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Προς τελική λύση το Ουκρανικό;

Y

στατες εκκλήσεις απευθύνει ο ουκρανικός
στρατός στη Μαριούπολη, καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες, προετοιμάζεται για την τελική
μάχη στη μαρτυρική πόλη. Η Μαριούπολη
πολιορκείται από τον ρωσικό στρατό για περισσότερο
από 40 μέρες, ενώ για περισσότερο από έναν μήνα οι
στρατιώτες πολεμούν χωρίς ανεφοδιασμό σε πυρομαχικά, καθώς και δίχως τροφή και νερό, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση που ανάρτησαν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επισήμως οι επιτελείς της
36ης ταξιαρχίας. Με τους μισούς υπερασπιστές της
πόλης που ανήκουν στον ουκρανικό στρατό να είναι
ήδη τραυματίες, στην ανακοίνωση που ραγίζει καρδιές σημειώνεται ότι η τελική μάχη θα σημάνει τον
θάνατο για πολλούς και την αιχμαλωσία για άλλους.
Το κείμενο, που προμηνύει το μαρτυρικό τέλος της
αντίστασης στη Μαριούπολη, συνοδεύεται και με ένα
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Γιάννης Αρμουτίδης

σπαρακτικό «αργοπεθαίνουμε» από τους Ουκρανούς
στρατιώτες. Η δραματική έκκληση είναι παράλληλα
και ένα δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση Ζελένσκι,
καθώς η ανακοίνωση κάνει λόγο για «ανεκπλήρωτες
υποσχέσεις». Όπως αναφέρει η ταξιαρχία, «λάβαμε
μόνο μία φορά 50 οβίδες, 20 νάρκες και αντιαρματικούς πυραύλους NLAW», ενώ με σαφείς υπαινιγμούς
υπογραμμίζεται ότι «τίποτε άλλο δεν μας δόθηκε».
Αφήνεται δηλαδή να εννοηθεί ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες στη Μαριούπολη... αφέθηκαν στην τύχη τους
από την κυβέρνηση Ζελένσκι.
Πίσω από αυτές τις τραγικές σειρές λέξεων πιθανότατα να κρύβεται όλη η ουσία του ρωσοουκρανικού
πολέμου, ίσως ακόμη και η τελική έκβασή του. Και
αυτή αφορά την de facto διχοτόμηση της Ουκρανίας θυμηθείτε ότι παραμονές της εισβολής κυριαρχούσαν δύο σενάρια, αυτό της φινλανδοποίησης της Ου-
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κρανίας και αυτό της διχοτόμησής της με διάφορες
παραλλαγές- σε «ανατολική φιλορωσική» και «δυτική» με προοπτική ένταξής της κάποια στιγμή στην ΕΕ.
Και αν η «απροθυμία» ή η μη δυνατότητα αποστολής
ενισχύσεων ή πυρομαχικών στο ανατολικό μέτωπο
από πλευράς Ζελένσκι υπαγορεύεται ως αναγκαστική επιλογή στη λογική «το μη χείρον βέλτιστον», προτιμώντας να διασφαλίσει την ανάκτηση τμημάτων της
δυτικής χώρας και την εδραίωση της ασφάλειας του
Κιέβου, γιατί και η στρατηγική Πούτιν να μην έχει την
ίδια κατεύθυνση, μέσω επιθέσεων αντιπερισπασμού,
προκειμένου να καταλήξει προς το τέλος της επιχείρησης στην Ανατολική Ουκρανία και στην επέκταση
των «ανεξάρτητων δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και
του Λουγκάνσκ προς το Νότο; Και περιμένουμε τις
εξελίξεις για να διαπιστωθεί αν θα επαληθευτούν τα
σενάρια.
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Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Η

άνοδος των εθνικιστικών και
ακροδεξιών κομμάτων στις γαλλικές εκλογές έκρουσε για τα καλά τον κώδωνα του κινδύνου σε
ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ενεργειακή
κρίση σε συνδυασμό με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα
ολοκληρωθεί, προκαλεί αβεβαιότητα και ανησυχία στους πολίτες. Την ακρίβεια που πλήττει ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά
δείχνουν να εκμεταλλεύονται δυνάμεις του
λαϊκισμού, που προσπαθούν να προσελκύσουν ψήφους «ποντάροντας» στη δυσαρέσκεια που επικρατεί στην κοινωνία.
Στο Μαξίμου δεν κρύβουν την ανησυχία
τους για το κλίμα που σταδιακά αρχίζει να διαμορφώνεται και στη χώρα μας, κάτι που αποτυπώνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις. «Στη
συγκυρία που ζούμε, οι κοινωνίες, οι πολίτες,
οι άνθρωποι πρέπει με πολύ καθαρό τρόπο να
στέκονται στο πλευρό της ελευθερίας και της
Δημοκρατίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Άλλωστε δεν ήταν τυχαία η αναφορά του
πρωθυπουργού στο φόρουμ των Δελφών, ο
οποίος κάλεσε την ΕΕ να πάρει άμεσα μέτρα
για τη στήριξη των πολιτών, διότι σε αντίθετη
περίπτωση «θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις
του λαϊκισμού στην Ευρώπη να επανεμφανιστούν ισχυρότερες», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν πως στην περίπτωση που υπάρξει μια
ενιαία αντιμετώπιση από τους «27», όπως συνέβη και κατά την περίοδο της πανδημίας, τότε τα «βέλη» στη «φαρέτρα» του οικονομικού
επιτελείου θα είναι σαφώς περισσότερα για
την ενίσχυση των πολιτών.

Ανοδικές τάσεις
Συνδυασμοί, ωστόσο, που βρίσκονται στα
δεξιά της ΝΔ παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις,
σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν δει το
τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τεσσάρων
εταιρειών που διενεργήθηκαν στα τέλη Μαρτίου, τα ποσοστά που καταγράφει η Ελληνική
Λύση είναι μεγαλύτερα από εκείνα που είχε
συγκεντρώσει στις εκλογές του 2019 και κυμαίνονται από 4,5% έως 5,9%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, η δύναμη του οποίου είναι κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα, έχει πάρει ξεκάθαρη φιλορωσική θέση στον πόλεμο της Ουκρανίας,
ενώ είχε ταχθεί και κατά των εμβολιασμών.
Επίσης, σταδιακή αύξηση παρουσιάζουν
και τα ποσοστά του καταδικασμένου για την
εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πανδημία»
Λεπέν απειλεί
και την Ελλάδα
Μητσοτάκης:
«Διαφορά αντίληψης
προόδου και
συντήρησης
στη χώρα μας»
Μιλώντας στην προσυνεδριακή συζήτηση της ΝΔ στο Χαλάνδρι ο πρωθυπουργός, με
αφορμή τον πρώτο γύρο των
γαλλικών εκλογών, αναφέρθηκε στην αντίληψη που επικρατεί στη χώρα μας για την πρόοδο και τη συντήρηση. «Όσα
συμβαίνουν στη Γαλλία έχουν
ενδιαφέρουσες ομοιότητες
και στη χώρα μας. Η μάχη ανάμεσα στον Μακρόν και τη Λεπέν δεν είναι ιδεολογική αλλά
μια διαφορά στην αντίληψη
περί προόδου και συντήρησης.
Όλα αυτά που έχουμε κάνει
στο gov.gr είναι δεξιά, κεντρώα ή αριστερά;», αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και πρόσθεσε, «είναι σωστά
και προοδευτικά». Παράλληλα
έθεσε το διακύβευμα των
εκλογών που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. «Αυτά τα
πολιτικά διλήμματα θα μας συνοδεύσουν έως τις επόμενες
εθνικές εκλογές, που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας,
το 2023. Η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την παραμονή της χώρας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Ηλία Κασιδιάρη. Αν και αρχικά κινούνταν γύρω στο 1%, τώρα δείχνει να ξεπερνά το 2%. Μάλιστα η δημοσκόπηση της Metron Analysis
για το Mega στην εκτίμηση ψήφου φέρνει το
κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη μια ανάσα πριν
από την είσοδο στη Βουλή, καταγράφοντας
2,9%. Βουλευτές της ΝΔ που δεν κρύβουν την
ανησυχία τους για την εικόνα ενίσχυσης
ακροδεξιών και εθνικιστικών κομμάτων,
υπενθύμιζαν πως η οικονομική κρίση και η
περίοδος των μνημονίων έβαλαν για πρώτη
φορά τη Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο το 2012
και παρέμεινε μέχρι τις εκλογές του 2019. Με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η μέτρηση
της Εθνικής Συμφωνίας, του νέου κόμματος
του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και στο
οποίο συμμετέχουν ο Θάνος Τζήμερος και ο
Φαήλος Κρανιδιώτης. Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή που έχει διαγραφεί από τη
ΝΔ, ο νέος πολιτικός φορέας απευθύνεται σε
«δεξιούς φιλελεύθερους πατριώτες». Εκτός,
όμως, από τη δημοσκοπική άνοδο των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ, αύξηση παρουσιάζουν
και τα ποσοστά των αναποφάσιστων που δείχνουν να βρίσκονται σε στάση αναμονής περιμένοντας ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις
της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια.
Ωστόσο, «γαλάζια» στελέχη δεν κρύβουν τον
προβληματισμό τους για το γεγονός πως οι
εκλογές, όποτε αυτές και αν διεξαχθούν, θα
πραγματοποιηθούν με το σύστημα της απλής
αναλογικής, το οποίο θα ισχυροποιήσει τα μικρά κόμματα, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος της
«χαλαρής» ψήφου από τη στιγμή που οι πολίτες γνωρίζουν πως πιθανότατα θα υπάρξει και
δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, καθώς θεω-

ρείται πολύ δύσκολο να συγκροτηθεί κυβέρνηση.
Στην κυβέρνηση τονίζουν πως το κλίμα που
επικρατεί τώρα στη χώρα μας δεν είναι το ίδιο
με εκείνο της οικονομικής κρίσης, όπως και η
Ελλάδα δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με
εκείνη την περίοδο. Σημειώνουν επίσης πως
οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, στους λογαριασμούς και τα προϊόντα είναι εισαγόμενες και
πλήττουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη θέλοντας να αναδείξουν τη διαφορετικότητα των
δύο περιόδων, επισημαίνουν πως, σε αντίθεση με την εποχή των μνημονίων, την επιβολή
φόρων και τις μειώσεις των εισοδημάτων, τώρα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σταδιακά
σε μειώσεις φόρων, σε μέτρα στήριξης των
νοικοκυριών και των οικονομικά ασθενέστερων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η
σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού θα
δώσει μια σημαντική ανάσα στα εισοδήματα
των πολιτών.
Στο Μαξίμου εκτιμούν πως η κοινωνία έχει
αντιληφθεί τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια
και δεν θα δώσει την ευκαιρία στις δυνάμεις
του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων
να επανακάμψουν, τα οποία εξαφανίστηκαν
από τον πολιτικό χάρτη μετά το τέλος της οικονομικής κρίσης.

Κίνδυνος επιστροφής
εθνικιστικών και ακροδεξιών
κομμάτων λόγω της ακρίβειας
που πλήττει την κοινωνία
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Πού ποντάρει για νίκη ο Μακρόν

Ε

μανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν άρχισαν από χθες μια λυσσώδη εκστρατεία για να πείσουν
τους απρόβλεπτους Γάλλους
ψηφοφόρους, ενόψει του δεύτερου και τελικού γύρου των προεδρικών εκλογών,
στις 24 Απριλίου. Για «ματς-ρεβάνς» και
«αβαντάζ Μακρόν» μιλούν οι γαλλικές
εφημερίδες, τονίζοντας, πάντως, ότι τίποτε
δεν είναι δεδομένο.
Το ομολόγησε και ο ίδιος ο πρόεδρος.
«Τίποτε δεν έχει κριθεί, μια νέα προεκλογική εκστρατεία αρχίζει… Να βάλουμε φρένο στην Ακροδεξιά», δήλωσε ο 44χρονος
Μακρόν, που αναδείχθηκε νικητής με
27,6% στον πρώτο γύρο της περασμένης
Κυριακής.
Η ακροδεξιά Λεπέν, η οποία τερμάτισε
δεύτερη με 23,4%, δήλωσε ότι, αν εκλεγεί, θα
«ελέγξει τη μετανάστευση» και θα βάλει «σε
τάξη» τη Γαλλία μέσα σε πέντε χρόνια. «Θα
νικήσουμε!», βεβαίωσε τους οπαδούς της.
Την έκπληξη έκανε ο βετεράνος ηγέτης
της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν, που κατέλαβε την τρίτη θέση με
21,95%. Τέταρτος τερμάτισε ο ακροδεξιός
εθνικιστής Ερίκ Ζεμούρ (7,05%), ενώ η
υποψήφια της παραδοσιακής Δεξιάς Βαλερί Πεκρές απέσπασε μόλις 4,79%. Η αποχή ήταν υψηλή στο 25,14%.
Σε προηγούμενες εκλογές, αριστεροί και
δεξιοί ψηφοφόροι ένωναν τις δυνάμεις
τους στον β’ γύρο για να εμποδίσουν την
Ακροδεξιά, χτίζοντας το λεγόμενο «μέτωπο της Δημοκρατίας».

Στήριξη από συνταξιούχους και στελέχη
Σύμφωνα με τους αναλυτές, ωστόσο, αυτήν τη φορά το παραδοσιακό αντι-ακροδεξιό
μέτωπο δεν είναι δεδομένο, και ο Μακρόν θα
πρέπει να εντείνει την εκστρατεία του, πλησιάζοντας τα λαϊκά στρώματα και αποτινάσσοντας την ταμπέλα του «προέδρου των
πλουσίων», καθώς τα προβλήματα της καθημερινότητας και η ακρίβεια είναι οι γνώμονες βάσει των οποίων αποφασίζουν οι πολίτες. Για αυτό και θα πάει πόρτα πόρτα ακόμα
και σε μικρές πόλεις και χωριά, για να έρθει
κοντά στους ψηφοφόρους του. Η ανάλυση
της ψήφου δείχνει ότι στελέχη και συνταξιούχοι στήριξαν Μακρόν, ενώ εργάτες και μισθωτοί ψήφισαν Λεπέν.
Το διακύβευμα θα είναι τώρα οι αριστεροί ψηφοφόροι του Μελανσόν.

Τι υπόσχονται οι υποψήφιοι
Ο Μακρόν υπόσχεται αύξηση του μπόνους αγοραστικής δύναμης έως 6.000 ευ-

ρώ, αλλά επιμένει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να αυξηθεί στα 65 έτη, για να
είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα.
Προτείνει επίσης αυστηρότερη πρόσβαση
σε άδειες παραμονής, και μειώσεις στον
φόρο κληρονομιάς.
Η Λεπέν θέλει τη διοργάνωση ενός δημοψηφίσματος για τη μετανάστευση. Τάζει

μείωση του ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα
από 20% σε 5,5% και ένα «σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για την υγεία» κόστους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Λεπέν δεν τάσσεται πλέον υπέρ της
αποχώρησης της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, αλλά
υπέρ της εξόδου της Γαλλίας από το στρα-

ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ για α’ γύρο
Tα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών δείχνουν το μέγεθος του πολιτικού κινδύνου για
τη δημοκρατία στην Ευρώπη, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ηττηθεί εκλογικά η Μαρίν Λεπέν. Στην Κουμουνδούρου αξιολογείται
ως θετική εξέλιξη το ποσοστό που κατάφερε να συγκεντρώσει ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, την ίδια στιγμή σχεδόν που εξαφανίστηκαν οι υποψήφιοι
από τα παραδοσιακά κόμματα της Δεξιάς και της Σοσιαλδημοκρατίας. Στα αρνητικά προσμετρούν την πολυδιάσπαση της Αριστεράς, η οποία τονίζουν ότι έστειλε τη Λεπέν στον δεύτερο
γύρο. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μέσα από συνεργασίες και
κοινούς αγώνες πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για μια Ευρώπη της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Τη βαθιά ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς που σημειώθηκε στον πρώτο γύρο
των γαλλικών εκλογών εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Ο αρμόδιος τομεάρχης Εξωτερικών
του κόμματος Ανδρέας Λοβέρδος υπογράμμισε ότι «η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία
στέλνει παντού μηνύματα ελπίδας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στους πολίτες τους. Τώρα, στον
δεύτερο γύρο θα δοθεί η μάχη κατά του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς, με την ελπίδα και την
προσδοκία να είναι και αυτή νικηφόρα». Στο ίδιο πνεύμα και η εκτίμηση του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Σωτήρη Σέρμπου και συμβούλου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της ΚΟ
του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής: «Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών επιβεβαιώνουν τις ισχυρές μετατοπίσεις της Δεξιάς και της Αριστεράς στα
άκρα του γαλλικού πολιτικού χάρτη, στο πλαίσιο συγκρότησης μιας νέας δομής τριών πόλων,
με τον Γάλλο πρόεδρο να παραμένει ο κυρίαρχος εκφραστής του πολιτικού Κέντρου».

τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Τάσσεται κατά
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη
Ρωσία και κατά της στρατιωτικής βοήθειας
για την Ουκρανία. Η εκλογή της, συνεπώς,
θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες τόσο για
το μέλλον της ΕΕ όσο και για την ενότητα
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Κρίσιμη καμπή της εκστρατείας θα είναι
η 20ή Απριλίου, όταν θα διεξαχθεί η παραδοσιακή τηλεοπτική μονομαχία των δύο
φιναλίστ. Το 2017, το debate ήταν καταστροφικό για τη Λεπέν, η οποία εμφανίστηκε νευρική και απροετοίμαστη για τα θέματα της συζήτησης, γεγονός που συνέβαλε
στη νίκη του Μακρόν.
Ενόψει β’ γύρου, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μακρόν να επικρατεί, είτε οριακά (51% - 49% κατά το IFOP-Fiducial)
είτε καθαρά (54% - 46% σύμφωνα με το Ipsos), αλλά πολύ λιγότερο θριαμβευτικά
από το 2017, όταν έλαβε πάνω από το 66%
των ψήφων.

Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται
να έχει «αβαντάζ» απέναντι
στην ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν
ενόψει του δεύτερου και
τελικού γύρου των εκλογών
της 24ης Απριλίου
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Κωδικός:
Ενεργειακή
αυτονομία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει την
επανεκκίνηση των ερευνών για φυσικό αέριο νότια
και νοτιοδυτικά της Κρήτης αλλά και στο Ιόνιο

Δ

υναμική είσοδο στα ενεργειακά projects της Ανατολικής
Μεσογείου -υφιστάμενα ή και
μελλοντικά- καθώς η μεσοπρόθεσμη ανάγκη αντικατάστασης του
ρωσικού φυσικού αερίου προκαλεί αναδιάταξη των έως σήμερα ισορροπιών, ενώ
δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

«Κάν’ το όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης στη ΔΕΠΑ
Διεθνών, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
παρουσία του υπουργού Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα, πρόκειται να ανακοινώσει την
επανεκκίνηση και εκ των πραγμάτων επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο
νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης αλλά και
στο Ιόνιο. Εν μέσω έντονης ρευστότητας
στο φόντο του στόχου για την απεξάρτηση
της Ευρώπης από τη Ρωσία αλλά και των
εντεινόμενων δυτικών κυρώσεων κατά
της Μόσχας, η Αθήνα ανοίγει τον φιλόδοξο
βηματισμό της στον τομέα της ενέργειας,
επιδιώκοντας να καταστήσει εαυτόν βασικό και... αναντικατάστατο παίκτη στο ενεργειακό πόκερ στην ευρύτερη περιοχή.
«Οφείλουμε να γνωρίζουμε τι περιέχει

το θαλάσσιο υπέδαφος της χώρας και πώς
αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά»,
αναφέρει χαρακτηριστικά κυβερνητικός
αξιωματούχος και παραπέμπει στο παράδειγμα Ισραήλ και Αιγύπτου, όπου αφού
πρώτα έγιναν χώρες-παραγωγοί, εν συνεχεία εξάγουν φυσικό αέριο, αποκτώντας
ιδιαίτερα στην περίπτωση του Καΐρου ένα
σημαντικό και σωτήριο οικονομικό πλεονέκτημα. Η διερεύνηση της προοπτικής
εξερεύνησης και εν συνεχεία εκμετάλλευσης πιθανών ενεργειακών κοιτασμάτων αποτελεί μονόδρομο, καθώς το τρέχον δυσθεώρητο κόστος, καίτοι αποδίδεται στην έκτακτη, πολεμική συγκυρία, θέτει μετ’ επιτάσεως το ζητούμενο της ενεργειακής αυτονομίας, που ούτως ή άλλως
εξυπηρετείται και από την έτι περαιτέρω
αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Διπλό μήνυμα
« Έχω καταστήσει
σαφές ότι η Ελλάδα θα
διαδραματίσει ρόλο
στις νέες εξερευνήσεις
κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του πρωθυπουργού από το Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών. Στο φόντο των σημαντικών
παρασκηνιακών συνεννοήσεων της προηγούμενης εβδομάδος και προκειμένου
να αντιπαρέλθει το comeback, που επιχειρεί εσχάτως μέσω... Ισραήλ η Τουρκία,
η χώρα μας υπογραμμίζει προς κάθε περιφερειακό και διεθνή ενδιαφερόμενο ότι
αποτελεί την de facto κύρια πύλη προς την
Ευρώπη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αποκλειστεί από κάποιο εγχείρημα ή να
παρακαμφθεί ευσχήμως.

Στις 20-21 Απριλίου η επιταγή ακρίβειας
Το διήμερο 20-21 Απριλίου θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος των 200 ευρώ
στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, την ώρα που η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων θα ανοίξει τα επόμενα 24ωρα.
Η επιταγή ακρίβειας θα δοθεί σε 1,7 εκατ. δικαιούχους, χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δικαιούχους επιδόματος
παιδιού. Με τα μέτρα ενίσχυσης ωφελούνται περίπου 1,4 εκατομμύριο νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια μέλη προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας.

