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Μισογεμάτο ή μισοάδειο το ποτήρι

Κ

άπως βαρύ μάς... έπεσε, είναι αλήθεια, με
το που διέρρευσε από «Wall Street Journal» μεριά ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων και άλλου εξοπλισμού για F-16 στην Τουρκία. Ιδίως το timing, λίγες
μέρες πριν από την πρωθυπουργική επίσκεψη στον
Λευκό Οίκο, δεν κάθισε καθόλου καλά στην Αθήνα.
Ωστόσο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδειο, ανάλογα με το πώς το
βλέπεις.
Μισογεμάτο θα το δει κάποιος με συγκεκριμένη
συλλογιστική που είναι η εξής: Ο Ερντογάν κατάφερε
να κερδίσει πόντους λόγω του ρωσοουκρανικού πολέμου, παίζοντας και με τους δύο εμπολέμους με την
ανοχή -αν όχι παρότρυνση- της Δύσης. Και θα πρέπει
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

να θεωρείται δεδομένο ότι υπό κάποια έννοια ο
Τούρκος πρόεδρος έχει αναλάβει και μια «ειδική
αποστολή» σε αυτή την κατάσταση. Ήταν λογικό να
ζητήσει (και άλλα) ανταλλάγματα από την Ουάσιγκτον, η οποία εδώ και περίπου μια τετραετία τον έχει
«στον πάγο», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του αμυντικού εξοπλισμού του, μετά τη διάβαση
του Ρουβίκωνα να αγοράσει τους S-400 από τη Μόσχα. Όμως, επί της ουσίας τι παίρνει; Οπλικά συστήματα για αεροπλάνα που αφενός έχει εδώ και χρόνια,
αφετέρου σε άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, καθώς η
διαδικασία της έγκρισης του Κογκρέσου είναι χρονοβόρα. Παραμένει στο μικροσκόπιο όσο διατηρεί
αυτήν τη σχέση με τον Πούτιν, δεν «ξεπαγώνει» το
πρόγραμμα συμπαραγωγής και προμήθειας των F35 και, όπως και να το κάνουμε, ο «σουλτάνος» θα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος,
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Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

πρέπει να είναι προσεκτικότερος σε έργα και λόγους
«έναντι όλων» στη Συμμαχία έπειτα από αυτή την
εξέλιξη.
Υπάρχει βέβαια και η θέαση του μισοάδειου, που
λέει πως ο Μπάιντεν προχώρησε σε μια κίνηση
«εξευμενισμού» της Άγκυρας λόγω της φιλελληνικής στάσης των ΗΠΑ τα τελευταία έτη, την ώρα που ο
Κυριάκος Μητσοτάκης… ετοιμάζει βαλίτσες, μέσα
στις οποίες θα είναι σίγουρα και η συμπεριφορά της
Τουρκίας, χώρας που δεν διαπνέεται από το πνεύμα
συμμάχου, ιδίως τέτοιες ώρες. Και αυτή η κίνηση,
αντί να επαναφέρει στην τάξη την Άγκυρα, μπορεί να
την αποθρασύνει, κλιμακώνοντας τις απειλές και τις
εχθρικές κινήσεις σε βάρος της χώρας μας. Έτσι κι
αλλιώς, στη διπλωματία υπάρχει μια σχετικότητα,
όπως και στα... ποτήρια.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Κεφάλι κάτω, φρόνημα ψηλά»

Τ

ην έναρξη ενός δρόμου ταχύτητας
δώδεκα μηνών κήρυξε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μιλώντας στη νέα σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής της
ΝΔ. Μάλιστα, κάλεσε σε εγρήγορση όλα τα
μέλη προκειμένου να μεταδώσουν σε κάθε
γωνιά της χώρας όσα έχει πράξει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται
στην εξουσία η κεντροδεξιά παράταξη:
«Απαιτείται από όλους μας να ανεβάσουμε
τους ρυθμούς μας, κυρίως τα κομματικά
στελέχη».

Καμπανάκι από
τον πρωθυπουργό
στα στελέχη της ΝΔ έως
τις εκλογές - Περιοδείες
ξεκινούν οι υπουργοί
σε όλη τη χώρα

Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από όλους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις επαφές που
θα έχουν με τους πολίτες αποφεύγοντας την
έπαρση. «Το κεφάλι κάτω, αλλά το φρόνημα
ψηλά. Αυτό μας ζητάει η χώρα. Αυτό μας ζητά το κόμμα», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως το διάστημα που απομένει μέχρι
τις εκλογές του 2023 είναι «δύσκολο αλλά
και αισιόδοξο».
Το επόμενο διάστημα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυβερνητικά κλιμάκια θα
πραγματοποιήσουν περιοδείες σε όλη τη
χώρα, στις οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν τα στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής
έτσι ώστε να αναδείξουν όλοι μαζί τα έργα
που γίνονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο
στις περιφέρειες όσο και τους δήμους και
έχουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης: «Πρέπει να το κάνουμε με σεμνότητα και με θάρ-

Η ΠΕ σε αριθμούς
Από τα 150 στελέχη που εξελέγησαν,
τα 113 εξελέγησαν για πρώτη φορά. Δηλαδή, η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής ανανεώθηκε κατά 75%. Ο μέσος
όρος ηλικίας σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση μειώθηκε κατά 9 έτη. Αυξήθηκε η παρουσία των γυναικών. Το
30% των συνέδρων αναδείχθηκε μέσω
της ψηφιακής κάλπης, ακόμη μια ψηφιακή καινοτομία που εισάγει το κόμμα
στις εκλογικές διαδικασίες του.

ρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να
διορθώνουμε την πορεία μας, όπου αυτό είναι απαραίτητο». Παράλληλα, επανέλαβε
την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης
που θα γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής: «Στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής η ΝΔ θα πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που θα είναι βατήρας για την
αυτοδύναμη Ελλάδα».

«Θα ακούτε ΣΥΡΙΖΑ και θα κλαίτε»
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «παίζει το τελευταίο του χαρτί», ενώ σχολιάζοντας τη φράση του Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος είπε κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη «ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλαίτε»,

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είδα τον κ. Τσίπρα να απευθύνεται σε κάποια κυρία σε μια
περιοδεία που έκανε στη Θεσσαλονίκη και
της είπε “ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλαίτε”.
Πράγματι, έκλαιγαν οι συνταξιούχοι το 2015
έξω από τα ΑΤΜ. Και ευχαριστούμε τον κ.
Τσίπρα που σε κάθε ευκαιρία μάς θυμίζει τη
χειρότερη κυβέρνηση που είχε η χώρα από
τη Μεταπολίτευση και μετά».
Μάλιστα, έκανε αναφορά και στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για την
εκλογή του νέου προέδρου, στην οποία είναι
μοναδικός υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας.
Χαριτολογώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και αναφερόμενος στον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Γιάννη Τρα-

Όλγα Μαγγανά
(πρώτη σε σταυρούς)
(Πρόεδρος Περιφερειακής Οργάνωσης
Ανατολικής Αττικής)
«Το να αποτελείς μέλος της Πολιτικής Επιτροπής απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, προσήλωση
και προσοχή. Στόχος είναι η προσέγγιση των νέων
ηλικιών, συγκεκριμένα από 18 έως 40 ετών που
έχουν απομακρυνθεί ή είναι
απογοητευμένοι από την πολιτική. Πρέπει να πάμε γειτονιά γειτονιά και να είμαστε
περισσότερο ενεργοί στα social media».

Βασίλης Κατσαρός
(Εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΤΕ)
«Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τους εργαζόμενους. Η διεύρυνση δεν αλλοιώνει τις
αρχές και τις αξίες της κομματικής
μας ταυτότητας. Εμείς ως μέλη της
Πολιτικής Επιτροπής θα πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι
έτσι ώστε η ΝΔ να
εκλεγεί με αυτοδυναμία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ομόφωνη επανεκλογή
του Παύλου Μαρινάκη

Με χειροκροτήματα και ενθουσιασμό
έγινε δεκτή η πρόταση του πρωθυπουργού για την επανεκλογή του
Παύλου Μαρινάκη στη θέση του
γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ. Ο ίδιος
ανεβαίνοντας στο βήμα και αφού ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη θέση
ως ευκαιρία ζωής και τόνισε τους
τρεις βασικούς άξονες πάνω στους
οποίους θα πρέπει να κινηθεί η νέα
Πολιτική Επιτροπή: «Θα πρέπει να είναι ο πομπός και ο δέκτης των μηνυμάτων της κοινωνίας τόσο στον τόπο
τους όσο και στον επαγγελματικό
τους χώρο. Να είναι συμπαραστάτες
στις περιοδείες που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νέου
προγράμματος της κυβέρνησης».
Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης
σημείωσε πως προσωπική του προτεραιότητα είναι να «ενώσουμε
όλους τους Έλληνες και να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες».
γάκη τόνισε ότι «ο κ. Τραγάκης έχει το προνόμιο να διοργανώνει άρτιες ψηφοφορίες
που έχουν μόνο έναν υποψήφιο, (εννοώντας
την επανεκλογή του Παύλου Μαρινάκη).
Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ
που έχει μόνο έναν υποψήφιο», με τα στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής να ξεσπούν σε
χειροκροτήματα.

Κωνσταντίνος
Μουτσόπουλος

(Ελεύθερος επαγγελματίας)

«Από σήμερα ξεκινάμε τη σκληρή
δουλειά. Ο πρωθυπουργός βγαίνει
μπροστά, προτείνει λύσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες υιοθετούνται. Τα πειράματα τελείωσαν.
Η ΝΔ είναι η τελευταία ελπίδα της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει
πίσω. Μπροστά μας έχουμε τις φοιτητικές εκλογές και στόχος της ΔΑΠΝΔΦΚ είναι να μας κάνει και πάλι υπερήφανους».

ΡOLITICAL

4

ΠΕΜΠΤΗ 12 MAΪΟΥ 2022
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Σήμερα «κλείνει» στη Βουλή
η ατζέντα για την Ουάσιγκτον
Των Στέλλας Παπαμιχαήλ,
Σπύρου Μουρελάτου

Σ

ήμερα στην Ολομέλεια θα
δοθεί η μάχη των πολιτικών αρχηγών για την Ελληνοαμερικανική Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία, ενώ τα
ξίφη τους αναμένεται να διασταυρώσουν Μητσοτάκης - Τσίπρας, σε
μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία,
με τον πόλεμο στην Ουκρανία να
μαίνεται και την ανησυχία για τα
ενεργειακά να εντείνεται.
Η συμφωνία θα ψηφιστεί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και από το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εκτός της Νέας Δημοκρατίας, καθώς, αν και εκφράζει
επιφυλάξεις μιλώντας για ετεροβαρή στοιχεία για τη χώρα μας, έχει
ξεκαθαρίσει ότι για λόγους εθνικού
συμφέροντος θα την υπερψηφίσει.

Ποιοι διαφωνούν
Κατά της συμφωνίας τάσσονται τα
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η
συμφωνία ανατρέπει πάγιες σταθερές της εξωτερικής πολιτικής και
δεν έχει κανένα κέρδος για τη χώρα, ενώ δεσμεύεται ότι όταν αναλάβει την εξουσία θα την επαναφέρει
αλλά με τους όρους αμοιβαιότητας.
Για κατάπτυστη επιθετική συμφωνία από την οποία η Ελλάδα γίνεται
ιμπεριαλιστικό ορμητήριο και στόχος αντιποίνων, βάζοντας τη χώρα
σε μεγάλους κινδύνους, κάνει λόγο
το ΚΚΕ. Για συμφωνία κοροϊδίας
και υποτέλειας μιλά η Ελληνική
Λύση, ενώ για ετεροβαρή συμφωνία που δημιουργεί πλαίσιο ανισότητας μιλά το ΜέΡΑ25.
Στη συζήτηση στην Ολομέλεια της
Βουλής θα λάβουν τον λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί και θα ολοκληρωθεί
αργά το απόγευμα με ονομαστική
ψηφοφορία που προβλέπει το Σύν-

Μητσοτάκης - Τσίπρας θα διασταυρώσουν
τα ξίφη τους στη συζήτηση
για την Ελληνοαμερικανική
Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία
ταγμα, εφόσον πρόκειται για διέλευση και διαμονή ξένων στρατευμάτων στην ελληνική επικράτεια.
Για την έγκριση της συμφωνίας
απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι.

Μηνύματα από τον «άξονα»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα εντός
και εκτός Ελλάδας, παραμονές της
μετάβασής του στην Ουάσιγκτον για
το βαρυσήμαντο ραντεβού του με
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατά την παρέμβασή του στη
Βουλή στο πλαίσιο της κύρωσης της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ
(MDCA). Ο πρωθυπουργός πρόκειται μεταξύ άλλων να υπογραμμίσει
πως η περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως
αυτή αποτυπώνεται στην ενισχυμένη στρατιωτική τους παρουσία σε
ευαίσθητες εθνικά περιοχές, όπως
η Αλεξανδρούπολη, απότοκη της
πενταετούς επέκτασης της MDCA,
επισφραγίζει με τον πλέον ηχηρό
τρόπο τον αναβαθμισμένο ρόλο της
χώρας στα υποσύνολα της Νοτιοα-

νατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.
Στο φόντο της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
όπως θα πει χαρακτηριστικά, η ανάδειξη της χώρας ως νησίδας σταθερότητας και αξιοπιστίας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό
περιβάλλον εξυπηρετεί, μόνη αυτή
σε τέτοιο βαθμό, τις επιδιώξεις της
Δύσης στην ευρύτερη περιοχή, ταυτίζοντας κατ’ ουσίαν τα αμερικανικά
συμφέροντα με τα ελληνικά και
προσδίδοντας στη διμερή μας σχέση
ξεκάθαρο στρατηγικό χαρακτήρα.
Ορμώμενος από τον πρόδηλο εκνευρισμό της Τουρκίας, ο οποίος στο παρά πέντε της επίσκεψης στον Λευκό
Οίκο εκφράζεται με διαφόρους τρόπους, ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει
πως συμφωνίες όπως η MDCA με τις
ΗΠΑ ή η αντίστοιχη με τη Γαλλία θωρακίζουν την άμυνα της χώρας και
μαζί με το φιλόδοξο εξοπλιστικό
πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και την ισχυροποίηση του
δικτύου συμμαχιών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ενισχύουν
σε σημαντικό βαθμό την εθνική απο-

τρεπτική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, ο πρωθυπουργός αναμένεται να διαμηνύσει και προς τους συμμάχους μας, τόσο στις Βρυξέλλες
όσο και στην Ουάσιγκτον, πως η εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα
εγκυμονεί κινδύνους… ατυχήματος, ενώ αυξάνει αχρείαστα τα ρίσκα
σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή, την ώρα, μάλιστα, που το δυτικό μέτωπο «οφείλει» να συγκεντρώνει όλη την προσοχή του προς
Ανατολάς και εν προκειμένω προς τη
Ρωσία. Υπ’ αυτό το πρίσμα, αναμένεται να επισημάνει πως θα πρέπει να
τερματιστεί άμεσα η τουρκική παραβατικότητα ως παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, ο
κ. Μητσοτάκης θα καυτηριάσει την
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, που καταψηφίζει τη συμφωνία, κάνοντας λόγο
για ακατανόητη στάση, που στρέφεται κατά των αμυντικών συμφερόντων της χώρας, αλλά και αντιτίθεται
στη συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων πολιτών, καθιστώντας το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα,
φορέα περιθωριακών απόψεων.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Μ

ε νέα ανάφλεξη στην Ανατολική Μεσόγειο απειλεί η Άγκυρα, καθώς ετοιμάζεται για έναν
ακόμη γύρο γεωτρήσεων,
όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος
της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της
Τουρκίας (ΤΡΑΟ) Μελίχ Χαν Μπιλγκίν. Αυτήν τη φορά, αντί για το «Γιαβούζ», πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει το νεοαποκτηθέν
πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας, το «Αλπαρσλάν», το οποίο αναμένεται να φτάσει
στο λιμάνι της Μερσίνας στις 19 Μαΐου, ανήμερα τη μαύρη επέτειο για τη γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου. Σύμφωνα με τον
Μπιλγκίν, θα είναι έτοιμο για γεωτρήσεις
εντός του Ιουλίου.

Σύντομη συνάντηση
Δένδια - Τσαβούσογλου
λίγο πριν η ελληνική
αποστολή αναχωρήσει
για τις ΗΠΑ

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι η
έντονη κινητικότητα της Άγκυρας και οι
«τσαμπουκάδες» τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και επί του πεδίου οφείλονται εν
μέρει στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και το
ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού με
τον Αμερικανό πρόεδρο, που προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην τουρκική πλευρά.
Επιδίωξη του υπουργείου Εξωτερικών είναι να προγραμματιστεί και μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον
Άντονι Μπλίνκεν, οι οποίοι θα βρεθούν στο
πλαίσιο των επαφών του πρωθυπουργού,
ωστόσο μια κατ’ ιδίαν συνάντηση θα έδινε
την ευκαιρία στις δύο πλευρές να συζητήσουν σε βάθος για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο, την
τουρκική προκλητικότητα, καθώς και την
αμυντική και ενεργειακή συνεργασία.
Η Τουρκία πάντως επιχειρεί να περάσει
στην αντεπίθεση και πριν «κλειδώσει» το
τετ α τετ Δένδια - Μπλίνκεν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ετοιμάζει βαλίτσες για να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την
αναχώρηση της ελληνικής αποστολής και
να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό
του. Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν ότι
«είναι δικό τους θέμα, η Τουρκία είναι μεγάλη νατοϊκή δύναμη, είναι λογικό να πάει.
Άλλωστε, δεν διανύουν την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους, ενώ οι δικές μας
σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο».
Ο Νίκος Δένδιας ωστόσο αναμένεται να
έχει σύντομη συνάντηση με τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου λίγο πριν η ελληνική αποστολή αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα συμ-

Ένταση με νέο
τουρκικό
γεωτρύπανο
στο Αιγαίο...
Ο Κ. Γρίβας για την αναβάθμιση των F-16
Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει την αναβάθμιση του στόλου των τουρκικών F-16. Για την εξέλιξη αυτή μίλησε στην «Political»
o αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων Κωνσταντίνος Γρίβας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: «Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να είναι εγκλωβισμένη σε
έναν πρωτοφανή όσο και παρανοϊκό φιλοτουρκισμό και θεωρεί ότι αυτή η ενέργεια θα
συνεισφέρει σημαντικά στην επαναφορά της Τουρκίας στη δυτική γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Ενδεχόμενο που, κατά την άποψή μου, δείχνει να απομακρύνεται ολοένα
και περισσότερο. Στην πραγματικότητα, στην καλύτερη για τη Δύση περίπτωση η
Τουρκία θα εξελιχθεί σε μια ενδιάμεση δύναμη, σε συνεργασία με το Πακιστάν αλλά
και με άλλες χώρες, μεταξύ Δύσης και Ανατολής και στη χειρότερη θα ενσωματωθεί
στο πανευρασιατικό γεωπολιτικό σχήμα που τείνει να δημιουργηθεί με πυρήνα το σύστημα Ρωσίας - Κίνας. Ακόμη και αν το Κογκρέσο επιμείνει στην απαγόρευση, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις της».

μετέχουν στο άτυπο δείπνο του ΝΑΤΟ που
θα λάβει χώρα το Σάββατο στο Βερολίνο
και, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έχουν μια γρήγορη συζήτηση
γύρω από τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά
και για τα ανοιχτά διμερή ζητήματα. Θα είναι μάλιστα η πρώτη συνάντηση αξιωματούχων των δύο χωρών μετά το μπαράζ
υπερπτήσεων και παραβιάσεων της τουρκικής αεροπορίας, που οδήγησε και πάλι
τις σχέσεις των δύο χωρών στο κόκκινο.
Μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Χάγη, όπου
θα έχει συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό
του, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί το
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπου θα συζητήσει με τον γενικό εισαγγελέα σχετικά
με την έρευνα για τη διάπραξη εγκλημάτων
πολέμου από τη Μόσχα κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αντεπίθεση
Η Άγκυρα ωστόσο θα επιδιώξει να πάρει
τη «ρελάνς» κλείνοντας το «deal» για τα
F-16. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall
Street Journal», μάλιστα, ο Αμερικανός
πρόεδρος ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση 40 νέων αεροσκαφών
και την αναβάθμιση ακόμη 80, την οποία
έχει αιτηθεί εδώ και καιρό η Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων για να
ασκήσουν πίεση στην αμερικανική πλευρά,
η οποία φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με
την Τουρκία να «ρευστοποιεί» τη διαμεσολάβηση που ανέλαβε ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Έμπειροι αναλυτές, ωστόσο, τονίζουν ότι η παραπομπή του τουρκικού αιτήματος στο Κογκρέσο ήταν αναμενόμενη, καθώς αποτελεί την πάγια διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Αθήνα αναμένει ότι οι Γερουσιαστές
θα επιχειρήσουν να καθυστερήσουν ή και
να μπλοκάρουν την πώληση νέων μαχητικών στην Τουρκία, ενώ αξίζει να σημειωθεί
πως κάθε μήνας καθυστέρησης της έγκρισης μεταφράζεται σε αρκετούς μήνες καθυστερήσεων στην παραλαβή, με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για
παράδοση των πρώτων αεροσκαφών στις
αρχές της επόμενης δεκαετίας, αν οι δύο
πλευρές συμφωνήσουν άμεσα.
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Με Αδάμου, Χρυσόγονο ανοίγει η «μεταγραφική περίοδος» για το ΠΑΣΟΚ
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Να διατηρήσει στα... κόκκινα το θετικό
κλίμα που έχει διαμορφωθεί για το κόμμα
του μετά και την επαναφορά της ονομασίας
«ΠΑΣΟΚ» αλλά και του ιστορικού συμβόλου της παράταξης επιδιώκει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με φόντο την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του τριήμερου συνεδρίου του κόμματος (20-22 Μαΐου), ο κ.
Ανδρουλάκης επιδιώκει να συμπληρώσει
τα κενά του κομματικού παζλ, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσει και την κοινοβουλευτική εικόνα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε χθες η
πολιτική συμπόρευση με την ανεξάρτητη
βουλευτή της Β’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνα Αδάμου, εκλεγμένη με το ΜέΡΑ25. Η
πολιτική συμφωνία επισφραγίστηκε σε συνάντηση
που είχε χθες με τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ. Οι προθέσεις
της κυρίας Αδάμου είχαν διαφανεί από τη
συμμετοχή της στις εκλογικές διαδικασίες για την
ανάδειξη του προέδρου του Κινήματος τον
Δεκέμβριο του 2021, όπως και σε αυτές για
την επιλογή των μελών των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων. Είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα-

γής και στο εξής θα μετέχει στις κομματικές και πολιτικές δραστηριότητές του. Η
κυρία Αδάμου θα παραμείνει ανεξάρτητη
βουλευτής για την τρέχουσα κοινοβουλευτική της θητεία, καθώς, όπως αναφέρει η

ανακοίνωση του κόμματος, «ταυτίζεται με
το αξιακό και πολιτικό σκεπτικό του κ. Ανδρουλάκη».
Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση πλην εξαιρετικού απροόπτου- για την
εκλογική κάθοδο με τα ψηφοδέλτια του
ΠΑΣΟΚ για τον συνταγματολόγο και πρώην
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονο. Ενδεικτικό της σύμπλευσης που έχει
δημιουργηθεί είναι ότι στις εσωκομματικές κάλπες της περασμένης Κυριακής
άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο
εκλογικό κέντρο που είχε στηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει δώσει και ο πρώην
εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ Ανδρέας
Παπαδόπουλος, ο οποίος αναμένεται να
κατέβει στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

όχι να δίνεται η ευκαιρία σε «γαλάζια
παιδιά» να «φτιάχνουν βιογραφικά στις
πλάτες μας».

