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Editorial
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Ο Ερντογάν πυροδότησε τη βόμβα του βέτο

Τ

ελικά το ’πε και το ’κανε! Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θρυμματίζει τη συνοχή του ΝΑΤΟ αλλά
και την αρχιτεκτονική ασφαλείας σε όλη την
Ευρώπη, προαναγγέλλοντας και επισήμως την
απόφασή του να ασκήσει βέτο στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σχετικά με την ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας.
Σε δηλώσεις του από την Άγκυρα μετά την υπογραφή
συμφωνιών με τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν και ενώ διπλωμάτες από Στοκχόλμη και
Ελσίνκι είναι στην κυριολεξία έτοιμοι να ανέβουν στο
αεροπλάνο με προορισμό την Τουρκία, ο Ερντογάν τούς
το «ξέκοψε» και δημοσίως με τον πλέον ωμό τρόπο.
«Ας μην κάνουν τον κόπο να έρθουν να μας πείσουν. Να
μην κουραστούν. Δεν θα συμφωνούσαμε στην ένταξη
(στο ΝΑΤΟ) σε όσους έχουν επιβάλει κυρώσεις στην
Τουρκία, σε όσους δεν έχουν ξεκάθαρη στάση απέναντι
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στις τρομοκρατικές οργανώσεις», ήταν τα λόγια του
Τούρκου προέδρου με αποδέκτες Σουηδούς και Φινλανδούς.
Η Άγκυρα «πατά» πάνω στην ανεκτική πολιτική των
σκανδιναβικών κρατών και στον υψηλό βαθμό προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων που παρέχεται εκεί,
με αποτέλεσμα πολλοί εκδιωχθέντες από το καθεστώς
Ερντογάν -Τούρκοι, Κούρδοι αλλά και άλλες εθνότητες
που υπομένουν πογκρόμ- εδώ και χρόνια να έχουν
βρει καταφύγιο στα βόρεια για να κόψει τον δρόμο των
δύο χωρών προς το ΝΑΤΟ.
Ο στόχος είναι ξεκάθαρα διπλός και win win για την
Τουρκία με οποιαδήποτε έκβαση. Ο Ερντογάν είτε θα
εμμείνει στην άρνησή του και θα «μπλοκάρει» την είσοδο των Σκανδιναβών στη Συμμαχία, ικανοποιώντας
έτσι τον Πούτιν, είτε θα κάνει πίσω την ύστατη στιγμή
έπειτα από ένα «ανατολίτικο παζάρι» και έχοντας ικα-
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Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

νοποιήσει μια σειρά αιτημάτων, από το «ξεπάγωμα»
του εξοπλιστικού προγράμματος της Τουρκίας από την
Ουάσιγκτον μέχρι την παράδοση «καταζητούμενων»
από την Ευρώπη στην τουρκική «ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη.
Και βέβαια δεν είναι τυχαία η αναφορά στην Ελλάδα και στη σχέση της με το ΝΑΤΟ τη δεδομένη στιγμή,
την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στον Λευκό Οίκο. Ο Ερντογάν επαναλαμβάνει πως η χώρα μας
είναι το «χαϊδεμένο παιδί» της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας, καθώς της επετράπη να επανέλθει στους
κόλπους της, παρότι είχε φύγει ιδία βουλήσει. Βέβαια, παραβλέπει τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της παράνομης κατοχής του βόρειου τμήματός της, κάτι για το οποίο έχουν εκδώσει
κατ’ επανάληψη ψηφίσματα τόσο η σουηδική όσο και
η φινλανδική Βουλή.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εταίρος, σύμμαχος και φίλος
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
στην Ουάσιγκτον
Σπύρος Μουρελάτος, Αμαλία Κάτζου

Θ

ετικά αποτιμά η ελληνική αντιπροσωπεία τη συνάντηση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία που πραγματοποιήθηκε, με
τον πόλεμο στην Ουκρανία σε εξέλιξη, με
αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία,
με τριγμούς στο ΝΑΤΟ λόγω της άρνησης
της Τουρκίας να συναινέσει στην ένταξη
Φινλανδίας και Σουηδία και με προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο.
Υποδεχόμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη
φορώντας γραβάτα με ελληνικές σημαίες, ο
Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συζήτηση δεν θα περιστραφεί μόνο γύρω από τον
πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς στόχος είναι
και η εμβάθυνση των καλών σχέσεων των
δύο χωρών, «που βρίσκονται στο καλύτερο
σημείο από ποτέ».
«Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Τα
δημοκρατικά ιδεώδη που όλοι μοιραζόμαστε
μας ενέπνευσαν και για αιώνες ενδυναμώθηκαν... Η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία αποτελεί απειλή στη δημοκρατία. Σας
ευχαριστώ θερμά για την ηγεσία σας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα για την
Ουκρανία, την εμβάθυνση των εμπορικών
σχέσεών μας, την ενέργεια, την ασφάλεια,
την κλιματική αλλαγή και άλλα. Σήμερα θα
μιλήσουμε για μια σχέση φιλίας μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών. Βρισκόμαστε στην
καλύτερη στιγμή μας, είστε ένας πολύ καλός
φίλος. Καλώς ήρθατε», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Μητσοτάκης: «Αξιόπιστος
εταίρος σας η Ελλάδα»
Στην απάντησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν και
σημείωσε: «Γιορτάζω με εσάς τα 201 έτη
από την Εθνική μας Παλιγγενεσία. Οι προπάτορές σας εμπνεύστηκαν από την Αρχαία
Ελλάδα, έτσι και οι δικοί μας από την Αμερικανική Επανάσταση. Οι δυο χώρες μας βρίσκονται πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, πολεμήσαμε δύο παγκόσμιους πολέμους μαζί, έτσι είμαστε αλληλέγγυοι και
στην Ουκρανία».
«Ταυτοχρόνως, μας δίνεται η ευκαιρία να
αποτιμήσουμε πάλι τις δράσεις των διμερών
σχέσεών μας. Θεωρώ ότι είναι κάλλιστες και
στα ζητήματα άμυνας αλλά και για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα

είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, είναι μια χώρα
που ξεπέρασε τη χρηματοοικονομική κρίση,
αφού αυτήν τη στιγμή η οικονομία εκπέμπει
σταθερότητα και στο εσωτερικό της χώρας
και στην ευρύτερη περιοχή. Όταν μιλάμε για
ζητήματα ασφαλείας, είναι πολλά αυτά που
μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ για να συζητήσουμε αυτές τις θεματικές. Ξέρω επίσης πόσο
στενές σχέσεις έχετε με τον απόδημο Ελληνισμό στις ΗΠΑ», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
Εξάλλου, το περιεχόμενο, τις ξεκάθαρες
στοχεύσεις αλλά και τους υψηλούς συμβολισμούς της διήμερης επίσκεψής του στην
Ουάσιγκτον, με χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αλλά και
την ιστορική από κάθε άποψη ομιλία του σήμερα στο Κογκρέσο, είχε την ευκαιρία να περιγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο κατά
την παρέμβασή του στην εκπομπή «Morning
Joe» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου
MSNBC όσο και κατά τη συζήτησή του στο
Πανεπιστήμιο του Georgetown με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Ιγνάτιος.

«Η Ελλάδα ως χώρα έχει επιστρέψει.
Ύστερα από μια επώδυνη οικονομική κρίση η
οικονομία μας έχει “αναρρώσει” αφότου
ανήλθαμε στην εξουσία, με αποτέλεσμα πολλές αμερικανικές εταιρείες να επενδύουν
στη χώρα μας», σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η δυναμική πλέον ελληνική οικονομία είναι ανοιχτή
για δουλειές και έτοιμη να προσελκύσει νέες
αμερικανικές επενδύσεις. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε εμμέσως
πλην σαφώς την ενισχυμένη θέση της χώρας
μας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που ξεπροβάλλει, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι
για τις ΗΠΑ ένας σταθερός εταίρος και μια
σταθερή όσο και ευημερούσα δημοκρατία,
μέλος τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ σε μια
πολύ δύσκολη περιοχή του πλανήτη».

Τουρκική επιθετικότητα
Εξήγησε μάλιστα πως η Αθήνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια, κατοχυρώνει στενούς δεσμούς με τη Μέση Ανατολή
και επιδιώκει να μετατραπεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο μεταφέροντας φυσι-

κό αέριο, ου μην και υδρογόνο από τη Μέση
Ανατολή στην Ευρώπη.
Από το Georgetown και τη συζήτησή του
με τον δημοσιογράφο της «Washington
Post» Ντέιβιντ Ιγνάτιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να εκπέμψει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία: «Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το ΝΑΤΟ είναι άλλη μια
πηγή έντασης μεταξύ της Ελλάδας και της
Τουρκίας”. Και συνέχισε διαμηνύοντας προς
τον Τούρκο πρόεδρο ότι «δεν είναι ώρα για
επιθετικές κινήσεις, δεν είναι ώρα να προβάλουμε αναθεωρητικές απόψεις της Ιστορίας,
ας βρούμε ένα πλαίσιο διαλόγου για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματά μας».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός καυτηρίασε τη
στάση της Τουρκίας «καρφώνοντάς» τη για
τις συνεχόμενες υπερπτήσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι είναι απαράδεκτο για μια νατοϊκή χώρα να παραβιάζει
τον εναέριο χώρο μιας άλλης συμμαχικής
χώρας. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της
στάσης της χώρας στο πλευρό του Κιέβου,
λέγοντας πως και η Αθήνα έχει διεξαγάγει
τον δικό της πόλεμο ανεξαρτησίας και όφειλε να ταχθεί υπέρ ενός κράτους, η κυριαρχία
του οποίου παραβιάζεται, ενώ διευκρίνισε
πως δεν υπάρχει έχθρα για τον ρωσικό λαό,
οι δεσμοί του οποίου με τον ελληνικό λαό είναι στενοί και μακραίωνοι.

Ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο
Εξίσου σημαντική με τη χθεσινή κομβική
συνάντηση στον Λευκό Οίκο είναι και η
πρωινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Κογκρέσο, κατόπιν διακομματικής συναίνεσης, κάτι που είναι εξ ορισμού ιστορικό, καθώς η συγκεκριμένη τιμή προσφέρεται για πρώτη φορά σε Έλληνα πρωθυπουργό. Κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται
να κάνει μια συνολική επισκόπηση της τοποθέτησης της χώρας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Ο Τζο Μπάιντεν υποδέχτηκε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
φορώντας γραβάτα με
ελληνικές σημαίες και
ανέφερε ότι οι σχέσεις των
δύο χωρών «βρίσκονται στο
καλύτερο σημείο από ποτέ»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η

επανεκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με το 99% (!) των ψήφων, η συμμετοχή 150.000
πολιτών στην ψηφοφορία και οι συγκρίσεις ανάμεσα στα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές διαδικασίες τους
«άναψαν» πολιτική αντιπαράθεση με
εκατέρωθεν πυρά.
Καταρχάς, σύμφωνα με την Πειραιώς, ο
Αλέξης Τσίπρας πέρασε κάτω από τον πήχη των προσδοκιών του, από τη στιγμή
που επέλεξε να μετατρέψει μια εσωκομματική διαδικασία σε καμπάνια κατά της
κυβέρνησης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε περιοδείες στις μεγαλύτερες πόλεις
της χώρας, προχώρησε σε μπαράζ τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ενώ τα διαφημιστικά σποτ θύμιζαν περισσότερο εθνικές
εκλογές παρά εκλογές για την ηγεσία του
κόμματος. «Στον ΣΥΡΙΖΑ αντί να προβληματιστούν, όταν έχουν κάνει τέτοια καμπάνια, συνεχίζουν να κατασκευάζουν μια δική τους πραγματικότητα, στην οποία πάντα
κερδίζουν. Κυρίως όταν τρέχουν μόνοι
τους», τόνιζε σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Τα δεκαπεντάχρονα
Στην Πειραιώς χαρακτηρίζουν «αποτυχημένη» την πρώτη απόπειρα της Κουμουνδούρου να εκλέξει αρχηγό από τη
βάση του κόμματος. Η μοναδική υποψηφιότητα που υπήρξε, σε συνδυασμό με τα
προβλήματα στην οργάνωση μιας τέτοιας
διαδικασίας, δεν κατάφερε να κεντρίσει
το ενδιαφέρον των πολιτών, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε και στα 15χρονα να ψηφίσουν. Το άγχος της συμμετοχής
ήταν τέτοιο που τα SMS που εστάλησαν
από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έκαναν διακρίσεις, καθώς έφτασαν σε κινητά τηλέφωνα στελεχών της ΝΔ, μέχρι
και σε εκείνα βουλευτών του ΚΚΕ, με τα
δύο κόμματα να αντιδρούν με επίσημες
ανακοινώσεις.
Μηνύματα όμως για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα έλαβαν και 12χρονα, όπως ο
γιος του εκπρόσωπου Τύπου της ΝΔ Τάσου Γαϊτάνη. «Ο κ. Τσίπρας νίκησε τον κ.
Τσίπρα και ανατρέποντας τα προγνωστικά
εκλέχτηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ελπίζοντας ότι έχει κατοχυρώσει τη θέση του μετά
την επερχόμενη ήττα. Γιατί αυτός ήταν ο
στόχος του», αναφέρει η ανακοίνωση της
ΝΔ. Παράλληλα, στην Πειραιώς συνέκριναν την προσέλευση που υπήρξε στις
εκλογικές διαδικασίες της ΝΔ, όπου έλαβαν μέρος 404.000 πολίτες, και του ΚΙΝΑΛ, όπου συμμετείχαν 270.000 άτομα:
«Η σύγκριση μιλάει από μόνη της. Αν βεβαίως μπορεί να υπάρξει σύγκριση, αφού

Ν Ε Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ο Τσίπρας όταν τρέχει...
μόνος του κερδίζει πάντα
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

ούτε ένας και μοναδικός υποψήφιος
υπήρχε ούτε καλούνταν στην κάλπη
15χρονοι και όποιος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, ακόμη και χωρίς εκλογικά δικαιώματα».

Τι λέει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου
υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε το προσωπικό του στοίχημα και στοχεύει πλέον στην κάλπη των εθνικών
εκλογών. Μάλιστα, με το εξαψήφιο νούμερο που συγκέντρωσε, το οποίο ξεπερνά

κατά πολύ τις προσδοκίες της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πάνω από
172.000 μέλη και στέλνει σαφές μήνυμα
σε όλο τον πολιτικό κόσμο ως ο προοδευτικός πόλος που γιγαντώνεται στο πέρασμα των χρόνων και ενόψει των εθνικών
εκλογών. Σε αυτό το πεδίο ασκείται η κριτική από τη Χαριλάου Τρικούπη, τη διαδικασία της οποίας στόχευσε όλο το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ΠΑΣΟΚ επέλεξαν τη μαζική συμμετοχή των πολιτών στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος για να
σχολιάσει η Χαριλάου Τρικούπη τα αποτελέσματα των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ:
«Είμαστε βέβαιοι ότι η πλειοψηφία των
πολιτών θέλει να φύγει η κυβέρνηση
της ΝΔ, αλλά φαίνεται πως δεν επιλέγει
ως εκφραστή της πολιτικής αλλαγής τον

κ. Τσίπρα, όπως φάνηκε. Μαζί με τους
προοδευτικούς πολίτες το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αγωνίζεται για να ανατραπεί το σημερινό πολιτικό σκηνικό».
Παράλληλα, υπενθύμισε πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σέβεται τις εσωτερικές
ανοιχτές διαδικασίες όλων των κομμάτων, καθώς ήταν το πρώτο κόμμα που τις
έχει εφαρμόσει εδώ και δύο δεκαετίες.

Στην Πειραιώς χαρακτηρίζουν
«αποτυχημένη» την πρώτη
απόπειρα της Κουμουνδούρου
να εκλέξει αρχηγό από
τη βάση του κόμματος

ΡOLITICAL
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022

5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 15χρονα μεγάλωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ

Π

άνω από 150.000 πολίτες
έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τις προτάσεις του. Παρά το γεγονός
ότι έρευνες που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι ο κόσμος
απομακρύνεται από τα κόμματα, ενώ παράλληλα τα παραδοσιακά κόμματα σε
πολλές γειτονιές της Ευρώπης παρακμάζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας κατάφεραν να εγγράψουν μέσω της ανοιχτής διαδικασίας της Κυριακής περισσότερα από 110.000 νέα μέλη. Η εξέλιξη αυτή
αποτελεί, βέβαια, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη δημοκρατία μας και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κενά στη διαδικασία, όπως
το όριο των 15 ετών για τους ψηφοφόρους, αλλά και το γεγονός ότι για ακόμα
μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία.

Συμμετοχή
Η ψήφιση, στο πρόσφατο συνέδριο του
κόμματος, της εκλογής προέδρου και
Κεντρικής Επιτροπής μέσω ανοιχτών διαδικασιών επέτρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ να «μεγαλώσει» και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά
στην κοινωνία. Οι αναλυτές υποστηρίζουν
ότι με την προσθήκη της δυνατότητας ψήφου ως «φίλου» του κόμματος η συμμετοχή θα είχε φτάσει σε διπλάσιο ή και τριπλάσιο νούμερο.
Ο Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος της
εκλογικής διαδικασίας ευχαρίστησε τα
μέλη του κόμματος για τη μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες:
«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και
όλες θερμά για τη μεγάλη συνεισφορά,
θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες
για τη σημερινή γιορτή της συμμετοχής
στη γιορτή της δημοκρατίας. Νομίζω ότι
σήμερα κάναμε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα πίσω στον τόπο μας,
στην πατρίδα μας και το έχει ανάγκη. Θέλω να σας θυμίσω ότι το βράδυ των εκλογών της γλυκιάς ήττας του ’19, γιατί πήραμε 32% του ελληνικού λαού, είχα πει τότε
ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό που μας δίνει
ο δημοκρατικός κόσμος της πατρίδας μας
είναι μια εντολή για εμάς, μια εντολή μετασχηματισμού να αντιστοιχηθεί ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ των, τότε, 30.000 μελών με
τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ των δεκάδων χιλιάδων πολιτών που μας στήριζαν και μας
στηρίζουν».
Τα 150.000 μέλη που συμμετείχαν στη
χθεσινή διαδικασία και τα 110.000 μέλη

που ενεγράφησαν για να ψηφίσουν τον
Αλέξη Τσίπρα είναι ένας πραγματικά μεγάλος αριθμός. Για να γίνει σύγκριση με
τις εκλογικές διαδικασίες των άλλων δύο
κομμάτων, δηλαδή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,
δεν πρέπει να συγκριθεί ο αριθμός απλώς
με τους αριθμούς που συμμετείχαν στις
άλλες εκλογές, αλλά πρέπει να συγκριθεί
ο αριθμός νέων μελών που ενεγράφησαν
σε αυτά τα κόμματα για την εκλογική διαδικασία με τον αριθμό που ενεγράφησαν
εδώ. Δηλαδή, αν στον ΣΥΡΙΖΑ ενεγράφη-

σαν 110.000 νέα μέλη, στο ΠΑΣΟΚ δεν ξεπέρασαν τις 15.000, αλλά ούτε και στη ΝΔ.
Το μεγαλύτερο μέρος ήταν ήδη υπάρχοντα μέλη ή φίλοι του κόμματος. Τα νέα μέλη
για την εκλογική διαδικασία σε κανένα
από τα άλλα δύο κόμματα δεν κατάφεραν
να χτίσουν ούτε τον μισό αριθμό από αυτόν που συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οπότε, για να γίνει κανονική καταγραφή
του αποτελέσματος, θα πρέπει να δούμε
πόσα νέα μέλη ενεγράφησαν για να ψηφίσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, πόσα νέα μέλη γράφτηκαν το 2015 για να ψηφίσουν
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με αυτό τον
αριθμό να συγκριθούν τα 110.000 νέα μέλη που γράφτηκαν την Κυριακή στον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν τον Τσίπρα.

Το μήνυμα στην κυβέρνηση
Η «Political» την Κυριακή βρέθηκε σε
πάνω από δέκα εκλογικά τμήματα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Η κινητοποίηση που υπήρξε είχε
δύο βασικούς άξονες: ο ένας ήταν το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πλέον
θεωρείται αδιαμφισβήτητο για τον προοδευτικό χώρο, και ο δεύτερος ότι οι πολίτες ήθελαν με έναν σαφή τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα αντίδρασης στην κυβερνητική πολιτική.
Η υψηλή συμμετοχή και η εγγραφή των
ανθρώπων στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η βασική
απάντηση ότι δεν μπορούν άλλο τον τρόπο
με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα
προβλήματα που υπάρχουν.