Ούτως ή άλλως, η ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται σε πολλαπλά ταυτοχρόνως επίπεδα: δεν πρόκειται να αφήσει ανεκμετάλλευτα πιθανά
ενεργειακά κοιτάσματα, προωθεί με ταχύ ρυθμό το project
της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο αλλά και τον EuroAsia Interconnector με τις ευλογίες των ΗΠΑ, όπως προέκυψε από τα μηνύματα του πρόσφατου
roadshow της Αμερικανίδας υφυπουργού
Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ στην ευρύτερη περιοχή, ενώ δεν εγκαταλείπει a
priori projects, όπως ο Eastmed, παρά την
αδιαφορία που επιδεικνύει η Ουάσιγκτον,
επιβεβαιώνοντας πως η Αθήνα, όπως και
οι λοιποί παίκτες, επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των πιθανών ωφελημάτων που
μπορεί να αποκομίσει. Επί των προαναφερθέντων, ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συμμετείχε χθες στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους ομολόγους του,
του Ισραήλ και της Κύπρου, στην Τριμερή
Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας.
Την ίδια ώρα, οι σημερινές ανακοινώσεις εκπέμπουν εκ των πραγμάτων μήνυμα προς τις εμπλεκόμενες εταιρείες να
τοποθετήσουν άμεσα τα απαραίτητα κεφαλαία, με τη δέσμευση ότι Αθήνα και
Βρυξέλλες θα συμβάλουν καθοριστικά
στην εξουδετέρωση γραφειοκρατικών ή
αδειοδοτικών εμποδίων.
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Στόχος το 2025 να γίνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις για αέριο σε Ιόνιο - Κρήτη
Τ
ον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τρίτη στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος για τον λόγο αυτό θα βρεθεί στα γραφεία της ΔΕΠΑ
Διεθνών Έργων, συνοδευόμενος από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκα. Οι πρωτοβουλίες που θα
ανακοινωθούν θα αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου σε πρώτη φάση- και της Κρήτης που έχουν παραχωρηθεί προς
εξερεύνηση. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων που δημιουργεί η συγκυρία αλλά και να ανατραπεί η
εικόνα των καθυστερήσεων που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, έως το 20232024 μπορούν να ολοκληρωθούν οι σεισμικές έρευνες σε όλα
τα οικόπεδα ώστε το 2025-2026 να πραγματοποιηθούν οι πρώ-

τες ερευνητικές γεωτρήσεις. Στην περίπτωση που οι ερευνητικές γεωτρήσεις δείξουν εκμεταλλεύσιμο ορυκτό πλούτο, τότε η
πρώτη παραγωγική εξόρυξη αερίου μπορεί να ξεκινήσει το
2028 με 2029. Στην περίπτωση του μπλοκ «Ιόνιο» και του

«μπλοκ 10» (Κυπαρισσιακός Κόλπος), τα δικαιώματα έρευνας
των οποίων ανήκουν κατά 100% στα Ελληνικά Πετρέλαια, έχει
ήδη ολοκληρωθεί η πρόσκτηση των δισδιάστατων σεισμικών
δεδομένων. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η πρόσκτηση τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών στις εν λόγω περιοχές και
ακολούθως η επεξεργασία των δεδομένων που προβλέπεται
να χρειαστούν έως και 12 μήνες, όπως ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης σε δηλώσεις του.
Όσον αφορά τα δύο μπλοκ στην Κρήτη, στα οποία τα Ελληνικά
Πετρέλαια συμμετέχουν σε κοινοπραξία με την Total και την
ExxonMobil, οι σεισμικές έρευνες δεν πραγματοποιήθηκαν την
πρόσφατη χειμερινή περίοδο (ήταν το τελευταίο «χρονικό παράθυρο» με βάση τη σύμβαση). Επομένως, για να διατηρήσει
τις παραχωρήσεις θα πρέπει η κοινοπραξία να ζητήσει παράταση από την ΕΔΕΥ.

«Ενισχύεται
η ενεργειακή
συνεργασία με
Κύπρο, Ισραήλ»

Β

ήμα στην ενίσχυση της στρατηγικής
συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση
στον τομέα της ενέργειας αποτέλεσε
η χθεσινή τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε
στο Ισραήλ με τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και των
ομολόγων του από Κύπρο και Ισραήλ, Νατάσας
Πηλείδου και Karine Elharrar αντίστοιχα.

Tου Μιχάλη Μαστοράκη
Την ελληνική αποστολή πλαισίωναν επίσης οι
επικεφαλής τριών ελληνικών εταιρειών: ο Κώστας Ξιφαράς της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο Μαθιός Ρήγας της Energean και ο Μάνος Μανουσάκης του
ΑΔΜΗΕ. Όπως σχολιάζουν αρμόδιες πηγές, «είναι η πρώτη φορά σε συνάντηση των υπουργών
Ενέργειας των τριών χωρών κατά την οποία θα
συμμετέχουν και εταιρείες», μια και αντίστοιχες
κρατικές επιχειρήσεις και της Κύπρου και του Ισραήλ έλαβαν μέρος στις συναντήσεις.
Οι τρεις υπουργοί συζήτησαν επίσης την εμβάθυνση της τριμερούς στρατηγικής συνεργασίας
και τα εμβληματικά έργα που προωθούνται στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία θα
ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα

συμβάλουν στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων προμήθειας ενέργειας. Όπως το έργο EuroAsia Interconnector για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ και τον αγωγό
φυσικού αερίου EastMed.

πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες το απόγευμα
θα συνεδρίαζε η κοινή ομάδα εργασίας του EuroΑsia, αυτήν τη φορά και με τη συμμετοχή του
εκπροσώπου από το Ισραήλ, καθώς μέχρι πρότινος τα μέλη της κοινής ομάδας περιορίζονταν
στις άλλες δύο χώρες. Ίδιες πληροφορίες προσθέτουν -γεγονός που επιβεβαιώνεται και από
την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου- ότι
πλέον οι Ισραηλινοί φέρεται να έχουν άρει επιφυλάξεις που είχαν διατυπώσει στο παρελθόν,
αιτία των οποίων ήταν να έχει προχωρήσει η
«ωρίμανση» του Κρήτη - Κύπρος, όχι όμως του
Κύπρος - Ισραήλ.

Η πρόταση της Energean
Μεταφορά LNG με πλοία
Στην τριμερή σύνοδο εξετάστηκε το ενδεχόμενο μεταφοράς LNG με πλοία από την Ανατολική
Μεσόγειο στις ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου που διαθέτει η Αίγυπτος. Οι υπουργοί συμφώνησαν να διερευνήσουν και την κατασκευή
σταθμού LNG στην Κύπρο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της
Ανατολικής Μεσογείου.
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη - Κύπρος - Ισραήλ,

Πληροφορίες θέλουν την Energean να παρουσιάζει σχέδιο για την κατασκευή αγωγού Ισραήλ Κύπρου, ο οποίος θα μεταφέρει ποσότητες φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της ελληνικής
εταιρείας στην ισραηλινή ΑΟΖ. Η εταιρεία, σημειωτέον, θα ξεκινήσει την παραγωγή του Καρίς στο
γ’ τρίμηνο του έτους, ενώ έχει ήδη σε εξέλιξη την
πρώτη από μια σειρά γεωτρήσεων σε άλλα πέντε
θαλάσσια μπλοκ. Το Καρίς και το Βόρειο Καρίς
αποτιμώνται σε κοιτάσματα φυσικού αερίου 100
δισ. κυβικών μέτρων, ενώ οι άλλες πέντε παραχωρήσεις σε 110 δισ. κυβικά μέτρα.

Στο τραπέζι της συνόδου βρέθηκε και ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed, με τον
Έλληνα υπουργό να κάνει συγκεκριμένα αναφορά ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη
διαφοροποίηση των οδεύσεων του αερίου που
φτάνει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Να σημειωθεί ότι ο αγωγός έχει επανέλθει στο
προσκήνιο μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και
την απόφαση της ΕΕ για ενεργειακή απεξάρτηση
από τη Ρωσία. Η παρουσία του διευθύνοντος
συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κώστα Ξιφαρά
συμβολίζει άλλωστε και την προσπάθεια τόσο της
ελληνικής εταιρείας όσο και της Edison να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά τη βιωσιμότητα
του έργου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας
συζήτησε χθες στην τριμερή
συνάντηση τους στρατηγικούς
σχεδιασμούς και τα έργα που
προωθούνται από τις τρεις χώρες
στην Ανατολική Μεσόγειο
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Ταξίδι-εξπρές Πιερρακάκη στην Κύπρο
Τεχνογνωσία από τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τα θέματα της καθημερινής εξυπηρέτησης του πολίτη θέλει να λάβει ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Οι ψηφιακές υπηρεσίες στο ελληνικό Δημόσιο έχουν φέρει την κυπριακή κυβέρνηση στη θέση να θέλουν να
τις αντιγράψουν μπας και δει προκοπή το κράτος στο νησί. Μάλιστα,
την Τετάρτη έχει καλέσει τον υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο για την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής και
Κυβερνοασφάλειας με τον υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο.

Τι σχέση έχει η Έφη
Αχτσιόγλου με τον Δυτικό
Τομέα Αθήνας; Μα φυσικά
το ότι ο σύζυγός της έζησε
για δύο χρόνια στο Αιγάλεω.
Αυτό είναι το σύντομο ανέκδοτο που λένε στους ορόφους
της Κουμουνδούρου για να πειράξουν την Έφη από τα Γιαννιτσά σχετικά με το σενάριο που
ακούγεται ότι θα κατέβει στην
περιφέρεια αυτή. Μη με ρωτάτε ποιος τα λέει αυτά. Πάντως,
είναι γένους θηλυκού.

KENTΡΙ
Με τις γυναίκες της Ουκρανίας η Βούλτεψη
Τις γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία που φιλοξενούνται από το Χαμόγελο του Παιδιού επισκέφτηκαν μέλη της
Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ
που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο στη Βουλή των Ελλήνων. Την
αντιπροσωπεία συνόδευσαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και ο ειδικός γραμματέας
Εμπλεκομένων Φορέων Βαγγέλης Κωνσταντίνου. Οι ξένοι προσκεκλημένοι και η υφυπουργός συνομίλησαν με τις γυναίκες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία
λόγω της ρωσικής εισβολής για να σωθούν οι
ίδιες και τα παιδιά τους - ανάμεσα στα οποία
και δίδυμα κοριτσάκια μόλις επτά μηνών.

Στο ένα χέρι το κινητό,
στο άλλο χέρι το τιμόνι…
Τ
ους στίχους παλαιού λαϊκού τραγουδιού έφεραν στον νου
τους οι βουλευτές που μετείχαν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής όταν άκουσαν τον Γιώργο Καρασμάνη να τους περιγράφει πού βρισκόταν την ώρα της συζήτησης. «Οδηγώ και παρακολουθώ τη συνεδρίαση αδιαλείπτως. Μάλιστα, στο ένα χέρι έχω το κινητό και στο άλλο το τιμόνι», ακούστηκε να λέει ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ, ο οποίος συνδέθηκε
καθ’ οδόν με τη Βουλή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τρύφων Αλεξιάδης
του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η συνεδρίαση διεξήχθη μεταξύ «συγγενών και φίλων», στηλιτεύοντας το γεγονός

ότι εντός της Επιτροπής παρευρίσκονταν λίγοι βουλευτές. Ακολούθως τον λόγο έλαβε μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Καρασμάνης, ο
οποίος άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό λέγοντας: «Δεν
δέχομαι αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης. Είναι ευγενής, δεν μπορεί
να λέει ότι δεν είναι βουλευτές εκεί. Εγώ οδηγώ και παρακολουθώ τη συνεδρίαση αδιαλείπτως. Μάλιστα, στο ένα χέρι έχω το κινητό και στο άλλο το τιμόνι». Και αμέσως έψαξαν να δουν αν
έχουν συγγενείς που κινούνται στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Και μετά έχουν άδικο αυτοί που λένε ότι χρειάζεται «ηλικιακός
κόφτης» στα ψηφοδέλτια.

Ποιους είδαμε στον αγώνα του ΟΣΦΠ - Σαχτάρ

Πάντως, όπως ομολογούν αρκετά πολιτικά στελέχη, φέτος οι Δελφοί ήταν ιδιαίτερα «ξενέρωτοι».
Δεν είχαμε ανακοινώσεις ούτε μεγάλες πολιτικές
ειδήσεις. Αυτό ωστόσο που έκανε αίσθηση ήταν ένα
πάνελ με βουλευτές από τα τρία μεγάλα κόμματα
που θα συζητούσαν για την πολιτική συναίνεση και
τη συνεργασία. Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
άρχισε να διαφωνεί για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
με βασικό επιχείρημα ότι καταργεί το 8ωρο, ενώ ο
Παύλος Χρηστίδης έλεγε ότι με κυβέρνηση ΝΔ
έχουν διπλασιαστεί οι μετακλητοί, ενώ τα νούμερα
λένε το αντίθετο σε σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εκεί πήρε τον λόγο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και τους προσγείωσε στην πραγματικότητα: «Για ποια συναίνεση μιλάτε; Εδώ δεν μπορούμε
να συμφωνήσουμε στα βασικά».

Σπανάκης υπέρ
του σκληρού ροκ
Την Τετάρτη θα μιλήσει σε φίλους και ψηφοφόρους ο Βασίλης Σπανάκης στο ξενοδοχείο
«Marriot». Όπως μαθαίνω, ο λόγος του Σπανάκη
θα παραπέμπει σε... σκληρό ροκ για τον ΣΥΡΙΖΑ,
τον οποίο θέλει να τον αντιμετωπίζουν όλα τα
στελέχη δυναμικά και όχι φοβικά. Επίσης, θα μιλήσει και για τη νέα σχέση που πρέπει να έχουν
τα στελέχη, οι βουλευτές και οι υπουργοί με τους
ψηφοφόρους. «Πρέπει να είμαστε κοντά στους
πολίτες, ειδικά αυτή την εποχή», τονίζει σε συναδέλφους του και τα βέλη πάνε και σε ορισμένα
υπουργικά στελέχη.

Αρκετά πολιτικά πρόσωπα είδαμε στον φιλικό
ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σαχτάρ Ντόνεσκ. Ενδιαφέρον είχε το παρεάκι που
αναπτύχθηκε μεταξύ του γνωστού δημοσιογράφου
Σταμάτη Μαλέλη, του κυβερνητικού εκπροσώπου
Γιάννη Οικονόμου και του υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου, μιας
και συζητούσε δημοσιογραφικά ζητήματα.
Στην ίδια σειρά επίσης παρεΐτσα ήταν ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Κώστας Κατσαφάδος αλλά και ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης… Βέβαια, την παράσταση
έκλεψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παρά το γεγονός ότι
είναι φανατικός βάζελος, πήγε στον αγώνα για να
στηρίξει την πρωτοβουλία του Ολυμπιακού υπέρ
της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ευγνώμων ο Σκρέκας

Ο Τζιώτης επανήλθε…

Όλα τα είχε η Μαριωρή, ο φερετζές
τής έλειπε. Θυμάστε έναν τύπο που έλαβε και υποψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ονόματι
Δημήτρης Τζιώτης; Επανήλθε λοιπόν ο τύπος, επικοινωνιολόγος στο επάγγελμα, και είπε να το παίξει και συνταγματο-

Ποια συναίνεση, ρε παιδιά;

λόγος. Με άρθρο σε γνωστή φιλοσυριζαϊκή ιστοσελίδα πρότεινε ή να κατοχυρωθεί συνταγματικά η απλή αναλογική χωρίς εκλογικό
όριο για πάντα ή να πάμε σε Προεδρική Δημοκρατία. Συνταγή για χάος δηλαδή.

Περιχαρής και ολίγον τι «υποχρεωμένος» στον
Άδωνι Γεωργιάδη ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, καθώς με τις
παρεμβάσεις του πρώτου επετεύχθη πριν από καιρό ένα μεγάλο ντιλ για μια τρικαλινή επιχείρηση
που απασχολούσε αρκετούς εργαζόμενους. Την
εταιρεία Κλιάφα με τα γνωστά αναψυκτικά, όπου
επένδυσε η οικογένεια Σαράντη με σκοπό να την
απογειώσει… Ήδη πριν από μέρες εγκαινίασε το
καινούργιο σύγχρονο εργοστάσιό της στην περιοχή έξω από τα Τρίκαλα.
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Θέλει αρχηγικό κόμμα
ο Αλέξης
Έχουμε φρέσκο και πλούσιο ρεπορτάζ από
Κουμουνδούρου, το οποίο έχουν αναλάβει εργολαβία οι «συμπαθούντες» δημοσιογράφοι
προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμα του
προέδρου Αλέξη. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Τσίπρας «κρατά το κόμμα», που σημαίνει ότι δεν σκέφτεται σε
καμία περίπτωση να πάρει τους δικούς του
και να φύγει, όπως
ενδεχομένως ελπίζουν… Δεν το κουνάει ο Αλέξης και το «νέο
κόμμα» που θα προκύψει μετά το Συνέδριο δεν θα
είναι πολυτασικό, αλλά αρχηγικό και προσωποπαγές. Σε όποιον δεν αρέσει, απλώς θα κατέβει από το τρένο… Δεν ξέρω αν θα γίνουν τα
πράγματα ακριβώς έτσι, πάντως έτσι έχουν
σχεδιαστεί από τη νέα ομάδα που πλαισιώνει
τον πρόεδρο. Και για να εξηγούμαστε, μιλάμε
για τους Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστο Σπίρτζη, Γιάννη Ραγκούση, Θανάση Θεοχαρόπουλο, Κώστα Ζαχαριάδη, Νάσο Ηλιόπουλο, Ευάγγελο Αποστολάκη, Θάνο Μωραΐτη,
Θεοδώρα Τζάκρη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιώργο Κατρούγκαλο. Με αυτούς
θα πάει σε πρώτη φάση, άντε να πάρει και τον
ταλαίπωρο τον Νίκο Παππά μαζί του…

Τι θα κάνει
η Εύα Καϊλή;
Επειδή καιρό τώρα ακούω και
διαβάζω διάφορα σενάρια για το
πολιτικό μέλλον της Εύας Καϊλή, ότι
δήθεν κατεβαίνει από την Ευρωβουλή στον Λευκό
Πύργο για να διεκδικήσει τη δημαρχία ή την κάθοδό
της στη Θεσσαλονίκη, δεν το αγοράζω αυτό το σενάριο. Εγώ ξέρω ότι συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το μόνο που συζήτησαν ήταν την παραμονή
της στην Ευρωβουλή για μία ακόμα θητεία. Ούτε η
Εύα τού έθεσε κάποιο άλλο θέμα ούτε ο Νίκος.

Αγκαλιά
Δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του ο
Φαήλος Κρανιδιώτης με το ποσοστό που
συγκέντρωσε η Μαρίν Λεπέν και ανέβασε
φωτογραφία αγκαλιά με την υποψήφια για
τη γαλλική προεδρία. Δεν γνωρίζω, όμως,
αν αυτή την κίνηση την εγκρίνουν ο Θάνος
Τζήμερος αλλά και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που τώρα είναι κάτω από την ίδια
πολιτική στέγη.

Χρονικό του Χρόνου
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Ο «Μπένι»
και η Άννα

Π

ρο ημερών σάς είχα γράψει με σαφήνεια ότι οι σχέσεις Βενιζέλου - Διαμαντοπούλου με το ΚΙΝΑΛ είναι από παγερές έως αδιάφορες και είχα επιμείνει ότι όχι
μόνο δεν αυτοπροτάθηκαν στον Ανδρουλάκη
για κάποια θέση, αλλά ούτε ο ίδιος έχει κάποια
διάθεση να τους
καλέσει.
Τώρα, λοιπόν,
στη δημοσιογραφική πιάτσα
κυκλοφορεί ένα
νέο σενάριο, ότι
ο Βαγγέλης Βενιζέλος και η
Άννα Διαμαντοπούλου θα μπορούσαν να τρέξουν ως επικεφαλής έναν νέο
πολιτικό φορέα στον ευρύτερο χώρο της δημοκρατικής παράταξης…
Ο «Μπένι» να παίξει τον ρόλο του think και η
Άννα του tank… Ωραίο σενάριο, δεν λέω, για
κινηματογραφική ταινία… Θα βόλευε ιδιαιτέρως και τη ΝΔ, αφού θα οδηγούσε σε περαιτέρω πολυδιάσπαση τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Μόνο που υπάρχουν κάποια αγκάθια. Ούτε
ο «Μπένι» ούτε η Άννα έχουν κάποιο ρεύμα
στην κοινωνία, αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Πολιτικά έχουν συνδεθεί με τις κακές μέρες του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν υπάρχει ελπίς.
Επίσης, ο Βενιζέλος δεν βλέπω να έχει καμία
διάθεση να τρέχει να μαζεύει ψήφους και να
οργανώνει πολιτικούς σχεδιασμούς. Άλλο
πράγμα θέλει μέσα του βαθιά… Το Μέγαρο
Τσίλερ απέναντι από το Μαξίμου…

ΚΕΝΤΡΙ
Οι χούλιγκαν της Μαρσέιγ
και η παρέμβαση
Θεοδωρικάκου
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης κατέθεσε εγγράφως αίτημα στις αρμόδιες
Αρχές για απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων της Μαρσέιγ,
ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της
Τούμπας (14/4/2022). Στην πρώτη αναμέτρηση
των δύο ομάδων, στο
πλαίσιο της διοργάνωσης UEFA Europa Conference League,
είχαν σημειωθεί σοβαρά
επεισόδια μεταξύ οπαδών, τόσο
περιμετρικά του
γηπέδου όσο και στην
πόλη της Μασσαλίας, γεγονός που αυξάνει την
επικινδυνότητα του επαναληπτικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Επικοινωνία για το ίδιο θέμα είχε
χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος με τον γενικό γραμματέα της UEFA Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Τζόρτζιο Μαρκέτι. Στην παρέμβασή του ο υπουργός ζήτησε να γίνει δεκτό το
αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και την προστασία της
κοινωνικοοικονομικής ζωής στη Θεσσαλονίκη.

Το εκκλησάκι και
το ποδήλατο του Πάιατ
Ο Αμερικανός
πρέσβης θέλησε
να αποχαιρετήσει τη χώρα μας
αναρτώντας στα
social media μια
φωτογραφία
στην οποία απεικονίζεται ένα
εκκλησάκι σε
κάποιο ελληνικό
νησί και έξω από
αυτό το αγαπημένο του ποδήλατο. Στις αρχές
του επόμενου
μήνα, ο Τζέφρι Πάιατ θα
ολοκληρώσει τη θητεία
του ως πρέσβη των ΗΠΑ
στην Αθήνα, παραδίδοντας
τη σκυτάλη στον Ελληνοαμερικανό Τζορτζ Τσούνη. Όπως τόνισε ο κ. Πάιατ,
θα του λείψει το ελληνικό καλοκαίρι και πρόσθεσε πως ήταν προνόμιο για εκείνον να υπηρετήσει ως πρέσβης «σε αυτή την αξιοσημείωτη γωνιά του κόσμου».
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Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου
στον Κυριάκο

Τo... Πρόσωπο
Ή το πρόγραμμα
του ΠΑΣΟΚ ή
ακυβερνησία
Ο Μιχάλης Κατρίνης θέλει η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του
ΠΑΣΟΚ, αλλιώς η Χαριλάου Τρικούπη δεν
συνεργάζεται με κανέναν. «Εμείς θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση πάνω στην
οποία θα καλέσουμε και τις υπόλοιπες δυνάμεις να μας πουν αν συμφωνούν για να
προχωρήσουμε την επόμενη μέρα της χώρας και αυτό θα γίνει βεβαίως μετά τις
πρώτες εκλογές». Δηλαδή, θα βγει πρώτη
η ΝΔ και θα υιοθετήσει το πρόγραμμα του
ΠΑΣΟΚ που θα είναι τρίτο, για να υπάρξει
κυβέρνηση. Κατανοητό, νομίζω… Απλώς
θυμίζω ότι ακριβώς το ίδιο έλεγε και ο Καρατζαφέρης παλιά…

Ο Florian Eder, δημοσιογράφος του Politico στους Δελφούς, ρωτά τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη ποια θα ήταν η μία και μοναδική ερώτηση που θα μπορούσε να
απευθύνει στην Πυθία στο γειτονικό μαντείο. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Το μαντείο ήταν ξακουστό για την ικανότητά του να σου δίνει πάντα την απάντηση που
ήθελες να ακούσεις. Για αυτό και επιβίωσε επί τόσα χρόνια. Αυτό ίσως είναι μια
δεξιότητα για κάποιους πολιτικούς. Σίγουρα δεν ανήκει στον τομέα των δεξιοτήτων που
έχω εγώ. (…) Πιστεύω ότι “το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου” είναι πόσο γρήγορα θα
τελειώσει ο πόλεμος, ποια θα είναι η ειρηνευτική διευθέτηση. Θα κλείσω από το σημείο
όπου ξεκίνησες: πρόκειται εντέλει για μια τεράστια ανθρωπιστική τραγωδία».

