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Προεκλογικά μπερδέματα επιβίωσης

Η

αλήθεια είναι ότι τα κόμματα της «προοδευτικής» αντιπολίτευσης δεν σε αφήνουν να πλήξεις. Με τις εσωκομματικές
έριδές τους, με τις ανεδαφικές προτάσεις
τους, με τα «είπα ξείπα» τους, ακόμη και με τη μεταξύ
τους σχέση που θυμίζει σχέση... β’ γυμνασίου.
Το φλερτ που είχε αρχίσει φαίνεται να... κολλάει, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θόλωσε τα νερά με το «δεν είμαστε κόμμα-μπαμπούσκα, δεν θέλω πρωθυπουργό
Μητσοτάκη ή Τσίπρα σε κυβέρνηση που θα μετέχουμε» και ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να τον πιέσει με
κάθε τρόπο ώστε να πάρει σαφή θέση, να αποδεχτεί
τον ίδιο ως πρωθυπουργό σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, για να μην κρυβόμαστε.
Η αλήθεια είναι πως η απλή αναλογική με την οποία
θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές δίνει το δικαίωμα
σε όποιον πολιτικό οργανισμό το επιθυμεί να μπει στη
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διαδικασία του πολιτικού αλισβερισιού. Όποιος θέλει
μετέχει σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο αρχίζει με μια
ανοιχτή πρόσκληση του τύπου «οι όμορες δυνάμεις
με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινές αρχές...» ή «υπάρχει περιθώριο προοδευτικής σύγκλισης» και διάφορα
ακόμη σχετικά «τσιτάτα». Ανταποκρίνεται κάποιος ή
κάποιοι στο κάλεσμα και λόγω της δυνατότητας που
υπάρχει από τον εκλογικό νόμο αρχίζει το παζάρι, η
πλειοδοσία, ο γόνιμος διάλογος.
Ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι τον βολεύει, η ουσία
όμως καταλήγει στο «τι μου δίνει ο ένας και τι μου δίνει ο άλλος για να συμμετάσχω στην κυβέρνησή του».
It’s ok. Δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα, των βουλευτών
και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνουν κάλεσμα για συμπόρευση με αυτούς που πιστεύουν ότι
υπάρχουν κοινά σημεία. Έτσι κι αλλιώς, το έχουν ξανακάνει και με άλλους, με τους οποίους δεν μοιρά-
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ζονταν και τόσα πολλά, προκειμένου να κυβερνήσουν
τη χώρα. Δικαίωμα και του Νίκου Ανδρουλάκη να
στυλώνει τα πόδια και να λέει «δεν θέλω τον Τσίπρα
πρωθυπουργό ούτε και τον Μητσοτάκη» ή να πει μεθαύριο «θέλω πέντε υπουργεία» για να μπω συγκυβερνήτης.
Και από την άλλη, υπάρχει η στάση του Μαξίμου και
της Πειραιώς, που κλείνουν εκ πεποιθήσεως τα αυτιά
τους σε τέτοιες συζητήσεις και επικεντρώνονται
στους στόχους τους. Άλλωστε, η «γαλάζια» παράταξη
ποτέ δεν έκρυψε ότι στόχος της δεν είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας αλλά μια ξεκάθαρη εντολή στη
Νέα Δημοκρατία προκειμένου να υπάρξει μια ισχυρή
κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει σταθερότητα στη χώρα. Και σε αυτή την περίπτωση το it’s ok είναι πιο ξεκάθαρο, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κανενός τύπου δοσοληψία ή παζάρι εξαρχής.
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Μητσοτάκης: «Οι πολίτες
θα κρίνουν το έργο μας
στο τέλος της τετραετίας»

Τ

ις κύριες προτεραιότητες της κυβέρνησής του στην οικονομία, την
επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα είχε την ευκαιρία να
υπογραμμίσει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιόδευσε χθες στον Νομό
Μαγνησίας.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Λίγες μόλις ημέρες μετά το ταξίδι-ορόσημο στη Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός επέστρεψε στα καθ’ ημάς και μέσω της εξόρμησής του στη Θεσσαλία υπενθύμισε τις μείζονος σημασίας παρεμβάσεις της κυβέρνησης
υπέρ των εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των αγροτών στο φόντο της οξείας ενεργειακής κρίσης.
«Θα είμαστε δίπλα σας για όσο καιρό
διαρκέσει η κρίση», δεσμεύθηκε εκ νέου ο
κ. Μητσοτάκης, επιμένοντας, πάντως, σε
επίσκεψή του στο Θερμοκηπιακό Πάρκο
Κυκλικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ότι το μέλλον στον πρωτογενή
τομέα είναι ο συνδυασμός τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας.

Έργα υποδομών
Από τα εγκαίνια νέας τυροκομικής μονάδας στη Μαγνησία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε τη διάθεση επιπλέον 171 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας, ενώ άλλα 70 εκατομμύρια
θα κατευθυνθούν στη στήριξη της βιολογικής
παραγωγής. Από τη λίμνη Κάρλα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τόνισε ότι εκταμιεύονται 16 εκατομμύρια ευρώ χάριν της επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της Κάρλας για να ποτίζονται επιπλέον 26.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την προσήλωση της κυβέρνησης στα έργα
υποδομών.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε, δε, πως το
υγιές επιχειρείν προϋποθέτει να είναι ικανοποιημένοι πρωτίστως οι εργαζόμενοι, εξ ου
και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προέβη εντός του τρέχοντος έτους σε δύο διαδοχικές
αυξήσεις του κατώτατου μισθού, συνολικού

ύψους σχεδόν 10%, τονώνοντας εμπράκτως
το διαθέσιμο εισόδημα.

Στον Βόλο
Μιλώντας σε φίλους του κόμματος στην
πόλη του Βόλου, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως κυβέρνηση και πολίτες θα υπερβούν από κοινού τις δυσκολίες,
όπως ξεπεράστηκαν οι κρίσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Επιπλέον σημείωσε πως η
ισχυρή Ελλάδα του σήμερα και του αύριο οικοδομείται από όλους μαζί και σε κάθε περίπτωση όταν η χώρα και πρωτίστως οι άνθρωποί της ευημερούν. «Θέλω οι πολίτες σε όλη
τη χώρα να γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση
δεν ασχολήθηκε μόνο με τα μεγάλα, με τις
εθνικές πολιτικές, τη μείωση των φόρων, τη
μείωση των εισφορών, την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά θέλω σε κάθε πόλη, σε
κάθε δήμο, σε κάθε χωριό να γνωρίζουν ότι
ασχοληθήκαμε και με τα μικρά προβλήματα», επεσήμανε, εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη που είχε με τους δημάρχους της ευρύτερης περιοχής, ενώ υπολόγισε τα δρομολογούμενα έργα στον Νομό
Μαγνησίας σε 650 εκατομμύρια ευρώ.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις
Στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε
την πρόθεσή του να κριθεί η κυβέρνηση για
την αποτελεσματικότητα του έργου της στο
τέλος της τετραετίας, υπενθυμίζοντας πως
από τον επόμενο μήνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα διαπιστώσουν τους «καρπούς» των
πρόσφατων κυβερνητικών παρεμβάσεων,
και δη την παρέμβαση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα συμπιέσουν προς τα
κάτω τους εξωφρενικούς το τελευταίο διάστημα λογαριασμούς.

Από τη Μαγνησία ανήγγειλε τη
διάθεση επιπλέον 171 εκατ. ευρώ
για την ενίσχυση της βιολογικής
κτηνοτροφίας και 70 εκατ. ευρώ
για τη στήριξη της βιολογικής
παραγωγής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙAΝΝΗΣ
Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας

«Στις 24 Ιουνίου στην Άγκυρα
ο επόμενος γύρος συνομιλιών»
στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

Σ

την αποκάλυψη ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε
Ελλάδα και Τουρκία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 24 Ιουνίου προβαίνει μέσω συνέντευξής του στην
«Political» o υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Κώστας Φραγκογιάννης. Ταυτόχρονα, ο κ. Φραγκογιάννης
επιμένει ότι στο επίκεντρο των επαφών της

ελληνικής αποστολής στην Ουάσιγκτον τις
προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν μεταξύ
άλλων η προοπτική συμμετοχής αμερικανικών εταιρειών στα έργα υποδομής για τη
διασύνδεση του ενεργειακού συστήματος
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το ζωηρό
ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στο πεδίο
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά
και η προοπτική ανάπτυξης νέων πλωτών
τερματικών σταθμών υποδοχής και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου ανά
την ελληνική επικράτεια.
Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας
ήταν από τα κορυφαία στις συνομιλίες

του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζο
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, αλλά και των
αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, στις
οποίες συμμετείχατε και εσείς. Να αναμένουμε νέες αμερικανικές επενδύσεις
στον τομέα αυτό και, εάν ναι, σε υφιστάμενες υποδομές ή εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για νέα projects;
Όντως τα θέματα της ενέργειας βρέθηκαν
ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, σε κάθε
επίπεδο, στην αμερικανική πρωτεύουσα. Και
είναι απολύτως αναμενόμενο, δεδομένης της
άνευ προηγουμένου αναστάτωσης που επικρατεί σήμερα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής
και της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότη-

τας κατά της Ουκρανίας. Το πώς η Ευρώπη
μπορεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό
αέριο, οι τρόποι που οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση αλλά και ο
ρόλος της Ελλάδας στην όλη διαδικασία αποτελούν μείζονα ερωτήματα.
Μάλιστα, το ζήτημα της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο για την Ευρώπη, στηριζόμενο σε εναλλακτικές μορφές
ενέργειας, αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης
που παρουσιάστηκε, παρουσία μου, στο Atlantic Council, στις 18 Μαΐου, επί του οποίου
ακολούθησε μια άκρως ενδιαφέρουσα και
εποικοδομητική συζήτηση.
Η προοπτική συμμετοχής αμερικανικών
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εταιρειών στα έργα υποδομής για τη διασύνδεση του ενεργειακού συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρέθηκε στην ατζέντα των
συνομιλιών, στις συναντήσεις που είχα τόσο με
την Ένωση Επιχειρήσεων Αμερικής - Κεντρικής Ευρώπης (ACEBA) όσο και με το Αμερικανικό Επενδυτικό Ταμείο DFC. Και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στο πεδίο
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αντιλαμβάνομαι πως η Αθήνα φιλοδοξεί να
διαδραματίσει έναν ρόλο «συνδέσμου»,
ώστε ΗΠΑ και ΕΕ να εξεύρουν από κοινού
τρόπους παρέμβασης στη διεθνή αγορά
του φυσικού αερίου, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οικονομικά νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, ιδίως στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα ήδη αποτελεί κόμβο μεταφοράς
ενέργειας προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη και είναι σε εξέλιξη πολλά εγχειρήματα προς ενίσχυση αυτού του ρόλου. Μεταξύ αυτών, η νέα μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα αποτελέσει την πηγή
τροφοδότησης με υγροποιημένο αέριο της
Βουλγαρίας καθώς και άλλων χωρών στην
Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Επιπλέον,
εξετάζεται η προοπτική ανάπτυξης περισσότερων μονάδων FSRU ανά την Ελλάδα και η
αύξηση των εισαγωγών LNG από βασικούς
προμηθευτές, όπως οι ΗΠΑ.
Με τις επιπλέον ιδιότητες του πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και του
ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ, η Ελλάδα έχει
όλα τα εφόδια, ώστε να ηγηθεί της συλλογικής
προσπάθειας, σε επίπεδο ΕΕ, να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες ενεργειακές προκλήσεις
και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, με τη
στήριξη και των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον των
ΗΠΑ, όπως διατυπώθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού, για την επίσημη
ένταξη της Αμερικής στην τριμερή ενεργειακή
συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, στο
σχήμα 3+1, για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου,
έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο αυτό της
χώρας μας.
Είστε αισιόδοξος ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στα τέλη Μαΐου
πως υπάρχει το περιθώριο λήψης αποφάσεων για γενναίες παρεμβάσεις στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου;
Είμαι αισιόδοξος ότι, ως Ελλάδα, θα καταβάλουμε και στο πλαίσιο της ΕΕ κάθε δυνατή
προσπάθεια να αμβλύνουμε όσο είναι εφικτό
τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην
καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Σε
εθνικό επίπεδο, έχουμε ήδη αναλάβει γενναίες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών, με την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου, όσο φυσικά το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα και περιθώρια. Ευελπιστούμε ότι ακόμα πιο γενναίες θα είναι οι απο-

φάσεις των Ευρωπαίων ηγετών στην προσεχή
Σύνοδο Κορυφής, προς την κατεύθυνση της
εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης των πηγών της, αλλά και ανάσχεσης των
αυξητικών τάσεων στις τιμές τους.
Πώς αντιμετώπισε η αμερικανική πλευρά
τα ελληνικά επιχειρήματα για την κλιμάκωση εσχάτως της τουρκικής προκλητικότητας και εάν τα συσχετίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την προοπτική πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία;
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα, κατά τη διάρκεια της
ιστορικής ομιλίας του στο αμερικανικό Κογκρέσο, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των λεγομένων του. Όπως σαφώς το
έθεσε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα είναι μια
δημοκρατία που επιδιώκει την ειρήνη, που
πάντα τείνει χείρα φιλίας στους γείτονές της
και που είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο στη
βάση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, δεν πρόκειται να δεχθεί επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία της και τα εδαφικά
της δικαιώματα. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στους Αμερικανούς αποδείξεις για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας -τις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά- σε μια κίνηση
που αιφνιδίασε πολλούς και σίγουρα αναστάτωσε την Τουρκία, αλλά που εκτιμώ ότι ήδη
λειτούργησε υποστηρικτικά προς τις ελληνικές θέσεις και θα λειτουργήσει ακόμα περισσότερο σε βάθος χρόνου.
Πώς εξελίσσεται η θετική ατζέντα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, που επεξεργάζεστε από κοινού με τον ομόλογό σας κ.
Ονάλ; Σημειώνεται πρόοδος και, εάν ναι,
σε ποια πεδία;
Όπως έχω διευκρινίσει επανειλημμένα, η
θετική ατζέντα καλύπτει θέματα χαμηλής πολιτικής, χωρίς να αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα
στις διμερείς μας σχέσεις με την Τουρκία. Να

επαναλάβω ότι οι θέσεις της Ελλάδας στα εθνικά μας θέματα είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες, όσο και αν η Τουρκία επιχειρεί να
θέτει προς συζήτηση ανύπαρκτα, βάσει διεθνούς δικαίου, ζητήματα και να προβαίνει σε
προκλητικές δηλώσεις. Διατηρώντας, ωστόσο,
την πεποίθηση ότι η δημιουργία θετικού κλίματος, σε όποιον τομέα αυτό είναι εφικτό και δη
σε οικονομικά θέματα, είναι προς όφελος της
χώρας μας, συνεχίζουμε την προώθηση της
θετικής ατζέντας. Μάλιστα, ο επόμενος γύρος
των συζητήσεων επί των θεμάτων της θετικής
ατζέντας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα
στην Άγκυρα, στις 24 Ιουνίου. Οι 25 θεματικές
της θετικής ατζέντας αναπτύσσονται στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, του
τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πχ, για τη
βελτίωση της διασυνδεσιμότητας, για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, για την
αύξηση των τουριστικών ροών εκατέρωθεν
καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας
σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Κατά τη συνάντησή σας με την αμερικανική αντιπροσωπεία στον Λευκό Οίκο

τέθηκαν επί τάπητος και οι αυξανόμενες αμερικανικές επενδύσεις. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για συγκεκριμένα projects, που θα τα δούμε να προωθούνται το αμέσως προσεχές χρονικό
διάστημα;
Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους μας στην οικονομική διπλωματία και τολμώ να δηλώσω υπερήφανος για τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Οι
ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση και ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις από ΗΠΑ, είναι ενδεικτική
η παρουσία στη χώρα μας της Amazon, της
Microsoft, της Pfizer, της Google. Είμαστε σε
διαρκή επικοινωνία με τον επιχειρηματικό
κόσμο των ΗΠΑ και επεξεργαζόμαστε ιδέες
και προτάσεις για σημαντική νέα projects με
έμφαση στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα είμαστε σε ικανό στάδιο
ωριμότητας, ώστε να κάνουμε και σχετικές
ανακοινώσεις.