της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ
για όσα διαδραματίστηκαν την Τρίτη στο
Αριστοτέλειο.

Προσκλητήριο
από Τσίπρα για
μαζική συμμετοχή

Σ

υνέντευξη σε οκτώ περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς
έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν
από την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας πρόσκληση στους
πολίτες για μαζική συμμετοχή στην κάλπη της Κυριακής για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής και την εκλογή
προέδρου του κόμματος από τη βάση.
Κύκλοι της Κουμουνδούρου διαμηνύουν, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος Τσίπρας, ότι η Κυριακή σηματοδοτεί μια νέα
αρχή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια νέα αρχή που θα εμπεριέχει την επαφή αλλά και τη συμμετοχή
της κοινωνίας στα πολιτικά δρώμενα με
στόχο -τι άλλο;- τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές
εκλογές. «Να στείλουν ένα μήνυμα για
την επόμενη μέρα στη χώρα ώστε να
ανοίξουμε τον δρόμο για την πολιτική
αλλαγή και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στον τόπο», είπε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην ενέργεια
και την αδυναμία της να αντιμετωπίσει
την κρίση ακρίβειας.

Σχολιάζοντας την ακρίβεια στην ενέργεια, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως στη χώρα μας εφαρμόζεται με μοναδικό και
πρωτοφανή τον τρόπο το χρηματιστήριο
ενέργειας, ενώ διευκρίνισε πως πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία που νομοθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εφαρμόστηκε το
2020 επί ΝΔ.
Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και για τις
προτάσεις του κόμματός του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που
θα κάνει πράξη μόλις αναλάβει ξανά τα
ηνία της κυβέρνησης.
Είπε μάλιστα πως δεν πρόκειται για
μέτρα που επιβαρύνουν υπέρμετρα
τον δημόσιο προϋπολογισμό, αλλά περιορίζουν ριζικά την αισχροκέρδεια.
Αυτά είναι η αποσύνδεση της τιμής της
ενέργειας από αυτή του φυσικού αερίου, η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, η
μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και η
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800
ευρώ.
Δεσμεύτηκε ξανά ότι θα καταργήσει τη
ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ τόνισε ότι ο
ρόλος της ΔΕΗ σε μια περίοδο κρίσης
πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες και

Αστυνομία στα πανεπιστήμια
«Τη μία μέρα είχαμε προβοκάτσια με
επεισόδια από άτομο που καμία σχέση
δεν είχε με τους φοιτητές και φαίνεται
ξεκάθαρα στα βίντεο, είναι 50άρης και
την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει η
απόφαση του ΣτΕ.
Πόσο νιάου νιάου να σου κάνει η προβοκάτσια;», λένε στην «Political» μέλη

Συνέντευξη σε
περιφερειακούς σταθμούς
- Τα μηνύματα και
οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για
την αντιμετώπιση της κρίσης
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Βέτο επιχειρηματία για Μανιάτη...

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ακούγεται έντονα στην επιχειρηματική και πολιτική πιάτσα
ότι συγκεκριμένος επιχειρηματίας «έκοψε» την τελευταία
στιγμή την υπουργοποίηση του Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος
εδώ και καιρό δεν διαψεύδει, όπως άλλοι πρώην
σύντροφοί του, φήμες και δημοσιεύματα για
φλερτ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο λόγος
που έβαλε βέτο ο επιχειρηματίας είναι το ενδιαφέρον και η σπουδή Μανιάτη για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα...

Η πρώτη σε ψήφους που εκλέχθηκε στην Πολιτική
Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Όλγα Μαγγανά,
εκτός από νέα μητέρα, εκπαιδευτικός και πρώην
οννεδίτισσα, υπήρξε επί χρόνια στενή φίλη του
γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ Παύλου
Μαρινάκη, ενώ ο σύζυγός της είναι ο Αντώνης Κουλουβράκης, στενός σύμβουλος του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Βασίλη Οικονόμου και αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής.

KENTΡΙ
Έτοιμη η Άννα για Α’ Αθήνας
Μου λένε έντονα πηγές μου ότι η Άννα Ροκόφυλου, πασοκικό στέλεχος επί χρόνια και δημοτική σύμβουλος του
Κώστα Μπακογιάννη, θα κατέβει στην Α’ Αθήνας με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μαθαίνω, πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει ότι ο άντρας
της, ο Σπήλιος Μανιάς, είναι κολλητός και
παιδικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και
οι δύο οικογένειές τους, που διαμένουν στο
Κολωνάκι, έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις.

Γκάφα Σχοινά για Κύπρο;

Σ

ε κυβερνητικούς κύκλους αυτό
που έκανε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς στο
συνέδριο της ΝΔ ήταν γκάφα. Τι έκανε;
Πήρε το μέρος του Αβέρωφ Νεοφύτου
στις προεδρικές εκλογές της Κύπρου,
τονίζοντας προς τον κ. Νεοφύτου ότι η
Κύπρος θα παραμείνει ευρωπαϊκή και
δυτική. Δηλαδή, υπονόησε ότι ο έτερος
υποψήφιος για την Κυπριακή Προεδρία
Νίκος Χριστοδουλίδης «παίζει» με το
ρωσικό στοιχείο. Θεωρήθηκε παρέμβαση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, όπου ο κ. Χριστοδουλίδης έχει στενούς δεσμούς με τον Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια… Μάλλον ο κ.
Σχοινάς υπερτιμάει τη θέση του…

Δεύτερο ταξίδι στις
ΗΠΑ με Κατσανιώτη
Μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Ουάσιγκτον στις 16 Μαΐου, θα ακολουθήσει λίγες μέρες μετά ολοκληρωμένο ταξίδι του υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη, όπου θα δει
σχεδόν όλη την ελληνική ομογένεια της
Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, αφού
το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα είναι περιορισμένο. Είναι πολύ σημαντική
και η δεύτερη επίσκεψη, αυτή του Ανδρέα Κατσανιώτη, διότι πλέον οι ομογενείς έχουν ψήφο και λόγο στα πολιτικά
δρώμενα. Εκτός αυτού, ο κ. Κατσανιώτης
θα είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου που
γίνεται στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης και θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Ήσυχος περίπατος στη Βουλή
Προμηνύεται μια εύκολη νίκη η σημερινή για τον πρωθυπουργό
κατά την κύρωση της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στη
Βουλή. Όπως φάνηκε από τη χθεσινή ομιλία του εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Βίτσα, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει
τη συμφωνία και ότι το μόνο θετικό από τη συμφωνία είναι ότι θα
έχουμε περισσότερες παραγγελίες σε σουβλάκια από τους
στρατιώτες στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο (όπου είναι οι αμερικανικές βάσεις), καταλαβαίνει
κανείς ότι δεν υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα. Ειδικά τώρα
που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει τη ρετσινιά ότι στηρίζει τον Πούτιν, ο
σημερινός λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι περίπατος.

Στην Ιταλία ο Πιερρακάκης

Ηλεκτρονικές οι καταγγελίες

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται από χθες στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Ρώμη. Ο λόγος είναι η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με υπουργούς της ιταλικής κυβέρνησης, συγκεκριμένα με τον υπουργό Δημόσιας Διοίκησης
Μπρουνέτα και τον υπουργό Τεχνολογικής Καινοτομίας Κολάο, με τον οποίο την Παρασκευή θα μιλήσει σε ένα Ειδικό Φόρουμ Καινοτομίας στη Ρώμη. Αμέσως μετά θα
έρθει στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για το ταξίδι
στην Ουάσιγκτον. Τελικά έχουμε εξωστρέφεια στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης…

Πλέον οι καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα γίνονται ηλεκτρονικά, καθώς έπειτα από συνεργασία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη, δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα όπου θα καταγράφονται οι καταγγελίες. Εκεί θα τις λαμβάνουν οι ειδικοί της Δίωξης και θα τις
επεξεργάζονται. Τέρμα λοιπόν η χαρτούρα και η αυτοπρόσωπη παρουσία.

Τριμερής υπό
τον Βαρβιτσιώτη
Τριμερή σύσκεψη των υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας θα έχουμε αύριο στην Αθήνα έπειτα
από πρωτοβουλία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Τα θέματα ασφαλώς θα είναι η Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, αλλά θα
συζητηθούν και ευρύτερα θέματα που
έχει δημιουργήσει ο πόλεμος, όπως το
trafficking, η μετανάστευση αλλά και το
ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων, όπως,
πχ, η ένταξη της Αλβανίας και της Βόρειας
Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μου λένε έντονα ότι επιχειρηματίας, με πολύ μεγάλη
ρευστότητα τελευταία
έπειτα από επιτυχημένο
ντιλ, εκτός από ΜΜΕ ψάχνει να
επενδύσει και σε κατασκευαστική εταιρεία, έχοντας στοχεύσει συγκεκριμένα στην
Intrakat…
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«Εμφύλιος» στο λιμάνι

Πυρ και μανία είναι μέλη και στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, μετά τα διαφημιστικά email που δέχτηκαν από την πρώην
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύη Καρακώστα, για
να την ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή
την Κυριακή 15 του Μάη. Η Εύη Καρακώστα έχει στα χέρια της προσωπικά δεδομένα τουλάχιστον 500 μελών από τον Πειραιά, στα οποία και απέστειλε email, με τα
μέλη να διαμαρτύρονται και να απειλούν
για καταγγελίες στην αρμόδια επιτροπή
του κόμματος. Μάλιστα λέγεται πως η
πρώην βουλευτής της Α’ Πειραιά Γεωργία
Γεννιά έχει ήδη ενημερώσει στελέχη δίπλα στον Τσίπρα για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των μελών προς την
εν λόγω υποψήφια και τώρα όλοι ζητούν
εξηγήσεις για το ποιος-ποια έδωσε τα
στοιχεία, «φωτογραφίζοντας» στην ουσία
συνεργάτιδα του συντονιστή της ΝΕ του
Πειραιά Χρήστου Λαμπρίδη.
Σπαζοκεφαλιά: Ένα από τα ζητήματα που θα ανακύψουν είναι η εκλογή του Παναγιώτη
Κουρουμπλή. Σάρωσε στις
τοπικές, όμως έχει διαγραφεί
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
του κόμματος. Θα είναι μέλος της ΚΕ του
κόμματος ένας ανεξάρτητος βουλευτής;
Ρωτάω, δεν ξέρω…

Της κάλπης
το… κιγκλίδωμα
Ένας χαμούλης την ερχόμενη Κυριακή με
τα τεχνικά ζητήματα θα γίνει… Όσοι
έχουν γίνει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έως 31 Μαρτίου, περίπου 61.000, έχουν δικαίωμα να
ψηφίσουν και για ΚΕ και πρόεδρο και καταστατικό. Για να μη γίνει μπέρδεμα και
προκληθούν καθυστερήσεις, θα υπάρχουν πολλές κάλπες: σε μία θα ψηφίζουν
οι 61.000 για πρόεδρο. Σε μία άλλη οι
61.000 για ΚΕ. Σε μία τρίτη για πρόεδρο
μόνο όσοι γράφτηκαν από 1η Απριλίου και
μετά. Τώρα, αν θα υπάρξει και άλλη για
όσους γίνονται αυθημερόν μέλη με στόχο
να ψηφίσουν πρόεδρο την ίδια μέρα, δεν
το γνωρίζω. Αλλά θα χορτάσουν ψήφο οι
σύντροφοι…

Χρονικό του Χρόνου

ΠΕΜΠΤΗ 12 MAΪΟΥ 2022

Ξέφυγε τελείως
ο Καρτερός

ΚΕΝΤΡΙ
Ο Μασούτης
στα κανάλια…

Σ

ε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει για
διαύλους επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, ο
Θανάσης Καρτερός τινάζει την μπάνκα
στον αέρα χαρακτηρίζοντας χρήσιμο ηλίθιο
(για τους εκδότες) τον Νίκο Ανδρουλάκη! Μιλάμε για αήθη επίθεση, η οποία τινάζει στον
αέρα το σχέδιο Τσίπρα για συνεργασία με το
ΠΑΣΟΚ. «Στα παλιά τους τα παπούτσια ο Ανδρουλάκης με τη σοσιαλδημοκρατία και τον
γλωσσοδέτη του. Χρήσιμος ηλίθιος είναι για
αυτούς. Αμορτισέρ που το προορίζουν να
απορροφά τα τραντάγματα από τις λακκούβες
της πολιτικής Μητσοτάκη. Και να κλείνει τον
δρόμο προς τον ΣΥΡΙΖΑ». Και συνεχίζει ακάθεκτος: «Κοντά στα άλλα παράδοξα ζούμε
έτσι και το παράδοξο της πασαρέλας. Τα ΜΜΕ
που στηρίζουν ασμένως Μητσοτάκη να στηρίζουν και Ανδρουλάκη». Όπως αντιλαμβάνεστε, με αυτούς δεν πάει πουθενά ο Αλέξης…

Χωρίς ελληνική
κοινοβουλευτική
αντιπροσωπεία
Δεν θα συμμετάσχει η ελληνική αντιπροσωπεία στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου για το τρέχον εξάμηνο, που θα γίνουν
από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου στη Μόσχα, κατόπιν παρεμβάσεως του
προέδρου της Βουλής, Κ. Τασούλα. Είναι η πρώτη φορά
που ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία δεν θα συμμετάσχει σε τακτικές εργασίες
και μάλιστα Συνόδου Ολομέλειας, δεδομένου
ότι η χώρα που τη φιλοξενεί, η Ρωσία, παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, έχει επιτεθεί απρόκλητα κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας τεράστιες ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Οι συμμετέχουσες στη συνέλευση χώρεςμέλη είναι: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν,
Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσική
Ομοσπονδία, Σερβία, Τουρκία.

Ενεκρίθη τελικώς η συμφωνία μεταξύ της
Μασούτης ΑΕ και του ΣΥΝΚΑ Κρήτης από την
Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων «δεν προκαλεί σοβαρές
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού
στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».
Η είδηση, όμως, είναι αλλού… Οι πληροφορίες λένε ότι η Μασούτης ΑΕ εκτός από τα
σουπερμάρκετ θα αποκτήσει κοινό έλεγχο με
τον ΣΥΝΚΑ Κρήτης σε δύο ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας στη Μεγαλόνησο.

Περί φορολόγησης
των υπερκερδών…

Κρατήστε μια πισινή για τη φορολόγηση του
90% των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Μπορεί τα κυβερνητικά στελέχη να λέγουν ότι αυτό θα γίνει και μάλιστα σύντομα,
όμως επειδή είμαι παλιά καραβάνα, εγώ θα
περιμένω τι θα αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί του συγκεκριμένου
θέματος. Δεν είμαι, δηλαδή, απολύτως βέβαιος ότι είναι σύννομη η φορολόγηση επί
χρηματιστηριακών προϊόντων όπως είναι η
αγορά της ενέργειας. Μακάρι να πέφτω έξω,
αλλά κάτι τέτοιο πήρε τ’ αυτί μου…
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπo

Λιβάνιος: 320 εκατομμύρια για έξυπνες πόλεις
Σας έχω ξαναγράψει ότι εκτός από τον Πιερρακάκη πολλή δουλειά βγάζει και ο Λιβάνιος, που και αυτός αποδεικνύεται «λίρα εκατό» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρόγραμμα των έξυπνων πόλεων, το οποίο προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων συνολικού ύψους 320 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας σε ψηφιακή ημερίδα με τίτλο « Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση και διαχείριση δεδομένων Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ελλάδας και Γερμανίας», που συνδιοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας του
Βερολίνου, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «οι έξυπνες πόλεις δεν είναι το μέλλον, είναι
το σήμερα. Για αυτό πρέπει να τρέξουμε. Όσο και αν το κεντρικό κράτος ανεβάζει ταχύτητες στην ψηφιακή διακυβέρνηση, πάντα θα υστερεί, αν ανάλογα βήματα δεν κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι πόλεις».

Η μοναξιά
του Νίκου
Από το ρεπορτάζ προκύπτει μια
απροθυμία των αγαπητών Συριζαίων να εκφράσουν τη στήριξή
τους στον πρώην υπουργό Νίκο
Παππά και στις δικαστικές του
περιπέτειες με την υπόθεση Καλογρίτσα και τις τηλεοπτικές
άδειες. Δεν γεμίζουνε ταξί ούτε
με τον ταξιτζή οι υποστηρικτές
του Νίκου. Άλλωστε ο Παππάς
έχει αντιπάθειες όχι μόνο στην
αντίπαλη τάση στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ -δηλαδή στην εσωκομματική αντιπολίτευση της «Ομπρέλας»- αλλά και μεταξύ των προεδρικών. Το ενδιαφέρον είναι ότι
η σιωπή πολλών προεδρικών για
τη συνέχιση της περιπέτειας του
Νίκου Παππά καταγράφεται παρά
την παρότρυνση του ίδιου του
Αλέξη Τσίπρα να επιδειχθεί «αλληλεγγύη» στον σύντροφο Νίκο...

Ο Παυλής και
το Ζεϊμπέκικο
της Ευδοκίας

Περί κρυφών δημοσκοπήσεων

Τ

ι και αν ο Μητσοτάκης λέει συνεχώς ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας; Στα πηγαδάκια των βουλευτών του
κόμματος κυριαρχούν οι συζητήσεις για ποσοστά και υποψηφίους ειδικά στο λεκανοπέδιο
της Αττικής με αφορμή αποτελέσματα μετρήσεων που διαρρέουν στα βουλευτικά γραφεία.
Πάνω κάτω είναι γνωστά και αναμενόμενα τα
αποτελέσματα των αποκαλούμενων
κρυφών δημοσκοπήσεων… Δεν
έχουν, δηλαδή, ιδιαίτερες εκπλήξεις και ανατροπές. Στην Α’ Αθηνών
φαίνεται να μπαίνουν άνετα ο Βασίλης Κικίλιας, o Κυριάκος Πιερρακάκης (αν κατέβει), η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Δόμνα Μιχαηλίδου (επίσης αν κατέβει), ενώ μάχη για την είσοδο στη
Βουλή θα δώσει η Φωτεινή Πιπιλή.
Στον Βόρειο Τομέα προηγούνται ο

Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Στον
Νότο της Αττικής ξεχωρίζουν ο Νίκος Δένδιας,
ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο βετεράνος Διονύσης Χατζηδάκης. Ακολουθούν ο Κυρανάκης, η
Άννα Καραμανλή, η Σοφία Βουλταψη και ο Βασίλης Σπανάκης. Στην Ανατολική Αττική μπροστά είναι ο Μάκης Βορίδης και η Γεωργία Μαρτίνου, ακολουθεί ο Βασίλης Οικονόμου και μετά οι Στέλιος Πέτσας
και Γιώργος Βλάχος. Στον Δυτικό
Τομέα της Αθήνας προηγείται ο
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ακολουθεί ο Γ. Λοβέρδος. Στα χαμηλά
μετριέται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Στον Πειραιά, στη Β’, πάει πολύ καλά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά
δεν ξέρω τι θα κάμει ο Γιάννης Τραγάκης. Μήπως δεν κατέβει ο ίδιος
και βοηθήσει τον γιο του.