Ποιος δεν βγήκε ούτε
σύνεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ;
Ούτε απλός σύνεδρος ο σύντροφος Κώστας Πουλάκης, άλλοτε γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών και μέχρι
χθες εκλογολόγος του Αλέξη Τσίπρα. Γλίτωσαν όλοι από τις αναλύσεις
του. Και οι προεδρικοί και η «Ομπρέλα». Κανείς δεν τον θέλει πλέον τον Κώστα…

Αντάρτικο

Οι μικρές… φαβέλες της Δεξιάς

Ε

Σε βέρτιγκο
Το να υπάρχουν διαφορετικές γραμμές σε δύο
ενημερωτικά μέσα του ίδιου ομίλου το έχουμε
δει και το αντιλαμβανόμαστε για λόγους ισορροπιών. Αλλά το να διαψεύδει το ενημερωτικό
σάιτ το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που μοίραζε το Σάββατο «κόκκινες» κάρτες σε υπουργούς που ανήκουν, στον ίδιο όμιλο, αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία. Μάλλον η πρόσφατη
μετεγκατάσταση του σάιτ στο ίδιο κτίριο με την
εφημερίδα έφερε σύννεφα…

ΚΕΝΤΡΙ

κτός από την τριπλέτα Μπογδάνου - Φαήλου - Τζήμερου, έντονη κινητικότητα
υπάρχει και γύρω από το όνομα του Νίκου
Καραχάλιου… Ακούγεται ότι συζητούν τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα ο πρώην πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Φορτσάκης, ο
πρώην υπουργός Θανάσης Γιαννόπουλος, καθώς
και ο πρώην βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος. Έντονη κινητικότητα επιδεικνύει και ο
επιχειρηματίας Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, ο
οποίος έχει ιδρύσει την Πανελλήνια Πατριωτική
Ένωση. Με συνεχείς περιοδείες σε όλη τη χώρα,
προσπαθεί να διαδώσει τις αρχές και αξίες του
κόμματός του. «Αγαπάμε τη χώρα, είμαστε αδέσμευτοι, δεν έχουμε φόβους για να μιλάμε, δεν
εκπροσωπούμε συμφέροντα. Θα δώσουμε τη μάχη με στόχο κάθε οικογένεια να ευημερεί», δηλώνει. Επίσης, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος -όχι τυχαία- έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα social media, ενώ υπάρχουν και
τα «ορφανά» του Γιώργου Τράγκα, οι Ελεύθεροι
Άνθρωποι.

Παρά το γεγονός πως έχει δηλώσει ότι
δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ο
βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Κωνσταντίνος Τζαβάρας εξακολουθεί να προκαλεί με τις κινήσεις του το Μαξίμου.
Μετά τη συνέντευξή του σε τοπικό μέσο όπου άφηνε αιχμές κατά της κυβέρνησης, τώρα κατέθεσε ερώτηση
προς τον Κώστα Σκρέκα για το ζήτημα
της ενέργειας. Μάλιστα θεωρεί πως η
απολιγνιτοποίηση το 2028 είναι ένας
«επιθυμητός αλλά όχι ρεαλιστικός
ρόλος». Στο Μαξίμου, πάντως, δεν
δείχνουν να ασχολούνται σοβαρά με
την κριτική του βουλευτή Ηλείας.

LOCK
Δέκατος τρίτος και καταϊδρωμένος ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο γραμματέας του
κόμματος. Μιλάμε για τεράστια αποδοχή μέσα στο κόμμα. Με μια μικρούλα τάση
που προσπάθησε να φτιάξει
ο εκπρόσωπος Τύπου του
κόμματος και υποψήφιος
για τον Δήμο Αθηναίων Νάσος Ηλιόπουλος, βγήκε
13ος σε κάλπη της ΟΜ Πατησίων. Μη γελάτε, σας παρακαλώ, ο Νάσος είναι η βιτρίνα του κόμματος!
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ΘΕΣΕΙΣ

Η βοή του πλησιάζοντος αναθεωρητισμού…

Ο

του

Γιάννη
Βαληνάκη
Καθηγητής,
πρ. υφυπουργός
Εξωτερικών

πόλεμος στην Ουκρανία αιφνιδίασε δυστυχώς, παρά
τα εμφανή προμηνύματα, τους περισσότερους αναλυτές, αλλά και πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Με τις εχθροπραξίες και τις βιαιότητες
μιας πρωτόγνωρης για τον 21ο αιώνα στρατιωτικής σύγκρουσης, πυροδότησε παράλληλα και ευρύτερες πολιτικές ανακατατάξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Αποδεικνύεται έτσι ένας σημαντικός σταθμός στη σύγχρονη ιστορία με σημαντικές επιπτώσεις και στη γειτονιά μας. Ενώ όμως οι συνέπειες στην οικονομία και ενέργεια βρίσκονται στο κέντρο του εθνικού ενδιαφέροντος, οι αντίστοιχες στη διεθνή θέση της χώρας φαίνεται να αγνοούνται. Επείγει συνεπώς να εξαχθούν διδάγματα
και συμπεράσματα για τις συνέπειες του πολέμου στην περιοχή και την ίδια τη χώρα μας.
Κεντρικής σημασίας για τις εξελίξεις θα είναι ασφαλώς η
ίδια η τελική έκβαση του πολέμου. Πιθανότερη θεωρείται γενικότερα η πύρρεια επικράτηση της ρωσικής στρατιωτικής
μηχανής στο πεδίο, δεδομένου ότι, παρόλο που κατέκτησε
ένα 15-30% του ουκρανικού εδάφους, αποδείχθηκε απίστευτα αναποτελεσματική στο πεδίο της μάχης. Ένας από τους βασικούς συντελεστές των αδυναμιών αυτών ήταν ασφαλώς και
η απροσδόκητα σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών αλλά και η
στρατιωτική τους εκπαίδευση και προετοιμασία (από Δυτικούς συμβούλους) τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο σημαντική
απεδείχθη και η αφύπνιση, ενότητα, και ανέλπιστα ισχυρή
απάντηση της Δύσης -με κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα,
αλλά όχι μόνο. Ενώ ξεκίνησε μουδιασμένη απέναντι στα αιτήματα για στρατιωτική βοήθεια, προχωρά πλέον ακάθεκτη σε
υβριδική στρατιωτική εμπλοκή με αυξανόμενη παροχή σύγχρονου στρατιωτικού υλικού προς το Κίεβο.
Πύρρεια θα είναι μια νίκη για τη Ρωσία αν -στο πιθανότερο
σενάριο- παρά τις μεγάλες και πολυδιάστατες απώλειες (σε
νεκρούς, στις ένοπλες δυνάμεις της και τον εξοπλισμό της,
στην οικονομία της, στο στρατιωτικό της γόητρο κ.λπ.) πετύχει
να εξασφαλίσει ντε φάκτο ή και ντε γιούρε (μέσω συμφωνίας)
περισσότερα εδάφη σε σχέση με πριν από τη φετινή εισβολή ανεξάρτητα από το πώς θα παρουσιαστεί το κόστος της από
τον Πούτιν. Ιδίως, μάλιστα, αν πετύχει τελικά να συνδέσει εδαφικά, και άρα στρατηγικά, μια διευρυμένη έκταση της επαρχίας Ντονμπάς με εξίσου διευρυμένα εδάφη της Κριμαίας,
αποκόπτοντας έτσι την Ουκρανία από το μεγαλύτερο μέρος

Κάθε Τρίτη

της πρόσβασής της στη θάλασσα. Επιπλέον ζωτικό στόχο θεωρεί ο Πούτιν την ουδετερότητα και σε έναν βαθμό αποστρατιωτικοποίηση του Κιέβου. Μια τέτοια πύρρεια νίκη είναι μάλλον αδιανόητη για έναν δυτικό σχεδιαστή και πολιτικό, αλλά
εκ των πραγμάτων ανεκτή και αξιοποιήσιμη για τον Πούτιν
μπροστά στην αδυναμία επίτευξης επί του πεδίου των πιο φιλόδοξων στόχων που αρχικά είχε θέσει.
Η ατιμωρητί παραβίαση διεθνών συνόρων, η πρόσκτηση
εδαφών διά της στρατιωτικής βίας και η τυχόν αναγνώριση
παρόμοιων τετελεσμένων δεν θα αποτελούν καλά νέα για την
Κύπρο, που ζει ανάλογη τραγωδία από το 1974. Αλλά ούτε και
για την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει ανοιχτές πλέον αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας -και μάλιστα όχι μόνο
στον αέρα και τη θάλασσα ή τους βυθούς της, αλλά και στο ίδιο
το νησιωτικό έδαφός της. Αντίθετα, θα ενισχύσει πιθανότατα
τις πολεμοχαρείς τάσεις παγκοσμίως, και ειδικά στη γειτονιά
μας εκείνες του συστήματος Ερντογάν που μιμείται τον νέο
τσάρο. Για αυτό και η επικρατούσα σήμερα τάση στη χώρα
μας, που περιέργως διαβλέπει μέσα από την ουκρανική σύγκρουση το «τέλος του αναθεωρητισμού», δεν φαίνεται να
προβλέπει ορθά τις εξελίξεις -πλην εάν ριζικά ανατραπούν τα
σημερινά δεδομένα.
Ανεδαφική φαίνεται για τους ίδιους λόγους και η παραδοσιακή ελπίδα/ανάλυση πολλών που θεωρούν ότι Ελλάδα,
Τουρκία, Κύπρος απέκτησαν αιφνιδίως λόγω του πολέμου
«κοινά συμφέροντα» και μπορούν/πρέπει «επιτέλους να τα
βρουν». Μακάρι να ασκούσε η Ουάσιγκτον την ισχύ της για να
συνετίσει την Άγκυρα και να διαφαινόταν μια προοπτική δίκαιης και βιώσιμης εξομάλυνσης της αντιπαράθεσης. Οι ΗΠΑ
προφανώς επιθυμούν την ηρεμία μεταξύ συμμάχων, αλλά δεν
την εννοούν υπέρ μας, ούτε καν στη βάση των ίσων αποστάσεων. Το προανήγγειλε, άλλωστε, ξεκάθαρα προ ημερών η υφυπουργός κυρία Νούλαντ με τρόπο που ανατρέπει υπέρ της
Τουρκίας όλα τα ελληνικά σχέδια:
α) αναβάθμιση της Τουρκίας με άρση όλων των τυπικών και
άτυπων εμπάργκο οπλικών συστημάτων εναντίον της Άγκυρας (από ΗΠΑ, Καναδά, Μεγ. Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία κ.λπ. τα όπλα τους θα φτάσουν στην περιοχή μας… πιο γρήγορα
από τις Belharra),
β) ανάδειξη της Τουρκίας σε κεντρική θέση στο πλέγμα
αγωγών/όδευσης των υδρογονανθράκων της Αν. Μεσογείου

(στην ουσία με έναν «EastMedTurk») σε αντικατάσταση της
Ελλάδας ως κόμβου και του EastMed που ξέραμε. Ενώ, δηλαδή, μέχρι σήμερα αποτελούσε ξεκάθαρα ένα στρατηγικό σχέδιο υποστήριξης (έμμεσα και από τις ΗΠΑ) των ελληνικών και
κυπριακών θέσεων για τις ΑΟΖ τους, ετοιμάζεται η ανατροπή
του με αμερικανική και ισραηλινή υποστήριξη υπέρ της όδευσης του αερίου μέσω Τουρκίας και ακύρωση της ελληνικής
ΑΟΖ στην Αν. Μεσόγειο,
γ) υιοθέτηση (φραστικά σε πρώτο στάδιο) ίσων αποστάσεων της Ουάσιγκτον ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία και τα παράνομα Κατεχόμενα.
Όλα αυτά εκτυλίσσονται την ώρα που η Ελλάδα παρέχει
καίριες διευκολύνσεις (Αλεξανδρούπολη, Σούδα κ.λπ.) στη
νατοϊκή άμυνα, ενώ η «σύμμαχος» Τουρκία τηρεί ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Ρωσίας (μη συμμετοχή στις κυρώσεις,
άρνηση κλεισίματος του εναερίου χώρου της και πρόσβασης
συμμαχικών σκαφών στη Μαύρη Θάλασσα, παράνομος πλουτισμός από τις κυρώσεις κ.λπ).
Η «επόμενη μέρα», μετά το τέλος του πολέμου, δεν είναι
όσο μακριά νομίζουμε. Αργά ή γρήγορα θα επέλθει μια «λύση», αλλά τότε θα είναι αργά για κινήσεις που αποδίδουν καλύτερα όταν γίνονται προληπτικά και έγκαιρα. Όλες οι σοβαρές χώρες -και δυστυχώς πρώτη η γειτονική μας- μελετούν
και αναλύουν μέσω των αρμόδιων οργάνων τους την εξέλιξη
του πολέμου: τα στρατηγικά δόγματα, την αποτυχία της δυτικής αποτροπής, τις επιχειρήσεις και τους εξοπλισμούς μιας
σύγχρονης σύρραξης, τα διδάγματα από την εφαρμογή τους,
τις κυρώσεις, τον πόλεμο της προπαγάνδας (ψυχολογικών
επιχειρήσεων) και του διαδικτύου, τις εκατέρωθεν διαπραγματευτικές θέσεις και την εξέλιξή τους κ.λπ. Στη χώρα μας
δεν έγινε, αντίθετα, γνωστή οποιαδήποτε τέτοια πολυδιάστατη
θεσμική παρακολούθηση -με την επιφύλαξη να κρατήθηκε
μυστική. Ούτε το ΚΥΣΕΑ συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτόν (η
πρόχειρη συζήτηση για τα Καλάσνικοφ ή για τα εσωτερικά
ενεργειακά μέτρα δεν μοιάζει να πληροί τα παραπάνω κριτήρια). Ούτε ύστερα από τόσες εξωτερικές περιπέτειες που από
το 2019 ζει η χώρα, κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθεί έστω η
προεκλογική εξαγγελία για θεσμοθέτηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Να ελπίσουμε ξανά στη συνδρομή του «Θεού
της Ελλάδας» όταν όμως πια «η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων» θα έχει γίνει εκκωφαντική;

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

Οι εκλογές είναι προ των πυλών. Εθνικές, το αργότερο σε
δεκαπέντε μήνες. Αυτοδιοικητικές, σε δεκαοκτώ μήνες, και
μέχρι τότε θα δίνουν και θα παίρνουν οι πολιτικές συζητήσεις,
δημοσκοπήσεις, διαφωνίες, αντεγκλήσεις και όλα όσα πρόκειται να δούμε από τα επιτελεία των κομματικών και αυτοδιοικητικών συνδυασμών. Μεγάλες εκπλήξεις και ανατροπές
είναι πιθανές, πιο πιθανά λάσπη στον ανεμιστήρα, χτυπήματα
κάτω από τη μέση και μια σειρά από ατελείωτα τιπ, έξυπνες
ατάκες, θα κυριαρχήσουν στον προεκλογικό λόγο. Η πεμπτουσία της στρατηγικής πολλών στελεχών, που στερούνται μεγάλο
χρηματικό ποσό, για την προβολή της προεκλογικής καμπάνιας τους.
Ένα έξυπνο τιπ, επαναλαμβανόμενο σε όλα τα ΜΜΕ, δίνει
προστιθέμενη αξία στην εικόνα του υποψήφιου πολιτικού, αυξάνοντας την αναγνωσιμότητά του και δίνοντας θετικό πρόσημο στην εικόνα του. Οι δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται για έξυπνες ατάκες, πρωτότυπα τιπ και τα προβάλλουν στις πρώτες
σελίδες, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Επωφεληθείτε από τα τιπ που διαβάζετε κάθε Τρίτη και από
την προσφορά για τα 333+1 tips που θα βρείτε στο βιβλίο «Ευ
Πολιτεύεσθαι» σε ειδική τιμή προσφοράς για τους αναγνώστες της εφημερίδας «Political».
1. H πολιτική, εκτός από τα κενά, απεχθάνεται και τα δόγματα.
2. Αναμνηστική δόση ψήφου απαιτούν αρκετοί πολιτικοί
στη δύση της καριέρας τους από τους πολίτες.
3. Μαζί με τα κοινωνικά συμβόλαια που υπογράφουν οι πολιτικοί με τους πολίτες, απαιτείται να υπογράφεται και συμβόλαιο αλληλοκατανόησης. Διαφορετικά, μιλάνε σε παράλληλους κύκλους.
4. Στη ζωή όπως και στην πολιτική, μακριά από «κλίκες» και
«αυλές». Τρώνε χρόνο και κοστίζουν ακριβά.
5. Η πολιτική είναι παιχνίδι δύναμης και ρεαλισμού. Κάθε
άλλο, είναι μέρος των δημόσιων σχέσεων.
6. Ο πετυχημένος πολιτικός έχει πλούσιο παρελθόν, σπουδαίο παρόν και λαμπρό μέλλον.
7. Στις ερχόμενες εκλογές θα χρειαστούν πολλά «φύλλα

συκής» για να κρυφτούν αρκετά πολιτικά πρόσωπα.
8. «Ας μην τρώμε αλλήλους» μέσα στην παράταξή μας. Δεν
μας συμφέρει και ούτε αποδίδει. Ιδιαίτερα στα συνέδρια!
9. Στους προεκλογικούς λόγους όλοι μιλάνε για σχέδια,
οράματα και μέλλον. Για την «ταμπακιέρα» κανείς.
10. Κάθε αγορά από το εμπόριο συνοδεύεται και από υπογεγραμμένη εγγύηση. Κάθε ψήφος βασίζεται μόνο στην καλή
πίστη του εργολάβου.
11. Η επαφή με την κοινωνία είναι πολιτική. Η «μπουρδολοτου
γία» σε συμβούλια, επιτροπές και συνέδρια είναι χάσιμο χρόΘανάση
νου.
Παπαμιχαήλ
Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips», και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατίθεται στην Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 210 9568066, 6932266217.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στοίχημα για
τον Τσίπρα
ο μετασχηματισμός
του ΣΥΡΙΖΑ

Σ

τον μετασχηματισμό
του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα με βαθιά κοινωνική
γείωση, δημοκρατικό
και δεκτικό σε νέες προοδευτικές στρατηγικές, στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από τις διαδικασίες του 3ου Συνεδρίου του
ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκινά την Πέμπτη
στο κλειστό του γήπεδο του τάε
κβον ντο στο Φάληρο. Τις διαδικασίες θα ανοίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με ομιλία του στις
19.00.

«Ένα ήσυχο Συνέδριο»
«Θα είναι ένα ήσυχο Συνέδριο.
Δεν υπάρχει πεδίο εντάσεων.

Εξάλλου, κανείς δεν αμφισβητεί
τον πρόεδρο», δηλώνουν κύκλοι
του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως ακόμη και η «Ομπρέλα» που εξέφρασε μεγάλες αντιδράσεις για
την εκλογή από τη βάση, έχει
«συνθηκολογήσει» στο όνομα
της ενότητας του κόμματος, για
να απολέσει το χαρακτηριστικό
της εσωστρέφειας που της χρεώνουν οι προεδρικοί. Άλλωστε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε στο
«παρά πέντε» τον κανονισμό
εκλογής προέδρου «αναίμακτα»,
ανοίγοντας ακόμη περισσότερο
το κόμμα στην κοινωνία και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους
επικεφαλής της «Ομπρέλας». Το

ερχόμενο Σάββατο οι 5.000 σύνεδροι θα κληθούν να ψηφίσουν
για Κεντρική Επιτροπή η οποία
θα αποτελείται από 300 μέλη. Η
εκλογή των μελών της Κεντρικής
Επιτροπής γίνεται ανά περιφέρεια και ο καταμερισμός των θέσεων έχει ως εξής:
 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10 μέλη
 Κεντρική Μακεδονία: 34 μέλη
 Δυτική Μακεδονία: 10 μέλη
 Ήπειρος: 10 μέλη
 Θεσσαλία: 12 μέλη
 Ιόνια Νησιά: 6 μέλη
 Δυτική Ελλάδα: 20 μέλη
 Στερεά Ελλάδα: 8 μέλη
 Αττική: 150 μέλη

Το ερχόμενο
Σάββατο, 5.000
σύνεδροι θα
ψηφίσουν για
Κεντρική Επιτροπή η
οποία θα αποτελείται
από 300 μέλη

 Πελοπόννησος: 14 μέλη

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21/03/2022.

 Βόρειο Αιγαίο: 4 μέλη
 Νότιο Αιγαίο: 4 μέλη
 Κρήτη: 16 μέλη

Πρόβλημα η κλειστή ομάδα

 Εξωτερικό: 2 μέλη

«Το Συνέδριο θα συσπειρώσει
την κομματική βάση, θα φέρει την
κοινωνία πιο κοντά μας και ο Τσίπρας θα βγει ακόμη πιο ισχυρός.
Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι
εκεί. Και το ξέρουμε όλοι αυτό»,
υποστηρίζουν πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας, αφήνοντας αιχμές για μια κλειστή ομάδα
γύρω από τον πρόεδρο Τσίπρα,
που κινεί υπόγεια τα νήματα στα
οργανωτικά κομματικά όργανα,
μπλοκάροντας συχνά πυκνά τις
εντολές του προέδρου.

Το όριο εκπροσώπησης των
βουλευτών/τριών στην Κεντρική
Επιτροπή ορίζεται για την Περιφέρεια Αττικής στο 15% και για τις
υπόλοιπες περιφέρειες στο 20%
των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγει κάθε περιφέρεια. Δικαίωμα να ψηφίσουν
για την εκλογή προέδρου έχουν
όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Επίσης δικαίωμα να ψηφίσουν
για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη

Απολογήθηκε η Τουλουπάκη για τη Novartis

Ο Χατζηδάκης για ΟΑΕΔ και «Δουλειές Ξανά»

Στο ανακριτικό γραφείο της αρεοπαγίτου
ανακρίτριας Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου επέστρεψε χθες η πρώην
επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, προκειμένου να απολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας
για την υπόθεση Novartis με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η Ελένη Τουλουπάκη, που είχε ζητήσει προθεσμία τρεις φορές, βρίσκεται αντιμέτωπη με το κακούργημα της κατάχρησης
εξουσίας, αλλά και με τα πλημμεληματικού
βαθμού αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακο-

Πολιτικό «χορηγό» της κυβέρνησης χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κ. Χατζηδάκης,
απαντώντας στις επικρίσεις για το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι με τη στάση της υπέρ
όσων επωφελούνται από τις πολιτικές του ΟΑΕΔ, αν και δεν το δικαιούνται, καλύπτει αθέμιτες
πρακτικές. Μάλιστα, όπως είπε ο
υπουργός, από τα στοιχεία του
Οργανισμού βρέθηκαν 40.000
συμπολίτες μας με εισόδημα πάνω
από 30.000 ευρώ που έπαιρναν για χρόνια
το επίδομα ανεργίας. Χαρακτήρισε, δε,
αστειότητες όσα καταγγέλλονται περί μετατροπής του ΟΑΕΔ σε δημόσια υπηρεσία,
ενώ υπεραμύνθηκε των εισοδηματικών

λούθηση, παραβίασης δικαστικού απορρήτου και παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Μετά τη γνωστοποίηση της κλήσης της σε απολογία, η ίδια είχε αρνηθεί τις κατηγορίες που της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να μετατραπεί το τεράστιο διεθνές σκάνδαλο σε «σκευωρία Novartis».
Μάλιστα, σε δήλωση που είχε αποστείλει,
απαντούσε ευθέως στη διατύπωση του
πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά «θα
τους πάω μέχρι τέλους», λέγοντας: «Αντίθετα, η δική μου μόνη απάντηση και ακλόνητη
θέση είναι η δέσμευσή μου ότι θα εξακολουθήσω να υπηρετώ την αλήθεια και το δίκαιο,
με σθένος, πραγματικά “μέχρι τέλους”».

