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O μιθριδατισμός στις μέρες μας

Ο

Μιθριδάτης ΣΤ’ Ευπάτωρ, βασιλιάς του
Πόντου και ο ισχυρότερος εχθρός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, αδικήθηκε από την Ιστορία και έμεινε γνωστός στο διάβα των αιώνων όχι για τα ανδραγαθήματα και τη στρατηγική του, αλλά για την ανοσία που
ανέπτυξε στα δηλητήρια μέσω της αυτοχορήγησής
τους σε μη θανατηφόρες δόσεις. Προνοητικός και
καχύποπτος ο Μιθριδάτης -σε τέτοιες εποχές δεν
υπήρχε εμπιστοσύνη ούτε στους πρώτου βαθμού
συγγενείς- «φόρτωνε» κρέατα και ψάρια με αρσενικό και ακόνιτο και εξ ου προέκυψε ο όρος μιθριδατισμός.
Έναν τύπο μιθριδατισμού βιώνουμε και εμείς
αυτές τις ημέρες. Μια καθημερινή αυτοχορήγηση
δηλητηρίου με τη μορφή κακών νέων, την οποία
έχουμε συνηθίσει και δεν μπορεί να μας «σκοτώ-
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σει». Για παράδειγμα, ο συνεχιζόμενος πόλεμος
στην Ουκρανία, του οποίου μάλιστα το τέλος δεν
φαίνεται να είναι ορατό. Το σοκ των πρώτων ημερών, τα πρώτα δάκρυα για τα παιδιά και τις εγκύους
και την αγωνία για την τύχη των αμάχων διαδέχθηκε σταδιακά η σχετική απάθεια ή έστω το ενδιαφέρον σε επίπεδο εξέλιξης σε ένα διεθνές γεγονός
που «τρέχει» ακόμα, όπως ήταν για παράδειγμα το
Brexit. Αλλά και στα καθ’ ημάς, μια σειρά δραματικών γεγονότων, από την τραγική ιστορία των τριών
παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη μέχρι την αυτοκτονία του 14χρονου Μάκη, έρχονται και σοκάρουν το πανελλήνιο, φορτίζουν συναισθηματικά
την κοινωνία για όσο διάστημα προβάλλονται από
τα ΜΜΕ, μέχρι που ατονούν, «υποβαθμίζονται» δημοσιογραφικά, πέφτοντας «θύματα» της ίδιας της
υπερπροβολής τους.
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Το «καταναλώστε με υπευθυνότητα» θα μπορούσε να συνοδεύει κάθε μεγάλο ειδησεογραφικό γεγονός. Είναι καθήκον του πολίτη να είναι
ενημερωμένος, να παρακολουθεί τις εξελίξεις
και να σχηματίζει μια γνώμη από τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες. Όπως έχει και το δικαίωμα
να ταυτίζεται συναισθηματικά με κάτι που συμβαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, αν αγγίζει τις
ευαίσθητες μύχιες χορδές του. Ωστόσο πρέπει να
προβάλλει και αντιστάσεις, να μπορεί να «κλείνει
τον διακόπτη» όταν υπάρχει υπερφόρτωση του δικτύου. Γιατί ως επακόλουθο από έναν «βομβαρδισμό» εικόνων, πληροφοριών, απόψεων μπορεί να
προκύψει η απόλυτη απάθεια. Και αυτό δεν είναι
θετικό, όταν ένα γεγονός έχει ιστορικές διαστάσεις και μακρά χρονικά εξέλιξη. Είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

Μαρίνα Πέππα
ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608 • www.political.gr

ΡOLITICAL

3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφουν
τα σενάρια περί
ανασχηματισμού

Μ

ε την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ επανήλθαν, και μάλιστα σε έντονο βαθμό, τα σενάρια περί
αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», πριν αναχωρήσει η ελληνική αποστολή για το σημαντικό ταξίδι στην Ουάσιγκτον, τουλάχιστον τρεις κορυφαίοι υπουργοί βολιδοσκοπήθηκαν από το Μαξίμου
για το ενδεχόμενο αλλαγής χαρτοφυλακίου. Ήταν μια συζήτηση περισσότερο θεωρητική, καθώς στις συνομιλίες που είχαν
διαπίστωσαν πως όλα τα ενδεχόμενα είναι
ανοιχτά, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός δεν έχει λάβει ακόμα τις τελικές του
αποφάσεις.
Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι
πληροφορίες, τότε μπαίνει οριστικό τέλος
στο ζήτημα των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Άλλωστε ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας πως κινείται θεσμικά, έχει
κατ’ επανάληψη δηλώσει πως οι κάλπες θα
στηθούν στο τέλος της άνοιξης του 2023.
Ενδεχομένως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, με τον ανασχηματισμό να
σταματήσει η εκλογολογία που συνεχίζεται
και δείχνει να ενοχλεί ιδιαίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι το οποίο φάνηκε με την
τοποθέτησή του στην πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα
Οι συζητήσεις στα υπουργικά και τα βουλευτικά γραφεία έχουν πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενου ανασχηματισμού δίνουν και
παίρνουν. Αρκετοί, μάλιστα, υποστηρίζουν
πως θα πρόκειται για έναν δομικό ανασχηματισμό, με αρκετές αλλαγές προσώπων
αλλά και μετακινήσεων μεταξύ υπουργών.
Το βέβαιο είναι πως η κυβέρνηση μπαίνει

στο τελευταίο έτος της θητείας της και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να
θελήσει να φρεσκάρει την κυβέρνησή του
δίνοντας ευκαιρίες και σε άλλα πρόσωπα.
Ωστόσο, έμπειροι βουλευτές σημειώνουν
πως τέτοιες κινήσεις ενέχουν ένα ρίσκο και
ειδικά στην τελική ευθεία για τις εκλογές.
Οι ίδιες πηγές δικαιολογώντας αυτή την
άποψη υποστήριζαν πως ένας ανασχηματισμός έχει πάντα δύο όψεις, τους χαρούμενους που μπαίνουν στην κυβέρνηση και
τους δυσαρεστημένους που θα αποχωρήσουν αλλά και εκείνους που περίμεναν να
πάρουν χαρτοφυλάκιο όμως τελικά έμειναν
εκτός Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι εισηγήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγήσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός από
υψηλόβαθμα στελέχη είναι διχασμένες στο
ζήτημα του ανασχηματισμού. Κάτι ανάλογο
είχε συμβεί και με το θέμα της αλλαγής του
εκλογικού νόμου, το οποίο δεν δείχνει να
προχωρά μετά την άρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, παρά το γεγονός πως ορισμένοι που ήταν υπέρμαχοι από την πρώτη
στιγμή προσπαθούν να επαναφέρουν το
επίμαχο ζήτημα. Όσον αφορά την πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες, πολλά θα κριθούν
από τις δημοσκοπήσεις στα τέλη Ιουλίου,
εκτός και αν τελικά ο πρωθυπουργός προχωρήσει σε ανασχηματισμό.

Μητσοτάκης: Εκσυγχρονίζουμε το ΕΣΥ
Στα σημαντικά αποτελέσματα που αποφέρουν οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου ανακαίνισης από τον ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν το κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία. «Η προσπάθεια αυτή είναι μια προσπάθεια διαρκής. Έχουμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να παρέμβουμε σε βασικές νοσοκομειακές υποδομές της χώρας. Αλλά θα τονίσω ότι θα συνεχίσουμε
τη συνεργασία μας και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στάθηκε αρωγός στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας Covid και
θα στέκεται αρωγός και στη συνέχεια, καθώς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας».
Το έργο της ανακαίνισης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκαν 30 έργα συνολικής επιφάνειας 14.960 τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται 23 νοσηλευτικές
μονάδες διεθνών προδιαγραφών δυναμικότητας 564 κλινών, η κεντρική αποστείρωση, κεντρικές είσοδοι, κλιμακοστάσια κ.ά.

ΝΔ: Στήριξη στους Ουκρανούς στη δομή της Ελευσίνας
Μια επίσκεψη συμβολισμού και ουσίας πραγματοποίησε ο γραμματέας της
ΝΔ Παύλος Μαρινάκης στην Ελευσίνα,
σε μια δομή που φιλοξενεί οικογένειες
εκτοπισθέντων Ουκρανών, οι οποίοι αιτήθηκαν άσυλο στην Ελλάδα μετά τη
ρωσική εισβολή. Με τη στήριξη του Μαξίμου και έπειτα από παρέμβαση του
γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού
Γρηγόρη Δημητριάδη, τα στελέχη του
κόμματος χάρισαν παιχνίδια στα παιδιά που φιλοξενούνται
στη δομή ύστερα από αίτημα των υπευθύνων. «Είναι το λι-

γότερο που μπορούμε να κάνουμε για
αυτά τα παιδιά που έζησαν μέσα στα πιο
τρυφερά τους χρόνια τη θηριωδία του
πολέμου και του ξεριζωμού. Θέλουμε
μέσα από αυτή την προσφορά να προσπαθήσουμε να τους ξαναθυμίσουμε τη
χαρά και το παιχνίδι και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσει αυτή η καταστροφική
εισβολή, να αποδοθεί δικαιοσύνη και
να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν όπως ονειρεύτηκαν», δήλωσε ο γραμματέας της
ΝΔ Παύλος Μαρινάκης.
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103 χρόνια από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού - «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»
Με κεντρικό μήνυμα πως δεν θα λησμονηθεί ποτέ, η χώρα
μας τίμησε την 103η επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού. Στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού, σε ειδική της συνεδρίαση στην Ολομέλεια.
«Η χώρα μας οφείλει πολλά στους Πόντιους, ας κλίνουμε το
γόνυ με σεβασμό στη μνήμη τους», τόνισε ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, προσθέτοντας ότι
καθήκον μας είναι να μετατρέπουμε με ψύχραιμη ανάγνωση
της ιστορίας την ανείπωτη τραγωδία σε δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση. Είπε ακόμη ότι έχει εισηγηθεί στον πρωθυπουργό τη δημιουργία ενός μουσείου που θα στεγάσει την
ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού και πως συνάντησε ευήκοα ώτα. Να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων ζήτησαν όλοι οι εισηγητές
των κομμάτων, ενώ ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης επεσήμανε πως είναι επιτακτική ανάγκη να αξιώσουμε την αποκα-

τάσταση της ιστορικής αλήθειας και πως, αν δεν παλέψουμε
εμείς, δεν θα το κάνει κανείς.
«Ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τον Ποντιακό Ελληνισμό είναι η υπόσχεση όχι μόνο ότι δεν θα ξεχάσουμε τα εγκλήματα αλλά και ότι θα κάνουμε όσα πρέπει για να μην επαναληφθούν», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ραλλία Χρηστί-

δου, ενώ η Χαρά Κεφαλίδου από το ΚΙΝΑΛ επεσήμανε ότι η
φετινή επέτειος τιμά τη μνήμη της εξολόθρευσης ενός ολόκληρου λαού και την ίδια ώρα ο πολιτισμένος κόσμος ζει μια
φρικαλεότητα στην Ουκρανία, με τη διεθνή κοινότητα να
υπνοβατεί..
Από το ΚΚΕ ο Γιάννης Δελλής τόνισε ότι όλα αυτά τα χρόνια
το κόμμα του στηρίζει σταθερά κάθε δίκαιη διεκδίκηση του
οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού κόντρα στις επιλογές
κυβερνήσεων και ΕΕ, ενώ από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Χήτας επεσήμανε ότι οι Πόντιοι δεν λησμονούν, δεν
ησυχάζουν και ότι αυτή η μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. «Τιμούμε τα θύματα μιας γενοκτονίας μόνο όταν η ψυχή τους μπορεί να δακρύσει», είπε η Μαρία Αμπατζίδη από το ΜέΡΑ25 και διάβασε μια αφήγηση ενός Ποντίου για όσα δραματικά έζησε με τον αφανισμό του Ποντιακού
Ελληνισμού.

Στη Χάγη τα νταηλίκια της Άγκυρας

Η

Αθήνα συνεχίζει τον διπλωματικό
«μαραθώνιο» για την ανάδειξη της
επιθετικής συμπεριφοράς της
Τουρκίας και μετά τις Ηνωμένες
Πολιτείες, σειρά είχε η Ολλανδία. Κατά την
επίσκεψή του στη Χάγη, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε χθες με τον ομόλογό του Βόπκε
Χέκστρα, με τον οποίο συζήτησε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ.
Δένδιας προέβη σε αναλυτική ενημέρωση
για την έξαρση της τουρκικής παραβατικότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού
του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ τόνισε ότι «ο αναθεωρητισμός αποτελεί πρακτική που δεν έχει
θέση την σήμερον ημέρα».

Όλες οι προκλήσεις
Ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε και τις
οργισμένες αντιδράσεις της Άγκυρας για την
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
Ουάσιγκτον. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «η Τουρκία έχει ανακλαστικά αντίδρασης που δεν είναι κατανοητά» και διευκρίνισε ότι «η επίσκεψη δεν είχε κανέναν αντιτουρκικό χαρακτήρα». Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Άντονι

Μπλίνκεν. Είπε πως είχε την ευκαιρία να του
δείξει περισσότερους χάρτες που αποτυπώνουν το μέγεθος της τουρκικής παραβατικότητας και χαρακτήρισε «εξαιρετικά ενοχλητικό» το ζήτημα των υπερπτήσεων. Εξήγησε,
μάλιστα, στον ομόλογό του ότι τη στιγμή που
το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια μεγάλη εξωτερική
απειλή και μια διεθνή κρίση, δεν μπορεί δύο
σύμμαχες χώρες να έχουν τέτοιου είδους
προβλήματα και με απόλυτη υπευθυνότητα
της Τουρκίας.
Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα αποδεικνύει
έμπρακτα ότι αποτελεί έναν από τους πιο
σταθερούς και αξιόπιστους νατοϊκούς συμ-

μάχους. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η
οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ζήτημα
της επέκτασης για να εκβιάσει τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τη Συμμαχία, η Αθήνα στέκεται και πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας,
χαιρετίζοντας την απόφαση της Φινλανδίας
και της Σουηδίας να υποβάλουν αίτημα προσχώρησης στο ΝΑΤΟ. «Η ένταξη δύο επιπλέον εταίρων, με βαθιά ριζωμένες δημοκρατικές παραδόσεις και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στην οικογένεια του ΝΑΤΟ θα
ενισχύσει περαιτέρω τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, την ενότητά μας και την
εμπέδωση των κοινών αξιών», αναφέρει το

υπουργείο Εξωτερικών. «Ελπίζουμε στην
ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε και με τις δύο χώρες ως νέοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Δένδιας ενημέρωσε
τον Ολλανδό ομόλογό του
για την έξαρση της τουρκικής
παραβατικότητας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στυγνός εκβιαστής ο Ερντογάν

Η

ολομέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε η Άγκυρα σε βάρος
της Αθήνας φανερώνει τη βαθιά απόγνωση αλλά και τον
έντονο εκνευρισμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα όσα ακούστηκαν στην
ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Κογκρέσο αλλά και την αντίδραση γερουσιαστών και βουλευτών, οι οποίοι καταχειροκρότησαν τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ανιστόρητοι
και προκλητικοί

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Πρώτος έστρεψε τα πυρά του στην Αθήνα ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Ερντογάν κλιμάκωσε την επιθετική του ρητορική απέναντι στην Ελλάδα εξαπολύοντας
μια αήθη επίθεση με επίκεντρο τα εξοπλιστικά, τις αμερικανικές βάσεις και το Κυπριακό: «Δείτε τι συμβαίνει με την Ελλάδα, χρωστάει στη Δύση 400 δισ. ευρώ,
όμως της δίνουν όπλα και επιτρέπουν στις
Ηνωμένες Πολιτείες να κατασκευάσουν
νέες βάσεις». Ο Τούρκος πρόεδρος με
αφορμή το Κυπριακό κατηγόρησε την
Ουάσιγκτον ότι τάσσεται ανοιχτά με το μέρος της Ελλάδας. «Λένε ότι στην Κύπρο
δεν βλέπουν θετικά τη λύση των δύο κρατών. Ποιος σας είπε όμως πως εμείς θα
δούμε θετικά όσα λέτε εσείς;», είπε ο
Ερντογάν.

Επιμένει στο «όχι»
Στο αποκορύφωμα του παραληρήματός
του, ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα αποτελεί
«δίοδο για τρομοκράτες» στην Ευρώπη.
«Η τρομοκρατική οργάνωση FETO ταξιδεύει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας.
Και αγνοούν τον κατάλογο των τρομοκρατών που τους δώσαμε. Και εξακολουθούν
να τους προστατεύουν», είπε ο Ερντογάν,
ενώ ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα θα είναι αρνητική στο ενδεχόμενο ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. «Στο παρελθόν δώσαμε
την έγκριση να ενταχθεί αυτή η χώρα
(σ.σ.: Ελλάδα). Δεν θα την ξαναπατήσουμε
με τον ίδιο τρόπο. Ενημερώσαμε τους
ομολόγους μας ότι θα πούμε “όχι” στην είσοδο της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο

ΝΑΤΟ και έτσι θα συνεχίσουμε. Το ΝΑΤΟ
είναι οργανισμός ασφαλείας, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων σε αυτό. Η Σουηδία είναι μια φωλιά τρομοκρατών», είπε ο
Ερντογάν.
Οι υψηλοί τόνοι του Τούρκου προέδρου
δεν προκάλεσαν έκπληξη στην Αθήνα,
ενώ η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι ο Ερντογάν ρίχνει στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά θέματα ώστε να ζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ανταλλάγματα για την άρση του
τουρκικού «βέτο» στο θέμα της ένταξης
των σκανδιναβικών χωρών. Και είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι ο Τούρκος πρόεδρος εκβιάζει ανοιχτά τη Συμμαχία και
δεν περιορίζεται σε έναν τύπο παζαριού
«κάτι θα πάρω, κάπου θα υποχωρήσω».

Το χαρτί των F-35
Στην ίδια γραμμή άλλωστε κινήθηκε
και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό
του Άντονι Μπλίνκεν.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
επιχείρησε να εκβιάσει την Ουάσιγκτον
ζητώντας την επαναφορά της Άγκυρας
στο πρόγραμμα των F-35 με αντάλλαγμα να δώσει το «πράσινο φως» για την
επέκταση του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση των
δύο υπουργών είχε και ελληνοτουρκικό
μενού, με τον Τσαβούσογλου να διαμαρτύρεται στον Μπλίνκεν για «μεροληπτική» στάση των ΗΠΑ απέναντι στην

Ελλάδα. «Είπα στον κ. Μπλίνκεν πως
πάντα τηρούσαν ισορροπίες στο Κυπριακό ανάμεσα στις πολιτικές επιλογές της Τουρκίας και της Ελλάδας. Του
είπα όμως ότι το τελευταίο διάστημα
έχασαν αυτή την ισορροπία», είπε ο
Τσαβούσογλου, ενώ έριξε για άλλη μια
φορά την ευθύνη στους Ελληνοκύπριους, ειρωνευόμενος μάλιστα τον Έλληνα πρωθυπουργό: «Όσο και να χειροκροτηθεί κάποιος, οπουδήποτε και να
τον χειροκροτήσουν, οι Ελληνοκύπριοι
είναι αυτοί που αρνούνται τη λύση του
Κυπριακού εδώ και 55 χρόνια».
Τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε στη
συνέχεια το έτερο «γεράκι» του Ερντογάν,
ο Χουλουσί Ακάρ. Ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα για ράλι
εξοπλισμών, λέγοντας πως «για μια χώρα
που έχει τόσα πολλά χρέη δεν είναι λογικό
να έχει τόσο μεγάλη αγάπη για τους εξοπλισμούς ή να τρέχει πίσω από νέες συμμαχίες όταν υπάρχει το ΝΑΤΟ».

Νέο παραλήρημα του
«σουλτάνου» μετά το ταξίδι
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ Ισχυρίζεται τώρα ότι η
Ελλάδα αποτελεί «δίοδο για
τρομοκράτες» στην Ευρώπη

Η Τουρκία συνεχίζει να ανοίγει μέτωπα και μετά την επίθεση
στον απόηχο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον επανήλθε με ύβρεις και προκλήσεις
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου. Με μια εμπρηστική
ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε
«παραληρηματικές» τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων,
μεταξύ των οποίων και της Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά
με τη μαύρη επέτειο.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις παραληρηματικές δηλώσεις των ελληνικών Αρχών με το
πρόσχημα της επετείου των
αβάσιμων ποντιακών ισχυρισμών που διαστρεβλώνουν πλήρως την Ιστορία», αναφέρει η
ανακοίνωση και συνεχίζει: «Αντί να βασίζεται σε τεχνητές ιστορικές αφηγήσεις που έρχονται
σε αντίθεση με την πραγματικότητα, θα ήταν πιο λογική επιλογή
για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει
τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που καθορίστηκαν από
τη Συνθήκη της Λωζάννης». Το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ξεπέρασε κάθε όριο και αντί
της αναγνώρισης της Γενοκτονίας έφτασε να μιλάει για «σφαγή της Τριπολιτσάς».
«Γενοκτονία Ελλήνων του
Πόντου από Οθωμανούς. 103
χρόνια μετά. Μαζί με το ολοκαύτωμα και το Mets Yeghern, δεν
παραγράφεται ούτε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας!
Ταπεινά αποτίουμε τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των
αδικοχαμένων και αποκηρύσσουμε την ύβριν της λήθης και
της άρνησης», έγραψε στο μήνυμά του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. «Είμαστε ένα, γιατί είμαστε
εσείς. Τεμέτερον η Ρίζα», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι περιμένει από
τον Ανδρουλάκη
η Κουμουνδούρου

Σ

τη σκιά της ολοκλήρωσης της
στελέχωσης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και
στην ανάδειξη του προέδρου
Αλέξη Τσίπρα με 170.000 ψήφους, εκ των
οποίων οι 150.000 αποκλειστικά από νέα
μέλη και όχι φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινά σήμερα στο κλειστό του Φαλήρου το συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ.
Με κεντρικό τίτλο «Η κοινωνία στο προσκήνιο» ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί την εναρκτήρια ομιλία του με αέρα
ανανέωσης, καθώς στο συνέδριο θα παραβρεθούν tiktokers και youtubers για να
το... επικοινωνήσουν.