«

«Οι 25 θεματικές της θετικής
ατζέντας Ελλάδας - Τουρκίας
αναπτύσσονται στους τομείς των
μεταφορών, του περιβάλλοντος,
του τουρισμού, των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
έχουν γίνει σημαντικά βήματα»
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Σ

την Αθήνα φτάνει τη Δευτέρα η
αποστολή του Joint Program Office προκειμένου να ξεκινήσουν
και επίσημα οι διαδικασίες για
την προμήθεια F-35 από τη χώρα μας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η ομάδα αξιωματούχων του αμερικανικού Πενταγώνου που είναι υπεύθυνη για
τις πωλήσεις του υπερσύγχρονου μαχητικού έρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα
για δεύτερη φορά φέτος, ώστε να επικαιροποιήσει τα στοιχεία κόστους και διαθεσιμότητας του αεροσκάφους, ενώ θα έχει
συναντήσεις με την ηγεσία της πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας.
Τη Δευτέρα οι Αμερικανοί του JPO μαζί
με στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin θα περάσουν το κατώφλι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, όπου θα γίνουν δεκτοί από τον αρχηγό, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά.
Στη συνέχεια θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον
σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

κής Άμυνας που επίσης θα επισκεφτεί την
Ουάσιγκτον λίγες εβδομάδες μετά.

Επίσημο αίτημα

Οι παραγγελίες

Η ομάδα της Lockheed Martin θα αναλάβει την παρουσίαση του μαχητικού στην
ηγεσία, ενώ οι αξιωματούχοι του JPO θα
εργαστούν με την ελληνική πλευρά ώστε
να ξεκινήσει η σύνταξη του επίσημου ελληνικού αιτήματος (LOR για LOA) με το
οποίο η Αθήνα θα ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να ενημερωθεί για το κόστος και τη διαθεσιμότητα. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν στην «Political» ότι αν η LOR σταλεί εντός του 2022
όπως προγραμματίζεται, τότε είναι αρκετά πιθανό τα πρώτα αεροσκάφη να προσγειωθούν στην Ελλάδα στα τέλη του 2027.
Οι επόμενοι μήνες ωστόσο είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι, καθώς η ελληνική πλευρά θα
πρέπει να ξεκαθαρίσει στους Αμερικανούς ότι η ένταξη στο πρόγραμμα των αεροσκαφών 5ης γενιάς αποτελεί προτεραιότητα για την Αθήνα, ώστε να μην έχουμε
τις παλινωδίες του παρελθόντος, όταν
ορισμένοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να
«πνίξουν» το ελληνικό ενδιαφέρον για F35, προτάσσοντας άλλα αμερικανικά προγράμματα. Το μήνυμα αυτό θα αναλάβουν
να μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον τόσο ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ που θα μεταβεί στις ΗΠΑ
για να συναντήσει τον ομόλογό του στις
αρχές Ιουνίου όσο και ο υπουργός Εθνι-

Αρχίζει η προετοιμασία για
τα πρώτα... ελληνικά F-35
Οι δύο πλευρές αναμένεται να είναι
έτοιμες να δώσουν τα χέρια το πολύ σε
δυόμισι χρόνια, δηλαδή το 2025. Η Lockheed Martin θα στείλει τις παραγγελίες
για τα τμήματα του αεροσκάφους που
χρειάζονται αρκετό χρόνο ώστε να κατασκευαστούν, δηλαδή κινητήρα, ραντάρ,
σκέλη προσγείωσης κ.ά. και στη συνέχεια
τα πρώτα ελληνικά F-35 θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο της LM στην Ιταλία, εκεί όπου συναρμολογούνται όλα τα
ευρωπαϊκά αεροσκάφη του συγκεκριμέ-

νου τύπου. Η ομάδα της JPO θα αναλάβει
να ενημερώσει την ελληνική πλευρά και
για τις απαιτήσεις ασφαλείας και υποστήριξης του αεροσκάφους. Αν και η Πολεμική Αεροπορία σε πρώτη φάση είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τρεις πιθανές βάσεις σε Λάρισα, Άραξο και Σούδα, πληροφορούμαστε ότι θα προτείνει δύο από αυτές στους Αμερικανούς ώστε να συντομεύσουν οι διαδικασίες. Ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει μια μητρική βάση και μια
προκεχωρημένη, η οποία θα μπορεί να
υποστηρίξει πλήρως το F-35, ενώ στη μητρική θα τοποθετηθεί και εξομοιωτής για
την εκπαίδευση των ιπταμένων. Η εισήγηση της Πολεμικής Αεροπορίας στην κυ-

βέρνηση πάντως είναι για δύο μοίρες αεροσκαφών σε βάθος χρόνου, καθώς αφενός προβλέπεται στη δομή δυνάμεων της
χώρας, αφετέρου θα ωφεληθεί από την
οικονομία κλίμακος.

Ομάδα αξιωματούχων του
αμερικανικού Πενταγώνου
στην Αθήνα τη Δευτέρα Το χρονοδιάγραμμα
των κινήσεων

Τουρκικά μαχητικά έφτασαν έως την Αλεξανδρούπολη
Σε πρωτοφανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας προχώρησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, που έφτασαν μια ανάσα
από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τουρκικά μαχητικά, αφού εισήλθαν παράνομα στο FIR
Αθηνών παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο, έφτασαν μέχρι τα 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη.
Για ενέργεια που αποτελεί σαφέστατη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας έκανε λόγο το υπουργείο Εξωτερικών και
επέδωσε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη.
«Εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλει τον
νεοοθωμανικό αναθεωρητισμό της, καταπατώντας όλους τους
θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει το

υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι η πρωτοφανής παραβίαση
έγινε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει αναδειχτεί σε σημαντικό
κόμβο για το ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές δυνάμεις. «Η ενέργεια
αυτή υπονομεύει τη συνοχή και τις άμεσες προτεραιότητες του
ΝΑΤΟ, αποτελώντας και σαφή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί βασικό κόμβο μεταφοράς δυνάμεων για την
ενίσχυση των συμμάχων μας», τονίζει η ελληνική διπλωματία.
Η Αθήνα, εκτός από το διάβημα διαμαρτυρίας, θα ενημερώσει
συμμάχους και εταίρους για την τουρκική πρόκληση, καθώς και
διεθνείς οργανισμούς όπως η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ.
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KENTΡΙ

Το δείπνο Στουρνάρα σε Γιούνκερ

Η Ντόρα ξέρει…

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
πρώην πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έκανε ο Γιάννης
Στουρνάρας, το οποίο παρατέθηκε στην Ακαδημίας Αθηνών. Με την παρουσία τους τίμησαν
τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν ο επίτιμος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Λουκάς Παπαδήμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, η εκπρόσωπος του τέως πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα Έφη Αχτσιόγλου, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρώην επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνιος Ρεγκάκος.
Κλήθηκαν και οι Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρώτος απάντησε αρνητικά και ο δεύτερος λόγω φόρτου εργασίας έστειλε τον αντιπρόεδρο κ. Πικραμμένο.

Το δημαρχείο Χανίων επισκέφτηκε χθες το μεσημέρι
η βουλευτής Χανίων της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη προκειμένου να συναντηθεί με τη δημοτική αρχή. Μεταξύ
άλλων, η κυρία Μπακογιάννη ρωτήθηκε από
τους δημοσιογράφους για τη φημολογία που υπάρχει τις τελευταίες ώρες
σχετικά με το ενδεχόμενο κήρυξης πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. «Αντιλαμβάνομαι ότι η
επιτυχία του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην Αμερική δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Και προσπαθούν να πουν ότι ο πρωθυπουργός θα εκμεταλλευτεί αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία για να πάει σε εκλογές», είπε η πρώην
υπουργός και πρόσθεσε με νόημα: «Δεν τον ξέρουν καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Οπότε η Ντόρα, που γνωρίζει καλά πώς σκέφτεται ο πρωθυπουργός, μας καθησυχάζει ότι δεν πάμε σε πρόωρες εκλογές.

Στο σπίτι του κρεμασμένου...

«Δ

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

άσκαλε που δίδασκες»... Μεγάλο σάιτ μιντιακού ομίλου με εβδομαδιαία εφημερίδα
και επιχειρηματική ιστοσελίδα, που εδρεύει
στον Πειραιά, πήρε το προχθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political» και το έκανε «ειδησάρα» στη front page του χωρίς
καμία αναφορά στην πηγή. Πρόκειται για το πρωτοσέλιδο
ρεπορτάζ της εφημερίδας μας την Πέμπτη με τίτλο «Οι
τρεις σωματοφύλακες της ενέργειας» και την παράθεση
των Ν. Τσάφου, ειδικού συμβούλου του πρωθυπουργού
σε θέματα ενέργειας, Ε. Χόκσταϊν, επίσης ενεργειακού
συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, και του πρώην
πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος θα
αναλάβει χρέη υφυπουργού Εξωτερικών σε θέματα ενέργειας. Και εντάξει, το... clopy paste πάει σύννεφο στη δημοσιογραφία -κυρίως τη διαδικτυακή- στις μέρες μας.
Όμως, στον συγκεκριμένο όμιλο το έχουν κάνει «σημαία»
πως πέφτουν συνεχώς θύματα λογοκλοπής και ότι όσοι
τους αντιγράφουν δεν τους αναφέρουν. Για σιγά, ρε παιδιά, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί…

Ποιος πετυχημένος γενικός γραμματέας υπουργείου θεωρείται βέβαιο ότι
θα αναβαθμιστεί σε θέση υφυπουργού όταν γίνει ο ανασχηματισμός;

Βράβευση πρωθυπουργού
με ακαδημαϊκό τίτλο
Πρωτοσέλιδο P
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Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια υπόγεια και μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε δύο μεγαλόσχημους υπουργούς για τη θέση σε ένα βασικό κρατικό αξίωμα. Ο πρώτος υπουργός πίστευε ότι
ο άνθρωπός του δεν θα είχε θέμα, άλλωστε είχε όλα τα απαιτούμενα προσόντα και πέρασε άνετα τις
πρώτες συνεντεύξεις. Ο δεύτερος υπουργός όμως υπογείως και όχι ανοικτά στήριζε ένα πρόσωπο
το οποίο ωστόσο είχε τυπικά προσόντα αλλά η αγορά δεν είχε καλή εικόνα για αυτόν. Και μόλις και
μετά βίας περνούσε τις συνεντεύξεις. Τελικά, μέσα από μια περίεργη διαδικασία επελέγη ο άνθρωπος του δεύτερου υπουργού και ο άλλος, ο οποίος ήταν ο πιο σίγουρος και ο πιο ικανός, έμεινε
στην απέξω. Ελπίζουμε μόνο να μην επικρατήσει στις σχέσεις τους διάθεση αντεκδίκησης, διότι
θα έχουμε μεγάλο big bang στην κυβέρνηση.