κριτηρίων για τα ωφελήματα των ανέργων,
όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το επίδομα θέρμανσης. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Θεανώ Φωτίου
τόνισε ότι «τα greek statistics του κ. Χατζηδάκη οδηγούν σε διάλυση τον
ΟΑΕΔ», ενώ ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μουλκιώτης έκανε
λόγο για νομοσχέδιο «νεοφιλελεύθερης κοπής». Εκτρωματικό
χαρακτήρισε το νομοσχέδιο το ΚΚΕ.
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο που
εισάγεται αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια
προς ψήφιση υπερψηφίζει η ΝΔ, καταψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, ενώ ΚΙΝΑΛ
και Ελληνική Λύση θα τοποθετηθούν στην
Ολομέλεια.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Εκστρατεία Δένδια
για τη Μαριούπολη

Π

ρωτοβουλίες ώστε να κινητοποιήσει εταίρους και συμμάχους με στόχο να διασφαλιστεί η επιβίωση της ελληνικής
ομογένειας στην Ουκρανία αναλαμβάνει
η Αθήνα, με τον Νίκο Δένδια να κομίζει
το μήνυμα στους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε
τους συναδέλφους του για το ταξίδι που
πραγματοποίησε στις αρχές Απριλίου
στην Οδησσό καθώς και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική πλευρά, ώστε να μεταφέρει ανθρωπιστική
βοήθεια στις πόλεις που έχουν καταστραφεί από τα ρωσικά πυρά. Ο κ. Δένδιας, μάλιστα, τόνισε στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνήλθε
χθες στις Βρυξέλλες, ότι ο βασικός στόχος της Αθήνας είναι η ανθρωπιστική
βοήθεια να φτάσει όχι μόνο στην Οδησσό
αλλά και στη μαρτυρική Μαριούπολη.
Οι προσπάθειες που καταβάλλει το
υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τη γαλλική προεδρία και τον Ερυθρό Σταυρό για

το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων προσκρούουν στην άρνηση της Μόσχας, η οποία εμμένει στην τακτική του
«στραγγαλισμού» που εφαρμόζει από τις
πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία.

Βασικές αρχές
«Η κρίση στην Ουκρανία είναι μια κρίση που αφορά τις βασικές αρχές μας, τη
δημοκρατία, την εδαφική ακεραιότητα
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να
λάβουμε ξεκάθαρη θέση σε όλα τα μέτωπα», τόνισε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης.
Οι ομογενείς που παραμένουν στην
πόλη-φάντασμα βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωση του ελληνισμού της
Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής,
ενώ ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την ομιλία του
στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας,
αναφέρθηκε στη βαρβαρότητα των ρωσικών στρατευμάτων, κάνοντας λόγο για
δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Μαριούπολη.

Αποσταθεροποίηση
Η κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στην
Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται για 48η

ημέρα, αυξάνει τον κίνδυνο για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμά η
Αθήνα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από τους
υπουργούς Εξωτερικών της Ευρώπης να
επισπεύσουν τις αποφάσεις τους για τη
Λιβύη, προειδοποιώντας πως, αν η Ένωση δεν αντιδράσει άμεσα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο πεδίο εντάσεων στα νότια σύνορά της. Παράλληλα, το βλέμμα της ελληνικής διπλωματίας παραμένει καρφωμένο στα
Δυτικά Βαλκάνια, με την Αθήνα να επιχειρεί την ανάληψη κομβικού ρόλου τόσο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς
όσο και στην ενταξιακή πορεία των συγκεκριμένων κρατών, σε μια προσπάθεια
να ανακόψει τη διείσδυση της Άγκυρας
στην περιοχή.

Ενημέρωσε το Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων
της Ευρώπης για το δράμα
των ομογενών μας και
την κατάσταση που συνάντησε
στην Οδησσό

Σήμερα
στο Τόκιο
Τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά
τη ρωσική εισβολή αλλά και την
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Ινδο-Ειρηνικό θα συζητήσει σήμερα ο Νίκος Δένδιας
με τον Ιάπωνα ομόλογό του Γιοσιμάσα Χαγιάσι. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη στο Τόκιο, η
οποία μεταξύ άλλων θα επικεντρωθεί στην προώθηση των διμερών
σχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η οικονομία και η ενέργεια, ενώ στο μικροσκόπιο θα
μπουν και οι σχέσεις Ευρώπης Ιαπωνίας. Οι δύο πλευρές αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κοινή
προσήλωσή τους στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του
Δικαίου της Θάλασσας, και τον
συντονισμό στο πλαίσιο του ΟΗΕ
ενόψει των υποψηφιοτήτων των
δύο χωρών για τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Ο Νίκος Δένδιας θα
συναντηθεί και με τον πρόεδρο και
πρώην υπουργό Εξωτερικών Τάρο
Κόνο καθώς και με μέλη της Ελληνικής Ομάδας Φιλίας του Κοινοβουλίου της Ιαπωνίας.
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Η ώρα του Πυροβολικού
και των Τεθωρακισμένων

Μ

ετά την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, ήρθε η ώρα για την ενίσχυση και του Στρατού Ξηράς, με το Πυροβολικό και τα Τεθωρακισμένα να διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος. Στις 48 ημέρες από την έναρξη
της ρωσικής εισβολής, ουκ ολίγες αναφορές έχουν γίνει στα «βιβλία συμπερασμάτων» του ελληνικού Επιτελείου σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την
ισχύ πυρός των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις εμπόλεμες ζώνες της
Ουκρανίας και από τις δύο πλευρές.
Τα συμπεράσματα αυτά έρχονται να
επιβεβαιώσουν τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πυροβολικού στο ΥΠΕΘΑ για την
αναβάθμιση του συνόλου των Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων, Μ-270 Α0,
που περιέχει το ελληνικό οπλοστάσιο.

Αίτημα στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 36 συστήματα MLRS που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Α2 και θα εμπλουτίσουν τη φαρέτρα τους με νέα όπλα και πυρομαχικά.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να απευθύνει επίσημο αίτημα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, ζητώντας να ενημερωθεί για
τη διαθεσιμότητα και το κόστος του εκσυγχρονισμού. Καθώς πρόκειται για
πρόγραμμα FMS, η Αθήνα θα στείλει
LoR για LoA, με την αμερικανική απάντηση να αναμένεται εντός του 2022. Παράλληλα, αναζητείται ο φορέας που θα
αναλάβει το τεχνικό κομμάτι της αναβάθμισης σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, Lockheed Martin.
Πληροφορίες της «Political» αναφέρουν ότι ο αμερικανικός κολοσσός βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τα ΕΑΣ, αν και όπως υποστηρίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, για να στηθεί γραμμή παραγωγής
στο Αίγιο απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά, όμως, θα
μπορούσε να επωφεληθεί πολλαπλώς,
καθώς όχι μόνο θα πετύχει την αναβάθμιση των συστημάτων από την εγχώρια
αμυντική βιομηχανία αλλά θα έχει τη
δυνατότητα να αναλάβει αντίστοιχα
συμβόλαια για άλλους χρήστες ίδιου τύ-

που MLRS, όπως το Μπαχρέιν, που επίσης έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον
εκσυγχρονισμό των δικών του συστημάτων.

Απίστευτη εμβέλεια
Πηγές της Lockheed Martin αποκαλύπτουν ότι στο «στόχαστρο» της ελληνικής πλευράς βρίσκονται τα βλήματα
GMLRS με βεληνεκές από 15 έως 84 χιλιόμετρα, τα οποία καθοδηγούνται στον
στόχο με GPS, αλλά και οι ρουκέτες αυξημένης εμβέλειας ER-GMLRS που
φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα. Η πιο σημαντική προσθήκη που εξετάζει το ελληνικό Επιτελείο όμως, και σύμφωνα με
πληροφορίες είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει ο Στρατός Ξηράς, είναι το PrSM
(Precision Strike Missile) της Lockheed
Martin με ακόμη μεγαλύτερο βεληνε-

κές, που αγγίζει τα 500χλμ και έχει εντυπωσιακή ακρίβεια. Τα εκσυγχρονισμένα MLRS θα αναλάβουν την άμυνα
των νησιών καθώς με τον υψηλό ρυθμό
βολής τους, 12 ρουκέτες σε λιγότερο
από ένα λεπτό, μπορούν να πλήξουν
στόχους στα μικρασιατικά παράλια ή να
αντιμετωπίσουν αεραποβατικές ενέργειες και εχθρικά προγεφυρώματα στην
περιοχή του Αιγαίου.

Τα νέα όπλα και πυρομαχικά
που θα αναβαθμίσουν τον
Στρατό Ξηράς - Η εμπειρία από
τον ρωσοουκρανικό πόλεμο

AMYNA
Αμυντικός άξονας
Ελλάδας - Ισραήλ

Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ,
Αβίβ Κοχάνι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο ΑΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος. Αφορμή
στάθηκε η αναβολή της προγραμματισμένης επίσκεψης του Έλληνα αρχηγού στο Ισραήλ λόγω της επικρατούσας κατάστασης ασφαλείας στην
περιοχή, όμως οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί συζήτησαν ακόμη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις
επιπτώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης
στην ενίσχυση της στενής συνεργασίας στον αμυντικό τομέα μέσω της
συμμετοχής σε κοινές ασκήσεις
(«Ηνίοχος», «Ωρίων», «Blue Flag»)
και με την εφαρμογή του «Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ» που υπεγράφη πρόσφατα με στόχο τη διατήρηση της
ασφάλειας και της σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή.

Νέες προκλήσεις
από την Άγκυρα
Σε απόλυτη εγρήγορση βρίσκεται η
Πολεμική Αεροπορία, καθώς μετά τα
μπαράζ παραβιάσεων των τελευταίων ημερών η Άγκυρα «επέστρεψε»
με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
νησιά. Το απόγευμα της Δευτέρας,
δύο τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω
από το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς
και τους Αρκιούς, ενώ στη συνέχεια
άλλαξαν την πορεία τους πραγματοποιώντας υπέρπτηση και πάνω από
την Παναγιά, τις Οινούσσες και το
βορειοανατολικό άκρο της Χίου.
Στην περιοχή έσπευσαν αεροσκάφη
της Πολεμικής Αεροπορίας που αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρκικά μαχητικά.

ΡOLITICAL
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Πιο κοντά στο ΝΑΤΟ Φινλανδία και Σουηδία

Προς κατάρρευση η οικονομία της Ουκρανίας

Ο Πούτιν διέπραξε «τεράστια στρατηγική γκάφα» με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς Φινλανδία και Σουηδία οδεύουν προς το να ενταχθούν στο NATO το καλοκαίρι, γράφουν οι «Times» του Λονδίνου, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Αν μπουν
στο ΝΑΤΟ αυτά τα παραδοσιακά ουδέτερα σκανδιναβικά κράτη, ο Πούτιν θα βρεθεί
μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει νέα σύνορα με την Ατλαντική Συμμαχία, μήκους
1.340 χιλιομέτρων. Η Μόσχα έχει ήδη απειλήσει τις δύο χώρες με «σοβαρές συνέπειες,
πολιτικές και στρατιωτικές», εάν ενταχθούν στο NATO. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
60% των Φινλανδών τάσσεται τώρα υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ, ποσοστό διπλάσιο από
ό,τι πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μείωση του ΑΕΠ της χώρας στο μισό προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα,
που μιλά για ραγδαία αύξηση της φτώχειας στον πληθυσμό. Το ποσοστό των
Ουκρανών που ζει με 5,5 δολάρια την ημέρα αναμένεται να αυξηθεί από το
1,8% το 2021 στο 19,8% φέτος, ενώ το σενάριο θα είναι ακόμα πιο ζοφερό αν
παραταθεί ο πόλεμος. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι τα φορολογικά έσοδα της Ουκρανίας έχουν πλέον καταρρεύσει, όχι μόνο γιατί έχουν κλείσει
εντελώς ή εν μέρει οι επιχειρήσεις, αλλά και επειδή η εξαγωγή σιτηρών είναι πλέον αδύνατη από μεγάλο μέρος της χώρας, λόγω των τεράστιων ζημιών στις υποδομές.

Με τον «χασάπη της Συρίας»
στην πιο μεγάλη επίθεση…

Σ

την πιο άγρια και αιματηρή φάση
του μπαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τους Ρώσους να
έχουν αρχίσει το σφυροκόπημα
στο Ντονμπάς, μετακινώντας μεγάλες δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο. Για «μάχες
που θα θυμίσουν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» μιλά ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, ζητώντας απεγνωσμένα περισσότερα όπλα από τη Δύση.
Οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για τη «μητέρα των μαχών», καθώς ο
ρωσικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση στα ανατολικά, στις περιοχές του
Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ (Ντονμπάς),
που ελέγχονται εν μέρει από φιλορώσους
αυτονομιστές αντάρτες, και τις οποίες ο
Πούτιν αναγνώρισε σαν ανεξάρτητα εδάφη τρεις ημέρες πριν από την εισβολή.

Οι συγκρούσεις προβλέπονται σφοδρές, καθώς οι πιο ανοιχτοί χώροι στα
ανατολικά της χώρας ίσως δυσχεράνουν
το έργο του ουκρανικού στρατού να προχωρήσει σε τακτικές αντάρτικου, όπως
έπραξε με επιτυχία στις δασώδεις περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια.

στρατηγό Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, γνωστό
και σαν «χασάπη της Συρίας» για τον ρόλο
που έπαιξε στον εμφύλιο πόλεμο εκεί.
Οι δυνάμεις της Μόσχας θα επιχειρήσουν τώρα να πιέσουν προς τον Νότο από
το Χάρκοβο, στα Βορειοανατολικά, για να
περικυκλώσουν τους Ουκρανούς, με την
αριθμητική υπεροχή σε τανκς και οχήματα.

Θέλουν να τους περικυκλώσουν
Πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν οι
Ρώσοι θα καταφέρουν να αποφύγουν τα
λάθη που έκαναν στην πρώτη φάση της
σύρραξης: από τις αποτυχίες στην επιμελητεία έως το ανεπαρκές προσωπικό για
να καταλάβει μια τόσο μεγάλη περιοχή.
Την προσπάθεια της Ρωσίας να διορθώσει τα προβλήματα σηματοδοτεί και η αλλαγή της ηγεσίας στην επιχείρηση, με τον
Πούτιν να θέτει επικεφαλής τον αιμοσταγή

Πάνω από 4,5 εκατ. πρόσφυγες
Κάποιοι αναλυτές λένε, πάντως, ότι οι
ρωσικές δυνάμεις, που είναι ήδη εξουθενωμένες, δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν
σύντομα περισσότερο έδαφος. Η Μόσχα
έχει κινητοποιήσει 60.000 εφέδρους και
σχηματίζει νέες μονάδες για να αντικαταστήσει όσες έχει χάσει, ωστόσο αυτό θα
απαιτήσει χρόνο, προκειμένου να τις εξοπλίσει και να τις εκπαιδεύσει.

Σε μια δραματική ανακοίνωση, ο ουκρανικός στρατός είπε χθες ότι ετοιμάζεται για «μια ύστατη μάχη» στη μαρτυρική
Μαριούπολη, που πολιορκείται από τον
ρωσικό στρατό για περισσότερες από σαράντα ημέρες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με
τον ΟΗΕ, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία
ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια, κυρίως
γυναίκες και παιδιά.

Οι Ρώσοι ετοιμάζονται
να σφυροκοπήσουν Ντονέτσκ
και Ντονμπάς έχοντας
στην κεφαλή της επιχείρησης
τον αιμοσταγή στρατηγό
Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ
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Ν

α λύσουν μια από τις πιο δύσκολες
υποθέσεις στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά επιχειρούν οι άνδρες
και οι γυναίκες του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών που έχουν επιφορτιστεί
με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των
τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη Πισπιρίγκου από την Πάτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να βρεθούν οι ισχυρές ενδείξεις
(ο εντοπισμός της κεταμίνης στο αίμα της
9χρονης Τζωρτζίνας) χρειάστηκαν δύο μήνες
και φυσικά η βοήθεια της επιστήμης.

ΕΛΛΑΔΑ

Ψάχνουν τοξικές ουσίες
σε Ίριδα και Μαλένα…

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Πλέον η μεγάλη πρόκληση για αστυνομικές
και δικαστικές αρχές είναι να βρεθεί τι οδήγησε στον θάνατο (αν και εφόσον αποκλειστούν
οριστικά τα παθολογικά αίτια) τα άλλα δύο κορίτσια: τη Μαλένα και την Ίριδα.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ξεκινήσει -αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας- τη διαδικασία λήψης καταθέσεων από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων που κατά διαστήματα
εξέτασαν τα δύο παιδιά. Από εκεί θεωρούν,
όπως φάνηκε και στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, ότι θα μπορέσουν να αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία που θα δώσουν ώθηση στην
έρευνα.
Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι
Αρχές είναι ο θάνατος της Μαλένας να προκλήθηκε, όπως και της μεγαλύτερης αδερφής
της, από τοξική ουσία (βλ. κεταμίνη) που προκάλεσε και την αδικαιολόγητη φθορά στο συκώτι της με κατάληξη την ανακοπή καρδιάς.
Το σύνολο των γιατρών που είχαν εξετάσει το
παιδί υποστηρίζει ότι τίποτε από τα δύο δεν δικαιολογείται από την πάθηση που είχε το κοριτσάκι, για αυτό και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδοθεί εισαγγελική εντολή για εκταφή της προκειμένου να ληφθούν εκ νέου τρίχες και ιστοί από τη σορό.
Έμπειροι νομικοί σχολίαζαν πάντως στην
«Political» ότι αυτή θα είναι η έσχατη λύση και
αποφασίζεται αν και μόνο έχουν εξαντληθεί

Ρούλα σε Μάνο: «Έλα στη φυλακή να με ρωτήσεις»
«Μήνυμα» στον Μάνο Δασκαλάκη έστειλε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου, καλώντας τον να την επισκεφτεί όποτε θέλει. Αυτό παρά το γεγονός ότι πλέον τάσσεται ανοιχτά εναντίον της συζύγου του, τουλάχιστον στις δημόσιες τοποθετήσεις του, καθώς ορισμένες απαντήσεις του στη 18η τακτική ανακρίτρια κρίνονται διφορούμενες. Η 33χρονη, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, κάλεσε τον Μάνο Δασκαλάκη να πάει στο σωφρονιστικό κατάστημα και να τη δει: «Αν θέλει, να έρθει σε επισκεπτήριο να με ρωτήσει αν σκότωσα τα παιδιά μας».
όλα τα άλλα περιθώρια για απαντήσεις. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του προέδρου
της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας
Γρηγόρη Λέων ότι και στα δύο παιδιά (Μαλένα
και Ίριδα) υπάρχουν σαφή ευρήματα ασφυκτικού θανάτου.

Τι ερευνούν οι εισαγγελείς
Επίσης, αναμένουν εντός των επομένων
ημερών και το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστών (υπό τον Νίκο Καρακούκη) που
σε αυτήν τη φάση επανεξετάζει - διερευνά τον
θάνατο της Μαλένας, του πρώτου παιδιού της
οικογένειας που απεβίωσε σε ηλικία 3,5 ετών.
Στο μεταξύ, παραγγελία για νέες ιατροδικαστικές εξετάσεις σχετικά με τους θανάτους

των μικρότερων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη έδωσαν οι εισαγγελείς που ανέλαβαν την έρευνα, με στόχο να εξακριβωθούν οι
ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν από τη ζωή τα δύο παιδιά.
Οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και
Απόστολος Ανδρέου έχουν ζητήσει να συνταχθεί από την αρχή νέα ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια των δύο θανάτων, ενώ ήδη μελετούν τους ιατρικούς φακέλους των παιδιών,
τις διαγνώσεις των θεραπόντων ιατρών και τα
αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί η μικρή Μαλένα.
Τις κλήσεις του ΕΚΑΒ και τα έγγραφα του
νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε θα μελετήσουν οι εισαγγελείς για την υπόθεση της

Ίριδας, ενώ φαίνεται πως ξεκινά νέος κύκλος
καταθέσεων στον οποίο θα συμμετέχουν όλα
τα πρόσωπα που έχουν εξεταστεί από την
Αστυνομία ως μάρτυρες. Μετά τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές θα καταθέσουν και πρόσωπα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας.

Γρηγόρης Λέων: Και στα δύο
παιδιά υπάρχουν σαφή ευρήματα
ασφυκτικού θανάτου

Σε καλή κατάσταση το τάμπλετ της Τζωρτζίνας, θα δώσει πολλές απαντήσεις
Η 33χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου επιμένει ακόμη και από τον Κορυδαλλό ότι ο θάνατος της Τζωρτζίνας προέρχεται από ιατρικό λάθος,
παρά το γεγονός ότι από τον διοικητή του νοσοκομείου «Παίδων»
έχει διαψευστεί η χορήγηση κεταμίνης στο παιδί. Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται στο να καταφέρουν να αποδείξουν ότι η φερόμενη ως παιδοκτόνος προμηθεύτηκε -είτε διαδικτυακά είτε χέρι με χέρι- την τοξική ουσία. Για αυτό έγινε και η ανάσυρση του τάμπλετ από
τον τάφο της 9χρονης, προκειμένου να εξετάσουν ακόμη και το διαγραμμένο ιστορικό αναζητήσεων ή τυχόν άλλα «ίχνη» που μπορεί να
υπάρχουν, όπως συνομιλίες με τρίτα πρόσωπα. Το τάμπλετ είναι σε

καλή κατάσταση και αν παρουσιάζει σπασίματα στην οθόνη δεν έχει
επηρεαστεί το λογισμικό του και μπορούν να ανακτηθούν τα πάντα. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα 8 κινητά τηλέφωνα αλλά και
για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 33χρονης.
Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του διευθυντή της ΜΕΘ
Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Ανδρέα Ηλιάδη
για τα τρία κοριτσάκια. Ο εντατικολόγος, ο οποίος έδωσε πραγματική
μάχη για να κρατήσει την Τζωρτζίνα στη ζωή, ανάρτησε το ποίημα
«Πρωινό άστρο» του Γιάννη Ρίτσου «για τα τρια αγγελούδια που δεν
πρόλαβαν να μεγαλώσουν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
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ΕΛΛΑΔΑ

Νέες κακουργηματικές διώξεις για τον σάτυρο πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ
Η δίκη του ντράμερ και πρώην συνεργάτη του συγκροτήματος Πυξ Λαξ, που κατηγορείται για αποπλάνηση 6χρονου
κοριτσιού, επρόκειτο να ξεκινήσει χθες σε δεύτερο βαθμό,
αλλά διεκόπη κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του κατηγορούμενου, λόγω κωλύματος. Έτσι, ο 70χρονος μουσικός θα καθίσει ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου στις
17 Μαΐου 2022. Ο ντράμερ, που ήταν παρών στο δικαστήριο,
είχε καταδικαστεί κατά πλειοψηφία σε πρώτο βαθμό τον
Απρίλιο του 2019 για αποπλάνηση ανηλίκου που δεν είχε
συμπληρώσει τα 12 έτη και του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρ-

ξης 12 ετών, χωρίς ελαφρυντικά. Στην ποινή δόθηκε αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό,
ενώ προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του στη δίκη,
του επιβλήθηκε η εμφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα της
κατοικίας του δύο φορές τον μήνα.
Στο μεταξύ, ο μουσικός βρίσκεται από την περασμένη
εβδομάδα αντιμέτωπος με νέες κακουργηματικές διώξεις,
καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε σε
βάρος του ποινική δίωξη για τα αδικήματα της γενετήσιας
πράξης με ανήλικους μη συμπληρώσαντες τα 12 έτη και

συμπληρώσαντες τα 12 έτη άπαξ, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων μη συμπληρωσάντων τα
14 έτη άπαξ, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Οι κατηγορίες αφορούν πέντε κορίτσια, τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορία, ο γνωστός ντράμερ παρενόχλησε σεξουαλικά κατά το διάστημα 2007-2013. Ο κατηγορούμενος
φέρεται να τέλεσε τις πράξεις για τις οποίες διώκεται στο
σπίτι του αλλά και σε δυο κάμπινγκ του Νομού Ηλείας, όπου
παραθέριζε, ενώ πλέον αναμένεται να κληθεί από ανακριτή
προκειμένου να απολογηθεί.