Ψήφος εμπιστοσύνης
από 150.000 πολίτες στον
μοναδικό υποψήφιο για
την προεδρία Αλέξη Τσίπρα

6

ΡOLITICAL
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022

Θ. Πλεύρης:
Μη συνδέονται
εμβολιασμοί
και εμφράγματα
Διέψευσε τα σενάρια που συνδέουν τους εμβολιασμούς με τα
κρούσματα περικαρδίτιδας ο Θανάσης Πλεύρης, επικαλούμενος
έρευνα του ΕΟΦ για την ασφάλεια
των εμβολίων κατά του κορονοϊού.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση
στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας
υπογράμμισε πως βάσει των στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από σχετική έρευνα του ΕΟΦ
δεν υπάρχει καμία αύξηση των
επιπλοκών στους νέους.
«Πάντοτε υπήρχαν και εμφράγματα
και θρομβώσεις, δεν υπάρχει όμως
καμία απολύτως αύξηση, δεν μπορεί να συνδεθεί αυτό με το εμβόλιο.
Τα εμβόλια είναι ασφαλή, έχουν
δοκιμαστεί σε μεγάλο μέρος του
πληθυσμού και έχουμε τη δυνατότητα χάρη σε αυτά να λέμε ότι
έχουμε μπει σε άλλη φάση της
πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά.
Επανέλαβε, δε, πως για όσο διαρκεί η πανδημία οι ανεμβολίαστοι
γιατροί και νοσηλευτές θα βρίσκονται σε αναστολή, διαχωρίζοντάς τους από τους διοικητικούς
υπάλληλους, υποστηρίζοντας παράλληλα τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων όσο οι σκληροί
δείκτες της πανδημίας υποχωρούν.
Στ.Π

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση
πάντα στο πλευρό
των ευάλωτων

Δ

έσμη μέτρων για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως
είναι τα άτομα με αναπηρία, οι
ΛΟΑΤΚΙ+, Ρομά και άστεγοι,
από την πλευρά της κυβέρνησης προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο κ.
Γεραπετρίτης τόνισε πως «τέτοιου τύπου
εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία αφορούν τις πιο ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, είναι εκείνα τα οποία αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και
οδηγούν σε μια αληθινή δημοκρατία»,
ενώ υπογράμμισε ότι η πρώτη πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης ήταν το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Ακόμα ανέφερε πως, παρά το γεγονός
ότι η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία
ήταν χαώδης, «πλέον, σε ένα ενιαίο, εύχρηστο κείμενο που έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο σε όλες τις μορφές, μπορεί να αναζητήσει κανείς το όποιο δικαίωμα απορρέει».
Ο υπουργός μίλησε και για την ενεργοποίηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, ενός μηχανισμού που παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως
το amea.gov.gr έχει στόχο να επιδειχθεί
αρχικά στα σχολεία, στις δομές υγείας,
στους αθλητικούς χώρους.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του

προσωπικού βοηθού, το οποίο λαμβάνει
ήδη χώρα στην Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, υποστήριξε ότι θα επεκταθεί στη συνέχεια σε άλλες περιφέρειες.
Μια άλλη δράση δέουσας σημασίας είναι η αποϊδρυματοποίηση, ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε πως «σε κάθε δήμο και περιφέρεια, σε κάθε υπηρεσία και υπουργείο υπάρχει ένας εντεταλμένος υπάλληλος, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα
των ατόμων με αναπηρία».
Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε και για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Όπως
τόνισε, μπορούν πλέον να είναι αιμοδότες,
ενώ υπάρχει απαγόρευση των πρακτικών
μεταστροφής. Στο θέμα των γάμων των
ομόφυλων ζευγαριών, ο υπουργός Επικρατείας διαβεβαίωσε ότι «έχουμε δώσει
δείγματα γραφής χωρίς να υπολογίζουμε
το πολιτικό κόστος και σε ό,τι με αφορά,
όταν έχουμε δικαιώματα των πολιτών, δεν
θα φεισθούμε καμίας απολύτως προσπάθειας». Τέλος, αναφερόμενος στους Ρομά, υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα συνολικό
πλαίσιο για την περαιτέρω ένταξή τους
Σ.Π.
στην κοινότητα».

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για
άτομα με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ+,
Ρομά και aστέγους
προανήγγειλε ο Γ. Γεραπετρίτης

Στο Βιετνάμ
η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Επίσημη επίσκεψη στο Βιετνάμ
πραγματοποιεί αυτές τις μέρες η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τη
Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ Νγκουγιέν Σουάν Φουκ παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν της στο Ανόι, με την Κατερίνα
Σακελλαροπούλου να υπογραμμίζει στην αντιφώνησή της στο
πλαίσιο του δείπνου τις άριστες
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
«Παρά τη γεωγραφική απόσταση, η Ελλάδα και το Βιετνάμ
έχουν στενή φιλία, που εδράζεται σε σταθερές βάσεις και σε
κοινές αξίες στις διεθνείς σχέσεις», είπε, ενώ αναφέρθηκε και
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Βιετνάμ, τις
οποίες όμως προσεγγίζουν βάσει των ίδιων αρχών, δηλαδή με
την ειρηνική επίλυση των διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου,
καθώς και απόρριψη της βίας και
της απειλής χρήσης βίας.
Η ΠτΔ μίλησε και για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών
σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, ενώ για τις οικονομικές
σχέσεις σημείωσε: «Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας
και Βιετνάμ εξελίσσονται σταθερά τα τελευταία έτη. Ωστόσο,
υφίσταται σημαντικό περιθώριο
διεύρυνσης του όγκου εμπορίου, ιδιαίτερα μετά τη θέση σε
ισχύ της Συμφωνίας Ελευθέρου
Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Βιετνάμ. Η Ελλάδα αποδίδει
μεγάλη σημασία στην ενίσχυση
της συνεργασίας, κυρίως στους
τομείς υποδομών, ενέργειας,
ναυτιλίας και τροφίμων. Επίσης,
πολύ σημαντική είναι η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ
των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών και η καλλιέργεια νέων συνεργειών».

Καταγγελίες
για νοθεία στη Β’ Πειραιά
Οι κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είχαν συμμετοχή πέραν των προσδοκιών, όμως τα πικάντικα
έγιναν μετά το κλείσιμο της κάλπης. Όταν άρχισαν να ξεστήνονται τα παραβάν και ξεκίνησε η
καταμέτρηση, μέλος της εφορευτικής επιτροπής
με… μαγειρικές ικανότητες «συνελήφθη» από
άλλα μέλη να προσθέτει σταυρούς σε συγκεκριμένους υποψηφίους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν έγινε στη Β’ Πειραιά, με τον «ομπρελίτικης» απόχρωσης... μπαγαπόντη να πιάνεται στα πράσα την ώρα που έβαζε σταυρούς σε
υποψηφίους της «Ομπρέλας». Το παράπτωμα
θεωρείται ιδιαίτερα βαρύ, με την καταμέτρηση
να έχει σταματήσει στο συγκεκριμένο εκλογικό
τμήμα, ενώ για το μέλος προβλέπεται βαρύς πειθαρχικός πέλεκυς.
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Μετρημένα κουκιά
στην Α’ Αθηνών

Στο ΠΑΣΟΚ ένας χαμούλης θα γίνει στην Α’
Αθήνας. Θα κονταροχτυπηθούν, λέει, ο Παύλος Γερουλάνος και η κόρη του Μπέη, η Ρωξάνη. Μα η Ρωξάνη είναι στον συνδυασμό
του Παύλου στον Δήμο Αθηναίων… Επίσης
στην Α’ Αθήνας κατεβαίνει και ο γερόλυκος,
ο Κώστας Σκανδαλίδης. Το ΠΑΣΟΚ εκεί βγάζει μία έδρα, λες να χάσει ο Κώστας;
Κάτι πήρε τ’ αυτί μου για κάτι τοπικούς άρχοντες που βγήκαν δήμαρχοι με τη σημαία της ΝΔ και τώρα
τελευταία το έχουν… στρίψει το
νόμισμα και λοξοκοιτάνε προς το
ΠΑΣΟΚ… Είδαν ένα «ρεύμα» και σου
λέει, ας πάμε και προς Χαριλάου Τρικούπη κι ό,τι
πάρουμε… Φανταστικοί δήμαρχοι.

Η Ρηγίλλης ξενοδοχείο;
Τέλος εποχής για τα παλιά γραφεία της ΝΔ, τα
οποία στεγάζονταν στο κτίριο επί της οδού Ρηγίλλης 18 στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με
πληροφορίες θα μετατραπούν σε πολυτελές
ξενοδοχείο. Μεγάλη εταιρεία αναμένεται να επενδύσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή
του σε ξενοδοχειακή μονάδα.
Μάλιστα, στα σχέδια συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή πενταώροφης προσθήκης στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου σε υπάρχον
μεταλλικό κτίριο. Προβλέπονται πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, καφέ-μπαρ και οτιδήποτε
άλλο διαθέτει ένα καλό ξενοδοχείο. Άλλωστε,
βρίσκεται σε καλό σημείο της Αθήνας, δίπλα
σχεδόν στον Εθνικό Κήπο και στο Ζάππειο Μέγαρο, κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και το Μαξίμου, με πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ.… Ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας
της ΝΔ έχει γραφτεί σε αυτά τα γραφεία…

Χρονικό του Χρόνου

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022

Ο Ανδρουλάκης,
το… κόκκινο χαλί
και ο Μπένι

ΚΕΝΤΡΙ
«Επίθεση γοητείας»
στο Κογκρέσο

Ρ

ώτησα κι έμαθα. Μην περιμένετε να
στρώσει κάποιο κόκκινο χαλί στον
Βαγγέλη ο Νίκος. Εντάξει, από εκεί
που δεν απαντούσε στα SMS του Βενιζέλου, ο
Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το τηλέφωνο
και τον προσκάλεσε στο συνέδριο του κόμματος, προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό.
Όμως, μην τσιμπάτε, δεν πρόκειται να του
δώσει κάποιον ειδικό ρόλο. Εγώ αυτό μαθαίνω. Και με τον ΓΑΠ έχει αποκαταστήσει τις
σχέσεις του ο Νίκος, αλλά μέχρι εκεί. Ούτε
στον Γιώργο Παπανδρέου αναμένεται να δώσει κάποιον τρομερό ρόλο.

Ετοιμάζει απόβαση
στο Σαν Φρανσίσκο
Τελικά αποφάσισε να πάει στις ΗΠΑ μερικές
μέρες πιο μετά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης (και όχι τώρα, στο ταξίδι του πρωθυπουργού), αφού έτσι
θα μπορέσει να είναι στον Σαν Φρανσίσκο και
να κάνει επισκέψεις σε μεγάλες εταιρείες - τεχνολογικούς κολοσσούς της Silicon Valley και
να λάβει ενημέρωση και τεχνογνωσία για τις
νέες ψηφιακές τάσεις, ειδικά στη δημόσια διοίκηση. Για το ταξίδι θα σχηματιστεί μια μεγάλη
ομάδα υπηρεσιακών και τεχνοκρατών από το
υπουργείο που θα «σκανάρει» όλες τις μεγάλες
εταιρείες.

Αυτή είναι, όπως μαθαίνω, η πρόθεση της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ. «Επίθεση γοητείας» και όχι μεμψιμοιρία. Κοινώς, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει με αέρα σταθερού και
υπολογίσιμου παίκτη στο διεθνές στερέωμα
και όχι ως πρωθυπουργός μιας χώρας που
γκρινιάζει… Το στοίχημα είναι να επηρεάσει
το μεγαλύτερο μέρος του Κογκρέσου προς
την κατεύθυνση των ελληνικών συμφερόντων. Για αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
θα εξαπολύσει ευθεία επίθεση κατά των
Τούρκων, ούτε θα τους στοχοποιήσει για τα F16 με συγκεκριμένες αναφορές. Θα το πάει
εμμέσως πλην σαφώς…

Μπογδάνος VS Κασιδιάρη

Έσκασαν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις
που άρχισαν να μετρούν τους Μπογδάνο
- Τζήμερο - Κρανιδιώτη και τους δίνουν
γύρω στο 1%. Το θέμα δεν είναι αν μπαίνουν ή αν δεν μπαίνουν στη Βουλή. Το
θέμα είναι ότι κόβουν από το κόμμα του
Ηλία Κασιδιάρη, που άλλες φορές κινείται στις έρευνες κοινής γνώμης γύρω στο 2,9% και άλλες στο 2,5%. Θα έχει
ενδιαφέρον αν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος καταφέρει να κόψει και άλλο
από αυτό τον χώρο…
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπo

Η Ντόρα με τον Βενιζέλο στα Χανιά
Ίσως να μην το ξέρετε, αλλά αυτές τις ημέρες συνεδριάζει στα Χανιά η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη συμμετοχή του προέδρου της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Τίνι Κοξ
και αρκετών προέδρων εθνικών κοινοβουλίων. Μάλιστα, η κυρία
Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις.
Σημειώνουμε ότι ο κ. Βενιζέλος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου,
και αυτό δίνει άλλη διάσταση στην πρόσκληση της Ντόρας, η οποία
του έκανε και το τραπέζι σε παραλιακή ταβέρνα στο Μαράθι. Η παραλία ήταν γεμάτη από λουόμενους, ενώ αρκετοί περαστικοί έβγαλαν φωτογραφίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά, αγάπησε την ψήφο των ομογενών

Απαρατήρητη
η Μπέτυ, «άφαντος»
ο Καρανίκας
Ούτε την Μπέτυ δεν αναγνώρισαν τα
μέλη του εκλογικού κέντρου. Ντροπή.
Η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα επέλεξε το εκλογικό κέντρο στο Δημαρχείο
Γαλατσίου για να κάνει το χρέος της,
μπήκε-βγήκε και δεν γύρισε ούτε κεφάλι. Δεν έριξε ούτε μια ματιά, δεν
ψέλλισε ούτε μια κουβέντα. Ο υπεύθυνος του κόμματος που χειριζόταν το
tablet και οι υπόλοιποι στην εφορευτική διάβασαν το όνομά της Περιστέρα
Μπαζιάνα, αλλά στην αρχή δεν κατάλαβαν ποια είναι. Όταν το πήραν χαμπάρι, η Μπέτυ είχε φύγει… Την ίδια
ώρα, τα «μηχανήματα» και οι βάσεις
δεδομένων του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνώρισαν τον Καρανίκα. Αυτό και αν είναι
αίσχος. Στο εκλογικό τμήμα του Νέου
Κόσμου όπου συνέρρεε το πλήθος των
επαναστατημένων Συριζαίων, υποχρεώνοντας την αρμόδια επιτροπή να
δίνει τη μία παράταση μετά την άλλη
(με την κρυφή ελπίδα πως θα φτάσει
τον αριθμό του ΚΙΝΑΛ) για να υποδεχθούν τους υποστηρικτές του Αλέξη, το
σύστημα πρόδωσε τον άλλοτε σύμβουλο Τσίπρα επί εποχής Μαξίμου Νίκο Καρανίκα. Δεν έβρισκαν τον Νίκο.
Έλεος πια. Άσε που ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη εκνευρίστηκε, αλλά ευτυχώς διατήρησε ένα επίπεδο. Δεν άρχισε τα καντήλια…

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ψηφοφορίας για τον -μοναδικόυποψήφιο πρόεδρο και την Κεντρική Επιτροπή ήταν αναμφίβολα η δυνατότητα να ψηφίσουν και οι κάτοικοι του εξωτερικού.
Εντυπωσιακό. Ο ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε το νομοσχέδιο για
την ψήφο των ομογενών που είχε φέρει ο Τάκης Θεοδωρικάκος ως υπουργός Εσωτερικών το 2019 και την Κυριακή
θυμήθηκε ότι υπάρχουν και Έλληνες του εξωτερικού που
τους χρειάζεται για να βγάλουν πρόεδρο τον έναν και μοναδικό υποψήφιο Αλέξη Τσίπρα. Οποία υποκρισία; Η απλότητα,
όπως περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο: «Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επιθυμούν να λάβουν
μέρος στη διαδικασία, μπορούν να στείλουν στο e-mail: exvote@syriza.gr τα ακόλουθα
στοιχεία, έως την Κυριακή 15/5/2022 στις 16.00: ονοματεπώνυμο, χώρα, τηλέφωνο, email». Μιλάμε για πολιτική παράνοια.

Τα μαζικά SMS των Συριζαίων
σε ανήλικους
Πάμε τώρα στα σοβαρά ζητήματα της
ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Νίκη Κεραμέως οφείλει να εξετάσει
πού βρήκαν τα τηλέφωνα ανήλικων
παιδιών οι Συριζαίοι και έστελναν μαζικά μηνύματα SMS σε 12χρονα και
15χρονα να πάνε να ψηφίσουν τον
Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Το θέμα είναι πολύ
σοβαρό και ακουμπά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Θυμίζω ότι με την πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης η Κουμουνδούρου κατηγορούσε την υπουργό Παιδείας για
σκόπιμη διαρροή προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Τώρα, λοιπόν, η
κυρία Κεραμέως οφείλει να τους πάει
μέχρι τέλους. Να κάνει έρευνα και να
μάθει αν τα τηλέφωνα των παιδιών
διέρρευσαν -για παράδειγμα- από
συνδικαλιστές δασκάλους…

LOCK
Η «δημοφιλία» του Ανδρουλάκη

Σ

ας έχω φρέσκα νέα από τη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Έμπειρος δημοσκόπος μού έλεγε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει το ΠΑΣΟΚ κάτω του 14%, ενώ ο πήχης ήταν να πλησιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων να ανέβει πάνω από το 16%. Το τελευταίο σενάριο, μάλιστα, δείχνει να απομακρύνεται από το 16%. Άπιαστο, δηλαδή… Πάμε τώρα στο καλύτερο. Πέφτει και η δημοφιλία
του Ανδρουλάκη. Ενώ πριν από λίγους μήνες κόντευε να φτάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
τώρα έχει πέσει 10 μονάδες, από το 45% στο 35%. «Γιατί συμβαίνει αυτό;», ρώτησα ο αφελής. «Διότι η εκλογική δεξαμενή δυσαρεστήθηκε από την πρόταση του Ανδρουλάκη για
κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα». Βέβαια, ακόμα και έτσι παραμένει
πάνω από τον Αλέξη που έχει καταποντιστεί, αλλά το να μη λέει ποιον προτείνει για πρωθυπουργό χτυπά άσχημα στη βάση.

«Μάγος» ο Ηλίας… Συνεχίζω
με τα ντεσού της ψηφοφορίας
που έβγαλε με 99,5% αρχηγό
τον Τσίπρα που έτρεχε μόνος
του και βγήκε πρώτος. Την
επιτυχία του τεχνικού κομματιού πιστώνεται ο γνωστός δημοσκόπος Ηλίας Νικολακόπουλος, τον οποίο πάντα
ακούει με προσοχή ο Αλέξης.
Ο Ηλίας είναι «μάγος» σε αυτά… Πώς ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ ο Μπιρσίμ; Από τον πήχη
των 100.000 που είχαν ψηφίσει μέχρι τις 6.00 το απόγευμα, πήγαμε στις 150.000 το
βράδυ στις 9.00. Μιλάμε για
θαύμα. Ο πολλαπλασιασμός
των άρτων και των ιχθύων…
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ΘΕΣΕΙΣ

Η Ελλάδα γίνεται επιτέλους μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
χώρα με αυξημένες γεωπολιτικές δυνατότητες

Ο
τoυ

ΧρήστουΑλεξάνδρου
Δερμεντζόπουλου
Βουλευτής Έβρου
με τη ΝΔ

ι συνεχείς και κλιμακούμενες γεωπολιτικές εξελίξεις, η έντονη κινητικότητα και η επιθετικότητα
της Τουρκίας, η ανάγκη για μια ασφαλή πορεία
της χώρας αλλά και η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή
στις ιδιαίτερες εξελίξεις επιβάλλουν την ενίσχυση της
αμυντικής θωράκισης της χώρας. H αμυντική θωράκιση
της χώρας, εν μέσω μιας ασταθούς συγκυρίας μέσα στην
οποία εκδηλώνεται, με έναν πόλεμο να εξελίσσεται εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου και με μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση σε έξαρση, που μας επηρεάζει άμεσα, χρήζει άμεσων δράσεων και πράξεων.
Η χώρα μας ως πυλώνας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη πολιτική δεν αντιμετωπίζει την
εθνική της ασφάλεια ως τομέα μιας ευρύτερης διαχειριστικής διαδικασίας, αλλά ως προαπαιτούμενο που όχι
μόνο θα την επιβεβαιώσει ως κρίσιμο και ισχυρό δρώντα
αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής ειρήνης και
συνεργασίας με απώτερο στόχο την ειρήνη και την επαναφορά της ομαλότητας.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που τα συναρμόδια
υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας ορθώνουν
το ανάστημά τους και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη
διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας.
Η ψήφιση του νόμου τον περασμένο Ιανουάριο για την
αμυντική θωράκιση της χώρας, η πρόσφατη ψήφιση του
πρωτοκόλλου συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ αλλά και οι
προηγούμενες και επόμενες κυρώσεις διεθνών συμφω-

Κάθε Τρίτη

Οι πρόσφατες προσθήκες αμυντικού εξοπλισμού με
την πρόσκτηση των γαλλικών φρεγατών, των Rafale και
των τορπιλών βαρέος τύπου δεν αποτελούν απλώς κάποιες από τις προσθήκες στον αμυντικό εξοπλισμό της
χώρας. Αποτελούν σημαντική γεωστρατηγική εξέλιξη
πρώτης γραμμής, καθώς καθιστούν την αεράμυνα και τη
ναυτική δύναμή μας από τις ισχυρότερες δυνάμεις στην
Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Μάλιστα, δεν αρκεί να ενισχυόμαστε αμυντικά αλλά και διπλωματικά. Για αυτό και
η κυβέρνησή μας έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αναβάθμιση και την ενίσχυση των σχέσεών μας με χώρες
που μπορούν να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατή οφέλη
για όλους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η χώρα μας τα τελευταία τρία
χρόνια έχει υπογράψει και συμφωνήσει πληθώρα διεθνών συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας, καθένα από τα οποία έχει τη δική του προστιθέμενη αξία. Χαρακτηριστικά έχουμε 118 διμερείς συμφωνίες, 39 πολυμερείς συμβάσεις και 97 γραπτές δεσμεύσεις για την
εκλογή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περίοδο
2025-2026.
Από όλα αυτά καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα γίνεται
επιτέλους μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με αυξημένες
γεωπολιτικές δυνατότητες. Μια Ελλάδα ισχυρή, δυνατή
και αξιόπιστη. Μια χώρα που αποβάλλει τις φοβίες του
παρελθόντος και κοιτάζει μόνο μπροστά. Γιατί αυτό θέλει
πραγματικά ο Έλληνας πολίτης. Και η επιθυμία του πρέπει να γίνει δέσμευση για όλους μας.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