Ρυθμιστής
Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το πώς θα
πορευτούν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Η διαφορά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον
Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης,
ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο των
ίσων αποστάσεων συζητά για συγκυβέρνηση είτε με τον Αλέξη Τσίπρα είτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κριτήριο να μην είναι
κανείς από τους δύο πρωθυπουργός.
Δηλαδή, όπως επισημαίνουν στην Κουμουνδούρου, το τρίτο κόμμα ως ρυθμιστής
επιδιώκει να επιβάλει στο πρώτο κόμμα ή

στον μεγάλο εταίρο του συνασπισμού να
μην ηγηθεί ο αρχηγός του αλλά το πρόσωπο που θα επιλέξει ο ρυθμιστής, δηλαδή ο
αρχηγός του μικρότερου κόμματος του συνασπισμού. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σε
κανέναν συνασπισμό στην Ευρώπη και με
κανέναν τρόπο.

Καμία σύγκλιση
Και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ευαγγελιζόταν τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά των διαδικασιών του κόμματός του ότι
ο λαός θα δώσει το στίγμα και ενώ θεωρητικά μιλούσε για κοινωνικές πολιτικές, μέχρι στιγμής δεν δείχνει να συγκλίνει σε καμία κοινωνική πολιτική. Προς το παρόν
έχει συμπράξει με την κυβέρνηση για όλα
τα εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ αντιθέτως δεν έχει συμπράξει με την αντιπολίτευση σε καμία πρότασή της, με εξαίρεση
την πρόταση δυσπιστίας της κυβέρνησης
που θα ήταν κάτι παραπάνω από προβληματικό, αν ο αρχηγός ενός κόμματος της
αντιπολίτευσης έδινε ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
φαίνεται πως έχει μπει στις προεκλογικές
ράγες. Και περιμένει από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο συνέδριό του να χαράξει την
πολιτική οδό που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αν ο
«δρόμος» του είναι προοδευτικός και συγκλίνει με εκείνον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή θα συ-

νεχίσει να πορεύεται σε μια πολιτική ίσων
αποστάσεων, που στην ουσία δίνει πόντους
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένει στο ακουστικό
του, θέλει μια προοδευτική διακυβέρνηση
με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ, όμως δεν
μπορεί να υπερβεί τις κόκκινες γραμμές
του για να γίνει πράξη.

Η κεντρική γραμμή
Όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές κοντά
στον πρόεδρο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει
να δει πώς θα εξελιχτεί το συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ, τι θα προκύψει ως κεντρική γραμμή σε ένα προεκλογικό πλαίσιο και αναλόγως θα κινηθούν και οι ίδιοι σε ό,τι αφορά
τις πιθανότητες προοδευτικής σύγκλισης.

Το μεγάλο ερώτημα που
απασχολεί τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι το πώς θα πορευτεί
το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές

Εγκρίθηκαν τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ
Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι πέντε προτεινόμενοι από τον υπουργό Οικονομικών για τον διορισμό τους
στις θέσεις των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για τους Αιμίλιο Γαλαριώτη, Κωνσταντίνο Ελευθερίου, Ελευθέριο
Κρητικό, Χρήστο Κωτσόγιαννη και Νικόλαο Μυλωνά. Υπέρ
της υποψηφιότητας των πέντε νέων μελών της ΑΑΔΕ τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και της
Ελληνικής Λύσης.
Πάντως, η Επιτροπή αποφάσισε με ομόφωνη γνώμη το

αμέσως επόμενο διάστημα να κληθεί για να ενημερώσει,
σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ για τα αποτελέσματα του έργου της σε ό,τι
αφορά το λαθρεμπόριο καυσίμων και τη φοροδιαφυγή.
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης έθεσε «το μείζον ζήτημα της αντιμετώπισης και πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων», όπως το
χαρακτήρισε, τονίζοντας ότι παρά τις παρεμβάσεις το φαινόμενο αυτό συνεχίζει να είναι μια μεγάλη πληγή που φτάνει σε ονοματεπώνυμα πολύ ψηλά στη χώρα μας και έχει
δημιουργήσει ένα κύκλο αίματος -επειδή είναι πολλά τα

λεφτά- με δεκάδες δολοφονικές απόπειρες. «Πίσω από τις
ακραίες αυτές παράνομες ενέργειες είναι πρατήρια, διαλύτες, φοροδιαφυγή επί του πετρελαίου και είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βούτσης.
Απαντώντας, ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι το
φαινόμενο του λαθρεμπορίου καυσίμων έχει περιοριστεί
σημαντικά, με τη χώρα μας να καταφέρνει να πλησιάζει τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, και πως υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες κυρίως σε ό,τι αφορά τα καπνικά και τα αλκοολούχα
ποτά και μετά τα καύσιμα, που είναι ο βασικός πυλώνας
της φοροδιαφυγής.
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KENTΡΙ

Βίντεο Στυλιανίδη για πρόληψη

ΑΞΙΖΕΙ…

Το πάρτι του Πατούλη

Θυμάστε που σας έλεγα ότι βουλευτές είχαν κάνει παράπονα
τον Απρίλιο και τον Μάιο που το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν είχε προωθήσει έργο για
την πρόληψη των πυρκαγιών; Ε λοιπόν εισακούστηκαν και έτσι ο Χρήστος Στυλιανίδης με
την ομάδα του ετοίμασε ένα βίντεο με οδηγίες
προς όλους για την αποφυγή πυρκαγιών από
αμέλεια, που προβλήθηκε αυτές τις μέρες και θα
προβάλλεται για καιρό στα ιδιωτικά κανάλια ως κοινωνικό μήνυμα. Και ο άγιος φοβέρα θέλει…

To επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ
υπουργών για το θέμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών. Έχουν παρατηρηθεί πολλά παράπονα και καθυστερήσεις στις υπηρεσίες
τους, τα οποία έφτασαν και στα αυτιά του
στενού επιτελείου του πρωθυπουργού
και πρέπει να διορθωθούν άμεσα.

Πάρτι είχε προχθές στο «Pasaji» του CityLink ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης λόγω των γενεθλίων του και πραγματικά
φράκαρε όλος ο διάδρομος από εκατοντάδες φίλους και
συνοδοιπόρους του που ήρθαν να του ευχηθούν. Είδαμε αρκετούς πολιτικούς όπως τον Κωστή Χατζηδάκη,
τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, δημοσιογράφους και ανθρώπους της showbiz, φίλους αλλά και
απλούς ψηφοφόρους. Πάντως, το θηλυκό στοιχείο κυριάρχησε στο πάρτι, αφού είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Πατούλης έχει μεγάλη
πέραση στο γυναικείο φύλο.

Ο Μπακόλας Νο2 του ΕΛΚ

Σ

το Νο2 της ιεραρχίας
του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος
είναι, κατά πληροφορίες, έτοιμος να αναρριχηθεί ο επί σειρά ετών εξ απορρήτων σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη επί διεθνών
ζητημάτων και άτυπος σύνδεσμός του σε ΗΠΑ και Βρυξέλλες Θανάσης Μπακόλας. Η
«σκιά» του πρωθυπουργού
στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και στην καρδιά της
Ευρώπης, με υψηλές διασυνδέσεις στο αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο αλλά και
στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, αποτελεί, σύμφωνα
με το έγκυρο Politico, την
πρόταση του νυν προέδρου
του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ
ώστε να αντικαταστήσει τον
Ισπανό Αντόνιο Λόπεζ - Ιστούριθ ως νέος γενικός γραμμα-

τέας του ευρωπαϊκού συντηρητικού κόμματος, εφόσον
βεβαίως η υποψηφιότητά του
εγκριθεί από το Κογκρέσο
στις αρχαιρεσίες που θα
πραγματοποιηθούν στο Συνέδριο του ΕΛΚ το διήμερο 31
Μαΐου - 1 Ιουνίου στο Ρότερν-

ταμ της Ολλανδίας, αμέσως
μετά την κρίσιμη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις
Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο
που το άλλοτε παντοδύναμο
ΕΛΚ έχει απολέσει μέρος της
επιρροής που ασκούσε στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το

Ευρωκοινοβούλιο, οι δρομολογούμενες αλλαγές στοχεύουν να το επαναφέρουν
στη δεσπόζουσα θέση που
μέχρι πρότινος απολάμβανε
στο ευρωπαϊκό πολιτικό στερέωμα ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για το προφίλ Μητσοτάκη
Κέντρου που διεκδικεί εκ νέου το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Παράλληλα, υπάρχει και μια
μεγάλη γκρίνια στελεχών για τις παρεμβάσεις των Θεόδωρου Πάγκαλου, Νίκου
Παπανδρέου αλλά και του Σπύρου Καρανικόλα, οι οποίοι δέχτηκαν με διθυράμ-

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το στενό επιτελείο Ανδρουλάκη βρίσκεται σε προβληματισμό μετά την ομιλία
του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, καθώς
κατέδειξε ότι η πολιτική προσωπικότητα
του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει παρασάγγας από τις υπόλοιπες πολιτικές φιγούρες της αντιπολίτευσης. Ήδη οι δημοσκοπήσεις -και αυτό θα βγει σιγά σιγάπου έχουν και αυτοί στα χέρια τους δείχνουν ότι το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
επέδρασε σημαντικά τόσο στον δείκτη καταλληλόλητάς του έναντι των άλλων αρχηγών όσο και στην παράσταση νίκης της
Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που φοβούνται
είναι μήπως ο θετικός απόηχος του ταξιδιού δημιουργήσει μεγαλύτερη εισχώρηση του πρωθυπουργού στον χώρο του

βους την ομιλία του πρωθυπουργού. Και
καλά ο Πάγκαλος, λέει την άποψή του και
σε όποιον αρέσει. Ο Νίκος Παπανδρέου
έχει επαφή με τον Ανδρουλάκη, αλλά
προφανώς δεν μπορούσε να μην παραδεχτεί το αυτονόητο.

Από αρμόδια πηγή έμαθα ότι προχθές το γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου έστειλε αίτημα στο γραφείο
του δημάρχου Αθηνών Κώστα Μπακογιάννη για συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη 24/5 στα γραφεία του κτιρίου της οδού Κατεχάκη. Στη συνάντηση από πλευράς υπουργείου, εκτός από τον υπουργό, θα είναι ο
υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της
ΕΛΑΣ και από την άλλη πλευρά ο δήμαρχος και τα επιτελικά στελέχη
που θα φέρει ο ίδιος. Αναμένουμε τις εξελίξεις…

Πώς έγινε η επιστροφή
του Πέτρου Ευθυμίου;
Επιστροφή στα κομματικά δρώμενα του ΠΑΣΟΚ για τα καλά... κάνει ο Πέτρος Ευθυμίου, ο
οποίος αποδέχτηκε τη θέση του προέδρου του
3ου Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που του πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως έμαθα, το τηλεφώνημα από τον πρόεδρο έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι προς τον Πέτρο
και εκείνος αισθάνθηκε τιμή
και ίσως και μια υποχρέωση να
το αναλάβει. Η θέση που αναλαμβάνει θεωρείται και ένα
πρόκριμα για να κατέβει και στα
όργανα του Κινήματος. Η περίπτωση του Πέτρου Ευθυμίου δεν είναι τυχαία. Πέρα από τις
σημαντικές θέσεις που κατείχε στο κόμμα και
στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, χαίρει εκτίμησης από
όλους τους πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ
διατηρεί σχέσεις με μεγάλα think tanks της
Κεντροαριστεράς, όπως η ΔιαΝΕΟσις, το ΕΛΙΑΜΕΠ κ.ά., τα οποία τροφοδοτούν συχνά κόμματα και κυβερνήσεις με σημαντικά στελέχη.
Ποιος εξωκοινοβουλευτικός
υπουργός που μετέχει στον
στενό πυρήνα του Μαξίμου κάνει διαρροές εναντίον του Νίκου
Δένδια σε καθημερινή εφημερίδα και
μάλιστα εν αγνοία του πρωθυπουργού;

Κίεβο reloading
Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής
Κωνσταντίνο Τασούλα έστειλε ο βουλευτής
Βορείου Τομέα της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος και μέσα από αυτήν προτείνει την αποστολή αντιπροσωπείας βουλευτών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, με σκοπό
την πολιτική υποστήριξη της χώρας. Σημαντική
η πρωτοβουλία, αλλά, όπως μαθαίνω, έχει
σχεδιάσει ήδη κάτι αντίστοιχο το υπουργείο
Εξωτερικών, δηλαδή μια νέα επίσκεψη στο
ελεύθερο Κίεβο, από τη στιγμή που έχει επαναλειτουργήσει η ελληνική πρεσβεία εκεί υπό
τον Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο πρόξενος της Μαριούπολης.
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Ο γιος του Ανδρέα

Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Κογκρέσο των ΗΠΑ σχολίασε με ανάρτησή
του στα social media ο Νίκος Παπανδρέου.
«Για έναν πολίτη με διπλή υπηκοότητα
όπως εγώ που ασχολείται με την πολιτική
και στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα όλη του τη
ζωή και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη εικόνα από την ομιλία του
πρωθυπουργού στην κοινή συνεδρίαση του
Κογκρέσου ήταν αυτή που έπρεπε», τόνισε
αρχικά ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου.
«Απέδειξε ότι είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν αποφασίσει να αναμετρηθούν με παγκόσμια θέματα
που μας στοιχειώνουν χωρίς να εγκαταλείπουν τις αρχές της δημοκρατίας και της
ισότητας, αξίες που μοιράζονται και οι δυο
χώρες», επεσήμανε ακόμη. Είπατε κάτι;

Χρονικό του Χρόνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022

Χάος στις
φοιτητικές εκλογές,
δεν συμφωνούν
στα αποτελέσματα
Πρωτοφανές χάος έχει προκληθεί με τις φοιτητικές εκλογές που διεξήχθησαν την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από τρία χρόνια, καθώς
οι φοιτητικές παρατάξεις όχι απλώς δεν κατάφεραν να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα αλλά
δεν συμφωνούν ούτε ως προς την πρωτιά. Σύμφωνα με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παράταξη ήρθε
πρώτη με ποσοστό 45,8% και ακολουθούν Πανσπουδαστική με 25,53% και ΠΑΣΠ με 8,92%.
Στον αντίποδα, η Πανσπουδαστική στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε εμφανίζεται νικήτρια
με 33,43%, ενώ ΔΑΠ και ΠΑΣΠ βρίσκονται στο
27,66% και το 10,13% αντιστοίχως. Την ίδια ώρα,
η ΚΝΕ κάνει λόγο για «μαγείρεμα» από τη ΔΑΠ
και την κατηγορεί ότι εξέδωσε αποτελέσματα
σε μόλις 109 από τους 274 συλλόγους, καλώντας τη να δημοσιεύσει αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών όλων των φοιτητικών συλλόγων. Σε ένα σημείο φαίνεται να συμφωνούν
όλες οι παρατάξεις και αυτό αφορά τον καταποντισμό της νεοεμφανιζόμενης παράταξης
Bloco που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Να σας δώσω και ένα άγνωστο
στοιχείο: Την ομιλία στο Κογκρέσο την είχε γράψει μόνος
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην αγγλική… Συγκίνησε, ενθουσίασε, αλλά δυσκόλεψε πολύ
τους συνεργάτες του που έτρεχαν τελευταία στιγμή να κάνουν τη μετάφραση στα ελληνικά για να
τη δώσουν στους Έλληνες δημοσιογράφους.
Πάντως επρόκειτο για μια ομιλία γραμμένη από
καρδιάς.

ΚΕΝΤΡΙ
Οι τρεις χάρτες
του Μητσοτάκη

Για να ξέρετε: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέδωσε στον Τζο Μπάιντεν τρεις χάρτες. Ο
πρώτος είναι αυτός της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο
οποίος «εξαφάνιζε» την Κύπρο, την Κρήτη, την
ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αλλά και άλλες περιοχές της Μεσογείου έως τη Λιβύη. Ζήτησαν, μάλιστα, αντίγραφα για να τον μελετήσουν. Ο δεύτερος ήταν ο χάρτης των υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά. Ο τρίτος χάρτης απεικόνιζε την ελληνοαμερικανική συμφωνία, τα σημεία όπου αναπτύσσονται αμερικανικές βάσεις με ιδιαίτερη
έμφαση σε Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο,
αλλά και σε Λάρισα και Σούδα.

This is an order:
Πασοκοποίηση παντού…

Αντιπυρική θωράκιση…
Σε ανύποπτο χρόνο είχα αναρωτηθεί
από αυτήν εδώ τη στήλη τι κάμει ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος είναι άφαντος εδώ και μήνες… Μου είπαν ότι εργάζεται αθόρυβα.
Τώρα έμαθα ότι κάτι κινείται στο αρμόδιο
υπουργείο. Έφτιαξε ομάδα δασοκομάντος
με 590 άτομα και προχώρησε σε μίσθωση
46 εναέριων μέσων, αντί 31 την περσινή
χρονιά. Πρόκειται για 9 βαρέος τύπου ελικόπτερα Sikorsky, 12 μεσαίου τύπου Kamov, 8 ελικόπτερα Agusta Bell και 17 Air
Tractors. Τα μισθωμένα εναέρια μέσα
αθροίζονται στα 40 ιδιόκτητα (Canadair,
Pezetel κ.ά.), με την ηγεσία της Πυροσβεστικής μάλιστα να υιοθετεί δόγμα άμεσης
από αέρος προσβολής της φωτιάς.

Ενώνει και την… ένωση
Τον είχαμε ξεχάσει από
τις… θρυλικές εποχές
των μνημονίων, αλλά
επέστρεψε. Με την κοτσίδα του, το τσιγαράκι
του, συνοδευόμενος
από δύο σωματοφύλακες, ο Αρτέμης Σώρρας βρέθηκε σε μια βίλα στο Λαγονήσι να μιλήσει
στους φανατικούς οπαδούς του. Έχει σηκώσει
και σχετικό βίντεο στο TikTok. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, χαιρετά τους οπαδούς του και δηλώνει ότι… επέστρεψε! Και λέει «ενωθήκαμε και
τώρα ενώνουμε την ένωση»… Πού το σκέφτηκε ο αρχηγός; Ενώνουμε την ένωση…

Μετά την «πασοκοποίηση» της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή του προέδρου Αλέξη πρέπει να
αλλάξουμε και τις ΟΜ (οι λεγόμενες Οργανώσεις Μελών). Να τις κάνουμε όπως επί Ανδρέα, τοπικές οργανώσεις… Έχει δώσει σχετική εντολή ο πρόεδρος να ανοίξουν οι πόρτες
στις γειτονιές και να εγγράφονται ελεύθερα
μέλη που δεν είναι του στενού αριστερού κομματικού πυρήνα. Μάλιστα, όπως έμαθα, όποιος υπεύθυνος ΟΜ αρνηθεί να εγγράψει νέα
μέλη θα πέφτουν κεφάλια. This is an order,
έτσι λένε από το γραφείο του προέδρου.
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Η Δόμνα ενοχλεί πολλούς…

Τo... Πρόσωπο
Πέθανε η «σιδηρά
κυρία» της Μακεδονίας
Κατερίνα Βελλίδη
Έφυγε από τη ζωή η
πάλαι ποτέ «σιδηρά
κυρία» της Βορείου
Ελλάδας, Κατερίνα
Βελλίδη, πρώην ιδιοκτήτρια των ιστορικών εφημερίδων
«Μακεδονία» και
«Θεσσαλονίκη». Κόρη του Ιωάννη Βελλίδη, προσωπικού φίλου του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η ίδια βρέθηκε πολλές
φορές στο στόχαστρο της κριτικής, καθώς στα χέρια της κατέρρευσε -στα τέλη
της δεκαετίας του ’90- ο μεγαλύτερος
εκδοτικός όμιλος της Βόρειας Ελλάδας.
Οι Θεσσαλονικείς ακόμα θυμούνται την
έντονη κοσμική ζωή της, τις δεξιώσεις
στο κότερό της, τις βεγγέρες και τις βόλτες με τη Rolls Royce. Η Κατερίνα Βελλίδη έχει συνδεθεί με τις χρυσές και λαμπερές δεκαετίες του ’70 και του ’80 της
Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Γενεύης και από το Τμήμα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης. Κρυφά από τους γονείς
της, παντρεύτηκε τον Έλληνα διπλωματικό υπάλληλο στην Ελβετία Σταμάτη Γεωργίου, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη. Η νεκρώσιμος ακολουθία της θα τελεστεί σήμερα στις 11.00 το πρωί στον
Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου.

