιμετώπισή του
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν κάποιες καταστάσεις που θα σας κουράσουν και μάλλον θα
ενισχύονται από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Είναι ένα διήμερο αρκετά έντονο, με πολλές μεταπτώσεις της διάθεσής σας, κάτι που θα
σας αναγκάσει να απομακρυνθείτε από δυσάρεστες επιρροές.
(21/4-20/5)
Αν και έχετε έντονη επιθυμία να μιλήσετε και να συζητήσετε για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό
για εσάς, θα προτιμήσετε τελευταία στιγμή να απομακρυνθείτε και να σκεφτείτε με περισσότερη ωριμότητα αυτά που σας απασχολούν.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Αυτό το διήμερο, ίσως να χρειαστεί να απομακρυνθείτε από την πολυκοσμία και τις έντονες συζητήσεις, αλλά θα σας ενοχλήσει το γεγονός ότι κάποιοι
φίλοι σας δεν βρέθηκαν κοντά σας όταν τους το ζητήσατε. Ένα οικονομικό θέμα θα πάρει τη σειρά του
την εβδομάδα που έρχεται.

Καρκίνος

Τ

ο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Απριλίου
δεν θα είναι από τα πιο εύκολα του μήνα,
εφόσον ο Ερμής βρίσκεται λίγο πριν
αποχωρήσει από το ζώδιο του Κριού και
σχηματίζει όψη τετραγώνου με τον Πλούτωνα. Δεν
είναι κατάλληλη στιγμή για να παρθούν
σημαντικές αποφάσεις και επίσης τα λάθος
νοήματα και οι αρνητικές σκέψεις θα έχουν την
τιμητική τους στα ζώδια Κριού, Καρκίνου, Ζυγού
και Αιγόκερου. Επιπλέον, η Σελήνη μετακινείται
στο ζώδιο του Λέοντα, αλλά πριν αλλάξει ζώδιο,
θα βρεθεί σε αντίθεση με τον σκοτεινό πλανήτη
Πλούτωνα, όπου δημιουργείται μέσα στην Κυριακή
μια έντονη ψυχολογική και συναισθηματική κρίση.

(23/9-23/10)
Θα πρέπει να αφήσετε για λίγο τα σημαντικά και
να επιδιώξετε να ξεκουραστείτε αυτό το διήμερο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξανασκεφτείτε τις υποθέσεις σας, αλλά χωρίς να αναζητήσετε το κλείσιμο και την ολοκλήρωση μιας κατάστασης.
(24/10-21/11)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν αλλαγές σε κάποια σχέδιά σας, αλλά αυτό δεν
θα είναι απαραίτητα κακό σημάδι, το αντίθετο, θα πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα που θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε
από τοξικά πρόσωπα.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Αυτό το διήμερο, ίσως να συναντήσετε κάποια οικονομικά προβλήματα που προέρχονται από την κακή σας διαχείριση. Ξεφορτωθείτε πρόσωπα που σας πιέζουν και από εσάς
πάντα ζητούν, χωρίς να έχουν διάθεση να σας
προσφέρουν μια καλή στιγμή.

(22/6-22/7)
Έντονα συναισθήματα θα προκαλέσουν αλλαγή στη
διάθεσή σας. Είναι η στιγμή να κάνετε μια ενδοσκόπηση και να αντλήσετε δύναμη για να αντιμετωπίσετε ένα έντονο θέμα που σας το έχουν δημιουργήσει
οι άλλοι. Ίσως ζητούν πολύ περισσότερα από όσα
μπορείτε εσείς να προσφέρετε και αυτό χαλά τις
σχέσεις σας με τα οικεία σας πρόσωπα.

Αιγόκερως

Λέων

Υδροχόος

(22/12-19/1)
Για κάποιο λόγο, θα συμβεί μια ανατροπή σε ένα θέμα σας και θα υπάρξει μια εσωτερική αναγέννηση
ύστερα από αυτό. Εσείς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε αρκετά έντονη την επιθυμία να ξεκαθαρίσετε ένα συναισθηματικό σας θέμα.

(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η εσωτερική ένταση που θα
νιώσετε αυτές τις μέρες θα είναι αποτέλεσμα κάποιων παλιών θεμάτων σας, που δεν τα είχατε διαχειριστεί σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι οι σχέσεις σας περνούν κρίση και σε όλο
αυτό θα πρέπει να είστε δυνατοί.