ζωή ενός νέου πολιτικού μοιάζει με
καρδιογράφημα και έχει θεατρικό ενδιαφέρον στη νίκη ή στην ήττα. Χρειάζονται γερό στομάχι, απέραντη υπομονή και,
το κυριότερο, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Το πρώτο σημερινό tip τα λέει όλα. Το
«εγώ μπορώ» είναι πιο δυνατό από το IQ που
θα μετρήσουν οι επιστήμονες. Με επιμονή και
υπομονή θα καταφέρετε να φτάσετε στον πολυπόθητο στόχο. Οι «βιαστικοί» πολιτικοί που
θέλουν με την πρώτη τους επαφή να ανέλθουν σε θεσμικό αξίωμα είναι πολύ πιθανό να
αποτύχουν. Δεν πρέπει όμως να το βάλουν κάτω. Να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση είναι «μάτσο» οι αποτυχόντες νέοι και παλιοί πολιτικοί και το κλίμα
δυσθυμίας τους για τους αχάριστους πολίτες
είναι στα ύψη.
Οι πολίτες ψηφίζουν κατά κύριο λόγο όσους
πολιτικούς γνωρίζουν. Η αναγνωρισιμότητα
είναι το πρώτο ζητούμενο για έναν υποψήφιο
νέο πολιτικό. Η χρήση των tips της πολιτικής
επικοινωνίας είναι από τα καλύτερα όπλα που

Η

νιών και πρωτοκόλλων αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας αποτελούν τις καλύτερες ευκαιρίες και αφορμές για
όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν πνεύμα ανωτερότητας, να αφήσουν στην άκρη τις κομματικές και πολιτικές επιδιώξεις και να εμπνεύσουν με τη στάση τους
για την επίτευξη και δημιουργία πνεύματος εθνικής συνεννόησης. Η άμυνα και ο εξοπλισμός της χώρας δεν
χωρά μικρόψυχες στάσεις στον βωμό λίγων ή και ελάχιστων πολιτικών ωφελειών που προκύπτουν από μια
ανούσια πολιτική αντιπαράθεση.
Η αμυντική και εξοπλιστική μας πολιτική συνοδεύει
σταθερά πια τη διπλωματία μας. Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας διόρθωσε λάθη του παρελθόντος, έσπασε
το απόστημα της αδράνειας και των φοβικών συνδρόμων
και προχώρησε μέσα σε μια τριετία σε σειρά προγραμμάτων εξοπλιστικών προγραμμάτων και διεθνών συμφωνιών προκειμένου να ενισχυθεί η χώρα μας. Πλέον, η
Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως μια χώρα σε έναν παγκόσμιο χάρτη αλλά ως ισχυρός σύμμαχος και συνεργάτης,
δυνατός συνοδοιπόρος, σημαντικός και καθοριστικός
παίκτης στο παιχνίδι της διεθνούς σκακιέρας.
Το περιβάλλον ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική και στρατηγική σημασία της χώρας μας αλλά
και τις εξελίξεις με χώρες που γειτνιάζουν με εμάς, καθιστά την Ελλάδα ως μια από τις πιο ευαίσθητες και απαιτητικές περιοχές του πλανήτη. Εκεί ακριβώς βρίσκεται
το σημείο που η ελληνική διπλωματία έρχεται να δώσει
λύσεις στα προβλήματα ανισορροπίας που επικρατούν.

μπορούν να εκτινάξουν την αναγνωρισιμότητα
εύκολα, γρήγορα και, το κυριότερο, ανέξοδα.
Ένα tip μπορεί να σας βγάλει στον αφρό, στην
πρώτη θέση στο μυαλό του ψηφοφόρου, αρκεί να είναι έξυπνο, εντυπωσιακό και με θετικό πρόσημο. Όπως και τα 333+1 tips που
υπάρχουν στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας.
Το «εγώ μπορώ» είναι πιο δυνατό από το IQ
που θα σας μετρήσουν οι επιστήμονες.
Η δύναμη είναι στο εκλογικό «παραμύθι».
Ακόμη και έναν νέο χρυσό αιώνα μπορεί
να σου υποσχεθεί κάποιος για να κερδίσει
την εξουσία.
Η αντισυστημική ψήφος των νέων είναι
κατά των πατεράδων και όχι κατά των
παππούδων τους.
Οι βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων
λειτουργούν όπως οι influencers των social media.
Η ψήφος των πολιτών κατά της οργής και
όχι υπέρ του εφικτού βλάπτει την κοινωνία στο σύνολό της.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Τα «άκρα» χορεύουν τα τελευταία χρόνια
αλλά ευτυχώς σε διαφορετικές «πίστες».
Τα «φύλλα συκής» θα φορεθούν πολύ
στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Πολλές φορές τα σχέδια επί χάρτου των
κυβερνήσεων γίνονται χαρτοπόλεμος.
Σημασία δεν έχει πώς παίρνεις την κυβέρνηση αλλά πώς τη χάνεις.
του
Ο ούριος άνεμος που πνέει στα πανιά
Θανάση
Παπαμιχαήλ
νέων πολιτικών κάποιες φορές τα
φουσκώνει υπέρ το δέον και με αέρα «κοΕπικοινωνιολόγος
πανιστό»!
Έχετε μόνο μία ψήφο. Να είστε σοφοί thanasis.papamichail@yahoo.gr
προτού τη δώσετε.
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι»
333+1 tips και μόνο για τους αναγνώστες της
ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατίθεται
στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15.
Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο email
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ω

ς «αυτογκόλ» περιγράφουν
ανώτατοι αξιωματικοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
αλλά και των συμμαχικών χωρών που βρέθηκαν στον Άραξο για το
«ΝΑΤΟ Tiger Meet», την προσπάθεια της
Άγκυρας να υποβαθμίσει τη σημαντική
άσκηση που διοργανώθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Το παρασκήνιο γύρω από το τι συνέβη
μέχρι την απόφαση της Αθήνας να ακυρώσει την πρόσκληση που έστειλε στην
τουρκική πλευρά είναι πλούσιο και σίγουρα δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία
την Τετάρτη 27 Απριλίου, όταν η τουρκική
αεροπορία προέβη σε ένα πρωτοφανές
κρεσέντο προκλητικότητας με 41 υπερπτήσεις και 168 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Η «Political» είναι
σε θέση να γνωρίζει ότι εδώ και έναν
χρόνο οι Τούρκοι επιτελείς έθεταν συνεχώς εμπόδια και ήγειραν αντιρρήσεις για
τα σενάρια που σχεδίαζε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα ο
σημερινός αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ως τότε αρχηγός ΑΤΑ. Στην ελληνική πλευρά, μάλιστα, επικρατούσε η αίσθηση ότι οι Τούρκοι όχι μόνο θα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε σχέση με τη
συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις στο
Ανατολικό Αιγαίο, προβάλλοντας την
προπαγάνδα της Άγκυρας περί «γκρίζων
ζωνών» και «αποστρατιωτικοποιημένων
νησιών», αλλά θα επιχειρήσουν να σαμποτάρουν την ελληνική διοργάνωση επιδιώκοντας να πλήξουν το γόητρο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η συμπεριφορά τους, ωστόσο, οδήγησε

Αιχμές Φλώρου
για πιέσεις
υπέρ Τουρκίας
την Αθήνα να τους αποκλείσει λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο «ραντεβού» που
έδωσαν οι «τίγρεις» του ΝΑΤΟ στον Άραξο. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μάλιστα, φρόντισε
να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα από την 116
Πτέρυγα Μάχης όπου βρέθηκε το πρωί
της Δευτέρας. «Η Τουρκία, θα μπορούσα
να πω εντός και εκτός εισαγωγικών, αποπέμφθηκε από αυτή την άσκηση, διότι τα
γεγονότα που συνέβησαν την 27η Απριλίου ήταν γεγονότα που δεν έχουν συμβεί

ποτέ στο παρελθόν. Πώς θα μπορούσαμε,
λοιπόν, να συνδυάσουμε καλή εκπαίδευση και καλές σχέσεις με όλα αυτά που γίνονται καθημερινά στο Αιγαίο; Η απόφαση ελήφθη την ημέρα που είχαμε τον καταιγισμό της προκλητικής συμπεριφοράς
της Τουρκίας», τόνισε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
άφησε, μάλιστα, «αιχμές» σχετικά με τις
πιέσεις που ασκήθηκαν από συγκεκριμένα κέντρα, ώστε να μην αξιοποιηθούν

όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της Συμμαχίας.
«Αυτό που είναι επίσης λυπηρό είναι ότι,
ενώ ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν περισσότερα συμμαχικά εργαλεία στη φάση
της εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων
των πόρων έγκαιρης προειδοποίησης και
ελέγχου του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία δεν επετράπη να καταλήξει σε συναίνεση σχετικά
με αυτό το τυπικό και μη διχαστικό αίτημα. Είναι πραγματικά κρίμα», σημείωσε
με νόημα.

Το παρασκήνιο της
«αποπομπής» της Άγκυρας
από τη νατοϊκή άσκηση
«Tiger Meet»

«Ανατολίτικο παζάρι» Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν με «έπαθλο» 40 νέα μαχητικά F-16
Η Άγκυρα συνεχίζει το «ανατολίτικο παζάρι» με την
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο εκβιασμός της Τουρκίας φαίνεται
πως έχει στόχο να ασκήσει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να ικανοποιήσουν μια σειρά από αιτήματα
που έχουν να κάνουν κυρίως με τα εξοπλιστικά. Οι
πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας πρόκειται να διαφανούν στη συνάντηση που θα έχει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν μέσα στις επόμενες ημέρες. Η τουρκική πλευρά θέλει να εξασφαλίσει το πράσινο φως του

Κογκρέσου για την αγορά 40 νέων μαχητικών F-16 και
την αναβάθμιση ακόμη 80 αεροσκαφών στην έκδοση
Viper, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στο «καλάθι» να επιχειρήσει να βάλει και άλλα θέματα, όπως η παραμονή
των S-400 σε τουρκικό έδαφος, ακόμη και την επιστροφή της στα F-35.
Άλλωστε, το σενάριο που θέλει την Ελλάδα να αποκτά
νωρίτερα το υπερσύγχρονο μαχητικό 5ης γενιάς προκαλεί όχι μόνο εκνευρισμό αλλά και τρόμο στην Τουρκία.
Αυτό φανερώνουν και οι πολύωρες αναλύσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που προεξοφλούν την αγορά F-

35 για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Στο στόχαστρο γνωστών αναλυτών της γείτονος μπαίνουν και οι
νέες αμερικανικές βάσεις που περιλαμβάνει η ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) που έλαβε την έγκριση του Κοινοβουλίου
την περασμένη εβδομάδα. «Όταν βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των όπλων και των τεθωρακισμένων που στέλνουν στην περιοχή (οι ΗΠΑ), καταλαβαίνουμε ότι αυτά
δεν είναι για την Ουκρανία αλλά για να υποστηρίξουν
την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία», ανέφερε ο στρατιωτικός αναλυτής του «HBR» Μετέ Γιαράρ.
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AMYNA

Η Αεροπορία ψήφισε... F-35

Π

λούσιο είναι το παρασκήνιο
πίσω από το ελληνικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του
υπερσύγχρονου «αόρατου»
μαχητικού F-35. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως και στην περίπτωση των φρεγατών Belharra έτσι και τώρα ο πρωθυπουργός προτού αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησε να μάθει τη γνώμη
της ηγεσίας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η συνάντηση έγινε κυριολεκτικά λίγες
ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπει
στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να
μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Οι επιτελείς του
ΓΕΑ έκαναν πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για το μαχητικό και, σύμφωνα με
ανώτατες πηγές, έδωσαν «καταπράσινο
φως» για την απόκτησή του. Το αεροπορικό επιτελείο τόνισε στον πρωθυπουργό
ότι η στιγμή είναι ιδανική ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση
του F-35 στο ελληνικό οπλοστάσιο, το
οποίο μαζί με τα αναβαθμισμένα F-16 και
τα Rafale θα εκτινάξουν τις επιχειρησιακές ικανότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, εξασφαλίζοντας την απόλυτη κυριαρχία στους ουρανούς του Αιγαίου και
της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο κ.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Μητσοτάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το κόστος και τη διαδικασία ενσωμάτωσης, με τους αξιωματικούς του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας να απαντούν ότι,
όπως έγινε και με τα Rafale, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει με τα F35, θα γίνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε να
κατασκευαστούν οι υποδομές και να βρεθεί το προσωπικό που είναι απαραίτητο
για την υποστήριξη του πιο σύγχρονου αεροπορικού όπλου που διαθέτει στη φαρέτρα της η Δύση. Το αεροπορικό επιτελείο
μάλιστα εισηγήθηκε την αγορά όχι μίας
αλλά δύο μοιρών F-35 σε βάθος χρόνου,
καθώς φέρεται να είναι η πιο συμφέρουσα λύση, αφού ούτως ή άλλως οι υποδομές θα δημιουργηθούν και η ελληνική
πλευρά θα επωφεληθεί από την οικονομία
κλίμακος.
Ως προς το χρονοδιάγραμμα, το επιτελείο σημείωσε ότι από τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία της χώρας αποφασίσει να

ζητήσει την προμήθεια του «αόρατου» μαχητικού θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες
ώστε σε χρόνο-ρεκόρ να ετοιμαστεί το
επίσημο αίτημα της Αθήνας για τη διαθεσιμότητα και το κόστος του αεροσκάφους
(LOR για LOA). Η αμερικανική πλευρά θα
απαντήσει σε περίπου ενάμιση χρόνο και
έπειτα, το αργότερο σε πέντε χρόνια, η Ελλάδα θα μπορεί να παραλάβει τα πρώτα
μαχητικά. Εδώ βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρωθυπουργός μετέβη στις
Ηνωμένες Πολιτείες με την κυρωμένη
από το ελληνικό Κοινοβούλιο ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας, η οποία εξουσιοδοτεί τον
Αμερικανό πρόεδρο να επισπεύσει τις
διαδικασίες ώστε «οποιοδήποτε F-35 να
παραδοθεί στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα».

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Σημαντική παράμετρος βέβαια παραμένουν το κόστος και το πρόγραμμα αποπληρωμής. Το «πορτοφόλι» το έχει η κυβέρνηση, αναφέρουν οι ίδιες πηγές και
είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας το πώς
θα χειριστεί το ζήτημα αυτό με τους Αμερικανούς. Η ελληνική πλευρά άλλωστε
επιδιώκει να πετύχει ευνοϊκούς όρους

χρηματοδότησης του προγράμματος ώστε
να συμβαδίζουν με τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Σε κάθε περίπτωση,
είναι ζητούμενο η εξόφληση να ξεκινήσει
μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
των 83 F-16 στην έκδοση Viper, δηλαδή
μετά το 2028, οπότε θα έχει τελειώσει και
η αποπληρωμή των φρεγατών Belharra
αλλά και των Rafale. Ως προς το κόστος
υποστήριξης και χρήσης του F-35, πηγές
του ΓΕΑ σημειώνουν ότι δεν έχει μεγάλη
απόκλιση από το Rafale και σε κάθε περίπτωση είναι ένα κόστος το οποίο η Πολεμική Αεροπορία μπορεί να σηκώσει προκειμένου να έχει στην κατοχή της ένα αεροσκάφος που θα κάνει τη διαφορά στην
ευρύτερη περιοχή, από τη στιγμή μάλιστα
που η απόκτηση νέων F-16 από την Τουρκία όπως και ο εκσυγχρονισμός αεροσκαφών που ήδη διαθέτει στο οπλοστάσιό της
μοιάζει να είναι θέμα χρόνου.

Ο Μητσοτάκης προτού πετάξει
για ΗΠΑ ενημερώθηκε για
τις ικανότητες του
υπερσύγχρονου «αόρατου»
μαχητικού και για τα κόστη
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Μ

ε τη Φινλανδία και τη Σουηδία στο κατώφλι του ΝΑΤΟ,
η Ρωσία κλιμακώνει τη
σκληρή ρητορική απειλώντας ακόμη και με ανάπτυξη πυρηνικών
όπλων στα δυτικά σύνορά της.
«Η Δύση δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες ότι απλώς θα ανεχτούμε την επέκταση του ΝΑΤΟ» είναι το μήνυμα που
στέλνει η Ρωσία, αφήνοντας παράλληλα
ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στα ευρωπαϊκά
της σύνορα, αν οι δύο σκανδιναβικές
χώρες επιτρέψουν να εγκατασταθούν
στο έδαφός τους ΝΑΤΟϊκές βάσεις μετά
την επικείμενη προσχώρησή τους στη
Συμμαχία.
«Η Ρωσία θα αποφασίσει ποια θα είναι
η αντίδρασή μας με βάση τις απειλές που
θα δημιουργηθούν. Στην πραγματικότητα, προβλήματα δημιουργούνται τώρα
από το μηδέν. Λοιπόν, θα αντιδράσουμε
αναλόγως», δήλωσε ο Πούτιν.

Μεγάλη στρατηγική ήττα
Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η
απόφαση των δύο παραδοσιακά ουδέτερων χωρών να ενταχθούν στο Βο-

Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Νέες... πυρηνικές
απειλές από
τον Πούτιν
ρειοατλαντικό Σύμφωνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί
τεράστια στρατηγική ήττα για τον Πού-

τιν, ο οποίος θα αποκτήσει ξαφνικά σύνορα μήκους
1.300 χλμ. με το ΝΑΤΟ.Σύμφωνα με

Ουκρανία: «Πήραμε πίσω το Χάρκοβο»
Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, «η ρωσική προέλαση στο Ντονμπάς (σ.σ.: στην Ανατολική Ουκρανία) παραπαίει, ενώ ο στρατός του Πούτιν μετράει
απώλειες, έχοντας χάσει το ένα τρίτο των δυνάμεων που έχει στείλει στον πόλεμο».
Περνώντας στην αντεπίθεση, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν χθες ότι οι δυνάμεις τους
ανακατέλαβαν το Χάρκοβο, την πρώην σοβιετική πρωτεύουσα της χώρας στα βορειοανατολικά, απωθώντας τον ρωσικό στρατό μέχρι τα σύνορα. «Πρόεδρε, είμαστε
εδώ!», είπε ο διοικητής του τάγματος απευθυνόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι,
ενώ η Ουκρανία έχει λάβει 90 πυροβόλα Howitzer από τις ΗΠΑ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε θέσεις μάχης. Πηγές από τις Βρυξέλλες δήλωσαν χθες ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση βρίσκεται πολύ κοντά στην επιβολή ενός έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της
Μόσχας, το οποίο θα περιλαμβάνει εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

την «Washington Post», «η Ρωσία,
που έχει αναπτύξει μεγάλες δυνάμεις
στην Ουκρανία, θα πρέπει τώρα να
ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία κατά μήκος των δυτικών
συνόρων της επειδή η Φινλανδία δεν θα θεωρείται πλέον
φιλική χώρα. Θα πρέπει
επίσης να ενισχύσει τη ναυτική παρουσία στη Βαλτική,
η οποία θα γίνει μια “λίμνη”
του ΝΑΤΟ».
Και αυτά την ώρα που το ΝΑΤΟ
κάνει επίδειξη ισχύος διεξάγοντας
ασκήσεις σε Εσθονία και Λετονία, τα μεγαλύτερα γυμνάσια που έχει κάνει ποτέ
στη Βαλτική, στα σύνορα με τη Ρωσία.