Άλμα
λογικής

Κάπου πήρε το αυτί μου ότι έγινε η
παρουσίαση του νέου κομματικού σχηματισμού των Τζήμερου, Μπογδάνου και Κρανιδιώτη, ο οποίος θα λέγεται
Εθνική Δημιουργία, αλλά
καλύφθηκε από το ταξίδι του
πρωθυπουργού στην Αμερική
και την ιστορική ομιλία του στο Κογ-

κρέσο. Αυτό βέβαια που έκανε εντύπωση είναι ότι και οι τρεις μιλούσαν για κοινοβουλευτικό κόμμα, κάνοντας ένα άλμα λογικής ότι, επειδή ο Κ. Μπογδάνος είναι βουλευτής, και το
κόμμα είναι κοινοβουλευτικό.
Ας επανέλθουμε τώρα στην
πραγματικότητα…

Ο πρωθυπουργός φεύγει την Κυριακή ξανά για ΗΠΑ,
συγκεκριμένα για τη Βοστόνη, όπου θα μιλήσει στο
Boston College στους τελειόφοιτους φοιτητές της χρονιάς του 2022. Στην εκδήλωση των τελειόφοιτων ο
πρύτανης του πανεπιστημίου Ουίλιαμ Λέιχι θα βραβεύσει τον Έλληνα πρωθυπουργό με τιμητικό ακαδημαϊκό τίτλο από το Boston College. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του πανεπιστημίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται στην κατηγορία των βραβευμένων
για την πλατφόρμα διακυβέρνησής του, το 2019, που
περιελάμβανε μεγάλο αναπτυξιακό ρυθμό, μείωση της
ανεργίας και μείωση των φόρων έπειτα από μια μακρά
περίοδο σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τσεκάρει τα smart cities
Σε εγρήγορση βρίσκεται ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει περιοδείες σε δήμους της Αθήνας αλλά και σε κοντινούς νομούς για να
ελέγξει την πορεία των smart cities, δηλαδή των έξυπνων εφαρμογών που αναπτύσσουν οι δήμοι για τους
πολίτες τους. Προχθές λοιπόν ήταν στο Περιστέρι και
ακολουθούν οι περιοδείες σε δήμους στη Βοιωτία, στη
Φωκίδα αλλά και στην Τρίπολη, όπου θα παραστεί το
επόμενο διάστημα και θα βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σειρά θα έχουν και άλλοι μεγάλοι
δήμοι της Αθήνας όπως η Καλλιθέα.
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Αλλαγές στις Βρυξέλλες

Ο σημερινός πρόεδρος του ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ αποχωρεί από τη θέση του στις 8
Οκτωβρίου 2022 έπειτα από μια ολόκληρη
δεκαετία στη θέση του επικεφαλής του
ESM. Να υπενθυμίσουμε ότι ο μηχανισμός
ιδρύθηκε το 2012 με διακυβερνητική συνθήκη και συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση της Ελλάδος. Η Ελλάδα βεβαίως δεν σώθηκε, αλλά τέλος πάντων η θητεία του λήγει
και ψάχνουν άλλο σωτήρα στις Βρυξέλλες.
Ακούγονται μεταξύ άλλων: ο Ιταλός Μάρκο
Μπούτι προερχόμενος από τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, από τη Δανία ο Μένο
Σνελ, από την Πορτογαλία ο Ζοάο Λεάο και
από το Λουξεμβούργο ο Πιερ Γκραμενιά. Τι
είναι αυτοί; Υπουργοί Οικονομικών των χωρών τους...
Για να ξέρετε: Ο κόσμος λέει
«όχι» στην απλή αναλογική
και «όχι» στις οικουμενικές
κυβερνήσεις. Έτσι λέει και η
τελευταία έρευνα της MRB.
Φοβούνται πολύ οι πολίτες το ενδεχόμενο ακυβερνησίας με τα πειράματα που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον εκλογικό νόμο. Για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, η πλειοψηφία πιστεύει
σε συγκυβέρνηση ΝΔ με ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Τυχαίο;
Δεν νομίζω…

Στενοχωρήθηκε
η Ευαγγελία
Κάτι τέτοιο έφτασε στ’ αυτιά μου. Η
Ευαγγελία Λιακούλη, γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ,
πήρε βαρέως την απόφαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη να ορίσει
πρόεδρο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον
Πέτρο Ευθυμίου, πρώην υπουργό του
Γιώργο Παπανδρέου. Αχ κυρία Λιακούλη μου, εδώ υπάρχει επετηρίδα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ο Πέτρος δεν
είναι τυχαία περίπτωση. Εντάξει, είναι
και αυτός Λαρισαίος, το ’πιασα το παράπονο. Αλλά αυτός ήταν στο Πολυτεχνείο,
είχε αντιστασιακή δράση, μακριά μαλλιά και τέτοια.

Χρονικό του Χρόνου
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Τσακαλώτος ο 17ος

ΚΕΝΤΡΙ
Ανανέωση θητείας

Σ

αν βασιλικός τίτλος ακούγεται: Ευκλείδης ο 17ος. Ο προηγούμενος πρώτος
στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή
(του 2016) Ευκλείδης Τσακαλώτος ήρθε 17ος.
Τι άραγε συνέβη και ο δημοφιλής κατά άλλα Γιούκλιντ έπεσε τόσο χαμηλά; Οι «σκληροί» και
οι προεδρικοί του κόμματος τον θεώρησαν πολύ αστό; Μήπως θυμήθηκαν έπειτα από τόσο
καιρό την πολιτική που εφάρμοσε με την αυξημένη φορολογία, όταν ήταν υπουργός Οικονομικών; Η υπερφορολογία ήταν άλλωστε ένας
από τους λόγους που έχασε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως το θυμήθηκαν; Ή ο άλλος έδωσε γραμμή να τον κοντύνει;

Προ ημερών η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανανέωσε τη θητεία του
αρχιμανδρίτη Νικόδημου Φαρμάκη στη θέση
του γενικού διευθυντή της Εκκλησιαστικής
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η θητεία του ανανεώθηκε για
τρία επιπλέον έτη και θα λήξει στις 26 Ιουνίου
2025. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό αυτό; Προφανώς. Για όσους δεν το γνωρίζουν η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών διοικεί, διαχειρίζεται και αξιοποιεί όλη την περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή
«άπαντα» τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία, είτε ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο
της Εκκλησίας της Ελλάδος είτε σε μοναστήρια. Ο κ. Φαρμάκης είναι κάτι σαν τον επικεφαλής του «ΤΑΙΠΕΔ της Εκκλησίας της Ελλάδος».
Και η ανανέωση της θητείας του σημαίνει ότι τα
πάει πολύ καλά στην αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας.

Πιο δύσκολο το έργο
του Λιμενικού το 2022
Λογαριάζει χωρίς
τους ξενοδόχους
Σας το έχω γράψει σε ανύποπτο χρόνο από τη
στήλη. Το μέγα πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι η ΝΔ. Το πρόβλημα
του Αλέξη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το
ομολογεί μόνος
του. Είπε στον
Real FM ότι μετά
την επανεκλογή
του «αντιστοιχίζεται ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ του 3% με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ». Είναι προφανές ότι το «αγκάθι» είναι οι κύριοι του 3%, τους οποίους δεν
μπορεί να ξεφορτωθεί. Βλέπετε, ο Τσακαλώτος, ο Σκουρλέτης, ο Φίλης και τα υπόλοιπα
συντρόφια είναι «μουτζαχεντίν». Δεν είναι
Λαφαζάνηδες και Κωνσταντοπούλου να αποχωρήσουν μόνοι τους.

Ότι το Λιμενικό Σώμα για όλο το 2021 έπαιξε
τον σημαντικότερο ρόλο για τη μείωση στις
μεταναστευτικές ροές είναι κάτι γνωστό. Όλο
το 2021, ζήτημα είναι να μπήκαν 4.000-5.000
μετανάστες στη χώρα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος αλλά και
στον περιορισμό διάφορων
ΜΚΟ που έχουν
κατασυκοφαντήσει τη χώρα
για υποτιθέμενα push backs.
Το 2022, όπως
μαθαίνω από
αρμόδιες πηγές, οι προσπάθειες παράνομης
μετανάστευσης από Τουρκία έχουν τριπλασιαστεί, δηλαδή τριπλάσιος αριθμός έχει προσπαθήσει να περάσει τα θαλάσσια σύνορα, αλλά η αποτελεσματικότητα του Λιμενικού Σώματος έχει διατηρήσει το ίδιο χαμηλά τις ροές.
Ουσιαστικά η προσπάθεια έχει γίνει μεγαλύτερη σε πιο δύσκολες συνθήκες…
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Ο Γιούνκερ και η Eurovision

Τo... Πρόσωπο

Ανοίγουν
τα στόματα
στον ΣΥΡΙΖΑ
Αιχμές επί της εκλογικής διαδικασίας
στον ΣΥΡΙΖΑ άφησε η ακαδημαϊκός Μαρία Ρεπούση, κάνοντας λόγο για «κατευθυνόμενη ψηφοφορία». Η Μαρία
Ρεπούση εξελέγη στην 140ή θέση στην
Αττική. «Ευχαριστώ πολύ τα μέλη που
με ψήφισαν για την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία παρά την κατευθυνόμενη ψηφοφορία. Θα προσπαθήσω να μην τους απογοητεύσω», έγραψε χαρακτηριστικά. Σφοδρή κριτική
στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών
στον ΣΥΡΙΖΑ άσκησε και ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος επίσης έμεινε εκτός
της Κεντρικής Επιτροπής. Επέκρινε
ανοιχτά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για
την προεδρία του κόμματος, αφήνοντας
σαφείς αιχμές για έλλειμμα δημοκρατίας στην εκλογή αρχηγού. Αυτοί θα
σφαχτούν μόνοι τους στο τέλος…

ΚΕΝΤΡΙ
Φαντάζομαι, την ομιλία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην
Ακαδημία Αθηνών δεν την παρακολουθήσατε… Ο γνωστός φιλέλληνας πολιτικός έκανε όμως και μια προσωπική αναφορά στη δική του σχέση με τη χώρα μας. Εξήγησε πως για τον ίδιο η Ελλάδα είναι η Μελίνα Μερκούρη, ο Θεοδωράκης και η… Βίκυ Λέανδρος που κέρδισε
τη δεκαετία του ’70 τον διαγωνισμό της Eurovision για
λογαριασμό της χώρας του, το Λουξεμβούργο. «Τότε
που η μουσική ήταν η πιο σημαντική από όλες τις υποθέσεις», όπως είπε χαρακτηριστικά, για να εισπράξει
το ζεστό χειροκρότημα της αίθουσας.

«Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη»
Έμεινε έξω από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και ο γκουρού
των δημοσκοπήσεων Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Αυτός που έλεγε το 2019 στον Τσίπρα «τρένο πάμε,
πρόεδρε». Έσκισε όμως η συνεργάτις του, η επικοινωνιολόγος Μάγκυ Δούση. Η Μάγκυ εξελέγη 104η
στους 150 της Αττικής. Αναμενόμενο. Είναι η κυρία που
ανακάλυψε το καταπληκτικό «ήταν δίκαιο, έγινε πράξη».

«Μερακλής» ο Έλον Μασκ

Κ

αι γυπαετός… Χύμηξε σε αεροσυνοδό το 2016 και στη συνέχεια εξαγόρασε τη σιωπή της έναντι 250.000 δολαρίων. H αεροσυνοδός εργαζόταν σε
εταιρικό αεροσκάφος της SpaceX, της οποίας ιδρυτής και CEO είναι ο
50χρονος Μασκ. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης στο Gulfstream G650ER του
πλουσιότερου άνδρα του κόσμου, της ζητήθηκε να κάνει μασάζ σε όλο το σώμα
του Μασκ στην ιδιωτική του καμπίνα. Η πολιτική αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη
στη SpaceX, καθώς τα ανώτερα μέλη της μπορούν να απολαμβάνουν μασάζ κατά
τη διάρκεια των πτήσεων. Μόνο που ο Μασκ φορούσε μόνο μια πετσέτα για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματός του. Όπως αναφέρει η καταγγελία, κατά τη
διάρκεια του μασάζ ο Μασκ αφαίρεσε την πετσέτα και ζήτησε από την αεροσυνοδό να τον αγγίξει. Μάλιστα, προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα… άλογο αν «έκανε
περισσότερα». Τελικά η υπόθεση δεν πήγε ποτέ στο δικαστήριο, καθώς η αεροσυνοδός δέχτηκε να λάβει το ποσό των 250.000 δολαρίων με αντάλλαγμα τη σιωπή της και τη δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσει σε μήνυση. Τώρα προφανώς τέλεψαν τα λεφτά και αποφάσισε να κάνει μήνυση...

Μίλησε σε παιδιά
για το bullying
Προχθές που ο κόσμος είχε συγκλονιστεί από τις λεπτομέρειες σχετικά με το bullying που είχε υποστεί ο
14χρονος αυτόχειρας μαθητής, έλαβε
χώρα κάτι
που δεν έγινε
γνωστό στα
ΜΜΕ.
Ο
υπουργός
Προστασίας
του Πολίτη έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο 12ο Γυμνάσιο-Λύκειο
Καλλιθέας και μίλησε στα παιδιά για
το bullying και το cyberbullying -για
το οποίο πρότεινε στα παιδιά να ανοίγονται και να το αναφέρουν στους καθηγητές- αλλά και τις υπηρεσίες που
έχει πλέον η ΕΛΑΣ, ώστε να μπορούν
να κάνουν καταγγελίες οι γονείς των
παιδιών. Άλλωστε, τέτοιες καταγγελίες, πλέον, μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα.

LOCK
Μάντης κακών δεν θέλω να γίνω. Υπάρχει όμως η εκτίμηση
ότι σύντομα ένα στα τέσσερα
δάνεια αναμένεται να… σκάσει. Το ενδεχόμενο να γεννηθούν νέα κόκκινα δάνεια είναι
δηλαδή ορατό, καθώς το φάσμα
της ύφεσης πλησιάζει τις οικονομίες, ο υψηλός πληθωρισμός «ροκανίζει» τα μηνιαία
εισοδήματα και δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για κατανάλωση, ενώ τα νοικοκυριά περιμένουν έντρομα τα τιμολόγια
ενέργειας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Νικήτας Κακλαμάνης
Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής

«Συγκλονιστική
η παρουσία
Μητσοτάκη
στο Κογκρέσο»

Α

πόψεις με γωνίες που θα συζητηθούν εκφράζει στη συνέντευξή του στην «Political» o αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας
Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζει
με τον δικό του τρόπο το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, τα μέτρα στήριξης που
πρέπει να παρθούν για τους πολίτες, τον
προεκλογικό ανασχηματισμό, το συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και
την κόντρα δήμου - κυβέρνησης…
Ποιες είναι οι προσδοκίες της ελληνικής διπλωματίας από το ταξίδι του
πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον;
Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς,
η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ, η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς και η ομιλία του στο Κογκρέσο αποτελούν κορυφαίο διπλωματικό γεγονός για τη χώρα μας. Και αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη σημασία, γιατί η παρουσία
του Έλληνα πρωθυπουργού προηγήθηκε
του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει αιτηθεί
κάτι παρόμοιο, αλλά ακόμη περιμένει
ανάλογη πρόσκληση… Η Ελλάδα θεωρώ
ότι αποκτά κομβικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και λόγω των ενεργειακών
εξελίξεων, κάτι που θα φανεί στο εγγύς
μέλλον. Αναμφισβήτητα, οι προσδοκίες
που έχουμε είναι σημαντικές, όταν στην
άλλη πλευρά του Αιγαίου βρίσκεται η
Τουρκία, η οποία προκαλεί συνεχώς. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε το θέμα. Εκείνο, όμως, που
έχει βαρύτητα είναι ότι τόνισε πως δεν
πρόκειται να ανεχθούμε παραβίαση της
εθνικής μας κυριαρχίας και οποιαδήποτε
αλλαγή των συνόρων με τη βία… Η παρουσία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο
υπήρξε συγκλονιστική.
Πώς είδατε το τελευταίο συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ; Θεωρείτε ότι η προσέλευση