ΚΕΝΤΡΙ
Αν κατάλαβα καλά, κάποιοι αμφισβητούν την ευαισθησία της υφυπουργού
Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου, επειδή θέλει να βάλει κανόνες στο χάος; Μεταξύ άλλων άκουγα και τη γραμματέα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κυρία Ευαγγελία
Λιακούλη να περνά γενεές δεκατέσσερις τον Κωστή Χατζηδάκη και τη Δόμνα
Μιχαηλίδου ότι πάνε να κλείσουν το «Χαμόγελο του Παιδιού». Δηλαδή στο
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θέλουν παιδιά στην εφηβεία να μένουν στοιβαγμένα σε ένα
δωμάτιο, επειδή κάποιο ίδρυμα έχει ως κληροδότημα ένα μικρό σπίτι; Δεν
έχουν πρόβλημα να μένουν σε ένα οίκημα 17 παιδιά με μία κοινή τουαλέτα; Η
Μιχαηλίδου είναι αυτή που έδωσε τη μάχη της αναδοχής, αλλά και σήκωσε
τα μανίκια για να ελέγξει δομές που δεν είχε αγγίξει κανείς ποτέ. Ενοχλεί
πολύ και πολλούς τελικά η κυρία Μιχαηλίδου.

Μεταξύ Ρένας και Έφης
Το πουσάρισμα του προέδρου για να βγουν στην πρώτη
πεντάδα η Ρένα και η Έφη σηματοδοτεί την επαναφορά της
πρώτης στο κόμμα και την ομπρέλα προστασίας στη δεύτερη. Ειδικά στην περίπτωση της Δούρου μπορούμε να μιλάμε
για ολική επαναφορά, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας
κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας από τη Δούρου λόγω των
δικαστικών περιπετειών της. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον Αλέξη αρέσει η ίντριγκα, το «διαίρει και βασίλευε» και στο πρόσωπο της Ρένας βρήκε το αντίβαρο της
Έφης. Μήπως και ο ίδιος δεν ήταν καρπός εσωκομματικής
ίντριγκας; Ξεχνιούνται αυτά; Άλλωστε, χθες ένας γνήσιος Συριζαίος μού είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού το εξής: «Σκέψου
τη Ρένα γραμματέα του κόμματος, κάν’ το εικόνα στο μυαλό σου».

Η δημόσια εμφάνιση του Καραμανλή

Υ

πάρχει ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μια δημόσια εμφάνιση που
ετοιμάζεται να κάνει ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» σε εκδήλωση για οργάνωση γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής. Θα εμφανιστεί στην πρώτη επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών
«Παναθηναϊκή». Η συγκεκριμένη γυναικεία οργάνωση δραστηριοποιείται από το
1983, παρεμβαίνοντας σε ζητήματα ισότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα. Η πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των εορτασμών της συμπλήρωσης 40 ετών, θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης 1η Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν θα μιλήσει
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, με θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη στη
δίνη μεγάλων αλλαγών». Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον για
το τι πρόκειται να πει ο πρώην πρωθυπουργός…

Κάτω τα χέρια
από τα παιδιά…
Αυτό που τα τρολ της αριστερής
διανόησης έχουν βάλει τον ανεμιστήρα και πετούν λάσπη στα παιδιά
των πολιτικών, εκτός από ανήθικο,
είναι και επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας. Τα κομματικά μπουλντόγκ
έχουν λυσσάξει με την κόρη του
Άδωνι Γεωργιάδη που βρήκε δουλειά στο Ελληνικό και τώρα ανακάλυψαν νέο θέμα, επειδή στο ταξίδι
του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
δεν ήταν μαζί ο γιος του ο Κωνσταντίνος. Η χυδαιότητά τους ξεπερνά κάθε όριο. Αφήνουν, μάλιστα, να εννοηθεί ότι κάτι συμβαίνει στις σχέσεις πατέρα και γιου και διακινούν
απίστευτες ηλιθιότητες σε αντιπολιτευτικά σάιτ. Δυστυχώς, τα τρολ των
0,60 δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.

LOCK
Δεν ξέρω αν θα κάνει ανασχηματισμό το επόμενο διάστημα… Αυτό που ξέρω είναι ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μετά
και το ταξίδι του στις ΗΠΑ αισθάνεται πανίσχυρος πολιτικά
και δεν θα μπει σε καμία διαδικασία τήρησης πολιτικών
ισορροπιών ούτε με «γαλάζιους δεινόσαυρους» ούτε με
κέντρα και παράκεντρα.
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ΘΕΣΕΙΣ

Υπερήφανοι Έλληνες - Υπερήφανη Ελλάδα

O

της

Μαριάνθης
Δ. ΚαφετζήΡαυτοπούλου
Αντιπρόεδρος
ΕΟ & Κ - Ζάππειο
Μέγαρο
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,
Βόρειο Τομέα
Β1 Αθηνών

Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος
Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε
ενώπιον των μελών των δύο αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων, Γερουσίας και
Βουλής των Αντιπροσώπων, επιτρέποντάς μας
έπειτα από χρόνια με θάρρος να μπορούμε να
λέμε ότι νιώθουμε υπερήφανοι. Ελληνίδες και
Έλληνες ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων
γίναμε όλοι ένα, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε.
Ιστορική στιγμή όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έγινε δεκτός με παρατεταμένα και θερμά χειροκροτήματα από τα μέλη του Κογκρέσου, την
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και την
πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι
Πελόζι, που σηκώθηκαν όρθιοι, αλλά και όταν
θερμά χειροκροτήματα συνόδευσαν τις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού στα κοινά σημεία του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1821 και της Ουκρανίας, καθώς και τη
σύνδεση του Μεσολογγίου με τη Μαριούπολη.
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον εκλεγμένο ηγέτη του λαού που δημιούργησε τη δημοκρατία να απευθύνεται στους αιρετούς του λαού που υπεραμύνθηκαν των δημοκρατικών ιδεωδών από τη στιγμή της δημιουργίας του κρά-

τους τους», ανέφερε, απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, σε μια εκτενή ομιλία, αναφέρθηκε
στην τουρκική προκλητικότητα, στο Κυπριακό
χωρίς περιστολές, στην Ουκρανία, στην πανδημία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής όταν δήλωσε
ότι «κανείς ποτέ δεν θα δεχτεί τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο». Το ίδιο απόλυτος και ξεκάθαρος ήταν όταν ανέφερε ότι «η Ελλάδα πάντα είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους γείτονες της.
Δεν θα ανεχθούμε καμία πράξη επιθετικότητας.
Πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι υπερπτήσεις
πάνω από τα ελληνικά νησιά». Ολοκληρώνοντας
την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε
μνεία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, ανέφερε ότι Έλληνες μετανάστες ξεκίνησαν σαν
εργάτες με το όνειρο η επόμενη γενιά να ζήσει
καλύτερα και τα κατάφεραν: Έξι από τη νεότερη
γενιά είναι στο Κογκρέσο.
Βέβαια, οι υπερήφανοι Έλληνες δεν απεμπολούν τα χαρακτηριστικά τους. Και ενώ ακόμα
και μέλη του Κογκρέσου δήλωναν ότι ήταν μια
από τις καλύτερες ομιλίες που είχαν ακούσει,
ενώ δεν έλειψαν οι πολυάριθμες και εγκωμια-

στικές αναφορές των ξένων μέσων για την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού, σε μια κομβική
στιγμή όπως τόνισαν για τις δημοκρατίες ανά
τον κόσμο, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο κ.
Σκουρλέτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και δηλώνει ότι η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν «διασκεδαστική για το ακροατήριό του», για αυτό
τον χειροκροτούσαν, και ότι περιορίστηκε σε
μια «ελαφριά συζήτηση που δεν πήγε στα επίδικα». Ανέφερε ότι άκουσε την ομιλία και ένιωσε
«θλίψη, απογοήτευση και αγωνία», γιατί ο πρωθυπουργός «δεν είχε το σθένος ούτε να κατονομάσει την Τουρκία στην ομιλία του», παρ’ όλα
αυτά οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν για ποιον μιλούσε ο πρωθυπουργός, με αποτέλεσμα η οργή του
τουρκικού Τύπου να είναι φανερή και να μιλούν
για «προβοκάτσιες» και για «προκλητικές αναφορές».
Τέτοιες στιγμές, μικροπολιτικές που προσπαθούν να υποβιβάσουν ένα ιστορικό γεγονός
εθνικής σημασίας δείχνουν μικρότητα, αμηχανία και σίγουρα δεν προασπίζουν την πατρίδα,
τη δημοκρατία, αλλά μας γεμίζουν θλίψη και
απογοήτευση. Ένας λαϊκισμός που μηδενίζει
αυτόν που τον ασκεί.

EUSAIR Forum με στόχο την ανάπτυξη Αδριατικής και Ιονίου

Η

Βοσνία/Ερζεγοβίνη ανέλαβε την προεδρία της πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) και της Στρατηγικής
της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής, από την
Αλβανία, για τον επόμενο χρόνο.
Στα Τίρανα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία από την ΕΕ το 7ο Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής και
Ιονίου (EUSAIR), με κεντρικό τίτλο «ΕΕ - Νεολαία πολιτιστική ανταλλαγή», καθώς η Αλβανία
είχε την προεδρία του φόρουμ.
Στη στρατηγική συμμετέχουν τέσσερις χώρες-μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβενία
και η Κροατία, και έξι εκτός ΕΕ: Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βόρεια
Μακεδονία και Σαν Μαρίνο. H συνεργασία υλοποιείται μέσω τεσσάρων πυλώνων, οι οποίοι
αφορούν τη γαλάζια ανάπτυξη, τη συνδεσιμότητα (μεταφορές και ενέργεια), το περιβάλλον
και τον τουρισμό.
Ο γενικός στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή.
Το 7ο Φόρουμ της EUSAIR, όπως τόνισαν οι
διοργανωτές του, είχε σχεδιαστεί ως μια μεγάλη δράση δικτύωσης και εμπειρίας, προσφέροντας ευκαιρίες για ανταλλαγή καλών συνεργειών.

Ήταν μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον
της στρατηγικής και τον ρόλο της στην αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων στην περιοχή
της Αδριατικής και του Ιονίου.
Με αφορμή το γεγονός ότι το 2022 είναι το
έτος νεολαίας για την ΕΕ, στις συνεδριάσεις του
φόρουμ δόθηκε έμφαση στη νεολαία που μένει
στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.
Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, την πράσινη ατζέντα της ΕΕ, τον τουρισμό,
τον πολιτισμό και τη συνδεσιμότητα, είτε με την
ψηφιοποίηση είτε με τις μεταφορές και τις υποδομές.
Η αλβανική κυβέρνηση, όπως επεσήμανε ο
αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Megi Fino, έχει προσδιορίσει έξι βασικούς τομείς για επενδύσεις: τουρισμός, γεωργία, ενέργεια, μεταφορές, μεταποίηση, ICTBPO και TEDA. Ο τουρισμός είναι ένας από
τους σημαντικότερους τομείς με μεγάλη σημασία για την αλβανική οικονομία, τόσο από νομισματική άποψη όσο και από άποψη απασχόλησης και με θετικές προβλέψεις για περαιτέρω
ανάπτυξη. Ο κλάδος κατά το έτος της νόσου
Covid-19, το 2020, κατέγραψε άμεση συνεισφορά 10,6% του ΑΕΠ και συνεισφορά 17,5%
στη συνολική απασχόληση στην Αλβανία, δημι-

ουργώντας περίπου 194.600 νέες θέσεις εργασίας. Το έργο «Τίρανα 2030», όπως τόνισε ο
αναπληρωτής πρωθυπουργός της Αλβανίας κ.
Arben Ahmetaj, περιλαμβάνει προηγμένες
υποδομές, πράσινους διαδρόμους και ενίσχυση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης,
σχολεία ανοιχτά 24 ώρες, εγκαταστάσεις για
τους πολίτες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
βελτίωση του αγροτικού συστήματος και προσβασιμότητα για όλους. Το «Τίρανα 2030», το
οποίο προωθείται από την κεντρική κυβέρνηση
και δομήθηκε σε στενή συνεργασία με τις τοπικές διοικήσεις, είναι επίσης το μεγαλύτερο έργο που ηγείται ενός προγράμματος για το μέλλον όλων των μεγάλων αλβανικών πόλεων.
Η στρατηγική αναπτύχθηκε από κοινού από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες και τους
εμπλεκόμενους φορείς της περιφέρειας
Αδριατικής - Ιονίου, οι οποίοι συμφώνησαν να
συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος κάθε κράτους και ανάπτυξης
ολόκληρης της περιοχής.
Η νεολαία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα
αναληφθούν πρωτοβουλίες από την ΕΕ για την
ενίσχυσή της.
Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ είναι το επόμενο στοίχημα για την ενίσχυση του
θεσμού και απαιτεί εγρήγορση και ευελιξία.

του

Κων/νου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
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Α

νοίγει σήμερα στις 18.00 η αυλαία του 3ου Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (20-22 Μαΐου)
στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο,
όπου κυριαρχεί ως γεγονός η ομιλία του
Νίκου Ανδρουλάκη.

TO ΘΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία
με ομιλία Ανδρουλάκη,
παρουσία Σημίτη,
Παπανδρέου και Βενιζέλου

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Οι διοργανωτές του συνεδρίου επιδιώκουν από την πρώτη μέρα να κερδίσουν τη
μάχη των εντυπώσεων, στέλνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσοι θέλουν να
παρακολουθήσουν την ομιλία, είτε έχουν
εκλεγεί σύνεδροι είτε όχι.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με κεντρικό
σύνθημα «Η κοινωνία στο προσκήνιο» και
με φόντο την ενότητα «στη σκιά του πράσινου ήλιου», που επιστρέφει θριαμβευτικά, θα μιλήσει ενώπιον τριών πρώην προέδρων του κόμματος (Σημίτης, Παπανδρέου, Βενιζέλος), εκ των οποίων οι δύο
είχαν διατελέσει πρωθυπουργοί. Τρία
πρόσωπα που έχουν τους δικούς τους
συμβολισμούς και το καθένα με τον τρόπο
του θα μεταφέρει το δικό του μήνυμα.
Όπως όλα δείχνουν, θα είναι ένα εσωκομματικό τριήμερο χωρίς αμφισβητήσεις,
όπου η ίντριγκα θα περιοριστεί στην προσπάθεια εκλογής των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, ύστερα από πρόταση του κ. Ανδρουλάκη ο πρώην υπουργός Πέτρος Ευθυμίου θα είναι ο πρόεδρος
του συνεδρίου.

Πολιτικό στίγμα
Το περιεχόμενο της ομιλίας του Νίκου
Ανδρουλάκη αναμένεται να κινηθεί στη
διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πολιτικού
στίγματος για την επόμενη μέρα με αποκρυστάλλωση της σοσιαλδημοκρατικής
ταυτότητας του κόμματος, την ευδιάκριτη
οριοθέτηση του χώρου μεταξύ ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την κατάθεση σύγχρονων εναλλακτικών προτάσεων διακυβέρνησης.
Ουσιαστικά, με το συνέδριο αυτό «θα
πατηθεί το κουμπί» για την επανεκκίνηση
του κόμματος και τη φυγή προς τα εμπρός
μέσα σε ένα ισχυρό πλαίσιο ενότητας και
ανανέωσης. Η έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου θα είναι μια ξεχωριστή και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για
όλους, καθώς θα προβληθεί ένα βίντεοαφιέρωμα στη ζωή και το έργο της Φώφης
Γεννηματά. Θα ακολουθήσει ένα άλλο βίντεο που θα παραπέμπει σε ιστορικές στιγμές και τα επιτεύγματα της δημοκρατικής
παράταξης.

Συνέδριο
ΠΑΣΟΚ με
πράσινο ήλιο
και TikTok
Πρόσκληση στους πολίτες να παρακολουθήσουν από κοντά την αποψινή ανοιχτή ομιλία του στο κλειστό
του Τάε Κβον Ντο απηύθυνε χθες ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μιλώντας στον ρ/σ του
ΣΚΑΪ: «Είναι ένα ανοιχτό συνέδριο. […] Κλείνουμε το οργανωτικό σκέλος και τη δομή της παράταξης, αλλά παράλληλα κάνουμε άλλο ένα βήμα για το πρόγραμμα. Και το πιο
σημαντικό πράγμα είναι τι απαντήσεις δίνουμε στα σημερινά προβλήματα».
Ως προς την αποτίμηση του ταξιδιού του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «η επί-

σκεψή του θα αξιολογηθεί τους
επόμενους μήνες από τη συμπεριφορά που θα έχει η αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με πολύ μεγάλα
γεωπολιτικά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής και
κυρίως με τους εκβιασμούς του κ. Ερντογάν προς το
ΝΑΤΟ». Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, ισχυρίστηκε: «Εγώ λέω “ψηφίστε μας”. Εγώ δεν είμαι ένα κόμμα-μπαμπούσκα. Η
ψήφος στη Δημοκρατική Παράταξη, στο ΠΑΣΟΚ, δεν
είναι ψήφος στον κ. Τσίπρα και τον κ. Μητσοτάκη. Είναι
ψήφος σε μια σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση».

«Δεν είμαστε ένα
κόμμα-μπαμπούσκα»

Η μεγάλη εικόνα θα παραπέμπει σε ένα
σύγχρονο συνέδριο με εκατοντάδες νέους
ανθρώπους, που με την ορμή και τη θετική
τους διάθεση θα είναι σαν να συμμετέχουν
περισσότερο σε μια «γιορτή» και όχι σε ένα
«στεγνό» κομματικό συνέδριο.

Kαινοτομίες
Σε αυτό καθοριστική θα είναι μια σειρά
από καινοτομίες που έχει αναλάβει να
τρέξει το «νέο αίμα». Μουσική υπόκρουση από dj με σκληρές ροκιές, έντεχνα και
απαραίτητες προσθήκες των τραγουδιών
που σημάδεψαν την παράταξη. Την ίδια
στιγμή, ένα drone εσωτερικού χώρου θα
καταγράφει στιγμιότυπα, τα οποία με τη
σειρά τους οι experts στα ψηφιακά δρώ-

μενα θα τα διοχετεύουν στα social media.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην επικοινωνία με τους νέους.
Σε μια προσπάθεια να μιλήσουν τη γλώσσα της νέας γενιάς, θα υπάρχουν διαρκώς
«podcast lives» μέσα από το συνέδριο, με
συνεντεύξεις και εικόνες που θα αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα του συνεδρίου. Στο
παρασκήνιο οι Instagrammers και οι TikTokers αναμένεται να κλέψουν την παράσταση, καθώς θα κινούνται συνεχώς «δίνοντας»
live εικόνες και στιγμιότυπα από το συνέδριο που δεν θα πιάνουν οι κάμερες. Ως
προς το περιεχόμενο του συνεδρίου, τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε τρία workshops θα αγγίζουν την επικαιρότητα και τα
προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Η κοινωνική κατοικία θα είναι από τα θέματα
που θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς και ο
ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης δίνει μεγάλη βαρύτητα. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο τραπέζι
για το κοινωνικό κράτος θα συμμετέχει και η
αρμόδια υφυπουργός της Πορτογαλίας, η
οποία θα βρεθεί στην Αθήνα για το συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο τραπέζι συζήτησης
θα αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και το τρίτο
τους θεσμούς και θέματα δημοκρατίας.
Οι εσωκομματικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν με την ανάδειξη των μελών της
ΚΕ, η οποία στην πρώτη συνεδρίασή της το
επόμενο διάστημα θα εκλέξει νέο γραμματέα του κόμματος τον Ανδρέα Σπυρόπουλο,
εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου
Ανδρουλάκη.
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T O Π Α Σ Ο Κ E I N A I E Δ Ω ...

Συνέδρια για... μάθημα
στις Πολιτικές Επιστήμες

«Τ

ο ΠΑΣΟΚ δεν είναι άψυχο αλλά
εφτάψυχο», έλεγε πριν από πέντε
χρόνια με το γνωστό του ύφος ο
Κώστας Λαλιώτης σχολιάζοντας
τα εσωκομματικά δρώμενα της εποχής και, όπως
φαίνεται, οι προβλέψεις του για ακόμη μια φορά
δεν έπεσαν έξω, τουλάχιστον όπως καταγράφουν
οι δημοσκοπήσεις.
Η κοπιώδης προσπάθεια της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά να κρατήσει όρθιο το κόμμα μέσα
σε μια θύελλα αρνητικών συγκυριών, σε συνδυασμό με μια εξελισσόμενη δυναμική που αναπτύσσεται με σταθερά βήματα μετά τον αδόκητο
χαμό της, έχει θωρακίσει τη νέα ηγεσία με ένα
ισχυρό πολιτικό οπλοστάσιο που καλλιεργεί βάσιμες προσδοκίες για τη ριζική ανάταση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου.
Η Χαριλάου Τρικούπη κινείται σε συνεδριακή

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

τροχιά και το κόμμα βρίσκεται για ακόμη μια φορά ενόψει ιστορικών επιλογών και προκλήσεων
τόσο για τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει σε ένα αμιγώς δυσμενές πολιτικό περιβάλλον
όσο και για την πολιτική του επιβίωση. Κάθε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποτελούσε ένα πολιτικό γεγονός που ποτέ δεν πέρασε απαρατήρητο. Ίντριγκες, πολιτικά ντιλ, ανατροπές, ακόμη και «καρεκλιές» σημάδεψαν με τον τρόπο τους τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Όπως μάλιστα λεγόταν συχνά πυκνά σε πασοκικούς κύκλους,
«αυτά τα συνέδρια πρέπει να διδάσκονται»!