«Δεν θα ανεχτούμε την
επέκταση του ΝΑΤΟ και θα
αντιδράσουμε αναλόγως», είπε
ο Ρώσος πρόεδρος βλέποντας
τη Σουηδία και τη Φινλανδία
να είναι ένα βήμα πριν από
την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Η 61χρονη Ελιζαμπέτ Μπορν επιλογή του Μακρόν για την πρωθυπουργία της Γαλλίας
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε χθες,
Δευτέρα, την υπουργό Εργασίας Ελιζαμπέτ Μπορν ως νέα
πρωθυπουργό, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που
κατέχει το αξίωμα από το 1992. Η Μπορν, 61 ετών, είναι μια
μετριοπαθής πολιτικός σταδιοδρομίας, η οποία υπηρέτησε
και ως υπουργός σε κυβερνήσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εκτιμάται ότι η εσωτερική γνώση της για τη λειτουργία του κράτους και των συνδικάτων της Γαλλίας θα
βοηθήσει τον πρόεδρο να προωθήσει μεταρρυθμίσεις,

συμπεριλαμβανομένης της πιο αμφισβητούμενης προεκλογικής υπόσχεσης του Μακρόν: την αύξηση του
ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης.
Ο Μακρόν, ο οποίος επανεξελέγη τον περασμένο μήνα για μια δεύτερη θητεία, είχε πει ότι
αναζητούσε πρωθυπουργό με διαπιστευτήρια
πράσινης και κοινωνικής πολιτικής.
Η Μπορν γίνεται η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός της Γαλλίας, μετά την Εντίτ Κρεσόν που είχε

θητεύσει σε αυτήν τη θέση επί προεδρίας του σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν, το 1991-92. Θα παραμείνει στη
θέση της πρωθυπουργού τουλάχιστον ως τις
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, οπότε θα
διαπιστωθεί αν η προεδρική πλειοψηφία υπό
τον Μακρόν θα είναι και κοινοβουλευτική. Αν
όχι, ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να ορίσει
πρωθυπουργό που να έχει την εμπιστοσύνη της
Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.
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Παιχνίδι θανάτου
ή bullying έγινε
θηλιά στον λαιμό
ενός 14χρονου

Σ

υναγερμός έχει σημάνει στις
αστυνομικές και δικαστικές Αρχές
λόγω της αυτοκτονίας ενός 14χρονου μαθητή από τα Σεπόλια, ο
οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής χωρίς να αφήσει
κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που τον έσπρωξαν στο απονενοημένο
διάβημα.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Λόγω της έντονης φημολογίας που αναπτύχθηκε για συμμετοχή του σε κάποιο
επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι πρόκλησης, που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους
μήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
υπήρξε παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Με κατεπείγουσα εντολή
ζητείται η διερεύνηση από τη Δίωξη Ηλε-

κτρονικού Εγκλήματος, για να διαπιστωθεί
εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι πολύπειροι αναλυτές της
ΕΛΑΣ θα κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό
τηλέφωνο και κάθε ηλεκτρονική συσκευή
(σ.σ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, τάμπλετ)
του 14χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί
τι ήταν αυτό που τον ώθησε να δώσει τέλος
στη ζωή του. Οι γονείς του παιδιού δεν
μπορούν ακόμη να πιστέψουν ότι ο γιος
τους, ιδιαίτερα αγαπητός στη σχολική κοινότητα και στον αθλητικό σύλλογο όπου
συμμετείχε, έδωσε τέλος στη ζωή του με
τόσο σκληρό τρόπο.

Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μπορεί η
έρευνα να στρέφεται πρωτίστως στο ενδεχόμενο συμμετοχής του 14χρονου στο
«Blackout Challenge» ή αλλιώς «πρόκληση συσκότισης», ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό σενάριο που εξετάζεται από την
ΕΛΑΣ. Για αυτό και θα ληφθούν καταθέσεις

από τους γονείς και τον αδερφό του παιδιού, τους συναθλητές του και τον προπονητή
του, ενώ έρευνα θα γίνει και στο σχολικό
περιβάλλον. Αυτό, καθώς από συμμαθητές
του ακούστηκε το σενάριο ότι μπορεί ο φίλος τους να έπεσε θύμα σκληρού bullying,
με τον ίδιο να μην απαντά στις προκλήσεις
παρότι αθλητής πολεμικών τεχνών (σ.σ.
παγκράτιο).
«Το μόνο που έβλεπαν οι συμμαθητές, οι
καθηγητές και όλοι στο σχολείο ήταν πως
προκαλούσαν ένα bullying εναντίον του…
Δεν γινόταν, όμως, κάτι για αυτό. Δεν είχε
αρκετούς φίλους να τον βοηθήσουν, ούτε
μιλούσε σε κάποιον. Δεν είχε κάτι κακό με
τον χαρακτήρα, με την εμφάνισή του. Απλά,
έτσι γίνεται εδώ…», ανέφερε σε διαδικτυακό μέσο μια συμμαθήτρια του 14χρονου.
Σχόλιο για την αυτοκτονία του παιδιού
έκανε και ο προπονητής του στον αθλητικό
σύλλογο όπου συμμετείχε, σημειώνοντας

ότι «τους έχω μεγαλώσει. Κι αυτόν και τον
αδερφό του από 5 χρονών. Ένα δυνατό, ένα
ευχάριστο και γελαστό παιδί. Μια εξαιρετική οικογένεια, μια μητέρα που μεγάλωνε
τα παιδιά της με αξία. Δεν είχε κάτι να τον
απασχολεί…», μη μπορώντας και ο ίδιος να
πιστέψει ότι το αγόρι έδωσε τέλος στη ζωή
του το απόγευμα της Παρασκευής.

Με κατεπείγουσα εντολή
εισαγγελέα σήμανε
«συναγερμός» στη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
μετά την αυτοκτονία αγοριού
στον Κολωνό - «Ξεψαχνίζουν»
τάμπλετ, κινητό, ενώ ερευνούν
και το σχολικό του περιβάλλον

Τι είναι το «Blackout Challenge» που έχει σκοτώσει 82 παιδιά από το 2008 που εμφανίστηκε
Το «Blackout Challenge» που έχει εμφανιστεί τον τελευταίο καιρό ως τάση, ως «μόδα» στην πλατφόρμα κοινωνικής
δικτύωσης TikTok, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις μέχρι και θάνατο σε όσους τολμούν να το
αποδεχτούν. Ήδη έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το φαινόμενο έχει «περάσει» και
στη Γηραιά Ήπειρο.
Δύο είναι οι περιπτώσεις που προκάλεσαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και την κινητοποίηση των Αρχών. Η μια
αφορά ένα δεκάχρονο κορίτσι από τη Φιλαδέλφεια των
ΗΠΑ, το οποίο πέθανε στις 7 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, και η δεύτερη τον Joshua Haileyesus, έναν
12χρονο από την Αουρόρα του Κολοράντο που έπειτα
από 19 μέρες στο νοσοκομείο κατέληξε τον Απρίλιο του
προηγούμενου έτους. Η πρόκληση για αυτά τα δύο παιδιά αποδείχθηκε μοιραία, καθώς το συγκεκριμένο παι-

χνίδι τούς οδήγησε στον θάνατο. Το «challenge» αυτό
υπάρχει από το 2008 και είναι ένα παιχνίδι που στόχο
έχει την «πρόκληση πνιγμού», καθώς ενθαρρύνει τους
χρήστες να κρατούν την αναπνοή τους μέχρι να λιποθυ-

μήσουν λόγω έλλειψης οξυγόνου. Οι ειδικοί τονίζουν
πως αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στον εγκέφαλο είναι έλλειψη οξυγόνου, η οποία είναι παρόμοια
με εκείνη όταν κάποιος πνίγεται, ή παθαίνει καρδιακή
ανακοπή. Κάθε δραστηριότητα που στερεί από τον εγκέφαλο οξυγόνο, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή εγκεφαλικών κυττάρων και αυτό έχει ως συνέπεια τη μόνιμη
απώλεια της νευρικής λειτουργίας, μόνιμη νοητική αναπηρία ή ακόμα και θάνατο.
Το «challenge» ολοκληρώνεται όταν τα παιδιά ανεβάσουν
στο TikTok το βίντεο από τη στιγμή που χάνουν τις αισθήσεις
τους μέχρι που συνέρχονται. Κάποια παιδιά χρησιμοποιούν
κορδόνια παπουτσιών, σχοινιά ή σεντόνια για να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους. Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το CDC των ΗΠΑ, τουλάχιστον 82 νέοι πέθαναν αφού
έπαιξαν το «παιχνίδι πνιγμού» από το 2008.
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Θεοδωρικάκος: «Εντείνουμε τις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»
Σε 129 προσαγωγές αλλοδαπών, που στερούνταν τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα, προχώρησε η ΕΛΑΣ στο
πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης «σκούπα» στο κέντρο της
Αθήνας, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (16/5). Πρόκειται
για μια επιχείρηση που εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
για την πρωτεύουσα και αφορά την αντιμετώπιση μιας σειράς παραβατικών πράξεων.
Στη συγκεκριμένη «σκούπα», που έγινε στην οδό Αγίου
Κωνσταντίνου στην Ομόνοια και σε γύρω δρόμους, συμμετείχαν 147 άνδρες και γυναίκες της ΕΛΑΣ από διάφορες
υπηρεσίες, ενώ έγιναν συνολικά 442 έλεγχοι. Το σύνολο
των προσαχθέντων οδηγήθηκε στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Αμυγδαλέζας, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής

Τ

ο ενδεχόμενο να έχει υποστεί σχολικό εκφοβισμό (bullying) ο
14χρονος που αυτοκτόνησε την
Παρασκευή στο σπίτι του στον Κολωνό διερευνούν οι Αρχές. Στις επιπτώσεις
που μπορεί να έχει στην ψυχοσύνθεση ενός
εφήβου το bullying αναφέρθηκε μιλώντας
στην «Political» η ψυχολόγος Νάνσυ Νενέρογλου.

στις χώρες προέλευσής τους. Μετά το τέλος της επιχείρησης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Εντείνουμε τις ειδικές αστυνομικές επι-

χειρήσεις με τη συμμετοχή όλων των μονάδων της
Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο στο κέντρο όσο και
στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, του παρεμπορίου και,
ασφαλώς, των ναρκωτικών. Αυτός είναι ο δρόμος για να ενισχύεται σταθερά το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών».
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ανάλογη επιχείρηση
έγινε και στη Θεσσαλονίκη, με τον κ. Θεοδωρικάκο να αποκαλύπτει ότι συμμετείχαν 90 αστυνομικοί, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη Χαλκηδόνα και σε έναν καταυλισμό Ρομά.
Παπ.

Πώς οδηγούν σε αυτοχειρία
τα θύματα εκφοβισμού…
θεση και, φυσικά, αποκτούν και αυτοκτονικές σκέψεις. Επίσης σκέφτονται πολύ έντονα ότι θα απογοητεύσουν τους γονείς τους
αν μιλήσουν σε αυτούς, γιατί όλα τα παιδιά
είναι γνωστό ότι αποζητούν την αγάπη και
τον θαυμασμό των γονιών τους, οπότε θεωρούν ότι, αν οι γονείς τους μάθουν αυτό που
συμβαίνει, θα απογοητευθούν και θα στενοχωρηθούν». Η κυρία Νενέρογλου επισήμανε ακόμη: «Το παιδί μπορεί να οδηγηθεί σε
σκέψεις αυτοκτονικές κατόπιν ενός χρονικού διαστήματος με έντονα αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις. Έντονη καταπίεση.
Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς
δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ότι μπορεί
το παιδί να φθάσει μέχρι εκεί. Βασικά, εκεί
ο φόβος και η ντροπή είναι τα συναισθήματα
που επικρατούν και είναι αρκετά δυνατά,
ώστε να αποτρέψουν το παιδί από το να
εξωτερικεύσει το πρόβλημά του».

Γράφει ο

Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Αρχικά τόνισε για το θέμα: « Έχουν γίνει
πολλές έρευνες για το θέμα αυτό και μια
πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 6 στους 10 Έλληνες έχουν δεχθεί εκφοβισμό πριν από την
ενηλικίωσή τους και μάλιστα το 49% θεωρεί
ότι ένα παιδί που εκφοβίζεται δεν ζητά βοήθεια από κανέναν. Οπότε είναι ένα φαινόμενο που συναντούμε σε αυτές τις ηλικίες της
εφηβείας. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, ξέρουμε ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα
φαινόμενο σχολικής παραβατικότητας και
έρχεται συνήθως στην επικαιρότητα δυστυχώς κατόπιν εορτής. Είναι ένα φαινόμενο
που υπάρχει πολλά χρόνια και πολλές φορές κρύβεται πίσω από τη δικαιολογία που
λέμε οι ενήλικες ότι τα παιδιά είναι παιδιά.
Οπότε δεν δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο
πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε τα σημάδια,
αλλά να μην μπορούμε να το επιλύσουμε.
Είναι αρκετές οι υποθέσεις σχολικής βίας».

«Ντρέπονται να μιλήσουν»
Η κυρία Νενέρογλου, περιγράφοντας τα
συναισθήματα που κυριαρχούν στην ευαίσθητη ψυχοσύνθεση ενός εφήβου, επισήμανε ότι τις περισσότερες φορές τα παιδιά

που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις δεν μιλούν σε κανέναν: «Αυτό
συμβαίνει γιατί κατά κύριο λόγο ντρέπονται.
Η ντροπή είναι ένα συναίσθημα που ακολουθεί τον σχολικό εκφοβισμό, καθώς τα
παιδιά αισθάνονται ότι όλοι γελάνε μαζί
τους. Έπειτα, υπάρχει ο φόβος. Τα παιδιά
θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι και
φοβούνται ότι οποιοσδήποτε χειρισμός θα
μπορούσε να θυμώσει το παιδί ή τα παιδιά
που το εκφοβίζουν και έτσι τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν θα χειροτερεύουν. Επίσης, τα παιδιά που πέφτουν θύματα αισθά-

νονται και πολλές φορές έντονα ότι
φταίνε τα ίδια. Η σκέψη των παιδιών είναι
ενοχική συνήθως και θεωρούν ότι φταίνε τα
ίδια και ιδιαίτερα σε καταστάσεις βίας. Θεωρούν, μάλιστα, ότι εκείνα προκάλεσαν την
κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί».

«Να μην απογοητεύσουν τους γονείς»
Αναφερόμενη στα χαρακτηριστικά που
παρουσιάζουν τα παιδιά που συνήθως πέφτουν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο, σημείωσε: «Είναι ανήσυχα, ανασφαλή, φοβισμένα, λυπημένα, έχουν καταθλιπτική διά-

Η ψυχολόγος Νάνσυ
Νενέρογλου μιλά για το
bullying που έχουν υποστεί 6
στους 10 Έλληνες, καθώς και
για τα συναισθήματα και τα
χαρακτηριστικά των παιδιών
που αποκτούν αυτοκτονικές
σκέψεις
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Διακοπή στη δίκη Φιλιππίδη λόγω έντασης της μάρτυρος: «Μου όρμησε σαν άγριο θηρίο»
Συναισθηματικά φορτισμένη επιχείρησε να
αφηγηθεί ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η νεαρή ηθοποιός τη μοιραία μέρα που
καταγγέλλει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης αποπειράθηκε το 2010 να τη βιάσει μέσα στο θέατρο
«Μουσούρη».
«Όρμησε πάνω μου κυριολεκτικά σαν άγριο
θηρίο και άρχισε να με φιλάει στον λαιμό, στα
μάγουλα, στο πρόσωπο. Του φώναζα “σας παρακαλώ, σταματήστε!”. Δεν σταματούσε και
μου έλεγε χυδαία λόγια. Εγώ προσπαθούσα να
τον απωθήσω. Με πίεζε με τα χέρια του, με χάιδευε στο στήθος, στα γεννητικά όργανα, στα
πόδια. Ήταν μια πάλη. Ήταν αδύνατο να τον απωθήσω. Τότε
ήταν πολύ πιο εύσωμος. Μου φαινόταν τεράστιος. Με πίεζε

στον καναπέ, ανέβηκε πάνω στα πόδια μου με τα
πόδια του», είπε η μάρτυρας εξηγώντας στη συνέχεια ότι ο κατηγορούμενος έβγαλε το φανελάκι
και κατέβασε το εσώρουχό του.
Η ένταση της γυναίκας ήταν τόσο μεγάλη που το
δικαστήριο οδηγήθηκε σε διακοπή τρεις φορές
για να συνέλθει. Τελικά την τελευταία φορά που
δεν άντεξε η μάρτυρας, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε οριστική διακοπή. Η μάρτυρας
νωρίτερα είχε περιγράψει το τηλεφώνημα που
της έκανε, όπως λέει, ο ηθοποιός ζητώντας της να
πάει πριν από την παράσταση για να της δώσει το
κείμενο των ρόλων που συζητούσαν για το θέατρο
και την τηλεόραση.
«Μου είχε αναφέρει για έναν ρόλο στη σειρά “Λάκης ο

γλυκούλης”, στην οποία έπαιζε. Είχα χαρεί παρά πολύ»,
ανέφερε και συμπλήρωσε ότι βρήκε κλειστή την κεντρική
πόρτα του θεάτρου εκείνη τη μέρα. «Τον πήρα τηλέφωνο και
μου είπε να μπω από την πίσω πόρτα, για την οποία με καθοδήγησε. Αυτό που με ξάφνιασε ήταν πως με υποδέχτηκε
φορώντας ένα παντελόνι και ένα φανελάκι λευκό με τιράντες. Ύστερα από λίγο μου λέει να βγάλω το παλτό για να μου
δείξει κάτι. Τότε ένιωσα το χέρι του να με αγκαλιάζει.
Αστραπιαία σηκώθηκα, πήγα πίσω στον καναπέ και είπα ότι
με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου. Έκανα ότι μιλάω μαζί της,
ότι πρέπει να φύγω γιατί δήθεν κάτι της συνέβη. Μου λέει
“καλά, καλά, κάθισε λίγο να τελειώσουμε”. Κάθισα στον καναπέ με σκοπό να φύγω. Ήρθε δίπλα μου στον καναπέ και
από εκεί ξεκίνησε ένας εφιάλτης», ανέφερε μεταξύ άλλων
η μάρτυρας, που συνεχίζει σήμερα την κατάθεσή της.

της Σοφίας Σπίγγου

Α

νέκφραστος άκουσε την ποινή
που του επεφύλαξε το Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας
ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.
Τακτικοί και λαϊκοί δικαστές τον καταδίκασαν σε ισόβια και 11,5 χρόνια κάθειρξης,
κρίνοντάς τον ένοχο για ανθρωποκτονία
από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,
θανάτωση ζώου και δύο πλημμελήματα,
ενώ του επιβλήθηκε χρηματική ποινή
21.000 ευρώ. Στον 33χρονο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ νωρίτερα
είχε ακούσει την εισαγγελική πρότασηφωτιά της Ευγενίας Σταθουλοπούλου.
«Αυτή η ιστορία ενέχει τα στοιχεία μιας ανθρώπινης τραγωδίας», περιέγραψε η εισαγγελέας και συμπλήρωσε: «Το πρόσωπο της
Καρολάιν θα στοιχειώνει τη ζωή του. Η ανθρωποκτονία με πρόθεση υπερβαίνει τα όρια
της Δικαιοσύνης και προκαλεί δέος. Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τον Θεό,
από τον οποίο ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη».
Σε μια πρόταση-καταπέλτη η εισαγγελική λειτουργός υπογράμμισε ότι ο Αναγνωστόπουλος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του ότι έδρασε εν βρασμώ ψυχής.
«Κοίμισε το παιδί στον καναπέ και ανέβηκε να σκοτώσει», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του». Κατά την ίδια, το έγκλημα έγινε «για ασήμαντη αφορμή» από
έναν άνθρωπο που επέδειξε κακοποιητική
συμπεριφορά ακόμη και απέναντι στο ίδιο
του το παιδί, το οποίο τοποθέτησε στη σκηνή του εγκλήματος.

«Αγωνιώδης ο θάνατός της»
«Θεία δίκη» χαρακτήρισε την... αμέλεια
του κατηγορουμένου να μην αφαιρέσει το
ρολόι της Καρολάιν. «Ο κατηγορούμενος
ξέχασε να αφαιρέσει το ρολόι της Καρολάιν

Ισόβια και 11,5
χρόνια κάθειρξης
στον Μπάμπη τον φονιά
και αυτό είναι Θεία Δίκη, γιατί έδωσε αρκετά στοιχεία» σημείωσε η κυρία Σταθουλοπούλου, συμπληρώνοντας πως «ο θάνατος
της Καρολάιν ήταν αγωνιώδης». Περιγράφοντας τον τρόπο δράσης του κατηγορουμένου ανέφερε: «Την πλάκωσε με όλο του
το σώμα για να μην αντιδράσει. Ούτε κατά
διάνοια δεν είναι πιστευτό ότι την άφησε
όταν νόμιζε ότι έχει λιποθυμήσει. Την άφησε όταν βεβαιώθηκε ότι ήρθε το τέλος», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη Ρόξι, τη σκυλίτσα
της οικογένειας, είπε πως βασανίστηκε
όπως και η Καρολάιν. «Ο κατηγορούμενος οργανώθηκε ταχύτατα και σκότωσε

το σκυλί με αδιανόητη σκληρότητα. Το
ζώο βασανίστηκε όπως και η κοπέλα,
φάνηκε η προσπάθειά του να σωθεί χωρίς να τα καταφέρει. Ήταν κάτι σημαντικό για την Καρολάιν. Όσο και αν λέει ότι
αγαπούσε το ζώο όπως την Κάρολαιν,
αυτό δεν μπορεί να γίνει πιστευτό», είπε
η εισαγγελέας, τονίζοντας πως ο «τελετουργικός τρόπος» με τον οποίο θανατώθηκε ο σκύλος καθώς τον κρέμασε από
τη σκάλα του σπιτιού ήταν ένα από τα
στοιχεία που τον πρόδωσαν. «Κανείς ληστής δεν χάνει χρόνο για να σκοτώσει
έτσι τελετουργικά το σκυλί. Το κρέμασμα
παραπέμπει είτε σε μαφία, εγώ αυτό

σκέφτηκα αρχικά όταν τα έβλεπα στην
τηλεόραση, είτε στον ίδιο, δεν υπήρχε
τρίτη λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά η
εισαγγελέας και πρόσθεσε πως «το αδίκημα έχει ιδιαίτερη απαξία».