στον Σωτήρη Πίκουλα
του κόσμου στην πρόσφατη διαδικασία
επανεκλογής του Αλέξη Τσίπρα σηματοδοτεί μια αλλαγή σκηνικού;
Στη Νέα Δημοκρατία δεν ασχολούμαστε με τις εσωκομματικές διαδικασίες άλλου κόμματος. Δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε, αλλά δεν αναμειγνυόμαστε.
Προσωπικά, θεωρώ ότι η συμμετοχή όσο
περισσότερων σε πολιτικά γεγονότα είναι
θετική για την κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να σηματοδοτεί αλλαγές, αλλά το ζήτημα δεν πρέπει να περιορίζεται
σε πρόσωπα. Οι πολίτες κρίνουν κυρίως
τον πολιτικό σχεδιασμό και πώς θα βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Και το κακό για τον κ. Τσίπρα είναι ότι έχει κριθεί
πολύ πρόσφατα… Θυμάστε πόσες ψήφους είχε πάρει το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ;
1.781.057. Όταν ένα κόμμα έχει πάρει αυτές τις ψήφους στις εθνικές εκλογές και
επί μία εβδομάδα ο αρχηγός του λέει
«στείλτε τον λογαριασμό στην κυβέρνηση» και τελικά ανταποκρίνονται 170.000,
αυτό κάτι δείχνει. Αν είναι εκείνοι ευχαριστημένοι, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ο
κόσμος ας κρίνει.
Θεωρείτε ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση επαρκούν ή πρέπει να δούμε και μειώσεις
στον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ στα καύσιμα;
Όχι, δεν επαρκούν. Και κατανοώ το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να πληρώσουν ακόμη και τους λογαριασμούς. Κυκλοφορώ καθημερινά ανάμεσά τους και
το νιώθω. Η κυβέρνηση, όμως, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων
της, έχει ξεπεράσει τα όρια. Παρότι η Ευρώπη δεν έχει καταρτίσει σχέδιο αντιμε-

τώπισης της ενεργειακής κρίσης, ο πρωθυπουργός ανέλαβε να χαράξει τη δική
του γραμμή ως το τέλος του χρόνου αρχικά και αν χρειαστεί και στη συνέχεια. Πλέον, οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιέχουν την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, συνεπώς θα επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Επιπλέον, σε αρκετούς θα επιστραφούν ως και 600 ευρώ για
τους υπέρογκους λογαριασμούς που κλήθηκαν να πληρώσουν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάλαβε τα όποια
λάθη έγιναν στο συγκεκριμένο ζήτημα και
τα διορθώνει στο μέτρο του δυνατού.
Εκείνο που συνιστώ, πάντως, είναι κανείς
να μην προκαλεί τον κόσμο σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Είτε είναι ανώτατα στελέχη εταιρειών είτε είναι πολιτικά πρόσωπα.
Ο νοών νοείτω…
Το πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ κρίθηκε
μαζικό, συμμετοχικό και με νέα συνθήματα. Ωστόσο είχαμε και μια αντίδραση σε σχέση με την κεντρώα στροφή της ΝΔ από τον Αντώνη Σαμαρά.
Πώς τη σχολιάζετε;
Η ΝΔ είναι η μεγαλύτερη και με τις πιο
σταθερές βάσεις, παράταξη της χώρας.
Αυτό αποδεικνύεται από την πορεία της
διαχρονικά, ιδιαίτερα, δε, από το 2009,
που έγιναν κοσμογονικές αλλαγές στο
πολιτικό τοπίο της Ελλάδας. Ξέρετε γιατί
άντεξε η ΝΔ; Επειδή έχει τη δύναμη της
δημοκρατίας βαθιά μέσα της. Μπορεί να
ακούς διαφορετικές απόψεις αλλά όλες
καταλήγουν σε κοινό τόπο, που είναι το
καλό της πατρίδας. Υπό αυτή την έννοια
μίλησε και ο Αντώνης Σαμαράς. Τα όσα
είπε, τα έχει επαναλάβει κατά καιρούς.
Είναι πάγιες απόψεις του και εκτιμώ ότι
αντιπροσωπεύουν -ως ένα σημείο- ένα
κομμάτι της παράταξής μας… Κοινός
παρονομαστής, όμως, όλων των απόψεων είναι η ιδρυτική μας διακήρυξη, με

την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια
κόντρα Μπακογιάννη - Θεοδωρικάκου
για την εικόνα του κέντρου της Αθήνας.
Θέλετε να πάρετε θέση;
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα
σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας
(Άγιος Παντελεήμονας, Κυψέλη, Κάτω
Πατήσια κ.ά.). Όπως αλήθεια είναι,
όμως, ότι έχει μειωθεί σε σχέση με το
παρελθόν. Χρειάζεται, βέβαια, συνεχής
προσπάθεια για να περιοριστεί ακόμη
περισσότερο. Η επιχείρηση «σκούπα»,
που έγινε τις προηγούμενες μέρες, δεν
πρέπει να είναι «φωτοβολίδα» αλλά να
γίνει καθημερινή συνήθεια. Η Αθήνα είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός
και έχει απεριόριστες δυνατότητες να
λειτουργεί έτσι δώδεκα μήνες τον χρόνο.
Πρέπει να κυκλοφορείς με ασφάλεια και
να υπάρχει καθαριότητα. Η συνεργασία
δήμου και κυβέρνησης είναι απολύτως
απαραίτητη.
Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται
έναν ανασχηματισμό και κυρίως έναν
προεκλογικό ανασχηματισμό με τη
συμμετοχή περισσότερων βουλευτών
και λιγότερων εξωκοινοβουλευτικών;
Ο ανασχηματισμός και ο χρόνος των
εκλογών ποτέ δεν προαναγγέλλονται. Την
κατάλληλη ώρα, απλώς ανακοινώνονται
από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Βεβαίως, ως παλιός κοινοβουλευτικός, υποστηρίζω την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά
αυτό δεν είναι το κυρίως πρόβλημα… Το
πρόβλημα εστιάζεται στη συμπεριφορά
των περισσότερων εξωκοινοβουλευτικών
υπουργών απέναντι στους βουλευτές, χάριν των προσπαθειών των οποίων κάθονται σε «καρέκλες εξουσίας».
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ληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν τον πρωθυπουργό να προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα. Το Μαξίμου κρατά
κλειστά τα χαρτιά του ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι βολιδοσκοπήσεις υπουργών
αλλά και βουλευτών που θα μπορούσαν
να πάρουν το βάπτισμα του πυρός.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Όπως αποκάλυψε η «Political», ήδη
έγιναν οι πρώτες συζητήσεις με ορισμένα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη πριν
από το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ. Οι υπουργοί είναι στην πρέσα
από τη στιγμή που θεωρούν πως τόσο το
ενδεχόμενο του ανασχηματισμού όσο
και εκείνο των εκλογών βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.

Οι δύο «σχολές»
Ωστόσο, μέχρι στιγμής τίποτα δεν θεωρείται «κλειδωμένο», καθώς σύμφωνα
με πληροφορίες υπάρχουν δύο τάσεις
στο εσωτερικό του Μαξίμου αλλά και
μεταξύ των μελών του υπουργικού συμβουλίου. Η πρώτη τάσσεται υπέρ των
πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, στην
περίπτωση που υπάρξει θετική ανταπόκριση της κοινωνίας στα μέτρα για τις
μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ ένα ακόμη σημαντικό γεγονός
είναι τα έσοδα που θα μπουν στα κρατικά
ταμεία από τον τουρισμό. Επίσης, εκφράζουν την ανησυχία ενόψει του χειμώνα που έρχεται λόγω της ενεργειακής
κρίσης που συνεχίζεται αλλά και της
πανδημίας, που κανείς δεν γνωρίζει αν
θα υπάρξει αναζωπύρωση.
«Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορεί να
τα εισηγούνται αυτά, αλλά είμαι θεσμικός,
και αυτό σημαίνει ότι το να εξαντλούμε τον
εκλογικό κύκλο είναι σωστό και υγιές για
τη δημοκρατία μας», είχε πει ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη. Την ίδια αρνητική στάση κράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απέναντι
στις εισηγήσεις που υπήρξαν και για την
αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Η δεύτερη τάση είναι εκείνη που εισηγείται την προώθηση αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, ώστε να μπει οριστικό τέλος στην εκλογολογία που βλάπτει σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα
της κυβέρνησης. Παράλληλα, το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού θα στείλει ένα
σαφές μήνυμα προς την κοινωνία αλλά

Στην πρίζα οι υπουργοί από
τα σενάρια ανασχηματισμού
και προς τις αγορές πως στη χώρα υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, με τις μεταρρυθμίσεις να συνεχίζονται παρά το γεγονός
ότι απομένει περίπου ένας χρόνος μέχρι
τις εκλογές.

Τα κριτήρια
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει δηλώσει πως δεν συμφωνεί με τους προεκλογικούς ανασχηματισμούς, θα επιχειρήσει -στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες- να δώσει το στίγμα του για την επόμενη τετραετία, τοποθετώντας πρόσωπα με γνώμονα την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχουν στο
χαρτοφυλάκιο που θα τους δοθεί και όχι
για να κερδίσει περισσότερες ψήφους η
ΝΔ σε μια εκλογική περιφέρεια όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Στόχος του πρωθυπουργού είναι να δώσει έναν αέρα ανανέωσης στο υπουργικό
συμβούλιο, η κυβέρνηση να έχει μία ενιαία φωνή, καθώς έχει διαπιστωθεί σε ορισμένα ζητήματα διάσταση απόψεων μεταξύ υπουργών, αλλά και να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις. Κυβερνητικά στελέχη δείχνουν να μην έχουν πιάσει τους στόχους
που τους έχουν ανατεθεί.
«Αν κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι

χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να
προετοιμαστείτε προεκλογικά, μη διστάσετε να μου το πείτε. Μπορώ να σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας, ώστε να
αφοσιωθείτε αποκλειστικά και μόνο στην
προετοιμασία των εκλογών», είχε πει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δείχνοντας εμφανώς τη δυσαρέσκειά του για συγκεκριμένα κυβερνητικά
στελέχη, αποφεύγοντας να τα κατονομάσει.

Οικονομία
Επίσης σημαντικό ρόλο για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην προχωρήσει σε πρόωρες κάλπες θα διαδραματίσει η πορεία της οικονομίας. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη στην πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ και το επόμενο στοίχημα είναι η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία μέσα στο καλοκαίρι,
καθώς θα κλείσει οριστικά ο κύκλος της
δεκαετούς κρίσης για τη χώρα μας. Ωστόσο ο μεγαλύτερος στόχος είναι η είσοδος
στην επενδυτική βαθμίδα στις αρχές του
2023, η οποία θα αναβαθμίσει τις αναπτυξιακές προοπτικές, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός εκτιμά πως οι συνθήκες για την κοινωνία θα είναι καλύτερες
με την επίτευξη των συγκριμένων στόχων
και θα είναι ένα σημαντικό όπλο ενόψει
των εκλογών στο τέλος της άνοιξης του
2023. «Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της
τετραετίας. Το έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές. Οτιδήποτε
άλλο είναι εκτός πραγματικότητας. Μέχρι
τότε, η κυβέρνηση θα συνεχίζει καθημερινά την προσπάθεια για να στέκεται στο
πλευρό της κοινωνίας απέναντι σε αυτές
τις πρωτόγνωρες, τις πολύ δύσκολες συνέπειες που έχουμε εξαιτίας των πολλαπλών και αλλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Οι τάσεις στο Μαξίμου
και τα κριτήρια των αλλαγών
- Συνεχίζονται
οι βολιδοσκοπήσεις
βουλευτών
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ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό Κογκρέσο
δεν ήταν μόνο ιστορική αλλά
και βαθιά επιδραστική στα μέλη της αμερικανικής Γερουσίας. Αυτό
τουλάχιστον προκύπτει από τα διθυραμβικά σχόλια-αναρτήσεις στο Twitter αλλά
και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
των Αμερικανών αξιωματούχων.
«Ήταν προνόμιο να καλωσορίσω στο Κογκρέσο την εξοχότητά του τον πρωθυπουργό
Κ. Μητσοτάκη», έγραψε η πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων
Πολιτειών Νάνσι Πελόζι σε ανάρτησή της
στο Twitter. «Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα των
δημοκρατικών αρχών για αιώνες, ήταν πηγή
έμπνευσης για την ίδρυση της Αμερικής»,
συμπλήρωσε η κυρία Πελόζι.

«Έμπνευση και κίνητρο»
«Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
μού έδωσε πραγματική έμπνευση και κίνητρο να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά»,
δημοσίευσε με βίντεό του ο βουλευτής
Jake Auchincloss. Ταυτόχρονα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο νέος πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, είπε
πως η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
«μας ενέπνευσε όλους για την ανάγκη να
υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τη
διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες».
Τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου
δεν ήταν φειδωλά στα αποθεωτικά σχόλιά
τους για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
H Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων
Πολιτειών, Ντίνα Τάιτους από τη μεριά της
είπε: «Ως Ελληνίδα μέλος του Κογκρέσου,
θα συνεχίσω να ενισχύω τους δεσμούς
μας με την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία
είναι κρίσιμη για την προστασία της νότιας
πτέρυγας του ΝΑΤΟ».
Ο Frank Pallone σημείωσε στη δική του
ανάρτηση: «Ήταν ιδιαίτερη τιμή να συναντήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη μετά την ομιλία του σε κοινή
σύνοδο του Κογκρέσου σήμερα. Ως μέλος
της Επιτροπής Ελληνικών Θεμάτων του
Κογκρέσου, δεσμεύομαι να ενισχύσω τη
συνεργασία μας και να προωθήσω τις κοινές αξίες των δύο εθνών μας».

«Τιμή και περηφάνια»
Ακόμη, η Nicole Malliotakis σημείωσε:
«Ως κόρη Έλληνα μετανάστη, ήταν τρομερή τιμή να συνοδεύσω τον πρωθυπουργό
της χώρας του πατέρα μου στην αίθουσα
της Βουλής για την ιστορική ομιλία του».
Ο John Sarbanes είπε από την πλευρά
του: «Σήμερα, με περηφάνια υποδεχτήκαμε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο αμερικανικό Καπιτώλιο.