Προχθές έκλεισε τα 57 του, μάζεψε
φίλους και οικογένεια και τους έκανε το τραπέζι σε μια ταβέρνα. Ο λόγος για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος
έριξε τις γυροβολιές του υπό τους
ήχους του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας. Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στην ταβέρνα ήταν ο Γιώργος
Τσίπρας, ο Κώστας Βαξεβάνης, η Ρένα Δούρου και άλλοι. Αλίμονο. Δεν
τους αποχωρίζεται ο Παυλής…

LOCK
Για να ξέρετε: Ο Τζέφρι Πάιατ
κάνει τις διακοπές του… Όχι
σε κάποιο ελληνικό νησί
όπως συνήθιζε τα τελευταία
χρόνια. Έφυγε για Καλιφόρνια να γεμίσει μπαταρίες, για
να αναλάβει στα τέλη Ιουνίου
υφυπουργός Εξωτερικών για
θέματα ενέργειας. Η Καλιφόρνια είναι ο τόπος όπου
μεγάλωσε και είναι αλήθεια
ότι έχει καταπληκτικές παραλίες…
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ΘΕΣΕΙΣ

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
οδηγεί σε γενναίες αποφάσεις
του

Κων/νου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος

Σ

την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο
Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο πρόεδρος
της Γαλλίας Emmanuel Macron, εξ ονόματος της
Προεδρίας του Συμβουλίου, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρέλαβαν από τους συμπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματά της.
Η ωραία αυτή διαδρομή, συζήτηση και συνεργασία μεταξύ πολιτών και πολιτικών κράτησε έναν
χρόνο. Κατέληξε στην έκθεση αυτή, η οποία εστιάζει
σε 49 προτάσεις που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και περισσότερα από 320 μέτρα προκειμένου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν
δράση σε εννέα τομείς:
 Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
 Υγεία
 Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας
 Η ΕΕ στον κόσμο
 Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
 Ψηφιακός μετασχηματισμός
 Ευρωπαϊκή δημοκρατία
 Μετανάστευση
 Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Roberta Metsola τόνισε: «Οι πολίτες, ιδίως οι νέοι,
βρίσκονται στο επίκεντρο του οράματός μας για το
μέλλον της Ευρώπης και έχουν συμμετάσχει άμεσα
για να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα της Διάσκεψης. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καμία πρόταση για μεταρ-

ρύθμιση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εξαρχής.
Πρέπει να μη φοβηθούμε να απελευθερώσουμε τη
δύναμη που έχει η Ευρώπη να αλλάξει τη ζωή των
ανθρώπων προς το καλύτερο».
Ο πρόεδρος Emmanuel Macron επεσήμανε: «Μέσα από τις κρίσεις που έχουμε συλλογικά βιώσει τα
τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει αλλάξει. Πρέπει να
συνεχίσουμε αυτή την εξελικτική πορεία και να διασφαλίσουμε ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις
προσδοκίες και τις ελπίδες που εξέφρασαν οι πολίτες. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, την
οποία ολοκληρώσαμε, είναι μια μοναδική άσκηση
χωρίς προηγούμενο όσον αφορά το αντικείμενό της,
μια πνοή φρεσκάδας για την ήπειρό μας. Τα συμπεράσματά της αποτελούν πλούσια πηγή προτάσεων,
τις οποίες κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ θα πρέπει να
εξετάσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Το Συμβούλιο θα έχει την ευκαιρία να εκφραστεί σχετικά
τις προσεχείς εβδομάδες. Καθώς η άσκηση αυτή

φτάνει στο τέλος της κατά τη διάρκεια της γαλλικής
Προεδρίας της ΕΕ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις
προηγούμενες προεδρίες για την αφοσίωσή τους
και με χαρά παραδίδω τη συνέχεια που θα δοθεί στα
συμπεράσματα της Διάσκεψης στις επερχόμενες
προεδρίες της Τσεχίας και της Σουηδίας».
Η πρόεδρος Ursula von der Leyen δήλωσε: «Δημοκρατία, ειρήνη, ατομική και οικονομική ελευθερία - για τις αξίες αυτές παλεύει η Ευρώπη σήμερα,
με τον πόλεμο να μαίνεται και πάλι στην ήπειρό μας.
Οι έννοιες αυτές ήταν στην καρδιά της Διάσκεψης
για το Μέλλον της Ευρώπης. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα, το μήνυμά τους ελήφθη ξεκάθαρα. Τώρα είναι ώρα για επιτεύγματα».
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, μέσω
πληθώρας εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ, των εθνικών και
των ευρωπαϊκών ομάδων πολιτών, των συνεδριάσεων της ολομέλειάς της και των ανταλλαγών απόψεων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, η Διάσκεψη κατέστη ένα πραγματικά ανοικτό φόρουμ για
τη συζήτηση για την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να
ζήσουμε. Κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή ενός διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς και δομημένου διαλόγου με τους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και για το μέλλον τους.
Το μέλλον μας το ορίζουμε εμείς με τις επιλογές
των προσώπων που επιλέγουμε για εκπροσώπους
στην Ευρωβουλή και στην εθνική πολιτική σκηνή.
Απαιτείται να κρίνουμε πιο αυστηρά και να θέτουμε
υψηλές προσδοκίες. Το μέλλον της ΕΕ είναι οι επιλογές μας. Τα «θέλω μας» να γίνουν πράξεις.

Φιλοσοφία της επικοινωνίας

Σ

το άρθρο θα αναφερθούμε στο σημαντικό ζήτημα της επικοινωνίας, καθώς οι άνθρωποι
στις μέρες μας θεωρούν ότι οι άνθρωποι γύρω
τους δεν επικοινωνούν σωστά και δεν καταλαβαίνει
ο ένας τον άλλον. Η επικοινωνία των ανθρώπων στη
σύγχρονη εποχή θεμελιώνεται πάνω στην ηθική και
κοινωνική φιλοσοφία της ρητορικής και με αυτό τον
τρόπο τίθενται οι αρχές που καθορίζουν τη φιλοσοφία της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι κατά βάση
μια ελεύθερη και αβίαστη πράξη αλληλεπίδρασης, η
αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται από ποικίλους εξωτερικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η επικοινωνία επηρεάζει όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στους ανθρώπους της καθημερινότητας. Πρόκειται για τον σημαντικότερο παράγοντα
που καθορίζει το τι είδους σχέσεις θα δημιουργήσει
το άτομο με τον εαυτό του και με το περιβάλλον του
και πώς θα χειριστεί την ίδια του τη ζωή.
Σε κοινωνικό επίπεδο, η αποτελεσματική επικοινωνία προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη και τη μορφή των ανθρώπινων σχέσεων, της

ανθρώπινης συμπεριφοράς και της συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του «Ρητορική» έδωσε το
πρώτο μοντέλο επικοινωνίας, που είχε καθοριστικό
ρόλο στη μετέπειτα θεώρηση των επικοινωνιακών
μοντέλων.
Η βιωματική επικοινωνία δίνει τη δυνατότητα
στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τις συναισθηματικές τους ικανότητες. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας και μάθησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων
μιας επιχείρησης είναι βασικός παράγοντας που δύναται να λειτουργήσει συμβουλευτικά ενισχύοντας
την επικοινωνία, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση.
Η σωστή και καλή επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους σημαίνει ταυτόχρονα απώλεια άγχους,
απομάκρυνση του στρες, απάλειψη έντονων συγκρούσεων με τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης
και της διαμεσολάβησης. Η διαπραγμάτευση και η
διαμεσολάβηση είναι δύο μορφές επικοινωνίας με

κύριο στόχο τον επαναπροσδιορισμό των ανθρώπινων σχέσεων μετά τη σύγκρουση. Στη σύγχρονη
εποχή λόγω της έλλειψης επικοινωνίας παρατηρούνται όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας στην καθημερινότητά μας. Πρόκειται για δυναμική και διαδραστική επικοινωνία με πρόδρομο των ηθικών και κοινωνικών ανθρωπολογικών προσεγγίσεων τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίος επηρέασε σε βάθος και
διαχρονικά το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας τη σχέση του ήθους με τον λόγο, της ηθικής με τη λογική.
Κατά συνέπεια, η ρητορική συνδέεται με την επικοινωνία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον
χώρο του κοινωνικού κόσμου, των ανθρώπινων
πράξεων, των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων,
των αξιών, των διαφωνιών, των συγκρούσεων, της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Ο Αριστοτέλης, όπως αναφέραμε, πρόσφερε με τη
«Ρητορική» τη σύγχρονη εξέλιξή της, την επικοινωνία ως βασικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής των
ανθρώπων.

του

Γεώργιου
Φουντουλάκη
Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου
Αθηνών
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στον Σωτήρη Πίκουλα

O

Βουλευτής Β’ Πειραιά με τη ΝΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλά στην
«Political» για την περιφέρειά του και τον
παλμό της κοινωνίας εν μέσω ενεργειακής κρίσης, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συσχέτιση με τον Μακρόν, για τους λογαριασμούς
ρεύματος, την Τουρκία καθώς και για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
H B’ Πειραιά είναι μια λαϊκή περιφέρεια και
αποτελεί ένα βαρόμετρο που δείχνει την πραγματική τάση της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, τα μηνύματα που λαμβάνετε από την περιοχή ποια είναι;
Η Β’ Πειραιά δεν αποτελεί μόνο την περιφέρεια
στην οποία εκλέγομαι, αλλά αποτελεί και τον τόπο
κατοικίας μου. Μέσω της καθημερινής επαφής με
τους συμπολίτες μου που καθιέρωσα πριν καν από
την εκλογή μου, έχω τη δυνατότητα να αφουγκράζομαι τις ανησυχίες του κόσμου και να νιώθω τον
παλμό της τοπικής κοινωνίας. Ο κόσμος εκφράζει
τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις στην οικονομία, όμως ταυτόχρονα διατρανώνει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση και αναγνωρίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων. Για να το προσδιορίσω πιο απλά: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσωπικό απόθεμα
εμπιστοσύνης και συνομιλεί με τον ελληνικό λαό. Ο
κόσμος τον εμπιστεύεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για να βγάλει τη χώρα από τις πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις. Και αυτό για δύο λόγους.
Πρώτον, επειδή έχει διαχειριστική επάρκεια και
δεύτερον, επειδή λέει την αλήθεια. Η ΝΔ δεν δημιούργησε κρίσεις λόγω πολιτικής αυταπάτης. Η ΝΔ
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζονται απρόσμενα γεγονότα για τα οποία δεν φέρουν ευθύνη,
όμως τα διαχειρίζονται σωστά. Θεωρώ, λοιπόν, πως
στο τέλος οι επιλογές Μητσοτάκη θα τύχουν της
επιδοκιμασίας των Ελλήνων παρά τη σύνθετη
πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός είναι φτιαγμένος από το ίδιο πολιτικό μέταλλο με τον επίσης μετριοπαθή, ευρωπαϊστή
και φιλελεύθερο Εμανουέλ Μακρόν. Στη μάχη, λοιπόν, της εγχώριας λαϊκιστικής συντήρησης και των
δυνάμεων της προόδου και της μεταρρύθμισης είναι βέβαιο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιτύχει μια νίκη αντίστοιχη με του Γάλλου προέδρου.
Ο κόσμος ευελπιστεί ακόμα για μεγάλο πακέτο
στήριξης στην ενέργεια, ώστε να σταματήσουν
να έρχονται τόσο ακριβοί λογαριασμοί ρεύματος. Πιστεύετε είναι αρκετά αυτά, διότι όπως
βλέπουμε ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί…
Η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί μόνο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπως επίσης και
τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα μας
διά του πρωθυπουργού έχει μπει μπροστά στη διαμόρφωση των αναγκαίων και απαιτούμενων πολιτικών αντιμετώπισης της ανακύψασας ενεργειακής

«Ο Μητσοτάκης
θα πετύχει νίκη
ανάλογη του Μακρόν»
κρίσης, όπως έγινε και στην πανδημία. Ο ίδιος ο
πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι η κυβέρνηση θα
σταθεί στο πλευρό του κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί. Εξυπακούεται ότι όλες οι δράσεις της κυβέρνησης θα είναι στο μέτρο του δημοσιονομικά εφικτού, έτσι ώστε η ανακούφιση του παρόντος να μην
υποθηκεύει το μέλλον. Πιστεύει, άραγε, σοβαρά
κανείς πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποια καλύτερη
συνταγή από τόσους και τόσους Ευρωπαίους πολιτικούς και πως διά μαγείας ή με έναν νόμο και ένα
άρθρο θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων; Όπως ξέρετε, τα λεφτόδεντρα ευδοκιμούν στο θερμοκήπιο
της Κουμουνδούρου!
Οι σχέσεις μας με την Τουρκία, παρά το άτυπο
μορατόριουμ, αρχίζουν να χαλάνε επικίνδυνα.
Πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι
όπως το 2020;
Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον αστάθειας, που δύσκολα εκτιμώ πως μπορεί να λειτουργήσει ως πειρασμός για
χώρες με πάγιες θέσεις αναθεωρητισμού, αμφισβήτησης διεθνών συνθηκών και επεκτατικές βλέψεις, όπως είναι η Τουρκία. Η εικόνα μιας αδύναμης στρατιωτικά να επιβάλει τις βουλήσεις της στο
πεδίο των μαχών Ρωσίας οπωσδήποτε προβληματίζει τον πολιτικά συγγενή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
στην απολυταρχική αντιμετώπιση του λαού του,
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι παραβιάσεις
του εθνικού μας εναερίου χώρου. Παρ’ όλα αυτά και
παρά την αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας και
προκλητικότητας, δεν ανησυχώ. Πρώτα από όλα,
όπως αποδεικνύεται ιστορικά, η Τουρκία ανέκαθεν
επεδίωκε να μας αιφνιδιάσει εκμεταλλευόμενη μια

δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόταν η χώρα
μας. Τέτοια συνθήκη ασφαλώς και δεν υπάρχει,
ενώ η απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών Rafale και των φρεγατών Belharra έχουν βελτιστοποιήσει στον μέγιστο βαθμό την αποτρεπτική μας ικανότητα.
Επειδή έχει μπει στη συζήτηση ένα ενδεχόμενο
συγκυβέρνησης ΝΔ - ΚΙΝΑΛ, εσείς πώς θα αντιδρούσατε; Μπορεί να ξαναγίνει ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει σε όλο το
εύρος της πολιτικής του διαδρομής ότι είναι ένας
πολιτικός των συνθέσεων, της μετριοπάθειας και
του αποτελέσματος. Αυτά, όμως, όντας σε παράλληλη ρήξη με τις δυνάμεις του λαϊκισμού και της
οπισθοδρόμησης. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη με ξεκάθαρες θέσεις, σαφές ιδεολογικό και
πολιτικό στίγμα και ένα πρόγραμμα που τυγχάνει
της έγκρισης και αποδοχής της πλειοψηφίας των
πολιτών, με έκταση από τα δεξιά έως και τις παρυφές της Κεντροαριστεράς, έχοντας καταλάβει στο
μεγαλύτερο ποσοστό του τον χώρο του πολιτικού
Κέντρου. Αυτονόητος στόχος μας δεν μπορεί, λοιπόν, παρά να είναι η επίτευξη για μία ακόμη φορά
μιας καθαρής αυτοδυναμίας. Οι πολίτες θα είναι οι
τελικοί κριτές αυτής της πολιτικής πρότασης. Αν
αυτό δεν προκύψει (αν και θέλω να είμαι ξεκάθαρος πως θεωρώ βέβαιη την επίτευξη της αυτοδυναμίας), τότε ενδεχόμενες κυβερνητικές συνεργασίες
οφείλουν να κινηθούν στο πλαίσιο που ο ίδιος ο
πρωθυπουργός έχει ορίσει. Να πατάνε, δηλαδή,
στο αντιλαϊκιστικό μέτωπο και να υπηρετούν τη μεταρρύθμιση και τη μετριοπάθεια. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι ανυποχώρητη ως προς αυτές τις πολιτικές συντεταγμένες.

ΡOLITICAL

12

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2022

ΑΜΥΝΑ

ΑΣΚΗΣΗ «TIGER MEET»

Οι «τίγρεις»
και τα γατάκια
…Αγκύρας

Σ

ε ρόλο θεατή παρακολουθεί η
τουρκική αεροπορία τη μεγάλη
νατοϊκή άσκηση «Tiger Meet»,
που έχει σκεπάσει το Αιγαίο με
επιχειρήσεις ακόμη και πάνω από τα νησιά
που επιχειρεί να «γκριζάρει» η Άγκυρα.
Ο «βρυχηθμός» των «τίγρεων» που πετούν μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια
ακούγεται μέχρι την Άγκυρα, προκαλώντας
έντονο εκνευρισμό στους γείτονες για την
απόφαση της Αθήνας να τους αποκλείσει
από το μεγάλο αεροπορικό «ραντεβού»
που φέτος λαμβάνει χώρα στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο. Η τουρκική αεροπορία, μάλιστα, προσπαθεί να δείξει ότι
«υπάρχει» ακόμη στον χάρτη και καταφεύγει στη γνωστή πρακτική των παραβιάσεων
του εθνικού εναέριου χώρου. Αυτός, βέβαια, ήταν και ο λόγος που βρέθηκαν εκτός
άσκησης, αφού η ελληνική πλευρά αποφάσισε να ανακαλέσει την πρόσκληση που
έστειλε στο τουρκικό Επιτελείο, μετά το
μπαράζ των 41 υπερπτήσεων και 168 παραβιάσεων στα τέλη Απριλίου.

Μια γροθιά
Τα συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη
από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη
Γερμανία, την Τσεχία, την Ελβετία, την

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ισπανία και φυσικά οι «τίγρεις» της 335
Μοίρας, που είναι και οι οικοδεσπότες της
άσκησης, έχουν βάλει τις μηχανές στο
φουλ και από την πρώτη κιόλας ημέρα των
επιχειρήσεων πραγματοποίησαν τουλάχιστον 60 «εξόδους» για να εξοικειωθούν
με το ελληνικό ανάγλυφο. Στα απαιτητικά
σενάρια της «Tiger Meet», οι Έλληνες και
ξένοι αεροπόροι συνεκπαιδεύονται ανεβάζοντας το επίπεδο της διαλειτουργικότητας και ταυτόχρονα μαθαίνουν να πολεμούν σαν μία γροθιά λαμβάνοντας μέρος
σε σύνθετες επιχειρήσεις και μάλιστα στο
πολύπλοκο περιβάλλον του Αιγαίου. Την
ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιουργούν ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο
στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, χωρίς την Τουρκία, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι στον αναθεωρητισμό και όσους απειλούν τη σταθερότητα
στην περιοχή.

Ακόμη, οι Έλληνες αεροπόροι και επιτελείς θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία να
δουν τα Rafale σε δράση, τόσο σε μεικτούς σχηματισμούς όσο και απέναντι
από τα ελληνικά F-16, ενώ στην άσκηση
λαμβάνουν ακόμη μέρος F-18, Tornado,
Eurofighter Typhoon, ένα ελικόπτερο Mi24, ιπτάμενα τάνκερ και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης. Η «Tiger Meet»
έχει και διακλαδικό χαρακτήρα με ομάδες
Ειδικών Επιχειρήσεων από την Ελλάδα
και τις ΗΠΑ να συμμετέχουν σε αποστολές κατάδειξης στόχων.

Στον «πάγο» ο Ακάρ
Στον αντίποδα, η Άγκυρα αγωνιά για την
επόμενη ημέρα της τουρκικής αεροπορίας, η οποία μετά το εμπάργκο των δυτικών χωρών στην εξαγωγή εξοπλισμών και
την αποπομπή της από τα F-35, αναζητά
κατεπείγουσες λύσεις για να παραμείνει
στον αέρα. Τη δυστοπική εικόνα που παρουσιάζει ο αεροπορικός στόλος των γειτόνων αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, σε δηλώσεις του
σχετικά με το αίτημα της χώρας για νέα F16 που παραμένει υπό εξέταση από το
αμερικανικό Κογκρέσο. «Το θέμα της
προμήθειας F-16, όπως και του εκσυγ-

χρονισμού τους, είναι μια μακρά διαδικασία και αναμένουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί θετικά», παραδέχτηκε ο Ακάρ,
σημειώνοντας ότι «εάν αγοράσουμε τα
νέα F-16, η αεροπορία μας θα ανακουφιστεί σοβαρά μέχρι να κατασκευαστεί το
δικό μας εθνικό μαχητικό».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα εκτός από 40 νέα μαχητικά
και εκσυγχρονισμό ακόμη 80, ζητά και νέα
όπλα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών. Μεταξύ αυτών, το τουρκικό
Επιτελείο έχει αιτηθεί την προμήθεια αντιαεροπορικών πυραύλων ΑΙΜ-9 Sidewinder αλλά και πυραύλων μέσου βεληνεκούς ΑΙΜ-120 Amraam, σε μια προσπάθεια να «φρεσκάρει» το οπλοστάσιό της.

Συμμαχικά μαχητικά από
Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία,
Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία,
Ισπανία κα Ελλάδα σκέπασαν
το Αιγαίο και έστειλαν μήνυμα
στην Τουρκία
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ΑΠΘ: Στο αυτόφωρο
οι συλληφθέντες
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τα
επεισόδια της Τρίτης με συγκρούσεις μεταξύ
Αστυνομίας και νεαρών έξω από τη Σχολή
Θετικών Επιστημών και από την Πρυτανεία. Ο
πρύτανης του ιδρύματος Νίκος Παπαϊωάννου
επισκέφτηκε το πρωί τον χώρο όπου ήταν «το
Στέκι του Βιολογικού», το οποίο μετά την
αστυνομική επέμβαση εκκενώθηκε και εκεί
χτίζεται βιβλιοθήκη. Συνομίλησε με τον εργολάβο και την ίδια ώρα φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους χώρους του
ιδρύματος. Μάλιστα, οι φοιτητικοί σύλλογοι
της Σχολής Θετικών Επιστημών αποφάσισαν
αποχή από τα μαθήματα, αν δεν λάβουν διαβεβαίωση από τις πρυτανικές αρχές ότι δεν
θα επαναληφθεί επέμβαση των ΜΑΤ, όπως
έγινε την περασμένη Τρίτη.
Στο μεταξύ, οι συλληφθέντες των επεισοδίων οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα. Ο
24χρονος που συνελήφθη στα επεισόδια στη
Σχολή Θετικών Επιστημών παραπέμφθηκε να
δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά, απείθεια, αντίσταση και οπλοκατοχή και
μετά την αναβολή αφέθηκε ελεύθερος. Ο
48χρονος που συνελήφθη όταν καταφέρθηκε
σε αστυνομικό των ΜΑΤ και ακολούθησαν
επεισόδια παραπέμφθηκε να δικαστεί στο
Αυτόφωρο Μονομελές, πήρε αναβολή και
αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ανεξήγητο παραμένει για ποιον λόγο βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το
πρωί της Τετάρτης σε χώρο κοντά στη Σχολή
Θετικών Επιστημών βρέθηκε σακούλα με έντεκα μολότοφ. Οι εμπρηστικές κατασκευές
στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια
της ΕΛΑΣ.