Κανένα ελαφρυντικό στον πιλότο
που άκουσε ανέκφραστος
την ποινή του - «Το πρόσωπο
της Καρολάιν θα στοιχειώνει
τη ζωή του», είπε η εισαγγελέας
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Tης Εύης Πανταζοπούλου

Μ

ε την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων έκλεισε
και η τελευταία εκκρεμότητα ενόψει της έναρξης των
πανελλαδικών εξετάσεων στις 2 Ιουνίου
και πλέον το «παζλ» των φετινών βάσεων
εισαγωγής αρχίζει να παίρνει μορφή.
Έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις
του εκπαιδευτικού αναλυτή και διευθυντή
των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνη
Φλωρόπουλου, αναμένεται άνοδος των
βάσεων όχι μόνο λόγω της μείωσης του
αριθμού των εισακτέων αλλά ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως ο ίδιος εξηγεί στην «Political».
«Πράγματι φέτος οι εισακτέοι είναι
9.000 λιγότεροι, αλλά δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτό. Οι βάσεις εισαγωγής
επηρεάζονται από τέσσερις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (ΕΒΕ), που λειτουργεί σαν κόφτης και πέρυσι άφησε εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 40.000 υποψηφίους
και θα δείξει και φέτος τα δόντια της. Ο
δεύτερος είναι το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων. Σε αυτό συμβάλλει σημαντικά η αύξηση της
εξεταστέας ύλης φέτος, κατά
30% συγκριτικά με πέρυσι. Ο
τρίτος είναι οι προτιμήσεις των
υποψηφίων, που σε γενικές
γραμμές είναι σταθερές κάθε χρόνο.
Και ο τέταρτος νέος παράγοντας είναι οι
συντελεστές βαρύτητας που πλέον αφορούν και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα και μάλιστα ορίζονται από τα πανεπιστήμια. Αυτός ο παράγοντας θα “ταρακουνήσει” τις βάσεις», λέει ο κ. Φλωρόπουλος.

Ποιες σχολές δεν επηρεάζονται
Όπως προκύπτει από την πρώτη ανάγνωση των προσφερόμενων θέσεων, παρά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας περί μείωσης των προσφερόμενων
θέσεων στα κεντρικά ιδρύματα και αντίστοιχης αύξησης στα περιφερειακά «βλέπουμε ότι δεν επηρεάζονται οι σχολές

17

ΕΛΛΑΔΑ

Οι 4+1 παράγοντες που
θα ανεβάσουν τις βάσεις
Ποιοι χάνουν από τη
μείωση του αριθμού
των εισακτέων

υψηλής ζήτησης (Ιατρικές,
Νομικές, Οικονομικές,
Πολυτεχνικές). Βλέπουμε
μείωση στα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής και στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι αναμένουμε άνοδο των βάσεων, ειδικά στις
σχολές της περιφέρειας, λόγω του συνδυασμού της ΕΒΕ και της μείωσης του
αριθμού των εισακτέων», σχολιάζει ο
ίδιος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιφερειακά ΑΕΙ «έχασαν» 6.781 θέσεις και
2.240 τα κεντρικά.
Ο κ. Φλωρόπουλος επαναφέρει και το
ζήτημα των χιλιάδων κενών θέσεων σε
πανεπιστημιακά τμήματα, φαινόμενο που
έκανε πέρυσι την εμφάνισή του. «Θα δούμε σίγουρα και φέτος πολλές σχολές, με
μεγάλο αριθμό κενών θέσεων να βρίσκε-

ται στα πρόθυρα του κλεισίματος και αυτό
πρέπει να το εξετάσει το υπουργείο Παιδείας. Όσον αφορά τις Στρατιωτικές και
Αστυνομικές Σχολές, περιμένουμε μικρές αυξομειώσεις στον αριθμό των εισακτέων που δεν μπορούν να επηρεάσουν
τη γενική εικόνα. Συνολικά οι προβλέψεις
είναι δυσοίωνες», καταλήγει ο κ. Φλωρόπουλος επαναλαμβάνοντας την ανάγκη
επανεξέτασης του ακαδημαϊκού χάρτη
της χώρας.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής
Αντώνης Φλωρόπουλος εξηγεί
τα νέα δεδομένα που
ολοκληρώνουν σιγά σιγά το παζλ
των πανελλαδικών εξετάσεων

Μειωμένος κατά 9.021 είναι ο αριθμός των εισακτέων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, που ανακοινώθηκε
την Κυριακή από το υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται σε 68.394, ενώ
πέρυσι ήταν 77.415, ωστόσο θα προστεθούν σε αυτό τον αριθμό και οι θέσεις στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές
Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού
και του Λιμενικού Σώματος. Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε προαναγγείλει ότι ο αριθμός
των εισακτέων θα παραμείνει στα ίδια
επίπεδα με πέρυσι. Ενδεικτικά, το ΕΚΠΑ «έχασε» 587 θέσεις, το ΑΠΘ 545 και
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 456. Και
φέτος το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέχει
αρνητική πρωτιά με 1.078 λιγότερες θέσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπολείπεται κατά 997 θέσεις και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο κατά 676. Αξιοσημείωτη
είναι η μείωση των προσφερόμενων
στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου ο αριθμός των εισακτέων έχει περικοπεί κατά
το ήμισυ (από 480 πέρυσι σε 230 φέτος). Σημαντική μείωση καταγράφουν
και ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατά 40%) και το τμήμα Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας (κατά 44%).

Υπουργείο Παιδείας: Αγωγή σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για την απεργία στις εξετάσεις της ελληνικής PISA
Να αναγνωριστεί ως παράνομη και καταχρηστική η απεργία-αποχή που
έχουν κηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) από τις εξετάσεις της ελληνικής PISA, που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν αύριο, ζητά
το υπουργείο Παιδείας με κατεπείγουσα αγωγή ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ηγεσία του υπουργείου σε ανακοίνωσή της, «η οπισθοδρομική στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών προκαλεί αλγεινή εντύπωση, καθώς οι ίδιες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, που
έπρεπε να πρωτοστατούν διεκδικώντας σταθερά τη βελτίωση της εκπαί-

δευσης στη χώρα, θέτουν μονίμως προσκόμματα στις διεθνώς αποδεκτές
μεθόδους αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου».
Μάλιστα, αφήνει αιχμές ότι τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών αψηφούν συστηματικά τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, καθώς
και ότι οι ενέργειές τους στρέφονται ευθέως κατά των μαθητών και του εκπαιδευτικού συστήματος εν συνόλω, παρεμποδίζοντας τη βελτίωσή του.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική PISA αποτελεί διαγνωστικού χαρακτήρα εξέταση που υλοποιείται φέτος, για πρώτη φορά, δειγματοληπτικά σε περίπου
6.000 μαθητές και 300 σχολεία. Η αγωγή εκδικάζεται σήμερα λόγω του κατεπείγοντος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Συνέδριο για τους ΟΤΑ στην Ξάνθη

Κρίσιμα συμπεράσματα και η επόμενη μέρα
Έπεσε η αυλαία του επιστημονικού συνεδρίου με κεντρικό θέμα «Επενδυτικός-Αναπτυξιακός
Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που
πραγματοποιήθηκε 12-15 Μαΐου στην Ξάνθη. Ο πρόεδρος της Ένωσης «Κλεισθένης» Μιχάλης
Χρηστάκης, αποτιμώντας τη διοργάνωση, ανέφερε ότι στο συνέδριο της Ξάνθης σημειώθηκαν
αρκετές καινοτομίες, με πρώτη, τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις για τις προσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις προσομοιώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στην ίδια ενότητα για κομβικά ζητήματα Οικονομικής Επιτροπής, που
απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια από τους συνέδρους. «Θα επιμείνουμε σε αυτό το πεδίο,
πιστεύουμε ότι το προσυνέδριο πρέπει να καθιερωθεί, γιατί η ανάγκη της βελτίωσης δεξιοτήτων,
μεθοδολογίας στον τρόπο που προσεγγίζουμε τους ανθρώπους, που διοικούμε, που
αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις, που κάνουμε διαπραγματεύσεις, είναι συνεχής και ενισχύει την
ευελιξία, στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
τόνισε. Τέλος, ο κ. Χρηστάκης δήλωσε πως για την επιτυχία του συνεδρίου υπήρξε στενή
συνεργασία με το ΥΠΕΣ. Σημείωσε, δε, ότι για το επόμενο συνέδριο οι εκπρόσωποι του Τύπου και
των ΜΜΕ, σε θεσμικό επίπεδο, θα είναι εταίροι.

Δήμος Ηράκλειας - Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Διημερίδα για τις φυσικές
καταστροφές

Συνέδριο με θέμα «Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Φυσικές
Καταστροφές, Προειδοποίηση - Πρόληψη - Αποκατάσταση»
διοργάνωσαν στην Ηράκλεια Σερρών ο Δήμος Ηράκλειας και
το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
υπό την αιγίδα
της ΚΕΔΕ. Το
συνέδριο στήριξε οικονομικά
το Πράσινο Ταμείο, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης,
της αντιπολίτευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη
χώρα, καθώς και επιστήμονες με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τις εργασίες του συνεδρίου
άνοιξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ανήγγειλε την ψήφιση του κλιματικού νόμου
τις επόμενες ημέρες. Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης νέα γενιά αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία πολιτών και
υποδομών ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε όλη τη χώρα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
ενώ άλλα 500 εκατ. διατίθενται για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Έξι στους δέκα πολίτες δεν είναι
ικανοποιημένοι από τους δημάρχους
Έξι στους δέκα πολίτες (59,6%) δηλώνουν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από το συνολικό έργο των δημάρχων
και των δημοτικών αρχών, και μόλις το 36,5% είναι πολύ και
αρκετά ικανοποιημένοι. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση
της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ξάνθη, από τον διευθυντή Ερευνών της εταιρείας Ζαχαρία Ζούπη.

!

ΟΤΑ

Οι ειδικές συλλογικές
συμβάσεις των εργαζομένων

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
για την απασχόληση εργαζομένων ΠΟΕ-ΟΤΑ και
ΠΟΠ-ΟΤΑ με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, τους
όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών
στους εργαζόμενους και τον τρόπο παρακράτησης
των συνδικαλιστικών εισφορών. Πρόκειται για τις
εξής συμβάσεις:
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) για
τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης
των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών. ΦΕΚ-τεύχος
Β’-αριθμ. φύλλου 2359/13-5-2022.
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) για
τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζομένους των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των
ΝΠΔΔ αυτών. ΦΕΚ-τεύχος Β’-αριθμ. φύλλου
2359/13-5-2022.
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) για
τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζομένους με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των
ΝΠΔΔ αυτών. ΦΕΚ-τεύχος Β’-αριθμ. φύλλου

Ιόνια Νησιά

«Ξεκλείδωσαν» 18,5
εκατ. για αποκατάσταση
ζημιών του «Μπάλλου»

Διευθετήθηκαν και τα τελευταία διαδικαστικά
θέματα και ξεπεράστηκαν οι όποιες δυσκολίες
και λεπτομέρειες επί του Τεχνικού Δελτίου και
επί της ουσίας άνοιξε ο δρόμος για την εκταμίευση του ποσού των 18.500.000 ευρώ για τις αποκαταστάσεις των καταστροφών που προκλήθηκαν από την
κακοκαιρία
«Μπάλλος».
Σύμφωνα με
τις διευκρινίσεις
που
έδωσε η Περιφερειακή
Αρχή, έπειτα από συνεννόηση με το αρμόδιο
υπουργείο, το σχετικό ποσό θα κατανεμηθεί ως
εξής: 8.500.000 ευρώ θα καταβληθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντός του τρέχοντος
έτους και τα υπόλοιπα 10.000.000 ευρώ θα καταβληθούν εντός του 2023.

Χίος

Στο αυτόφωρο
η δημοτική επιχείρηση

«Ο δήμαρχος έδωσε εντολή να τηρηθούν τα
νόμιμα και έτσι ειδοποιήσαμε την αστυνομία να
συλλάβει τους παρανομούντες, που άνοιγαν χαντάκι έξω από το νοσοκομείο, καθώς, όπως έχουμε σχετικά ενημερώσει, καμία τομή δεν θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση του δήμου, παρουσία μηχανικού μας». Αυτά είπε σε ραδιοφωνική παρέμβασή του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Ξενάκης του Δήμου Χίου. Με απλά λόγια, ο
δήμος έστειλε στο δικαστήριο τον εαυτό του…
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, μια
«παρέμβαση» δημάρχου φαίνεται ότι οδήγησε σε μαζική
παραίτηση πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών σε κρίσιμο
τομέα της πόλης; Πάντως,
εκτός από τις μαζικές παραιτήσεις που έτσι κι αλλιώς δημιουργούν πολιτικό θέμα, οι μεγαλύτεροι τριγμοί στη διοίκηση
έρχονται από το «ειδικό βάρος» που έχει το πολιτικό πρόσωπο που παραιτήθηκε…

Επιστρέφουν
οι «Κυριακές
στην Αθήνα»

Η δράση «Κυριακές στην Αθήνα»
επιστρέφει τον Μάιο στα μουσεία
και τους πολιτιστικούς χώρους του
Δήμου Αθηναίων για να εορταστεί
η Διεθνής Ημέρα Μουσείων που
κάθε χρόνο τιμάται στις 18 Μαΐου.
Έτσι, την Κυριακή 22 Μαΐου τα μουσεία της πόλης γιορτάζουν και
προσκαλούν τις οικογένειες με
παιδιά σε μια σειρά από συναρπαστικές δράσεις δημιουργικής μάθησης, με ελεύθερη συμμετοχή
στους χώρους του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
και στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης. Οι οχτώ
χώροι που θα ανοίξουν τις πόρτες
τους έχουν σχεδιάσει τις δράσεις
τους με έμπνευση το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
που είναι «Η Δύναμη των Μουσείων». Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις από τον Ιούνιο έως τον
Νοέμβριο.

Προχωρά η ανάπλαση
του κέντρου της Δάφνης

Σ

την τελική ευθεία μπαίνει ένα συμβολικό όσο και ζωτικής σημασίας
έργο για την περιοχή της Δάφνης,
κατόπιν της υπογραφής της σχετικής
προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και
τον δήμαρχο Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιο
Μπινίσκο. Το έργο, το οποίο αφορά την
περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη
της κεντρικής πλατείας της Δάφνης, είναι
προϋπολογισμού 7.900.000 ευρώ, εκ των
οποίων τα 6.985.000 ευρώ προέρχονται
από χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και τα 915.000 ευρώ από ίδιους πόρους του δήμου.
Σκοπός του έργου είναι η ευρείας κλίμακας αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού με επίκεντρο το ιστορικό κέντρο της Δάφνης, καθώς επίσης η βελτίω-

ση του μικροκλίματος της περιοχής, με
κύριο στόχο να αποκτήσει έναν ενιαίο και
αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα.
Με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ο κ. Πατούλης
επισήμανε: «Η περιφέρεια αναγνωρίζει
κάθε δήμο της Αττικής ως ένα πολύτιμο
κύτταρο στον ζωντανό οργανισμό της Αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου
αλλά μια πραγματικότητα, η οποία επιβεβαιώνεται με πράξεις ουσίας. Μια τέτοια
πράξη υλοποιούμε μαζί με τον Δήμο
Δάφνης, η οποία θα αποδώσει στους κατοίκους πολλαπλά οφέλη σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας». Από την
πλευρά του ο κ. Μπινίσκος τόνισε: «Η
καρδιά της Δάφνης, το ιστορικό της κέντρο, αναζωογονείται και χτυπά δυνατά
για όλους τους κατοίκους της».

Μηνιαία καταγραφή
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται πλέον κάθε μήνα να
υποβάλλουν στον Ειδικό Διαδικτυακό
Τόπο του υπουργείου Εσωτερικών
(ΕΔΤ) πίνακα στοιχείων εκτελεστέων
έργων, σύμφωνα με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.
Ειδικότερα, δήμοι και περιφέρειες
πρέπει να υποβάλλουν πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης, κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς,
των έργων που έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του φορέα καθώς και αυτών που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στον προγραμματισμό του φορέα.
Τα στοιχεία θα υποβάλλονται στον ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr/ εντός δεκαπέντε
ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Στήριξη
στον Πολιτισμό
Τα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα
οποία υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή
της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και ο
σχεδιασμός πολιτιστικών δράσεων
για την επόμενη προγραμματική περίοδο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης στη συνάντηση εργασίας που
είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τη γγ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελένη
Δουνδουλάκη. Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συνεργασία του υπουργείου με την περιφέρεια, επικαλούμενος εμβληματικά έργα όπως η ανάπλαση του κτιριακού συγκροτήματος της Πινακοθήκης, η ψηφιοποίηση του Μουσείου
Ακρόπολης και η ανάπλαση της Οικίας Τσίλλερ-Λοβέρδου. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε και στον σχεδιασμό
υλοποίησης έργων ανάδειξης του
Αδριάνειου Υδραγωγείου, ενώ δεν
παρέλειψε να υπογραμμίσει τη στενή
συνεργασία που έχει με την υπουργό
Λίνα Μενδώνη και συνολικά με την
ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Αναβαθμίζονται
ενεργειακά οι πλατείες
Στην ενεργειακή αναβάθμιση πέντε
πλατειών της πόλης προχωρά ο Δήμος
Αγίας Παρασκευής, καθώς υπογράφηκε ήδη η σχετική σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου από τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά. Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των πλατειών βασικών
πλατειών της Αγίας Παρασκευής
(Κεντρική Πλατεία, Αγίας Τριάδος, Μικράς Ασίας, Μελίνας Μερκούρη και
Τσακού) και η εγκατάσταση και υλοποίηση ενός σύγχρονου, έξυπνου συστήματος τηλεδιαχείρισης φωτιστικών σωμάτων LED.
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ΕΛΛΑΔΑ
Καραμανλής: «Όλα
τα δημόσια έργα
βρίσκονται εντός
χρονοδιαγραμμάτων»

Πενταπλάσιοι οι επιβάτες
στα ελληνικά αεροδρόμια
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Φ

έτος ο τουρισμός θα επανέλθει
πλήρως στα επίπεδα του 2019 τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και
σε επίπεδο εισπράξεων, όπως
διεμήνυσε σε συνέντευξή του ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
Το άνοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές, οι
σημαντικές συμφωνίες με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και tour operators της Ευρώπης και των ΗΠΑ, οι προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και η
τουριστική ανάκαμψη της Αθήνας είναι οι
αποδείξεις εκείνες στις οποίες βασίζεται η
αισιοδοξία που εκφράζει η ελληνική Πολιτεία. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μήνες off season, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 306,2% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για την
επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου. Εκτοξεύτηκε ο
συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών φτάνοντας τους 8.100.000, παρουσιάζοντας άνοδο 383% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2021, όταν είχαν διακινηθεί
1.700.000 επιβάτες.
Οι πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας άγγιξαν τις 89.690, από τις οποίες οι 50.059 ήταν
πτήσεις εσωτερικού και οι 39.631 εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο 103% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 44.185 πτήσεις.
Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το

τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2019,
όταν οι πτήσεις ήταν 99.164, φέτος το πρώτο
τετράμηνο του έτους σημειώνεται πτώση
9,6% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο
της επιβατικής κίνησης που έφτασε τα
10.400.000 το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο
χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση 22,5%.

Κικίλιας: «Αισιόδοξα μηνύματα»
«Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη
τουριστική ανάκαμψη που παρουσιάζει η
χώρα μας, τη στιγμή που τα μηνύματα που έρχονται για τις τουριστικές ροές τους καλοκαιρινούς αλλά και τους φθινοπωρινούς μήνες
είναι πολύ αισιόδοξα», σημείωσε ο Βασίλης
Κικίλιας.
Για την TUI η Ελλάδα φέτος είναι το Νο1
στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, με προγραμματισμό που αγγίζει τα 3.000.000 αεροπορικές θέσεις. Την ίδια ώρα, η Easyjet προγραμματίζει 4.400.000 θέσεις, η Jet2
1.200.000, η Transavia 1.300.000, η Condor
1.900.000, η British Airways 800.000 και η
AirFrance περισσότερες από 850.000 θέσεις.
«Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο τουρισμός αποτελεί κομβική κινητήριο δύναμη για
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας το εισόδημα της μέσης ελληνικής
οικογένειας. Δεν σταματάμε την προσπάθεια», υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού.

Πλήθος ξένων επενδύσεων
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το
τελευταίο διάστημα μεγάλα ξένα επενδυτικά

κεφάλαια «στοχεύουν» στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν οι Goldman Sachs και Blackstone, καθώς επίσης η Mandarin Oriental στο
Costa Navarino, η OneandOnly στη Γλυφάδα
και την Τζια, η Accor με τη Hines και τα MGallery στην Κρήτη, η Μarriott στη Θεσσαλονίκη και στην Πελοπόννησο, η Gundari στη
Φολέγανδρο, καθώς και η Apollo στη Λήμνο,
που ξεκινά στις 26 Μαΐου και θα αφορά ειδικά τον αθλητικό τουρισμό.
Σχετικά με την τουριστική ανάκαμψη
που παρατηρείται ήδη στην Αθήνα, ο
υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι έχουν
συμβάλει σημαντικά οι απευθείας πτήσεις
από τις ΗΠΑ και η αύξηση της κρουαζιέρας
στον Πειραιά, η καμπάνια για την ενίσχυση
του αστικού τουρισμού, καθώς και η δυναμική που αναπτύσσει η γερμανική αγορά
στην ελληνική πρωτεύουσα, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι Γερμανοί δαπάνησαν στη χώρα μας σχεδόν τα ίδια χρήματα με το 2019.