TO ΘΕΜΑ
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TO ΘΕΜΑ

1984: Παντοδυναμία Ανδρέα
Το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου
στο πηδάλιο συμπλήρωνε τρία χρόνια στη
διακυβέρνηση της χώρας. Τον Μάη του
1984 ανοίγει η αυλαία του 1ου Συνεδρίου.
Στην πρώτη σειρά των επισήμων βρίσκονταν προσωπικότητες που είχαν σημαδέψει
με το αποτύπωμά τους το παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα. Επίσημοι προσκεκλημένοι
ήταν ο Παλαιστίνιος ηγέτης και στενός φίλος του Ανδρέα Γιασέρ Αραφάτ, η χήρα του
Σαλβαδόρ Αλιέντε αλλά και εκπρόσωποι
του Φιντέλ Κάστρο. Για τρεις ολόκληρες
ώρες ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε από
το βήμα του Συνεδρίου και από κάτω οι
2.500 σύνεδροι όχι μόνο δεν δυσφορούσαν
αλλά τον χειροκροτούσαν θερμά διακόπτοντας τη ροή του λόγου του 130 φορές!

1990: Στη σκιά του ’89
Το δεύτερο συνέδριο βρίσκει το κόμμα
βαθιά λαβωμένο. Γίνεται το 1990, λίγο μετά
το «βρόμικο ’89», την παραπομπή του Ανδρέα στο Ειδικό Δικαστήριο αλλά και έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες. Ήταν η
πρώτη φορά που ακούστηκαν φωνές αμφισβήτησης για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αξιομνημόνευτη η ατάκα του Κώστα Λαλιώτη
«δεν θα γίνουμε πατροκτόνοι».

1994: Αρχίζουν τα δύσκολα...
Το 1993 το ΠΑΣΟΚ είχε επιστρέψει στην
εξουσία. Έναν χρόνο μετά το τρίτο συνέδριο ανοίγει τις πύλες του και εμφανίζονται
οι δελφίνοι όπως ο Κώστας Σημίτης, ο Γεράσιμος Αρσένης κ.ά. Έχουσιν γνώσιν οι
φύλακες όμως και ο Ανδρέας Παπανδρέου
τούς κόβει προσωρινά την όρεξη στέλνοντας το περίφημο μήνυμα ότι «το ΠΑΣΟΚ
δεν κληρονομείται, δεν χαρίζεται και δεν
τεμαχίζεται σε τιμάρια».

1996: Τέλος εποχής…
Με τον Ανδρέα «εκτός μάχης» το τέταρτο
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε οριστεί για το τέλος Ιουνίου του 1996. Στις 23 Ιουνίου ο Ανδρέας Παπανδρέου «έφυγε» χωρίς να προλάβει να κάνει την πολυαναμενόμενη παρέμβασή του. Μήνες πριν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έπειτα από ένα συγκλονιστικό πολιτικό παρασκήνιο είχε εκλέξει πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Όταν
ο Κώστας Σημίτης ανέβηκε στο βήμα του
συνεδρίου, ήταν απόλυτος και τα ήθελε όλα:
«Αν δεν εκλεγώ πρόεδρος, θα παραιτηθώ
και από πρωθυπουργός». Οι αποδοκιμασίες, πολλές. Το ίδιο και οι ίντριγκες. Ο
πρώην πρωθυπουργός τελικά είχε τον «άσο
στο μανίκι» και εξελέγη πρόεδρος με 53%.

1999: Σημίτης vs Άκη
Το πέμπτο συνέδριο του κόμματος πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1999, με τον
Κώστα Σημίτη να εκλέγεται με άνεση. Ο
έτερος πόλος με επικεφαλής τον Άκη Τσοχατζόπουλο περιορίστηκε στην πρωτιά της
Κεντρικής Επιτροπής.

2001: Αμφισβήτηση
του εκσυγχρονισμού...
Με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από
τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στην
εξουσία, γίνεται το έκτο συνέδριο τον
Οκτώβριο του 2001. Είναι η εποχή που ο
Κώστας Σημίτης βιώνει την ουσιαστική αμφισβήτηση.

2005: Η ώρα του ΓΑΠ
Πριν από τις εκλογές του Μαρτίου του
2004 ο Κώστας Σημίτης παραιτείται και δίνει το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου.
Κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν τότε ότι
«το δαχτυλίδι ήταν δηλητηριασμένο». Η
ιστορία έδειξε ότι δεν είχαν και πολύ άδικο.
Ο Γιώργος Παπανδρέου αλλάζει τα δεδο-

μένα της εποχής και το 2005 ζητά η εκλογή
του να γίνει από τη βάση. Η εκλογή του είναι σαρωτική και γίνεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με την επιταγή να γράφει «Γιώργο,
άλλαξέ τα όλα».

2008: Σκεπτικισμός
Στο 8ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
το 2008 οι πανηγυρισμοί είναι συγκρατημένοι και επικρατεί σκεπτικισμός, αφού αποδείχτηκε ότι δεν αρκούσε ένα «βαρύ όνομα» για να κερδηθούν οι εκλογές του 2007.

2013: Στην εποχή των μνημονίων
Στο 9ο Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εν μέσω μνημονίων πορεύεται χωρίς πυξίδα και με τα
ποσοστά του να κατακρημνίζονται. Στο κάδρο μπαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και για
πρώτη φορά εμφανίζεται ο νεαρός Νίκος
Ανδρουλάκης, ο οποίος σάρωσε στις εκλογές για την ΚΕ.

2015: Η Φώφη στο πηδάλιο
Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιείται το
10ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που έμελλε να

είναι και το τελευταίο υπό την ιστορική του
ονομασία. Αποφασίστηκε η μετεξέλιξή του
σε Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραιτήθηκε
και η Φώφη Γεννηματά αναλαμβάνει το
πηδάλιο του κόμματος. Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου βρίσκουν το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΔΗΜΑΡ ως Δημοκρατική Συμπαράταξη.

2018: Από το ΠΑΣΟΚ στο ΚΙΝΑΛ
Τον Νοέμβριο του 2017 έγιναν οι εκλογές
για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς
που θα υλοποιηθεί κάτω από τον μανδύα
του Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τη
Φώφη Γεννηματά.
Τα αποκαλυπτήρια του νέου σχήματος
έγιναν στο συνέδριο τον Μάρτιο του 2018,
περιλαμβάνοντας και το Ποτάμι, το οποίο
στην πορεία αποχώρησε. Δύο χρόνια αργότερα έγινε σε δύο φάσεις το 11ο Συνέδριο. Έκτακτο τον Μάιο του 2019 και στη
συνέχεια στα τέλη του Νοεμβρίου. Για την
ιστορία, λέγεται ότι οι ονομαστικές μεταλλάξεις επιβλήθηκαν από την ανάγκη των
υπέρογκων οικονομικών υποχρεώσεων…
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ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο τραπέζι η επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σ

την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Όπως κάθε Έλληνας, έτσι και εγώ κάθε φορά που
έρχομαι στην Ουάσιγκτον νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου
επειδή ό,τι βλέπω, αρχιτεκτονική, τέχνη, φράσεις και
ιδέες λαξευμένες σε μάρμαρα παντού στην πόλη, μου
είναι εξαιρετικά οικεία. Περπατώντας προς το Μνημείο
του Λίνκολν νιώθει κανείς σαν να περπατάει στον Παρθενώνα όταν αυτός ήταν ακόμη άθικτος, προτού οι “συλλεκτικές συνήθειες” του λόρδου Έλγιν τού καταστρέψουν την όψη. Γιατί το Μνημείο του Λίνκολν είχε σχεδιαστεί με βάση την αρχική μορφή του Παρθενώνα».
Ήταν σαν... προάγγελος, αφού μια πολύ σημαντική
ανακοίνωση για μια πληγή που παραμένει ανοικτή για
την Ελλάδα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, έγινε από την
UNESCO. Σύμφωνα με τον οργανισμό, Ελλάδα και Βρετανία ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του να εντείνουν τις
προσπάθειές τους έτσι ώστε να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλήσουν με θέμα την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα εκεί όπου ανήκουν, δηλαδή
στην Αθήνα.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η UNESCO ζήτησε από το
Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει τη στάση του και να

προσέλθει σε διάλογο με την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι
το θέμα το είχε θέσει στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νοέμβριο του
2021, με τον κ. Τζόνσον να παραπέμπει στο μουσείο και
τον Έλληνα πρωθυπουργό να επιμένει ότι το θέμα είναι
πλέον ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.
Στις 29 Απριλίου ο υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Στίβεν Πάρκινσον απέστειλε αίτημα στην UNESCO
να διοργανώσει συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη το αποδέχτηκε αμέσως και, σύμφωνα πάντα με την UNESCO,
σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία.

Οικονόμου: «Θετική εξέλιξη»

ράνομης Οικειοποίησης ή ICPRCP, η οποία άνοιξε την
23η Σύνοδό της στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με την UNESCO, η συνάντηση που προσφέρθηκε στις
29 Απριλίου από το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε αποδεκτή
από την Ελλάδα και θα διευθετηθεί «εν ευθέτω χρόνω».
Για πολύ θετική εξέλιξη έκανε λόγο ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου όσον αφορά τη συμφωνία Ελλάδας και Βρετανίας να συζητήσουν για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα σε επίπεδο υπουργών
Πολιτισμού. «Είναι πολύ θετικό που συντηρείται η δυναμική της συζήτησης αυτής. Ο πρωθυπουργός προσωπικά έχει αναπτύξει μια διεθνή πρωτοβουλία και υπάρχει ισχυρή κινητικότητα», είπε ο Γιάννης Οικονόμου
στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την UNESCO, την πιθανή
επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα ανακοίνωσε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προώθηση της
Επιστροφής Πολιτιστικής Περιουσίας στις Χώρες Προέλευσης ή της Αποκατάστασής της σε περίπτωση Πα-

Αθήνα και Λονδίνο θα συζητήσουν για την επανένωση των Μαρμάρων με πρωτοβουλία
της UNESCO που προωθεί την επάνοδο της πολιτιστικής περιουσίας στις χώρες προέλευσης

Κεραμέως από Ουάσιγκτον: «Σημαντική
η θέση μας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη»

Ελληνική PISA: Ο θεσμός καθιερώνεται
σε όλα τα σχολεία από τη νέα χρονιά…

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η εκδήλωση που διοργάνωσαν το
υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης με την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ με στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω διεύρυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υπουργός παρουσίασε τη
μέχρι σήμερα πορεία του Διεθνούς Προγράμματος Ακαδημαϊκής Συνεργασίας και τις προοπτικές για τη συμπερίληψη περισσότερων συνεργειών. «Σήμερα κάναμε άλλο
ένα βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων μας, ανοίξαμε άλλο ένα παράθυρο στη γνώση, στην επιστήμη και στην έρευνα. Πρόκειται για μια αλλαγή φιλοσοφίας, για
μια μετατόπιση παραδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, δυναμικό σύστημα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, στην Ελλάδα που αποκτά μια σημαντική θέση στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.
Αυτή που αξίζει στους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές μας, αυτή που αξίΕ.Π.
ζει στο μέλλον μας», δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.

Με τη συμμετοχή να φτάνει στο 95% των σχολείων που είχαν επιλεγεί πιλοτικά
έκανε πρεμιέρα η ελληνική PISA και, όπως ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, από την επόμενη σχολική χρονιά ο
θεσμός θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία. Συμμετείχαν 585 από τα 600 σχολεία που είχαν επιλεγεί
και περίπου 6.000 μαθητές της στ’ δημοτικού και
της γ’ γυμνασίου, οι οποίοι εξετάστηκαν στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και
των Μαθηματικών. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι εν λόγω εξετάσεις «στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, βάσει των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων». Φέτος, τα
γραπτά των μαθητών ήταν ανώνυμα και αναφερόταν μόνο η περιφέρεια όπου
ανήκει κάθε σχολείο. Ωστόσο, από την επόμενη σχολική χρονιά είναι ανοιχτό το
ενδεχόμενο να εξάγονται αποτελέσματα ανά σχολείο.
Ε.Π.
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Κικίλιας: «Θα έχουμε
πάνω από 900.000
Σέρβους τουρίστες
αυτό το καλοκαίρι»

«Τουρισμός για όλους» με
πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ
Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Μ

ετά την ψήφιση της τροπολογίας του προγράμματος
«Τουρισμός για όλους»,
ύψους 30.000.000 ευρώ, η
πλατφόρμα, με νέα πλέον μορφή και νέα
δομή, θα απευθύνεται σε 200.000 δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος εσωτερικού τουρισμού θα λάβουν μία ψηφιακή κάρτα, η οποία θα αντιστοιχεί σε 150 ευρώ για
την επιδότηση των τουριστικών δαπανών
διαμονής τους, για την περίοδο 2022-2025.
Το νέο πρόγραμμα, που είναι αυξημένο
κατά 10 εκατ. σε σχέση με το παλαιότερο που
ήταν 20 εκατ. ευρώ και απορροφήθηκε σε
δυο χρόνια, χρησιμοποιεί ως βάση την
εφαρμογή του «Freedom Pass», και η διαδικασία που ακολουθείται είναι εξολοκλήρου
ψηφιακή, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές παλινδρομήσεις, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν
με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

«Αποκαθιστούμε τις ισορροπίες»
«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, αυξάνουμε την επιδότηση του κοινωνικού τουρισμού
για κάθε δικαιούχο, μέσα από το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα. Με το νέο πρόγραμμα,
30.000.000 ευρώ παρέχονται για τη στήριξη
της ελληνικής οικογένειας και των τουριστικών επιχειρήσεων και για όλους εκείνους
τους συμπολίτες μας που έχουν επωμιστεί

τα μεγαλύτερα βάρη», δήλωσε σχετικά ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
Η τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού
που ψηφίστηκε στα μέσα της εβδομάδας περιλαμβάνει, ωστόσο, και μία ακόμη στοχευμένη παρέμβαση από τη Σοφία Ζαχαράκη, η
οποία συνεχίζει τη μεθοδική δουλειά στον
τομέα ευθύνης της.
Ο λόγος για την επέκταση του προγράμματος μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχικά ανέργων του τουριστικού τομέα, το
οποίο είχε ανασταλεί για τρεις εκπαιδευτικές περιόδους (2015-2018).
Το πρόγραμμα έληγε το 2022 και πλέον
επεκτείνεται κατά τρία χρόνια -μέχρι το
2025- έχοντας εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους μέσα από το ΠΔΕ. Ήταν ένα
προσωπικό στοίχημα της υφυπουργού
Τουρισμού, η οποία σε κάθε ευκαιρία επισημαίνει τη σημασία της διά βίου εκπαίδευσης και της καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους εργαζομένους
του κλάδου.
Με την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής
ρύθμισης, δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού.
«Επιτυγχάνεται ουσιαστική στήριξη των
συμπολιτών μας για τις διακοπές τους μέχρι
το τέλος του έτους, με ένα επιπλέον μέτρο
ενίσχυσης του εισοδήματος έναντι της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά
και επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Το
πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην
αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ ανάκαμψης εξωτερικού και εσωτερικού τουρι-

σμού, στηρίζοντας προορισμούς που βασίζονται κατ’ εξοχήν στους Έλληνες επισκέπτες», σημείωσε η αρμόδια υφυπουργός
Σοφία Ζαχαράκη.

Νέα ειδικότητα σπα-θαλασσοθεραπεία
Με την παρούσα ρύθμιση, οι απόφοιτοι
των τμημάτων μετεκπαίδευσης κατοχυρώνουν διά νόμου επαγγελματικά δικαιώματα,
αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών τους, αποκτώντας ταυτόχρονα την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου 2112/1920 Α’67. Επιπλέον, για
πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της
μετεκπαίδευσης έχει προστεθεί και η νέα ειδικότητα σπα-θαλασσοθεραπεία για τους
εργαζομένους στον τουρισμό.
Με ξεχωριστή ρύθμιση γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των καθυστερήσεων
στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Στα πρότυπα του «Freedom
Pass», οι 200.000 δικαιούχοι
θα λάβουν ψηφιακή κάρτα που
αντιστοιχεί σε 150€ για την
επιδότηση των διακοπών τους

Σειρά επαφών πραγματοποιεί ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο Βελιγράδι, με στόχο
την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη σερβική
αγορά. Από τις συναντήσεις που
είχε ο Έλληνας υπουργός με tour
operators της χώρας, επιβεβαιώθηκε πως φέτος στην Ελλάδα
αναμένονται 900.000 Σέρβοι ταξιδιώτες.
Παρά το γεγονός πως διανύουμε
μια χρονιά πολλαπλών κρίσεων, η
απόφαση για άνοιγμα των χειμερινών προορισμών και ενίσχυση
της κρουαζιέρας απέδωσε καρπούς, σύμφωνα με τον υπουργό,
καθώς οι δημοφιλείς ελληνικοί
προορισμοί «βούλιαξαν» κατά την
περίοδο του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.
«Τώρα τα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μισό εκατομμύριο
direct ταξιδιώτες από την Αμερική, πρώτος προορισμός η Ελλάδα
για τους Γάλλους ταξιδιώτες, ενίσχυση του τουρισμού από τη Μεγάλη Βρετανία, από τις σκανδιναβικές χώρες, εξαιρετικά τα στοιχεία από την TUI και την Der Turistik στη Γερμανία, από το Ισραήλ
αλλά και από τις χώρες των Βαλκανίων, η Ελλάδα είναι νούμερο
ένα οδικός προορισμός για τους
Ρουμάνους ταξιδιώτες», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας, από τη σερβική
πρωτεύουσα, σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό.
Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική κοινωνία, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τα 44 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισ. κατευθύνθηκαν στον τουριστικό
κλάδο, αλλά και τώρα τα 6,5 δισ.
που θα δοθούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
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Τι σημαίνει
για την Ελλάδα
η αναθεώρηση
του REPowerEU
Του Μιχάλη Μαστοράκη

Ο

ι νέοι ευρωπαϊκοί στόχοι για
740 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών
ως το 2030, 45% συμμετοχή
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και 13% εξοικονόμηση
ανεβάζουν κι άλλο τον πήχη για τα κράτημέλη. Η Ευρώπη ρίχνει στη μάχη επιπλέον
210 δισ. ευρώ και το ερώτημα είναι πόσα
από αυτά τα έξτρα χρήματα αναλογούν
στην Ελλάδα.
Οι πρώτοι υπολογισμοί κυβερνητικών
στελεχών με γνώση του αντικειμένου μιλούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για
ενίσχυση κατά επιπλέον 2 δισ. ευρώ της
«δύναμης πυρός» του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης. Αυτό προκύπτει από την
πρόθεση που φαίνεται ότι έχει η χώρα μας
σχετικά με τα ποσά των δανείων που θα
επιλέξει να διεκδικήσει από τη «δεξαμενή» των 225 δισ. της ΕΕ όπως ανακοινώθηκε χθες.
Στην πράξη, το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης φαίνεται ότι θα «προικοδοτηθεί»
με επιπλέον κεφάλαια και από τα 32 δισ.
εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί στα 34

δισ. ευρώ. Εξ αυτών των νέων πόρων, πάνω από 1 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι
χαμηλότοκα δάνεια και γύρω στα 700
εκατ. ευρώ, μπορεί και λιγότερα, επιδοτήσεις. Είναι τα χρήματα που εκτιμάται ότι
θα αντλήσει η Ελλάδα από το συμπληρωματικό πακέτο του REPower EU που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος της ΕΕ.

Χρηματοδότηση ενεργειακών
δράσεων
Στόχος, να αντεπεξέλθουμε ως χώρα
στις νέες, υψηλότερες απαιτήσεις, αφού
οι επιπλέον πόροι θα χρηματοδοτήσουν
αμιγώς ενεργειακές δράσεις μέσα από
αντίστοιχα προγράμματα.
Σε αυτά τα 2 επιπλέον δισ. ευρώ δεν συνυπολογίζονται τυχόν φοροκίνητρα που
θα μπορούσε να ανακοινώσει η κυβέρνηση για να πριμοδοτήσει, πχ, την υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις
στέγες νέων σπιτιών, εμπορικών και δημοσίων κτιρίων έως το 2029.
Όποια μέτρα καταστούν υποχρεωτικά,
όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις
στέγες νέων κτιρίων, δεν σημαίνει και ότι
θα επιδοτηθούν. Από τη στιγμή που θα

αποτελέσουν υποχρέωση, θα αντιμετωπίζονται ως τέτοια, ανεξαρτήτως αν θα
επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς
ανέγερσης νέων κτιρίων. Η αρχή αυτή
δεν αφορά μόνο τα φωτοβολταϊκά, αλλά
κάθε είδους ενεργειακή παρέμβαση που
θα καταστεί υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή και μετά την εθνική νομοθεσία.
Άλλωστε, το όποιο κόστος εγκατάστασης
μιας τέτοιας επένδυσης αποσβένεται μέσω της χρήσης της, που στην περίπτωση
των φωτοβολταϊκών στις στέγες, σε ένα
περιβάλλον υψηλών τιμών ρεύματος,
διάρκειας 2-3 ετών, μπορεί και να είναι
σχετικά γρήγορη.
Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των
κρατών-μελών να ακολουθήσουν άμεσα
τις νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Ειδικά στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, οι

προοπτικές που διανοίγονται είναι τεράστιες. Τίθενται υψηλότεροι στόχοι για εγκατάσταση 395 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών
ονομαστικής ισχύος ως το 2025 και 740
γιγαβάτ ως το 2030 (ο στόχος της αγοράς
είναι τα 1.000 γιγαβάτ ως το 2030), γεγονός που, σε συνδυασμό με την αναφορά
του REPowerEU ότι θα χρειαστεί περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό, ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο.