ΕΛΛΑΔΑ

Ασπίδα από ΣτΕ
απέναντι στους
μπαχαλάκηδες εισβολείς των ΑΕΙ
της Εύης Πανταζοπούλου

Σ

υνταγματικός κρίθηκε από
την Ολομέλεια του ΣτΕ ο νόμος
για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), απλώνοντας ασπίδα προστασίας στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα που το τελευταίο διάστημα βάλλονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον βανδαλισμό της υπό κατασκευή- ενοποιημένης βιβλιοθήκης Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.
«Προχωράμε δυναμικά την πολιτική μας
για ένα σύγχρονο, ασφαλές περιβάλλον
γνώσης, διδασκαλίας και έρευνας, όπως
αξίζει στα πανεπιστήμιά μας. Η Παιδεία
αλλάζει στην πράξη», ήταν το πρώτο σχόλιο της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει, μεταξύ
άλλων, σύλλογοι μελών ΔΕΠ, διοικητικού
προσωπικού ΑΕΙ και φοιτητών ΑΕΙ σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού
πρόσληψης ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) για τη συγκρότηση των ΟΠΠΙ.

Απέρριψε τις αιτήσεις
Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις,
αφού έκρινε ομόφωνα ότι οι «προσβαλλόμενες πράξεις βρίσκουν έρεισμα σε
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
ειδικών φρουρών», καθώς και ότι «η
προσβαλλόμενη προκήρυξη αφορά
πρόσληψη σε θέσεις ειδικών φρουρών,
οι οποίες συνεστήθησαν στο υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη».
Κατά πλειοψηφία έκρινε ότι δεν παραβιάζονται οι αρχές της ακαδημαϊκής
ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ με τη σύσταση των ΟΠΠΙ, οι
οποίες συγκροτούνται από ειδικούς
φρουρούς που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, δεν φέρουν πυροβόλο όπλο και
υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις
πανεπιστημιακές αρχές.
Στο σκεπτικό του το ΣτΕ σημειώνεται
πως ο νομοθέτης δύναται να αναθέτει στα
ΑΕΙ τις αρμοδιότητες της τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, «ειδικότερες εκφάνσεις της οποίας αποτελούν η
πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος, ασκούμενες κατά το Σύνταγμα από
το κράτος μέσω των σωμάτων ασφαλείας, όπως η ΕΛΑΣ», προσθέτοντας πως
δεν προβλέπεται συμμετοχή των ΟΠΠΙ σε
διοικητικό όργανο των πανεπιστημίων.
Έκρινε ακόμη ομοφώνως ότι από καμία διάταξη του νόμου δεν προκύπτει ότι
τίθενται σε κίνδυνο οι λοιπές ατομικές
ελευθερίες (συνδικαλιστική, ανάπτυξης
της προσωπικότητας, προσωπική, κίνησης και εγκατάστασης), των οποίων γίνεται επίκληση.
Τέλος, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι στις
διατάξεις και στην κείμενη νομοθεσία
«προσδιορίζονται η αποστολή, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ΟΠΠΙ,
όπως επίσης περαιτέρω και τα προσόντα
και κριτήρια πρόσληψης των ειδικών
φρουρών».

Θεοδωρικάκος:
«Με σχέδιο και
αποφασιστικότητα»
Λίγη ώρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας,
που έκρινε
συνταγματικό τον
νόμο για τη σύσταση της
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, και
στη «σκιά» των επεισοδίων στο ΑΠΘ
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος σε δημόσια
παρέμβασή του επεσήμανε: «Με
σχέδιο και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε για την ασφάλεια φοιτητών
και καθηγητών στα ΑΕΙ, προϋπόθεση
για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας».

Έκρινε ομόφωνα
συνταγματικό τον νόμο
για τις Ομάδες Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Υπουργείο Παιδείας: Με μάσκες αλλά χωρίς self test οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές
Με μάσκες αλλά χωρίς τη διενέργεια self test εισηγείται το
υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους και όσους εκπαιδευτικούς διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Αντιθέτως, εκπαιδευτικοί που
δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, θα ισχύσει ό,τι και τα προηγούμενα

χρόνια της πανδημίας, δηλαδή αυξημένος αριθμός εξεταστικών
κέντρων ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ανάμεσα στους μαθητές
και τακτικός αερισμός των αιθουσών πριν και κατά τη διάρκεια της
εξεταστικής διαδικασίας. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τους
υποψηφίους των Μουσικών Τμημάτων και των ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι θα
εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα χωρίς μάσκα.
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ΕΛΛΑΔΑ

«Έτσι έπνιξα την Καρολάιν»
της Σοφίας Σπίγγου

Σ

το «θολωμένο του μυαλό» απέδωσε τη δολοφονία της 20χρονης
συζύγου του Καρολάιν Κράουτς ο
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, σε
μια μαραθώνια και εξαντλητική απολογία
κατά την οποία επαναλάμβανε συνεχώς ότι
το ζευγάρι είχε ονειρική σχέση και ήταν
ερωτευμένο.
«Ψάχνω να βρω λογική σε ένα σημείο
που δεν υπάρχει», ανέφερε ο Μπάμπης
Αναγνωστόπουλος, προσπαθώντας να εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να πιέσει με ένα μαξιλάρι το κεφάλι της γυναίκας
του μέχρι εκείνη να αφήσει την τελευταία
της πνοή. «Ακόμη τη λατρεύω», είπε και
ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Εκείνη την
ώρα είχα ένα κράμα θυμού, θλίψης και
στενοχώριας γιατί είχε απωθήσει την κόρη
μας. Κατάλαβα ότι είναι νεκρή από τους
σφυγμούς και ότι ήταν ανοιχτά τα μάτια της.
Είχε αιμάτωμα. Ακολούθησαν χαοτικές
στιγμές. Τραβάω τα μαλλιά μου. Κλαίω,
περπατάω πάνω στο δωμάτιο. Είμαι σε
πλήρη σύγχυση και διάλυση».

μετά τις 12 το βράδυ, με την Καρολάιν να
τον απωθεί.

«Την πίεσα με το μαξιλάρι»
Αναφερόμενος στην τελευταία προσπάθειά του περιέγραψε: «Πήγα να την πάρω
αγκαλιά για να δείξω ότι τελείωσε. Πήγε να
τιναχθεί και με τον αριστερό αγκώνα αντέδρασε, μου είπε “μη με αγκαλιάζεις”. Έτσι
όπως χτυπιόταν προσπαθούσα να την αγκαλιάσω. Ανέβηκα πάνω της για να μην μπορεί
με ευκολία να με χτυπήσει. Της έλεγα “σε
παρακαλώ, ηρέμησε, χτύπησες το παιδί”.
Έπειτα από αυτό... το χάος. Την πίεσα με το
πρόσωπο στο μαξιλάρι. Πήγαινε να μου
φωνάξει. Μετά πήρα το μαξιλάρι μου και το
χρησιμοποίησα πάνω στο κεφάλι της. Δεν
υπήρχε σκοπός εκείνη τη στιγμή. Δεν
υπήρχε λογική. Μέσα στο μυαλό μου εκείνη
την ώρα… δεν μπορώ ακόμη να το εξηγήσω», περιέγραψε και στη συνέχεια εξιστόρησε πώς έστησε το σκηνικό της ληστείας.
Η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου
έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη
Δευτέρα.

Πώς έφτασε στον στραγγαλισμό
Στο «κομμάτι που άλλαξε τη ροή μιας κανονικής μέρας» και οδήγησε στο μοιραίο
τέλος της άτυχης Καρολάιν αναφέρθηκε
για τουλάχιστον μιάμιση ώρα ο 33χρονος
πιλότος. Όπως περιέγραψε, ενώ ετοίμαζαν
φαγητό για τη μικρή, ο ίδιος έσκυψε για να
μαζέψει ένα ρούχο που έπεσε στο πάτωμα
και εκείνη σηκώθηκε από τη θέση της και
πήγε να πέσει. «Τρόμαξα και την άρπαξα
άγαρμπα από τον φόβο μου. Εκεί έκλαψε
και ήρθε η Καρολάιν και μου λέει “γιατί
έκλαψε;”. Της λέω “δεν έπεσε, αλλά τρόμαξε”. “Όχι, δώσε μου τη να την ηρεμήσω”.

Αυτό ήταν το συμβάν. Μετά νευρίασε και
μου λέει “κάνε ό,τι νομίζεις, εγώ πάω πάνω
να κοιμηθώ”».
Ο ίδιος περιέγραψε πως ήξερε ότι έρχεται ξέσπασμα της 20χρονης που, σύμφωνα
με τα λεγόμενά του, ήταν οξύθυμη και είχε
ξεσπάσματα. «Ανέβηκε στο δωμάτιο. Άφησα λίγο χρόνο και μου έστειλε μήνυμα “you
stupid”. Μου έστειλε μετά δεύτερο μήνυμα

“μη μου τη φέρεις πάνω, μη μου την αφήσεις το πρωί”. Θεώρησα ότι μου έστειλε ένα
μήνυμα να με πληγώσει», εξήγησε ο κατηγορούμενος συμπληρώνοντας πως αυτό
που είχε πειράξει την Καρολάιν ήταν πως
δεν την άφησε να ηρεμήσει το παιδί.
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι για
πρώτη φορά ανέβηκε μαζί με το παιδί
στην κρεβατοκάμαρα του πάνω ορόφου

Συγκλονίζει η περιγραφή του
Μπάμπη για τη στιγμή της
δολοφονίας και τις μετέπειτα
αντιδράσεις του - Παράσταση
με κλάματα και δικαιολογίες
για θολωμένο μυαλό

Δίκη Λιγνάδη: Ο Κούγιας μήνυσε μάρτυρα για συκοφαντική δυσφήμηση
Την πύλη του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου πέρασε ο
κατηγορούμενος για βιασμό τριών ανηλίκων και ενός ενήλικα άνδρα Δημήτρης Λιγνάδης. Η δίκη συνεχίστηκε με τις
καταθέσεις μαρτύρων και στο βήμα πρώτος ανέβηκε ο φίλος του Αιγύπτιου που έχει καταγγείλει πως βιάστηκε από
τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
Ο μάρτυρας περιέγραψε όσα γνώριζε για την υπόθεση και
ανέφερε πως με τον κατηγορούμενο είχαν συναντηθεί συνολικά δύο φορές, μία φορά στο Ολυμπιακό Χωριό και μία
ακόμη σε μια παράσταση στο θέατρο Αμαντέους.
Το βράδυ της συνάντησής τους στο Ολυμπιακό Χωριό,
παρουσία τριών νεαρών ατόμων, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στον κατηγο-

ρούμενο. Είπε πως τους προσφέρθηκαν αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να συμμετάσχει
καθώς επιθυμούσε να παραμείνει νηφάλιος. Σύμφωνα με
όσα κατέθεσε ο μάρτυρας, η κατάσταση των φίλων του
ήταν ανεξέλεγκτη από όσα είχαν καταναλώσει και τους

τράβηξε να φύγουν, ενώ ο Δημήτρης Λιγνάδης επέμενε να
παραμείνουν και να συνευρεθούν σεξουαλικά όλοι μαζί.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, κατέθεσε μήνυση εναντίον του μάρτυρα για
ψευδή κατάθεση και για συκοφαντική δυσφήμηση.
Δεύτερος κατέθεσε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακών μονάδων στην Επίδαυρο, στη μία εκ των οποίων καταγγέλθηκε
πως κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Δημήτρη Λιγνάδη
τις πρωινές ώρες της 26ης Ιουλίου 2015 ο Αιγύπτιος. Ο
Αλέξης Κούγιας ζήτησε να διενεργηθεί αυτοψία στο κατάλυμα και η πρόεδρος επιφυλάχθηκε να εξετάσει το αίτημα
του συνηγόρου υπεράσπισης.
Ρ.Σ.
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Οι καταθέσεις των γιατρών και τα βίντεο «καίνε» τη Ρούλα Πισπιρίγκου
Σειρά καταθέσεων που εισφέρουν στην ποινική διαδικασία,
αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύουν και το κλίμα που επικρατούσε
ανάμεσα στον Μάνο Δασκαλάκη και τη Ρούλα Πισπιρίγκου,
έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και η 18η
τακτική ανακρίτρια. Κοινή συνισταμένη αυτών των καταθέσεων,
η αδιαφορία που φέρεται να επιδείκνυε η 33χρονη προφυλακισθείσα απέναντι στα παιδιά, αλλά και η «περίεργη» συμπεριφορά που τότε γιατροί και νοσηλευτές δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται
πέντε νέα βίντεο (σ.σ. είχαν προχωρήσει στη βιντεοσκόπηση οι
γιατροί για επιστημονικούς λόγους) από τις κρίσεις που είχε πάθει η άτυχη Τζωρτζίνα στο νοσοκομείο του Ρίο. Και στα πέντε
αυτά βίντεο φαίνεται το κορίτσι να υποφέρει, την ίδια ώρα που η

συμπεριφορά της μητέρας της κάθε άλλο παρά συνάδει με την
κατάσταση. Με βάση αυτά τα βίντεο, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να υπάρξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων γιατρών και
νοσηλευτών του Καραμανδάνειου και του Παίδων αναφορικά

με την πορεία της υγείας της 9χρονης τις εβδομάδες πριν καταλήξει. Θέση για το θέμα πήρε ο συνήγορος της 33χρονης κατηγορουμένης για τη δολοφονία της κόρη της, Όθωνας Παπαδόπουλος, λέγοντας πως «οι καταθέσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις περιγραφές που είχε
δώσει η πελάτισσά μου», επισημαίνοντας ότι θα συζητήσει μαζί
της για αυτό στο επόμενο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορυδαλλού. Όσον αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, η
διαδικασία λήψης καταθέσεων συνεχίζεται, ωστόσο, τα «κλειδιά» είναι, πρώτον, τα αποτελέσματα από τις νέες τοξικολογικές
εξετάσεις που γίνονται στο Εργαστήριο του ΑΠΘ και, δεύτερον,
τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ιατροδικαστές που ανέλαβαν
να επανεξετάσουν τα δύο περιστατικά.

Κρήτη: Σπίτι-κολαστήριο
για 4 ανήλικες αδελφές

Μ

ία από τις πιο φρικιαστικές
υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων αναδείχθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με θύματα τέσσερα ανήλικα κορίτσια που βίωσαν το πιο σκληρό
πρόσωπο της ζωής από τη μητέρα και τον
πατριό τους.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Τα τέσσερα κορίτσια, ηλικίας 17, 15, 10
και 8 ετών σήμερα, ζούσαν υπό άθλιες
συνθήκες με τη 45χρονη μητέρα τους στο
κέντρο του Ηρακλείου, η οποία τα άφηνε
για ώρες στα πάρκα της πόλης και τα
έστελνε να ζητιανεύουν σε μαγαζιά. Όταν η
μητέρα τους γνώρισε έναν 59χρονο σήμερα άντρα και έγιναν ζευγάρι, όλοι μαζί μετακόμισαν σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο όπου εκείνος διαθέτει σπίτι. Τα
πράγματα έγιναν όχι απλώς χειρότερα, αλλά εφιαλτικά… Σύμφωνα με τις περιγραφές των παιδιών, ο 59χρονος κακοποιούσε
συνεχώς τα τέσσερα κορίτσια, ασκώντας
λεκτική και σωματική βία σε βάρος τους.
Όπως ανέφεραν, τις υποχρέωνε να πλένονται παρουσία της μητέρας και δύο φίλων του που έμεναν μαζί τους, τις κλείδωνε σε ένα δωμάτιο με τις ώρες χωρίς φαγητό και νερό, ενώ στο σχολείο τις έστελνε
όποτε είχε διάθεση. Η εικόνα των κοριτσιών ήταν τέτοια (σ.σ. με βρόμικα ρούχα
και άπλυτες), που προκαλούσε τη χλεύη

των συμμαθητών τους.
Ο 59χρονος φέρεται να τα απειλούσε
προκειμένου να δείχνουν χαρούμενα, κάθε φορά που επισκέπτονταν την κοινωνική
λειτουργό ή την παιδοψυχίατρο.

Γράμμα ξεσκέπασε τον εφιάλτη
Η αποκάλυψη του εφιάλτη ξεκίνησε από
ένα γράμμα που έγραψαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά στην παιδοψυχίατρο, όπου μεταξύ άλλων η 17χρονη βάζει σε εισαγωγικά
τη λέξη «μαμά» και εκφράζει απορίες γιατί
επέτρεπε στον 59χρονο να τους φέρεται
έτσι. Το δικαστήριο καταδίκασε το ζευγάρι
σε ποινή φυλάκισης 8,5 ετών τον 59χρονο
και σε 7 χρόνια και 5 μήνες τη μητέρα των
κοριτσιών χωρίς αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι οδηγήθηκαν σε κατάστημα κράτησης τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της

υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Τα κορίτσια
πλέον ζουν με τον πατέρα τους, στον οποίο
ανατέθηκε το προηγούμενο διάστημα η
επιμέλειά τους και, όπως επισημάνθηκε
στο δικαστήριο, οι συνθήκες διαβίωσης
των παιδιών είναι καλύτερες ενώ πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο.

Μάνα και πατριός,
που καταδικάστηκαν σε 7,5
και 8,5 χρόνια φυλάκισης
αντίστοιχα, τις άφηναν χωρίς
νερό και φαγητό, ενώ ο άνδρας
τις κακοποιούσε λεκτικά
και σωματικά

Μονεμβασιά:
«Κλειδί» ο ρόλος
της κορτιζόνης
Η ψυχιατρική κατάσταση του
52χρονου είναι το «κλειδί» για τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας
αναφορικά με τις ανθρωποκτονίες
των δύο ηλικιωμένων στη Μονεμβασιά, καθώς ο οδηγός του λευκού οχήματος που τους παρέσυρε στον θάνατο δεν δείχνει να έχει συναίσθηση
του τι ακριβώς έχει συμβεί. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της κράτησής του στο
Αστυνομικό Τμήμα Σκάλας Λακωνίας, υποστήριζε ότι δεν θυμάται τίποτα για το τροχαίο και τα όσα συνέβησαν το βράδυ του περασμένου
Σαββάτου (7/5). Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Κούγιας σε δήλωσή του λίγο πριν
ο 52χρονος οδηγηθεί ενώπιον του
ανακριτή, επεσήμανε ότι «από την
έρευνα που έχω κάνει με τους συνεργάτες μου και σε συνεργασία με
καθηγητές Ψυχιατρικής, προκύπτει
ότι αυτό το έγκλημα είναι αδιανόητο.
Η κατάσταση της ψυχικής του υγείας
είναι ακραία διαταραγμένη. (…)
Επειδή στα χέρια μας βρίσκονται,
ύστερα από πολύ μεγάλη πίεση, όλα
τα στοιχεία της περιθάλψεως του εντολέα μου από γιατρούς ιατρικού
κέντρου της Μονεμβασιάς, ξέρουμε
ότι για έναν πόνο στη μέση του έδωσαν τεράστιες ποσότητες κορτιζόνης, που μπορεί να προκαλέσουν
οξύτατο ψυχωσικό επεισόδιο».
Παπ.
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ερισσότερα από 800 άτομα σε
22 ευρωπαϊκές τοποθεσίες,
έξι διπλωματικές αποστολές
και 15 ελληνικές εθνικές Αρχές και διεθνείς, ευρωπαϊκοί οργανισμοί
συμμετέχουν σε άσκηση προσομοίωσης
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με τίτλο «Medusa 2022», που
διεξάγει το υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου.

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Συγκεκριμένα, παίρνουν μέρος η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
και η Unicef, η Europol, η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, οι υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, η Ελληνική Αστυνομία, το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το
ΕΚΑΒ, το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή
για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του υπουργείου Εξωτερικών και
η εξειδικευμένη σε θέματα εμπορίας ανθρώπων ΜΚΟ Α21.
Επίσης, συμμετέχουν εκπρόσωποι των
πρεσβειών του Βελγίου, της Κύπρου, της
Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου και των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το
σύνθημα της άσκησης είναι «Σπάσε την
αλυσίδα, σπάσε τη σιωπή τώρα».