Το πρώτο τετράμηνο ο αριθμός
τους εκτοξεύτηκε στους
8.100.000, παρουσιάζοντας
άνοδο 383% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2021,
όταν είχαν διακινηθεί 1.700.000

Τη διαβεβαίωση πως όλα τα μεγάλα δημόσια έργα που εκτελεί το
υπουργείο Υποδομών βρίσκονται
εντός χρονοδιαγραμμάτων έδωσε ο
αρμόδιος υπουργός Κώστας Καραμανλής σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Real
News», παρά την έλλειψη υλικών
και πρώτων υλών που παρατηρήθηκε από την αρχή της πανδημίας αλλά
και την ενεργειακή κρίση που έχει
επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στο
κόστος των υλικών και των προϊόντων πετρελαίου.
«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να
μην επηρεαστούν τα χρονοδιαγράμματα των έργων από την ενεργειακή
κρίση. Ενεργήσαμε άμεσα ώστε να
θωρακίσουμε τα έργα. Πρώτα με ρεαλιστικές αναπροσαρμογές στις τιμές υλικών. Και μετά με μια σειρά
μέτρων και δίνοντας κίνητρα στους
αναδόχους να ολοκληρώνουν τα έργα χωρίς καθυστερήσεις παρά τα
εξωγενή προβλήματα», τόνισε ο
Κώστας Καραμανλής.
Για τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, του Πατρών - Πύργου και
του ΒΟΑΚ, ο υπουργός σημείωσε
πως σε τρία χρόνια ο Πατρών - Πύργου θα είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής αυτοκινητόδρομος.
«Όσο για τον ΒΟΑΚ, έχουμε κάνει
άλματα προόδου και πλέον σε μερικούς μήνες ξεκινά και η κατασκευή
του έργου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες στο τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος αναμένεται να ξεκινήσουν
εντός του 2022, στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ μέσα στους
πρώτους μήνες του 2023 και στο Χανιά - Ηράκλειο μέσω παραχώρησης
από το 2024», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
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ΧΡΗΜΑ

Πρόσθετες επενδύσεις 195 δισ.
Του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ

ε αναθεώρηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα προχωρήσουν μέσα στο
υπόλοιπο του έτους τα κράτη-μέλη προκειμένου να συμπεριλάβουν στόχους και πολιτικές που θα οδηγούν στην
υλοποίηση των νέων μέτρων που πρόκειται
να προτείνει η Κομισιόν στο πλαίσιο του
REpowerEU. Οι επίσημες ανακοινώσεις
της Επιτροπής προγραμματίζονται για μέσα στην εβδομάδα.
Σύμφωνα με το σχέδιο προτάσεων που
διέρρευσε από τους «διαδρόμους» των
Βρυξελλών και μένοντας ακόμη να γίνουν
σημαντικές συμπληρώσεις για να πάρει την
τελική του μορφή, η Κομισιόν εκτιμά πως
θα απαιτηθούν συνολικές -πρόσθετες του
πακέτου «Fit for 55»- επενδύσεις ύψους
195 δισ. ευρώ από σήμερα μέχρι το 2027.
Αναγνωρίζοντας ως τη βέλτιστη επιλογή
για την υλοποίηση των νέων στόχων την
«οδό» των Εθνικών Σχεδίων Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, η Κομισιόν καλεί τα
κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στα υφιστάμενα σχέδια που έχουν εκπονήσει ένα
ειδικό κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει όλες
τις νέες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με

σκοπό την κάλυψη των στόχων του RepowerEU. Επιπρόσθετα, καλεί να διασφαλιστούν συνέργειες και αλληλοκάλυψη μεταξύ των μέτρων που χρηματοδοτούνται
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και των
δράσεων που στηρίζονται από εθνικά ή ευρωπαϊκά κεφάλαια-funds. Το εν λόγω κεφάλαιο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη νέα κατάσταση αναφορικά με την ενεργειακή
ασφάλεια, τις τιμές, την αλυσίδα εφοδιασμού και τον πληθωρισμό.

Οδηγίες στα κράτη-μέλη
Επιπρόσθετα, εντός του έτους θα ακολουθήσουν από την Κομισιόν εξειδικευμένες συστάσεις ανά χώρα για την αναθεώρηση των Εθνικών Σχεδίων Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το κείμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει
εξατομικευμένες οδηγίες για όλα τα κράτη-μέλη για την ενεργειακή τους πολιτική
σε συμμόρφωση με τους στόχους που θέτει το σχέδιο RepowerEU. Ενώ η πλειονότητα των στόχων είναι ευρωπαϊκοί και
απαιτούν ισχυρό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η υλοποίηση πολλών εκ των
προτάσεων εναπόκειται στα κράτη-μέλη
και ως εκ τούτου απαιτεί στοχευμένες με-

ταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Με την υλοποίηση του «γιγάντιου» πακέτου των 195
δισ. ευρώ, η Κομισιόν εκτιμάει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξοικονομήσει 80 δισ.
από τις εισαγωγές αερίου, 12 δισ. ευρώ
από δαπάνες κεφαλαίων για εισαγωγές
πετρελαίου και 1,7 δισ. ευρώ από αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές άνθρακα σε
ετήσια βάση.

Επιπλέον 29 δισ. για ηλεκτρικά δίκτυα
Στο κομμάτι των δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας η νέα πρόταση της Κομισιόν
προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 29 δισ.
ευρώ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με
την αύξηση της χρήσης και παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταχύτερη υλοποίηση των έργων ηλεκτρικής ενέργειας υπό
καθεστώς « Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού
Ενδιαφέροντος» θα αποτελέσει κρίσιμη
παράμετρο για τη δημιουργία ενός καλύτερα διασυνδεδεμένου συστήματος, γεγονός
που θα επιτρέψει την ακόμη μεγαλύτερη
διείσδυση των ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα.

Οι προτεινόμενοι στόχοι

νουν ακόμη σημαντικές συμπληρώσεις να
γίνουν, αναφέρουμε ορισμένους στόχους
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προτάσεων προς τα κράτη-μέλη:
• Αύξηση του στόχου που τίθεται με την
«Οδηγία για την Πράσινη Ενέργεια» (Renewable Energy Directive) από 40% που είναι
σήμερα σε 45% μέχρι το 2030 με στόχο την
ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συνολική παραγωγική
δυναμικότητα πράσινης ενέργειας της ΕΕ
αυξάνεται στα 1.236 GW μέχρι το 2030 από
511 GW σήμερα και 1.067 GW σύμφωνα με
το «Fit for 55» για το 2030.
• Στόχος του REPowerEU για 300 GW εγκατεστημένης ισχύος σε φωτοβολταϊκά
μέχρι το 2028.
• Αύξηση του δεσμευτικού στόχου Ενεργειακής Εξοικονόμησης (βάσει της σχετικής οδηγίας «Energy Efficiency Directive»)
σε τουλάχιστον 13%.

Υλοποίηση του REpowerEU
μέσω αναθεώρησης των
Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης

Χωρίς να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για
το τελικό κείμενο και με δεδομένο ότι μέ-

Πληθαίνουν τα παράπονα καταναλωτών στη ΡΑΕ για τους λογαριασμούς ρεύματος
Το εξαιρετικά υψηλό νούμερο των 5.457 φτάνουν τα
«ενεργά» αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα MyRAE από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι τις
8 Μαΐου και αφορούν παράπονα των καταναλωτών για
τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με
τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ρυθμιστι-

κής Αρχής Ενέργειας Αθανάσιος Δαγούμας στη Βουλή.
Πρόκειται για αιτήματα καταναλωτών που απαντήθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Στο σύνολό τους το 51% έχει απαντηθεί, το 32% βρίσκεται σε εκκρεμότητα και το 17% έχει απορριφθεί. Να
σημειωθεί πως η MyRAE μεταβιβάζει τα αιτήματα των

καταναλωτών στις εταιρείες και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με το περιεχόμενό τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, για τις 8 Μαΐου το
65% των αιτημάτων αφορούσε προμηθευτές ενέργειας,
το 28% συνδυαστικά παρόχους και διαχειριστές και το
7% μόνο διαχειριστές.
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εκκαθάριση του μεγαλύτερου όγκου των εκκρεμών υποθέσεων
συνταξιοδότησης, η άμεση έκδοση της «σύνταξης εμπιστοσύνης»
και οι εισοδηματικές αυξήσεις από την
1η/1/2023 οδηγούν σε θεαματική ανατροπή
του συνταξιοδοτικού χάρτη της χώρας μέσα
στους προσεχείς οκτώ μήνες.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΧΡΗΜΑ

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Θεαματικές ανατροπές μέσα
στις επόμενες 225 ημέρες!

loukas1972@gmail.com

Όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, μέχρι στιγμής έχουν μηδενιστεί οι εκκρεμείς αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης έως το 2018, ενώ έως το τέλος
του περασμένου Μαρτίου είχαν ολοκληρωθεί οι πράξεις έκδοσης των κύριων συντάξεων του 2019. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, από το 2020 έχει μείνει σε εκκρεμότητα
μόλις το 11% του συνόλου των συντάξεων με
βάση τα στοιχεία του περασμένου Μαρτίου,
ενώ μέσα στο προσεχές διάστημα θα εκκαθαριστεί και το σύνολο των αιτήσεων για κύρια σύνταξη του 2021. Μάλιστα, σύμφωνα με
τον υπουργό, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης βρέθηκαν και 30.000… ξεχασμένες αιτήσεις, ενώ χαρακτήρισε ως «απερίγραπτη»
την κατάσταση στον ΕΦΚΑ!

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα
Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι η έκδοση των «συντάξεων εμπιστοσύνης», καθώς και οι συντάξεις με διαδικασίες εξπρές (fast track). Μάλιστα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η κατάσταση θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα παραλάβουν νέους
υπερσύγχρονους υπολογιστές και σε συνδυασμό με τον «Ηλεκτρονικό Πύργο Ελέγχου» θα οδηγήσουν στην ταχύτατη ολο-

κλήρωση των διαδικασιών για το ξεκαθάρισμα του τοπίου. Ενδεικτικό των αλλαγών
είναι το γεγονός ότι προσφάτως το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων πέτυχε
τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων, ενώ και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο κατάφερε τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων. Μάλιστα, ο
κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τη βράβευση
των καλύτερων εισηγητών και διευθυντών
με βάση τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχουν εκδώσει τις περισσότερες συντάξεις. Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντικό στοίχημα είναι αυτό της εκκαθάρισης
των επικουρικών συντάξεων και των εκκρεμών αιτήσεων, για τις οποίες ο κ. Χα-

τζηδάκης προαναγγέλλει ευχάριστες εξελίξεις μέσα στο προσεχές διάστημα.

Το… τυπικό μέρος
Η ολοκλήρωση του… τυπικού μέρους των
εκκρεμών συντάξεων θα ανοίξει και τον
δρόμο για τη χορήγηση εισοδηματικών αυξήσεων από την 1η/1/2023, καθώς ξεπαγώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις που
παρέμεναν στον… πάγο εδώ και δώδεκα
χρόνια λόγω «προσωπικής διαφοράς». Πιο
συγκεκριμένα, από την Πρωτοχρονιά του
2023 θα υπάρξει διπλή αύξηση στις συντάξεις, καθώς για τουλάχιστον 500.000 συνταξιούχους «σβήνει» η προσωπική διαφορά
που έχουν και συνεπώς θα δουν υψηλότερο

ποσό στις μηνιαίες αποδοχές τους, ενώ μέσα από την εφαρμογή ενός ιδιαίτερου μαθηματικού τύπου θα προκύψει και η επίσημη
εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης. Αυξήσεις συντάξεων θα δουν και όσοι ήδη
λαμβάνουν «καθαρή» σύνταξη, χωρίς να
έχουν κάποια προσωπική διαφορά, με βάση
τον Νόμο Κατρούγκαλου.

Τελειώνει η εκκαθάριση
των εκκρεμών, έρχονται
αυξήσεις αποδοχών

Προς επέκταση του προγράμματος απόσυρσης ενεργοβόρων συσκευών
Σχεδόν σίγουρη θεωρείται η επέκταση του προγράμματος αλλαγής των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών
που αφορά κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες, καθώς
αναμένεται να γίνουν δεκτές περισσότερες από 350.000
αιτήσεις.
Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας και
Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα στον τηλεοπτικό σταθμό
Open, εφόσον το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» ξεπεράσει τον
στόχο της αλλαγής των 350.000 συσκευών, τότε «θα
βρούμε τρόπο για να το παρατείνουμε». Μέσα στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η σχε-

τική πλατφόρμα, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει
η αλλαγή των πλέον ενεργοβόρων συσκευών, με την παροχή επιδότησης 35%-50%. Στο πρόγραμμα μπορούν να
ενταχθούν όλοι οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος, με τη διαφορά ότι θα υπάρξει λίστα
μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι, στην κορυφή της λίστας αυτής θα τεθούν οι οικογένειες που
έχουν ένα ή περισσότερα μέλη με αναπηρία, οι πολύτεκνοι και οι χαμηλόμισθοι.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, τα νοικοκυριά θα
έχουν μειώσει κατά 30% την κατανάλωση ρεύματος, ενώ,

σύμφωνα με τον υπουργό Κ. Σκρέκα, ο κύριος στόχος
αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έτσι ώστε να γλιτώσει η χώρα από εισαγωγές φυσικού αερίου, αξίας 1 δισ. ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αντικατάστασης κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών
υψηλής ενεργειακής απόδοσης θα ανέλθει σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ και με την επέκτασή του μπορεί να
κινηθεί μεταξύ 150 και 200 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται, δε, ότι
η εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος θα κινηθεί μεταξύ 150 και 300 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα η
απόσβεση να γίνει μέσα σε 3-5 χρόνια.
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Ρεκόρ 20ετίας στις προσλήψεις το α’ τετράμηνο λόγω ξενοδοχείων και εστίασης
Το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου τον Απρίλιο
αποτέλεσε το «κλειδί» για την έκρηξη των προσλήψεων
μισθωτών από τις επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το
σχετικό ισοζύγιο σε σχέση με τις προσλήψεις στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, αποτελώντας
ταυτόχρονα και την τρίτη καλύτερη επίδοση από το
2001! Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 789.235 και οι
αποχωρήσεις έφτασαν τις 641.112, δηλαδή, οι προσλήψεις ήταν 148.123 περισσότερες από τις απολύσεις. Από
τις 641.112 απολύσεις, οι 337.946 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμ-

βάσεων ορισμένου χρόνου και οι 303.166 οικειοθελείς
αποχωρήσεις. Η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην αύξηση των προσλήψεων στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, που παρουσίασαν θετικό ισοζύγιο κατά 61.575 και 34.647 θέσεις
αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτούς τους
δύο κλάδους τον προηγούμενο μήνα έγιναν 157.854
προσλήψεις.
Σημαντικό στήριγμα για το υψηλό πλεόνασμα προσλήψεων αποτέλεσαν οι ροές μισθωτής εργασίας τον
Απρίλιο. Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 297.918 και οι
αποχωρήσεις έφτασαν τις 173.553. Δηλαδή, οι προσλή-

ψεις ήταν περισσότερες κατά 124.365 σε σχέση με τις
απολύσεις, κάτι που συνδέεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με τον τουρισμό. Από τις 173.553 αποχωρήσεις, οι
83.550 ήταν οικειοθελείς και οι 90.003 αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Ανά ειδικότητα, οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν
στα εξής επαγγέλματα: σερβιτόροι, μάγειροι, καμαριέρες, υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών,
πωλητές και ταμίες εμπορικών επιχειρήσεων. Οι περιφέρειες με το καλύτερο ισοζύγιο προσλήψεων/αποχωρήσεων είναι το Νότιο Αιγαίο (41.314 θέσεις), η Κρήτη
(30.228 θέσεις) και το Ιόνιο (14.364 θέσεις).

«Αέρας» παροχών 1,645 δισ.€

Χ

αμηλότερο έλλειμμα κατά 1,645
δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο
παρουσίασε ο προϋπολογισμός
του α’ τετραμήνου, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σωρευτική αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 6,6% τη διετία 2022-2023, κάτι που ισοδυναμεί με
πρόσθετο εισόδημα στην οικονομία 12,1
δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2021
(είχε διαμορφωθεί στα 181 δισ. ευρώ).
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Ειδικότερα:
1. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3,328 δισ. ευρώ,
έναντι 4,973 δισ. ευρώ, λόγω της υπέρβασης των φορολογικών εσόδων κατά 506
εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 811 εκατ. ευρώ,
έναντι στόχου 2,453 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 19,36 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση κατά 1,11 δισ. ευρώ σε σχέση με τον
στόχο. Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε
16,081 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά
1,789 δισ. ευρώ ή 12,5%, έναντι του στόχου
που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,681 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 423 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,258 δισ. ευρώ). Τον
Απρίλιο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ήταν αυξημένα κατά
2,036 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον μηνιαίο
στόχο, λόγω της είσπραξης της πρώτης δό-

σης, ύψους 1,718 δισ. ευρώ, από
το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις καλές επιδόσεις του προϋπολογισμού συνέβαλε και η συγκράτηση των δαπανών, οι οποίες περιορίστηκαν στα 21,007 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 958
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μείωση του δημόσιου χρέους
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, η καλή πορεία των φορολογικών εσόδων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο παρά την αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ τα μεγέθη του προϋπολογισμού
το α’ τετράμηνο είναι ένδειξη της ανθεκτικότητας της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

2. Θετικές είναι οι προβλέψεις που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας, βλέποντας την ανάπτυξη στο 3,5% φέτος και στο
3,1% το 2023. Έτσι, ο πήχης
για το ΑΕΠ διαμορφώνεται
στο τέλος του 2023 στα 193,1 δισ. ευρώ
έναντι 181 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Η
Κομισιόν προβλέπει πληθωρισμό 6,3% φέτος και 1,9% το 2023, αύξηση των εξαγωγών
11,6% και 9,6% και των επενδύσεων 14,5%
και 8,5% αντίστοιχα.
Ως προς το δημόσιο χρέος, η ΕΕ προβλέπει για φέτος μείωση στο 185,7% του ΑΕΠ
και στο 180% το 2023. Η Κομισιόν επισημαίνει τους κινδύνους λόγω του πολέμου, αλλά διατυπώνει θετικές παρατηρήσεις, τόσο

για την αύξηση του βασικού μισθού και της
αποταμίευσης όσο και για την πτωτική πορεία της ανεργίας. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι «οι
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και τη
δυναμική της ελληνικής οικονομίας και
αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της
οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης».

Μικρότερο έλλειμμα
παρουσίασε ο προϋπολογισμός
από Ιανουάριο έως Απρίλιο
- Η ΕΕ προβλέπει
υψηλότερο ΑΕΠ κατά
12,1 δισ. στο τέλος του 2023
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Σιάμισιης - ΕΛΠΕ: Οι σχεδιασμοί
για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

BUSINESS
Συγκροτήθηκε σε σώμα
το ΔΣ της Mediterra

Λ

ειτουργικά κέρδη της τάξης των 50 εκατ. ευρώ
σε ορίζοντα διετίας από τη δραστηριότητα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένουν τα
Ελληνικά Πετρέλαια, όπως επεσήμανε ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης κατά την
ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α’
τριμήνου.
Από το β’ τρίμηνο φέτος θα αρχίσει να συμβάλει στα
αποτελέσματα του ομίλου το μεγάλο φωτοβολταϊκό
της Κοζάνης, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, ανεβάζοντας την ισχύ των μονάδων ΑΠΕ του ομίλου στα 285
μεγαβάτ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί προβλέπουν αύξηση της ισχύος στα 400 μεγαβάτ το 2023 και 600 μεγαβάτ το 2024, ενώ έως το 2030 θα ξεπεράσει τα 2 γιγαβάτ με ανάπτυξη νέων έργων αλλά και εξαγορές.
Σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή δραστηριότητα του ομίλου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Σιάμισιης ανέφερε
ότι η αύξηση των τιμών δεν έχει επηρεάσει προς το παρόν τη ζήτηση καυσίμων, ωστόσο εκτίμησε ότι αν συνεχιστεί η κρίση, θα υπάρξουν
επιπτώσεις και στη ζήτηση. Η άνοδος της κατανάλωσης καυσίμων ήταν από τις βασικές αιτίες για την άνοδο της κερδοφορίας των ΕΛΠΕ
στο α’ τρίμηνο του έτους, καθώς η άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης σε όλους τους τομείς (καύσιμα κίνησης, αεροπορικά, ναυτιλία). Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των ΕΛΠΕ διαμορφώθηκαν σε 99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 % σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4 εκατ.

Εγκαινίασε το Technology & Innovation Hub στην Πάτρα η PwC
Το Technology & Innovation Hub στην Πάτρα εγκαινίασε η PwC Ελλάδας. Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και η ένταξη
των πλέον εξελιγμένων λύσεων τεχνολογίας στην κοινωνική και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας με αρωγό το οικοσύστημα τεχνολογίας της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της PwC Ελλάδας. Η τελετή εγκαινίων,
που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη των νέων γραφείων της PwC στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Technology & Innovation Hub, παρουσία αντιπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τοπικών ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων, καθώς και της ηγεσίας και μερίδας εργαζομένων της PwC Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στην τελετή παραβρέθηκαν οι Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
Χρήστος Μπούρας, πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, και Πλάτων Μαρλαφέκας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Ο Μάριος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της PwC Ελλάδας, απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ο Κυριάκος Ανδρέου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, και ο Γιώργος Κολλιδάς, partner, technology leader, παρουσίασαν το όραμα και τις μελλοντικές δράσεις του Technology & Innovation Hub.