Έξτρα «προίκα» 2 δισ. ευρώ
από την Κομισιόν για το σχέδιο
ενεργειακής απεξάρτησης από
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

Β. Κορκίδης: «Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
«Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων προειδοποιούν για τις
δυσκολίες επίτευξης άλλης μιας αλλαγής
των στόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, όπως προτείνονται στο σχέδιο REPowerEU». Αυτό
σημειώνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αθηνών
Βασίλης Κορκίδης.
Όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης: «Οι νέες αλλαγές που
προτείνονται από την ΕΕ για το 2030 είναι να αυξηθεί ο

στόχος ενεργειακής απόδοσης από 9% σε
13% και ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 40% σε 45%. Οι ευρωπαϊκές ΜμΕ, όμως, σε μια δύσκολη περίοδο χρειάζονται επενδυτική σταθερότητα
και απαιτούν ρεαλιστικό προγραμματισμό.
Άλλωστε και η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισήμανε
ότι αυτές οι αλλαγές απαιτούν τεράστιες
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, κινητοποιώντας κοντά στα 300 δισ. ευρώ με περίπου 72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισ. ευρώ σε δάνεια. Παρά
όμως τις επιφυλάξεις, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οργάνω-

ση των ΜμΕ, SMEunited, υποστηρίζει αρκετά σημεία του
σχεδίου REPowerEU που στοχεύουν στην ενίσχυση της
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας της ΕΕ τόσο με
εσωτερικά όσο και με εξωτερικά μέτρα. Η εξασφάλιση
νέων και αξιόπιστων πηγών ενέργειας αυτή την περίοδο
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, αλλά οι ΜμΕ πρέπει
να έχουν ένα σταθερό νομοθετικό περιβάλλον, το οποίο
να παρέχει σαφείς προοπτικές και σχεδιασμό για τις
επενδύσεις τους. Σχολιάζοντας το σχέδιο REPowerEU
που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαΐου ο πρόεδρος της SMEunited Petri Salminen, δήλωσε πως αυτός είναι ο λόγος
που τάσσεται ξανά κατά της αλλαγής των στόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης».
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Η

ευλογιά των πιθήκων απασχολεί τις ελληνικές υγειονομικές
Αρχές. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», κορυφαίοι επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι που τους γνωρίσαμε την περίοδο
της πανδημίας σχεδιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανού κρούσματος και στη
χώρα και καταστρώνουν τον σχεδιασμό
δράσης ενόψει τουριστικής περιόδου.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Οι ειδικοί στο ΕΚΠΑ και τον ΕΟΔΥ
προσπαθούν να εξηγήσουν πως η ασθένεια που είχε εκλείψει παρουσιάζει μια
τέτοια παραλλαγή που προέρχεται από
τον πίθηκο. Οι Έλληνες επιστήμονες
υπολογίζουν 50 κρούσματα στην Ευρώπη. Σε αυτήν τη φάση τα συμπτώματα είναι πιο ήπια με πυρετό και εξάνθημα,
αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως
πόσο προστατεύει το εμβόλιο για την
ευλογιά το οποίο είχαν κάνει οι παλαιότεροι αλλά όχι οι νεότεροι.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, που τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση σε ανάρτησή του στο
Facebook σχετικά με την εξάπλωση της
ευλογιάς των πιθήκων. Όπως ανέφερε ο
καθηγητής, πρώτη φορά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο εκτιμά πως δεν
υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας. Σημείωσε επίσης ότι τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από
μολυσμένα ζώα.

Τα 3 ενδιαφέροντα σημεία
Η ανάρτηση: «Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων,
έχουμε τουλάχιστον τρία επιδημιολογικά
ενδιαφέροντα σημεία:
1) Τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και
όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως
βλέπαμε στον παρελθόν).
2) Πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε
εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες.
3) Τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ
τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα
υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μια επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε
για αυτό τον ιό και έχουμε συνηθίσει και

Σε επιφυλακή η χώρα για
την ευλογιά των πιθήκων
συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε
out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή
συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και
της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο
της ευλογιάς. Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι
τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».

Η Ιταλία διέγνωσε προχθές το πρώτο
κρούσμα από την ευλογιά των πιθήκων
στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης.
Το κρούσμα ανακοινώθηκε χθες από το
νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι το άτομο,
το οποίο έφτασε από διακοπές στα Κανάρια Νησιά, βρίσκεται σε απομόνωση. Το
νοσοκομείο πρόσθεσε ότι υπάρχουν άλλα
δύο ύποπτα κρούσματα που δεν έχουν

Γιατί ο ιός «χτυπάει» κυρίως τους άνδρες
Περίεργο είναι πως η πλειονότητα των κρουσμάτων είναι άνδρες. Αν και αρχικά πίστευαν ότι ο ιός μπορούσε να εξαπλωθεί μόνο με τη στενή επαφή, τα νέα
δεδομένα δείχνουν ότι κάποιος θα μπορούσε να προσβληθεί από τον ιό κατά τη
σεξουαλική επαφή, μια σύνδεση που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν.
«Τα περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων στη Βρετανία πρέπει να διερευνηθούν για να εντοπιστεί ο τρόπος μετάδοσης μεταξύ των ομοφυλόφιλων και
αμφιφυλόφιλων ανδρών», τόνισε ο δρ Ibrahima Soce Fall, αναπληρωτής γενικός διευθυντής για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Όπως δήλωσε στο Associated Press, οι ειδικοί
πρέπει να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο μετάδοσης, ακόμη και στις χώρες
όπου ενδημεί.
Από την πλευρά του, ο Mateo Prochazka, ειδικός σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ανέφερε στο Twitter πως «η στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων (όπως κατά τη διάρκεια του σεξ) θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετάδοση, κάτι που δεν είχε περιγραφεί ποτέ μέχρι τώρα». «Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό των κρουσμάτων στο τρέχον ξέσπασμα στην Αγγλία, που είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι (4/7 ήτοι 57%), υποδηλώνει έντονα τη διάδοση στα σεξουαλικά δίκτυα», συμπλήρωσε.

ακόμη επιβεβαιωθεί. Η Ιταλία έρχεται έτσι
να προστεθεί στη λίστα των ευρωπαϊκών
χωρών που αναφέρουν κρούσματα, μαζί
με τη Βρετανία, την Πορτογαλία και την
Ισπανία, ενώ ένα περιστατικό έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ. Συνολικά,
η Βρετανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία
ανέφεραν 36 ύποπτα κρούσματα, ενώ ένα
κρούσμα εντόπισαν μέχρι στιγμής οι αμερικανικές υγειονομικές Αρχές. Επίσης, ο
Καναδάς ανέφερε 13 ύποπτα κρούσματα,
όλα στο Μόντρεαλ.
«Αυτό το ξέσπασμα είναι σπάνιο και
ασυνήθιστο», δήλωσε η επιδημιολόγος
Σούζαν Χόπκινς, επικεφαλής ιατρικός
σύμβουλος της Υπηρεσίας Ασφάλειας
Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). «Το πού ακριβώς και το πώς (σ.σ.: οι
άνθρωποι) μολύνθηκαν παραμένει υπό
επείγουσα έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία
στην ανακοίνωση.

Σχέδιο δράσης για την
αντιμετώπιση πιθανού
κρούσματος στην Ελλάδα
ετοιμάζουν επιδημιολόγοι
και λοιμωξιολόγοι, ενόψει
τουριστικής περιόδου
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Επίσκεψη του πρέσβη
της Νότιας Κορέας στην περιφερειάρχη
Στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα, δέχτηκε τον πρέσβη της
Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα, Jung Il Lee, η περιφερειάρχης Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Σε θερμό κλίμα αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Ελλάδας
και Νότιας Κορέας και συζήτησαν πάνω στις δυνατότητες ανάπτυξης των δεσμών μεταξύ
των δύο χωρών. Η περιφερειάρχης παρουσίασε επίσης τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των
νησιών του Ιονίου για να υποδεχθούν τουρίστες από τη Νότια Κορέα και ζήτησε τη
διοργάνωση μιας απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των τουριστικών παραγόντων της
Νότιας Κορέας και αυτών των Ιονίων Νήσων. Η περιφερειάρχης πρότεινε επίσης
συνάντηση του εμπορικού τμήματος της Πρεσβείας με τα Επιμελητήρια των Ιονίων
Νήσων για την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών. Ο πρέσβης συμφώνησε να
προωθήσει τις προτάσεις στη χώρα του, επισημαίνοντας πόσο δημοφιλής είναι η
Ζάκυνθος στη Νότια Κορέα λόγω της ταινίας που γυρίστηκε στο «Ναυάγιο».

Χάλκη

Έλεγχο οικονομικών ζητά
η αντιπολίτευση

Όσο κονταίνει ο χρόνος προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, τόσο αγριεύει η αντιπολίτευση σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Στον Δήμο Χάλκης, η αντιπολίτευση ζητά έλεγχο στα
οικονομικά καταγγέλλοντας τη διοίκηση ότι αρνείται να
δώσει παραστατικά εξόδων στο δημοτικό συμβούλιο. Ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, μιλώντας στην
ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ξεκαθάρισε πως «θα προσφύγει στις
αρμόδιες Αρχές μετά την άρνηση της δημοτικής αρχής να
του παραδώσει τα παραστατικά εξόδων του δήμου», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «υπάρχει μια απίστευτη σπατάλη και ασυδοσία», και χαρακτήρισε «εικονική πραγματικότητα τα περί πράσινης ανάπτυξης».

Άγιος Βασίλειος

Ο δήμαρχος εγκαινιάζει
την προεκλογική περίοδο
Όλα έτοιμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, 17 μήνες
πριν από την πραγματοποίησή τους. Τη Δευτέρα 23 Μαΐου,
ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες
εκλογές. Ταυτόχρονα, θα παρουσιάσει και το ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο, με το οποίο η παράταξη της διοίκησης
θα διεκδικήσει μια νέα θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023…

!

Στερεά Ελλάδα

Δημοπράτηση άρδευσης
5.130 στρεμμάτων
στον Ορχομενό

Δημοπρατείται το έργο «Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι (5.130
στρέμματα) του αναδασμού Ορχομενού ΠΕ
Βοιωτίας» από την οικεία Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 5.100.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις «Υποδομές Εγγείων
Βελτιώσεων». Με την επέκταση αυτή, τα συνολικά στρέμματα που θα εξυπηρετούνται με
κλειστό κύκλωμα στον Ορχομενό θα ανέλθουν
σε 13.175 αθροιζόμενα στο υπάρχον δίκτυο της
περιοχής ΙΙ, που περιλαμβάνει το νότιο τμήμα
του αναδασμού Ορχομενού, το οποίο λειτουργεί από ετών, προσφέροντας εξοικονόμηση
νερού αλλά και χαμηλότερο κόστος παραγωγής. «Η επέκταση του κλειστού αρδευτικού
συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού
Ορχομενού αποτελεί μέρος μιας σημαντικής
πολιτικής υποδομών στον πρωτογενή τομέα
που υλοποιείται στη Στερεά Ελλάδα», δήλωσε
ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Τρίκαλα

Εγκρίθηκε πρόγραμμα
αγοράς ηλεκτρικών
ποδηλάτων

Εγκρίθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου 2022 πρόγραμμα
προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων, με προϋπολογισμό 371.970,24 ευρώ, στον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται για 45 ηλεκτρικά ποδήλατα, που θα διατίθενται από
τέσσερις σταθμούς εντός πόλης, είτε με ειδική εφαρμογή (application), την οποία οι πολίτες θα κατεβάζουν στο κινητό τους, είτε με ειδική κάρτα. Η χρήση θα
είναι δωρεάν και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται πως ήδη ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει
δωρεάν ποδήλατα από το info point στο κέντρο της πόλης με την επίδειξη της ταυτότητας, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μέσω προγράμματος της etrikala, διατίθενται και φωριαμοί, για να μπορεί ο πολίτης να αποθηκεύει για μικρό διάστημα τις αποσκευές του. Μαζί με το υπό υλοποίηση πρόγραμμα για
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall), ο Δήμος Τρικκαίων θα ενισχύσει τα προς τους πολίτες διατιθέμενα
ποδήλατα. Πρόκειται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» με την πράξη να ονομάζεται
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΤΣΑ - ΚΕΔΕ
Γενέθλια
Όλη τη στοά του City Link έκλεισε και γέμισε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης για
να γιορτάσει τα γενέθλιά του.
Από το πάρτι πέρασαν υπουργοί,
δήμαρχοι, στελέχη της περιφέρειας και του ιατρικού κόσμου.
Βορίδης, Σταϊκούρας, Πέτσας,
Ζαχαράκη ήταν κάποιοι από
τους υπουργούς που εντοπίσαμε μαζί, με αρκετούς δημάρχους που βέβαια δεν προέρχονταν μόνο από τον «γαλάζιο» χώρο. Ανάμεσά τους ξεχώρισε, για
τους γνωστούς λόγους, και η
παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη…

Στήριξη
παραγωγικότητας

Την πεποίθηση πως η παραγωγικότητα της Αττικής είναι το «κλειδί»
για την ανάκαμψη του συνόλου των
οικονομικών μεγεθών της χώρας
διατύπωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, χαιρετίζοντας το συνέδριο «Επιμελώς Επιχειρείν» που διοργανώθηκε από το
ΕΒΕΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης, υπό την αιγίδα και
της Περιφέρειας Αττικής. Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε τους πόρους
που έρχονται μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ως ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες, ενώ
αναφερόμενος στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 20212027, τόνισε ότι είναι προϋπολογισμού πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 54% σε σύγκριση με
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ανάγκη η κάλυψη του…
ενεργειακού κόστους

Ο

ι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους που κλυδωνίζουν τη βιωσιμότητα των δήμων αλλά και των
ΔΕΥΑ ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στη
συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της
ΚΕΔΕ με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Όπως έγινε σαφές από
τον πρόεδρο της Ένωσης Δημήτρη Παπαστεργίου, «είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση των δήμων
και η ουσιαστική στήριξη των ΔΕΥΑ».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συζήτησης του περασμένου
Μαρτίου η οποία αφορούσε την προώθηση
του διαλόγου που διεξάγεται ήδη μεταξύ
της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών
και των συναρμόδιων υπουργείων, για την
εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της χώρας. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι τα σημερινά επίπεδα του
ενεργειακού κόστους είναι δυσβάστακτα,

ακόμη και αν συνυπολογιστεί η επιδότηση
που έχει ήδη δώσει το κράτος για κάποια
τιμολόγια. Ως εκ τούτου, σημείωσε, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει νέα
οικονομική ενίσχυση προς τους δήμους,
ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε
αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση
που έχουν περιέλθει. Σε αυτό το σημείο, ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως επίκειται νέα οικονομική
στήριξη, ύψους 100 εκατ., μέσα στον Ιούνιο. Ακόμη, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ
έθεσε εκ νέου το πολύ οξυμένο πρόβλημα
οικονομικής βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ αλλά και οι δήμοι που
έχουν στην ευθύνη τους τη διαχείριση των
δικτύων ύδρευσης, για να λάβουν την
απάντηση από τον κ. Πέτσα ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το συγκεκριμένο ζήτημα το προσεχές διάστημα.

Δέσμευση
για αναδάσωση
Το μείζον θέμα και πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου Ελευσίνας που αφορά την
αναδάσωση του λόφου του Προφήτη Ηλία
στη Μαγούλα ήταν το βασικό αντικείμενο
συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου με
τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά στη Βουλή. Όπως έγινε γνωστό, ήδη απεστάλη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη επικαιροποίησης προϋπολογισμού και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αναδάσωση του λόφου Προφήτη Ηλία. Ο δήμαρχος επεσήμανε πως
είναι απαραίτητη η ένταξη της μελέτης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τον υφυπουργό να δεσμεύεται πως το αίτημα θα ικανοποιηθεί.

Περιβαλλοντικό
έργο με ηλεκτρικά
ποδήλατα
Τη χρηματοδότηση ενός νέου σημαντικού περιβαλλοντικού έργου
εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής, που
αφορά την προμήθεια 38 ηλεκτρικών
ποδηλάτων και στην εγκατάσταση έξι
σημείων φόρτισης και στάθμευσής
τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δημότες, κατοίκους και
επισκέπτες. Το ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στις
317.830 ευρώ. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη χρήση ηλεκτρικών
ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς: «Αξιοποιούμε
κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και κάθε λύση που στόχο έχει τη μείωση των
ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα
θα αποτελέσουν για τους συνδημότες
και τους επισκέπτες μας ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης».

Δεν τίθεται θέμα
παράτασης θητείας
Με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε
το σενάριο παράτασης της θητείας δημάρχων και περιφερειαρχών ο αναπληρωτής ΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας κατά
τη διάρκεια συνάντησής του με την
αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα ο κ. Πέτσας, ερωτηθείς για το σενάριο περί μετατόπισης του χρόνου
των εκλογών στην Αυτοδιοίκηση που
συζητείται πολύ έντονα, δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν έχει συζητηθεί
ποτέ σε κυβερνητικό επίπεδο η παράταση της θητείας. Μάλιστα, τόνισε πως
αυτή η κυβέρνηση άλλαξε τον εκλογικό νόμο για τη σταθερότητα στον εκλογικό κύκλο, ενώ στο υπουργείο Εσωτερικών δεν τέθηκε ποτέ και από κανέναν τέτοιο ζήτημα.
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Ισπανός καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση
χωρίς αναστολή για εκδικητική πορνογραφία
Νεαρός Ισπανός καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο χρόνων και
χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, καθώς άνοιξε προφίλ στο όνομα της
πρώην ερωτικής του συντρόφου και ανέβασε σε αυτά ευαίσθητες
φωτογραφίες της με σκοπό να την εκδικηθεί για τον χωρισμό τους.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε
για το πλημμέλημα της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, απορρίπτοντας το αίτημα να μετατραπεί σε κακούργημα
και να δικαστεί από άλλο δικαστήριο. Μάλιστα, η ποινή δεν έχει
αναστολή, παρά μόνο δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Στην κατάθεσή της η 27χρονη περιέγραψε όσα πέρασε όταν
γνωστοί της είδαν τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστήριξε ότι αρκετοί ήταν αυτοί που νόμισαν ότι το έκανε η ίδια, ενώ
πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν σε βάρος της κάτω από τους
ψεύτικους λογαριασμούς.

Τετ α τετ Γούλα Γαλαμάτη και
συμφωνία δράσεων

Το γεύμα της
παγκόσμιας ηγεσίας
της Pfizer

Συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είχαν οι Δημήτρης Γαλαμάτης και Καλυψώ Γούλα. Οι
δύο γενικοί γραμματείς Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και
Δημογραφικής και
Oικογενειακής Πολιτικής και
Iσότητας των Φύλων, πέραν
των θέσεών τους, είναι και οι
δύο από τη Θεσσαλονίκη, οπότε,
όπως καταλαβαίνουμε, η κουβέντα, αν και έγινε στην Αθήνα,
είχε άμεση σχέση με την πόλη.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γαλαμάτη, σύντομα θα
ανακοινωθούν οι κοινές δράσεις στις οποίες συμφώνησαν.

Το τραπέζι σε όλη την παγκόσμια
ηγεσία της Pfizer στη Θεσσαλονίκη -και όχι μόνο- έκανε ο πρόεδρος και CEO της Pfizer Άλμπερτ
Μπουρλά. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος
έκανε και τη σχετική ανάρτηση στο
Facebook, ο υφυπουργός Εσωτερικών Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο πρύτανης
του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου.

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Έλενα
Ράπτη έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης
έκλεισε τα 47 της χρόνια, ενώ στις
φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram ποζάρει χαμογελαστή!
«Στα γενέθλιά μου. Τις γιορτινές μέρες οι αγαπημένοι μας άνθρωποι τις
κάνουν πολύτιμες», έγραψε στην
ανάρτησή της.