(20/1-18/2)
Δεν είναι η καλύτερη στιγμή σας, γιατί θα έχετε αρκετές σκέψεις που θα βρίσκονται σε λάθος βάση.
Απαγορευτικό αυτό το Σαββατοκύριακο για να κάνετε συμφωνίες και να ταξιδέψετε. Ίσως μάλιστα
να μάθετε κάτι που θα σας ρίξει την ψυχολογία.

Παρθένος

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, οι μέρες αυτές δεν θα είναι
οι πιο εύκολες, αλλά μην ξεχνάτε ότι στο ζώδιό
σας βρίσκονται δύο πλανήτες που θέλουν να κάνουν τη ζωή σας πολύ καλύτερη. Ο Δίας, λοιπόν,
και η Αφροδίτη θα γλυκαίνουν κάθε νέα σας επιδίωξη και σκέψη, ενώ θα μπαίνουν στη ζωή σας
νέα πρόσωπα, που θα τα χαρακτηρίζουν η λάμψη
και η έντονη προσωπικότητα.

(23/8-22/9)
Θα βρεθείτε σε μια άβολη στιγμή αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου
σας, Ερμής, θα σχηματίσει δύσκολη γωνία με τον
Πλούτωνα. Ίσως να νιώσετε αποκομμένοι από κάποια πρόσωπα, που δεν θα μπορέσετε ποτέ μαζί
τους να έχετε καλές σχέσεις. Όσο πιο γρήγορα το
καταλάβετε, τόσο το καλύτερο για εσάς.

Ιχθύες
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Μικρές ψηφίδες μιας μικρής χώρας
με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία

E

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Δυστυχώς για τον
Ουκρανό ηγέτη
όχι μόνο δεν
μπόρεσε να
συνεγείρει
την ελληνική και
κυπριακή
κοινωνία αλλά
μετέτρεψε
την ευκαιρία
σε πρόβλημα

να μόλις 24ωρο μετά την ατυχέστατη,
όπως αποδείχθηκε, ομιλία του Ουκρανού
προέδρου Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή,
ρωσικοί πύραυλοι στόχευσαν κατά σιδηροδρομικού σταθμού, σκορπώντας θάνατο και πόνο σε άμαχους πολίτες.
Όμως, έστω και προς στιγμήν, διότι η μεγάλη εικόνα, από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα, πλημμυρίζει καθημερινά με
εικόνες φρίκης και αποτροπιασμού και το δράμα
ενός ολόκληρου λαού, η σκόνη που δικαιολογημένα προκάλεσε ο κ. Ζελένσκι θόλωσε το μήνυμα.
Ευτυχώς, ο ελληνικός λαός έχει την ωριμότητα
να διαχωρίζει στη σκέψη και την ψυχή του τον λαό
από τις όποιες αστοχίες του ηγέτη του. Και αυτό
ισχύει όχι μόνο για την περίπτωση της Ουκρανίας,
αλλά και για τη Ρωσία, την Τουρκία κ.ά.
Δυστυχώς για τον Ουκρανό ηγέτη και τον αγώνα
του να συνεγείρει τους Ευρωπαίους όχι μόνο δεν
μπόρεσε να συνεγείρει την ελληνική και κυπριακή
κοινωνία -δύο λαούς που συμμερίζονται απόλυτα
το δράμα των εκριζωμένων της Ουκρανίας- αλλά
μετέτρεψε την ευκαιρία σε πρόβλημα, αποφεύγοντας επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στην κατεχόμενη Κύπρο αλλά και μια φράση, έστω, για τη φίλη
του χώρα Τουρκία, η οποία έχει ανοίξει διάπλατη
την αγκάλη της στους Ρώσους ολιγάρχες και όποιους άλλους ζάπλουτους είναι αυτή την ταραγμένη
περίοδο σε σύγκρουση με τη Δύση και την παγκοσμιοποιημένη αγορά της.
Την παρτίδα των εντυπώσεων, όμως, την έχασε
οριστικά με την προβολή του επίμαχου βίντεο με
τον ομογενή που μάχεται στη Μαριούπολη με το
Τάγμα Αζόφ. Ενδεχομένως για τον κ. Ζελένσκι να
μην έχει καμία σημασία αν οι συγκεκριμένοι μαχητές είναι νεοναζιστές.