Σοκαρισμένη η Τήνος
με τον 93χρονο φονιά

Π

αγωμένη είναι η τοπική κοινωνία της Τήνου από την εν
ψυχρώ δολοφονία, για ασήμαντη αφορμή, του 52χρονου διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας
του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας. Το θύμα ήταν πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό
στο νησί, ενώ και η οικογένειά του
έχαιρε εκτίμησης, για αυτό και κανείς
δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας 93χρονος του αφαίρεσε τη ζωή επειδή τον
ενόχλησε η θέση όπου είχε σταθμεύσει
το όχημά του.

Το θύμα και ο θύτης

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα
λεπτά λίγο πριν από τις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής. Οι δύο άνδρες διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία (σ.σ.
στον πρώτο όροφο ο 93χρονος, στο
ισόγειο ο 52χρονος και η οικογένειά
του), με τον υπερήλικα να δημιουργεί
αρκετά προβλήματα με τη συμπεριφορά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε μηνύσει τον αγιογράφο δύο φορές
κατά το πρόσφατο παρελθόν, τη μία
γιατί δήθεν του δηλητηρίασε το πηγάδι και την άλλη γιατί δήθεν τοποθέτησε παράνομα κεραία τηλεόρασης.
Πρόκειται για υποθέσεις που τέθηκαν
στο αρχείο από τη δικαιοσύνη, καθώς
ο υπερήλικας δεν μπορούσε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Και ενώ
όλοι γνώριζαν ότι έτρεφε μίσος για τον
52χρονο, κανείς δεν μπορούσε να πι-

στέψει ότι θα έφτανε στο σημείο να
τον δολοφονήσει.

Θα του βάλουν «βραχιολάκι»;
Όταν ο αγιογράφος κινήθηκε προς
το ΙΧ αυτοκίνητό του -σταθμευμένο σε
δημόσιο χώρο- στην περιοχή Μανέλα
της Τήνου, ο 93χρονος τον περίμενε
στο μπαλκόνι και άρχισε να του φωνάζει, με τον 52χρονο να μην απαντά. Τότε ο υπερήλικας πήρε ένα δίκαννο που
κατείχε παράνομα, κατέβηκε στον
δρόμο, έσπασε με το κοντάκι του
όπλου το παρμπρίζ και πυροβόλησε
τον αγιογράφο, ο οποίος πέθανε σχεδόν ακαριαία.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον

93χρονο (σ.σ. ομολόγησε την πράξη
του προανακριτικά) και το μεσημέρι της
Δευτέρας -εν μέσω αποδοκιμασιώντον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τήνου για να του απαγγελθούν
κατηγορίες, ωστόσο, είναι πολύ πιθανό
λόγω ηλικίας να μην προφυλακιστεί
αλλά να διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε
ίδρυμα ή στο σπίτι του, με ηλεκτρονικό
«βραχιολάκι» επιτήρησης.

Ο καβγατζής υπερήλικας
σκότωσε για ασήμαντη
αφορμή 52χρονο αγιογράφο

Δίκη Λιγνάδη:
Να ανοίξει το κινητό
του Αιγύπτιου
ζήτησε ο Κούγιας
Να προσκομιστούν όλες οι συνομιλίες από το κινητό του δεύτερου φερόμενου ως θύματος με όλους τους
άλλους μάρτυρες κατηγορίας στην
υπόθεση και τους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησε από
το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη.
Ο κ. Κούγιας, ο οποίος συνέχισε για
δεύτερη συνεδρίαση την υποβολή
ερωτήσεων στον 25χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, έκανε λόγο
για κατασκευασμένη καταγγελία και
σκευωρία που εξυφάνθηκε σε βάρος
του εντολέως του, επισημαίνοντας ότι
όπως έχουν ελεγχθεί οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και τα κινητά του κατηγορούμενου θα πρέπει να ελεγχθούν
και του μάρτυρα. Ο συνήγορος του
Δημήτρη Λιγνάδη υπέβαλε στον μάρτυρα δεκάδες ερωτήσεις σχετικά με
τον βιασμό του στην Επίδαυρο το
2015, ενώ επέμεινε στο γιατί ο μάρτυρας άλλαξε τις ημερομηνίες και τις
τοποθεσίες των περιστατικών κατά τη
διάρκεια της ανάκρισης. Μάλιστα,
ζήτησε να μάθει τους λόγους και τις
συνθήκες υπό τις οποίες προσέφυγε
στις δικαστικές Αρχές καθώς και
ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους είχε συνομιλήσει πριν από την
κατάθεσή του και το περιεχόμενο των
συνομιλιών τους.
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Θήβα: Γιατί και
οι μικροσεισμοί
ανησυχούν
τον Τσελέντη

Ο

χορός των Ρίχτερ καλά κρατεί
στην περιοχή της Θήβας. Ο τελευταίος σεισμός των 4,3 Ρίχτερ, που έγινε στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, ως συνέχεια μιας
ακολουθίας χιλιάδων μικρών σεισμών
που εντοπίζονται στην περιοχή της Θήβας
εδώ και περίπου δύο χρόνια προβληματίζει, αν και δεν ανησυχεί άμεσα τους επιστήμονες.

Γράφει ο

Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Για την εξέλιξη αυτού του φαινομένου,
που έχει προκαλέσει τους προηγούμενους μήνες και σειρά συσκέψεων της τοπικής δημοτικής αρχής με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του κράτους, μίλησε στην «Political» o καθηγητής Άκης Τσελέντης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ο καθηγητής Τσελέντης σημείωσε ότι
«από τις 4 Δεκεμβρίου 2020 ξεκινήσαμε
με έναν σεισμό της τάξης των 4,4 Ρίχτερ
στην περιοχή, γύρω στα 15 χιλιόμετρα
ανατολικά της Θήβας. Από τότε μέχρι σή-

μερα έχουμε μια πλειάδα γεγονότων με
χιλιάδες σεισμούς. Στην περιοχή έχουμε
βάλει δίκτυα, άρα έχουμε μεγάλη ακρίβεια καταγραφής. Συνολικά έχουμε καταγράψει πέντε σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ. Ο σεισμός που έγινε προχθές ήταν
μόλις 5 χιλιόμετρα από τη Θήβα, για αυτό
και έγινε πολύ αισθητός».

«Ελέγξτε τις ευάλωτες οικοδομές»
«Με προβληματίζει όλο αυτό, για ποιο
θέμα; Με προβληματίζει γιατί η Θήβα έχει
πολύ άσχημες δομές και εδαφικές συνθήκες. Παλιά ήταν μια πόλη όπου έγιναν
ανασκαφές αρχαιολογικές. Τα μπάζα τα
πετάξαν από τις εκσκαφές και πάνω εκεί
έχτισαν σπίτια. Μάλιστα, έχουμε και πολλά αυθαίρετα και πολλές αυθαίρετες επεκτάσεις. Άρα και ένας μικρός σεισμός της
τάξης του 5 θα προκαλέσει σημαντικές
αστοχίες», σημειώνει ο καθηγητής και
προσθέτει ότι για τον λόγο αυτόν πρότεινε
στον δήμο να κινητοποιήσει την τεχνική
υπηρεσία ώστε να ελέγξει τις ευάλωτες
οικοδομές. «Αν δεν έχει τεχνική υπηρεσία
ικανή, αν δεν έχει κόσμο, δηλαδή ένα δύο
άτομα, να αναθέσει στο τοπικό Τεχνικό
Επιμελητήριο να βγάλουν μηχανικούς και
να κοιτάξουν με λεπτομέρεια συνοικία

προς συνοικία τα σπίτια», σημειώνει ο καθηγητής.

«Να κρατάμε και κάποια πισινή»
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είπε ακόμη πως «η ακολουθία αυτή δεν φαίνεται για προσεισμική ακολουθία, αλλά πρέπει να κρατάμε και κάποια
πισινή. Το 1914 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, κοντά στο ρήγμα της Καλλιθέας - Ασωπού, είχαμε σεισμό 6 Ρίχτερ.
Στους σεισμούς του 1981 στον Κορινθιακό
είχαμε 6,2 Ρίχτερ στο Καπαρέλι και επίσης στην ίδια περιοχή είχαμε το 1931 5,6
Ρίχτερ. Άρα λοιπόν πρέπει να κρατάμε κάποια στοιχειώδη μέτρα, όπως είναι να
λαμβάνουμε τα μέτρα φυσικής προφύλαξης. Ο δήμος κάνει αυτά που πρέπει να
κάνει. Το τονίζω, η ακολουθία αυτή δεν
έχει τα χαρακτηριστικά προσεισμικής
ακολουθίας, αλλά στη φύση όλα είναι πιθανά», τόνισε ο κ. Τσελέντης.
Ο καθηγητής επισήμανε επίσης ότι οι
σεισμοί της τάξεως των 4 Ρίχτερ δεν διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. «Ακόμη και ο
σεισμός που έγινε τον Δεκέμβρη δεν διή-

γειρε την ακολουθία κάτω από την πόλη
γιατί έχουμε δύο ομάδες. Μια ομάδα ανατολικά που είναι στο ρήγμα Ασωπού Καλλιθέας και μια ομάδα που είναι κάτω
από την πόλη. Η ομάδα κάτω από την πόλη
δεν διεγέρθηκε. Κοιτάξαμε πολύ και το
θέμα της λίμνης Υλίκης, μήπως αυτά τα
γεγονότα επηρεάσουν το ρήγμα, αλλά δεν
είδαμε κάτι τέτοιο. Η ακολουθία δεν έχει
προσεισμικά χαρακτηριστικά, αλλά λόγω
του μεγάλου σεισμικού δυναμικού της
περιοχής πρέπει να κρατάμε κάποια επιφύλαξη», εκτίμησε ο κ. Τσελέντης.

Ο διευθυντής του
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
υποστηρίζει ότι «ακόμη και
τα 5 Ρίχτερ θα προκαλέσουν
σημαντικές αστοχίες» λόγω
του εδάφους και των
αυθαίρετων σπιτιών

Εμπρησμό από αμέλεια... βλέπουν οι Αρχές για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική
Επί ποδός θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη για να ελέγξουν και την τελευταία
εστία φωτιάς, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έχουν
αναπτυχθεί στη δασική περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά -η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής για φέτοςξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και κινητοποίησε περισσότερους από 150 πυροσβέστες με 40 οχήματα, δεκάδες εθελοντές και στελέχη των ΟΤΑ.
Η περιοχή (στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής) που τυλίχθηκε στις φλόγες είναι σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, για
αυτό και μέχρι το τελευταίο φως του ήλιου γίνονταν ρίψεις
νερού από τέσσερα αεροσκάφη τύπου Canadair προκει-

μένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. «Ήταν καταλυτική
η βοήθεια των εναέριων μέσων, ενώ έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους, εθελοντές, αγρότες, δήμο, περιφέρεια και δασαρχείο, κάτω από τις εντολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η δήμαρχος Κασσάνδρας
Αναστασία Χαλκία, ανακουφισμένη από το γεγονός ότι οι
εστίες ελέγχθηκαν σχετικά γρήγορα από τις δυνάμεις που
επιχείρησαν.
Η φωτιά χαρακτηριζόταν από πηγές του Πυροσβεστικού
Σώματος ως δύσκολη στην κατάσβεσή της, καθώς δεν
ήταν μόνο δύσβατο το σημείο (επρόκειτο για παρθένο δάσος με πάρα πολλά πεύκα), αλλά ταυτόχρονα έπνεαν ισχυ-

ροί άνεμοι εντάσεως 7-8 Μποφόρ. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι στην περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες που οι
ιδιοκτήτες τους δεν είχαν προχωρήσει σε αποψίλωση των
οικοπέδων, ευτυχώς όμως οι φλόγες δεν πλησίασαν προς
αυτά. Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής, τέλος, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς, με τη δήμαρχο
Κασσάνδρας να δηλώνει ότι «απ’ όσα έχω ακούσει φαίνεται πως κάποιος έκαψε κλαδιά, ενώ εδώ και μια εβδομάδα
υπάρχει απαγορευτικό. Την άφησε νομίζοντας πως έχει
σβήσει. Με τα 9 Μποφόρ όμως τα ξημερώματα έγινε διασπορά σε πολλά σημεία».
Κώστας Παπαδόπουλος
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Τέλος στο πιστοποιητικό
εμβολιασμού από 2 Μαΐου

Η

Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς
ελευθερίας και μετά το Πάσχα θα έρθει η αποκλιμάκωση των μέτρων για τον κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις
2 Μαΐου θα αρθεί το μέτρο της επίδειξης
του πιστοποιητικού στους εξωτερικούς
χώρους και μετά τις 15 Μαΐου δεν θα δείχνουμε το πιστοποιητικό μας και στους
εσωτερικούς χώρους, με τη λογική ότι
δεν θα χρειάζεται λόγω καιρού να είμαστε σε κλειστούς χώρους, ωστόσο και
εκεί θα υπάρχουν κάποιοι όροι.

Από 1 έως 15 Ιουνίου
οι προαγωγικές και
απολυτήριες
εξετάσεις σε
γυμνάσια και λύκεια

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Η μάσκα θα φύγει τελευταία, αφού
έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα ήπιο μέτρο
που σώζει ζωές. Ίσως τη δούμε ως
ισχυρή σύσταση μόνο σε συνωστισμό,
στα ΜΜΜ, στα νοσοκομεία και σε χώρους όπου υπάρχουν ευάλωτα και ηλικιωμένα άτομα. Τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να γυρίσουν στις τάξεις μετά το
Πάσχα χωρίς μάσκα.
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον
ΣΚΑΪ τόνισε ότι το Πάσχα θα πορευτούμε όπως τώρα, με τη μάσκα να είναι
απαραίτητη στον Επιτάφιο και όπου
υπάρχει συνωστισμός, ενώ παράλληλα
τόνισε ότι μέσα στον μήνα θα ληφθεί μια
κοινή απόφαση από τον ΕΜΑ και το
ECDC σχετικά με το πώς θα πορευτεί η
Ευρώπη για την 4η δόση στον γενικό
πληθυσμό από τον Σεπτέμβριο.
Τέλος, για την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στους υγειονομικούς ανέφερε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που
ισχύει σε πολλές χώρες και επανέλαβε
ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε και
έχουν παραταθεί όλες οι συμβάσεις Covid, όσοι υγειονομικοί έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν παραμένουν
σε αναστολή. «Όσο διαρκεί η πανδημία
τουλάχιστον, δεν μπορούν να επιστρέψουν στο ΕΣΥ. Αν αλλάξουν οι συνθήκες
της πανδημίας, τότε θα εξεταστεί η θέση
αν θα πρέπει να είναι τυπικό προσόν ο
εμβολιασμός ασχέτως πανδημίας», επι-

σήμανε ο κ. Πλεύρης και ξεκαθάρισε ότι
στις προσλήψεις που θα ανακοινωθούν
τώρα προφανώς θα πρέπει οι υγειονομικοί να είναι εμβολιασμένοι.

«Προσοχή στον συνωστισμό»
O διευθυντής της Β’ ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι οι
επιχειρηματίες και οι εκκλησίες θα
πρέπει να φροντίσουν να μη δημιουργηθεί μεγάλος συνωστισμός. Παράλληλα,
εκτίμησε πως μπορούμε να κάνουμε
Πάσχα χωρίς μεγάλο κίνδυνο αλλά και
χωρίς υπεραισιοδοξία, καθώς «ο ιός
δεν έχει πει την τελευταία του λέξη».
Αναφορικά με τον μεγάλο αριθμό των
θανάτων, υπογράμμισε ότι «είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε 50 νεκρούς κάθε μέρα. Δεν πρέπει να δώσουμε άλλη ευκαιρία σε αυτόν τον ιό». Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, τόνισε ότι το 70%-75% των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία μας αυτήν
τη στιγμή είναι ανεμβολίαστο και εκτίμησε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα
πρέπει να ξεκινήσει η χορήγηση της 4ης
δόσης σε όλους.

Χθες καταγράφηκαν 6.926 νέα
κρούσματα, από τα οποία τα 118 αποτελούν επαναμολύνσεις, 72 νέοι θάνατοι,
ενώ 359 συνάνθρωποί μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι εικόνες απόγνωσης των κατοίκων στη Σαγκάη, μιας πόλης που
ακολουθώντας το μοντέλο των μηδενικών κρουσμάτων έχει επιβάλει εδώ
και δύο εβδομάδες σκληρή καραντίνα
σε 25 εκατομμύρια κατοίκους. Τα παιδιά χωρίστηκαν από τους γονείς τους,
ρομπότ ελέγχουν τους δρόμους και
στέλνουν μηνύματα στους πολίτες,
αγανακτισμένοι και πεινασμένοι άνθρωποι έκαναν πλιάτσικο σε σουπερμάρκετ, ενώ ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια και ούρλιαζε μέσα στη νύχτα σε
ένδειξη διαμαρτυρίας.

Όλα δείχνουν ότι καταργείται
στους εξωτερικούς χώρους,
ενώ πιθανότατα από τις
15 Μαΐου δεν θα χρειάζεται
ούτε στους εσωτερικούς

Το διάστημα μεταξύ 1ης και 15ης Ιουνίου θα διεξαχθούν οι προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και
λύκεια της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι τα
μαθήματα στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου και 10 μέρες νωρίτερα στα λύκεια, καθώς οι πανελλαδικές
εξετάσεις φέτος θα κάνουν πρεμιέρα
στις 2 Ιουνίου. Οι μαθητές του γυμνασίου
θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας
Α’ (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Αγγλικά, Βιολογία) και ο βαθμός ετησίας
επίδοσης προκύπτει από το 1/3 του
αθροίσματος των βαθμών του α’ και του
β’ τετράμηνου και της γραπτής εξέτασης.
Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ (Χημεία,
Γεωλογία - Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, δεύτερη Ξένη
Γλώσσα, Οικιακή Οικονομία, Τεχνολογία Πληροφορική) και Γ’ (Μουσική - Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή) ο βαθμός ετησίας
επίδοσης των μαθητών προκύπτει από τον
μέσο όρο των βαθμών του α’ και β’ τετράμηνου. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τη γραπτή εξέταση λόγω ασθένειάς η άλλου σοβαρού κωλύματος, έπειτα
από αίτηση του κηδεμόνα η του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, εξετάζεται άλλη μέρα
έως τις 30 Ιουνίου.
Ο μαθητής προάγεται στην επόμενη
τάξη ή απολύεται εφόσον έχει συγκεντρώσει σε κάθε μάθημα βαθμό ετησίας
επίδοσης τουλάχιστον 10 η έχει γενικό
μέσο όρο βαθμών ετησίας επίδοσης τουλάχιστον 13. Σε αντίθετη περίπτωση, παραπέμπεται για το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτέμβριου σε επαναληπτική εξέταση
στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετησίας επίδοσης του είναι μικρότερος από
10. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α' οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές και για αυτά της Ομάδας
Β' και Γ' προφορικές.
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Χούλιγκαν έδειραν λόγω... βιασύνης
έναν 26χρονο οπαδό της ομάδας τους

Α

πίστευτη εξέλιξη είχε το οπαδικό επεισόδιο που
σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 26χρονο οπαδό. Ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από ομάδα οπαδών
οι οποίοι τον ρώτησαν για την ομάδα που υποστηρίζει,
όμως πριν προλάβει να απαντήσει τον είχαν ξυλοκοπήσει.
Μάλιστα, η επίθεση έληξε όταν... απάντησε για την ομάδα
του και οι δράστες εξαφανίστηκαν.
Η επίθεση καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και κινητό τηλέφωνο και έτσι ταυτοποιήθηκαν τα
στοιχεία τριών ατόμων 21, 26 και 35 χρόνων, οι οποίοι

οδηγούσαν τα τρία αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν. Αναζητούνται όμως και άλλα άτομα που επέβαιναν στα αυτοκίνητα και επιτέθηκαν στον 26χρονο. Το μεσημέρι της Δευτέρας οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος
άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατοχή αντικειμένου που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση βλάβης, παράβαση του αθλητικού νόμου και ληστεία κατά συναυτουργία. Τους παρέπεμψε στον ανακριτή, από τον οποίο
πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη, και μέχρι
τότε κρατούνται.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην καρδιά του
Ζέρβα μπήκε ο Άξελ
Την καρδιά του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα έκλεψε
ο Άξελ, ένας σκυλάκος που στα πρώτα χρόνια της ζωής του υπήρξε αδέσποτος και κακοποιημένος, αλλά
αφού διασώθηκε και έλαβε ειδική εκπαίδευση θα βρεθεί σε σχολικές αίθουσες για να συναντήσει μαθητές
νηπιαγωγείων και δημοτικών, στο
πλαίσιο του φιλοζωικού προγράμματος. Μαζί με τον Άξελ στο ίδιο πρόγραμμα που ξεκινά ο δήμος σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ζωοφιλικές
Ενημερώσεις Σχολείων θα συμμετέχουν η Διώνη και ο Πόθος.

Συζητήθηκε η χειραψία
των Μητσοτάκη - Ορφανού
Η χειραψία του Γιώργου Ορφανού με τον πρωθυπουργό συγκέντρωσε τα βλέμματα και άναψε φωτιές στη διάρκεια του προσυνεδρίου της ΝΔ. Και
μπορεί ο πρώην υπουργός να έχει ανακοινώσει
υποψηφιότητα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης στις
εκλογές του 2023, όμως η θερμή κουβέντα με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν καθίσει στο πάνελ
για τη συζήτηση των υποδομών της Θεσσαλονίκης,
είχε θέμα συζήτησης την υποψηφιότητα του υιού
ορφανού Δημήτρη στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Μοίρασε τρόφιμα
το ζεύγος Παπαμιμίκου

Κόντρα στο σκάκι
για Καλαφάτη
και Μανδαλιανό
Συνάντηση με
τους συντάκτες
του πολέμου
Με δημοσιογράφους και τεχνικούς -ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών και της ΕΡΤ- της Θεσσαλονίκης που κάλυψαν τον πόλεμο
στην Ουκρανία συναντήθηκε ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης. Ο κ. Γαλαμάτης
τούς ευχαρίστησε για την προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ενημερώσουν την κοινή γνώμη με
αξιοπιστία και αντικειμενικότητα
σε τόσο επικίνδυνες συνθήκες,
ενώ κατέγραψε τις προτάσεις τους
σε διάφορα ζητήματα, όπως αυτά
προέκυψαν κατά την άσκηση του
δημοσιογραφικού τους έργου στο
πεδίο του πολέμου.