Η ευχαριστήρια ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Μπουρλά
Ο κ. Γεωργιάδης συνόδευσε την ανάρτησή του με
αρκετές φωτογραφίες γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Ο Άλμπερτ Μπουρλά μάς κάλεσε μαζί με όλη την
παγκόσμια ηγεσία της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Η

Το… ψάχνει ο Σαββάκης για
τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Βολιδοσκοπεί την κατάσταση ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας Θανάσης
Σαββάκης για μια πιθανή υποψηφιότητα στον
Δήμο Θεσσαλονίκης. Άνθρωποι που έχουν
ασχοληθεί στο παρελθόν με την Αυτοδιοίκηση
και έχουν βρεθεί σε θέσεις ευθύνης βρίσκονται
στο πλευρό του και εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο
ενόψει των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών
με στόχο να αλλάξει χέρια η διοίκηση.

Πάντα κοντά στα ΚΑΠΗ
ο δήμαρχος της Θέρμης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρέα με φίλους
έκανε γενέθλια
η Έλενα Ράπτη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

επένδυσή τους εκεί μεγαλώνει, έφτασε ήδη τις 700
θέσεις εργασίας και εξακολουθεί να μεγαλώνει. Τον
ευχαριστώ για τα θερμά του λόγια και για το πώς συνέβαλα για να πραγματοποιηθεί».

Δεν ξεχνάει τις
υποσχέσεις του ο
δήμαρχος Θέρμης,
ακόμη και αν έχει
περάσει καιρός...
Έτσι, αν και με καθυστέρηση δύο
ετών λόγω της
πανδημίας, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος παρέθεσε γεύμα στους προέδρους όλων των ΚΑΠΗ του δήμου. Μάλιστα, το
τραπέζι στρώθηκε στο αγρόκτημα του δημάρχου,
εκεί όπου αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις για την
καλύτερη επαναλειτουργία των δομών.

Διασπάστηκε η παράταξη
Καμαρινού στο Κορδελιό
Στα δύο «έσπασε» η παράταξη του Καμαρινού
στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου. Ο επικεφαλής
έχει δηλώσει εδώ και καιρό πως δεν θα είναι εκ
νέου υποψήφιος δήμαρχος και κινήθηκαν οι διαδικασίες αναζήτησης διαδόχου. Την πρόθεση να
ηγηθεί των εκλογών εξέφρασε ο γιατρός Βασίλης
Ανδρεάδης, ενώ αντίθετα διαφώνησε με τις διαδικασίες ο πολιτικός μηχανικός Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Ο λόγος που διαγράφηκε
ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης
Η στάση του Αλεξανδρίδη και ουσιαστικά η άρνησή του ώστε να υπάρχουν δύο αρχηγοί στην παράταξη (Καμαρινός και Ανδρεάδης μέχρι τις εκλογές) επέφεραν τη διαγραφή του. Ο δημοτικός σύμβουλος πέρασε στην αντεπίθεση και σε ανακοίνωσή του τόνισε πως οι «σύγχρονες ομάδες ανοίγουν τις αγκαλιές τους να δεχτούν νέα μέλη, νέες
απόψεις, νέες ιδέες και δεν διαγράφουν τα υπάρχοντα». Μάλιστα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του
να δημιουργήσει μια δημοτική παράταξη που θα
συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές.
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Η ΕΥ ΡΩΠ Η
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Ρωσία: Χάνει
τα όπλα της… Ινδίας
αλλά πάει «μέχρι
τέλους τον πόλεμο»

Τ

ην ώρα που η Μόσχα διαμηνύει
ότι θα συνεχίσει «μέχρι τέλους»
τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
στα πεδία των μαχών, η Ινδία στρέφεται σε
άλλους πωλητές εξοπλισμών, καταφέροντας ισχυρό πλήγμα στον Πούτιν, ο
οποίος κινδυνεύει να χάσει τον μεγαλύτερο αγοραστή των όπλων του διεθνώς.
Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι «η
Ρωσία χάνει την Ινδία», καθώς, λόγω των
δυτικών κυρώσεων, το Νέο Δελχί αναζητεί τώρα άλλους πωλητές όπλων.
Το πλήγμα για τη Μόσχα είναι πολύ μεγάλο: μετά τις ΗΠΑ και τη Λαϊκή Κίνα, η
Ινδία είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε
αμυντικές δαπάνες, ξοδεύοντας 72,9 δισ.

δολάρια ετησίως για την αγορά όπλων,
θέλοντας να διατηρήσει ισχυρό τον τεράστιο στρατό της για να αντιμετωπίσει
απειλές από το Πακιστάν, λόγω της σύγκρουσης για το Κασμίρ, αλλά και από την
όμορη Κίνα, τον «ανερχόμενο γίγαντα της
Ασίας».

Στην αντεπίθεση οι Ουκρανοί
Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος πελάτης
της Μόσχας, έχοντας αγοράσει το 23% των
όπλων που εξάγει η Ρωσία, για περίπου
6,5 δισ. δολάρια, τα τελευταία πέντε χρόνια. Αλλά για να παρακάμψει τις κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Νέο Δελχί φέρεται να στρέφεται τώρα σε άλλους, κυ-

ρίως δυτικούς πωλητές εξοπλισμών.
Το Κρεμλίνο ομολόγησε για πρώτη φορά
χθες ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην
«ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, επιμένοντας, πάντως, ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο «ως το τέλος», μέχρι να
επιτευχθούν όλοι οι ρωσικοί στόχοι.
Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος έχει
περάσει τις τελευταίες ημέρες στην αντεπίθεση ενισχυμένος από τα όπλα που
στέλνει η Δύση, ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε περιοχή στο Κουρσκ της Δυτικής
Ρωσίας, και ότι «έχει απωθήσει τις δυνάμεις του εισβολέα στο Χάρκοβο», στα βορειοανατολικά.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι παρέτεινε χθες τον στρατιωτι-

κό νόμο και την επιστράτευση για άλλους τρεις μήνες, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο
φθοράς, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει
όλο το καλοκαίρι.

Πλήγμα για τον Πούτιν
από το Νέο Δελχί, που είχε
ως βασικό προμηθευτή του
εξοπλισμού του το Κρεμλίνο,
αλλά λόγω των δυτικών
κυρώσεων στρέφεται πλέον
σε άλλες αγορές

Η Παγκόσμια Τράπεζα διαθέτει 30 δισ.$ για να αποτρέψει τη διατροφική κρίση
Με τη Ρωσία να έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές τόνων σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας διατροφικής κρίσης, με θύματα τις πιο
φτωχές χώρες του κόσμου. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, την
Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική και τη Νότια Ασία, που
έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
προγραμματίζει επίσης να διαθέσει 500 εκατομμύρια ευρώ
για τη διατροφική ασφάλεια και τη χρηματοδότηση του εμπορίου προϊόντων διατροφής, ενώ και το Διεθνές Νομισμα-

τικό Ταμείο θα προσφέρει οικονομική υποστήριξη για την
αποτροπή της παγκόσμιας διατροφικής κρίσης.
Η Μόσχα έθεσε χθες ως προϋπόθεση για να επιτρέψει την
εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία την «επανεξέταση των
κυρώσεων» που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία. Προηγήθηκε έκκληση του επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος απευθύνθηκε προσωπικά στον Πούτιν λέγοντας: «Αν έχετε καρδιά, παρακαλώ ανοίξτε αυτά τα λιμάνια». Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο πόλεμος απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια λόγω
της αύξησης των τιμών των σιτηρών, και ότι ο κόσμος μπορεί
να αντιμετωπίσει λιμούς που θα διαρκέσουν χρόνια, εάν δεν
αποκατασταθούν οι ουκρανικές εξαγωγές.
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ερισσότερο κοτόπουλο και…
προβατίνα, και λιγότερο αρνί
και κατσίκι, φαίνεται να προτιμούν οι πιο πολλοί καταναλωτές, καθώς η ακρίβεια τους αναγκάζει σε
προσαρμογή των συνηθειών τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει σημαντικές
ανακατατάξεις στην αγορά τροφίμων.

ΧΡΗΜΑ

Στροφή καταναλωτών σε…
κοτόπουλο και προβατίνα

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Νέες συνήθειες
Προάγγελος των νέων συνηθειών της
μέσης ελληνικής οικογένειας ήταν οι εξελίξεις στην αγορά τροφίμων κατά την πασχαλινή περίοδο, όπου, σύμφωνα με
έρευνα της εταιρείας NielsenΙQ, ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου τροφίμων
μειώθηκε κατά 5,5%. Όπως προκύπτει από
τα στοιχεία, τα φρέσκα προϊόντα πάνω
στο… ζύγι παρουσίασαν σημαντική μείωση τζίρου, κάτι που φάνηκε στην κατηγορία του κρέατος. Οι πωλήσεις κρέατος
μειώθηκαν κατά 1,7%, ενώ επιμέρους καταγράφεται πτώση 3,4% στα αμνοερίφια,
λόγω πτώσης του τζίρου στο αρνί κατά
2,6% και στο κατσίκι 3,7%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του πληθωρισμού Απριλίου, τα
είδη αυτά ήταν ακριβότερα σε σχέση με
πέρσι, τουλάχιστον κατά 15%!
Όμως, τη μεγάλη έκπληξη έκανε η…
προβατίνα, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 52,4%(!), παρά το γεγονός ότι το
συγκεκριμένο είδος κρέατος έχει μικρή
συμμετοχή στις πωλήσεις. Η εξήγηση
βρίσκεται στην τιμή της, η οποία κινείται
σε χαμηλά επίπεδα (κάτω από τα 9,00 ευρώ το κιλό), όταν το αρνί κυμάνθηκε μεταξύ 11 και 15 ευρώ το κιλό. Βέβαια, υπάρχει
και η επιβεβαιωμένη συνήθεια όσων…
ξέρουν από κρέας, οι οποίοι δείχνουν
σταθερά την αδυναμία τους στο πρόβατο!

Το φετινό Πάσχα
Το φετινό Πάσχα, εκτός από τις αυξημέ-

νες πωλήσεις προβατίνας, συνδυάστηκε
και με την αύξηση άλλων προϊόντων κρέατος, όπως τα μπιφτέκια, το χοιρινό και το
κοτόπουλο. Μάλιστα, η αύξηση του τζίρου
στο κοτόπουλο ήταν 5,7% και γενικά στα
πουλερικά στο 5,5%, ενώ στα διάφορα
προϊόντα κρέατος διαμορφώθηκε στο
4,7%. Μαγική εικόνα αποτέλεσε το μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο σημείωσε μεν αύξηση τζίρου κατά 8,3%, κατέγραψε δε μείωση των πωλούμενων ποσοτήτων κατά
4,6%, σε σχέση με πέρσι.
Η μείωση του τζίρου ήταν μεγαλύτερη
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κάτι που
είναι λογικό, καθώς έπειτα από τρία χρόνια οι πολίτες μπόρεσαν να κάνουν…

ελεύθερο Πάσχα, αφού πέρσι και το 2020
ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία. Αντίθετα, σημαντική ήταν η αύξηση
τζίρου στην περιφέρεια, με τα υψηλότερα
ποσοστά αύξησης να καταγράφονται στην
Πελοπόννησο με 11,4% και την Κεντρική
Ελλάδα με 9,3%.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά 12,7% και
11,1% αντίστοιχα, καθώς πέρσι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών παρέμεινε σε
αυτά τα δύο αστικά κέντρα, αγοράζοντας
ποσότητες οι οποίες πωλούνταν σε αισθητά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το φετινό Πάσχα.

Σε κοντινά μέρη

Έρευνα NielsenΙQ:
Η ακρίβεια φέρνει
ανακατατάξεις
στην αγορά τροφίμων

Τα ακριβά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά
εισιτήρια ανάγκασαν χιλιάδες οικογένειες
να κάνουν Πάσχα σε σχετικά κοντινά μέρη
στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα,
παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων.
Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση
για την πτώση του τζίρου στα τρόφιμα σε

ΔΥΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα δεξιοτήτων 80.000 ανέργων
Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα δεξιοτήτων για
80.000 ανέργους, καθώς από χθες ξεκίνησε η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους, που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις
γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζόμενων στα «Προγράμ-

ματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο. Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf, ενώ η αίτηση
συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.oaed.gr/upskilling-pistopoiisi.
Η δράση έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε
80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί
σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης προσώπων της ΔΥΠΑ εφόσον
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας.
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Στήριξη με επιπλέον
62 εκατ. σε 400.000
απόρους μέσω ΤΕΒΑ
Με επιπλέον 62 εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί το πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων συμπολιτών, μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, κατά την επίσκεψή
του στη δομή διανομής του ΤΕΒΑ Αμαρουσίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ανήλθε στα 330 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 2014-2020 και θα
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με 62
εκατ. ευρώ τη διετία 2022-2023, μέχρι
να ξεκινήσει την πλήρη εφαρμογή του
το πρόγραμμα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, το οποίο προβλέπει
άλλα 400 εκατ. ευρώ για δράσεις αντιμετώπισης της υλικής στέρησης. Η δομή του Αμαρουσίου εξυπηρετεί 36.500
νοικοκυριά με 66.170 ωφελούμενους
στα βόρεια προάστια, στους οποίους
έχουν διανεμηθεί 361 τόνοι τροφίμων
και πάνω από 68.000 τεμάχια βασικών
ειδών. Συνολικά, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν διανεμηθεί έως σήμερα 66
εκατομμύρια τόνοι τροφίμων και 23
εκατομμύρια τόνοι βασικών αγαθών
(είδη καθαριότητας, προσωπικής υγιεινής, βρεφικά είδη κ.λπ.).

Μείωση εισοδήματος
λόγω των τιμών
ενέργειας, τροφίμων
Μεγαλύτερη μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος για τα φτωχά μικρομεσαία
νοικοκυριά και αισθητά μικρότερη για τα
πιο εύπορα προκαλεί η έκρηξη των τιμών
της ενέργειας και των τροφίμων, κατά
τους τελευταίους μήνες. Αυτό διαπιστώνει σε ανάλυση η Τράπεζας Πειραιώς, σε
σχέση με τις επιπτώσεις της έκρηξης του
πληθωρισμού στα οικονομικά νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει
από τα στοιχεία, τα νοικοκυριά με μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα 751-1.100 ευρώ
δαπανούν το 27,1% και 13,6% του εισοδήματός τους για διατροφή και ενέργεια αντίστοιχα. Στον αντίποδα, νοικοκυριά με εισοδήματα άνω των 3.500 ευρώ δαπανούν
μόνο το 18,7% και 10,5% του εισοδήματός
τους στις ίδιες κατηγορίες αγαθών. Ως εκ
τούτου το ποσοστό δαπάνης των «φτωχών» νοικοκυριών για όλα τα υπόλοιπα
αγαθά και υπηρεσίες ανέρχεται στο 59%63% ενώ των εύπορων στο 70,8%.

Έκδοση συντάξεων μέσα
σε μερικές εβδομάδες…

Τ

ην έκδοση των συντάξεων μέσα σε λίγες εβδομάδες θα φέρει το «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», το οποίο θα αποτελεί πλέον τον συνδετικό κρίκο μεταξύ
του ΕΦΚΑ και των δικαιούχων που περιμένουν να εισπράξουν τα χρήματά τους.
Με χθεσινή ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «οι όποιες
βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση με το
1555 και ο σημαντικός περιορισμός των
εκκρεμών συντάξεων δεν μας αρκούν»,
ενώ νωρίτερα μαζί με τον υφυπουργό
Πάνο Τσακλόγλου επισκέφθηκε το
«στρατηγείο» του ΕΦΚΑ για την απόδοση των συντάξεων, στο λεγόμενο «Πράσινο Κτίριο» στη λεωφόρο Κηφισίας.
Έπειτα από σύσκεψη με όλη την ομάδα
του ΕΦΚΑ (Παναγιώτης Δουφεξής, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Αλέξανδρος
Βαρβέρης, Ελένη Νιαρχάκου) και τις
εταιρείες που βοηθούν τεχνικά για την
απόδοση των συντάξεων, καθορίστηκε ο
οδικός χάρτης για την ταχεία έκδοση
των «συντάξεων εμπιστοσύνης» και των
«συντάξεων fast track».

Εκπαίδευση των υπαλλήλων
Σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί
επίσημα το «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», αφού πρώτα προηγηθεί η
σχετική εκπαίδευση των υπαλλήλων,
και όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, «όλοι οι πολίτες θα διαπιστώσουν

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

ότι πρόκειται για ένα ακόμα χτύπημα
στο πολυκέφαλο “τέρας” της γραφειοκρατίας μέσα στον ΕΦΚΑ». Με το
«Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» θα
αλλάξει η καθημερινότητα των υπαλλήλων καθώς και των ασφαλισμένων
που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή
τους. Πρόκειται για μια ψηφιακή βάση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ανταλλαγή πληροφοριών, απάντηση
ερωτήσεων και υποβολή τυχόν εγγράφων που απουσιάζουν. Έτσι, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «ο πολίτης γλιτώνει ουρές, καθυστερήσεις, ακόμα
και ραντεβού, ενώ θα έχει απέναντί του
έναν ΕΦΚΑ».

Πρόσθεσε, δε, ότι τα θετικά αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται και προϊδέασε για θετικές εκπλήξεις στην έκδοση των συντάξεων έως
το τέλος Ιουνίου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων του 2018, και μέσα στις επόμενες
τέσσερις εβδομάδες ολοκληρώνεται η
διαδικασία εκκαθάρισης των συντάξεων του 2019 και του 2020. Η πολιτική
ηγεσία δεσμεύτηκε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών κύριων
συντάξεων.

Έρχεται το «Ψηφιακό
Δωμάτιο Επικοινωνίας» Επίσκεψη Χατζηδάκη στο
«Πράσινο Κτίριο» του ΕΦΚΑ

Ο Γ. Τζιλιβάκης επικεφαλής
της νέας Επιθεώρησης Εργασίας
Ο Γιώργος Τζιλιβάκης, εμπειρότατο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα με πολυετή θητεία σε υψηλόβαθμες θέσεις Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μεγάλες επιχειρήσεις, αποτελεί το προτεινόμενο πρόσωπο της κυβέρνησης και του υπουργείου Εργασίας για τη θέση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης
Εργασίας. Η θέση προκηρύχθηκε μέσω διαγωνισμού και στη συνέχεια ανεξάρτητη επιτροπή, με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, έκανε την πρώτη
επιλογή των υποψηφίων και κατέληξε στους τέσσερις επικρατέστερους, εκ
των οποίων αναδείχθηκε ως πιο κατάλληλος για τη θέση ο κ. Τζιλιβάκης.
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ΔΕΔΔΗΕ: Το 2024 η αύξηση ισχύος στο ΚΥΤ Αράχθου Άρτας

Σ

τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας βρίσκεται η προσθήκη
τρίτου μετασχηματιστή ισχύος
50 MVA στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αράχθου Άρτας, απαντά σε επιστολή του δημάρχου Αρταίων ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Χρήστος Τσιρογιάννης απέστειλε την επιστολή με σκοπό να αυξηθεί η ισχύς ώστε να αρθεί το πρόβλημα κορεσμού του δικτύου στον νομό. Με τον τρόπο αυτό ιδιώτες και επιχειρήσεις θα μπορούν
να προχωρούν σε επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος. Το έργο, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το β’ εξάμηνο του 2024. Η απάντηση:
1. Το έργο της ενίσχυσης στον υδροηλεκτρικό σταθμό υψηλής και μεσαίας τάσης (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) εντός του ΚΥΤ Αράχθου, με
την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Σ) 40/50 MVA
και την ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς μέσης τάσης, βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διακήρυξη ΔΕΕΔ-39 για το έργο προκηρύχτηκε στις 17/2/2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 3/5/22.
Αναμένεται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων (ΑΕΠΟ), της οποίας η διαδικασία
έχει αναληφθεί από τον Ανεξάρτητο
Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΔΜΗΕ) και βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Επισημαίνεται ότι πλέον των έργων
επαύξησης θα γίνουν η αναβάθμιση
του εξοπλισμού προστασίας των υφιστάμενων αναχωρήσεων μέσης τάσης
και η κατασκευή ενός νέου κτιρίου, το
οποίο θα στεγάσει τους πίνακες προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού μέσης τάσης, καθώς και
του εξοπλισμού ΜΤ της επέκτασης του Υ/Σ.
2. Η προμήθεια του Μ/Σ ισχύος για την επέκταση του ΚΥΤ
Αράχθου περιλαμβάνεται στο αντικείμενο σχετικής σύμβασης
που θα υπογραφεί για την εκτέλεση του έργου και ως εκ τούτου θα αναληφθεί από τον ανάδοχο της σύμβασης.
3. Εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
4. Με την ολοκλήρωση του έργου της ενίσχυσης του Υ/Σ
ΥΤ/ΜΤ εντός του ΚΥΤ Αράχθου, θα δημιουργηθεί ηλεκτρικός
χώρος για σύνδεση περαιτέρω μονάδων ΑΠΕ και ειδικά συστημάτων net metering και φωτοβολταϊκών σε οικιακές περιοχές (φωτοβολταϊκά στεγών).