Όφειλε, ωστόσο, να έχει πληροφορηθεί την ευαισθησία της ευρωπαϊκής και ελληνικής κοινής γνώμης. Και όφειλε ακόμα περισσότερο να έχει ενημερωθεί ότι με την κίνησή του αυτή ουσιαστικά πρόσφερε ζωτικό χώρο στις ελληνικές δυνάμεις που
θεωρούν τη ρωσική εισβολή ως «εύλογη αντίδραση» απέναντι στις επιδιώξεις της Δύσης.
Αυτό που δεν όφειλε να γνωρίζει, και προφανώς
δεν τον αφορά και καθόλου, είναι ότι το ατόπημά
του στάθηκε αφορμή για να αναδειχθεί για μία ακόμη φορά σε όλο της το μεγαλείο η ανυπαρξία στοιχειώδους έστω συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών
δυνάμεων σε μείζονα ζητήματα που σχετίζονται με
την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Αν, για παράδειγμα, δεν είχε προβάλει στα «μούτρα μας» τον νεοναζιστή μαχητή του Τάγματος του
Αζόφ και είχε περιοριστεί σε μια συναισθηματική
ομιλία ενός ηγέτη που η χώρα του βρίσκεται στο
χείλος της καταστροφής, το συλλογικό υποσυνείδητο θα είχε κατακλυστεί από τη συγκίνηση και δεν
θα παρατηρούσε τις λεπτομέρειες της μεγάλης εικόνας.
Δεν θα παρατηρούσε, ή και αν το παρατηρούσε,
λίγη σημασία θα έδινε στο εξαιρετικά χλιαρό χειροκρότημα του ΣΥΡΙΖΑ, τις ηχηρές απουσίες βουλευτών, την άρνηση του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης
να παραστούν, την εκπροσώπηση του ΜέΡΑ25 από
άλλον βουλευτή και όχι από τον Γ. Βαρουφάκη. Μόλις όμως «πάγωσε» η εικόνα, τα όσα κατέγραψε η
κάμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας υπήρξαν πολύ χαρακτηριστικά και αρκούντως ανησυχητικά.
Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας έψαχνε με το
βλέμμα του την Όλγα Γεροβασίλη για να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν. Κι όταν ξεπέρασαν την
αρχική αμηχανία, επέλεξαν να επιτεθούν προσωπικά στον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, χρεώνοντάς

του την ευθύνη για την παρουσία Ζελένσκι στη Βουλή. Ακολούθησαν την πεπατημένη. Αυτή που σε ρόλο υποβολέα μουρμουρίζει ότι, όταν σε στριμώχνουν, επιτίθεσαι για να αμυνθείς. Ο κ. Τσίπρας
στριμώχθηκε πολύ για να υποχρεωθεί να καταδικάσει λεκτικά την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία
και θεώρησε παράθυρο ευκαιρίας να υπονοήσει ότι
τα ζητήματα που εγέρθηκαν με το βίντεο ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την επιχειρηματολογία Πούτιν
για αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας.
Στο ΚΙΝΑΛ, πάλι, την έλλειψη ανακλαστικών διαδέχθηκαν η αμηχανία και στη συνέχεια η αγωνία
διαφοροποίησης τόσο από τη ΝΔ όσο όμως και από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αφού οι βουλευτές του κόμματος χειροκρότησαν όρθιοι τον κ. Ζελένσκι, όπως και οι
«γαλάζιοι» συνάδελφοί τους, αργότερα έστρεψαν
τα βέλη τους προς τον πρόεδρο της Βουλής και τις
ουκρανικές Αρχές, αφήνοντας απέξω από το κάδρο
τον πρωθυπουργό αλλά και το Κυπριακό, την απουσία αναφοράς από τον Ουκρανό πρόεδρο ανέδειξε
ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, χειροκροτούμενος από τον
επικεφαλής κ. Κατρίνη.
Μικρές ψηφίδες, σε μια μικρή χώρα εν ώρα πολέμου ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία και τους συμμάχους
της. Μια χώρα που η σημασία της είναι πολλαπλάσια του πληθυσμού και της έκτασής της λόγω της
γεωγραφικής της θέσης και που στην πιο δύσκολη
περίοδο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει την
πολυτέλεια να μην εμφανίζεται ενωμένη, τουλάχιστον στα βασικά. Και στην προκειμένη όταν λέμε
βασικά, εννοούμε στις επιδιώξεις οποιουδήποτε να
υλοποιήσει τα όποια αναθεωρητικά του σχέδια, καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας και
διεθνούς δικαίου. Εκτός και αν υπάρχει Έλληνας
πολιτικός που να μην το θεωρεί βασικό και αδιαπραγμάτευτο.