«Αφορά όλο το κρατικό σύστημα»
Για την προσπάθεια αυτή εναντίον του
trafficking μίλησε στην «Political» o ειδικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Ηρακλής Μοσκώφ, o
οποίος σημείωσε: «Να πούμε αρχικά ότι
την οργανωτική μέριμνα για την άσκηση
αυτή έχει αναλάβει το γραφείο της υφυπουργού Σοφίας Βούλτεψη. Υπήρξα για
δέκα χρόνια εθνικός συντονιστής για την
αντιμετώπιση του trafficking και το γνωστικό αυτό αντικείμενο με αφορά άμεσα.
Η άσκηση αυτή ολοκληρώνεται σήμερα
και θέτει σε επιφυλακή το σύστημα του
υπουργείου μας και όχι μόνο, γιατί το αντικείμενό της έχει να κάνει με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων», σημείωσε ο κ. Μοσκώφ και πρόσθεσε: «Το θέμα
αυτό αφορά οριζόντια όλο το κρατικό σύστημα και την κοινωνία ευρύτερα. Να
μπορέσεις να σώσεις ανθρώπους που είναι θύματα εκμετάλλευσης δεν απαιτεί
μόνο εγρήγορση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, αλλά μια μεγάλη αλυσίδα από επαγγελματίες της πρώτης γραμ-
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«Σπάσε
την αλυσίδα,
σπάσε τώρα
τη σιωπή»
Ο ειδικός
γραμματέας
του υπουργείου
Μετανάστευσης
και Ασύλου
Ηρακλής Μοσκώφ

«Μια προσομοίωση πολλών πραγματικών περιστατικών»
Μιλώντας ευρύτερα για το trafficking, o κ. Μοσκώφ σημείωσε ότι παγκοσμίως το θέμα του trafficking έχει μεγάλες διαστάσεις και μια μεγάλη πολιτική συσπείρωση νομοθετημάτων
και διεθνών συμβάσεων, τις οποίες όλες οι χώρες έχουν υπογράψει και κυρώσει: «Το νομοθετικό οπλοστάσιο είναι πλήρες
και δυναμικό και με πολύ καινοτόμες και ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο της γνώσης και της κατανόησης όλων αυτών των θετικών υποχρεώσεων που έχουμε είναι χαμηλό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Υπάρχει αυτό που λέμε στην καταπολέμηση του trafficking, μια
κουλτούρα ατιμωρησίας».
Ο κ. Μοσκώφ είπε ακόμη πως «δεν υπάρχουν ικανή γνώση
μής που πρέπει να γνωρίζουν τις ενδείξεις των θυμάτων και να ξέρουν πώς να
συνεργαστούν για τη διάσωσή τους».

«Να ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε»
«Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο σενάριο που έχει να κάνει με την ύπαρξη κυκλωμάτων που διοχετεύουν στη χώρα μας
θύματα εμπορίας. Είναι κρίσιμος ο ρόλος
των επαγγελματιών που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου, αλλά και
άλλων υπουργείων, γιατί στην άσκηση περιλαμβάνονται νοσοκομεία, η Αστυνομία, η
Δικαιοσύνη, το υπουργείο Υγείας και το
υπουργείο Εξωτερικών, να κινητοποιηθεί

και τεχνογνωσία για να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και
έτσι καταλήγουμε να έχουμε πολύ χαμηλούς αριθμούς διασώσεων και αντίστοιχα πάρα πολύ χαμηλούς αριθμούς διώξεων
εναντίον των traffickers, άρα μιλάμε για ένα αόρατο έγκλημα. Η
γνώση και η αίσθηση που έχουμε από άλλους φορείς, όπως
εκείνους του πεδίου και τους οργανισμούς, είναι ότι είναι πολύ
παραπάνω οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να διασωθούν αν
εφαρμόζαμε τους νόμους μας καλύτερα και αυτό είναι και η
πεμπτουσία της άσκησης αυτής. Πρόκειται για μια προσομοίωση πολλών πραγματικών περιστατικών και βλέπεις πως οι
επαγγελματίες που καλούνται να παρέμβουν θα το κάνουν αποτελεσματικά».

όλη αυτή η αλυσίδα διάσωσης, η οποία έχει
να κάνει με την ανίχνευση των θυμάτων,
ώστε να ιχνηλατηθεί μια κατάσταση που δεν
είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού. Δεν μιλάμε για ένα έγκλημα όπως οι ανθρωποκτονίες ή τα ναρκωτικά, που βλέπεις τα
στοιχεία μπροστά σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι συνήθως δεν έχουν τη
δύναμη να βγουν από τη σιωπή και το σκοτάδι», επισήμανε ο κ. Μοσκώφ και πρόσθεσε: «Πρέπει εμείς να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να είμαστε ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να σώσουμε ένα
θύμα εμπορίας ανθρώπων».

Αυτό είναι το σύνθημα
της γιγαντιαίας άσκησης
για το trafficking με την
ονομασία «Medusa 2022»
που πραγματοποιείται
στην Ελλάδα με τη συμμετοχή
πολλών υπουργείων
και διεθνών οργανισμών
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Το δικαστήριο έκρινε παράνομη απεργία
που εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

Π

αράνομη κρίθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που
εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι
του ΟΑΣΘ για σήμερα, Πέμπτη 12
Μαΐου. Προσφυγή στη δικαιοσύνη
έκανε η διοίκηση του Οργανισμού,
μετά την εξαγγελία της απεργίας.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε
για τυπικούς λόγους ότι η απεργία
είναι παράνομη και συγκεκριμένα
πως δεν έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση όπως
προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο για τις απεργίες. Παρ’
όλα αυτά οι εργαζόμενοι μέχρι και αργά το βράδυ της
Τετάρτης είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν την
κινητοποίηση παρά τη δικαστική απόφαση.
Οι εργαζόμενοι είχαν εξαγγείλει την κινητοποίηση σε

ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη
υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, όπως είχαν πράξει και στις
προηγούμενες κινητοποιήσεις
τους. Το Πρωτοδικείο για μία ακόμη φορά κρίνει παράνομη απεργία
των εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Την
προηγούμενη φορά, όμως, μετά
την προσφυγή των εργαζομένων
στο Εφετείο, η απεργία κρίθηκε
νόμιμη, αφού όμως είχε ματαιωθεί. Μάλιστα την απόφαση αυτή είχε επικαλεστεί και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΘ όταν εξηγούσε την απόφαση για τη
νέα σειρά κινητοποιήσεων. Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως και για αυτή την απόφαση το σωματείο των
εργαζομένων θα προσφύγει στο Εφετείο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Όλα ανοιχτά
για το μέλλον
του Γ. Ορφανού

«Απόβαση» από
τους Ημαθιώτες
στο συνέδριο της ΝΔ

Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις
βουλευτικές εκλογές και για επιστροφή του στα ψηφοδέλτια της
ΝΔ αφήνει ο Γιώργος Ορφανός.
Σε πρόσφατη συνέντευξή στη free
press της Θεσσαλονίκης «Karfitsa», ανέφερε πως σε συνάντησή
του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ειπώθηκε και ξεκαθαρίστηκε το παρελθόν και
πλέον οι δύο πλευρές κοιτούν το
μέλλον! Ποιο θα είναι; Θα δείξει… όπως λέει χαρακτηριστικά
ο κ. Ορφανός.

Σε φωτογραφίες που ακόμα αναρτώνται στο διαδίκτυο εντοπίσαμε
εκτός από τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο,
τους βουλευτές Τάσο Μπαρτζώκα
και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, τον πρόεδρο ΔΕΕΠ Ημαθίας Σταύρο Γιανναβαρτζή, τον πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ Παναγιώτη Παλπάνα, την πολιτεύτρια Νίκη Καρατζιούλα και τα
στελέχη Γιώργο Μπιλέκα, Αντώνη
Θεοχαρόπουλο, Λίνα Τουπεκτσή,
Τζωρτζίνα Αθανασίου, Όλγα Μοσχοπούλου, Τάσο Γιάγκογλου και
Πέτρο Ανδρεανίδη.

Με τη συνδρομή
Μπαραλιάκου
η θωράκιση του Δίου
Την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες
του προς την υπουργό Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη και τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη για την ένταξη της αντιπλημμυρικής προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Δίου στο Ταμείο
Ανάκαμψης, ύψους 2.250.000 ευρώ,
εξέφρασε μέσα από τη σελίδα του
στο Facebook ο βουλευτής Πιερίας
Φώντας Μπαραλιάκος. Ειδικότερα, ο
κ. Μπαραλιάκος σημείωσε πως αισθάνεται δικαιωμένος για την προώθηση ενός έργου που αποτέλεσε
προτεραιότητά του και με το οποίο
ασχολήθηκε επισταμένα από την
πρώτη στιγμή εκλογής του.

Βόλτα στην αγορά της Πολίχνης έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας
Τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την Πολίχνη
επισκέφθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε τη βόλτα του στην αγορά και
συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες της
περιοχής. Όπως τόνιζαν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η επίσκεψη αυτή του Αλέξη Τσίπρα

ήταν αντίστοιχης λογικής με εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί στην Καλαμαριά το προηγούμενο διάστημα. Όμως, βασικός άξονας ήταν οι εσωκομματικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν αυτή την
Κυριακή για την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής
και νέου προέδρου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
«Σκάει» ο διάδοχος
του Τάσου Σπηλιόπουλου
Συνεδρίασε χθες το απόγευμα για πρώτη φορά υπό τη νέα, ανανεωμένη σύνθεσή της η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί, λοιπόν, μάθαμε πως στο τραπέζι έπεσε και το όνομα
του νέου προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
της ΝΔ Θεσσαλονίκης, που θα διαδεχτεί τον Τάσο Σπηλιόπουλο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται
για ένα έμπειρο στέλεχος, το οποίο θα είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί.

Καθάριζε πινακίδες
ο Χάρης Αηδονόπουλος
Ο Χάρης Αηδονόπουλος έβαλε γάντια, πήρε στα
χέρια ένα πανίσχυρο καθαριστικό και ξεκίνησε
μαζί με το Σωματείο Φίλων
του Ιστορικού Κέντρου να
καθαρίζει πινακίδες, στύλους και άλλα είδη αστικού
εξοπλισμού της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην αντιδήμαρχος
και σημερινός πρόεδρος του
Κέντρου Πολιτισμού του
κεντρικού δήμου συμμετείχε ενεργά σε επιχείρηση για να «εξαφανιστούν» αυτοκόλλητα,
μουντζούρες και βανδαλισμοί και όπως φάνηκε,
η ομάδα πετούσε!

Το λάθος του Λεκάκη και
η «είδηση» του Αναστασάκη

Ένα λάθος έκρυβε και μια είδηση; Ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος
Λεκάκης ξέχασε να δώσει τον λόγο στον Χρήστο
Αναστασάκη, ως επικεφαλής της παράταξης Ψωμιάδη. «Σας ζητώ συγγνώμη. Είναι η πολλοστή
φορά που σας ξεχνάω», είπε ο κ. Λεκάκης, με τον
κ. Αναστασάκη να απαντά: «Συγχωρεμένος, τώρα
που κατεβαίνετε και βουλευτής». Ο πρόεδρος, ο
οποίος κάνει επαφές για τις βουλευτικές εκλογές
αλλά επίσημα δεν έχει ανακοινώσει τίποτα, έπιασε το σχόλιο και ανταπάντησε: «Βγάλαμε και είδηση δηλαδή»!

Και γνώστης πολεμικών
τεχνών ο Ζεϊμπέκης

Τι και αν δήλωσε απροπόνητος; Ο αντιδήμαρχος
Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκος
Ζεϊμπέκης απέδειξε ότι οι πολεμικές τέχνες δεν
ξεχνιούνται. Έτσι, όταν οι διοργανωτές του τουρνουά «World King of Taekwondo» τον κάλεσαν να
ανέβει στο ταπί της ΧΑΝΘ και να δοκιμάσει να
σπάσει ένα ξύλο, πήρε την κατάλληλη θέση και τα
κατάφερε! Μάλιστα, για την προσπάθειά του απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκομένους.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Επιστημονικό συνέδριο γενικών γραμματέων ΤΑ

Στην Ξάνθη χτυπά η καρδιά
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σ

την Ξάνθη χτυπά από σήμερα,
Πέμπτη, μέχρι και την Κυριακή 15
Μαΐου η καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το επιστημονικό συνέδριο «Επενδυτικός - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών
Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πράσινη Οικονομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Διά Βίου Μάθηση)». Πρόκειται
για την τρίτη ετήσια συνάντηση προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών ΟΤΑ δίκτυο «Ξενοφών», όπως επισήμανε ο
δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης,
υποδεχόμενος στην πόλη του τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών
Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Κλεισθένης», δρα Μιχάλη Χρηστάκη,

παρουσία και της γενικής
γραμματέως του οικείου δήμου Σοφίας Ψωμά. «Το συνέδριο θα προσφέρει σημαντικές γνώσεις σε όλους τους
τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους αιρετούς, στους
τεχνοκράτες, στα στελέχη των
ΟΤΑ, αλλά και στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων που θα το παρακολουθήσουν», τόνισε ο δήμαρχος.
Άκρως επίκαιρη χαρακτήρισε ο δρ Μιχάλης Χρηστάκης τη θεματική αποτύπωση του συνεδρίου και επισήμανε ότι η
διοργάνωση της Ξάνθης φιλοξενεί υψηλού επιπέδου ομιλητές και μια ευρεία

!

γκάμα ζητημάτων, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η
υγεία, η ενέργεια, η βιομηχανία της εμ-

πειρίας, τα οποία θα αναλυθούν από έγκριτους ομιλητές, υπό το πρίσμα της
«αξίας» που μπορούν να αποφέρουν
στους δήμους.

Στερεά Ελλάδα

Γενική αναβάθμιση
υποδομών υγείας

Πελοπόννησος

Χρηματοδότηση ΦοΔΣΑ με
10,8 εκατ. για κατασκευή 7 ΣΜΑ
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται η
κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σχετική απόφαση του ειδικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιώργου Ζερβού, αρμόδιου διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ
και Ταμείου Συνοχής. Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, με δικαιούχο τον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 10.845.000 ευρώ (με
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής) προβλέπεται η
κατασκευή επτά ΣΜΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών μεταφόρτωσης των αποβλήτων των εξυπηρετούμενων δήμων προς τους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Πρόκειται για ΣΜΑ: Αγίων Θεοδώρων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Μονεμβασίας, Δυτικής Μάνης, Ελαφονήσου, Καλαμάτας-Μεσσήνης.

Συμβασιοποιήθηκε η «ΕπισκευήΣυντήρηση ΚΥ Δομοκού», προϋπολογισμού 360.000 ευρώ, που έχει
ενταχθεί στο ολοκληρωμένο έργο
«Επισκευή-Συντήρηση Κέντρων
Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού
2.700.000 ευρώ. Οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών
υποδομών του ΚΥ και δρομολογήθηκαν έπειτα από σχετικό αίτημα της
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Προβλέπεται επίσης κόμβος επί της ΕΟ Λαμίας - Δομοκού για την ασφαλή είσοδο στο κέντρο υγείας. Η συνολική
προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε δώδεκα μήνες.

ΠΕΔ Ηπείρου

Η περιφέρεια προειδοποιεί
για αναστολή έργων
Έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, που επισημαίνει κίνδυνο αναστολής έργων που έχουν ξεκινήσει από τους δήμους της Ηπείρου, με χρηματοδότηση της οικείας περιφέρειας, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αναστάτωσε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Προς τούτο, ο
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ, Χρήστος
Ντακαλέτσης, έθεσε το επίμαχο θέμα στη συνεδρίαση της
προχθεσινής Τρίτης. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΔ,
«η αρνητική αυτή εξέλιξη συνιστά σοβαρή ανατροπή στον
σχεδιασμό τους και προκαλεί αδυναμία υλοποίησης του τεχνικού τους προγράμματος, γεγονός που έρχεται σε συνδυασμό και με την αύξηση των τιμών για όλα τα δημόσια έργα,
καθώς και της ενέργειας».
Επισημάνθηκε, παράλληλα, πως είναι πολύ πιθανό οι ανάδοχοι των έργων των οποίων αναστέλλεται η χρηματοδότηση
να στραφούν κατά των δήμων και να διεκδικήσουν, με μεγάλη πιθανότητα δικαίωσης, αποζημιώσεις για τα έργα αυτά.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νοτιοδυτικά της
Αθήνας, πασοκογενής
επικεφαλής δημοτικής
παράταξης που έχει
διεκδικήσει δύο φορές τον
δήμο είχε εξαιρετικά
απογοητευτικά αποτελέσματα
στις πρόσφατες
εσωκομματικές εκλογές;
Τοπικοί παράγοντες
υποστηρίζουν πως
«πληρώνει» τη συνεργασία
του με τον «γαλάζιο» δήμαρχο,
καθώς και το γεγονός ότι ήδη
αναπτύσσονται άλλες,
καινούργιες και παλιές,
«πράσινες» δυνάμεις στην
πόλη…

«Σταθερά»
τα rapid tests

Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία
με τον ΕΟΔΥ καθιερώνει στο εξής
τη σταθερή διεξαγωγή ελέγχων
ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού
κάθε Τρίτη και Παρασκευή, από
09.30 έως 15.00, στο πάρκο
Καραολή & Δημητρίου, απέναντι
από το δημαρχείο. Τα πρώτα τεστ
θα γίνουν αυτή την Παρασκευή 13
Μαΐου και οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να προσέρχονται στο
σημείο πεζή, όπως πάντα, να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στην
τήρηση των μέτρων ασφαλείας, να
φορούν μάσκα και να τηρούν τις
προβλεπόμενες αποστάσεις.
Όπως επισημαίνει η δημοτική
αρχή, για το rapid test μπορούν να
προσέρχονται πολίτες όλων των
ηλικιών και καλό θα είναι η
προσέλευση να είναι μεγάλη,
ώστε να υπάρχει ένα σταθερά
αντιπροσωπευτικό δείγμα για το
ιικό φορτίο της περιοχής.

Φιλανθρωπικός αγώνας
«No Finish Line» στο ΟΑΚΑ

Α

νοιχτή πρόσκληση προς όλους
τους πολίτες της Αττικής να συμμετάσχουν στον φιλανθρωπικό αγώνα 100 ωρών «No Finish Line», που φέτος
θα διεξαχθεί με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, από τις 25 έως και τις 29 Μαΐου
στην Αγορά του Καλατράβα, στο ΟΑΚΑ, με
στόχο τη στήριξη της ένωσης «Μαζί για το
Παιδί», απεύθυνε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Πρόκειται για έναν
φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνεται
για έκτη χρονιά στη χώρα μας από τη διεθνή οργάνωση φιλανθρωπικών δράσεων
για το παιδί «No Finish Line International». Ειδικότερα θα μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες κάθε ηλικίας και να περπατήσουν ή να τρέξουν ανάλογα με την προτίμησή τους για όση ώρα επιθυμούν. Τα χιλιόμετρα που θα κάνουν καταγράφονται

μέσω beeper και μετατρέπονται σε ευρώ,
τα οποία φέτος, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ελληνικής ένωσης «Μαζί για το
Παιδί» Αλεξάνδρα Μαρτίνου, θα διατεθούν
για την ενίσχυση του ξενώνα που θα εγκαινιαστεί σύντομα με στόχο τη φιλοξενία
προσφύγων, μητέρων και παιδιών, από την
Ουκρανία.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης: «Η
διεξαγωγή του αγώνα “No Finish Line”
στον πιο εμβληματικό αθλητικό χώρο της
Αττικής είναι μια πρόκληση για όλους μας.
Είναι σημαντικό να διανύσουμε όσα χιλιόμετρα μπορεί ο καθένας μας και να προσφέρουμε στέλνοντας διπλό μήνυμα: Τη
σημασία του αθλητικού τρόπου ζωής στην
επίτευξη του στόχου της ευζωίας αλλά και
τη σημασία της προσφοράς ειδικά σε παιδιά που έχουν την ανάγκη μας».

Ο Πειραιάς «ντύνεται»
με στίχους
Με στίχους που υμνούν τον Πειραιά, τη
θάλασσα και τις γειτονιές του «ντύνεται» το
μεγάλο λιμάνι στην προωθητική καμπάνια
για την προαναγγελία του φετινού εορτασμού των «Ημερών Θάλασσας», που θα
πραγματοποιηθούν από τις 27 Μαΐου έως
τις 5 Ιουνίου στην πόλη. Σε αυτή την πρωτότυπη δράση ο Δήμος Πειραιά «ντύνει» δημόσια κτίρια, στάσεις λεωφορείων, καταστήματα, οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας κ.ά.,
με χαρακτηριστικούς στίχους τραγουδιών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και επαναφέρουν μνήμες και αναμνήσεις. «Όσο κι αν ψάξω
δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ’ έχει κάνει όπως τον Πειραιά…», «Η θάλασσα του Πειραιά, απ’ όλες είναι πιο γλυκιά…» είναι ορισμένοι μόνο από τους στίχους που θα «πλημμυρίσουν» την πόλη και τα κοινωνικά δίκτυα, προαναγγέλλοντας τις ανοιχτές εκδηλώσεις, τη
μουσική, το τραγούδι και τον χορό που θα ακολουθήσουν.

Πράσινο αντιπυρικό
φράγμα
Περισσότερα από 2.500 νέα δένδρα
θα φυτευτούν το Σάββατο 14 Μαΐου
στην παλαιά χωματερή του Δήμου
Παιανίας, ως ένα βήμα πιο κοντά στον
στόχο να δημιουργηθεί ένας νέος
πνεύμονας πρασίνου στην πόλη.
Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι με
την ολοκλήρωση της δράσης να έχουν
φυτευτεί περισσότερα από 10.000
βραδύκαυστα δενδρύλλια δημιουργώντας, εκτός από έναν νέο πράσινο
πνεύμονα, ένα αντιπυρικό φράγμα
στους πρόποδες του Υμηττού. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τη
«we4all» και με την υποστήριξη του
«The Hellenic Initiative» από τις 12.00
το μεσημέρι του Σαββάτου και έχει
στόχο να αλλάξει μια για πάντα την εικόνα της περιοχής.