Βόλτα στο σιντριβάνι με τον Κυριζίδη junior
Τη μεγαλύτερη επιβράβευση για έργο που έγινε στον Δήμο Θεσσαλονίκης
την πήρε ο Εφραίμ Κυριζίδης από τον...
γιο του. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων έκανε μια χαλαρή βόλτα με την οικογένεια στην Πλατεία Εμπορίου, εκεί
όπου έπειτα από χρόνια λειτουργούν

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

και πάλι τα σιντριβάνια. Ο μικρός Χρήστος χάρηκε τόσο πολύ από το θέαμα
που γύρισε και είπε στον μπαμπά του:
«Τι ωραία που είναι εδώ;». Το συγκεκριμένο σχόλιο από τον μπόμπιρα αλλά
και η εικόνα της πλατείας γέμισαν τον
αντιδήμαρχο ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Αντιμέτωποι σε μια παρτίδα... σκάκι ήρθαν ο υφυπουργός Εσωτερικών,
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης και ο
δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου
Κλεάνθης Μανδαλιανός. Ο υφυπουργός επισκέφτηκε τον Εύοσμο
για να παρακολουθήσει το ομαδικό
σχολικό πρωτάθλημα σκακιού Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και το ατομικό πρωτάθλημα Δυτικής Θεσσαλονίκης και μόλις είδε τη σκακιέρα δεν
έχασε ευκαιρία να καθίσει στο τραπέζι, έχοντας για αντίπαλό του τον
δήμαρχο. Απ’ ό,τι μάθαμε, η παρτίδα
δεν έβαλε νικητή.

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος και η σύζυγός του Σόνια μοίρασαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος, στηρίζοντας
τους πολίτες με οικονομικές δυσκολίες, στο πλαίσιο της ενέργειας «Συνηγορούμε για το Καλό!»
της Rhetor Law Firm. Σε μια ανάλογη κίνηση ανθρωπιάς είχε προβεί το ζευγάρι και κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Παρασκευή το 2ο briefing
Την ερχόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες και εκτός απροόπτου, θα πραγματοποιηθεί
το δεύτερο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου
στη Θεσσαλονίκη. Τελικά, ο Γιάννης Οικονόμου το
’πε και το ’κανε: briefing πολιτικών συντακτών μία
φορά τον μήνα!

Ίδιοι πατήρ και υιός
Σαν δυο σταγόνες νερό
μοιάζουν ο Θόδωρος Καράογλου και ο γιος του. Και δεν
είναι κάτι που το λέμε εμείς…
Την ίδια άποψη φαίνεται πως
έχουν και όσοι γνωρίζουν
καλά τη συγκεκριμένη οικογένεια. Μάλιστα, ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης παρουσίασε στους διαδικτυακούς του φίλους ένα πορτρέτο του ίδιου, συνοδεύοντάς το με την εξής λεζάντα: «Όχι, δεν είναι ο
γιος μου George Karaoglou, αλλά εγώ το 1983»!

ΡOLITICAL

20

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Λάρισα

Επένδυση ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για Ινστιτούτο
Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Λαρισαίων και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με στόχο τη δημιουργία των υποδομών του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO), σε δημοτική έκταση 70 στρεμμάτων, που παραχωρεί κατά
χρήση ο Δήμος Λαρισαίων. Προς τούτο, το ΕΚΕΤΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) για ένα μεγάλο
επενδυτικό πρόγραμμα, που αφορά και τα πέντε ινστιτούτα του. Στο πλαίσιο της ευρύτερης υποδομής έχει εγκριθεί για το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) προϋπολογισμός 5,7 εκατ. ευρώ. Το iBO θα επενδύσει στην ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ερευνητικών
ομάδων στην περιοχή της Θεσσαλίας που εστιάζουν στον ευρύτερο τομέα της αγροτεχνολογίας.
«Η Λάρισα και η ευρύτερη περιοχή είναι εφικτό να εξελιχθούν σε κεντρικό πόλο για την αγροτική
εκπαίδευση και έρευνα στην χώρα», τόνισε ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Στη Βουλή το θέμα των 164
«κομμένων» εργαζομένων

Στη Βουλή έφερε το ΚΙΝΑΛ το θέμα των 164 εργαζομένων του
«Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίοι κόπηκαν από τις θέσεις της προκήρυξης 4Κ/2020, παρότι είχαν 18 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας. Ειδικότερα με ερώτησή τους προς τους υπουργούς
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ σημειώνουν:
«Πικρία και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός από
τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 για το πρόγραμμα “Βοήθεια Στο
Σπίτι”, 164 ήδη υπηρετούντων εργαζόμενων διάφορων και κρίσιμων ειδικοτήτων, ήτοι οικογενειακών βοηθών, κοινωνικών
λειτουργών, κοινωνιολόγων, νοσηλευτριών και οδηγών».

Ηράκλειο, Μαλεβίζιο, Χερσόνησος

Παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων
ιδιοκτησίας για τρεις δήμους
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους Δήμους Ηρακλείου,
Μαλεβιζίου και Χερσονήσου (εκτός της κτηματογραφηθείσης ήδη
Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου), ύστερα από σχετική απόφαση
του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η σχετική απόφαση αφορά
τόσο τους κατοίκους της ημεδαπής όσο και τους διαμένοντες στο
εξωτερικό.

!

Ιόνια Νησιά

Σε αργία τέθηκε
περιφερειακός
σύμβουλος
της ΠΕ Ζακύνθου

Σε αργία τίθεται ο περιφερειακός
σύμβουλος της ΠΕ Ζακύνθου Θ. Τσουκαλάς, εκλεγείς με την παράταξη του
Σπύρου Σπύρου και βασικό στέλεχος
της περιφερειακής πλειοψηφίας Κράτσα-Σπύρου-Αλεξάκη. Το διοικητικό
μέτρο της αργίας επιβλήθηκε ύστερα
από αναφορά της ΑΝΑΣΑ όταν σε δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» στις 30/01/2022 ανεγράφη ότι
ο συγκεκριμένος «έχει παραπεμφθεί
με το υπ. αριθμ. 53/6.3.2018 βούλευμα
του Συμβουλίου Εφετών Πατρών να
δικαστεί για κακουργηματικές πράξεις κατά τη διάρκεια της θητείας του
ως αντιπρόεδρος του ΔΣ της Επιχείρησης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Νομού Ζακύνθου ΑΕ και συγκεκριμένα για κακουργηματική απιστία
σχετικά με την υπηρεσία, κατ’ εξακολούθηση και για αντικείμενο ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας».

Τζουμέρκα

Κονδύλι 4,9 εκατ. για ύδρευση
από το «Αντώνης Τρίτσης»

Το έργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ύδρευσης
Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων» εντάσσεται στον άξονα «Περιβάλλον»
του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», συνολικού
προϋπολογισμού 4.911.314,40 ευρώ. «Η αναβάθμιση
των υποδομών ύδρευσης αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα, που η ένταξη του συγκεκριμένου έργου προς
χρηματοδότηση μας δίνει τη δυνατότητα να το κερδίσουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Συνεχίζουμε μεθοδικά να αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης, με στόχο να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες στον μικρότερο δυνατό χρόνο»,
αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές.

Ζάκυνθος

Καταγγελία ΠΟΠ-ΟΤΑ

Τον μισθό του προέδρου του σωματείου εργαζομένων στον Δήμο Ζακύνθου φέρεται να έχει κόψει για
έναν μήνα η οικεία δημοτική αρχή, σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΠ-ΟΤΑ. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΠ-ΟΤΑ
επιμένει ότι η δημοτική αρχή προσπαθεί «να ποινικοποιήσει τη νόμιμη συνδικαλιστική δράση του προέδρου
του Σωματείου Καθαριότητας Σπύρου Χαριάτη», και να
τον «φιμώσει», επειδή «έκανε τα αυτονόητα και έχει
καταγγείλει, σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους, στον
εισαγγελέα, στην Τροχαία, στο Υγειονομικό, στην περιφέρεια για τους χώρους εργασίας, για τα μέσα ατομικής προστασίας, για τα επικίνδυνα οχήματα κ.λπ.».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ο δήμαρχος «κατακεραυνώνει» την αντιπολίτευση για σύμβαση του δήμου την οποία με τη σειρά
τους τον καταγγέλλουν ότι
«ξέχασε» να ακυρώσει ο
ίδιος; Όπως προκύπτει, η εν
λόγω σύμβαση καταγγέλθηκε από τη δημοτική αρχή μόλις λίγες μέρες πριν το ζήτημα λυθεί από τα δικαστήρια
και όπως είναι λογικό, έχει
ανεβάσει στο «κόκκινο» την
πολιτική αντιπαράθεση.

Παρεμβάσεις για
την προσβασιμότητα
των ΑμεΑ

Εκτενείς παρεμβάσεις σε όλα τα
σημαντικά δημόσια σημεία και των
τριών δημοτικών κοινοτήτων θα
κάνει ο Δήμος Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
προσβασιμότητας σε ΑμεΑ. Ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτοψία
για την καταγραφή και αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης,
προκειμένου να αποκτήσει συνολική εικόνα ο δήμος και να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες και
εργασίες για την πλήρη εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:
«Η δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση των συνανθρώπων μας
με κινητικές δυσκολίες δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση όλων
μας. Μια σύγχρονη πόλη δεν μπορεί να θεωρείται ανθρώπινη και
πολιτισμένη, αν δεν διαθέτει τα
στοιχειώδη μέσα για την ελεύθερη
μετακίνηση και την ανεμπόδιστη
προσέλευση των ΑμεΑ σε όλους
τους δημόσιους χώρους».

Μαζική συμμετοχή
στη δράση για την υγεία

Ε

κατοντάδες μαθητές και πολίτες
βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Πάρκο
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», όπου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη η δράση
«Προτεραιότητα στην υγεία μας». Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και ήταν υπό
την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις, δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι και ενημερώσεις γύρω από θέματα όπως η οστεοπόρωση και οι σκελετικές παθήσεις. Ακολούθησαν δράσεις ενημέρωσης για θέματα
πρόληψης υγείας, πρώτες βοήθειες, την
οδική ασφάλεια, το περιβάλλον, την ανακύκλωση κ.ά. «Με αυτήν τη μεγάλη γιορτή στο

πάρκο της καρδιάς μας, το πάρκο Τρίτση,
στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την αναγκαιότητα της πρόληψης της υγείας, της
οδικής ασφάλειας και του σεβασμού στο
περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του
ΙΣΑ και του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλης, ο οποίος
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο μητροπολιτικό πάρκο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα νέα παιδιά, τους διοργανωτές και τους πολίτες. Τέλος, ο κ. Πατούλης
επισήμανε πως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μητροπολιτικό πάρκο έχει άλλον ένα συμβολισμό που σχετίζεται με τον σεβασμό και την
προστασία του περιβάλλοντος και με αυτή
την αφορμή κάλεσε τους πολίτες στη μεγάλη γιορτή που οργανώνει η Περιφέρεια Αττικής την Κυριακή του Πάσχα στο πάρκο, με
μουσική και πασχαλινά εδέσματα.

ΚΕΔΕ: Ο Παπαστεργίου στο Φόρουμ Δελφών
Στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών με
τίτλο «New Realities» συμμετείχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
και συγκεκριμένα σε δύο θεματικές ενότητες για την ανακύκλωση και την οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας. Μιλώντας για το θέμα της ανακύκλωσης τόνισε
ότι «πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη,
παρότι από το 2017 και μετά, και ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια, έγιναν πολλά βήματα μπροστά», ενώ υπογράμμισε πως «πρέπει
να ξεκαθαριστεί ότι η διαχείριση των απορριμμάτων θα παραμείνει υπόθεση του Α’ Βαθμού
Αυτοδιοίκησης. Δεν έχει βοηθήσει, νομίζω, ο κατακερματισμός αλλά και οι εκχωρήσεις που
γίνονται από το υπουργείο προς άλλες Αρχές».
Μιλώντας για την οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές
πόλεις πρέπει να κάνουν μια μεγάλη μετάβαση, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας τους.

Στην εποχή
της ηλεκτροκίνησης
O Δήμος Αγίας Βαρβάρας κάνει τα
κατάλληλα βήματα, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να εισέλθει στην
εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στο
πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης και
της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, με
πρωτοβουλία του δημάρχου Λάμπρου Μίχου, συντάχθηκε και εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Ήδη η πρόταση που είχε υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο έχει εγκριθεί. Η σύνταξη του ΣΦΗΟ του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας στηρίχθηκε στην
εφαρμογή των προδιαγραφών
που περιλαμβάνονται στη σχετική
νομοθεσία, σε συνδυασμό με την
εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και αυτοψιών και προβλέπει
την εγκατάσταση 29 σταθμών
φόρτισης σε 23 σημεία της πόλης.
Η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων της Αγίας Βαρβάρας υπολογίζεται πως θα μειώσει την έκλυση
του διοξειδίου του άνθρακα κατά
περίπου 1.269 τόνους.

Επαγγελματικός
προσανατολισμός
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας
(ΓΕΠΣ) θα λειτουργήσει στον Δήμο
Ιλίου με σκοπό τη σύνδεση των μαθητών με τη γνώση των επαγγελμάτων, τις προοπτικές ανάπτυξηςπροσανατολισμού και την αγορά
εργασίας. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, το πρόγραμμα
απευθύνεται σε μαθητές λυκείου
και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο γονέα να δηλώσει συμμετοχή του
παιδιού του στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentropaidi.ilion@gmail.com για τις προγραμματισμένες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν δωρεάν. Το Γραφείο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού
και Οικογένειας λειτουργεί στο
πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας» του Δήμου Ιλίου, σε συνεργασία με τον κοινωνικό φορέα
ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».
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ο δικαίωμα να αμφισβητήσουν το
τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα άλλα τεκμήρια έχουν οι φορολογούμενοι.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΧΡΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ποιοι και πότε μπορούν να…
αμφισβητήσουν τα τεκμήρια

amaliakatzou@gmail.com

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το τεκμήριο
να είναι μεγαλύτερο από την πραγματική
δαπάνη του φορολογουμένου και των
εξαρτώμενων μελών που τον βαρύνουν
και αυτό να αποδειχθεί από τον υπόχρεο
με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Ποιοι μπορούν:
 Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις
Ένοπλες Δυνάμεις.
 Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
 Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα
ανεργίας.
 Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και οι δαπάνες διαβίωσής τους είναι μειωμένες, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής
στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με
την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί
έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
 Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν
στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κληρονόμησαν
από τον πατέρα ή τη μητέρα τους.
 Είναι φυλακισμένοι.
 Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας
έχουν πραγματοποιήσει δαπάνη μικρότερη
από την αντικειμενική.

Παραδείγματα
Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει πληρωθεί για έναν
ολόκληρο χρόνο από την εργασία του και δεν
έχει κανένα άλλο εισόδημα ούτε αυτός ούτε
η σύζυγός του, τότε το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την

ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτου αμφισβητείται και
δεν υπολογίζεται. Εάν ο φορολογούμενος
ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες,
υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή
του και τα αναγκαία δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Η
Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ) προχωρεί σε
έλεγχο των ισχυρισμών και των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, για την οποία οι υπόχρεοι έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά.
Η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής
αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες των τέκνων,
η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το με-

γαλύτερο εισόδημα. Σημειώνεται πως σχεδόν το 33% των φορολογουμένων εγκλωβίζεται κάθε χρόνο στην παγίδα των τεκμηρίων και φορολογείται για εισόδημα που
δεν έχει στην πραγματικότητα αλλά προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Τον
ίδιο κίνδυνο διατρέχουν και φέτος οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2021 χαμηλά
εισοδήματα, αλλά έχουν μεγάλες τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης ή απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία όπως μια κατοικία ή ένα
αυτοκίνητο. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι, ακόμη και
όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία, θα
διαπιστώσουν ότι επέστρεψε η απειλή έξτρα φόρων από τα τεκμήρια διαβίωσης. Οι
απαλλαγές και οι εκπτώσεις που ίσχυσαν
κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του
2020 για τους πληττόμενους από την υγειονομική κρίση ήταν έκτακτες παρεμβάσεις
και δεν θα επαναληφθούν για τα εισοδήμα-

τα του 2021. Έτσι, οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι, εάν δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για
μεγαλύτερα εισοδήματα.

Σχεδόν το 33% των
φορολογουμένων
εγκλωβίζεται κάθε χρόνο
σε αυτή την παγίδα και
φορολογείται για
εισόδημα που δεν έχει
στην πραγματικότητα

Εντός της εβδομάδας οι αποζημιώσεις του προγράμματος «Συν-Εργασία»
Η καταβολή της ενίσχυσης στους εργαζομένους που ήταν
ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» τον Μάρτιο περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και
ΟΑΕΔ για την εβδομάδα έως τις 15 Απριλίου. Ειδικότερα:
1. Από το υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων
θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα -και πιο συγκεκριμένα την
Πέμπτη 14 Απριλίου- οι εξής καταβολές:
 Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» (Μάρτιος 2022) και

Δώρο Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022

νέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

 Καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους των οποίων οι

 200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 δικαιούχους για πλη-

συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο του
2022
 Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού
Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
2. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 11-15 Απριλίου θα γίνουν οι
ακόλουθες προγραμματισμένες καταβολές:
 19,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 670 δικαιούχους σε συ-

ρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
 10 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
 25 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
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Ο Σταϊκούρας
στις ΗΠΑ για
να φέρει επενδύσεις

Η προσέλκυση νέων επενδύσεων από τις
ΗΠΑ αλλά και η βολιδοσκόπηση των οίκων
αξιολόγησης για τις αναβαθμίσεις και την
ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα έως τις αρχές του 2023 αποτελούν τους
δύο στόχους του ταξιδιού του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στις ΗΠΑ.
Η ραγδαία αύξηση της αμερικανικής συμμετοχής στην ελληνική οικονομία με φόντο
την επικείμενη έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης μεταμνημονιακής
εποπτείας κινητοποιεί αμερικανικά κεφάλαια,
τα οποία παρά την κρίση στην Ουκρανία και
την έκρηξη του πληθωρισμού θέλουν να στραφούν σε επενδύσεις προς την Ευρώπη και κυρίως σε χώρες που μπορούν να αποτελέσουν
ενεργειακά και διαμετακομιστικά κέντρα,
όπως η Ελλάδα.
Ο κ. Σταϊκούρας περιέγραψε τις θετικές
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, περιγράφοντας το νέο ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Ταυτόχρονα,
το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές
που θα έχει με εκπροσώπους επενδυτικών
και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών
που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι οι Barclays, Citigrou, HSBC, Goldman Sachs, Lightsourcebp,
Brisa και Nomura. Επιπρόσθετα, ο υπουργός
Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth
McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την
ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη «Wall
Street Journal» και στους «Financial Times».
Τέλος, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος»
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Συντάξεις σε 90 μέρες,
νέος κατώτατος σε 20!

Σ

υντάξεις μέσα σε 90 μέρες
από τις αρχές του νέου έτους,
τελικές ανακοινώσεις για τον
νέο κατώτατο μισθό στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά
το Πάσχα και αυξήσεις σύμφωνα με τις
αντοχές της οικονομίας από 1ης/1/2023
με ταυτόχρονη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης έρχονται μέσα στους
επόμενους οκτώ μήνες.
Χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις
παρεμβάσεις που έρχονται για μισθωτούς και συνταξιούχους. Πιο συγκεκριμένα, δρομολογούνται οι εξής παρεμβάσεις:
1. Έκδοση νέων συντάξεων με διαδικασίες fast track. Με νομοθετική ρύθμιση ο ΕΦΚΑ θα βγάζει τη σύνταξη εντός 90 ημερών. Αν η προθεσμία δεν τηρηθεί, τότε θα αντλούνται στοιχεία από
το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το ιστορικό του
ασφαλισμένου. Στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ
θα αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο
σε αυτόν ζητώντας την έγκρισή του
εφόσον δεν διαφωνεί και ακολούθως
θα βγαίνει αυτόματα η σύνταξη.
2. Η «Σύνταξη Εμπιστοσύνης» αφορά
την ταχύτερη έκδοση των εκκρεμών
συντάξεων. Το σύστημα ΑΤΛΑΣ έπειτα

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

από διασταύρωση των στοιχείων του
ασφαλιστικού φακέλου και με βάση τη
δήλωση του ασφαλισμένου, ακόμη και
αν υπάρχει επιπλέον ασφαλιστικός
χρόνος, θα εγκρίνει χωρίς κανέναν περαιτέρω έλεγχο τον ασφαλιστικό του
βίο. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, μέχρι στιγμής εκκρεμούν 15.000 συντάξεις από το 2020 και 60.000 από την
περσινή χρονιά, οπότε με τον παραπάνω τρόπο μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν
εκκαθαριστεί πλήρως.
3. Το 2023 όλοι οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα πάρουν
αύξηση ίση με το 50% του ΑΕΠ και το
50% του πληθωρισμού, ενώ θα καταργηθεί και η Εισφορά Αλληλεγγύης. Η
αύξηση στη βασική σύνταξη, όπως
ορίζει ο νόμος, θα αντιστοιχεί στο 50%
του ΑΕΠ και το 50% του πληθωρισμού.
Έτσι, αναμένεται να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 4%, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες υψηλόμισθοι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα πάρουν
και το έξτρα μπόνους της κατάργησης

της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, για όσους έχουν προσωπική
διαφορά (δηλαδή, θα έπρεπε να παίρνουν χαμηλότερες συντάξεις), με τη
νέα αύξηση θα μειωθεί η προσωπική
διαφορά, ενώ για κάποιους θα προκύψουν και οριακές αυξήσεις.
4. Κατώτατος μισθός. Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ο υπουργός Εργασίας
αναμένει τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων, της Τραπέζης της Ελλάδος
και του ΚΕΠΕ σχετικά με την εισήγηση
για τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου
μισθού από την 1η Μαΐου. Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηδάκης, θα κάνει την τελική εισήγηση στον πρωθυπουργό στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει την Τετάρτη ή
Πέμπτη μετά το Πάσχα, οπότε και θα
ανακοινωθεί το τελικό ποσοστό. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί τουλάχιστον
στα 701 ευρώ ή κατά 5,73%.

Οι παρεμβάσεις
Χατζηδάκη - Για ποιους
συνταξιούχους έρχεται
διπλό μπόνους το 2023
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Οι προκλήσεις παραμένουν στο ΧΑ

H

επιστροφή του Γενικού Δείκτη
στο ελληνικό χρηματιστήριο
υψηλότερα των 900 μονάδων
ήταν αποτέλεσμα της κινητοποίησης
των «βαριών χαρτιών» και μένει να φανεί αν το ενδιαφέρον θα διευρυνθεί στις
αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.
Πάντως, χρειάζεται προσοχή καθώς
όλα τα μέτωπα ανησυχιών παραμένουν
ανοιχτά και η μεταβλητότητα παραμένει
το επικρατέστερο σενάριο. Την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης σημείωσε
κέρδη 1,75%. Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών σημείωσε
απώλειες 0,99%. Τεχνικά για να βελτιωθεί
περαιτέρω η εικόνα του Γενικού Δείκτη
χρειάζονται συνεχόμενα κλεισίματα πάνω από τη ζώνη 885 - 905, 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, επι-

Όμιλος Artion: Δημιουργία
50 νέων θέσεων εργασίας
Ο Όμιλος Artion, ένας εκ των πλέον ιστορικών ελληνικών ομίλων, ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας
για τη διετία 2022 και 2023. Εδώ και 40 χρόνια
ο Όμιλος Artion πρωταγωνιστεί στον χώρο
των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει διακριθεί για τη
συνέπεια και την ποιότητα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών
του σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς επίσης
και στη μεταλαμπάδευση γνώσης σε νεοεισελθέντες λογιστές-φοροτεχνικούς του κλάδου μέσω της Artion Academy. Η ανακοίνωση
των νέων θέσεων είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα
του ομίλου για την πεποίθηση της ανοδικής
πορείας της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και
σε τόσο αβέβαιους για την παγκόσμια κοινότητα καιρούς.