Τιτιβίσματα
αποθέωσης
για Κυριάκο

Ως Ελληνοαμερικανός, είμαι ιδιαίτερα
ευτυχής που γιορτάζω την επέτειο της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας και τις δημοκρατικές παραδόσεις που πάντα θα ενώνουν τα δύο έθνη μας».
O Chris Pappas τόνισε: « Ήταν τιμή να
συνοδεύσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην αίθουσα της Βουλής το πρωί για την κοινή σύνοδο του Κογκρέσου. Είναι υπέροχο να γιορτάζουμε την
επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και
τις σχέσεις των εθνών μας που εδράζονται
στις κοινές αξίες της Δημοκρατίας».

Χάρις: «Ισχυροί οι δεσμοί μας»
Η Eleni Kavros DeGraw έγραψε: «Τρομερά συναρπαστική στιγμή. Δεν θα μπο-

ρούσα να είμαι περισσότερο περήφανη
που είμαι Ελληνοαμερικανίδα και να
ακούω τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη να
απευθύνεται στο Κογκρέσο. Μας υπενθύμισε τη σημασία της Δημοκρατίας εδώ και
σε όλο τον κόσμο. Άξιος!».
Στους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα
στις ΗΠΑ και την Ελλάδα αναφέρθηκε η
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις,
γράφοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή
της: «Σήμερα προήδρευσα σε κοινή σύνοδο του Κογκρέσου με τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι
δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν με κάθε μέρα
που περνά».
Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-

τεν τόνισε πως «η φιλία, η συνεργασία και
η συμμαχία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι ισχυρότερες από ποτέ».

Διθυραμβικά σχόλιααναρτήσεις στο Twitter
από Αμερικανούς
αξιωματούχους για
την παρουσία
του πρωθυπουργού
στο Κογκρέσο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σκρέκας παρουσίασε στη Βουλή τους 7 τομείς του νέου κλιματικού νόμου
Για φιλόδοξο εθνικό σχέδιο με στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και τη μείωση των εκπομπών
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την ενεργειακή
απεξάρτηση της χώρας με την ενίσχυση των ΑΠΕ έκανε
λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας μιλώντας στη Βουλή για τον νέο κλιματικό νόμο.
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής μόνο η ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και
ΜέΡΑ25 δήλωσαν ότι καταψηφίζουν επί της αρχής και το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί μετά την
ακρόαση και των αρμόδιων φορέων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, το φιλόδοξο
αυτό σχέδιο εξειδικεύεται σε 7 τομείς δραστηριότητας που
αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τη γεωργία - κτηνοτροφία,
τα απόβλητα και την αλλαγή χρήσης γης.

• Επιτάχυνση ΑΠΕ μέσα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία.
• Διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
• Κονδύλια ύψους 450 εκατ. ευρώ για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης.
Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες ανοίγει

δοκιμαστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιδότησης για
αυτοκίνητα έως 11.000 ευρώ. Για προσχηματικό νόμο,
καθώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, μίλησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλος, κάνοντας λόγο για ψεύτικη απολιγνιτοποίηση και νομοσχέδιο που δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.
«Νομοσχέδιο που παρά τις καλές προθέσεις καταλήγει
μια ακόμη χαμένη ευκαιρία» το χαρακτήρισε ο εισηγητής
του ΚΙΝΑΛ Γ. Αρβανιτίδης, εκφράζοντας την επιφύλαξη
του κόμματός του για την Ολομέλεια. «Η καπιταλιστική
ανάπτυξη δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον»,
σημείωσε η εισηγήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου,
ενώ ο Κρίτων Αρσένης από το ΜέΡΑ25 χαρακτήρισε τη συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου. Να αποσυρθεί και να βελτιωθεί ζήτησε ο Β. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση.
Στέλλα Παπαμιχαήλ

«Εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει χθες»

Μ

ε την αποστροφή «εκλογές
έπρεπε να έχουν γίνει χθες»
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ζήτησε για ακόμη μια φορά το στήσιμο πρόωρης κάλπης
σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ενώ εξέφρασε τους
προβληματισμούς του για τον αυξανόμενο
ανταγωνισμό εξοπλισμών με την Τουρκία
και το ενδεχόμενο να αναλάβει ο ίδιος για
δεύτερη φορά καμένη γη.
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
έκανε λόγο για ουσιαστική διαδικασία
που οδήγησε σε τριπλασιασμό των μελών
του κόμματος, τονίζοντας ότι το στοίχημα
της επόμενης μέρας είναι η δραστηριοποίηση όλων αυτών των νέων μελών
στους κοινωνικούς μαζικούς χώρους.

Για τους πασοκογενείς
Για τους πασοκογενείς ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως είναι άνθρωποι που ψηφίζουν για πάνω από δέκα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ,
αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μια κυρία άνω των 60 ετών που τη
ρώτησε αν συμμετέχει στην κάλπη των
παλιών ή νέων μελών και αυτή του απάντησε ότι ψηφίζει δώδεκα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφορικά με το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τιμητική στιγμή την
ομιλία στο Κογκρέσο, όμως «δεν πρέπει
να παραβλέπουμε ότι ελάχιστες μέρες

μετά στην Ουάσιγκτον βρέθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών». Μάλιστα,
αναφέρθηκε σε δύο μοντέλα άσκησης
εξωτερικής πολιτικής, «αυτό που γκρινιάζεις διαρκώς αλλά στο τέλος κερδίζεις, το οποίο ακολουθεί η Τουρκία, και
αυτό που κερδίζεις μόνο χειροκροτήματα και αβρότητες». Για το θέμα των F35 ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι
αρνητικός αλλά προβληματισμένος γιατί ο λογαριασμός των εξοπλιστικών στη
χώρα μας έχει ανέβει εξαιρετικά, χωρίς
μάλιστα τις απαραίτητες εισηγήσεις του
επιτελείου.

Όσο οι μέρες περνούν και οι ιαχές της
«μάχης» κοπάζουν, η νίκη των προεδρικών γίνεται η ταυτότητα του νέου ΣΥΡΙΖΑ.
Κάπου εκεί, μεταξύ ευχαριστηρίων και
συγκρίσεων ψήφων, πέφτει πάλι στο τραπέζι της συζήτησης το ζήτημα της «κάθαρσης» του κόμματος.
Τι ζητούν οι προεδρικοί; Μα τι άλλο φυσικά από το να πάρουν τα ηνία της Κουμουνδούρου και των οργάνων στα χέρια
τους. Να απομακρυνθούν δηλαδή από τις
καίριες -και μισθωτές- θέσεις οι «Ομπρελίτες» που δεν εκλέχτηκαν στην Κεντρική
Επιτροπή και έχουν απολέσει πλέον τα

ερείσματά τους στο κόμμα. «Τώρα είναι
ακόμη πιο εύκολο συναισθηματικά για τον
πρόεδρο. Τώρα η κάθαρση πρέπει να φτάσει βαθιά. Όταν λέμε “τέλος στην εσωστρέφεια” να το κάνουμε πράξη», λένε
κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας του
ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέντευξη Τσίπρα στον Νίκο
Χατζηνικολάου - Τι είπε για
το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο

Αλέξης Τσίπρας είναι ο αδιαφιλονίκητος πρόεδρος. Παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της κοινοβουλευτικής
επιβίωσης και τον κατέστησε κυβέρνηση», δηλώνει με σαφήνεια στην «Political» ο
βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και εξηγεί
ότι «ο Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του πολιτικού συνόλου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ». Αναφερόμενος στην πρωτιά
των προεδρικών στην εκλογή της ΚΕ, επισημαίνει πως
«η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφερε στην κάλπη μας
δεκάδες χιλιάδες νέους ψηφοφόρους και επομένως
άλλαξε συσχετισμούς και έφερε ανακατατάξεις».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

Βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΘΕOΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘOΠΟΥΛΟΣ

parginos@paraskhnio.gr

Η άμεση εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής πέτυχε και δη με μεγάλη συμμετοχή. Τι σηματοδοτεί για το κόμμα σας αυτή η εξέλιξη;
Κάθε φορά που οι πολίτες κινητοποιούνται, η δημοκρατία δυναμώνει. Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η παρουσία 150.000 και πλέον πολιτών στις εκλογές της Κυριακής, όπου εξέλεξαν ΚΕ και πρόεδρο, αποτελεί γεγονός
«τεκτονικής αλλαγής» στη φυσιογνωμία του κόμματος.
Ήδη από το βράδυ των εκλογών του ’19 με τη «γλυκιά
ήττα» του 32% ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε το σχέδιο
της μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που θα εκφράσει όλη την προοδευτική παράταξη. Από το προοδευτικό, αντιδεξιό Κέντρο μέχρι τις παρυφές της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η συμμετοχή του λαού της Αριστεράς έδειξε το νέο πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου
θα αναπτυχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της επόμενης μέρας.
Τα στελέχη που πρόσκεινται πολιτικά στον Αλέξη
Τσίπρα πρώτευσαν, όπως και οι προερχόμενοι από
τον όμορο πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Τι
σημαίνουν αυτές οι πρωτιές;
Νομίζω ότι δεν πρέπει να δραματοποιούνται τα αποτελέσματα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αδιαφιλονίκητος
πρόεδρος. Παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και τον κατέστησε κυβέρνηση. Το κύρος, η αίγλη και η αποδοχή του είναι αδιαμφισβήτητα. Άρα η διάκριση δεν είναι ποιοι πρόσκεινται πολιτικά στον Τσίπρα και ποιοι όχι, γιατί ο Τσίπρας
είναι ο πρόεδρος του πολιτικού συνόλου που λέγεται
ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολιτικές διαφωνίες στο κόμμα μας είναι
αυτονόητες και ευπρόσδεκτες. Και ο Αλέξης Τσίπρας
μπορεί να τις συνθέτει. Όμως το εκλογικό σώμα της
Κυριακής απέχει παρασάγγας από το εκλογικό σώμα
του συνεδρίου. Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφερε
στην κάλπη μας δεκάδες χιλιάδες νέους ψηφοφόρους, η οργανωτική μας δύναμη εκτοξεύτηκε στις
172.000 μέλη, επομένως άλλαξε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα
άλλαξαν και οι μέχρι σήμερα σταθερές του και είναι
λογικό να υπάρχουν ανακατατάξεις.
Σχετικά με το πρακτικό οργανωτικό σκέλος της
εκλογής, ο τριπλασιασμός των μελών στο κόμμα
σημαίνει αυτομάτως ενεργοποίηση και ενσωμάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

«Ο Τσίπρας
είναι ο
αδιαφιλονίκητος
πρόεδρος»
Αυτός είναι και ο πυρήνας του προβληματισμού
όλων μας. Με ποιες πολιτικές πρωτοβουλίες οι ψηφοφόροι στην κάλπη του προέδρου θα μπορέσουν να ενταχθούν οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, εμείς στην
Αριστερά δεν θέλουμε ψηφοφόρους μιας χρήσης ούτε και ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θέλουμε πολίτες ενεργούς, μαχητικούς, διεκδικητικούς. Άρα το στοίχημα είναι να μπορέσουμε όλον αυτό
τον κόσμο να τον εντάξουμε στη συλλογική μας δράση
αλλά και αντίστροφα όλος αυτός ο κόσμος να μεταφέρει στον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις εμπειρίες του, τις
απόψεις του, την έμπνευσή του, έτσι ώστε παλιά και
νέα μέλη να αποτελέσουμε ένα ομοιογενές σύνολο
ικανό να ωθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πρώτη θέση των
προτιμήσεων της κοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Πώς
κρίνετε τα αποτελέσματα του ταξιδιού του για τα
εθνικά μας συμφέροντα;
Καταρχάς, σε σχέση με την παρουσία στις ΗΠΑ πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα
200 χρόνια της Επανάστασης του 1821, η οποία επίσκεψη λόγω της πανδημίας έγινε φέτος. Άρα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις ΗΠΑ ως ο εκπρόσωπος της
τιμώμενης χώρας. Θέλω να πω ότι η επίσκεψη δεν
ήταν αποτέλεσμα διπλωματικών χειρισμών αλλά εθιμοτυπικά επιβαλλόμενη. Βεβαίως παράγει πολιτικά
αποτελέσματα. Πλην όμως το πολιτικό περιεχόμενο
φαίνεται ελλειμματικό. Αυτό όμως που μας ανησυχεί
είναι το γεγονός ότι, εκτός κάθε προβλεπόμενης διαδικασίας, ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της χώρας για
την αγορά των F-35.