Intralot: Ακυρώνει 3,72 εκατ. ιδίων μετοχών
Η Intralot ανακοινώνει ότι στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17ης/5/2022 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά
αντιπροσώπου 11 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 48.336.241 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 152.261.721 κοινών ονομαστικών μετοχών,
ήτοι ποσοστό 31,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει 3.724.936 ίδιες μετοχές,
οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται
για τον σχηματισμό απαρτίας. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις: Ακύρωση 3.724.936 ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό
€1.117.480,80 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του €1.117.480,80, η οποία θα πραγματοποιηθεί
με μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας από 152.261.721 σε 148.536.785, κατόπιν ακύρωσης 3.724.936 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

«Πράσινη» πιστοποίηση έλαβε η EY Ελλάδος
Τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 14001:2015 έλαβε πρόσφατα η ΕΥ Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της δέσμευση για τη
δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου μέσα
από τη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεών της σε ζητήματα περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της EY Ελλάδος ελέγχεται από την Bureau Veritas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (environmental management system - EMS). Αποτελείται από ένα σύνολο αρχών που έχει
σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους οργανισμούς προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας. Η πιστοποίηση καταδεικνύει ότι μια εταιρεία εφαρμόζει επιτυχώς ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
για να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της.

BUSINESS
Επισφράγιση της συνεργασίας Nobacco
- Παπαστράτος με νέο προϊόν

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται η υλοποίηση
της στρατηγικής συνεργασίας της Nobacco με
την Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris
International, καθώς μετά τα προϊόντα θέρμανσης καπνού επεκτείνεται στην κατηγορία των
προϊόντων ατμίσματος, στην οποία η ελληνική
εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2008. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Nobacco μέσω
του δικτύου 61 «φυσικών» σημείων πώλησης
ανά την Ελλάδα, καθώς και του ηλεκτρονικού
της καταστήματος θα διανέμει στη χώρα μας το
Iqos Veev, το πρώτο ατμιστικό προϊόν που λανσάρει η Παπαστράτος και με το οποίο εισέρχεται δυναμικά στη συγκεκριμένη κατηγορία
εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με το τσιγάρο.
«Η νέα φάση της συνεργασίας μας με την “Παπαστράτος” έρχεται να ενισχύσει τη δυνατότητά
μας να προσφέρουμε πρωτοποριακά, premium
προϊόντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της Nobacco Μάρκος Μαρκόπουλος.

Lamda: Αναβάλλεται η δημοσίευση
αποτελεσμάτων στις 25 Μαΐου
Η Lamda Development SA, σε συνέχεια της
από 14/2/2022 ανακοίνωσης για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, στο πλαίσιο της ορθής
και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού
κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι αναβάλλονται τόσο η
δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2022 την Τετάρτη 25 Μαΐου
2022 όσο και η τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων την
Πέμπτη 26 Μαΐου 2022. Η εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της για την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων
α’ τριμήνου 2022.

Φουρλής: Ζημίες €5,7 εκατ. στο τρίμηνο
Ο Όμιλος Fourlis το α’ τρίμηνο του 2022 παρουσίασε πωλήσεις €96,3 εκατ. έναντι €75,6
εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένες κατά
27,4%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι eπωλήσεις ανήλθαν στα €16,8 εκατ. σε σχέση με
€23,8 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021. Οι ενοποιημένες λειτουργικές ζημίες προ τόκων, φόρων
και αποσβέσεων EBITDA (OPR) το α’ τρίμηνο
του 2022 ανήλθαν σε €0,7 εκατ. έναντι κερδών
€2,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021. Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν €5,7 εκατ.
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BUSINESS
Η Σαουδική Αραβία απέκτησε
το 5% της Nintendo

Τιτάν: Νέα επένδυση 37
εκατ. στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

Το fund SouthBridge II
επενδύει στις ελληνικές
WebHotelier και primalRES

Ο

Όμιλος Tιτάν ενισχύει περαιτέρω τη δυναμικότητα των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ με νέα
επένδυση ύψους 37 εκατ. δολαρίων για την επέκταση του σταθμού εισαγωγής στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Η επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμικότητα του Τιτάνα στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη δυνατότητα διάθεσης τσιμέντου και συναφών
προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στη χώρα,
συνεισφέροντας στον στόχο του ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η επένδυση στη Βιρτζίνια, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, προβλέπει
την επέκταση του σταθμού εισαγωγής στο Νόρφολκ με
νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας
70.000 τόνων και επέκταση της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης των εγκαταστάσεων με πολλαπλά σημεία
φόρτωσης. Με την ολοκλήρωση του έργου η δυναμικότητα αποθήκευσης του σταθμού εισαγωγής θα ξεπεράσει τις 100.000 τόνους συνολικά, με δυνατότητα εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής διαφορετικών προϊόντων, καθώς και πρώτων υλών, που έχουν μεγάλη ζήτηση
στην αγορά. Η επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό
επενδυτικό πρόγραμμα της θυγατρικής του Ομίλου Titan
America, που έχει στόχο τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες.

Intrum: Σε ετοιμότητα για τα NPLs
Για την πλήρη ετοιμότητα των εταιρειών διαχείρισης
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ακόμη και στην τρέχουσα
γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία, μίλησε η Αλεξάνδρα Φατσέα, general manager, retail, SB & agri recovery της Ιntrum Hellas, στο 4ο NPL Summit. Όπως
επισήμανε, «στην Intrum Hellas λειτουργούμε με βάση
το βασικό σενάριο που σχεδιάσαμε στις αρχές της χρονιάς, βλέπουμε το αισιόδοξο για το μέλλον και είμαστε
προετοιμασμένοι και για το δυσμενές σενάριο». Για να
επιτύχουμε τους στόχους μας οι servicers και για να λειτουργήσει η οικονομία είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά όλοι οι μηχανισμοί, επισημαίνει η Αλεξάνδρα Φατσέα.

Η WebΗotelier και η primalRES ανακοινώνουν την
επίτευξη στρατηγικής μετοχικής συνεργασίας με το
επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge Europe Mezzanine II
SICAR. Η WebHotelier, κορυφαία εταιρεία στην παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων για ξενοδόχους, εξοπλίζει περισσότερα από 8.000 συνεργαζόμενα καταλύματα σε Ελλάδα, Κύπρο και 50 ακόμη χώρες με μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία και αυτοματισμούς για την αύξηση των
απευθείας online κρατήσεων, τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους. Η επένδυση του SouthBridge στις WebΗotelier και primalRES στοχεύει στη
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και πρωτοποριακού
οικοσυστήματος τεχνολογικών λύσεων για τον κλάδο
του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των ήδη υπαρχουσών εφαρμογών, καθώς
και την ενσωμάτωση νέων αλλά και την υιοθέτηση μιας
καινοτόμου και ολιστικής προσέγγισης ως προς την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τα συνεργαζόμενα
τουριστικά καταλύματα.

Under Armour: Κάτω από τις προβλέψεις
κέρδη και έσοδα
Κάτω από τις
προβλέψεις των
αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη
και τα έσοδα της
Under Armour κατά το α’ τρίμηνο, με
την εταιρεία αθλητικών ειδών να αναμένει περαιτέρω
υποχώρηση των μεγεθών της για ολόκληρη τη χρήση
του 2022. Πιο αναλυτικά, η αμερικανική εταιρεία ανέφερε πως τα καθαρά της έσοδα στο τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου διαμορφώθηκαν στο 1,3 δισ. δολάρια, αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα 1,26 δισ. δολαρίων κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ωστόσο κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών για έσοδα 1,32 δισ. δολαρίων.

Το ταμείο δημόσιων επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) έχει αποκτήσει το 5,01% της
Nintendo, καθώς το κρατικό ταμείο αυξάνει την
έκθεσή του στην ιαπωνική βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών. Η επένδυση στην εταιρεία έγινε για επενδυτικούς σκοπούς και έρχεται καθώς το PIF έχει
επίσης αποκτήσει ποσοστό στις εταιρείες για βιντεοπαιχνίδια Nexon, Capcom και Koei Tecmo. Το
ταμείο, του οποίου πρόεδρος είναι ο πρίγκιπας
επί του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είναι βασικός επενδυτής στο Vision Fund των 100 δισ. δολαρίων της Softbank Group, αλλά επίσης επενδύει ανεξάρτητα, στο πλαίσιο των σχεδίων για μεταμόρφωση της οικονομίας της χώρας. Το κρατικό ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα
από 600 δισ. δολάρια, απέκτησε ποσοστό στην Activision Bizzard, εκδότρια εταιρεία του Call of Duty, την οποία η Microsoft είπε τον Ιανουάριο ότι θα
αγόραζε.

BofA: Αύξηση δαπανών
μέσω πιστωτικών καρτών
Η Bank of America ανακοίνωσε ότι οι 67 εκατ.
πελάτες της, καταναλωτές και μικρές
επιχειρήσεις αύξησαν τις δαπάνες τους σε
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες κατά 13%
τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής
οικονομολόγο της Bank of America Institute,
τα στοιχεία συνεχίζουν να δίνουν μια υγιή
εικόνα της κατανάλωσης στις ΗΠΑ. Οι δαπάνες
πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν 22% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος και οι δαπάνες μέσω
debit card αυξήθηκαν 6%.
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Άρης: Εκτός Ευρώπης
για 58.000 ευρώ;
Σ

τον θαυμαστό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο
Άρης για 58.000 ευρώ κινδυνεύει με αποκλεισμό από την
Ευρώπη, παρότι κέρδισε την έξοδό του
μέσα στα γήπεδα. Σε ανακοίνωσή της η
ΠΑΕ Άρης τονίζει ότι «ο νόμος είναι
ανώτερος από τη μαφία»!
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: Ο δήμαρχος Βόλου και πρόεδρος
της ΠΑΕ Βόλος Αχιλλέας Μπέος έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ με το οποίο επισημαίνει ότι κακώς αδειοδοτήθηκε
μια ΠΑΕ να παίξει στην Ευρώπη, επειδή χρωστά χρήματα, και ότι θα προσφύγει ο ίδιος στη FIFA και την UEFA.
Χωρίς να κατονομάζει την ΠΑΕ Άρης.
Την περασμένη Δευτέρα, η Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΠΟ έδωσε το
«οκέι» στις ομάδες που βγήκαν στην

Ευρώπη (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης,
Παναθηναϊκός), αλλά δύο ημέρες αργότερα ο προϊστάμενος της επιτροπής
Βασίλης Σαράκης άσκησε έφεση κατά
της αδειοδότησης της ΠΑΕ Άρης, με το
αιτιολογικό ότι το προηγούμενο καθεστώς της ΠΑΕ χρωστά 58.000 ευρώ
στον πρώην ποδοσφαιριστή Παλαθουέλος, που αγωνίστηκε με τους «κιτρινόμαυρους» το 2005, με άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η ντιρεκτίβα της
FIFA, ωστόσο, αναφέρει ότι η ΠΑΕ έχει
συνέχεια (διαδοχή των χρεών) ανεξάρτητα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο
Παλαθουέλος προσέφυγε στο Ανώτατο
Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) και δικαιώθηκε, άρα, έπρεπε να πάρει τα
χρήματά του. Όμως, και τρεις άλλοι
πρώην παίκτες του Άρη δικαιώθηκαν,
οι Κανσάλδο, Ίμπε και Οριόλ, αλλά και

οκτώ Έλληνες που προσέφυγαν στα
αρμόδια όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για αυτούς, που έχουν λαμβάνειν κάτι περισσότερο από 2 εκατ.
ευρώ, γιατί δεν υπήρξε αντίδραση και
ο Άρης έπαιρνε κανονικά αδειοδότηση; Έχει σχέση η απομάκρυνση του
πρώην υπευθύνου της Επιτροπής
Αδειοδότησης Γιώργου Δημητρίου;
Η ΠΑΕ Άρης ισχυρίζεται ότι έπρεπε
να πληρώσει όσα χρέη είχε μέχρι το
τέλος του περασμένου χρόνου και όχι
τα νέα που προέκυψαν από την απόφαση του CAS στις 27 Ιανουαρίου που τελεσιδίκησε η απόφαση για τον Παλαθουέλος και υποχρέωνε την ΠΑΕ της
Θεσσαλονίκης να εξοφλήσει τον παίκτη μέχρι τέλος Μαρτίου.
Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση
και μιλά περί «μαφίας και εγκληματι-

κής οργάνωσης» που διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και επιτίθεται εναντίον του «δημάρχου-μπροστινού», χωρίς να τον κατονομάζει. Η υπόθεση,
πλέον, θα εξεταστεί από την Επιτροπή
Εφέσεων της ΕΠΟ. Και αν είναι αρνητική για τον Άρη, η ΠΑΕ θα προσφύγει
στην Επιτροπή Αδειοδότησης της UEFA. Αν τιμωρηθεί ο Άρης να μείνει
εκτός Ευρώπης, θα τον αντικαταστήσει
η ΑΕΚ.

Για «μαφία» και
«εγκληματική οργάνωση»
κάνει λόγο η ΠΑΕ
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Η Άιντραχτ την «κούπα» του Europa League

Ο Όγκνιεν Βράνιες, παίκτης της ΑΕΚ, απλώς
επανέλαβε τον εαυτό του και τέθηκε -οριστικά αυτή τη φορά- εκτός ομάδας. Την περασμένη Τρίτη,
αντί να είναι με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του
στο ΟΑΚΑ, όπου η ΑΕΚ έπαιξε το τελευταίο ματς με
τον Ολυμπιακό, αυτός πήρε το αεροπλάνο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ούτε στην προπόνηση δεν είχε πάει την προηγούμενη ημέρα.

Η

Άιντραχτ Φρανκφούρτης
ήταν η νικήτρια του τελικού
του Europa League που έγινε
στη Σεβίλλη, καθώς επικράτησε 5-4
της Ρέιντζερς στη διαδικασία των πέναλτι (κανονικός αγώνας και παράταση 1-1). Οι Σκωτσέζοι προηγήθηκαν
στις αρχές του δεύτερου μέρους με
τον Αριμπό και οι Γερμανοί ισοφάρισαν με τον Μπορέ δέκα λεπτά αργότερα. Η Άιντραχτ, όπως είναι γνωστό,
πέτυχε δυο νίκες εις βάρος του
Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League, 3-1 στη Φρανκφούρτη,
2-1 στο Φάληρο. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν και κόντρα στην Μπαρτσελόνα
στην ίδια διοργάνωση, όπου έφεραν
1-1 στη Φρανκφούρτη και 3-2 στη
Βαρκελώνη. Ήταν το πρώτο τρόπαιο
για τους «αετούς» του γερμανικού
ποδοσφαίρου ύστερα από 42 ολόκληρα χρόνια, όταν και πάλι είχαν

Την κοπάνησε ο Βράνιες!

Οι «καλύτεροι»
του Πέδρο Μαρτίνς

σηκώσει «κούπα» σε διπλούς αγώνες με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ στο
Κύπελλο UEFA.
Στη Σεβίλλη βρέθηκαν 60.000 Γερμανοί και οι μισοί από αυτούς μπήκαν
στο γήπεδο. Οι άλλοι μισοί ήλπιζαν

ότι θα έβρισκαν εισιτήρια στη μαύρη
αγορά, όπως με την Μπαρτσελόνα
στο Καμπ Νου, που τα αγόραζαν από
τους Καταλανούς σε διπλάσια τιμή,
προκαλώντας μέγα σκάνδαλο στη
Βαρκελώνη.

Η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών για τον
προπονητή του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς
περιλαμβάνει και τον μύθο, πλην άγνωστο στο
ελληνικό κοινό, Πορτογάλο Ρουί Ζορντάο.
Γκολκίπερ ο Πιάφ, Ρομπέρτο Κάρλος
αριστερό μπακ, δεξιό ο Καφού, κεντρικά
μπακ Μπαρέζι και Μαλντίνι. Στη μεσαία
γραμμή, Ζορντάο, Μέσι, Μαραντόνα,
Κριστιάνο Ρονάλντο και στην επίθεση, Πελέ
και Εουσέμπιο.

Λίβερπουλ: Παρέλαση
με ή χωρίς τις «κούπες»

Γιοβάνοβιτς μέχρι το 2024
Εντελώς αθόρυβα, όσο αθόρυβη είναι η δουλειά του, ο Σέρβος προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς
ανανέωσε για δύο, ακόμα, χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, παραμονές του τελικού
του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ αύριο βράδυ (20.00, Cosmote TV) στο ΟΑΚΑ. Ο Γιοβάνοβιτς δεν
χρειάστηκε περισσότερο από δέκα λεπτά της ώρας να συμφωνήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Πρόταση εκτός λογικής στον Εμπαπέ
Στη σφαίρα του παραλόγου, η Παρί Σεν Ζερμέν του
Καταριανού ιδιοκτήτη Κελαϊφί πρότεινε το εξής απίστευτο
στον νεαρό Γάλλο Κιλιάν Εμπαπέ, προκειμένου να τον
αποτρέψει από το να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρα από τα
60 εκατ. ευρώ τον χρόνο, του δίνουν τη δυνατότητα να
αποφασίζει ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει στην ομάδα!
Ακόμα και ποιος θα είναι ο προπονητής!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως, ανεξάρτητα από
το αν στεφθεί ή όχι πρωταθλήτρια Αγγλίας (έχει 89
βαθμούς και η Μάντσεστερ Σίτι 90 μία αγωνιστική
πριν από τέλος) ή κατακτήσει το τρόπαιο στο Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ
Μαδρίτης το μεθεπόμενο Σάββατο, η παρέλαση θα
γίνει κανονικά στην πόλη. Είναι τροπαιούχοι του
Κυπέλλου Αγγλίας και στο λεωφορείο θα βρίσκεται και η πρωταθλήτρια Αγγλίας ομάδα γυναικών
του συλλόγου.

Μαρινάκης, Ζάχαβι,
Ελ Αραμπί, Βαλμπουενά
Ενώ ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα γράφουν οι
Ισραηλινοί, έχει κάνει πρόταση 2 εκατ. ευρώ τον
χρόνο στον 34άχρονο διεθνή Ισραηλινό φορ Ζάχαβι, που έμεινε ελεύθερος από την Αϊντχόφεν, ο
Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση τόσο με τον
35άχρονο Ελ Αραμπί όσο και τον με 38άχρονο Ματιέ Βαλμπουενά. Το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουν
και οι δυο στον Ολυμπιακό.
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Θλίψη: Έφυγε
ο παγκόσμιος
Vangelis

Σ

την αγκαλιά της αιωνιότητας ο οσκαρικός κορυφαίος Έλληνας μουσικός Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο οικουμενικός
Vangelis άφησε την τελευταία του πνοή
σε νοσοκομείο της Γαλλίας, όπου νοσηλευόταν
με κορονοϊό, προκαλώντας παγκόσμια θλίψη
στην καλλιτεχνική κοινότητα. Η θλιβερή είδηση
για τον χαμό του ιδιοφυούς και πρωτοπόρου συνθέτη γνωστοποιήθηκε από το δικηγορικό του
γραφείο με μια λιτή ανακοίνωση: «Με μεγάλη
μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή
αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου».

Κληρονομιά για τις γενιές των γενεών
Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, το αυτοδίδακτο αγόρι από την Αγριά Μαγνησίας που
ονειρεύτηκε τα αστέρια και τα έκανε δικά του δημιουργώντας μουσικές συνθέσεις σε ηλικία μόλις 4 χρόνων, χάρισε στην ανθρωπότητα ένα έργο
αγγελικό και «άγιο», κληρονομιά για τις γενιές
των γενεών.
Ο τεράστιος δημιουργός της ηλεκτρονικής,
progressive, ambient, τζαζ και ορχηστρικής
μουσικής τιμήθηκε το 1982 με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Chariots of Fire», ενώ «έντυσε»
με συνθέσεις του επικά φιλμ, μεταξύ των οποίων
τα «Blade Runner», «1492: Christopher Columbus» και «Alexander, El Greco». Έχει συνεργαστεί με τον Ντέμη Ρούσο, την Ειρήνη Παππά και
τον Τζον Άντερσον.
Το 1997 διηύθυνε την τελετή έναρξης του 6ου

Παγκόσμιου Ανοιχτού Πρωταθλήματος Στίβου
της IAAF, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, ενώ το έργο του «Μυθωδία» επιλέχθηκε από τη NASA ως η επίσημη
μουσική για την αποστολή της το 2001 «Οδύσσεια
στον Άρη». Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς ο
Παπαθανασίου παρουσίασε το έργο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Ήταν μια φαντασμαγορική μουσική παράσταση που προβλήθηκε τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Τα σολιστικά μέρη του
έργου ερμήνευσαν οι σοπράνο Τζέσι Νόρμαν και
Κάθλιν Μπατλ με τη συμμετοχή της Μητροπολιτικής Ορχήστρας του Λονδίνου, ενώ ο ίδιος ο συνθέτης χειριζόταν τα πλήκτρα.
«Από πολύ μικρή ηλικία αισθανόμουν πάντα ότι
δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Διαστήματος
και ανθρώπου. Είναι το ίδιο και το αυτό. Είτε αυτό
το γνωρίζουμε είτε δεν το γνωρίζουμε. Μία είναι
η αλήθεια, ότι ο άνθρωπος και το σύμπαν είναι
ταυτόσημα. Αυτή η άποψη του σχίσματος του
σύμπαντος και του ανθρώπου ήρθε αργότερα και
αφορά διαφορετικών ειδών δόγματα που δημιουργούν στον άνθρωπο αδιέξοδα. Να λοιπόν γιατί το Διάστημα μου προκαλεί αίσθημα δέους και
πληρότητας. Γιατί είμαστε το Διάστημα», είχε
αποκαλύψει σε συνέντευξή του.