Ημερίδα για τον
επαγγελματικό
προσανατολισμό
Ο Δήμος Ιλίου και το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τη Δευτέρα 16
Μαΐου 2022, 19.00-20.30 και καλούν
κάθε ενδιαφερόμενο να δηλώσει συμμετοχή, προκειμένου να ενημερωθεί
για τις νέες εξελίξεις, αλλά και για σημαντικές παραμέτρους του θέματος.
Με εισηγητή τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, founder of
master growth Σωτήρη Κουτσουράδη,
θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες
όπως αναζήτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γνωριμία με επαγγέλματα,
κατευθύνσεις και πεδία, εξεταζόμενα
μαθήματα και συντελεστές βαρύτητας, σύστημα πανελληνίων εξετάσεων
2022, συμπλήρωση μηχανογραφικού,
σπουδές μετά το λύκειο εκτός της διαδικασίας των πανελληνίων και τεστ
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο.
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Βοήθεια με πακέτο
«μαμούθ» 40 δισ. $
από ΗΠΑ στο Κίεβο

Τ

ην ώρα που οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
θα εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς με απρόβλεπτη
και επικίνδυνη κατάληξη, το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες πακέτο-μαμούθ ύψους 40 δισ. δολαρίων σε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική
βοήθεια προς το Κίεβο.
Με αυτή την κολοσσιαία συνεισφορά,
«η Αμερική στέλνει στον κόσμο το μήνυμα πως είναι απαρασάλευτη η αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε
τον θαρραλέο λαό της Ουκρανίας μέχρι
τη νίκη» επί της Ρωσίας, δήλωσε η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, μετά την
υπερψήφιση. Τα 6 δισ. δολάρια από τα
χρήματα αυτά προορίζονται για να αποκτήσει η Ουκρανία τεθωρακισμένα οχήματα, να ενισχύσει την αντιαεροπορική
της άμυνα και να λάβει διάφορα όπλα
και πυρομαχικά, την ώρα που μαίνονται
μάχες στο ανατολικό και το νότιο τμήμα
της χώρας, σε έναν πόλεμο που σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκεται σε «στρατιωτικό
αδιέξοδο», με τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής να έχουν στραφεί σε πόλεμο
φθοράς, καθώς δεν μπορούν να καταφέρουν αποφασιστικές νίκες στο πεδίο.
Ο Πούτιν «προετοιμάζεται για παρατεταμένη σύγκρουση, κατά τη διάρκεια

της οποίας εξακολουθεί να σκοπεύει να
επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς
(σ.σ. στα ανατολικά)», δήλωσε η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ Έιβριλ Χέινς.
Η πρόβλεψη της υπηρεσίας είναι ότι η
σύγκρουση θα εξελιχθεί σε έναν μακρύ,
εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, ο οποίος

θα μπορούσε να οδηγήσει σε όλο και
πιο ασταθείς πράξεις κλιμάκωσης από
τον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της
γενικής επιστράτευσης, της επιβολής
στρατιωτικού νόμου, ακόμα και της χρήσης πυρηνικών κεφαλών, αν ο Ρώσος
ηγέτης αισθανθεί «ότι ο πόλεμος μπορεί
να γυρίσει εναντίον του θέτοντας σε κίν-

Ζελένσκι: «Ο πόλεμος θα είχε αποφευχθεί
αν η Ουκρανία είχε μπει νωρίτερα στο ΝΑΤΟ»
«Αν η Ουκρανία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ πριν από τον πόλεμο, δεν θα είχε γίνει πόλεμος», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι
«οι ένοπλες δυνάμεις μας κάνουν το παν για να απελευθερώσουν τη χώρα και τον λαό μας. Όλες οι πόλεις μας θα απελευθερωθούν, η Χερσώνα, η Μελιτόπολη, η Μαριούπολη, όλες», είπε, την ώρα που Ουκρανοί επιτελείς διατείνονται πως ανακαταλήφθηκαν αρκετές
πόλεις στα ανατολικά, κάτι που ήταν αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο
τρόπο. Οι ουκρανικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν επίσης ότι κατέστρεψαν ένα από
τα πιο προηγμένα ρωσικά άρματα μάχης, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα σχετικά φτηνό, σουηδικής κατασκευής, φορητό αντιαρματικό όπλο Carl Gustaf
8.4cm. Το περιστατικό, για το οποίο δημοσιοποίησαν και βίντεο, φέρεται ότι
έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), όπου οι Ουκρανοί είπαν ότι απώθησαν ρωσικά στρατεύματα προς τα σύνορα.
Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου γνωστοποίησαν χθες ότι βρήκαν ρωσικά στρατιωτικά έγγραφα στη νοτιοανατολική πόλη Σούμι που δείχνουν ότι το
Κρεμλίνο σχεδίαζε να καταλάβει όλη την Ουκρανία κατά την έναρξη της εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου, κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει και οι
ΗΠΑ παρακολουθώντας, μέσω δορυφορικών εικόνων, τη μετατόπιση των ρωσικών στρατευμάτων.

δυνο την εξουσία του».
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν βλέπουν «βιώσιμη διαπραγματευτική πορεία προς τα εμπρός, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα», ενώ καθώς ο
πόλεμος φθοράς θα συνεχίζεται, η σύγκρουση είναι πιθανό να πάρει «μια πιο
απρόβλεπτη και δυνητικά κλιμακούμενη τροχιά στρατιωτικών ενεργειών».
Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, σε κάθε περίπτωση, τους επόμενους δύο μήνες αναμένονται έντονες μάχες, καθώς
οι ρωσικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν
να κλιμακώσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς, όπου συναντούν σθεναρή αντίσταση από τους Ουκρανούς, σαν αυτή που
δεν τους επέτρεψε να καταλάβουν το
Κίεβο.
«Οι Ρώσοι δεν κερδίζουν, και οι Ουκρανοί δεν κερδίζουν. Βρισκόμαστε σε
αδιέξοδο», γράφει ο βρετανικός «Guardian», συνοψίζοντας την κατάσταση.

«Με αυτήν τη συνεισφορά
στέλνουμε μήνυμα
υποστήριξης στον θαρραλέο
λαό της Ουκρανίας μέχρι
τη νίκη επί της Ρωσίας»,
δήλωσε η Νάνσι Πελόζι
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«Θρίλερ» με το ρωσικό αέριο

Μ

ειωμένη εμφανίζεται η ροή
του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω
της Ουκρανίας, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Gazprom. O ρωσικός
ενεργειακός κολοσσός επισημαίνει ότι
συνεχίζει την τροφοδοσία, παρά την
προειδοποίηση του Κιέβου ότι θα κλείσει λόγω «ανωτέρας βίας» ένα από δύο
βασικά σημεία εισόδου προς την Ευρώπη, τον σταθμό της Σοχρανίφκα.
Ο όγκος του αερίου που μεταφέρεται
από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας ήταν χθες, Τετάρτη, στα 72
εκατ. κυβικά μέτρα (mcm), από 95,8
mcm την Τρίτη. H εταιρεία δεν διευκρινίζει, όμως, αν αυτό το επίπεδο αντανακλά τη ζήτηση, είναι δηλαδή αποτέλεσμα μειωμένων αιτημάτων από τους
Ευρωπαίους πελάτες της, ή αποτέλεσμα προβλημάτων στη ροή του αερίου.

Στέλνει 32,6 εκατ. κυβικά ανά μέρα
Όσον αφορά τις τιμές, αυτές αυξάνονται και πάλι μετά την ανακοίνωση
της διαχειρίστριας εταιρείας του συστήματος μεταφοράς αερίου της Ουκρανίας GTSOU ότι σταματά τις ροές
από τη Ρωσία μέσω του σταθμού της
Σοχρανίφκα. Το συμβόλαιο αναφοράς

χθες σημείωσε άνοδο 6,8% στο άνοιγμα,
ενώ αργότερα διαμορφωνόταν 2,9%
υψηλότερα στα 101,68 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο Άμστερνταμ. «Λόγω ανωτέρας
βίας θα διακόψει από την Τετάρτη, 11
Μαΐου, τη μεταφορά ρωσικού αερίου
προς την Ευρώπη μέσω του σταθμού της
Σοχρανίφκα», ανέφερε η ανακοίνωση
της διαχειρίστριας εταιρείας του συστήματος μεταφοράς αερίου της Ουκρανίας
GTSOU.
Η εταιρεία σημείωνε ότι «ο σταθμός
συμπίεσης Νοβοπσκόφ είναι ο πρώτος
από τους σταθμούς συμπίεσης του ουκρανικού GTS στην περιοχή Λουγκάνσκ,
μέσω του οποίου σχεδόν το ένα τρίτο του
φυσικού αερίου (έως 32,6 εκατ. κυβικά

μέτρα την ημέρα) διοχετεύεται από τη
Ρωσία στην Ευρώπη».
Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης ότι επί
του παρόντος οι υπάλληλοί της δεν μπορούν «να ασκήσουν λειτουργικό και τεχνολογικό έλεγχο στο Νοβοπσκόφ CS
και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που
βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές».
Η Ουκρανία παραμένει διαμετακομιστικός κόμβος για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, ακόμη και μετά τη
ρωσική εισβολή. Ο σταθμός του Νοβοπσκόφ, στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ,
είναι ο πρώτος σταθμός συμπίεσης σε
έναν αγωγό από όπου μεταφέρονται περίπου 32,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
αερίου την ημέρα, ή το ένα τρίτο του ρω-

Τρόμος για ενεργειακό μπλακάουτ
Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, συγκεκριμένα την
ισπανική «El Pais», στην Κομισιόν εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις στο ενδεχόμενο ενός ενεργειακού μπλακάουτ. Και μόνο ότι κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται
ως πιθανό, αρκεί για να ανησυχήσει κανείς.
Η Κομισιόν θα παρουσιάσει στις 18 Μαΐου ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν το επόμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών, μάλιστα, περιλαμβάνονται και οι «Κυριακές χωρίς ΙΧ» και η τηλεργασία! Ουσιαστικά, το περίφημο σχέδιο ανάγκης βασίζεται στον κανονισμό για την εφοδιαστική ασφάλεια, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2017.

σικού φυσικού αερίου που μεταφέρεται
στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.
Ενώ η GTSOU πρότεινε το καύσιμο να
μεταφερθεί από αλλού για να αποφευχθούν οι διαταραχές στην προσφορά, η
Gazprom διεμήνυσε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να μεταφερθεί η ροή φυσικού
αερίου στην Ουκρανία σε έναν νέο σταθμό εισόδου.
Επίσης, η Gazprom διαβεβαίωσε ότι
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της
απέναντι στους αγοραστές αερίου στην
Ευρώπη και πρόσθεσε ότι δεν βλέπει
καμία απόδειξη ότι υπάρχει «ανωτέρα
βία», ούτε κάποιο εμπόδιο που να δυσχεραίνει τη μεταφορά αερίου όπως
προηγουμένως.

Πάνω από τα €101 η τιμή
του μετά την ανακοίνωση
του Κιέβου ότι διακόπτεται
η ροή στον σταθμό της
Σοχρανίφκα, από τον οποίο
η Μόσχα διοχετεύει το 1/3 της
παραγωγής προς την Ευρώπη
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Μ

ειωμένος κατά 380 εκατ. ευρώ είναι ο «λογαριασμός»
του φετινού ΕΝΦΙΑ, ανερχόμενος στα 2,3 δισ. ευρώ από
2,65 δισ. ευρώ το 2021. Συνολικά 8 στους
10 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μικρότερο φόρο, με μόνο ένα 8% να βλέπει
φέτος «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ. Στους μεγάλους κερδισμένους τα φυσικά πρόσωπα που καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ
συνολικού ύψους 1,78 δισ. ευρώ έναντι
2,2 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Τα νέα εκκαθαριστικά
Στο φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ οι
ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν μια πλήρη
εικόνα σχετικά με το ποσό του φόρου που
αναλογεί με βάση την αντικειμενική αξία
κάθε ακινήτου και αυτό που προκύπτει
μετά τις μειώσεις ή τις προσαυξήσεις του
φόρου. Συγκεκριμένα, στο νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ αναγράφεται:
• Η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
• Ο κύριος φόρος
• Η έκπτωση ή η προσαύξηση του κύριου
φόρου βάσει της συνολικής αξίας της
ακίνητης περιουσίας
• Η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα
• Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ.

ΕNΦΙΑ

Μειωμένος
για 8 στους 10
ιδιοκτήτες
Σύμφωνα με τροπολογία, οι τελικές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, είναι οι εξής:
• Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και
100.000 ευρώ, η έκπτωση είναι 30%.
• Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και
150.000 ευρώ, έκπτωση 25%.
• Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και
250.000 ευρώ, έκπτωση 20%.
• Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και
300.000 ευρώ, έκπτωση 15%.
• Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και
400.000 ευρώ, έκπτωση 10%.
Αναφορικά με την καταβολή του φόρου, οι
δόσεις φέτος θα είναι 10 με την πρώτη να
πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου και
την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παραδείγματα
• Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια,
1ου ορόφου 120 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή

ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του
ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος
μειώθηκε κατά 24,32%.
• Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου
100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης αμετάβλητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε φόρο το
2021 220,50 ευρώ, ενώ το 2022 θα πληρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.
• Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου
ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021
310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η τιμή ζώνης
ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει
φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, με αύξηση
στην αξία του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 29,05%.
• Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου
100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100

ΧΡΗΜΑ
ευρώ, το 2021 πλήρωσε φόρο 310,80 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του
ακινήτου αυξάνεται κατά 18%, ο φόρος
μειώνεται κατά 29%.
• Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της
οδού Νέας Εγνατίας, 1ου ορόφου 150 τ.μ.,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, το
2021 πλήρωσε φόρο 466,20 ευρώ. Το
2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο
352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 22,73%, ο φόρος
μειώνεται κατά 25%.
• Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή,
1ου ορόφου 300 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.250 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
1.217,40 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που
αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος κατά 15,64%.
• Διαμέρισμα στο Περιστέρι, 3ου ορόφου 90 τ.μ., 15ετίας, με τιμή ζώνης το 2021
στα 1.100 ευρώ που αυξήθηκε το 2022 στα
1.450 ευρώ. Ο περσινός ΕΝΦΙΑ ήταν
295,97 ευρώ και ο φετινός 209,98 ευρώ,
δηλαδή μειώθηκε κατά 29,05%.

Σε δέκα δόσεις
η καταβολή - Μικρότερος
ο «λογαριασμός» κατά
380 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το 2021
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Έρχονται βαριά
πρόστιμα για
αισχροκέρδεια
Σε ανακοινώσεις για πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε επιχειρήσεις
που πιάστηκαν να αισχροκερδούν αναμένεται να προχωρήσει μέσα στα επόμενα 24ωρα το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Όπως δήλωσε χθες ο
υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1,
μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι «καμπάνες», υπογραμμίζοντας ότι «ασφαλώς και υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, για αυτό και έχουν
επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα». Μάλιστα, ο
κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο αριθμός των
ελέγχων που έχουν γίνει είναι πολύ μεγάλος. Σε σχέση με το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε
ότι «το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τα
πάντα και όλα τα σενάρια υπάρχουν στο
τραπέζι», ωστόσο, επεσήμανε ότι «ακόμη
και αν γίνουν μειώσεις στον ΦΠΑ, κανείς
δεν μπορεί να ελέγξει στα αλήθεια πού
θα καταλήξουν», προσθέτοντας ότι «είναι
τέτοια η αστάθεια στις αγορές που τέτοιου είδους μέτρα τελικά δεν ξέρω αν
έχουν και αποτέλεσμα».

Στοπ στη Ρήτρα
Προσαρμογής
στα τέλη Ιουλίου
Το τέλος της Ρήτρας Προσαρμογής στα
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος από το
τέλος Ιουλίου ανακοίνωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.
Όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΤ1, η ρήτρα εν μέρει θα πληρώνεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο κομμάτι θα καλύπτεται από τα μέτρα και
τους πόρους που θα προκύψουν, μετά και
τη φορολόγηση των… ουρανοκατέβατων
κερδών των παρόχων ενέργειας. Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να έχει επιβάλει τέλος
90% στα υπερκέρδη των εταιρειών, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, το μεγάλο κόστος που
προκαλεί η διεθνής οικονομική κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μέχρι
στιγμής, όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης,
η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στήριξης 4
δισ. ευρώ από την αρχή της ενεργειακής
κρίσης, ενώ τώρα υιοθετήθηκαν νέα,
ύψους 3,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο της παρέμβασης στα 7,5 δισ. ευρώ.

Πακτωλός 12,5 δισ. για
επιχειρήσεις - ανάπτυξη

Π

ακτωλός πόρων, ύψους 12,5
δισ. ευρώ, θα διοχετευτεί την
επόμενη επταετία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την απολιγνιτοποίηση κα τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στην «Political» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, «έρχεται
κοσμογονία για χιλιάδες επιχειρήσεις
που θέλουν να καινοτομήσουν και να γίνουν ανταγωνιστικές, με πόρους 3,88
δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια». Επιπλέον, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση
στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, θα διοχετευτούν πόροι 7 δισ. ευρώ στις περιοχές που βρίσκονται στη φάση απολιγνιτοποίησης, ενώ η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου απέστειλε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
συνολικού προϋπολογισμού 1,63 δισ.
ευρώ. Αναλυτικά:
1. Στο τέλος του καλοκαιριού θα ανακοινωθούν οι πρώτες προκηρύξεις του
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2021-2027, ενώ πρέπει οι περιφέρειες
να επιταχύνουν την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν
υποβληθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο, ώστε να έχουν το δικαίωμα
να δεχτούν προτάσεις στον νέο νόμο.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Αυτό προκύπτει από τις συναντήσεις
που είχαν ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Γιάννης
Τσακίρης με τον υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανο Γεωργιάδη, καθώς και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκο Δέμπα. Σύντομα, αναμένεται να
υπάρξουν οι πρώτες προκηρύξεις ειδικών καθεστώτων για το πότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν
για την ωρίμανση των επενδυτικών τους
σχεδίων και την υποβολή των προτάσεων τους. Επιπλέον, αναμένεται η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για το κρίσιμο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», το οποίο θα λειτουργήσει
σαν «πολυεργαλείο» για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων.
2. Παράλληλα με τον Αναπτυξιακό
Νόμο, θα στηριχθούν μέσω προγραμμάτων, άνω των 7 δισ. ευρώ, η Δυτική
Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, η Κρήτη και

το Βόρειο Αιγαίο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στην απασχόληση και στις
τοπικές κοινωνίες. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές θα βασιστεί στους
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο, στο ΕΣΠΑ 20212027 και στο Ταμείο Ανάκαμψης.
3. Τέλος, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, που
κατατέθηκε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει ως βασικές προτεραιότητες την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή μετάβαση (ηλεκτροκίνηση, τηλεθέρμανση, συστήματα
αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.), την
επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών και
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών μετάβασης καθώς και της απασχόλησης.

Γεωργιάδης, Παπαθανάσης,
Τσακίρης θα διοχετεύσουν
3,88 δισ. στο επιχειρείν,
7 δισ. σε 4 περιοχές
απολιγνιτοποίησης και 1,63
δισ. για επιχειρηματικότητα,
απασχόληση, ενέργεια
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Προβληματίζουν οι τράπεζες στο χρηματιστήριο

Ε

ξακολουθεί να προβληματίζει η συμπεριφορά
των τραπεζικών μετοχών, καθώς ο εν λόγω δείκτης
συμπλήρωσε δέκα «κόκκινες»
συνεδριάσεις, που αποτελούν
αρνητικό ρεκόρ 6,5 ετών και
παραπέμπουν στο διάστημα
από 10 έως και 23/11/2015, όταν
ο συγκεκριμένος δείκτης είχε
συμπληρώσει ισόποσες πτωτικές συνεδριάσεις. Οι εγχώριοι
αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη βραχυπρόθεσμη τάση και εκτιμούν ότι το
διεθνές κλίμα θα παραμείνει ο
βασικός διαμορφωτής της τάσης στο ΧΑ. Από την άλλη και
σύμφωνα με το AΧΙΑNumbers, εισροές ύψους 153,4 εκατ. ευρώ πραγματοποίησαν οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο στο ΧΑ, πιθανώς λόγω πληροφοριών για είσοδο νέων ελληνικών μετοχών στον MSCI Standard Greece, σε αντίθεση με τους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν αντίστοιχες εκροές. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν το 53,5% των συνολικών συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις) τον Απρίλιο 2022 (σε σχέση με το 51,99% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι ημεδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν το 46,5% των συναλλαγών, σε σχέση με το 48,01% τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ για την Πλαίσιο
Τα ορόσημα για την Πλαίσιο το 2021 παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κώστας Γεράρδος στην ετήσια
ενημέρωση αναλυτών. Η αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το
2019 αγγίζει το 38%, χάρη τόσο στις εξελιγμένες υποδομές
σε logistics όσο και στη συλλογική προσπάθεια της ομάδας
της Πλαίσιο. Η πορεία των λευκών συσκευών ξεχωρίζει με
ετήσια αύξηση που ξεπέρασε το 90%, και με την επέκταση
του καταστήματος του Ηρακλείου για να συμπεριλάβει τα
συγκεκριμένα προϊόντα, τα σημεία πώλησης ανήλθαν στα
δέκα. Ο πρόεδρος της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος, αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας το 2022 να ενισχύσει τον
αναπτυξιακό της προσανατολισμό, με επιπλέον επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ σε last mile, logistics και δύο νέα καταστήματα. Στη συνέχεια παρουσίασε τη νέα υπηρεσία live παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας από τους πελάτες,
που ήρθε να προστεθεί και να αναβαθμίσει την υφιστάμενη υπηρεσία next day delivery της Πλαίσιο.

Θετικά σχόλια για τον Γιάννο Κοντόπουλο
O νέος επικεφαλής του Ομίλου του
Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος έχει ήδη κερδίσει τη συμπάθεια
και την εκτίμηση των υφισταμένων-συνεργατών του στην ΕΧΑΕ. Έχει δείξει μεγάλη αντίληψη στην κατανόηση των θεμάτων και επίσης πως ενθαρρύνει τις
σκέψεις του προσωπικού του ομίλου,
υποδεχόμενος τόσο εισηγήσεις σχετικές
με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου και
τη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων όσο και εισηγήσεις για σχέδια διεύρυνσης του κύκλου εργασιών και την προσέλκυση νέων εταιρειών και επενδυτών.