στροφή με κλείσιμο χαμηλότερα των 885
μπορεί να πιέσει προς τις 865 και 843 μονάδες. Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πρώτο ζητούμενο

είναι η επιβεβαιωμένη ανοδική διαφυγή
υψηλότερα της ζώνης 2.100 - 2.193 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και οι
εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 60 εβδομάδων).

Είσοδο στα smart cities αναγγέλλει η Mytilineos
Στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών η γενική διευθύντρια Επικοινωνίας
και Στρατηγικής Marketing της Mytilineos Βίβιαν Μπουζάλη παρουσίασε
μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία και μίλησε για τις ανεξάντλητες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάνοντας
την αρχή από τα Άσπρα Σπίτια στην Παραλία Διστόμου, το «σπίτι» των εργαζομένων του ιστορικού εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος του Τομέα
Μεταλλουργίας. Πρακτικά η Mytilineos δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα για
έξυπνες πόλεις, την πλατφόρμα Smart Cities. Με καινοτόμες υπηρεσίες,
εφαρμογές, πρωτοποριακά εργαλεία και προϊόντα που απευθύνονται σε
πόλεις, κοινότητες, οικισμούς, ακόμη και μεγάλους οργανισμούς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν βιώσιμες, «έξυπνες» κοινωνίες, όπου η καθημερινότητα των πολιτών και των κατοίκων θα είναι πιο εύκολη και βιώσιμη. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και cutting edge τεχνολογιών
δημιουργούνται βιώσιμες και «έξυπνες» κοινωνίες με απεριόριστες δυνατότητες προς όφελος των πολιτών. Πόλεις με φιλικές υπηρεσίες που δίνουν εύκολα λύσεις, αλληλεπιδρούν σε όλα τα επίπεδα, προσφέρουν ευκαιρίες, μειώνουν κόστη, σέβονται το περιβάλλον, αλλά πάνω από όλα παραμένουν ανθρώπινες και βιώσιμες.

Interlife: Στα 18,12 εκατ. τα προ φόρων κέρδη του 2021
Αύξηση παραγωγής κατά 9,2% σημείωσε η ασφαλιστική εταιρεία Intelife το 2021, καθώς ανέβασε τη σχετική της επίδοση από τα 68,2 στα
74,8 εκατ. ευρώ. Το 59% της παραγωγής προήλθε από τον κλάδο οχημάτων και το υπόλοιπο 41% από τους λοιπούς γενικούς κλάδους. Τα
προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18,12 εκατ. ευρώ έναντι 19,67
εκατ. το 2020 και προήλθαν κατά 8,97 εκατ. από ασφαλιστικό αποτέλεσμα, κατά 8,29 εκατ. από έσοδα επενδύσεων και κατά 860 χιλ. από
λοιπά αποτελέσματα. Οι επενδύσεις της εισηγμένης εταιρείας στο
τέλος του 2021 διαμορφώθηκαν στα 251,33 εκατ. ευρώ.

Κλουκίνας - Λάππας:
Αίτηση για έκτακτο έλεγχο
Η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας γνωστοποίησε ότι ο μέτοχος Λουκάς Σπεντζάρης κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση έκτακτου
ελέγχου της εταιρείας, κατ’ άρθρο 142 του
Ν. 4548/2018, η οποία έχει προσδιοριστεί να
συζητηθεί στις 17/5/2022. Η εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η προαναφερόμενη αίτηση αφορά κατά κύριο λόγο σε
ζητήματα τα οποία ο εν λόγω μέτοχος έχει
ήδη θέσει υπόψη της εταιρείας στο πλαίσιο
της προηγούμενης τακτικής γενικής συνέλευσης στις 14/7/2021 και στα οποία η εταιρεία έχει δώσει σαφείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις.

Ετοιμάζει νέα επένδυση
ο Νίκος Σταθόπουλος
Την επόμενη επένδυσή του στην Ελλάδα
προετοιμάζει ο Νίκος Σταθόπουλος της BC
Partners, όπως αποκάλυψε στο περιθώριο
του Φόρουμ των Δελφών. Όπως είπε, η νέα
επένδυση, για την οποία απέφυγε να δώσει
περαιτέρω λεπτομέρειες, θα υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι. Ο κ. Σταθόπουλος από το
βήμα του φόρουμ είπε πως η επένδυση ή η
εξαγορά μιας εταιρείας είναι πολύ παραπάνω
από μια συναλλαγή. «Ο άνθρωπος που αποφασίζει να πουλήσει την εταιρεία του ή να
πουλήσει μερίδιο λαμβάνει μια απόφαση
ζωής και τον ενδιαφέρει ποιος αγοράζει, τι θα
κάνει με την εταιρεία και την κουλτούρα της»,
τόνισε ο επικεφαλής της BC Partners.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κοιτάει προς
χρηματιστήριο ο Σπύρος
Θεοδωρόπουλος

Famar: Εκδίδει
ομολογιακό έως 45 εκατ.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση
κερδών 4,3% στα 26,1 εκατ.

Τ

ο όραμά του να δημιουργήσει έναν μεγάλο όμιλο
τροφίμων, ο οποίος κάποια στιγμή θα μπει στο
χρηματιστήριο, μοιράστηκε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στο περιθώριο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ
των Δελφών. «Ο όμιλος θα πάει μακριά και θέλω κάποια
στιγμή να τον βάλω στο χρηματιστήριο», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, αποκαλύπτοντας πως για το νέο αυτό εγχείρημα συζήτησε με τον Όμιλο Olayan, με τον οποίο
συμπορεύτηκαν επί 32 χρόνια στην Chipita. Ωστόσο, ο
όμιλος, ο οποίος πλέον έχει φτάσει να διαχειρίζεται 50
δισ. δολάρια, έχει θέσει κατώτατο όριο επένδυσης, το
οποίο για να το τηρήσει θα έπρεπε να λάβει μια μεγάλη
πλειοψηφική θέση, κάτι που δεν συνάδει με τον σχεδιασμό του κ. Θεοδωρόπουλου. Όπως εξήγησε, δεν ψάχνει
για επενδυτές σε ό,τι αφορά το νέο project, ενώ δεδομένη θεωρείται η ομάδα επιχειρηματιών που τον πλαισιώνει σε όλες αυτές τις επενδύσεις, όπως είναι οι Θέμης
Μακρής, Αχιλλέας Φώλιας και Μαίρη Χατζάκου.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού
ύψους 45 εκατ. ευρώ προχωράει η Famar. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου θα
είναι συντονιστής της έκδοσης, αρχικός ομολογιούχος
και εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Famar έχει στόχο να αξιοποιήσει την οικονομική ενίσχυση που θα λάβει μέσα από το εν λόγω
ομολογιακό δάνειο προκειμένου να χρηματοδοτήσει
μέρος του επενδυτικού της πλάνου για τη βελτίωση
όλων των τομέων δραστηριοποίησής της, την εστίαση
στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Research and Development και παραγωγής, καθώς και
την ενίσχυση της ESG στρατηγικής της.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ:
Δάνειο 75 εκατ. από ΕΤΕπ

Τιτάν: Στα 91,9 εκατ. ευρώ
αναθεωρήθηκαν ανοδικά τα κέρδη 2021

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ύψους 75 εκατ. ευρώ, με διάρκεια έως δέκα έτη. Τα κεφάλαια του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Οινοφύτα.

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών,
Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC)
ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του ελέγχου από την ελεγκτική
εταιρεία PwC Bedrijfsrevisoren BV, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου αναπροσαρμόστηκαν
προς τα πάνω. Τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων του ομίλου
(EBITDA) για το 2021
ανέρχονται σε €275,2 εκατ. και τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) σε €91,9
εκατ. (έναντι €272,4 εκατ. και €89,6 εκατ. αντίστοιχα,
όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της 17ης Μαρτίου 2022
«Αποτελέσματα Έτους 2021»). Οι ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνονται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση
Απολογισμού 2021 που δημοσιεύτηκε χθες.

Το 2021 αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή
Πίστη ακόμη μια αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, παρουσιάζοντας αυξημένες
μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών του μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 26,1 εκατ.
ευρώ από 25 εκατ. ευρώ το 2020. Αύξηση των
συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,7%, στα
245,6 εκατ. ευρώ.

MIG: Άνοδος πωλήσεων
και σημαντική μείωση ζημιών
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Marfin Investment Group το 2021 ανήλθαν σε €359,8 εκατ.
έναντι €303,2 εκατ. το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 18,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA
του Ομίλου ανήλθαν σε €39,3 εκατ. έναντι €36,2
εκατ. το 2020 παρά την ανατίμηση της τιμής του
πετρελαίου στον κλάδο μεταφορών. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη
ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες
€22,9 εκατ. έναντι ζημιών €85,7 εκατ. το 2020. Η
εταιρεία ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού με
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και παράλληλη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων
του ομίλου και της εταιρείας.

Νέο κατάστημα Lidl στη Θάσο
Με στόχο να επεκταθεί και στη νησιωτική χώρα
και προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερους καταναλωτές, η Lidl Ελλάς εγκαινίασε ένα νέο κατάστημα στον Λιμένα Θάσου την Πέμπτη 7 Απριλίου,
φτάνοντας συνολικά τα 229 καταστήματα στην Ελλάδα και εδραιώνοντας σταθερά τη θέση της στην
αγορά, με μια επένδυση που ξεπερνά τα 7 εκατ.
ευρώ. Το νέο κατάστημα αναπτύσσεται σε έναν
υπερσύγχρονο χώρο πώλησης 1.024 τμ, διαθέτει 6
ταμεία και 91 θέσεις στάθμευσης, καθώς και
σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δύο θέσεων, ο οποίος διατίθεται για όλους τους πελάτες
του καταστήματος δωρεάν.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Άρης
ΠΑΟΚ (εντός)
Παναθηναϊκός (εκτός)
Ολυμπιακός (εντός)
ΠΑΟΚ (εκτός)
ΑΕΚ (εντός)
ΠΑΣ Γιάννινα (εκτός)
Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός (εντός)
Άρης (εντός)
ΑΕΚ (εκτός)
Ολυμπιακός (εκτός)
ΠΑΣ Γιάννινα (εντός)
ΠΑΟΚ (εκτός)
ΑΕΚ
ΠΑΣ Γιάννινα (εκτός)
ΠΑΟΚ (εκτός)
Παναθηναϊκός (εντός)
ΠΑΣ Γιάννινα (εντός)
Άρης (εκτός)
Ολυμπιακός (εντός)

Bαθμολογία
(Πλέι οφ) (30 αγ.)
Ολυμπιακός (29).........70
ΠΑΟΚ (29)...................59
Άρης............................50
Παναθηναϊκός............48
ΑΕΚ .............................48
ΠΑΣ Γιάννινα ..............43

Κλαίνε κι οι καμπάνες
της «Αγια-Σοφιάς»
ε ένα ματς… μοιρολόι για τις
χαμένες πατρίδες, η ΑΕΚ ηττήθηκε και πάλι στο ΟΑΚΑ, αυτήν τη φορά 2-1 από τον σφριγηλό
Άρη, και υποχώρησε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Κλαίνε κι οι…
καμπάνες της «Αγια-Σοφιάς» στην
προοπτική να μην παίζει η ΑΕΚ στην
Ευρώπη όταν θα ανοίξει τις πύλες της
στο επόμενο πρωτάθλημα. Η ήττα της
« Ένωσης» προκάλεσε νέο αρνητικό
ρεκόρ στο ΟΑΚΑ, καθώς ήταν η έκτη,
μία περισσότερη από την περίοδο
2012-13, όταν υποβιβάστηκε! Την
τρέχουσα σεζόν, η ΑΕΚ έχει ηττηθεί

Σ

στο ΟΑΚΑ με 2-1 από Άρη, ΟΦΗ, Παναιτωλικό, με 3-2 από τον Ολυμπιακό
και 1-0 από τον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες μετά τη λήξη του
ματς. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Άρης
και στην τέταρτη, ισόβαθμος της ΑΕΚ,
ο Παναθηναϊκός, που παρότι καλύτερος δεν κατάφερε να καταβάλει τον…
κακοτράχαλο ΠΑΣ στα Γιάννινα, 0-0.
Στους πίνακες μπορείτε να δείτε τους
αντιπάλους για τα τρία ευρωπαϊκά εισιτήρια που οδηγούν στο Conference
League την προσεχή σεζόν. Ένα εξ
αυτών θα πάει στον Κυπελλούχο. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός τη Μεγάλη Πέμπτη

και Παναθηναϊκός - Λαμία μία ημέρα
νωρίτερα, τα δυο ζευγάρια των ημιτελικών.
Το ματς κορυφής ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αναβλήθηκε λόγω του αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά» μεθαύριο, Πέμπτη, με τη Μαρσέιγ
στην Τούμπα, στη ρεβάνς της ήττα
του 2-1 από τους Γάλλους στο Βελοντρόμ στη φάση των «8» του Conference League.
Στα πλέι άουτ η Ελλάδα έγινε…
Αγγλία: ΟΦΗ - Απόλλων Σμ. 1-2,
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 2-3,
Αστέρας Τρ. - Ιωνικός 2-3, Βόλος -

(Πλέι άουτ) (29 αγ.)
ΟΦΗ ............................40
Αστέρας Τρ..................39
Βόλος..........................34
Ιωνικός .......................33
Παναιτωλικός.............32
Ατρόμητος ..................30
Λαμία ..........................21
Απόλλων Σμ................19
Λαμία 3-0. Ο Απόλλων, ξεγραμμένος από τον… κόσμο, πλησίασε
στους δυο βαθμούς τη Λαμία στη
μάχη για την παραμονή. Υποβιβάζεται η τελευταία και ο προτελευταίος
δίνει μπαράζ παραμονής με τον
έναν εκ των δυο πρωταθλητών των
δυο ομίλων της Super League 2.

Βυζαντινό μοιρολόι η φετινή
ΑΕΚ, κινδυνεύει να μείνει
εκτός Ευρώπης
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100.000 ευρώ για την Ουκρανία
Τον γύρο του κόσμου, όπως ήταν
αναμενόμενο, έκανε το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ουκρανική Σαχτάρ, 1-0 στο «Καραϊσκάκης»,
με κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε
τον πόλεμο». Μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αλλά και media group
αναφέρθηκαν στο γεγονός. Οι παίκτες της Σαχτάρ, αντί για να ονόματά
τους στο πίσω μέρος της φανέλας
τους, είχαν επιγραφές με τις πόλεις
που εξακολουθούν να βομβαρδίζουν
οι Ρώσοι στην πατρίδα τους. Επίσης,
ξεχωριστό ήταν το γεγονός ότι στις
κερκίδες η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε τοποθετήσει λούτρινα κουκλάκια για τα
παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από
τους βομβαρδισμούς, αλλά και αυτά
των προσφύγων. Κατά την είσοδό
τους στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Σαχτάρ είχαν «ντυθεί» την
ουκρανική σημαία, ενώ όλοι οι αγω-
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Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
2-2, ματς από το μέλλον
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν
ισόπαλες 2-2 παίζοντας ποδόσφαιρο από το μέλλον.
Δυο φορές προηγήθηκε η Σίτι του Γκουαρντιόλα με
τους Ντε Μπρόινε και Ζεσούς, ισάριθμες ισοφάρισε
η Λίβερπουλ του Κλοπ με τους Ζότα, Μανέ. Ίδιο
σκορ είχε σημειωθεί και στον πρώτο γύρο στο Άνφιλντ. Η Σίτι προηγείται κατά έναν βαθμό της Λίβερπουλ, αλλά τον τίτλο αξίζουν και οι δύο.

Ανσάμπλ: Χρυσό
ύστερα από 20 χρόνια

νιζόμενοι κρατούσαν ταμπελάκια στα
χέρια τους με το σύνθημα «Stop
war». Το φιλικό παιχνίδι παρακολού-

θησαν 7.000 θεατές και συγκεντρώθηκε ένα ποσό 100.000 ευρώ που θα
δοθεί στην ουκρανική κυβέρνηση.

Τεράστια επιτυχία της Εθνικής ανσάμπλ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στις τρεις κορδέλες - δύο
μπάλες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Ορλεάνης. Ύστερα από είκοσι χρόνια ήρθε παρόμοια
επιτυχία. Τα «χρυσά» κορίτσια (Ελπίδα Εγγλέζου,
Καλομοίρα Καρόκη, Κορίνα Λυκάκη, Κατερίνα Παγουλάτου και Μαριέτα Τοπολλάι) συγκέντρωσαν
24.100 βαθμούς.

Καραλής:
Έσπασε
το κοντάρι του!

Ο Θανάσης έπαιξε
σαν… Γιάννης

«Είμαι καλά». Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Εμμανουήλ Καραλής το ατύχημα που είχε κατά
τη διάρκεια της προπόνησής του στο ΟΑΚΑ. Έσπασε το κοντάρι του, όταν επιχείρησε ένα
άλμα, αλλά ευτυχώς προσγειώθηκε πάνω στο στρώμα. Ο πρωταθλητής μας στο άλμα επί
κοντώ πόσταρε ο ίδιος το συμβάν στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Χωρίς κόσμο στην Τούμπα η Μαρσέιγ

Χωρίς κόσμο θα ταξιδέψει τελικά η Μαρσέιγ στη Θεσσαλονίκη για τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 2-1
του Βελοντρόμ, στους «8» του Conference League. Οι Γάλλοι θα έχουν και τέσσερις απουσίες παικτών, Γκέρσον, Καμαρά, Ντιεγκ, Τσαλέτα-Τσαρ, ενώ τιμωρημένος είναι και ο
προπονητής τους Σαμπάολι. Θα παίξει, ωστόσο, ο αρχισκόρερ Μίλικ. Το περασμένο Σάββατο η Μαρσέιγ νίκησε 2-0
στην έδρα της τη Μονπελιέ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ με 27 πόντους στην ήττα 133-115 των
Μπακς από τους Καβαλίερς. Απέδειξε ότι δεν είναι
εκεί σαν… ευγενική προσφορά των Μπακς στον
Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Μπακς έπαιξαν μόνο με
αναπληρωματικούς σε αυτό το ματς. Ο Θανάσης είχε
ακόμα πέντε ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα μπλοκ σε
40 λεπτά. Στα πλέι οφ, οι Μπακς θα παίξουν με τους
Μπουλς.

Βιεϊρίνια μέχρι το 2023
Για έναν ακόμα χρόνο θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο μεγάλος αρχηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια, σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο συμπατριώτης του γενικός διευθυντής της
ΠΑΕ Ζοζέ Μπότο. Ο Βιεϊρίνια διανύει το 37ο έτος της
ηλικίας του και είναι από τους καλύτερους παίκτες
της ομάδας. Είναι, όμως, και ο φυσικός αρχηγός.
Όταν τελειώσει την καριέρα του, θα παραμείνει στον
ΠΑΟΚ σε άλλο πόστο.
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ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΠΕΑΡ:

«Η καρδιά μου
χτυπάει
και ελληνικά»

Π

ρωταγωνίστρια εμβληματικών ταινιών του γαλλικού σινεμά, με σημαντική καριέρα τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, η Εμανουέλ Μπεάρ βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα, με αφορμή το 22ο Φεστιβάλ
Γαλλόφωνου Κινηματογράφου (29/3-6/4) που
πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο οποίο ανέλαβε τον ρόλο της προέδρου
της κριτικής επιτροπής.

«Δύσκολη άσκηση»
Απλή, ευγενική, με μια φυσική συστολή, η
Μπεάρ απάντησε πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις, παρότι παραδέχτηκε ότι το να βρίσκεται
μπροστά σε δημοσιογράφους αποτελεί μια
«δύσκολη άσκηση» για εκείνη, και απολογήθηκε για τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, λέγοντας ότι ευθύνεται μια επιπεφυκίτιδα που της
προκάλεσε η αφρικανική σκόνη στην Αθήνα.
Η Γαλλίδα ηθοποιός μίλησε για την τέχνη
που της «έσωσε τη ζωή», για την επίπονη προσπάθειά της να μπαίνει «στον πυρήνα της δουλειάς του ηθοποιού», καθώς και στις ελληνικές ρίζες της και στην Ελληνίδα γιαγιά της που

λάτρευε. «Η γυναίκα της ζωής μου ήταν η Ελληνίδα γιαγιά μου!», ομολόγησε η σπουδαία
Γαλλίδα ηθοποιός.
Για την ίδια, η επίσκεψή της στην Ελλάδα
δεν ήταν μιας ακόμη Γαλλίδας ηθοποιού αλλά
ενός ανθρώπου που γνωρίζει «τον τόπο, τις
μυρωδιές, τις γεύσεις, τους ανθρώπους». «Η
καρδιά μου χτυπά και ελληνικά. Μεγάλωσα σε
μια οικογένεια όπου όλοι μιλούσαν ελληνικά.
Η γιαγιά μου τα μιλούσε και στη δική της μαμά
και στη δική μου. Δυστυχώς, εγώ ήμουν η
πρώτη γενιά που δεν έμαθε τη γλώσσα, όμως
όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με αυτήν. Ακόμα θυμάμαι φράσεις
όπως “κοκόνα μου”, “τι όμορφη που είσαι”, λόγια αγάπης που άφησαν το αποτύπωμά τους
μέσα μου. Η γιαγιά μου έφυγε στην ηλικία των
107 ετών, αλλά συνεχίζει να με συνοδεύει στο
ταξίδι μου εδώ».
Στην ερώτηση αν υπήρξε ευεργετική η τέχνη
στη ζωή της, είπε ότι «η ενασχόλησή μου με
την υποκριτική μού έσωσε κυριολεκτικά τη
ζωή. Αγάπησα τον πυρήνα του επαγγέλματός
μου. Και όχι τόσο τα υπόλοιπα, τα “αξεσουάρ”
που το συνοδεύουν».

Η Εμανουέλ Μπεάρ αγκαλιάζει τη δεκαετία των πενήντα, την οποία διανύει με το ίδιο
πάθος και ενθουσιασμό για τη δουλειά της,
ωστόσο, όπως λέει, στρέφεται όλο και περισσότερο στο θέατρο, γιατί είναι «μια μορφή τέχνης που επιτρέπει, ιδίως στις γυναίκες, να είναι ενεργές και αφού περάσουν τα
πενήντα και να συνεχίσουν να έχουν ωραίους ρόλους, σε αντίθεση με το σινεμά». Μάλιστα, όπως δήλωσε, η ταινία «Πάρε με αγκαλιά» (η οποία προβλήθηκε στο πλαίσιο
του φεστιβάλ) της έδωσε την ευκαιρία να
υποδυθεί μια γυναίκα στην ηλικία της, κάτι
που συμβαίνει σπάνια.