Εδώ ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είμαστε απόλυτα καθαροί. Ναι
σε κάθε προσπάθεια διατήρησης στο υψηλότερο δυνατόν του αξιόμαχου και της αποτρεπτικής δύναμης
των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Όχι σε μια αλόγιστη κούρσα εξοπλισμών. Σε πρώτο στάδιο γίνεται μελέτη αναγκαιότητας από το ανάλογο επιτελείο, εν προκειμένω ΓΕΑ, στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος από
τη Γενική Δ/νση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων, μετά εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπουργό
και στη συνέχεια έρχεται στη Βουλή. Τίποτε από αυτά
δεν τηρήθηκε. Είναι τακτική του πρωθυπουργού. Τα
ίδια έκανε και με τα Ραφάλ. Από όποια χώρα επισκέπτεται, ψωνίζει όπλα...
Η αντιπολιτευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκει
ανταπόκριση σε πολλά κομβικής σημασίας θέματα
με τα κόμματα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.
Θεωρείτε πως υπάρχει πρόπλασμα συνεργασίας
στο πνεύμα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης;
Η χώρα αλλά και οι πολίτες αντιμετωπίζουν ζητήματα εξαιρετικής σοβαρότητας. Άρα απαιτούνται
ευρύτερες συναινέσεις. Είναι γεγονός ότι οι ερχόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Επομένως οι συνεργασίες είναι αυτονόητες. Η πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα έγινε και μάλιστα επανειλημμένα προς όλα τα κόμματα της προοδευτικής
αντιπολίτευσης. Σκοπός μας είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έστω και με μία ψήφο ώστε να αποτελέσει
τον κορμό της προοδευτικής κυβέρνησης. Όταν ο
λαός δώσει αυτή την εντολή, ποιος θα μπορέσει να
αγνοήσει τη βούλησή του;
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ο πολιτικό του στίγμα για το ΠΑΣΟΚ
της νέας εποχής έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανοίγοντας τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου του κόμματος στο κατάμεστο κλειστό του Τάε Κβον Ντο.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σταθερός για «αυτόνομη
πορεία» ο Nίκος Ανδρουλάκης
ζουμε: Διεκδικούμε να γίνουμε ο αξιόπιστος
πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που δεν θα θυμίζει σε τίποτα τη
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».
Θετικά σχόλια απέσπασε η οπτική του για
το νέο ευρωπαϊκό οικοδόμημα: «Δεν έχει
μέλλον μια Ένωση όπου το μεγαλύτερο μέρος της ασφάλειάς της βρίσκεται στα χέρια
των Αμερικανών. Της παραγωγικής της βάσης στα χέρια των Κινέζων. Και η ενεργειακή
της εξάρτηση στα χέρια των Ρώσων. Δεν είναι αυτό το όραμα της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο
για την ασφάλεια, την πρόοδο και τη δικαιοσύνη των ευρωπαϊκών λαών. Μια Ευρώπη
που δεν είναι απλώς ένα μεγάλο ταμείο. Μια
Ευρώπη αυτοδύναμη. Mε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για τη σύγκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών».

aantonopoulos10@gmail.com

«Δεν κάνουμε βουτιά στο παρελθόν αλλά
άλμα προς το μέλλον. Φιλοδοξούμε να είμαστε ένα χρήσιμο κόμμα, σε έναν σύγχρονο
κόσμο, που έμαθε να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες των
ευάλωτων Ελλήνων και τις ανησυχίες των
δημιουργικών δυνάμεων της χώρας. Να μιλήσουμε με ευθύτητα για τα προβλήματα της
νέας γενιάς και για το συνεχές των κρίσεων
στο οποίο ζουν», είπε χαρακτηριστικά για να
προσθέσει στο ίδιο ύφος ότι «μιλώ για μια νέα
σχέση εμπιστοσύνης. Μια σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια, στην ενότητα λόγων
και έργων, στον ρεαλισμό. Αλλά και σε ένα
νέο πολιτικό ήθος. Ο λαός κουράστηκε από τα
ψεύτικα “ωραία” λόγια. Το πελατειακό κράτος, την αναξιοκρατία, την αδιαφάνεια και τη
διαφθορά. Εμείς δίνουμε και θα δίνουμε τη
μάχη του συγκεκριμένου. Τη μάχη του εφικτού με όραμα, ευαισθησία και σχέδιο».

Μετεκλογικές συνεργασίες
Στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών
οι αναφορές του κ. Ανδρουλάκη δεν ξεκαθάρισαν το τοπίο αναφορικά με το τι προτίθεται

να πράξει, καθώς προτίμησε να κινηθεί σε
ασφαλείς ράγες. «Αυτόνομη στρατηγική και
πορεία της παράταξής μας δεν σημαίνει κομπάρσοι ή συμπλήρωμα που θα μας συρρικνώσει ξανά στο όνομα της άσκησης μιας
πολιτικής ξεπερασμένης από τα πράγματα.
Αυτόνομη στρατηγική σημαίνει κυβέρνηση
με σοσιαλδημοκρατικό κορμό, πρόγραμμα
και αντίστοιχη στελέχωση. Αυτόνομη στρατηγική σημαίνει και αυτονομία από τα ισχυρά
συμφέροντα κάθε είδους που επιδιώκουν να
αιχμαλωτίσουν την πολιτική», υποστήριξε.

«Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να μας εγκλωβίσουν στο
δίλημμα “με ποιο μεγάλο κόμμα θα συμπράξουμε;”. Μας θέτουν ψευτοδιλήμματα δήθεν
για να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Κανένας από τους δύο δεν θέλει να μοιραστεί την
εξουσία. Δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ, θέλουν τις
ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Η εποχή της αφαίμαξης
της δημοκρατικής παράταξης έχει κλείσει.
Και για όσους αναρωτιούνται “δηλαδή, προτιμάς τον Μητσοτάκη;” ή “θα ξανακάνεις
πρωθυπουργό τον Τσίπρα;”, τους ξεκαθαρί-

«Διεκδικούμε να γίνουμε
ο αξιόπιστος πόλος
διακυβέρνησης απέναντι
στη Νέα Δημοκρατία,
που δεν θα θυμίζει σε τίποτα
τη διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Η ελπιδοφόρα προοπτική του

του

Βασίλη
Κεγκέρογλου
Βουλευτής
Ηρακλείου

Τ

ο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
είναι καθοριστικής σημασίας για το παρόν
και το μέλλον τόσο της δημοκρατικής παράταξης όσο και της χώρας μας. Έρχεται μετά την εντυπωσιακά μαζική συμμετοχή πολιτών τόσο στις
εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου
(270.000 πολίτες) όσο και στις διαδικασίες για ανάδειξη των αντιπροσώπων και των κομματικών οργάνων καθώς και την επιλογή του ονόματος
(180.000 πολίτες.)
Ευελπιστούμε και στοχεύουμε να κάνουμε το
μεγάλο βήμα για την αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης και δεν πρέπει ούτε μια στιγμή να
μας διαφύγει ότι για να φτάσουμε σε αυτό το ση-

μείο πρέπει να διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε την παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά.
Η ενότητα, η αυτόνομη πορεία μας, η σοσιαλδημοκρατική προοδευτική μας πρόταση για μια
βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και
επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες σταθερές με
πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να είμαστε η εναλλακτική και αξιόπιστη πρόταση για τη χώρα και
τους πολίτες, δεν πρέπει να παίξουμε τον ρόλο
του συμπληρώματος, ούτε πριν ούτε μετά τις
εκλογές.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα

Αλλαγής συνδέεται άρρηκτα με τις θέσεις μας, την
καθημερινή και αδιάκοπη δουλειά, την υπεύθυνη
στάση μας εντός και εκτός της Βουλής. Στόχος μας,
η εμπιστοσύνη των εργαζομένων, της νεολαίας,
των επιστημόνων, των μικρομεσαίων, των αγροτών,
των ανέργων, των ασθενέστερων πολιτών αλλά και
των σοβαρών και υπευθύνων επιχειρηματιών της
αγοράς και της παραγωγής που θέλουν να καινοτομούν και να δημιουργούν, που πιστεύουν στη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.
Αν οι αποφάσεις του 3ου Συνεδρίου κινηθούν
στο παραπάνω πλαίσιο, το μέλλον θα είναι ευοίωνο. Είναι «στο χέρι μας» να ξαναγίνουμε η ελπιδοφόρα προοπτική για τον τόπο και τον λαό.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Στοίχημά μας μια δίκαιη κοινωνία
της

Ζέφης
Δημαδάμα
Αντιπρόεδρος
Γυναικών
Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού
Κόμματος
(PesWomen),
μέλος ΚΠΕ
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Τ

ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τη στήριξη
της κοινωνίας και των δημοκρατών πολιτών
δημιουργεί τις προϋποθέσεις οργάνωσης
μιας ρεαλιστικής, προοδευτικής πρότασης που θα
διασφαλίσει ένα δίκαιο μέλλον για όλους και όλες.
Οι ελπίδες μας, επομένως, στρέφονται προς το
Συνέδριό μας 20-22 Μαΐου, ώστε να κορυφωθεί η
πορεία από τις εσωκομματικές εκλογές, από τις
εκλογές τοπικών και νομαρχιακών οργάνων στην
οικοδόμηση ενός προγραμματικού κειμένου διακυβέρνησης που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα
της πατρίδας μας.
Η πορεία και η ενίσχυση της παράταξής μας επιτεύχθηκαν βήμα βήμα από την αείμνηστη πρόεδρο
Φώφη Γεννηματά, η οποία έβαλε τις βάσεις και ξανασυνέθεσε το Κίνημά μας, και συνεχίζεται σήμε-

ρα από τον νέο πρόεδρο Ν. Ανδρουλάκη, ο οποίος
καλείται να επενδύσει στη σύνθεση και στην παγίωση της δυναμικής μας.
Η συγκυρία που διανύουμε δεν αφήνει κανένα
περιθώριο… Η εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή
της Ευρώπης από την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία αλλά και η πανδημία που επιμένει δεν
αφήνουν περιθώρια για παλιές δοκιμασμένες τακτικές, ούτε για λαϊκισμούς και αποκλεισμούς.
Εμείς, επομένως, επενδύουμε στον δρόμο της
Σοσιαλδημοκρατίας και του Σοσιαλισμού, που αντιτίθεται σθεναρά στις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, έχει προοδευτικό, αντιδεξιό πρόσημο και
μιλά χωρίς υπεκφυγές για αναδιανομή του πλούτου, για πλήρη απασχόληση, για ισότητα των φύλων, για ενδυνάμωση των γυναικών, για κοινωνική

Συνέδριο αναγέννησης για
τη δημοκρατική παράταξη

Το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας

Η

Τ

ο τρέχον συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνέδριο-ορόσημο για το
μέλλον της δημοκρατικής παράταξης και ένα πολιτικό
γεγονός, καταλύτη εξελίξεων στην πολιτική ζωή της χώρας.
Αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας όπως αυτή ξεκίνησε με την εκλογή αρχηγού τον περασμένο Δεκέμβρη
και ολοκληρώνεται σε πρώτο στάδιο με το συνέδριό μας. Προηγήθηκε η πλήρης αναδιοργάνωση των κομματικών οργανώσεων: μέσα σε λίγους μήνες, χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν
δύο φορές σε ένα δημοκρατικό κάλεσμα, ώστε να διαμορφώσουν με κυρίαρχο τρόπο την πορεία του κόμματός μας. Σήμερα
μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η προσπάθειά μας για την αναγέννηση της παράταξής μας και κατ’ επέκταση για την πλήρη
αναδιαμόρφωση του πολιτικού συστήματος στη χώρα βρίσκει
ισχυρούς συμμάχους στην ελληνική κοινωνία. Αν, μάλιστα,
αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία πολλοί από
όσους συμμετέχουν ενεργά στα κομματικά όργανα ανήκουν
στις νεότερες γενιές, η αισιοδοξία πολλαπλασιάζεται.
Οι περίπου 5.000 σύνεδροι μαζί με τους χιλιάδες πολίτες
που συμμετείχαν ενεργά στις διαδικασίες μας αποτελούν
τους συνιδρυτές εκ νέου της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, η οποία, έπειτα από μια δεκάχρονη πορεία στην πολιτική
έρημο, ανακάμπτει δυναμικά για να επηρεάσει την πολιτική
ζωή της χώρας και να επιφέρει τις αλλαγές που τόσο έχει
ανάγκη η κοινωνία. Μέσα από ένα πάντρεμα νεότερων και
παλαιότερων γενεών της παράταξης οικοδομούμε ένα κόμμα
έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος και να
δώσει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Θέλουμε ένα
κόμμα από την κοινωνία για την κοινωνία και όχι έναν απλό
κομματικό μηχανισμό. Βασικός σκοπός μας, η επανασύνδεση με την κοινωνία και η επαναφορά των αιτημάτων της στο
προσκήνιο.

ισότητα, για κλιματική προσαρμοστικότητα και
στροφή στην ενεργειακή εξοικονόμηση.
Στοίχημά μας σήμερα, η ανάδειξη ενός στρατηγικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις και θα υιοθετεί καινοτόμα, σύγχρονα εργαλεία, όπως υποδεικνύει η Agenda 2030
με τους 17 Στόχους του ΟΗΕ.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρέπει να πρωταγωνιστεί
στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου και δίκαιου
σχεδίου διακυβέρνησης συστρατεύοντας το σύνολο των στελεχών, νεότερων και παλαιοτέρων, και
κινητοποιώντας ταυτόχρονα τους κοινωνικούς φορείς, την κοινωνία πολιτών, τους νέους, τις γυναίκες, τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια, ώστε
να αναλάβουν τον δικό τους διακριτό και καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή που έρχεται.

του

Αθανάσιου
Γλαβίνα
Διευθυντής ΚΟ
Κινήματος
Αλλαγής

φύση και η πολιτική απεχθάνονται τα κενά και ό,τι δεν βρίσκει
τρόπους να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες πεθαίνει. Τα πολιτικά κόμματα μπορεί να περνούν κρίση εμπιστοσύνης -όπως
και η δημοκρατία μας-, είναι όμως θεσμοί που δύσκολα μπορούν να
αντικατασταθούν. Στην Ελλάδα, η οποία εδώ και περισσότερα από δέκα
χρόνια βιώνει τη μια κρίση μετά την άλλη, οι πολίτες νιώθουν εξουθενωμένοι και ανασφαλείς, αλλά, όπως έδειξαν όλες οι πρόσφατες καταστατικές διεργασίες των κομμάτων, υπάρχει κόσμος που ξαναστρέφει
το βλέμμα και την ακοή του στην πολιτική. Το «άνοιγμα» των κομμάτων
του
στην κοινωνία και στις κομματικές διαδικασίες, που πρώτο το ΠΑΣΟΚ
Γιώργου
επιχείρησε, έγινε «μοντέλο» που προσπάθησαν να αντιγράψουν τόσο η
Αρβανιτίδη
ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα η απογοήτευση από τη ΝΔ αλλά και η συνεχιζόμενη αναξιοΒουλευτής Β’
πιστία του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν μεγάλο τμήμα των πολιτών στο περιθώριο
Θεσσαλονίκης,
της πολιτικής εκπροσώπησης. Μια εκπροσώπηση που μόνο με μια σοαν. γραμματέας
βαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλ- Κοινοβουλευτικής
λαγής μπορεί να καλυφθεί, εξαφανίζοντας το κενό. Μετά την αλλαγή Ομάδας ΠΑΣΟΚΚινήματος
γενιάς στην ηγεσία μας και τα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα συμμετοΑλλαγής,
χής στις εσωκομματικές μας εκλογές, που δεν μπορούν να συγκριθούν
τομεάρχης
με την κατά πολύ μικρότερη αντίστοιχη συμμετοχή σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, η
Ενέργειας και
ευθύνη όλων μας στο ΠΑΣΟΚ «χτυπά νταβάνι».
Περιβάλλοντος
Μετά και το προσεχές Συνέδριό μας θα μπει το στοίχημα της αξιοποίησης των καλύτερων στοιχείων της παράδοσης του ΠΑΣΟΚ, προσφέροντας ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να βγουν μπροστά, έχοντας
όμως πολύτιμο σύμμαχο την εμπειρία των παλαιότερων. Θα πρέπει να
αναδείξουμε ξεκάθαρα την πολιτική μας ατζέντα, προβάλλοντας 4-5
βασικά σημεία-τομές που πρέπει να αλλάξουμε στη χώρα (Δημόσια Διοίκηση, Ενέργεια, Παιδεία, Υγεία) για να πάει ο τόπος μπροστά. Να θυμίσουμε στους πολίτες το ποιος έκανε έργα και θεσμικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ποιος περιορίστηκε στην επικοινωνιακή διαχείριση ή επένδυσε στον λαϊκισμό. Δύο στοιχεία που κράτησαν και κρατούν την Ελλάδα δέσμια του παρελθόντος, ενώ εμείς θέλουμε και μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για το μέλλον με σοβαρότητα και ειλικρίνεια,
δίνοντας πειστικές απαντήσεις. Μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Κουραστικό
κουτσομπολιό οι φήμες
για μετεκλογικές
συνεργασίες»