Η αρχή μιας διεθνούς διαδρομής
Το 1960 έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Forminx. Το τραγούδι τους «Jeronimo Yanka» σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45άρι άλμ-

πουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1968 μετακόμισε στο Παρίσι και
δημιούργησε τους Aphrodite’s Child με τον Ντέμη Ρούσσο. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ με
τον τίτλο «666» θεωρείται ότι του έδωσε ώθηση
για την αρχή μιας διεθνούς καριέρας.
Το 1978 συνεργάστηκε με την Ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παππά στο άλμπουμ με τίτλο «Ωδές»,
που περιέχει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια,
ενώ το 1986 συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ
«Ραψωδίες». Το 2003 αποκάλυψε την ικανότητά
του στη ζωγραφική παρουσιάζοντας 70 δικά του
έργα ζωγραφικής στο πλαίσιο της «Βαλένσια
Μπιενάλ» στην Ισπανία. Μετά την επιτυχία της έκθεσης «Vangelis Pintura», τα έργα του εκτίθενται
σε σημαντικές γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Την ίδια
χρονιά ο Παπαθανασίου παρουσίασε ένα βιβλίο
που περιέχει μερικά από τα ωραιότερα έργα του
με τίτλο «Vangelis».

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών
ο μεγάλος Έλληνας
μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης
Παπαθανασίου - Ήταν βραβευμένος
με Όσκαρ για τη μουσική
της ταινίας «Οι δρόμοι
της φωτιάς» το 1982
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Ραντεβού στο Καστελόριζο!

Κ

ινηματογραφικό reunion για τους συντελεστές και το καστ
της οσκαρικής ταινίας «Mediterraneo» διοργανώνει τον
Αύγουστο ο Δήμος Μεγίστης. Με μπροστάρηδες τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τη Βάνα Μπάρμπα
που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιταλική παραγωγή, το Καστελόριζο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους δημιουργούς της ταινίας που
γυρίστηκε πριν από τριάντα χρόνια στο νησί, σε μια φιέστα που θα
τους μείνει αξέχαστη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει πει ήδη το
«ναι» για να αναλάβει το μουσικό κομμάτι της γιορτής που, σύμφωνα με τη «Ροδιακή», είναι πιθανό να προγραμματιστεί ανήμερα τη
γιορτή του Προφήτη Ηλία. «Θα είναι δωρεάν για τον κόσμο. Είναι
πολύ σημαντική κίνηση, γιατί θα στηθεί ψηλά, πανευρωπαϊκά, η σημαία του Καστελόριζου, αλλά και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε
δηλώσεις της η Βάνα Μπάρμπα.

Πάει το
μουστάκι!

Η μικρή Ρούλα

Μια «Μεγάλη Πλεκτάνη» ευθύνεται για την εμφανή αλλαγή
του τηλεοπτικού Δούκα Σεβαστού της σειράς «Άγριες Μέλισσες». Ο Λεωνίδας Κακούρης
έκοψε το μουστάκι και ντύθηκε
υπουργός για τις ανάγκες της νέας θεατρικής παράστασης «Fuga» του Jordi Galtheran, ανακοινώνοντας: «Ο υπουργός Ισίδρο Γκαλιάνα, έτοιμος για επάνοδο στην πολιτική σκηνική κωμωδία, με τη Δήμητρα Ματσούκα». Το έργο υπογράφει σκηνοθετικά ο Σταύρος Στάγκος.
Μια φωτογραφία από το μακρινό παρελθόν
ανάρτησε στο Instagram η Ρούλα Κορομηλά!
Όμορφη, με ολόσωμο μαγιό και τα μακριά της
μαλλιά πλεγμένα σε κοτσίδα, η έφηβη τότε παρουσιάστρια πόζαρε σε ξαπλώστρα παραλίας
στη Ρόδο, αποκαλύπτοντας: «Όταν ήμουνα μικρή, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου θεωρούσαν
πως είμαι πολύ αδύνατη και συνέχεια με μπούκωναν! Διακοπές οικογενειακές στη Ρόδο εδώ,
και δίπλα η τσάντα τροφοδοσίας! Βλέπετε πώς
την κοιτάω έτσι; Πάλι μπουκωμένη μ’ έχουν!».

Περήφανη μαμά

Η ιστορικός
της καρδιάς του
Η σπουδαία καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου
παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
ένα εξαιρετικό λεύκωμα για την ιστορία της
πόλης. Στην ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο
αίθουσα, παρευρέθηκε και ο ηθοποιός καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ
Ρούμελης Νίκος Ορφανός, ο οποίος σχολίασε με ενθουσιασμό: «Μια ιστορικός με αξία!
Υπέροχη αφηγήτρια. Τα σέβη μου. Εύχομαι
πάντα να πεζοπορείτε τόσο όμορφα, όπως
στα μονοπάτια της Ρούμελης».

Της φυλακής τα σίδερα
Έξω από το σωφρονιστικό ίδρυμα Κορυδαλλού ο Λάκης Γαβαλάς.
Χαμογελαστός, ντυμένος στα λευκά και με styling αλά Μαχάτμα
Γκάντι, ο σχεδιαστής βρέθηκε στην είσοδο των φυλακών για μια
φωτογράφιση όλο νόημα. «Η παρουσία μου σήμερα στον Κορυδαλλό, τη γενέτειρά μου πόλη, για την παρουσίαση του βιβλίου
μου “Lakis Gavalas Loaded”», έγραψε στη λεζάντα του ενσταντανέ, κρατώντας την αυτοβιογραφική έκδοση που έγραψε την
περίοδο εγκλεισμού του.

Πετάει από χαρά η Ελένη Πετρουλάκη! Η κόρη
της Άννα-Μαρία Ίβιτς θα τρέξει στον τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τη δημοφιλή γυμνάστρια να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά της: «Είμαι περήφανη για σένα! Ναι, το λέω
δημόσια. Γιατί το αξίζεις. Έφτασες στις 8 καλύτερες αθλήτριες του κόσμου και θα τρέξεις στον
τελικό Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ό,τι και
εάν γίνει από εδώ και στο εξής, δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Εσύ εκπροσώπησες άξια την Ελλάδα μας!».
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Ο δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος
στον ΕΔΟΕΑΠ

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Όταν μελανιάζουν τα νύχια…

Ε

να δυνατό χτύπημα στα δάχτυλα μπορεί να προκαλέσει μελάνιασμα στο νύχι. Αν αυτό συμβεί, το νύχι μας χρειάζεται ειδική φροντίδα και υπομονή
έως ότου επανέλθει στη φυσική του κατάσταση.
«Οι περισσότεροι τραυματισμοί επηρεάζουν
την ονυχαία πλάκα (το σκληρό τμήμα του νυχιού)
και τους υποκείμενους ιστούς. Η ανάπτυξη αιματώματος (μελάνιασμα) είναι συχνή συνέπεια.
Μπορεί, όμως, να παρατηρηθούν και άλλες,
όπως ράγισμα της ονυχαίας πλάκας ή ακόμα και
πτώση του νυχιού αμέσως ή εβδομάδες αργότερα», επισημαίνει ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος στον ΕΔΟΕΑΠ.
Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, το μελάνιασμα δεν αναπτύσσεται πάνω στο νύχι, αλλά
κάτω από αυτό. «Το υπονύχιο αιμάτωμα εκδηλώνεται όταν ένας τραυματισμός προκαλέσει
θλάση στην ονυχοφόρο φάλαγγα ενός ή περισσότερων δαχτύλων, οδηγώντας στη συλλογή αίματος μεταξύ της ονυχαίας πλάκας και της μήτρας του νυχιού. Η μήτρα είναι το τμήμα στη βάση του νυχιού (προς την άρθρωση της ονυχοφόρου φάλαγγας), από το οποίο αυτό αναπτύσσεται. Το αιμάτωμα οφείλεται σε ρήξη των τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων της περιοχής», εξηγεί ο
κ. Μιχελάκης.
Το υπονύχιο αιμάτωμα μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνο τις πρώτες ημέρες μετά τον τραυματισμό, επειδή δεν υπάρχει χώρος «διαφυγής» του

αίματος που συσσωρεύεται. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να απευθυνθεί ο πάσχων στον δερματολόγο ιατρό για να παροχετευθεί το αιμάτωμα.
«Αν δείτε αίμα ή μελάνιασμα κάτω από το νύχι
ύστερα από έναν τραυματισμό, ζητήστε ιατρική
συμβουλή μέσα σε 48 ώρες», συνιστά ο ειδικός.
Ο δερματολόγος ιατρός θα κάνει διάτρηση του
νυχιού και θα παροχετεύσει το αιμάτωμα, γλιτώνοντάς σας από πολλά προβλήματα. Δίχως άμεση παροχέτευση, τα πιεσμένα νεύρα μπορεί να
χρειασθούν εβδομάδες για να επανέλθουν στην

Υπονύχιο αιμάτωμα
και αποκόλληση
Το υπονύχιο αιμάτωμα μπορεί επίσης να
προκαλέσει βλάβες στα νεύρα της περιοχής, με συνέπεια μακροχρόνια συμπτώματα, όπως το μυρμήγκιασμα, η αδυναμία και
ο πόνος. Υπάρχει και ο κίνδυνος απώλειας
του νυχιού. Αυτή μπορεί να συμβεί κατά τον
τραυματισμό ή καιρό αργότερα. Αν δείτε το
νύχι να αποκολλάται από τη βάση του, μην
προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε μόνοι
σας. Προσπαθήστε να το επαναφέρετε απαλά στη θέση του, τυλίξτε το προστατευτικά
με μια καθαρή γάζα και πηγαίνετε αμέσως
στον ιατρό για να το φροντίσει.

αρχική κατάσταση. Με τη διάτρηση του νυχιού,
όμως, αυτό θα συμβεί σε λίγα λεπτά. Η διαδικασία της διάτρησης είναι ανώδυνη, επειδή το νύχι
δεν έχει νευρικές απολήξεις. Χωρίς την παροχέτευση, το αιμάτωμα μπορεί να πήξει, δημιουργώντας μια μάζα κάτω από το νύχι, και να επιμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κάταγμα σε
ένα μικρό οστό του δαχτύλου δύσκολα θα γίνει
αντιληπτό χωρίς ακτινογραφία. Είναι πιθανότερο
όταν το υπονύχιο αιμάτωμα είναι εκτεταμένο.
Χωρίς την κατάλληλη φροντίδα, ακόμα και τα μικρά κατάγματα μπορεί να μην επουλωθούν σωστά. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια να μη λειτουργεί πια το προσβεβλημένο δάχτυλο φυσιολογικά ή να αναπτυχθεί μακροχρόνιος πόνος.
Αντίστοιχα, αν υπάρχει ρήξη στη μήτρα του νυχιού έπειτα από έντονο τραυματισμό, μπορεί να
χρειαστεί συρραφή με ράμματα. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι η βλάβη σε αυτήν επηρεάζει την
ανάπτυξη του νυχιού και μπορεί να απομείνετε
με ένα νύχι εντελώς διαφορετικό από το φυσιολογικό.

Αν συμβεί από δυνατό χτύπημα,
χρειάζονται ειδική φροντίδα
και υπομονή έως ότου επανέλθει
στη φυσική του κατάσταση
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός
(21/3-20/4)
Καλό είναι σήμερα να αξιοποιήσετε τα πνευματικά σας χαρίσματα, βάζοντας σε προτεραιότητα
την επικοινωνία και συζητήσεις που έχουν καθυστερήσει να γίνουν. Ακόμη και τίποτα σπουδαίο
να μη συμβεί, θα έχετε μια ήρεμη μέρα.

(23/9-23/10)
Ο Δίας απέναντι από το δικό σας ζώδιο, με την ευνοϊκή όψη που σχηματίζει με τον ανάδρομο Ερμή,
θα σας βοηθήσει να έρθουν στη ζωή σας οι κατάλληλοι άνθρωποι, για να σας φροντίσουν συναισθηματικά, αλλά και για να τακτοποιήσετε θέματα που
εκκρεμούν.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Σήμερα θα έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας, αλλά και να κάνετε σωστές επιλογές σε θέματα που αφορούν
κάποιες αγορές σας. Η νέα θέση, επίσης, του Δία
ίσως να είναι η αιτία μιας γόνιμης επαγγελματικής περιόδου, που θα έχει μεγάλη διάρκεια.

(24/10-21/11)
Είναι η στιγμή που θα φροντίσετε καθημερινές σας
υποθέσεις και με την προτροπή άλλου προσώπου
θα έχετε μια ανακούφιση σε οικονομικά θέματα.
Κάποια μηνύματα που θα λάβετε θα είναι βαθιά και
ειλικρινή.

Δίδυμοι

(22/11-21/12)
Σήμερα θα νιώσετε μια ανεμελιά, κυρίως εσείς
που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου
σας. Τα συναισθηματικά θέματα θα σας δώσουν
χαρά, ενώ από ένα μήνυμα θα πάρετε τις απαντήσεις που περιμένατε, για το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου θα υπάρξουν
εξελίξεις σε κάθε σχέδιό σας. Οι στόχοι σας θα
ολοκληρωθούν, κυρίως αν ασχολείστε με πνευματικές εργασίες ή διδασκαλία. Ίσως να αποφασίσετε μια μετακίνηση, που θα σας δώσει μια
εξειδίκευση ή μια επαγγελματική κατάρτιση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι σαφέστατα μια μέρα που θα σας απασχολήσουν επαγγελματικά σχέδια, αλλά γενικότερα
εσείς των δύο πρώτων ημερών θα έχετε μια αρκετά δυνατή μέρα σε θέματα καριέρας.

Λέων

Σ

ήμερα ο Ερμής σχηματίζει όψη
εξαγώνου με τον Δία, μια αρκετά
θετική όψη, και συνδυαστικά με
αυτή την περίοδο θα υπάρξουν

καλές επαφές και επικοινωνία με πρόσωπα
από το παρελθόν. Είναι μια καλή μέρα για
να τακτοποιήσετε υποθέσεις σας που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Ζυγός

(23/7-22/8)
Μια μέρα ευκαιριών και καλών εξελίξεων. Σε
εσάς των πρώτων ημερών η επιρροή του Ερμή
και του Δία θα φέρει επιτυχία που είχε καθυστερήσει. Κάποια πολύ σημαντικά πρόσωπα θα έρθουν στη ζωή σας, για να σας προσφέρουν ηθική
ικανοποίηση και φροντίδα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μια πολύ δυνατή μέρα μέσα στον Μάιο,
όπου επαγγελματικά θέματα θα έχουν ανοδική
πορεία. Ευκαιρίες και εργασιακές προτάσεις
ίσως να έρθουν με μια μικρή καθυστέρηση.

Τοξότης

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Ο τομέας της οικογένειας θα σας απασχολήσει,
ενώ θα νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να
διορθώνονται ύστερα από κάποιες παρεξηγήσεις.
Δώστε τον χρόνο που χρειάζεται για να χτίσετε με
αγάπη κάποιες σχέσεις που είχατε αδικήσει κατά
το παρελθόν.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Οι σκέψεις σας θα γίνουν πιο αισιόδοξες και χωρίς να το καταλάβετε, θα έχετε έρθει πιο κοντά με
πρόσωπα από το πολύ κοντινό σας περιβάλλον.
Ιδίως για εσάς που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες, κάποια συναισθηματικά θέματα θα σας δώσουν χαρά.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Σήμερα θα ξεμπλοκάρει ένα πρακτικό θέμα, που
μπορεί να εμπεριέχει και μια οικονομική υπόθεση,
σε συνδυασμό με την ακίνητη περιουσία σας. Θα
νιώσετε ασφάλεια, όταν θα μπορέσετε να συζητήσετε τις ανησυχίες σας με έναν καλό σύμβουλο ή
έναν ειδικό, που θα σας κατευθύνει σωστά.
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#ELLI

Πριν αλέκτορα φωνήσαι

Α

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Μετά την
επίσκεψη του
κ. Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ, έχουν
αυξηθεί
αριθμητικά αλλά
και ποιοτικά
οι Αμερικανοί
αξιωματούχοι
που θεωρούν
προσβολή την
αναθεωρητική
πολιτική
Ερντογάν και τα
εργαλεία μέσω
των οποίων
προσπαθεί να
την υλοποιήσει

κόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από
τα διθυραμβικά σχόλια για την ιστορική
ομιλία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και τη γενναία παρέμβασή του προς
τους Αμερικανούς αξιωματούχους να μην επιτρέψουν στον αναθεωρητισμό να αμαυρώσει τους πολυετείς αγώνες για τη Δημοκρατία και ο Τούρκος
πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίωσε την απόσταση
που τον χωρίζει από τις αξίες της συμμαχικής αλληλεγγύης και τα κοινά ιδανικά.
«Η στάση της δεν την τιμά, και η επιλογή της να
εκφράσει τα παράπονά της σε μια συγκυρία που η
ενότητα της συμμαχίας εμφανίζεται πιο σημαντική
από ποτέ την κάνει να μοιάζει διασπαστική», παρατηρεί το αμερικανικό CNN στον απόηχο των ενστάσεων του Ερντογάν για την ένταξη της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Η παρατήρηση αυτή υπονοεί σαφώς το όχι ικανοποιητικό για τον Τούρκο πρόεδρο επίπεδο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και την απροκάλυπτη
πρόθεσή του να αξιοποιήσει την κρίσιμη για τη Συμμαχία συγκυρία για να εκβιάσει τη βελτίωσή τους
στην πράξη.
Αυτό που δεν λέει το αμερικανικό δίκτυο, αλλά
είναι μάλλον προφανές, είναι ότι με τον τρόπο που
επιλέγει -και αυτή τη φορά- να κινηθεί ο «σουλτάνος», μεγαλώνει τη δυσπιστία που ήδη υπάρχει
στη διεθνή κοινότητα έναντι της Τουρκίας αλλά
και της επιφυλακτικότητας καθοριστικών διεθνών παραγόντων να την «κρατήσουν στη δυτική

σκακιέρα», όπως τόσο η κυβέρνηση Μπάιντεν
όσο και η γραφειοκρατία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
επιθυμούν για αυτονόητους γεωστρατηγικούς
και γεωπολιτικούς λόγους.
Υπ’ αυτή την οπτική, η πρόσφατη ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της αμερικανικής γερουσίας
είχε πολλαπλή χρησιμότητα, αφού ο κ. Μητσοτάκης
έκανε κοινωνούς του κινδύνου που συνιστά ο τουρκικός αναθεωρητισμός για την Ελλάδα, την Κύπρο,
αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα στην ταραγμένη αυτή περιοχή του κόσμου, όχι μόνο τους γερουσιαστές και βουλευτές αλλά και την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Προφανέστατα, ο Αμερικανός πρόεδρος, το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Γερουσία, όλοι αισθάνονται
αμηχανία όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ανατολίτικα παζάρια του κ. Ερντογάν και ταυτοχρόνως έχουν στραμμένο το βλέμμα στις κρίσιμες
εξελίξεις στο ΝΑΤΟ.
Ο Τούρκος πρόεδρος, όμως, αρέσκεται να προκαλεί αλλά και να εκβιάζει. Και τώρα, αξιοποιεί τη
συγκυρία για να ανταλλάξει τη συναίνεσή του στην
ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ
με την ικανοποίηση ενός πυκνογραμμένου καταλόγου, που τελικό στόχο έχει την άρση του αμερικανικού εμπάργκο τόσο για την πώληση των F-35 όσο
κυρίως για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 80
F-16 και την αγορά ακόμη 40 F-16 από την τουρκική
Πολεμική Αεροπορία.
Δυστυχώς για τον Ερντογάν, της ανάδειξης των

τουρκικών αιτημάτων προηγήθηκε η λεπτομερής
και τεκμηριωμένη ενημέρωση του κ. Μπάιντεν αλλά και σχεδόν του συνόλου των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ υπό τον κ.
Μενέντεζ από τον πρωθυπουργό για τον χάρτη της
«Γαλάζιας Πατρίδας» -κραυγαλέο παράδειγμα αναθεωρητισμού εκ μέρους της Άγκυρας.
Και λέμε δυστυχώς, διότι μετά την επίσκεψη του
κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί αριθμητικά
αλλά και ποιοτικά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που
θεωρούν προσβολή την αναθεωρητική πολιτική
Ερντογάν και τα εργαλεία μέσω των οποίων προσπαθεί να την υλοποιήσει.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι ακόμα και αν η αμερικανική
διοίκηση Μπάιντεν, για λόγους που έχουν πολλαπλώς εξηγηθεί, επιμείνει να δοθεί στον Ερντογάν
ως κίνηση καλής θέλησης το «πράσινο φως» για τα
F-16, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα κερδίσει ό,τι επιδιώκει.
Η συγκυρία είναι εξαιρετικά φορτισμένη και κρίσιμη και ο χρόνος δοκιμάζει αντοχές και δυνάμεις. Η
νικηφόρα μάχη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στην
Ουάσιγκτον ήταν ένας ακόμα κρίκος σε μια σειρά
στρατηγικών κινήσεων που έχουν δώσει στην Αθήνα
σημαντικούς πόντους στη διπλωματική σκακιέρα.
Η παρτίδα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και απαιτείται
υπομονή, επιμονή και στρατηγική σκέψη έως ότου
ο αναθεωρητισμός του Ερντογάν αυτοεγκλωβιστεί
στις παγίδες που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος στήνει στον εαυτό του και τη χώρα του.