Γυναίκα της ζωής της η Ελληνίδα
γιαγιά της, λέει η Γαλλίδα ηθοποιός
που βρέθηκε πριν από λίγες
ημέρες στην Αθήνα
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Αποκάλυψε πότε θα
βαφτίσει την κόρη της

Η

Αθηνά Οικονομάκου είναι πολύ ενεργή στα social media και
συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές της καθημερινότητάς της. Το βράδυ της Κυριακής, η
γνωστή ηθοποιός και κριτής του «The Masked Singer» πραγματοποίησε ένα Q&A στο Instagram και δέχθηκε από τους ακολούθους
της ερωτήσεις σχετικά με τη νέα της συλλογή με ρούχα, που υπογραφεί με τη Μαίρη Συνατσάκη και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Μια
ακόλουθος της Αθηνάς Οικονομάκου τη ρώτησε, λοιπόν, αν στη νέα
συλλογή θα υπάρχουν φορέματα για μαμάδες που θα βαφτίσουν τα
παιδιά τους. Τότε η ηθοποιός απάντησε καταφατικά και αποκάλυψε,
μάλιστα, πως το καλοκαίρι θα βαφτίσει και αυτή την κορούλα της.
«Ειδικά για αυτές τις μαμάδες… Μην ξεχνάς ότι θα είμαι κι εγώ μία
από αυτές το φετινό καλοκαίρι», έγραψε η ηθοποιός.

29
Θεία η Ειρήνη
Καζαριάν
Η Μαρία Καζαριάν μέσα από τον
προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram γνωστοποίησε ένα
υπέροχο γεγονός. Η αδερφή της
νικήτριας του πρώτου «GNTM»,
Ειρήνης Καζαριάν, η οποία συμμετείχε στον τρίτο κύκλο του «My
Style Rocks», κοινοποίησε στο
Instagram μια φωτογραφία με
φουσκωμένη κοιλίτσα και αποκάλυψε πως είναι έγκυος στο
πρώτο της παιδί. «Πήρα λίγο βάρος πρόσφατα», έγραψε η Μαρία
Καζαριάν χωρίς να κάνει κάποια
άλλη αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της. Αξίζει να σημειωθεί
πως κάτω από τη συγκεκριμένη
φωτογραφία η Ειρήνη Καζαριάν
έγραψε «I love you» και πρόσθεσε πολλές καρδούλες.

GOSSIP
Στο χειρουργείο

Ένα ατύχημα είχε την εβδομάδα που μας πέρασε και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο αγαπημένος
ηθοποιός και σεναριογράφος, όπως μετέδωσε ο
Στέφανος Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Τι λες
τώρα», βρισκόταν στο αγαπημένο του νησί, την
Αίγινα, και καθώς έκανε τη βόλτα του με το ποδήλατο, έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει
άσχημα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μεταφέρθηκε
εσπευσμένα στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε
χειρουργείο στο χέρι του, ενώ το πόδι του βρίσκεται σε γύψο. Πλέον ο ηθοποιός είναι καλά
στην υγεία του, ωστόσο δεν παρευρέθηκε στο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου ήταν καλεσμένος, αλλά μίλησε μέσω Skype.

Ατύχημα στα γυρίσματα

Ταξίδι στο Παρίσι

Αυτό είναι το φύλο του μωρού του
Ένα ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε πριν από λίγες ημέρες ο
Μάνος Μαγιάτης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο
Instagram. Ο δημοσιογράφος κοινοποίησε μια φωτογραφία μαζί
με τη σύντροφό του Χριστίνα και αποκάλυψε πως σύντομα θα
γίνουν γονείς. Το απόγευμα της Κυριακής ο Μάνος Μαγιάτης μαζί
με την αγαπημένη του διοργάνωσαν το baby shower για το παιδάκι
τους, όπου μεταξύ άλλων έγινε και η αποκάλυψη του φύλου του
μωρού. Σε βίντεο που ανέβασε η καλή φίλη του δημοσιογράφου,
Έλλη Κοκκίνου, στο Instagram είδαμε το αγαπημένο ζευγάρι να
σκάει ένα μπαλόνι και από αυτό να βγαίνουν ροζ κομφετί, κάτι που
σημαίνει πως το μωρό θα είναι κοριτσάκι.

Η Τατιάνα Στεφανίδου μπορεί να έχει βεβαρυμένο επαγγελματικά πρόγραμμα, καθώς καθημερινά βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «TLive», ωστόσο ο ελεύθερος χρόνος είναι αφιερωμένος στην οικογένειά της. Η Τατιάνα το μεσημέρι του Σαββάτου κοινοποίησε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram και γνωστοποίησε πως ταξίδεψε
στο Παρίσι. Η παρουσιάστρια του Alpha πόζαρε με ένα stylish look μπροστά από τον Πύργο
του Άιφελ, χωρίς όμως να γνωστοποιήσει με
ποιον βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα.
«Bonjour!», αρκέστηκε να γράψει η Τατιάνα
Στεφανίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Φώτης
Σεργουλόπουλος είχε ένα απρόοπτο γεγονός.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Τι λες τώρα!», ο Φώτης
Σεργουλόπουλος βρισκόταν σε εξωτερικά γυρίσματα για τη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον
Πλάτανο», όπου και πρωταγωνιστεί, όταν μια
κολόνα έπεσε στο κεφάλι του. Μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο, όπου έκανε τέσσερα ράμματα στο κεφάλι, αλλά και μια μαγνητική τομογραφία, η οποία βγήκε «καθαρή», οπότε και η
περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φώτης Σεργουλόπουλος επέστρεψε κανονικά στις επαγγελματικές του
υποχρεώσεις.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το «αποτύπωμα»
στην ψυχική ευεξία

Ο

ι πλαστικές επεμβάσεις πλέον είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς παγκοσμίως και
σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, από το
2015 μέχρι το 2019 αυξήθηκαν κατά 20%, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους
σε όλον τον κόσμο να βελτιώσουν την εικόνα
τους.
«Στην εποχή μας η τάση είναι αυτό που λέγεται
“ποιοτική γήρανση”. Γυναίκες και άνδρες επιθυμούν
να διατηρούν μια αξιοπρεπή, υγιή εμφάνιση καθώς
μεγαλώνουν και δεν καταθέτουν τα όπλα στη μάχη με
τον χρόνο. Έτσι, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο
τους, μαζί με την υγιεινή διατροφή και την άσκηση,
στρέφονται και προς τις επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, χωρίς τους ενδοιασμούς του
παρελθόντος. Ολοένα και περισσότερο, όμως, καταφεύγουν σε αυτές και νεαρότερα άτομα, επιθυμώντας να παρέμβουν σε κάποιο σημείο του προσώπου ή
του σώματός τους που εμφανίζει αισθητικό πρόβλημα και τούς προκαλεί αρνητικά συναισθήματα.
Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η
διόρθωση των σημείων που ενοχλούν το άτομο αφήνει το αποτύπωμά της -εκτός από την εικόνα του- και
στην ψυχική του ευεξία», αναφέρει η πλαστικός χειρουργός δρ Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ. Οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με την επίδραση των πλαστικών επεμβάσεων στον ψυχισμό των ανθρώπων
κατέληξαν ότι μεταξύ άλλων προσφέρουν μείωση
του άγχους, βελτίωση στην ψυχική και σωματική
υγεία, στην αυτοεκτίμηση και στην ικανοποίηση από

τη ζωή. Οι περισσότεροι από όσους είναι υποψήφιοι
για επέμβαση πλαστικής χειρουργικής έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από το χειρουργείο, με το πιο κοι-

Ο… εθισμός
Η ειδικός αναφέρεται στον εθισμό στην
πλαστική χειρουργική. Πρόκειται για μια
διαταραχή συμπεριφοράς κατά την οποία
ένα άτομο θέλει να αλλάζει συνεχώς την
εμφάνισή του με διαδοχικές επεμβάσεις.
Τα άτομα αυτά μπορεί να ξοδέψουν μεγάλα ποσά σε πολλαπλές επεμβάσεις, κυνηγώντας την ευτυχία. «Η επιθυμία αυτή
συχνά προκύπτει από την ανασφάλεια
που νιώθουν για την εμφάνισή τους. Αυτό
είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που
όλοι βιώνουν περιστασιακά. Αλλά όταν η
ανασφάλεια γίνεται εμμονική και η πλαστική χειρουργική γίνεται το κέντρο της
ζωής ενός ατόμου, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όπως με κάθε εθισμό, έτσι και ο εθισμός στην πλαστική χειρουργική ξεκινά
με μια αρχική θετική εμπειρία. Όταν κάποιος που ζει με υπέρμετρη ανασφάλεια
αισθάνεται καλύτερα με την εμφάνισή
του μετά την πρώτη επέμβαση, μπορεί να
αποφασίσει να κάνει και άλλη για να
διορθώσει άλλο ένα ελάττωμα», αναφέρει
η κυρία Σεφέρη-Δανιήλ.

Δρ Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ,
πλαστικός χειρουργός

νό κίνητρο να είναι το να αισθάνονται καλύτερα με ή
μέσα στο σώμα τους. Ωστόσο, οι προσδοκίες δεν είναι πάντα ρεαλιστικές και αυτό αποτελεί μια μεγάλη
πρόκληση για τους πλαστικούς χειρουργούς.
«Σε κάποιες περιπτώσεις τα άτομα επιθυμούν να
υποβληθούν σε αυτές τις διαδικασίες προκειμένου
να επιλύσουν άλλα ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, να σώσουν μια αποτυχημένη ερωτική σχέση ή
επειδή είναι απογοητευμένοι με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Παρότι ζούμε στην εποχή της εικόνας και η βελτίωσή της μπορεί να έχει θετική
επίδραση, η προσδοκία να αλλάξει τα πάντα δεν είναι ρεαλιστική, καθώς στις καταστάσεις αυτές είθισται να είναι άλλοι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο σωστός λόγος για να υποβληθεί
κανείς σε μια τέτοια επέμβαση είναι για να νιώθει ο
ίδιος καλύτερα, χωρίς να προσδοκά ότι το αποτέλεσμα θα ανατρέψει καταστάσεις ή θα αλλάξει
δραστικά την αντιμετώπιση των άλλων απέναντί
του», αναφέρει η δρ Σεφέρη-Δανιήλ.

Γυναίκες και άνδρες επιθυμούν
να διατηρούν μια αξιοπρεπή, υγιή
εμφάνιση καθώς μεγαλώνουν
και δεν καταθέτουν τα όπλα
στη μάχη με τον χρόνο
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Η σύνοδος Δία - Ποσειδώνα πραγματοποιείται στον
δωδέκατο ηλιακό σας τομέα, όπου είστε πολύ τυχεροί
αν καταλάβετε το νόημα αυτής της ιδιαίτερης όψης. Το
βασικότερο αίτημα αυτής της χρονικής στιγμής είναι
να μάθετε καλύτερα τον προορισμό σας και να χαρτογραφήσετε τα συναισθήματα και τις ανάγκες σας.

Ταύρος

Σ

ήμερα πραγματοποιείται η σύνοδος του
Δία με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο των
Ιχθύων. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη
στιγμή, στην προσωπική μας ζωή αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η σύνοδος
συμβαίνει κάθε 12-13 χρόνια, αλλά στο ζώδιο
των Ιχθύων κάθε 150 χρόνια! Είναι μια στιγμή
θεραπείας, σωματικής και ψυχικής, και
κάποιοι τυχεροί θα ζήσουν ένα προσωπικό
θαύμα. Τις μέρες αυτές θα υπάρχει έντονη η
θεϊκή φροντίδα, η ενσυναίσθηση, η πνευματική
ανύψωση. Βέβαια, μέσα από τη θετικότητα
αυτής της συνόδου, θα υπάρξουν και κάποιες
παγίδες, που αφορούν ψέματα, αυταπάτες,
εξαπάτηση, κακή χρήση φαρμάκων ή
επικίνδυνων αερίων, κίνδυνο από τη θάλασσα,
από το υγρό στοιχείο και τον θησαυρό του
υπάρχει στο υπέδαφος. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…

Ζυγός

(23/9-23/10)
Κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά σας και ίσως να
βελτιωθεί αρκετά η φυσική σας κατάσταση, υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο διατροφής και αποβάλλοντας
από τη ζωή σας μια κακή συνήθεια. Στο επαγγελματικό
περιβάλλον, μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση, ή να
χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ένα θέμα, που δεν μπορείτε με ρεαλιστικό τρόπο να διαχειριστείτε.

(21/4-20/5)
Η σύνοδος Δία - Ποσειδώνα θα έχει μια υποστηρικτική θέση στη ζωή σας. Είναι η εποχή των έντονων συναισθημάτων, της φιλίας, των οραματισμών σας. Μέσα από ομάδες
θα έχετε να κερδίσετε πάρα πολλά, ενώ τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας θα πραγματοποιηθούν, όταν υπάρχει αγνή
πρόθεση.

Σκορπιός

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/5-21/6)
Είστε σε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο, γιατί η ιδιαίτερη αυτή όψη με τον Δία - Ποσειδώνα ενεργοποιεί την καριέρα
σας και την κοινωνική σας εικόνα. Πραγματικά είστε πολύ τυχεροί, αν είστε καλλιτέχνες και ανήκετε στον ιατρικό κλάδο. Βέβαια, θα υπάρξουν και κάποιοι από εσάς
που θα νιώσετε την εξαπάτηση στο πετσί σας, όταν, μάλιστα, κάνετε το λάθος να εμπιστευτείτε πρόσωπα που είναι «επαγγελματίες» απατεώνες.

(22/11-21/12)
Η οικογένεια και οι σχέσεις με αγαπημένα σας πρόσωπα θα παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο αυτή την
περίοδο. Αν λοιπόν υπήρχαν παρεξηγήσεις και εντάσεις με τον σύντροφο ή τους γονείς σας, θα παρουσιαστούν επικοινωνιακές γέφυρες, που θα νιώσετε ανακούφιση και ασφάλεια. Βέβαια, θα πρέπει
να προσέξετε την παραπλάνηση και το ψέμα, που
δυστυχώς αυτή την περίοδο θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Τώρα θα νιώσετε ότι οι πνευματικοί σας ορίζοντες διευρύνονται, με κάποιον τρόπο που θα ορίσετε εσείς.
Κάποιοι από εσάς θα βρείτε διέξοδο στο διάβασμα, στις
σπουδές, στα ταξίδια, γενικότερα θα υπάρξει μια εσωτερική σας επιθυμία να ακολουθήσετε μια ιδέα. Θα παρουσιαστούν κάποιοι άνθρωποι που θα βοηθήσουν σε
αυτή σας τη μεταστροφή και μεταμόρφωση.

Λέων

(24/10-21/11)
Η σύνοδος Δία - Ποσειδώνα είναι μια πολύ ευνοϊκή
όψη, ιδίως για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Η συναισθηματική σας ζωή γίνεται έντονη, ενώ
κάποιοι από εσάς θα ζήσετε την ολοκλήρωση μέσα
από τους απογόνους σας.

(22/12-19/1)
Η σύνοδος Δία με Ποσειδώνα θα παρέχει σε εσάς μεγάλη κινητικότητα, επικοινωνία και γνωριμίες, όπου η κατανόηση και οι άνθρωποι με μεγάλη ενσυναίσθηση θα
έχουν την τιμητική τους στην καθημερινότητά σας. Θα
γίνετε περισσότερο εξωστρεφείς και τα μικρά ταξίδια
θα σας δημιουργήσουν την αίσθηση της πληρότητας,
μέσα από πλούσια συναισθήματα.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η διαίσθησή σας γίνεται πιο έντονη, ενώ θα μπορέσετε
να βγάλετε από μέσα σας μια έντονη επιθυμία σας για
συγχώρεση σε πράγματα που νιώθετε ότι έχετε φταίξει.
Είναι η στιγμή της μετάλλαξης και των βαθύτερων σκέψεων, που καλό είναι να μη βάλετε το ψέμα σε όλο αυτό,
γιατί θα έρθει η απόλυτη καταστροφή.

(20/1-18/2)
Τα οικονομικά σας και γενικότερα τα υλικά αγαθά θα
έχουν μια αρκετά μεγάλη αλλαγή, είτε από βοήθεια που
θα σας δοθεί, είτε από επιλογές σας που θα είναι αρκετά
επιτυχείς. Θα κάνετε, βέβαια, σπατάλες, με αποτέλεσμα
να βγείτε εκτός προϋπολογισμού, όπου θα υπάρξουν
κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, που θα σας σπρώξουν
σε λάθος εκτιμήσεις.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Ο Δίας σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα, σε ένα πολύ κομβικό σημείο του ωροσκοπίου σας, αυτό των πολύ προσωπικών σας σχέσεων, θα δώσουν μια ιδιαίτερη
χροιά, βγάζοντας πολλές ευαισθησίες σας, με απώτερο
σκοπό να έρθετε πιο κοντά με το ταίρι σας. Γενικότερα,
καλό είναι να συνδυάσετε και το πρακτικό σας μυαλό,
διαφορετικά θα έχετε μικρή αντίσταση στα ψέματα και
την τοξικότητα των άλλων.

(19/2-20/3)
Στο δικό σας ζώδιο θα συμβεί η σύνοδος Δία - Ποσειδώνα, όπου θα επηρεάσει κυρίως εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Η πίστη σας σε ένα ιδεώδες, ή ένα όνειρό
σας, θα έχει τόσο μεγάλη δύναμη, που θα δείτε να παίρνει σάρκα και οστά. Οι σχέσεις σας θα έχουν το στοιχείο του ρομαντισμού, ενώ πολύ πιθανό είναι να γεννηθεί ένας νέος έρωτας, που θα σας δημιουργήσει την
αίσθηση ότι ζείτε μέσα σε μια ρομαντική και άκρως
ιδανική για εσάς κατάσταση.
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#ELLI

Όταν οι Γάλλοι ψηφίζουν
εν καιρώ πολέμου

Α
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Την Κυριακή,
οι άκρως
πολιτικοποιημένοι
Γάλλοι
ψηφοφόροι
έσπευσαν να
στείλουν ένα
προειδοποιητικό
μήνυμα στον
κ. Μακρόν,
ψηφίζοντας
Μελανσόν στον
πρώτο γύρο

ν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία ότι
ο πόλεμος στην Ουκρανία ανοίγει νέα
σελίδα στην ιστορία της ΕΕ, μετά το
αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία εξέλιπε.
Οι γαλλικές κάλπες κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν το παραδοσιακό κομματικό σύστημα, με
το άλλοτε κραταιό γκωλικό κόμμα να πέφτει κάτω από το 5%, τους σοσιαλιστές του Φρανσουά
Μιτεράν σχεδόν να μην καταγράφονται στον
εκλογικό χάρτη και το άλλοτε ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα να κινείται στην περιοχή του 2,5%.
Ταυτοχρόνως, επιβεβαίωσε αυτό που ιστορικά
οφείλουν να έχουν στην πίσω πλευρά του μυαλού τους οι ευρωπαϊκές ηγεσίες: Ότι η πείνα και
η ανέχεια υπερισχύουν των οραμάτων και των
μακρόπνοων σχεδιασμών.
Ο Εμανουέλ Μακρόν έριξε όλο το βάρος στον
ευρωπαϊκό συντονισμό έναντι της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, αλλά έφτασε στην πρώτη
Κυριακή της αναμέτρησης με την ψυχή στο στόμα, μέχρι να επιβεβαιώσει προβάδισμα πέντε
μονάδων από την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, που
προέταξε σε όλη την καμπάνια της ως πρωταρχικό θέμα τη μη φτωχοποίηση των Γάλλων.
Και τώρα θα πρέπει να δώσει έναν πραγματικά
δύσκολο αγώνα για να δημιουργήσει σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων έναν πόλο ο οποίος θα
εκπροσωπεί και θα εκφράζει τον γαλλικό και ευρωπαϊκό πατριωτισμό (πέρα από Δεξιά και Αριστερά), με πίστη στην αμυντική και πολιτική ενοποίηση της ΕΕ.

Παρότι το διάστημα που απομένει ως τις 24
Απριλίου είναι μεγάλο και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί -ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε
εξέλιξη ένας σκληρός πόλεμος- οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα μεν, αλλά ο κ. Μακρόν
θα καταφέρει να κόψει πρώτος το νήμα.
Και σε αυτή την εξέλιξη, όμως, διότι η άλλη, η
εκλογή της Λεπέν δηλαδή, συνιστά πραγματικό
εφιάλτη, η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη.
Όπως δεν είναι εύκολη για όλες τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, είτε έχουν εκλογές μπροστά τους
είτε όχι. Τα αποτελέσματα της κάλπης στη Σερβία, στην Ουγγαρία και τώρα στη Γαλλία δείχνουν
ότι την ώρα που οι ηγεσίες επιχειρούν να απεξαρτηθούν από το ρωσικό αέριο για να διατηρήσουν σθεναρή τη στάση τους έναντι της Μόσχας,
οι κοινωνίες δυσφορούν για το βάρος που θα
πρέπει να σηκώσουν και για πρώτη φορά τόσο
εμφανώς ασφυκτιούν από τις συνέπειες της ξέφρενης παγκοσμιοποίησης.
Η νέα εποχή για τη Γηραιά Ήπειρο βρίσκει
τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς σε πολιτική, οικονομική και κοινωνική περιδίνηση που, όπως
όλα δείχνουν, θα αρχίσει να αποτυπώνεται σε
κάθε έκφραση και έκφανση του δημόσιου ευρωπαϊκού βίου.
Η Ελλάδα και ορθώς είχε ταχθεί ανοικτά και
παραμένει στο πλευρό του Εμανουέλ Μακρόν
και κυρίως της επιλογής του να είναι η Γαλλία
στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής
ασφάλειας και άμυνας. O ίδιος έδωσε πάρα πολλή ενέργεια για να αναδείξει τη Γαλλία σε ηγέτι-

δα δύναμη της Ευρώπης. Πιθανότατα, ωστόσο,
παρέβλεψε ότι, την ώρα που ενίσχυε σημαντικά
τη γαλλική άμυνα, η κοινωνία είχε αρχίσει ήδη
«να βράζει». Τα «κίτρινα γιλέκα» και οι μεγάλες
διαδηλώσεις κατά του ασφαλιστικού υπήρξαν
ηχηρά μηνύματα.
Την Κυριακή, οι άκρως πολιτικοποιημένοι
Γάλλοι ψηφοφόροι έσπευσαν να στείλουν ένα
προειδοποιητικό μήνυμα στον κ. Μακρόν, ψηφίζοντας Μελανσόν στον πρώτο γύρο.
Την τελική εντολή θα τη δώσουν στις 24
Απριλίου. Και θα έχει σημασία όχι μόνο ποιον
θα επιλέξουν για τα Ηλύσια Πεδία, αλλά και με
τι διαφορά από τον δεύτερο. Διότι μπορεί η
διαφορά Μακρόν - Λεπέν στον πρώτο γύρο να
προκάλεσε μια μικρή ανακούφιση, αλλά αυτό
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ελαχιστοποιήσει τη σημασία του γεγονότος ότι η ακροδεξιά πολιτικός κατόρθωσε να πείσει εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλους να την ψηφίσουν στον
πρώτο γύρο αρθρώνοντας έναν φιλορωσικό
αντιδυτικό λόγο.
Αν ο Εμανουέλ Μακρόν κατορθώσει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία -γεγονός πρωτόγνωρο
την τελευταία 20ετία- θα έχει μπροστά του μια
πενταετία εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη για τη
Γαλλία, την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα, που
έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί αδιάκοπα τις
εξελίξεις στη Γαλλία.
ΥΓ.: Οι Γάλλοι ψηφίζουν εν καιρώ πολέμου.