Η

Νάντια Γιαννακοπούλου, αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, λίγες
ώρες μετά το άνοιγμα της αυλαίας
του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται αισιόδοξη ότι μέσα από τις εργασίες του θα
αναδειχτεί «η αυθεντική, προοδευτική και
μεταρρυθμιστική σοσιαλδημοκρατική φυσιογνωμία μας». Σχολιάζει με λεπτό ύφος την
πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις
ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως «η αποτελεσματικότητα του ταξιδιού θα φανεί από τα γεγονότα
που θα ακολουθήσουν και ιδιαίτερα από τους
φραγμούς που θα μπουν από τις ΗΠΑ στις
τουρκικές προκλήσεις». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική κάτω από την οποία βλέπει τις
εστίες έντασης με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το
συνέδριο του κόμματος και ποιο το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει για την
επόμενη μέρα;
Το συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μια
κρίσιμη πολιτική συγκυρία με τη διεθνή αναστάτωση που έχει προκληθεί σε ενεργειακό, οικονομικό αλλά και γεωστρατηγικό επίπεδο από
τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το κύμα ακρίβειας που έχει τροφοδοτηθεί
στη χώρα μας και την αδυναμία που έχει δείξει
η κυβέρνηση στο να τιθασεύσει αποτελεσματικά σημαντικές κοινωνικές κατηγορίες και ειδικά τις λαϊκές γειτονιές που υποφέρουν. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η κοινωνία
έχει περάσει αλλεπάλληλες κρίσεις (χρεοκοπία, μνημόνια, πανδημία, ενεργειακή - οικονομική κρίση) με αποτέλεσμα να υπάρχει κόπωση
και να αναζητείται θετική προοπτική και ελπίδα.
Την ίδια περίοδο και μετά τις εκλογές για την
ανάδειξη νέου προέδρου οι δημοσκοπικές επι-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com

δόσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχουν ξεφύγει από
το τέλμα του 6%-7% και έχουν υπερδιπλασιαστεί, δείχνοντας ότι πολλοί προοδευτικοί πολίτες επιθυμούν το ΠΑΣΟΚ και πάλι πρωταγωνιστή. Αυτά τα στοιχεία καθορίζουν και την ευθύνη μας στο συνέδριο να αναδείξουμε την αυθεντική προοδευτική και μεταρρυθμιστική σοσιαλδημοκρατική φυσιογνωμία μας, τις προτάσεις μας ενταγμένες σε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση για την πορεία της χώρας με
κύριο μέλημά μας τη βελτίωση της ζωής των
πολιτών. Αυτό αποτελεί τη βάση, την προϋπόθεση για να δυναμώσουμε την πολιτική παρουσία
μας και να ανατρέψουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτό πρέπει να πετύχουμε και θα
το πετύχουμε.
Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές διαδικασίες στον
ΣΥΡΙΖΑ και «ασυναίσθητα» άρχισαν οι
συγκρίσεις με το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα
διακρίνεται μια ένταση στις σχέσεις των
δύο κομμάτων. Πού οφείλεται αυτός ο πολιτικός εκνευρισμός;
Δεν συνηθίζω να σχολιάζω κομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων. Αν κάποιοι είχαν άγχος, αυτοί φαίνεται να είναι ο κ. Τσίπρας και η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι το ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ των 450.000 ψήφων το 2019 κατάφερε
να συγκινήσει 280.000 ενεργούς πολίτες να
συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του
νέου μας προέδρου και λίγους μήνες μετά να
κινητοποιήσει 180.000 μέλη μας για να αποφασίσουν για το όνομα του κόμματός μας και να

εκλέξουν τα νέα όργανα. Έτρεξαν, έκαναν μια
μεγάλη καμπάνια, προσπάθησαν να πολιτικοποιήσουν το νόημα της συμμετοχής και τελικά
κατάφεραν να ψηφίσουν 170.000 μέλη που ψήφισαν μόνο για τον πρόεδρό τους, χωρίς να
έχουν δικαίωμα, εκτός από ένα μικρό τμήμα
τους, να ψηφίσουν και για την Κεντρική τους
Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι από αυτήν τη διαδικασία προκύπτει κάποιο πολιτικό μήνυμα. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και συνεχίζει να είναι ο
λαϊκισμός του, ο μη απολογισμός του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής θητείας του που
αποδοκιμάστηκε, η μηδενιστική αντιπολιτευτική τακτική του που εντέλει δίνει μπόνους στην
κυβέρνηση και η έλλειψη αξιοπιστίας. Αυτά
πρέπει να επιλύσουν και αυτά δεν τα επέλυσαν.
Ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην αποδοκιμάσω
τις συνεχείς απαράδεκτες επιθέσεις κατά του
προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη από άλλα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Δείχνουν
το άγχος τους για την ανοδική μας πορεία.
Πώς αποτιμάτε την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ;
Ο πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα που μας
απασχολούν ως χώρα. Εξέφρασε τις πάγιες
εθνικές θέσεις. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν
τρία θέματα: το πλήρες περιεχόμενο των συζητήσεων θα κριθεί όταν θα γίνει, φαντάζομαι, ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών,
όπως αρμόζει σε τέτοια γεγονότα. Η αποτελεσματικότητα του ταξιδιού θα φανεί από τα γεγο-

νότα που θα ακολουθήσουν και ιδιαίτερα από
τους φραγμούς που θα μπουν από τις ΗΠΑ στις
τουρκικές προκλήσεις. Υπάρχει, δε, το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα πρέπει να συζητηθεί συνολικά με τους θεσμοθετημένους τρόπους
που προβλέπονται στη δημοκρατία μας.
Πώς απαντάτε σε μια παρασκηνιακή θεώρηση που «θέλει» το ΠΑΣΟΚ να υποκύπτει τελικά στις πιέσεις για συνεργασία,
αλλά δεν ανακοινώνεται τώρα το πλαίσιο
για να μην «καεί»;
Δεν γνωρίζω τι λένε στα στέκια που γεννούν
ειδήσεις που δεν υπάρχουν. Προχωράμε με
μοναδικό στόχο να πείσουμε τους πολίτες για
τις σοσιαλδημοκρατικές προτάσεις μας και να
ενισχυθούμε, να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές.
Τελεία. Όλα τα άλλα συνιστούν παραφιλολογία,
κουραστικό κουτσομπολιό. Οι συνεργασίες, αν
χρειαστούν, θα συζητηθούν την κατάλληλη
στιγμή και αφού υπάρχουν δύο προϋποθέσεις,
δύο δεδομένα: σαφείς πολιτικοί συσχετισμοί
στη βάση των καταγεγραμμένων ποσοστών των
κομμάτων από την κάλπη και βέβαια κατατεθειμένες προγραμματικές προτάσεις στη βάση
των οποίων μπορεί να γίνει η όποια συζήτηση.
Όλα τα άλλα είναι απλώς κουβέντες του αέρα.
Προφανώς και από τη ΝΔ και από τον ΣΥΡΙΖΑ
επιθυμούν να μας παγιδεύσουν σε μια ανούσια
συζήτηση χωρίς περιεχόμενο για να αλιεύσουν
δυνάμεις μας. Δεν θα τους περάσει.
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ΘΕΣH

103 χρόνια από τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου
του

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

Σ

υμπληρώθηκαν 103 χρόνια από τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου και σύσσωμος ο
απανταχού Ελληνισμός τίμησε τη μνήμη των
σφαγιασθέντων Ποντίων Αδελφών μας διατρανώνοντας με αίσθημα χρέους ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για τη διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου και τη συνακόλουθη καταδίκη
της Τουρκίας.
Ένα θέμα που θέσαμε τον Μάιο του 2019 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τη
συμπλήρωση τότε 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των
Ποντίων αδελφών μας.
Αναμφισβήτητα η αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά για την
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων Αδελφών
μας και από αρκετά εθνικά κοινοβούλια των κρατώνμελών της ΕΕ.
Ως γνωστόν, με τον Ν. 2193/1994 η 19η Μαΐου ανακηρύχθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ως ημέρα
μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η
οποία χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο στυγνά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αφού στοίχισε τη
ζωή σε 353.000 Ποντίους Αδελφούς μας και ξερίζωσε πάνω από 400.000.
Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου με ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής στις 24 Φεβρουαρίου 1994 αποτέλεσε ένα πρώτο
βήμα δικαίωσης.
Η διεθνής κοινότητα κατά το πρότυπο της αναγνώρισης των δύο άλλων γενοκτονιών, Εβραίων
και Αρμενίων, οφείλει να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, να προασπίσει την
ιστορική αλήθεια, να αποκαταστήσει το αίσθημα
δικαίωσης ενός ολόκληρου λαού, να καταδικάσει
την Τουρκία και να καλέσει την Άγκυρα να αναλάβει τις ευθύνες της.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος γενοκτονία σημαίνει τη μεθοδική, ολική ή μερική εξολόθρευση μιας εθνικής ή φυλετικής ή θρησκευτικής
ομάδας η οποία εξοντώνεται όχι για κάτι που δήθεν
έκανε αλλά για κάτι που είναι. Στην ουσία πρόκειται
για ένα πρωτογενές έγκλημα που δεν έχει καμία συνάρτηση με διάφορες πολεμικές συγκρούσεις. Επομένως, ορθώς μιλούμε περί γενοκτονίας, γιατί η συστηματική εξόντωση των Ποντίων Αδερφών μας τόσο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και εν συνεχεία από τους Νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ
έγινε ακριβώς επειδή επρόκειτο για Έλληνες και
Χριστιανούς.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όφειλε να πάρει θέση
και για τον λόγο αυτόν έθεσα το θέμα από τις 15 Απριλίου 2015 με παρέμβασή μου στην Ολομέλεια της
Ευρωβουλής, δεσμευόμενος να συνεχίσω την προσπάθεια μέχρι τελικής δικαίωσης. Στο πλαίσιο αυτό,
πιστός στη δέσμευση που έδωσα κατά το Συναπάντημα της Ποντιακής Νεολαίας στις 14 Ιουλίου 2017,
προχώρησα στη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για
το κορυφαίο αυτό ζήτημα, η οποία έλαβε χώρα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 22
Μαΐου 2018 σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακολούθησε εκ μέρους μου παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 28 Μαΐου 2018, στην οποία
τόνισα ότι, ενόψει της συμπλήρωσης το επόμενο
έτος 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων
Αδελφών μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να πάρει θέση.
Έτσι, περίπου έναν χρόνο μετά κατέθεσα πρόταση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκδοση Ψηφίσματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Όπως τόνισα στην παρέμβασή μου ενώπιον της

Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο στις 15 Απριλίου 2019, «η αναγνώριση
εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί πλέον μια
ιστορική αναγκαιότητα. Πολύ δε περισσότερο φέτος
που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου. Το 1919, μετά την απόβαση
του Κεμάλ Πασά στη Σαμψούντα του Πόντου, οι Νεότουρκοι προχώρησαν σε μαζικές σφαγές και δολοφονίες χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου».
Και συνέχισα: «Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ήταν
τα θύματα της Γενοκτονίας που ξεπέρασαν τις
350.000. Εκτελέσεις, βιασμοί, καταναγκαστικά έργα
στα τάγματα εργασίας οδήγησαν στον θάνατο τους
Ποντίους Αδελφούς μας. Και πρόκειται για Γενοκτονία, γιατί οι Έλληνες του Πόντου δολοφονήθηκαν
επειδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί».
Και κατέληξα ζητώντας «να εκδοθεί Ψήφισμα εκ
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καλώντας τους ευρωβουλευτές να στηρίξουν την πρότασή μου αυτή
ως ένα ιστορικό χρέος ιδίως φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου».
Η πρωτοβουλία μου να περιληφθεί στην Ημερήσια
Διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόταση για συζήτηση του θέματος της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
και έκδοση Ψηφίσματος, έγινε στην πιο κατάλληλη
συγκυρία καθώς:
α) είχε προηγηθεί η αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων από το ιταλικό Κοινοβούλιο,
β) η Τουρκία είχε μπει τότε στο στόχαστρο του
Τραμπ και
γ) πολλοί Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές ήθελαν να
ψηφίσουν κατά της Τουρκίας, ενόψει των τότε ευρωεκλογών του Μαΐου 2019.
Όμως προς απογοήτευση των Ποντίων Αδελφών
μας τελικά η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο απέρριψε την πρότασή μου να
εκδοθεί Ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Ειδικότερα 79 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της
πρότασής μου, 199 κατά, ενώ καταγράφηκαν και 18
αποχές. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός συνεχίζει αταλάντευτα τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη
συνακόλουθη καταδίκη της Τουρκίας, ιδίως τώρα
που ο Ερντογάν εντείνει την επιθετικότητά του κατά
της πατρίδας μας.
Πολύ δε περισσότερο για να παύσει και η διγλωσσία, καθώς ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και
συνολικά όλα τα όργανα της ΕΕ δεν φείδονται δηλώσεων για την καταδίκη της Ρωσίας καταγγέλλοντας
γενοκτονία στην Ουκρανία, εντούτοις ποιούν για άλλη μία φορά την νήσσαν σε σχέση με την αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
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περιφερειάρχης Αττικής κατάφερε το... ακατόρθωτο. Έζησε
μέχρι τα επτά του σε ορφανοτροφείο, ήταν κακός και ανορθόγραφος μαθητής, αλλά διεκδίκησε από
τη σκοτεινή γκαρσονιέρα στα Πετράλωνα
όπου μεγάλωσε μια καλύτερη ζωή. Γεννήθηκε στο Μοσχάτο και έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη τόσο από τη μεριά
του πατέρα του (Καβούσι Ρεθύμνου) όσο
και από την πλευρά της μητέρας του (Χανιά). Παρά τον χωρισμό των γονιών του
και τα δύσκολα παιδικά χρόνια, ο γιος της
Πόπης έγινε γιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δήμαρχος και τώρα περιφερειάρχης. Δεν του χαρίστηκε τίποτα.
Πάλεψε σκληρά και έκανε το όνειρό του
πραγματικότητα. Όπως λέει ο ίδιος, επέλεξε την Ιατρική ως την πιο ανθρωποκεντρική επιστήμη, η οποία σχετίζεται με τη
ζωή και τον θάνατο. Πίστεψε ότι μέσα από
εκεί θα μπορέσει να δημιουργήσει και να
προσφέρει στους ανθρώπους.
Όταν ήταν νεαρός είχε δύο αφίσες στο
δωμάτιό του: του Αλεξάντερ Φλέμινγκ
που έγραφε «η αλήθεια βρίσκεται στη
σιωπή του μικροσκοπίου» και του έτερου
γιατρού και επαναστάτη Τσε Γκεβάρα, αν
και στα πρώτα του βήματα δεν υπήρξε
κομματικοποιημένος. Με τον συνδικαλισμό έμπλεξε αργότερα. Το 1994 μαζί με
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων δημιούργησε τον Σύλλογο Ειδικευόμενων Ιατρών Αθηνών και Πειραιώς (ΣΕΙΑΠ). Απέκτησαν δύναμη σε ελάχιστο χρόνο, δημιούργησαν επιτροπές σε όλα τα νοσοκομεία και το περιοδικό «Νέοι Γιατροί», το
οποίο πήγαινε σε τρεισήμισι χιλιάδες ειδικευόμενους. Έπειτα με την παράταξη
«Νέοι Γιατροί» μπήκαν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Το 1981 πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή
Αθηνών και ειδικεύτηκε ως ορθοπεδικός
- χειρουργός στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και εκπόνησε συναφή με την
ειδικότητά του διδακτορική διατριβή. Είχε εργαστεί στο παρελθόν ως ιατρός στο
ΙΚΑ Ταύρου (παράρτημα Κεραμεικού) και
Αμαρουσίου - Ερυθραίας, καθώς και ως
επιστημονικός συνεργάτης του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», της «Αθηναϊκής Κλινικής» και του ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης. Παράλληλα, την περίοδο 1998 - 2000
ειδικεύτηκε στα Οικονομικά της Υγείας
και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.