Microsoft: Η Τράπεζα Ηπείρου
ως case study για ασφάλεια
δεδομένων
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επιλέχθηκε ως case study για την Ελλάδα χάρη στις
λύσεις Microsoft 365 που χρησιμοποιεί και
επιτρέπουν την εμπλουτισμένη εμπειρία χρήστη, την απόλυτη ασφάλεια και την ενισχυμένη προστασία δεδομένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, η Συνεταιριστική Τράπεζα
Ηπείρου χρησιμοποιεί τη δύναμη της ψηφιοποίησης για να προωθήσει την καινοτομία,
την τοπική επιχειρηματικότητα, την ποιότητα
των υπηρεσιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η
τράπεζα έχει επιλέξει ένα υβριδικό μοντέλο
βασισμένο στο Microsoft 365 για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της. Το υβριδικό μοντέλο όχι
μόνο προστατεύει τα δεδομένα, αλλά τα καθιστά και εύκολα προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, από
οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Πετρόπουλος: Αύξηση
των πωλήσεων κατά 10%
Αύξηση των πωλήσεων κατά 10%
ανακοίνωσε ο Όμιλος Π. Πετρόπουλος για
το α’ τρίμηνο του έτους, ενώ τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 50% και
διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, όπως
ανακοίνωσε η εισηγμένη. Το ΕΒΙTDA του
ομίλου ανήλθε σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι
2,8 εκατ. ευρώ το 2021. Ο συνολικός
τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 12,8
εκατ. ευρώ από 13,2 εκατ. ευρώ το 2021
και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός
ανήλθε στα -1,9 εκατ. ευρώ από -2,7 εκατ.
ευρώ. Τα μετρητά και ισοδύναμα
μειώθηκαν σε 14,7 εκατ. ευρώ από 15,9
εκατ. ευρώ στις 31/12/2021.

Νέος CEO της DB Schenker AE
ο Στέφανος Αγιόπουλος
Ο Στέφανος Αγιόπουλος είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της DB Schenker AE από
την 3η Μαΐου 2022. Ο κ. Αγιόπουλος διαθέτει
περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής
εμπειρίας στον χώρο των logistics & supply
chain management. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην American Express
και συνέχισε αργότερα στην EFG Eurobank.
Το 1998 εντάχθηκε στον Όμιλο DPDHL και για
δύο δεκαετίες εργάστηκε σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε όλες τις επιχειρησιακές
μονάδες του ομίλου στην Ελλάδα. Τα τελευταία τρία χρόνια ο κ. Αγιόπουλος ήταν επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου APM Transport Group.
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Πληρωμές μέσω Apple Pay
από την Optima bank

Νέος CFO στον Όμιλο
Public ο Πάνος Βρετός

Έξι ελληνικές fintechs
στον επόμενο κύκλο
του Visa Innovation Program

O

Πάνος Βρετός αναλαμβάνει, από την 1η Ιουλίου
2022, καθήκοντα Chief Financial Officer στο Public Group. Προερχόμενος από τη Vodafone Ελλάδας όπου διατελεί Head of Finance, ο Πάνος Βρετός
θα ενισχύσει περαιτέρω τη διοικητική ομάδα του Public
Group για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου και
της στρατηγικής που τοποθετεί την εταιρεία ως κορυφαίο και καινοτόμο όμιλο στην αγορά του retail & ecommerce σε Ελλάδα και Κύπρο. «Για ακόμη μία φορά
επενδύουμε στο ανθρώπινό μας δυναμικό και στη δημιουργία της πιο δυνατής ομάδας στην αγορά και καλωσορίζουμε τον Πάνο στο Public Group. Η σημαντική εμπειρία του στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, στην οικονομική διαχείριση αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικών προϊόντων, θα συμβάλει ουσιαστικά στη υλοποίηση του οικοσυστήματός μας γύρω από
το omnichannel retailing», δήλωσε ο Ρόμπυ Μπουρλάς,
CEO του Public Group.

«Πράσινη» πιστοποίηση
για τα προϊόντα της Alumil

Έξι fintechs από την Ελλάδα, σε σύνολο δεκαέξι, εντάσσονται στον 4ο κύκλο του Visa Innovation Program,
της πλατφόρμας συνεργασίας της Visa για startups και
επιχειρηματίες στον χώρο του fintech, που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Visa Innovation Program συνδέει fintechs πρώιμου σταδίου με το
παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών της Visa, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών e-money, τραπεζών, εμπόρων,
κυβερνήσεων και άλλων σημαντικών οργανισμών, με
στόχο να ενισχύσει την καινοτομία στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στον κλάδο πληρωμών. Το πρόγραμμα
λειτουργεί σε συνεργασία με την Crowdpolicy, εταιρεία
τεχνολογίας και ανοιχτής καινοτομίας (Ελλάδα), την Eleven Ventures, fund επιχειρηματικών κεφαλαίων πρώιμου σταδίου (Βουλγαρία) και τη Hackquarters, επιχειρηματικό επιταχυντή (Τουρκία).

Νέα σύμβαση της Netcompany-Intrasoft
με τον ΕΡΟ

Έπειτα από σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή
«πράσινου» ανακυκλωμένου αλουμινίου, τα EPD (Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων) για ολοκληρωμένα
αρχιτεκτονικά συστήματα και την τιμητική διάκριση
«Most Sustainable Company in Greece 2022» ως επιχείρηση-πρότυπο του βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, η
AlumilΑΛΜΥ +0,31% γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία
αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που λαμβάνει
τη διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® (C2C)
Silver για μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, επικυρώνοντας
τη βιωσιμότητά τους. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
την πιστοποίηση C2C Certified® έλαβαν συνολικά 34
συστήματα (υαλοπετάσματα, ανοιγόμενα & συρόμενα,
καθώς και μια φυσούνα).

Η Netcompany-Intrasoft, μέλος του
Netcompany Group
A/S, ανέλαβε μαζί με
τη Netcompany Netherlands νέα σύμβαση
για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organisation ή EPO), με στόχο
την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης καλύπτοντας ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανάλυση και τον σχεδιασμό λύσεων έως την αξιολόγηση και τη μείωση επιχειρηματικού κινδύνου. Η εταιρεία θα παρέχει τεχνογνωσία με σκοπό τον προσδιορισμό, τη διατύπωση και
την ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών του Οργανισμού. Επιπλέον, η κοινοπραξία θα προτείνει βελτιώσεις
και θα καθορίσει λύσεις για τις υπάρχουσες εσωτερικές
διαδικασίες, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους επιχειρηματικούς στόχους.

Από σήμερα η
Optima bank
προσφέρει
στους πελάτες
της το Apple Pay,
έναν ασφαλέστερο και πιο
αξιόπιστο τρόπο
πληρωμής. Οι
πελάτες πλέον
μπορούν
να
πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές χρησιμοποιώντας μόνο το κινητό τους, χωρίς τη χρήση της
κάρτας στη φυσική της μορφή ή την πληκτρολόγηση του PIN στο τερματικό αποδοχής καρτών
(POS) με τη δύναμη της ασφάλειας του iPhone σε
κάθε συναλλαγή. Οι πελάτες απλώς κρατούν το
iPhone ή το Apple Watch τους κοντά σε ένα τερματικό πληρωμής για να πραγματοποιήσουν μια
ανέπαφη πληρωμή. Κάθε αγορά Apple Pay είναι
ασφαλής, επειδή έχει επαληθευτεί με Face ID,
Touch ID ή τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής.
Το Apple Pay γίνεται δεκτό σε σουπερμάρκετ,
φαρμακεία, ταξί, εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής, και πολλά ακόμα σημεία, διευκολύνοντας τους πελάτες στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Έργο στην Κύπρο ανέλαβε
η Cosmos Business Systems
Η Cosmos Business Systems έγινε ανάδοχος
του έργου για την «Προμήθεια Εξυπηρετητών
(Servers), Συστήματος Κεντρικής Αποθήκευσης Αρχείων Τύπου (NAS), Άδειες Χρήσης Λογισμικού Microsoft Exchange και Εγκατάσταση
Εξοπλισμού» του φορέα Αρχή Ψηφιακής
Ασφάλειας Κύπρου (ΑΨΑ), αξίας 179.500 ευρώ.
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τη CBS IT
Systems Cyprus, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Cosmos Business Systems στην Κύπρο. Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού με φυσική εγκατάσταση στους
χώρους του φορέα.

Παγκρήτια Τράπεζα: Νέο πρότυπο
κατάστημα στο Ηράκλειο
Τα εγκαίνια του νέου πρότυπου καταστήματος
της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγένιου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι αντιδήμαρχοι Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
καθώς και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του
Δήμου Ηρακλείου Μαρία Καναβάκη και Γιώργος
Σισαμάκης, εκπρόσωποι της διοίκησης, στελέχη,
εργαζόμενοι, αλλά και πολλοί επιχειρηματικοί
πελάτες και μέτοχοι της τράπεζας.
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Α

πόσπασμα από τις δηλώσεις
του αντιπροέδρου της ΕΠΟ
Στέργιου Αντωνίου σε αθλητικό ραδιόφωνο: «Θα υποστηρίξω την πρόταση για την παρουσία
του πατέρα του Άλκη, για να δώσουμε
μια άλλη εικόνα. Και η πρόσκληση
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι
μια καλή πρόταση και θα την υποστηρίξουμε. Διαφωνώ ότι οι ομάδες κρατούν οργανωμένους στρατούς σκόπιμα, εδώ οι δύο ομάδες αγωνιούν, ώστε
να κυλήσουν όλα ομαλά».
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», στα υψηλά κλιμάκια της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας συζητήθηκε η πιθανότητα να σταλεί πρόσκληση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ώστε να παραστεί στον τελικό του
Κυπέλλου Ελλάδας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που θα γίνει το μεθεπόμενο
Σάββατο 21 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, παρουσία σχεδόν 50.000 θεατών και των δυο
ομάδων. Μερικοί από την Εκτελεστική
Επιτροπή υποστήριξαν ότι η παρουσία
της Προέδρου της Δημοκρατίας θα
προσέδιδε αίγλη στον θεσμό του Κυπέλλου, θα ήταν και ένας εξαγνισμός

Τελικός με
την Πρόεδρο;
Δύσκολο…
για όσα καταμαρτυρούν δικαίως ή αδίκως στην ομοσπονδία σχετικά με τους
χειρισμούς της σε διάφορα θέματα. Η
κύρια γραμμή υποστήριξης της πρόσκλησης προς την Πρόεδρο είναι ότι ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μη γίνουν επεισόδια. Οι
δε ΠΑΕ εγγυήθηκαν ότι όσοι θα εισέλθουν στο ΟΑΚΑ θα έχουν καταγραφεί
στην είσοδο και οι κάμερες του σταδίου θα καταγράφουν τους ταραξίες.
Ακόμα, ότι η Πρόεδρος έχει σχέση με
το ποδόσφαιρο, είναι οπαδός του Άρη,

συνεπώς γνωρίζει από το άθλημα.
Η άλλη τάση, ωστόσο, από τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ
ήταν κάθετα αντίθετη με την προοπτική της παρουσίας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στον τελικό, για τους
γνωστούς λόγους. Μην τυχόν και γίνουν επεισόδια, ακουστούν αντεθνικά
συνθήματα και οι γνωστές βωμολοχίες
σεξουαλικού περιεχόμενου των γηπέδων και υπάρξει προσβολή του θεσμού
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και
υπενθύμισαν πως στο παρελθόν ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κωστής Στεφανόπουλος είχε παραστεί στον τελικό του Κυπέλλου το 1998,
όταν ο Πανιώνιος είχε νικήσει 1-0 τον
Παναθηναϊκό στο παλιό στάδιο Καραϊσκάκη. Τότε, είχε περιέλθει σε αμηχανία όταν
ο Βαζέχα, την ώρα που
του κρεμούσε το μετάλλιο του φιναλίστ, έβριζε
αυτούς που τον αποδοκίμαζαν. Από τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεν ξαναπροσκλήθηκε.
Μία φορά έγινε το 2003,
αλλά ο Κωστής Στεφανόπουλος αρνήθηκε. Έτσι, είναι απίθανο
να σταλεί πρόσκληση στην Πρόεδρο.
Ειδικά για την άποψη του Στέργιου Αντωνίου περί οργωμένων στρατών…

Διίστανται οι γνώμες στην
ΕΠΟ αν πρέπει να σταλεί
πρόσκληση στην Κατερίνα
Σακελλαροπούλου για το
ματς Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
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«Ύποπτα ματς» στον… κάδο ανακύκλωσης

Ο

κτώ ακόμα παιχνίδια από το
πρωτάθλημα της Super League 2, που έγιναν το δίμηνο
23/2 με 17/4, έστειλε ως «ύποπτα
χειραγώγησης» η Sportradar, η
εταιρεία ανίχνευσης στοιχηματικής
απάτης, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UEFA και με την οποία συνεργάζεται η ΕΠΟ.
Τα παιχνίδια αυτά είναι:
23/2/2022: Καλαμάτα - Καλλιθέα 22, 20/3/2022: Λεβαδειακός - Ηρόδοτος 6-0, 20/3/2022: Πιερικός Τρίκαλα 3-0, 23/3/2022: Λεβαδειακός - Καλλιθέα 1-1, 30/3/2022: Εργοτέλης - Διαγόρας 0-1, 13/4/2022:
Αστέρας Βλαχιώτη - ΟΦ Ιεράπετρας
4-1, 17/4/2022: Απόλλων Πόντου Πιερικός 1-0, 17/4/2022: Ηρόδοτος Καραϊσκάκης 0-0.
Τις σχετικές έρευνες διεξάγουν οι
ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς Κώστας

ΠΑΟΚ: Χωρίς διόδια
στον τελικό
Επιστολή στον υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ζητά διέλευση
από τα διόδια χωρίς στάση των πούλμαν που θα μεταφέρουν τους οπαδούς της ομάδας στον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας το μεταπροσεχές Σάββατο
κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Και όχι μόνο
τα πούλμαν, αλλά και τα ΙΧ. Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, όπως αναφέρει στην επιστολή.

Σπυρόπουλος, Νίκος Μαργαρίτης.
Με αυτά τα οκτώ, οι φάκελοι που κατά καιρούς έχει στείλει η Sportradar
πρέπει να υπερβαίνουν τους εκατό
τα τελευταία χρόνια. Όλοι κατέληξαν στον… κάδο ανακύκλωσης. Για
έναν και μοναδικό λόγο: Οι τακτικοί

δικαστές που απαρτίζουν τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου
δεν μπορούν να αποφασίζουν με
βάση τις πιθανολογήσεις αλλά με
αποδείξεις. Που δεν υπάρχουν. Τι
σημαίνει «ύποπτα»; Ότι παίχτηκαν
στο στοίχημα ασυνήθιστα ποσά.

Ελ Αραμπί: Αναλαμβάνει
ο Μαρινάκης
Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει προσωπικά τις συζητήσεις με
τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ό,τι ήταν να πει με τον
Μαροκινό φορ ο Κριστιάν Καρεμπέ, το είπε, τώρα
τις διαπραγματεύσεις τις κάνει ο ίδιος ο
πρόεδρος. Ο Ελ Αραμπί, 35 ετών, είναι ο πιο
ακριβοπληρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού με 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Τόσα ζητά
και για συμβόλαιο δύο ακόμα χρόνων.

Οι τρεις στόχοι
του Αλμέιδα
Τρεις μεταγραφές πρώτης γραμμής είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Ο διεθνής Μεξικανός φορ
Τσιτσαρίτο, άλλοτε της Μάντσεστερ Γ., της Ρεάλ Μ. και της Λεβερκούζεν, που στα 33 του
χρόνια παίζει στην Γκάλαξι των ΗΠΑ. Ο δεύτερος είναι ο συμπατριώτης του βραχύσωμος
μεσοεπιθετικός Χαβιέ Λόπες της Σαν Χοσέ και τρίτος ο διεθνής Ρώσος γκολκίπερ,
ελληνικής καταγωγής, του ΠΑΣ Γιάννινα Γιούρι Λοντίγκιν.

Ντι Μαρία και ίσως Γκέτσε η Μπενφίκα
Στην Μπενφίκα ξαναγύρισε στα 33 του χρόνια ο διεθνής Αργεντινός
επιθετικός Άνχελ ντι Μαρία. Εκεί ξεκίνησε τη μετέπειτα πλούσια
καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο νέος
τεχνικός της Μπενφίκα, πρώην της Αϊντχόβεν, Γερμανός Ρότζερ
Σμιντ, θέλει να φέρει στο Ντα Λουζ και τον διεθνή Γερμανό μέσο
Μάριο Γκέτσε, 29 ετών, με τον οποίο συνυπήρξαν στην ολλανδική
ομάδα για τρία χρόνια.

Βόλεϊ γυναικών:
Σήμερα ο πρωταθλητής
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού νίκησε 3-0 σετ τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Αγίου
Θωμά, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών και ο
πρωταθλητής θα κριθεί σήμερα, στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των δυο αντιπάλων στο Ρέντη. Η
σειρά έφτασε στο 2-2 και για πρώτη φορά από το
2012. Τα σετ: 25-23, 25-20, 25-18.

Απολαυστικός Τσιμίκας,
νίκη η Λίβερπουλ
Με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι απολαυστικός, η
Λίβερπουλ νίκησε στο Μπέρμιγχαμ και, μάλιστα, με
ανατροπή 2-1 την Άστον Βίλα, την οποία προπονεί ο
θρυλικός αρχηγός των «κόκκινων» Στίβεν Τζέραρντ. Ο Τσιμίκας, που είναι αναπληρωματικός,
ήταν για μία ακόμα φορά αλάνθαστος, σύμφωνα με
τη στατιστική. Ματίπ και Μανέ τα γκολ της ομάδας
του Κλοπ. Η Λίβερπουλ απέχει τρεις βαθμούς από
την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι.
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• Η Αμάντα Γεωργιάδη σάρωσε στον
ημιτελικό της Eurovision και προκρίθηκε στον τελικό.
• Ο «Survivor» Γιώργος Κατσαούνης βγήκε για διασκέδαση
στην Αθήνα με τους συμπαίκτες
του Λάμπρο Κωνσταντάρα και
Σοφιάννα Αβραμάκη.
• Η Σταρ Ελλάς του 1962 Χριστίνα
Αποστόλου είναι πεθερά του γνωστού πολιτικού Δημήτρη Αβραμόπουλου.
• Καθημερινή πρωινή γιόγκα για
τη Χριστίνα Μπόμπα, προκειμένου να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

• Κοριτσάκι περιμένει η εγκυμονούσα παρουσιάστρια Μαντώ Γαστεράτου.
• Ο γιος του Γιάννη Πάριου, Νίκος, ή αλλιώς «Good job Nicky»,
θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής.

Χαραλαμπίδης, Πουλικάκος, Παναγιωτίδης

POLITICAL ΑRT

«Κοστουμάτοι» στο Μέγαρο

Φ

έτος είναι η χρονιά του! Λίγους μήνες μετά
την αναβίωση σε μιούζικαλ της ταινίας του
«Φτηνά τσιγάρα», ο Ρένος Χαραλαμπίδης
επανέρχεται με ένα μουσικό happening
εμπνευσμένο από το εμβληματικό κινηματογραφικό
του έργο «Τέσσερα μαύρα κουστούμια».
Το πρωτότυπο πρότζεκτ θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 20 Μαΐου, με τον δημοφιλή σκηνοθέτη και σεναριογράφο να υποδέχεται επί
σκηνής δύο από τους συμπρωταγωνιστές του, τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον Άλκη Παναγιωτίδη, με αισθητή την απουσία του αείμνηστου Τάκη Σπυριδάκη.
Με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχε στην προετοιμασία του ομώνυμου φιλμ αλλά και με την ωριμότητα του
χρόνου που τον δικαίωσε, ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα
αφηγηθεί με καινούργιο τρόπο τη μαύρη κωμωδία της
νιότης του, τα «Τέσσερα μαύρα κουστούμια», που το
2010 εκπροσώπησε την Ελλάδα στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Σήμερα, μία δεκαετία από την προβολή του road
movie με όχημα ένα φέρετρο(!), ο δημοφιλής δημιουργός επιστρέφει στο μουσικό υλικό με αφορμή την
επεξεργασία του μοντάζ για την επικείμενη παρουσίασή της σε πλατφόρμα. Ήταν η ευκαιρία του για να
αναδείξει μια νέα προοπτική, αναζητώντας σημεία
επαφής με την «Οδύσσεια» αλλά και την «Πόλη» του
Καβάφη.
Στην παράσταση, ο «ντιλανικός» Δημήτρης Πουλικάκος, που πρώτη φορά θα εμφανιστεί στο Μέγαρο,
θα ερμηνεύσει το εμβληματικό «Knockin’ on heaven’s door» που ακούστηκε στην ταινία, ενώ ο Άλκης

Παναγιωτίδης θα προσθέσει μια καβαφική νότα για
την πόλη που πάντα σε ακολουθεί.
Στη μία και μοναδική βραδιά, τους ηθοποιούς θα
πλαισιώσουν εξαιρετικοί μουσικοί: o Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος), ο Θάνος Μαργέτης (πιάνο), οι
String Demons (Λυδία Μπουντούνη, βιολί - Κωνσταντίνος Μπουντούνης, βιολοντσέλο), ο Στέφανος Φλώτσιος (κιθάρες), ο Κώστας Σερεμέτης και η Άρτεμις
Βαβάτσικα (ακορντεόν). Μουσική σύνθεση, σκηνοθεσία, απαγγελία: Ρένος Χαραλαμπίδης.

Η υπόθεση
Τέσσερις αποτυχημένοι νεκροθάφτες πάνε για την
αρπαχτή που θα τους δώσει την ευκαιρία να αλλάξουν
ζωή, φεύγοντας από το επάγγελμα όπου πήγανε προσωρινά, βέβαια, και έμειναν για πάντα. Πραγματοποιούν με την υπόσχεση μεγάλης αμοιβής την τελευταία
επιθυμία αποθανόντα πλούσιου Έλληνα της αλλοδαπής, που θέλει να τον πάνε από την Αθήνα στο χωριό
του με τα πόδια. Όταν στην πορεία διαπιστώνουν ότι
δεν υπάρχουν τα λεφτά της αμοιβής που τους έταξαν,
απάγουν το πτώμα, το οποίο και τους μένει, αφού τελικά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Όσο για τον νεκρό, έχει
ακόμα κάποια κρυφά χαρτιά στις τσέπες του.