Νέα εφαρμογή δήλωσης ατυχήματος από τη Europ Assistance
H Europ Assistance Greece θέτει στη διάθεση των ασφαλισμένων της τη
νέα digital υπηρεσία δήλωσης ατυχήματος (remote assistance). Σύμφωνα με
εταιρική ανακοίνωση, πρόκειται για μια καινοτόμα εφαρμογή για την αναγγελία ζημιάς εύκολα και γρήγορα από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με τη χρήση του
smartphone του και με τη βοήθεια εξειδικευμένου agent του contact centre
μας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σε πέντε απλά βήματα: Ο ασφαλισμένος καλεί τηλεφωνικά το contact centre μας. O agent καταγράφει όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία του ατυχήματος και την περιγραφή συμβάντος με τη
βοήθεια του ασφαλισμένου. Η εφαρμογή αποστέλλει αυτομάτως ένα link με SMS στο κινητό του ασφαλισμένου με τη
δήλωση του ατυχήματος. Ο ασφαλισμένος αποδέχεται τη δήλωση και ξεκινάει η έναρξη της βιντεοκλήσης. Κατά τη
διάρκεια της βιντεοκλήσης ο agent καθοδηγεί τον ασφαλισμένο και παίρνει φωτογραφίες όπου τις αποθηκεύει στον
φάκελο του ασφαλισμένου.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεντιτέρρα» ενημερώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ετήσια τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία
έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Αγκάς Κωνσταντίνος του
Δημητρίου, πρόεδρος, Βούκουνας Κωνσταντίνος του Σταματίου, αντιπρόεδρος, Μανδάλας
Ιωάννης του Αντωνίου, διευθύνων σύμβουλος, Γιαλούσης Ισίδωρος του Μιχαήλ, μέλος,
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, μέλος, Σαρόγλου Ιωάννης του Βασιλείου, μέλος,
Σμυρνιούδης Ηλίας του Νικολάου, μέλος,
Σταυρινούδης Μιλτιάδης του Ιωάννη, μέλος,
Χαλκιάς Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, μέλος. Τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται
για πενταετή θητεία από τις 10 Μαΐου 2022
έως τις 10 Μαΐου 2027.

Το πρώτο «έξυπνο» δάσος
από τη Vodafone
H Vodafone υλοποιεί την πρωτοβουλία Smart Forest, το πρώτο «έξυπνο» δάσος
στην Ελλάδα που βασίζεται σε Internet of
Things, τεχνητή νοημοσύνη και τη δύναμη
του Vodafone Green Network για την αποτελεσματική και έγκαιρη ανίχνευση καπνού και φωτιάς σε δασικές περιοχές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η Vodafone δείχνει στην πράξη πώς οι τεχνολογίες της
μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια
για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αλλά και της πράσινης μετάβασης της
Ευρώπης με κοινωνικά ισότιμο τρόπο.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά
της Netbull από την Adacom
Η εταιρεία Ideal Holdings, σε συνέχεια της
από 19/4/2022 ανακοίνωσής της, ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό ότι στις 10/5/2022 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή της εξαγοράς του
100% της εταιρείας Netbull ΕΠΕ έναντι τιμήματος 6,3 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής της εταιρείας
Adacom AE, η οποία αποτελεί πλέον τον μοναδικό της εταίρο.
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BUSINESS
Alpha Bank: Πρωτοβουλίες
για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Συνεργασία ΔΕΔΑ με Yale
και ΕΚΠΑ για ανάπτυξη
πράσινης ενέργειας
ΔΕΣΦΑ: Σε επίπεδα-ρεκόρ
η χρήση της εγκατάστασης
ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα

Σ

ε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές και τη Δημόσια Υγεία, το οποίο δημιουργείται στην Αθήνα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Yale University των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας και
στελέχη της εταιρείας είχαν συνάντηση εργασίας με
τους επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας, τον καθηγητή
Αναλυτικής Χημείας Νικόλαο Θωμαΐδη από πλευράς
ΕΚΠΑ και τον καθηγητή Επιδημιολογίας Βασίλη Βασιλείου από πλευράς Yale, καθώς και με ομάδα κορυφαίων καθηγητών του Yale την Τρίτη 10 Μαΐου 2022. Στο
επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινης ενέργειας μέσω της διανομής από τα
δίκτυα της ΔΕΔΑ ανανεώσιμων αερίων καυσίμων με
μηδενικό ή ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα, όπως είναι το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.

Σε επίπεδα-ρεκόρ αναμένεται να φτάσει τον Ιούνιο η
χρήση της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, τον επόμενο μήνα έχει προγραμματιστεί
η έλευση 11 φορτίων από τις εταιρείες Elpedison,
MORE, MET Energy, ΔΕΠΑ και Μυτιληναίος. Πρόκειται
για φορτία που αντιστοιχούν συνολικά σε 4,3 τεραβατώρες (TWh), μέγεθος που αποτελεί νέο ρεκόρ. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που ανέφερε η ΔΕΠΑ στη διαβούλευση
για την προσθήκη πλωτής δεξαμενής στη Ρεβυθούσα,
το προηγούμενο υψηλό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του
2020, οπότε εκφορτώθηκαν στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας φορτία ΥΦΑ μεγέθους 4,2 TWh.

Τη σταθερή δέσμευσή της στη γυναικεία ενδυνάμωση, την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την άρση των ανισοτήτων επιβεβαιώνει η Alpha Bank μέσα από τη συνεργασία της
με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
«Women Do Business» με στόχο τη στήριξη γυναικών από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό κλάδο.

Deca Investments: Αντλήθηκαν 158
εκατ. ευρώ από το Diorama II

ΕΑΒ: Στα 840 εκατ. το ανεκτέλεστο,
με προοπτικές να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ
Νέα προγράμματα ταξιδιωτικής
ασφάλισης από την Interlife

Η ΕΑΒ, με το συνολικό ανεκτέλεστό της που φτάνει
στα 840 εκατ. ευρώ και με άριστες προοπτικές να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, με τα προγράμματά της και τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές της, δημιουργεί και
προσφέρει νέες υψηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας με
σκοπό να δώσει ευκαιρίες στους νέους της Ελλάδας.
Ήδη η εταιρεία έχει αντιστρέψει τα ζημιογόνα της αποτελέσματα και προσφέρει με κερδοφορία στην εθνική οικονομία.

Δύο νέα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης από την
Interlife το Travel Care Plus και το Travel Business Care
δημιούργησε και προωθεί στην αγορά η Interlife Ασφαλιστική, πέραν των υφιστάμενων προγραμμάτων Travel
Care και Travel Cancellation με στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών κάθε ταξιδιώτη και με κεφάλαια κάλυψης προσαρμοσμένα στο είδος και τις εξειδικευμένες
ανάγκες κάθε ταξιδιού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα παρέχουν σημαντικές καλύψεις σε
ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ συμπεριλαμβάνεται και κάλυψη έναντι επιδημικής ή πανδημικής νόσου.

Η Deca Investments ΑΕΔΟΕΕ ολοκλήρωσε την
πρώτη περίοδο διάθεσης (first closing) του Diorama Investments II RAIF,SCA (Diorama II),
αντλώντας κεφάλαια 158 εκατ. ευρώ. Βασισμένη στη συμπαγή ομάδα της Deca Investments
αλλά και στις καλές προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, η εταιρεία στοχεύει να επαναλάβει
την επιτυχία του Diorama Investments Sicar
(Diorama I), όπως επισημαίνει η εταιρεία.

Συνεργασία nrg και Driivz
Ο εναλλακτικός πάροχος ενέργειας και αερίου
nrg επέλεξε την πλατφόρμα φόρτισης και έξυπνης
διαχείρισης ενέργειας Driivz EV για να αναπτύξει
την πλατφόρμα incharge, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών σε όλο το αστικό και
εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας. Η πλατφόρμα Driivz κάνει το όραμα της nrg πραγματικότητα, ώστε
να γίνει ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά φόρτισης
και να παρέχει στους εμπορικούς και οικιακούς
πελάτες της καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η nrg είναι μέλος
του Ομίλου Motor Oil.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Bαθμολογία
(Πλέι οφ) (35 αγ.)
Ολυμπιακός ............80
ΠΑΟΚ.......................61
Παναθηναϊκός.........61
Άρης ........................59
ΑΕΚ .........................56
ΠΑΣ Γιάννινα...........46
(Πλέι άουτ) (τελική)
Ιωνικός ....................45
ΟΦΗ.........................44
Αστέρας...................41
Βόλος ......................40
Παναιτωλικός .........37
Ατρόμητος...............33
Λαμία.......................26
Απόλλων Σμ. ...........22

ΑΕΚ Φόβοι με
τους «αγανακτισμένους»
Η

ΑΕΚ υπέστη το κάζο της
χρονιάς στη Θεσσαλονίκη,
όπου έχασε 3-2, αν και προηγήθηκε 2-0 επί του Άρη,
αποκλείστηκε από την Ευρώπη και
απόψε στο ΟΑΚΑ που φιλοξενεί τον
Ολυμπιακό, στο φινάλε του πρωταθλήματος, εκφράζονται φόβοι για τη συμπεριφορά των «αγανακτισμένων»
οπαδών της. Περίπου 150 νοματαίοι είχαν πάει στο αεροδρόμιο για την «υποδοχή», η αποστολή φυγαδεύτηκε από
άλλο δρόμο, ενώ στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα υπήρχαν δύο διμοιρίες
ΜΑΤ και απέτρεψαν τα παρατράγουδα.
Η Ένωση θα μπει στη νεόδμητη «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά» με άδεια χέρια
την προσεχή αγωνιστική σεζόν. Με τον
αποκλεισμό της από την Ευρώπη η
ΑΕΚ χάνει πολλά, τόσο οικονομικά (ο

ΠΑΟΚ πήρε περίπου 10 εκατ. ευρώ την
περασμένη σεζόν) όσο και στο UEFA
Ranking, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει στους «αδύνατους» όποτε ξαναβγεί στην Ευρώπη.
Κατά τα άλλα, όλα κρίθηκαν το περασμένο Σάββατο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρου του
Champions League στις 20 Ιουλίου,
ενώ ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο
Άρης στον 2ο προκριματικό του Conference League, μία ημέρα αργότερα.
Για λόγους γοήτρου απόψε στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, με άτυπο έπαθλο τη δεύτερη θέση. Οι δυο τους ισοβαθμούν εκεί
με 61 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος
1-1 με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» και ο Παναθηναϊκός συνέτριψε
4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο. Ο

Άρης θα πάει στους «Ζωσιμάδες» για
ματς διαδικαστικού χαρακτήρα με τον
ΠΑΣ. Το πρόγραμμα. ΑΕΚ - Ολυμπιακός (20.00 Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (20.00 Nova), ΠΑΣ Γιάννινα Άρης (20.00 Nova).
Στα πλέι άουτ, έπεσε η αυλαία με τον
Ιωνικό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση (3-1 τον Παναιτωλικό), ενώ στα άλλα ματς Αστέρας Τρ. - Απόλλων Σμ. 2-2,
Λαμία - Ατρόμητος 0-0. Ο Απόλλων
υποβιβάστηκε, η Λαμία θα παίξει μπαράζ παραμονής με τη Βέροια (22, 29
Μαΐου), αλλά όλα είναι υπό αίρεση. Κι
αυτό, διότι εκκρεμεί μια απόφαση της
Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ σχετικά με την τύχη του Παναιτωλικού,
που κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό του γενικού αρχηγού του
Χρήστου Κουτσοσπύρου. Κατά το κα-

τηγορητήριο είχε στοιχηματίσει να γίνει πέναλτι εις βάρος της ομάδας στο
ματς με τον ΟΦΗ, καθώς και παίκτης
της ομάδας του να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Η εισήγηση προτείνει υποβιβασμό
της ομάδας του Αγρινίου.

Διαμαρτυρίες των οπαδών
της για τον αποκλεισμό από
την Ευρώπη, παίζει απόψε
με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ
- ΠΑΟΚ - ΠΑΟ, ΠΑΣ Γιάννινα
- Άρης τα άλλα χωρίς
ενδιαφέρον ματς στο φινάλε
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«Τι όμορφη που είναι η αγάπη μας»

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τον έστειλε στο νοσοκομείο
Στο δεύτερο ματς μπαράζ για άνοδο στη Super
League 1, ο Λεβαδειακός νίκησε με το ίδιο σκορ τη
Βέροια, 1-0, και ανέβηκε. Μόλις επιτεύχθηκε το
γκολ, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο οι οπαδοί
του, ένας αυτών ξυλοκόπησε τον Πεταυράκη της
Βέροιας και τον έστειλε το νοσοκομείο! Το ματς συνεχίστηκε κανονικά! Στη Γερμανία, για ένα μπουκάλι νερό, όπως στον Ρότα στο ματς Άρης - ΑΕΚ, διακόπηκε το παιχνίδι…

Μ

ε φιέστα, μέρος της οποίας
ήταν αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, γιόρτασε ο
Ολυμπιακός την κατάκτηση πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στο «Καραϊσκάκης», παρουσία των οπαδών
του αυτήν τη φορά, που τραγούδησαν από τα έσω τους το Άσμα Ασμάτων, «Τι όμορφη που είναι η αγάπη
μας». Τραγούδια του Μίκη τραγούδησε ο Μπάμπης Στόκας, ενώ παρουσιαστής ήταν και πάλι ο Χρήστος
Φερεντίνος. Την κούπα παρέδωσε ο
πρόεδρος της Super League 1 Γιώργος Μποροβήλος με την Κάτια Κοξένογλου. Και μερικά στατιστικά
στοιχεία: Ήταν ο 3ος σερί τίτλος για
τους «ερυθρόλευκους» και το 47ο
πρωτάθλημα στα συνολικά 86 που
έχουν γίνει από το 1927 και εντεύθεν. Για 8η φορά ο Ολυμπιακός κατακτά τρία σερί πρωταθλήματα, ενώ

SPORTS

Ο Γιάννης παρέδωσε
το στέμμα του

μία φορά το πέτυχαν ο Παναθηναϊκός (1960-62) και η ΑΕΚ (1992-94).
Τα τελευταία 12 χρόνια, επί ιδιοκτησίας Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός έχει

κατακτήσει 10 τίτλους πρωταθλητή.
Από το 1997 μέχρι σήμερα, ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το 84% των
πρωταθλημάτων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας και οι Σέλτικς πέντε στο παρκέ. Δεν μπόρεσε να τους νικήσει και οι Μπακς αποκλείστηκαν από την ομάδα
της Βοστόνης, χάνοντας 101-89 στο έβδομο ματς.
Ξέμεινε από δυνάμεις, γιατί σε όλη τη σειρά
έπαιζε σχεδόν μόνος του και σημείωσε 25 πόντους (9/22 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), ενώ
είχε ακόμη 20 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα
και 1 μπλοκ.

«Καπετάνιος»:
«Θα πάμε καλά»
«Αν μείνουν αυτοί οι παίκτες που έχουμε τώρα,
θα πάμε καλά». Αυτό δήλωσε ο ιστορικός ηγέτης
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιώργος Βαρδινογιάννης που βρέθηκε στη Λεωφόρο έπειτα από
πολύ καιρό για να παρακολουθήσει τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα 4-0. Ο «καπετάνιος» του Παναθηναϊκού, που οδήγησε το
«τριφύλλι» σε λεωφόρους δόξας, εκθείασε και
τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, «έχει φτιάξει καλή ομάδα».

Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς 2-0

Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας
με την ελληνική σημαία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε 2-0 σετ (6-0, 7-5) από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό
του Masters της Ρώμης, αλλά ανέβηκε στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης,
ξεπερνώντας τον θρύλο Ράφα Ναδάλ. Το ρεκόρ του είναι η 3η θέση, στην οποία ανέβηκε
τον Αύγουστο του 2021. Στην 1η θέση παραμένει ο Τζόκοβιτς, ενώ ακολουθούν ο
Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Σάσα Ζβέρεφ.

Λατρεία Τσιμίκα στο Λίβερπουλ
Έγραψε ιστορία ο Κώστας Τσιμίκας και αποθεώθηκε από τους
οπαδούς της Λίβερπουλ. Αυτός ήταν που πέτυχε το νικητήριο
πέναλτι, με το οποίο η ομάδα του κατέκτησε το Κύπελλο
Αγγλίας, 6-5 στα πέναλτι την Τσέλσι, κανονικός αγώνας και
παράταση 0-0. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε ζητήσει
να εκτελέσει το έβδομο πέναλτι, έστω και αν σε επίσημο
παιχνίδι στην καριέρα του δεν το είχε κάνει ποτέ.

Με την ελληνική σημαία στους ώμους του χόρεψε το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας Τάσος Μπακασέτας στους πανηγυρισμούς της Τράμπζονσπορ για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος στην Τουρκία και αποθεώθηκε
από τον κόσμο. Όπως και ο Μανώλης Σιώπης. Δεν
υπήρξαν αποδοκιμασίες για την ελληνική σημαία
του Μπακασέτα, ούτε στην κερκίδα ούτε στην Τραπεζούντα.
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• Χαρούμενη για την 8η θέση στον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού
δήλωσε η Αμάντα Γεωργιάδη, στην
επιστροφή της από το Τορίνο.
• Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε πως η φετινή Eurovision ήταν η πιο δύσκολη λόγω
της υγείας του.
• Νικήτριες η Ουκρανία και η ΕΡΤ με
τηλεθέαση έως και 70%!
• Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος είναι έτοιμοι για γάμο, δηλώνουν στενοί φίλοι τους.
• «Όνειρο» η Βίκυ Καγιά με ολόσωμο
μαγιό στη Μύκονο!

POLITICAL ΑRT

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

Το «Traces
of Antigone»
στην Αθήνα

Η

διεθνούς φήμης Ελληνίδα σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου επιστρέφει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τα «Ίχνη της Αντιγόνης» που ενθουσίασαν κοινό και κριτικούς στο εξωτερικό.
Το έργο θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 19 Μαΐου
(παραστάσεις έως τις 29 Μαΐου) στο Θέατρο του Νέου
Κόσμου μετά το μακρύ και αποθεωτικό ταξίδι σε σημαντικούς σταθμούς της Ευρώπης και της Αμερικής,
όπως το γαλλικό «Centre Pompidou/IRCAM», το Romaeuropa Festival (όπου και απέσπασε την υποψηφιότητα για το βραβείο των Ιταλών Κριτικών Θεάτρου),
το ολλανδικό «O.Festival» και το Εθνικό Θέατρο της
Γένοβας (Ιταλία).
Η αριστουργηματική περφόρμανς «Ίχνη της Αντιγόνης» διά χειρός της σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας
Ουζουνίδου αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο και
καταπιάνεται με τη διαχρονική έμφυλη βία, υπό το
φως του «ΜeToo».
Στο ταξίδι της στον κόσμο μαγνήτισε σύγχρονους
queer theorists και κριτικούς, όπως την Αμερικανίδα
φιλόσοφο Judith Butler, η οποία παρακολούθησε το
έργο και έγραψε με ενθουσιασμό: «Λάτρεψα την παράσταση και είμαι ευγνώμων που μεταφέρατε το έργο στα
αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Είναι κοινωνικά δυνατό
και υπέροχα πειραματικό. Με συγκίνησε και με έκανε
να νιώσω ιδιαίτερα ευγνώμων για τη φεμινιστική τέχνη
που συνδέει την οργή μας με την αλληλεγγύη».
Εκστασιασμένος και ο prof. Branislav Jakovljevic,

στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου
Στάνφορντ, κατέθεσε στην κριτική του: «Αν και πρόκειται για μια σύγχρονη ζωντανή παράσταση, αποτελεί συγκριτικά ένα διαφορετικό “ζώο” με όλη την σημασία της λέξης. Το όλο πρότζεκτ είναι πολύ επίκαιρο
και ανοίγει μια προοπτική σε σχέση με την κατάσταση
που επικρατεί, μια προοπτική που τόσο επώδυνα
απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο, τουλάχιστον
στις ΗΠΑ».
Επί σκηνής θα εμφανισθούν οι μουσικοί Nalyssa
Green (φωνή/keyboards) και Κατερίνα Παπαχρήστου
(φωνή/keyboards/μπάσο - Τango with lions), που ερμηνεύουν ζωντανά, ενώ οι έξι performers Σεραφίτα
Γρηγοριάδου, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson
Carbone, Σοφία Μανώλη, Χαρίκλεια Πετράκη και Έλλη Παπακωνσταντίνου συνθέτουν «μια καθηλωτική
διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, ένα συναρπαστικό οπτικό καλειδοσκόπιο», όπως σημειώνει ο διάσημος συγγραφέας bestseller Douglas Kennedy.
Την περσινή θεατρική σεζόν, το Βασιλικό Θέατρο
της Σουηδίας ανέθεσε απευθείας στην Έλλη Παπακωνσταντίνου τη σκηνοθεσία της τραγωδίας «Άλκηστις» του Ευριπίδη. Η Ελληνίδα διεθνής δημιουργός
συνεργάστηκε με ένα σύνολο σπουδαίων ηθοποιών,
μεταξύ αυτών ο Per Mattsson και η Kicki Bramberg,
που σκηνοθετούσε ο Ingmar Bergman, ενώ την Άλκηστη υποδύθηκε η Melinda Kinnaman, η πρωταγωνίστρια της γνωστής σειράς μυστηρίου «Modus», που
μεταδόθηκε για δύο σεζόν από το BBC.