Το πρωτότυπο πρότζεκτ
θα παρουσιαστεί
την Παρασκευή 20 Μαΐου

• Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συζητά με
τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση ψυχαγωγικής εκπομπής το Σαββατοκύριακο.
• Η παίκτρια του «GNTM» Ιωάννα
Σαρρή φημολογείται πως είναι
το νέο κορίτσι του Γιώργου Σαμπάνη.
• Ο Θέμης Γεωργαντάς και η Κόνι
Μεταξά θα παρουσιάσουν τα φετινά
Mad VMA 2022.
• Στις 24 Ιουνίου θα βγει στους
κινηματογράφους η ταινία
«Rise» με θέμα τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
• Η Ήβη Αδάμου έδωσε για πρώτη
φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία
της 3χρονης κορούλας της Ανατολής.

• Επτασφράγιστο μυστικό το
όνομα του παρουσιαστή στο νέο
ριάλιτι «Love Island».
• Φήμες θέλουν την Ιωάννα Μαλέσκου να συζητά με το Star.
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Το πεντικιούρ του Αδαμαντίδη

Sunshine
στην Κρήτη
Πρόβα καλοκαιρινών διακοπών για την Ανθή Σαλαγκούδη. Η
πρώην «Survivor» επέλεξε για
λίγες ημέρες ξεκούρασης τα παραλιακά, γραφικά χωριά του νομού Λασιθίου Κρήτης, κάνοντας
εξορμήσεις στα πιο διάσημα
αξιοθέατα αλλά και στο νησί της
Σπιναλόγκας. «Αυτή η πύλη στη
Σπιναλόγκα είχε το ωραιότερο
φως, τόσο, που για μια στιγμή ξεχνάς πως αυτό το μέρος χώρεσε
κάποτε τόσο “σκοτάδι”», έγραψε
στο Instagram.

Μ

ε την κατάξανθη καλλονή που του έχει κλέψει την καρδιά
εμφανίστηκε ο Θέμης Αδαμαντίδης στο ινστιτούτο ομορφιάς της Τέτας Καμπουρέλη. Η εντυπωσιακή Μπάρμπαρα
και ο λαϊκός τραγουδιστής επισκέφθηκαν την «εθνική μας νυχού»,
η οποία ανέλαβε προσωπικά την περιποίηση του ζευγαριού, αρχίζοντας με ένα χαλαρωτικό μασάζ ποδιών και έπειτα με πεντικιούρ
και μανικιούρ. Ναι, ναι, ο ερμηνευτής αφέθηκε στα μαγικά χέρια
της για την άψογη περιποίηση των άκρων του, που αν δεν το βλέπαμε αποτυπωμένο στα φωτογραφικά ενσταντανέ, δεν θα το πιστεύαμε! «Ένας από τους καλύτερους οικογενειακούς φίλους από τα παιδικά μας χρόνια στην Καισαριανή, ο καταξιωμένος τραγουδιστής
της αγάπης Θέμης Αδαμαντίδης με τη σύντροφό του Μπάρμπαρα,
έλαβαν σήμερα τη φροντίδα και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
του Teta’s Beauty Salon», αποκάλυψε η επιχειρηματίας, ποζάροντας χαμογελαστή στο πλευρό τους.

Πυρετώδεις πρόβες

Δεν έχει διακοπές φέτος το καλοκαίρι για τον
Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Ο πρωταγωνιστής της
σειράς «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» ανακοίνωσε
τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη, σε μια παράσταση που θα «οργώσει» την ελληνική περιφέρεια: «Έχουμε αρχίσει
την προετοιμασία-πρόβα για το ανέβασμα δυο
μονόπρακτων του “πατέρα” του ελληνικού θεάτρου Ιάκωβου Καμπανέλλη. Το “Αυτός, ο άλλος
και το παντελόνι του” θα προσπαθήσει να πάει
όσο μακρύτερα γίνεται, ακόμα και σε μέρη που
δεν πηγαίνουν εύκολα παραστάσεις».

Ούτε ένα ούτε δύο!

Κομψή στην
«αιώνια πόλη»
Οικογενειακή απόδραση για τον πρίγκιπα
Παύλο, τη Μαρί Σαντάλ και την κόρη τους
Μαρία-Ολυμπία στην Ιταλία. Το βασιλικό
ζευγάρι ταξίδεψε στη Ρώμη, όπου η σχεδιάστρια παιδικής μόδας είχε σημαντικές επαφές με διάσημους designers, όπως και με
τον θρύλο της μόδας, τον 84άχρονο Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, συνιδρυτή του Οίκου
Valentino. Η υπέρκομψη Μαρί Σαντάλ με
ανοιξιάτικο Gucci αρκέστηκε στο σχόλιο:
«Ολιγοήμερες διακοπές στη Ρώμη».

Με γκλίτσα στο γήπεδο!
Τέλος οι πίστες για τον Πασχάλη Τερζή, όχι όμως και τα γήπεδα.
Ο σημαντικός ερμηνευτής τίμησε με την παρουσία του τον φιλικό
αγώνα των βετεράνων του Ηρακλή και της Νίκης Πολυγύρου,
απολαμβάνοντας το αγαπημένο του σπορ από τις κερκίδες. Ο
Θεσσαλονικιός τραγουδιστής, μετά το τέλος της αθλητικής συνάντησης, πόζαρε με τους παλαιμάχους χαμογελαστός με την
γκλίτσα του σε πρώτο πλάνο!

Τρέχει και δεν φτάνει η Κόνι Μεταξά. Η κόρη
του Λευτέρη Πανταζή βρίσκεται σε πυρετώδεις
προετοιμασίες για τον γάμο της με τον Μάριο
Καπότση που θα τελεστεί το καλοκαίρι στην
Κρήτη, αναζητώντας τα ιδανικά νυφικά για την
πιο σημαντική στιγμή της ζωής της. Η ίδια αποκάλυψε πως δεν θα αρκεστεί σε ένα γαμήλιο
φόρεμα, εξηγώντας: « Έχω βρει το ένα νυφικό.
Θα είναι πολλά. Θα αλλάζω συνέχεια. Ο Μάριος
δεν θα δει το νυφικό, πιστεύουμε στο “μάτι”».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Αγγειοπλαστική καρδιάς
με stent ή bypass;

Η

πιο σημαντική ένδειξη της αγγειοπλαστικής είναι τις πρώτες ώρες του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, που οφείλεται σε αιφνίδια, πλήρη (100%) απόφραξη
μίας από τις τρεις αρτηρίες που αιματώνουν την καρδιά. Στην περίπτωση αυτή, που επιστημονικά λέγεται
οξύ έμφραγμα με ανάσπαση του ST διαστήματος στο
καρδιογράφημα (STEMI), όσο νωρίτερα (καλύτερα το
πρώτο τρίωρο) γίνει η στεφανιογραφία, βρεθεί η
βλάβη και επιτευχθεί η διάνοιξη με την τοποθέτηση
του stent, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης
και τόσο περισσότερο μυοκάρδιο διασώζεται.
«Η αγγειοπλαστική στην περίπτωση αυτή λέγεται
πρωτογενής αγγειοπλαστική και λόγω της δυσκολίας
της διενεργείται μόνο σε ειδικά κέντρα αγγειοπλαστικής από έμπειρους επεμβατικούς καρδιολόγους,
οι οποίοι εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.
Άτομα είτε με ασταθή στηθάγχη είτε με έμφραγμα
μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI) που
δεν σταθεροποιούνται γρήγορα με επιθετική φαρμακευτική θεραπεία, επίσης χρειάζονται στεφανιογραφία εντός 24 με 72 ωρών και αγγειοπλαστική με stent.
Τα άτομα με σταθερή στηθάγχη -ενοχλήσεις στο
στήθος παροδικά και συνήθως κατά την άσκηση, που
δεν ελέγχονται επαρκώς παρά τη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή- έχουν ένδειξη προγραμματισμένης στεφανιογραφίας (με ραντεβού) για να ακολουθήσει
διάνοιξη του στενωμένου στεφανιαίου αγγείου με
εμφύτευση stent, το οποίο αποτρέπει την εμφάνιση
του εμφράγματος στο μέλλον», αναφέρει ο επεμβατικός καρδιολόγος ΓΝΑ ΚΑΤ Γιώργος Παυλάκης.
Η τοποθέτηση stent διατηρεί για πάντα ανοιχτό το

αγγείο που είχε στο σημείο εκείνο τη σημαντική στένωση. Σπάνια αναπτύσσεται υπερβολικά ο ιστός που
καλύπτει το stent και έχουμε ξανά κάποια σημαντική
στένωση στο ίδιο σημείο. Ευάλωτοι στην επαναστένωση είναι κυρίως οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια και σε αυτή την υποομάδα ασθενών ο τακτικός επανέλεγχος πρέπει να είναι
εντατικός και ο ουδός για νέα στεφανιογραφία πρέπει να είναι χαμηλός στο follow-up.
«Αυτό από το οποίο περισσότερο κινδυνεύει ο στεφανιαίος ασθενής που έχει ένα ή περισσότερα stent
στις αρτηρίες της καρδιάς, είναι να εμφανιστεί κάποια νέα σημαντική στένωση σε άλλο σημείο των αγγείων του. Για τον λόγο αυτό έχουν μεγάλη σημασία

Γιώργος Παυλάκης,
επεμβατικός καρδιολόγος
ΓΝΑ ΚΑΤ

μετά την τοποθέτηση του stent η αλλαγή του τρόπου
ζωής με διακοπή του καπνίσματος, η καθημερινή
άσκηση, η κατάλληλη διατροφή, η μείωση της χοληστερίνης, η καλή ρύθμιση της πίεσης, ο έλεγχος του
σακχάρου», αναφέρει ο κ. Παυλάκης.

Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται
η κάθε επέμβαση - Πότε κινδυνεύει
περισσότερο ο στεφανιαίος
ασθενής

Ενημέρωση και δικαίωμα επιλογής
Η τοποθέτηση του stent έναντι του bypass σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα είναι η μόνη
επέμβαση για να ανοίξει η μπλοκαρισμένη στεφανιαία αρτηρία και να σωθεί η ζωή του
ασθενούς που είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Το stent προτιμάται και σε άτομα με άλλες μορφές
προκάρδιου πόνου όπως ασταθή στηθάγχη. Από τους ασθενείς με σταθερή στηθάγχη, το
stent τοποθετείται σε όσους έχουν στεφανιαία νόσο σε μία ή δύο στεφανιαίες αρτηρίες σε
ένα ή δύο στάδια, ανάλογα με τον αριθμό των βλαβών και τη βαρύτητα.
Στους ασθενείς που χρειάζονται επαναγγείωση και έχουν και τις τρεις αρτηρίες
στενωμένες σε πολλά σημεία, συνιστάται γενικά η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, εκτός και
αν δεν υπάρχει σακχαρώδης διαβήτης και η ανατομία των στεφανιαίων αρτηριών είναι
κατάλληλη για εμφύτευση stents. Στις περιπτώσεις που και οι δυο επεμβάσεις (stent ή
bypass) είναι εφικτές σε ασθενείς με πολυαγγειακή εκτεταμένη αθηροσκλήρωση, η
επιθυμία του ασθενούς μετά την κατάλληλη ενημέρωση είναι σημαντική, αφού και ο
ασθενής δικαιούται να έχει το τελικό δικαίωμα επιλογής.
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Σήμερα θα υπάρξουν πολλές αναφορές για
την προσωπική σας ζωή. Για εσάς κυρίως του
πρώτου δεκαημέρου, θα είναι η μέρα σας πιο
ευχάριστη, περισσότερο ανέμελη και ο λόγος
μπορεί να βρίσκεται στις σχέσεις που διατηρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους των πρώτων ημερών,
κάποια επαγγελματικά θέματα θα έχουν επιτυχία, ενώ θα μπορέσετε να κάνετε μια αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεστε τον καθημερινό σας χρόνο. Θα σκεφτείτε επίσης να
φροντίσετε την υγεία σας, αλλά και τη διατροφή σας.

Τοξότης

(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών θα υπάρξουν
σήμερα όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα, όπως επίσης θα ανανεωθεί το
φιλικό σας περιβάλλον. Είναι καιρός να βάλετε νέους στόχους, που θα έχουν αρκετή δόση
από επιτυχία.

(22/11-21/12)
Φιλίες και στόχοι θα έχουν την τιμητική τους
σήμερα, όταν μάλιστα θα παρουσιαστούν και
νέα πρόσωπα, που επιθυμούν να σας βοηθήσουν. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης θα
συμβεί σήμερα, που σχετίζεται με την κοινωνική σας θέση.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

(23/7-22/8)
Η Σελήνη σήμερα θα περάσει στο τρίτο ηλιακό
σας σπίτι, όπου θα δημιουργήσει πολύ καλές
συνθήκες, ώστε να επικοινωνήσετε και να
βρεθείτε κοντά με πρόσωπα που θα σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τυχερή μέρα για
τις μετακινήσεις που πρόκειται να κάνετε.

Σ

(24/10-21/11)
Η Σελήνη σάς δημιουργεί σήμερα την ανάγκη
μιας ηθελημένης απομόνωσης, που θα σας
κάνει πάρα πολύ καλό. Είναι μια τυχερή στιγμή, για την υγεία σας ή την ψυχική και σωματική φροντίδα που οφείλετε να παραχωρήσετε στον εαυτό σας.

Δίδυμοι

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η μέρα αυτή θα έχει
μια ανανεωτική τάση, ίσως μάλιστα να γίνουν
κάποια πρώτα βήματα σε μια επαγγελματική
σας υπόθεση. Είναι καλή στιγμή για να ασχοληθείτε με την οικογένειά σας.

ήμερα η Σελήνη θα περάσει στο ζώδιο του
Ζυγού, όπου θα υπάρξει μια πιο διπλωματική
διάθεση ανάμεσα στα ζευγάρια, αλλά και
στις σχέσεις γενικότερα. Η αντίθεσή της με
τον Δία στο ξεκίνημα της ημέρας θα βοηθήσει σε
μια πιο αισιόδοξη πλευρά της ζωής, όχι απαραίτητα
με σταθερές βάσεις.

(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα σας
κάνει περισσότερο αισιόδοξους, ιδίως αν
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Πολύ πιθανόν
να απολαύσετε μια νέα γνωριμία, ή να έχετε
μια δικαστική επιτυχία και στήριξη από πρόσωπα που είναι υψηλά ιστάμενα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η μέρα αυτή θα έχει θετικές εξελίξεις κυρίως
σε οικονομικά θέματα. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να φροντίσετε τις υποχρεώσεις σας, αλλά και θα βρεθείτε πολύ κοντά σε νέες πηγές
εισοδημάτων. Ίσως μάλιστα να γίνει το επόμενο διάστημα μια συμφωνία, ή μια συνεργασία, που θα σας ικανοποιήσει σε ό,τι αφορά τα
οικονομικά σας οφέλη.

(22/12-19/1)
Είστε ανήσυχοι για την επαγγελματική σας
καταξίωση, αλλά θα υπάρξουν επίσης και ευκαιρίες πάνω σε αυτό τον τομέα. Καλή μέρα
για να κερδίσετε μέσα από μια πολύ καλή
προσφορά, σε ένα ακίνητο ή σε κάποια κατασκευαστική εργασία που αφορά το σπίτι σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Καλή μέρα για να συζητήσετε και να υπογράψετε συμβόλαια που έχουν καθυστερήσει. Αν
πρέπει να προγραμματίσετε μια μικρή μετακίνηση, είναι μια πολύ θετική μέρα για αυτό.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Οικονομικά τα οφέλη που θα έχετε σήμερα,
ενώ θα πρέπει να αναλάβετε μια πολύ σημαντική οικονομική συναλλαγή, που θα είναι πολύ ευνοϊκή για εσάς, μέχρι και τον Οκτώβριο.
Εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, να
προσέξετε την εκμετάλλευση προσώπων από
το περιβάλλον σας.
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#ELLI

Η στρατηγικής σημασίας αμυντική συμφωνία
Ελλάδας - ΗΠΑ και το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ

Μ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο Αλέξης
Τσίπρας δεν έχει
ακόμη
καταλάβει ότι
όντως οι εποχές
έχουν αλλάξει.
Και αυτό δεν
αφορά μόνο τη
γεωστρατηγική
αλλά και την
εσωτερική
πολιτική
αντίληψη

ε επικυρωμένη την ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία, με την
οποία αναβαθμίζεται περαιτέρω η
αμυντική θωράκιση της χώρας, θα
αναχωρήσει για το κρίσιμο ταξίδι του στις ΗΠΑ ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμφωνία, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, είναι ιστορικής σημασίας για μια σειρά από λόγους που άπτονται του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας, με σημαντικότερο ίσως τη μετατροπή του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης σε γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό
και οικονομικό κόμβο.
Υπό αυτή την έννοια, η προαναγγελθείσα άρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ να την υπερψηφίσει, εκτός από δυσμενείς εντυπώσεις, προκαλεί και μεγάλα ερωτήματα.
Ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι δύο χώρες
που αντιδρούν περισσότερο στην αναβάθμιση των
σχέσεων της χώρας μας με την υπερδύναμη είναι η
Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες αυτή την περίοδο
βιώνουν μια ιδιότυπη συμμαχία. Ο τελευταίος μάλιστα έχει κάθε λόγο να «είναι στα κάγκελα», αφού η
αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης
συνιστά άμεσο κίνδυνο απώλειας στρατηγικών
πλεονεκτημάτων από την Άγκυρα.
Παρά ταύτα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «όχι» με μια αόριστη
επιχειρηματολογία που κραυγάζει «άρνηση για
την άρνηση» και εμφορείται από άκρως μικροκομματικά συμφέροντα. Και αυτό όταν επί των
κυβερνητικών ημερών της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης προώθησε -και ορθώς- τη
διμερή αμυντική στρατηγική σχέση, αφήνοντας

στο παρελθόν την αντιαμερικανική ρητορική.
Τώρα από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ξαναπιάνει αυτή την επικίνδυνη και ανεύθυνη ρητορική.
Μόνο που του διαφεύγει ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Για την ακρίβεια, τα πάντα έχουν αλλάξει. Όλα
όσα ο δυτικός κόσμος θεωρούσε δεδομένα και κεκτημένα έχουν ανατραπεί και οι καιροί, περισσότερο από ποτέ, απαιτούν ισχυρές συμμαχίες.
Ευτυχώς για την Ελλάδα έχει μεταβληθεί πλήρως και η επιφυλακτικότητα με την οποία τα αμερικανικά κέντρα εξουσίας αντιμετώπιζαν τη χώρα μας μέχρι πριν από μερικά χρόνια, αφενός λόγω της προσπάθειας διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων να μη φανούν υπερβολικά φιλοαμερικανικές στα μάτια μιας κοινής γνώμης που επί
δεκαετίες διακατεχόταν από έντονο αντιαμερικανισμό, αφετέρου λόγω της εμφανούς προτίμησης της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα και στήριξης ή ανοχής ενεργειών της τελευταίας που ενοχλούσαν την Αθήνα και ενίοτε έπλητταν ευθέως
τα ελληνικά συμφέροντα.
Όπως και να έχει, σε έναν κόσμο που διαρκώς
μεταβάλλεται και η αβεβαιότητα είναι το μόνο και
μόνιμο πλέον χαρακτηριστικό του, η χώρα μας
πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο. Το εμβληματικό
«ανήκομεν εις την Δύσιν» του Κωνσταντίνου Καραμανλή αποκτά άλλη διάσταση σήμερα, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς πλέον
κανείς δεν αμφισβητεί αυτή την επιλογή. Αντίθετα, η πλειονότητα των Ελλήνων θα ήταν πρόθυμη
να υπερασπιστεί αυτή την επιλογή, που αποτελεί
πλέον πολιτικό, γεωστρατηγικό αλλά και πολιτι-

σμικό και βιωματικό δεδομένο για την πατρίδα
μας. Η Ελλάδα του 2022 και να ήθελε πολιτικά
δεν θα μπορούσε να ευημερήσει σε έναν άλλον
πολιτισμό πλην αυτού της Δύσης. Αυτό είναι κάτι
που εκ των πραγμάτων πλέον δεν μπορεί να αλλάξει, καθώς η οικονομία της, η στρατηγική της,
η άμυνά της, ο πολιτισμός της, όλα έχουν δομηθεί, από το τέλος του εμφυλίου και μετά, με βάση
αυτό το δεδομένο της ρήσης του Κωνσταντίνου
Καραμανλή.
Τι αποζητεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας; Πού στοχεύει ένας πολιτικός που μπορεί μεν συνοδοιπόροι
του όπως ο Λαφαζάνης να έκαναν υποκλίσεις σε
Ρώσους αξιωματούχους, αλλά στην πράξη προδόθηκε από τους Ρώσους (βλέπε βιβλίο Ολάντ) και
παραδόθηκε αμαχητί, χωρίς καμία προϋπόθεση
και όρο, στην αγκαλιά των Αμερικανών;
Το λάθος του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι δεν έχει
ακόμη καταλάβει ότι όντως οι εποχές έχουν αλλάξει. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη γεωστρατηγική.
Αυτό αφορά και την εσωτερική πολιτική αντίληψη.
Οι πολίτες μπορούν να αποδεχτούν οποιαδήποτε νεωτεριστική ή ακόμη και ακραία αντίληψη
γύρω από ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Ένα δεν πρόκειται να
δεχτούν: την υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας χάριν οιασδήποτε κομματικής
σκοπιμότητας.
Σε όποιο κόμμα και αν ανήκουμε, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο
υπερασπιζόμενος τα ελληνικά συμφέροντα, μία
σημαία μπορούμε να σηκώσουμε: την ελληνική!