• Τζου Κουτρουμάνου είναι το
όνομα της συντρόφου του σεφ
Πάνου Ιωαννίδη και δεν έχει social media!
• Σε δάκρυα ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, για τον θάνατο του
σκύλου του το πρωινό της Κυριακής.
• Στην ίδια εκπομπή η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, καλεσμένη μέσω Skype, δεν βγήκε στον αέρα.
Θύμωσε, γιατί περίμενε πολλή
ώρα.
• Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
αποχώρησε για λόγους υγείας από
το «Survivor».
• Εκθαμβωτική η Μέγκαν Φοξ
από τα… χεράκια του Δημήτρη
Γιαννέτου!
• Περήφανοι γονείς η Ελένη Ράντου
και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Η
κόρη τους Νικολέτα παρουσίασε την
πρώτη της εικαστική έκθεση με τίτλο
«Περί Οικειότητας».
• Iron Mike: Έγινε μπαμπάς τα
ξημερώματα της Δευτέρας. Η
σύντροφός του Μαρία γέννησε
δίδυμα κοριτσάκια!
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

Η μικροπαραγωγός

Οι αυτοκόλλητες

Είναι η «σιδηρά κυρία» της
ενημέρωσης! Είναι η σύζυγος
του δημάρχου Αθήνας Κώστα
Μπακογιάννη, μαμά και τώρα
αγρότισσα με δικό της μποστάνι
και σοδειά όλο τον χρόνο: «Μια
μικρή μεγάλη απόφαση που αξίζει να πάρεις! Τολμήστε το στο
μπαλκόνι και στην ταράτσα σας.
Εγώ το έκανα και μας έχει δώσει
μεγάλη χαρά. Και εκτός από χαρά και κάμποσες φράουλες ως
τώρα!».

Σ

τις 15 Μαΐου 2010, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της
Σμύρνης, το Gaziemir, με δήμαρχο τον Ibrahim Senol, έκανε
την τιμή στους προγόνους της Χαρούλας Αλεξίου που ήρθαν
από εκεί πρόσφυγες να δώσει το όνομά της «Χάρις Αλεξίου - Λεωφόρος ειρήνης και φιλίας» σε δρόμο της πόλης. Η ερμηνεύτρια
ανάρτησε φωτογραφία από την εκδήλωση μετονομασίας, αποκαλύπτοντας: «Αυτή είναι μια πράξη τιμής για τους ξεριζωμένους και ένα
μήνυμα πως οι λαοί μπορούν να είναι αδελφωμένοι. Φέτος, εκατό
χρόνια μετά τον ξεριζωμό, τιμάμε τους ανθρώπους που χάθηκαν
αλλά και θυμόμαστε πως μαζί με αυτούς χάθηκαν και φιλίες ισχυρές ανάμεσα στους δύο λαούς που ζούσανε μαζί. Ο γνωστός Τούρκος συνθέτης Zulfu Livaneli με κάλεσε στη χώρα του και τραγουδήσαμε πολλές φορές. Μέχρι και σήμερα αγαπάνε και τραγουδάνε τα
δικά μας τραγούδια».

Το… τέρας!
Επιστροφή στο σανίδι για τον Κώστα
Φραγκολιά. Ο συνεργάτης της Σταματίνας
Τσιμτσιλή στο «Happy Day» ξεκινά θεατρική
περιοδεία με την παιδική παράσταση «Η
Πεντάμορφη και το Τέρας» αναλαμβάνοντας
τον ρόλο του Τέρατος. «Ένα καινούργιο ταξίδι ξεκινά, για το πιο απαιτητικό κοινό που
υπάρχει, που είναι τα παιδιά. Εύχομαι στη
βόλτα μας σε όλη την Ελλάδα να σας δω
όλους», ανακοίνωσε στο Instagram.

Η μεγάλη αποκάλυψη
Η Άντζελα Γκερέκου εκμυστηρεύτηκε για πρώτη φορά το
εγχείρημά της να υιοθετήσει παιδί, δηλώνοντας
αποκαρδιωμένη: «Μετά την κόρη μου, ήθελα να υιοθετήσω ένα
παιδί και είχα έρθει σχετικά κοντά. Πάντα ονειρευόμουν ότι θα
έχω τα δικά μου βιολογικά παιδιά και πολλά υιοθετημένα.
Σίγουρα χρειάζονται λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια, για να
μην αναγκάζονται γονείς που δεν έχουν παιδάκι να περιμένουν
ίσως και χρόνια».

Η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε ποτέ τη μεγάλη αδυναμία στη μητέρα της Ζέτα. Μάλιστα, σε
πρόσφατο ταξίδι τους στην Κάρυστο, η παρουσιάστρια πόζαρε με μαγιό στην αγκαλιά της,
αποκαλύπτοντας. «Αυτοκόλλητες για πάντα!
Όταν ήμουν παιδάκι εδώ ήταν οι καλοκαιρινές
μας διακοπές και τη μαμά μου να με ταΐζει με τις
ώρες μήπως και καταπιώ καμιά μπουκιά! Η μαμά μου, η κυρία Ζέτα με την τεράστια υπομονή
και την πιο ζεστή αγκαλιά!», έγραψε με αγάπη.

Ξανά νυφούλα

Τέσσερα χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου
θα γιορτάσει φέτος η Κατερίνα Στικούδη με τον
αγαπημένο της Βαγγέλη Σερίφη, παρέα με τον 7
μηνών γιο τους Βύρωνα. Η ποπ σταρ πόζαρε με
νυφικό στο Instagram και θυμήθηκε την υπέροχη ημέρα του γάμου της. «Πέρασαν τέσσερα
χρόνια από το μοναδικό πάρτι αγάπης στο Μορφάτι Θεσπρωτίας με οικογένεια, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Φόρεσα ξανά νυφικό κι ένιωσα λες και θα το ξαναζήσω (φυσικά με τον ίδιο
γαμπρό!)», σχολίασε τρυφερά.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Ανατολή Παταρίδου,
χειρουργός
ωτορινολαρυγγολόγος
κεφαλής τραχήλου, παιδοΩΡΛ

kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

Πότε είναι αναστρέψιμη

Η

απώλεια ακοής είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία προκαλεί προβλήματα στον πάσχοντα ακόμα και όταν δεν
είναι μόνιμη. «Αρκετοί είναι οι λόγοι
που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής. Τα
καλά νέα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση είναι αναστρέψιμη», εξηγεί η χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής τραχήλου,
παιδοΩΡΛ, Ανατολή Παταρίδου. «Καταρχάς, να
πούμε ότι απώλεια ακοής είναι η ολική ή η μερική
αδυναμία ακρόασης ήχου από το ένα ή και από τα
δύο αυτιά. Τα προβλήματα ακοής συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και σπάνια καταλήγουν σε πλήρη κώφωση. Οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν
σε απώλειας της ακοής είναι αρκετές», αναφέρει
η κυρία Παταρίδου.
Η απώλεια της ακοής μας μπορεί να χωριστεί
σε δύο κύριες κατηγορίες: Στη λεγόμενη βαρηκοΐα αγωγιμότητας (CHL), η οποία εμφανίζεται
εξαιτίας μηχανικού προβλήματος στο εξωτερικό
ή στο μέσο αυτί. Τα τρία μικροσκοπικά οστά του
αυτιού μπορεί να μη μεταφέρουν σωστά τον ήχο ή
το τύμπανο μπορεί να μη δονείται σε απόκριση
του ήχου. Από τα πιο συχνά αίτια που μπορεί να
προκαλέσουν αυτό το είδος απώλειας ακοής είναι
η συσσώρευση υγρού στο μέσο αυτί (εκκριτική
ωτίτιδα).
Στη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (SNHL), η
οποία εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα με το
εσωτερικό αυτί. Συχνά παρατηρείται όταν τα μι-

κροσκοπικά τριχωτά κύτταρα του κοχλία (νευρικές απολήξεις), που μεταδίδουν τον ήχο μέσω του
αυτιού, τραυματίζονται, νοσούν, δεν λειτουργούν
σωστά ή έχουν πεθάνει πρόωρα.
Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας είναι συχνά αναστρέψιμη. Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα δεν
είναι. Τα άτομα που έχουν και τις δύο μορφές

Πότε δεν είναι…
Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που η
απώλεια ακοής δυστυχώς δεν είναι αναστρέψιμη. Όπως όταν σχετίζεται με την
ηλικία. «Είναι κάτι σύνηθες να χάνει κάποιος την ακοή του σταδιακά καθώς γερνά.
Τις περισσότερες φορές το πρόβλημα προκαλείται από φυσικές αλλαγές στο εσωτερικό αυτί με το πέρασμα των χρόνων. Και η
επίπτωση είναι αθροιστική, ανάλογη με τη
χρόνια έκθεση σε δυνατούς θορύβους. Μια
ολόκληρη ζωή ακρόασης δυνατών θορύβων, όπως η αναπαραγωγή μουσικής μέσω
ακουστικών, μπορεί να προκαλέσει φθορές στα αυτιά προϊόντος του χρόνου», τονίζει η ειδικός. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι για
να αντιμετωπιστεί η απώλεια ακοής που
σχετίζεται με την ηλικία, όπως με τα ακουστικά βαρηκοΐας, που μπορεί ανά περίπτωση να είναι εξατομικευμένα.

απώλειας ακοής λέγεται ότι έχουν μεικτή βαρηκοΐα. Η ειδικός μάς εξηγεί τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η ακοή είναι αναστρέψιμη.
«Στη συσσώρευση κεριού στο αυτί: Το κερί στο
αυτί βοηθά στον καθαρισμό και στην προστασία των αυτιών. Κανονικά τα αυτιά θα καθαρίσουν από μόνα τους. Ωστόσο εάν χρησιμοποιείτε μπατονέτες για να τα καθαρίσετε, μπορεί
άθελά σας να σπρώχνετε το κερί πιο βαθιά. Αυτό μπορεί να το κάνει να μαζευτεί και να κολλήσει στο τύμπανο, όταν παράγεται σε μεγάλη ποσότητα. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται πρόβλημα
στην ακοή. Στην περίπτωση της μόλυνσης μπορεί να παρατηρήσετε ήπια απώλεια ακοής, σαν
να φορούσατε ωτοασπίδες. Η λοίμωξη συμβαίνει συνήθως, όταν το αυτί παραμένει υγρό,
κάτι που διευκολύνει την ανάπτυξη των βακτηρίων στη συγκεκριμένη ευαίσθητη περιοχή.
Μερικές λοιμώξεις στα αυτιά βελτιώνονται από
μόνες τους. Ο ειδικός ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει αντιβιοτικά για να βοηθήσει στη
θεραπεία των λοιμώξεων», αναφέρει η κυρία
Παταρίδου.

Είναι μια δύσκολη κατάσταση,
η οποία προκαλεί προβλήματα
στον πάσχοντα
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Μ

ία μέρα μετά την Πανσέληνο, για τους
περισσότερους από εμάς ανεξαρτήτως
ζωδίου εξελίσσεται μια αρκετά
απαιτητική περίοδος, που πρέπει να τη
διαχειριστούμε με υπομονή και διορατικότητα.
Επίσης η Σελήνη αλλάζοντας ζώδιο σήμερα
φέρνει μια διαφορετική ψυχολογία, πιο αισιόδοξη.
Βέβαια, πολλά δύσκολα γεγονότα βρίσκονται
ακόμη ενεργά και πρωταγωνιστούν στην
καθημερινότητά μας.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η Πανσέληνος πέρασε, αλλά όχι και τα γεγονότα
που ενεργοποιήθηκαν στη ζωή σας. Αν και δεν
ανήκετε στα τέσσερα ζώδια που ήταν περισσότερο εκτεθειμένα στη δύσκολη έκλειψη, έχετε ακόμη πολλά να φροντίσετε στην καθημερινότητά
σας.

(23/9-23/10)
Οικονομικά τα άγχη σας αυτή την περίοδο, αλλά
για όσους είχατε μεριμνήσει για το οικονομικό
μέλλον σας, μάλλον τα πράγματα θα είναι περισσότερο χαλαρά σε αυτό τον τομέα. Σήμερα ένα
μήνυμα ή μια εξόρμηση σε αγαπημένο προορισμό θα σας δώσει αρκετή χαρά.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους τα πράγματα είναι αρκετά
απαιτητικά αυτή την περίοδο, με προσωπικές
ανακατατάξεις, που κάποιες στιγμές σάς φέρνουν στα όριά σας. Σήμερα ίσως να ασχοληθείτε
με κάποιες νομικές υποθέσεις ή οικονομικές εκκρεμότητες.

(24/10-21/11)
Οι Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου είστε σε μια
χρονική στιγμή που οι σχέσεις σας παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο. Μην αφήσετε τις ζοφερές σκέψεις να διογκώσουν περισσότερο τα προβλήματα
που υπάρχουν αυτήν τη χρονική περίοδο.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο, όπου θα πρέπει να εντοπίσετε τα λάθη και τις ελλείψεις σας. Αν και δεν
έχετε ιδιαίτερα προβλήματα, οφείλετε να προλάβετε επαγγελματικές ανατροπές, που με αφέλεια
θα αφήσετε τυχόν να συμβούν.

(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα έχει περάσει στο δικό σας ζώδιο και έχετε αρχίσει να ξεκλειδώνετε από μέσα
σας κάποιες πιο ευχάριστες καταστάσεις και να
βλέπετε τα πράγματα πιο φωτεινά. Φροντίστε να
ρίξετε τους τόνους σε γεγονότα που σας έχουν
πιέσει.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Τοξότης

(22/6-22/7)
Οι καταστάσεις γύρω σας είναι περισσότερο συμβατές με τις επιθυμίες σας, αλλά δεν παύει η περίοδος αυτή να σας δημιουργεί παράπονα και
εκνευρισμούς από πρόσωπα που αγαπάτε και θέλετε να τα προστατέψετε.

(22/12-19/1)
Μια περίοδος που τα γεγονότα δεν είναι και τόσο
ξεκάθαρα για εσάς. Σήμερα θα έχετε μια τάση
απομόνωσης και ίσως μέσα από την ενδοσκόπηση να ανακαλύψετε πράγματα που δεν τα είχατε
καταλάβει πιο πριν.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Είστε στην ομάδα των ζωδίων που τα γεγονότα
γύρω σας είναι πολύ απαιτητικά και δυσκολονόητα. Κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου, λίγο μετά την έκλειψη που σας δημιούργησε για άλλη μία
φορά ανασφάλειες, νιώθετε ότι θέλετε χρόνο για
να βρείτε και πάλι τα πατήματά σας.

(20/1-18/2)
Είστε σε μια περίοδο όπου η καθημερινότητά σας
έχει γίνει αρκετά απαιτητική και δύσκολη. Πολλά
πράγματα έχουν μια πορεία που δεν μπορείτε εύκολα να διαγράψετε, έτσι πρέπει να δουλέψετε
πάνω σε ό,τι είναι εφικτό για εσάς, ώστε να υποστεί θετικές αλλαγές.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Έχετε αρκετό εκνευρισμό και παράπονα από τους
άλλους, που μάλλον είχαν μαζευτεί μέσα σας πάρα πολύ καιρό. Ήρθε η στιγμή να καταλάβετε ότι
θα πρέπει να αφαιρέσετε πρόσωπα από τη ζωή
σας, που δεν έχουν ξεκάθαρο ρόλο και σας επιστρέφουν σε καταστάσεις άχρηστες για την προσωπική σας εξέλιξη.

(19/2-20/3)
Σήμερα θα έχετε την τάση να κάνετε νέες σκέψεις
σε επαγγελματικούς προορισμούς. Ίσως να μην
είναι κάτι χειροπιαστό, αλλά νιώθετε ότι πρέπει
να προσπαθήσετε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα,
που φυσικά δεν θα ολοκληρωθεί αμέσως αλλά
ύστερα από έναν μήνα.
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Τα καλά και τα κακά νέα για τον κ. Τσίπρα

Ο
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Η συμμετοχή
ήταν σημαντική
και άρα
εκκωφαντική για
αλλαγές στον
ΣΥΡΙΖΑ, όχι
όμως και τόσο
θορυβώδης ώστε
να προκαλέσει
ρωγμές στην
πολιτική σκηνή

ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τον πήχη που είχε βάλει ο αρχηγός του για τη συμμετοχή
στην εσωκομματική διαδικασία εκλογής προέδρου και ο κ. Αλ. Τσίπρας
κέρδισε το κόμμα. Τώρα, «έρχεται και η ώρα του
λογαριασμού» για τον επικεφαλής του προσωποπαγούς πλέον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εφεξής θα είναι όχι μόνο χωρίς αντίπαλο, αλλά και χωρίς τη
δικαιολογία μιας ισχυρής εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Η ανάδειξη μόνο στελεχών από το ηγετικό
στρατόπεδο στην πρώτη δεκάδα της Πολιτικής
Επιτροπής όσο και το γεγονός ότι όλοι όσοι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες ψήφισαν
«Τσίπρα» (και όχι ΣΥΡΙΖΑ) συνιστούν καλό και
κακό νέο για τον αρχηγό.
Καλό, διότι είναι πλέον ο αδιαμφισβήτητος
ηγέτης του κόμματος και ουδείς δικαιούται να
τον αμφισβητήσει.
Κακό, διότι από εδώ και στο εξής ο κ. Τσίπρας
θα πρέπει να αναμετρηθεί όχι μόνο με τους κ.κ.
Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, αλλά και με τον
«Κανέναν», ο οποίος σε αρκετές δημοσκοπήσεις
εμφανίζει καλύτερη επίδοση. Και θα πρέπει να το
κάνει μόνος του. Με τις δικές του επιλογές. Χωρίς
να μπορεί και να δικαιούται να ισχυριστεί ότι θα
ήθελε, αλλά… οι εσωκομματικοί αντίπαλοι τον
καθυστερούν ή τον φρενάρουν.
Πέραν των κινδύνων που κρύβει για ένα κόμ-

μα, και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ, η μονοφωνία μπορεί να γίνει κουραστική, αν
δεν δύναται να μετατρέπεται διαρκώς σε ενδιαφέρουσα. Αλλά ο κ. Τσίπρας έχει πολλά ακόμα
να κάνει μέχρι εκεί. Θα πρέπει πρώτα από όλα να
μετατρέψει την ψήφο των άνω των 150.000 στελεχών, περιλαμβανομένων και ανήλικων εφήβων, σε πλειοψηφική.
Διότι μπορεί, παρασυρμένος από τη χαρά της
νίκης, να εκτίμησε την Κυριακή ότι έγινε το πιο
μαζικό κόμμα και να προβλέψει ότι στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όχι μόνο πρώτο
κόμμα, αλλά και με διαφορά, αλλά δεν είναι αυτή
η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι απέχει ακόμα πολύ
-σύμφωνα τουλάχιστον με το μοναδικό εργαλείο
μέτρησης που υπάρχει, τις δημοσκοπήσεις- για
να γίνει πρώτο κόμμα και ακόμα περισσότερο για
να κατακτήσει και διαφορά προβαδίσματος.
Όπως υπολείπεται αρκετά από το να γίνει το πιο
μαζικό κόμμα.
Οι 150.000 που μετέβησαν στις κάλπες για να
ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δημιουργούν νέα δεδομένα, αλλά πρωτίστως για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό πήγαν. Γιατί ζητούν τον μετασχηματισμό του κόμματος. Και ουσιαστικά έδωσαν «λευκή επιταγή» στον αρχηγό τους για να το πράξει.
Η συμμετοχή ήταν σημαντική και άρα εκκωφαντική για αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και
τόσο θορυβώδης, ώστε να προκαλέσει ρωγμές

στην πολιτική σκηνή. Και θα πέσουν ξανά στο ίδιο
λάθος όσοι προσπαθήσουν να μεταδώσουν την
εικόνα της επέλασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κάτι που σημαίνει ότι ο «λογαριασμός» προς το
παρόν εστάλη στον ίδιον. Και ο κ. Τσίπρας μπορεί
να λέει ότι θέλει να τον στείλει στον Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά στο βάθος γνωρίζει ότι ο πραγματικός
του αντίπαλος είναι το ΚΙΝΑΛ. Ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, και όχι ανάμεσα στη ΝΔ και
τον ΣΥΡΙΖΑ, κινούνται σήμερα οι ψηφοφόροι που
αναζητεί ο κ. Τσίπρας.
Αυτά ως προς το πολιτικό διά ταύτα. Υπάρχει
όμως και κάτι θετικό, που δεν αφορά μόνο την
προχθεσινή διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
αυτές του ΚΙΝΑΛ και της ΝΔ, με τη σειρά διεξαγωγής τους. Ότι σε μια εποχή που τα καθημερινά
προβλήματα δεν αφήνουν περιθώριο ούτε για
ανάσα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε συνέδρια, λαμβάνουν μέρος σε εκλογές
και εσωκομματικές διαδικασίες, προσβλέποντας
σε ένα καλύτερο αύριο και θεωρώντας ότι με την
ενεργή παρουσία τους θα συμβάλουν σε αυτό.
Αυτό μόνο καλό κάνει στη δημοκρατία και κατ’
επέκταση στην κοινωνία. Άλλωστε, είναι νωπές
ακόμα οι μνήμες από τον καιρό των «αγανακτισμένων» και της πλήρους απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών, η οποία μόνο «τέρατα»
μπορεί να γεννήσει.