Ο

Γιώργος Πατούλης

Τίποτα δεν
είναι ακατόρθωτο
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Σε πολύ μικρή ηλικία
με τον μεγάλο του αδελφό Γιάννη

Μαθητής του δημοτικού σχολείου
στην κλασική αναμνηστική φωτογραφία

Μαμά, γιαγιά, αδελφός
και ο Γιώργος στη μέση, ο Βενιαμίν...
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Τα χρόνια του συνδικαλισμού
στην Ιατρική

Τα δύσκολα χρόνια στο ορφανοτροφείο και το κουνγκ φου

O

ταν ήταν δυόμισι ετών και ο αδελφός του ο Γιάννης επτά, οι γονείς του χώρισαν. Για κάποιο λόγο
ο πατέρας του κέρδισε την επιμέλεια και έβαλε
τα δύο αδέλφια στο Ορφανοτροφείο «Ασημακοπούλου». Δύσκολα χρόνια και πολύ σκληρές καταστάσεις.
Έπειτα από τέσσερα χρόνια στο ορφανοτροφείο ο
Γιώργος και ο Γιάννης επέστρεψαν στη μητέρα τους. Και
τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολα. Η μητέρα του άνοιξε
ένα μαγαζάκι με νυφικά στον Ταύρο και στην Αγία Αικατερίνη στα Πετράλωνα, σε ένα πατάρι όπου από πίσω
υπήρχε μια τυφλή γκαρσονιέρα. Ο Γιώργος κοιμόταν με
τη μητέρα του σε ένα κρεβάτι και ο αδελφός του στο χολ.
Έμεινε μετεξεταστέος στις εισαγωγικές για το γυμνάσιο
και όλοι τού έλεγαν να γίνει οικοδόμος ή τεχνίτης. Στο
γυμνάσιο όμως ο Γιώργος πήρε ανάποδες στροφές,
στρώθηκε στο διάβασμα και έγινε άριστος μαθητής. Για
αυτό και λέει συνέχεια: «Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο».

Η μητέρα του η Πόπη
τον ακολουθούσε παντού

Στον ελεύθερο χρόνο του τού αρέσει πολύ να περπατάει. Αγαπάει πολύ τα ομαδικά αθλήματα, ιδίως το μπάσκετ. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ο Πατούλης έχει ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τις πολεμικές
τέχνες. Έχει κάνει για χρόνια κουνγκ φου και κικ μπόξινγκ, ενώ τελευταία άρχισε να ασχολείται και με το τένις. Ακούει πολλή μουσική. Για την ακρίβεια, είναι κλασικός ροκάς αλλά δεν λέει ποτέ «όχι» και στο καλό ελληνικό τραγούδι.
Παρά το γεγονός ότι έφτασε ψηλά σε αρκετά αξιώματα, διατηρεί μια γνήσια λαϊκότητα που του δίνει το προτέρημα να μιλάει εύκολα με τον λαό και να διατηρεί μακρόχρονες φιλίες με συμμαθητές του από την παιδική
του ηλικία. Όπως λέει, «ο πολιτικός είναι πάνω απ’ όλα
άνθρωπος και για εμένα η φιλία είναι μια ανεκτίμητη ανθρώπινη σχέση». Για τον ίδιο λόγο έχει κάνει πραγματικούς φίλους και στην πολιτική - όχι μόνο δεξιούς αλλά

Η απώλεια της μητέρας του
ήταν μεγάλο χτύπημα για τον ίδιο

από όλο το πολιτικό φάσμα. Όταν αισθάνεται πιεσμένος
αποφορτίζεται στις παραλίες της Αττικής. Δεν έχει κάποιο μόνιμο μέρος, αρκεί να είναι δίπλα στη θάλασσα.
Ένα από τα γεγονότα που τον «τσάκισαν» ήταν ο θάνατος της μητέρας του, η οποία ήταν πάντα κοντά στον
Γιώργο. Τον ακολουθούσε μέχρι και στις πολιτικές του
περιοδείες.
Λατρεύει τον γιο του, πιστεύει πολύ στον Θεό, έχει
στενή σχέση με την Εκκλησία και τον θυμώνουν πολύ η
διπροσωπία και η αδιαφορία, ιδίως των ανθρώπων που
έχουν ευθύνη και δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν. Και
κάτι τελευταίο. Επειδή ακριβώς έχει ζήσει πολύ σκληρά
χρόνια και έχει τελειώσει και το... πανεπιστήμιο της
ζωής, ο Πατούλης δεν μασάει τα λόγια του. Αυτό που
νιώθει το λέει καθαρά χωρίς γωνίες και όμορφα περιτυλίγματα. Κάποιες φορές τού στοιχίζει πολιτικά, κάποιες
φορές νικά με την ειλικρίνειά του.

Έξω από το μαγαζί με
τις μπομπονιέρες που διατηρούσαν

Ο Πατούλης νεαρός γιατρός
με συναδέλφους του
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EΛΛΑΔΑ

Ιδού τα ύπουλα
συμπτώματα
της ευλογιάς
των πιθήκων

Η

ευλογιά των πιθήκων εξελίσσεται σε νέα υγειονομική απειλή
για ολόκληρο τον πλανήτη. Η μία
μετά την άλλη, οι χώρες της Ευρώπης ανακοινώνουν πλέον κρούσματα,
ενώ οι υγειονομικές αρχές της χώρας είναι
σε αυξημένη ετοιμότητα για πιθανό κρούσμα και στην Ελλάδα.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Όσο οι μέρες περνούν, τα κρούσματα της
ευλογιάς των πιθήκων αυξάνονται. Η
ασθένεια ξεκίνησε από την Αφρική, εντοπίστηκε στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία και έφτασε με ασυνήθιστο τρόπο
και στην Ευρώπη, όπου έχουν σημειωθεί
100 κρούσματα. Σήμερα καταγράφονται
κρούσματα στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το
Βέλγιο.
Η χώρα μας είναι σε επαγρύπνηση. Οι
καθηγητές επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ κατέστρωσαν σχέδιο δράσης και ο ΕΟΔΥ έχει
στείλει εγκύκλιο στα νοσοκομεία για να ξέ-

ρουν πώς να ιχνηλατήσουν σωστά και με
ασφάλεια ένα ύποπτο κρούσμα. Επειδή
αυτή η ασθένεια είναι πολύ μεταδοτική,
έχει σημασία στο να τηρηθούν πρωτόκολλα
ασφαλείας στη λήψη των δειγμάτων και
από τις πληγές των εξανθημάτων αλλά και
στον ιματισμό των υγειονομικών. Όσο πιο
γρήγορα βρεθεί το θετικό κρούσμα, τόσο
πιο γρήγορα απομονώνεται και περιορίζεται η διασπορά.

Φάρμακα και εμβόλια
Αντιιικά φάρμακα για την ασθένεια
υπάρχουν, όμως κράτη του εξωτερικού
έχουν επιλέξει τον δρόμο του εμβολιασμού
των υγειονομικών τους. Σε αυτήν τη φάση
δεν επικρατεί πανικός αλλά επαγρύπνηση,
αναφέρουν πηγές της «Political» στον ΕΟΔΥ. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εκτιμά ότι είναι πιθανό να έχουμε κρούσματα
μέχρι τον Σεπτέμβρη, αν η ασθένεια συνεχίσει να μεταδίδεται με τέτοια ένταση.
Μιλώντας στην «Political» o καθηγητής
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Ιωάννης Τούντας (ένθετη φωτό), αναφέρει ότι «επειδή αυτός ο ιός μεταδίδεται
και με την εισπνοή σωματιδίων, δηλαδή με
την αναπνευστική οδό, και με την επαφή με
το δέρμα όταν υπάρχει το εξάνθημα και με
επαφή με μολυσμένα αντικείμενα, για αυτό

Πλεύρης: «Δείξτε
ανθρωπιά»

μπορεί να μεταδοθεί σχετικά ευκολά. Αν
χρειαστεί, έχουμε και το εμβόλιο κατά της
ευλογιάς να επιστρατεύσουμε αλλά και αντιιικά φάρμακα, πέρα από τη συμπτωματική θεραπεία, για να αντιμετωπιστεί χωρίς
κίνδυνο η νόσος. Τα ύπουλα συμπτώματα
που θα πρέπει να μας θορυβήσουν είναι ο
πυρετός, οι μυαλγίες, πρησμένοι λεμφαδένες και το εξάνθημα που μοιάζει με αυτό
της ανεμοβλογιάς».
Το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα πρέπει να απομονωθεί, να δηλωθεί και να τηρηθεί ένα
πολύ αυστηρό πρωτόκολλο από το υγειονομικό προσωπικό ώστε να μη γίνει διασπορά. Οι Έλληνες ειδικοί πιστεύουν ότι οι
ασυμπτωματικοί ή τα κρούσματα που δεν
έχουν δηλωθεί ακόμη είναι περισσότερα.
Από τα μέχρι τώρα επιβεβαιωμένα κρούσματα η θνητότητα είναι μικρή. Το εμβόλιο
της ευλογιάς δείχνει να καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό, όμως οι νεότερες γενιές
δεν έχουν εμβολιαστεί, αφού η ευλογιά είχε εκλείψει από το 1980.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ζήτησε οι διοικήσεις των νοσοκομείων να απαντούν στους
ασθενείς και να δείχνουν ανθρωπιά. «Ως ασθενή, όταν νόσησα λόγω ιατρικού λάθους δημόσιου νοσοκομείου, αυτό που με ενόχλησε
περισσότερο ήταν η πλήρης αδιαφορία της διοίκησης του νοσοκομείου. Θέλω οι διοικήσεις των νοσοκομείων να συμπεριφέρονται με
ανθρωπιά, να απαντούν στις διαμαρτυρίες των ασθενών και να κάνουν τα πάντα για να αποφεύγονται
περιστατικά παραμέλησης ασθενών», τόνισε στους ΥΠΕάρχες.

Ο καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής
ΕΚΠΑ Ιωάννης Τούντας
μιλάει στην «P» για
το πώς αναγνωρίζεται και
μεταδίδεται ο ιός - Εκατό
κρούσματα στην Ευρώπη

Πώς θα εκδοθεί το Δελτίο Εξεταζομένου στις Πανελλαδικές - Πότε θα γίνουν οι προαγωγικές
Τελευταίο κουδούνι χτύπησε χθες για τους μαθητές των
λυκείων και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την
έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στις 2 Ιουνίου για τα
ΕΠΑΛ και μία μέρα αργότερα για τα ΓΕΛ. Με εγκύκλιό του
το υπουργείο Παιδείας δίνει οδηγίες για την απόκτηση
Δελτίου Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων, το οποίο
είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Ειδικότερα, το Δελτίο Εξεταζόμενου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο από το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και σε
αυτό θα αναγράφονται τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα
και τα ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν επιλεγεί, που έχει

δηλώσει ο υποψήφιος. Θα αναγράφεται επίσης το Εξεταστικό Κέντρο για τους υποψηφίους που διαγωνίζονται γραπτά και το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για όσους εξετάζονται
προφορικά. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέ σ εων
εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν θα παραλάβουν Δελτίο
Εεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. Όσοι
απόφοιτοι παλαιότερων ετών υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση
συμμετοχής στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αλλά δεν
θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, μπορούν
να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο διεκδικώντας το 10%
των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. Ωστόσο, για τους υποψηφί-

ους των παλαιότερων ετών που θέλουν να εισαχθούν φέτος
σε Μουσικό Τμήμα απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και
άρα δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή σε αυτά με το 10%.
Εν τω μεταξύ, από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου θα
πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της α’ και β’ τάξης των γενικών λυκείων και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν το αργότερο έως τις 21 Ιουνίου. Οι
απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της γ’ τάξης θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 31 Μαΐου και τα αποτελέσματα
θα εκδοθούν έως τις 2 Ιουνίου.
Εύη Πανταζοπούλου
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Ξύλο και μαχαιρώματα
από συμμορίες ανηλίκων

Τ

ην ώρα που η ΕΛΑΣ επιχειρεί
να βρει «απαντήσεις» για την
αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή από τον Κολωνό, με τις
καταγγελίες για bullying και βιαιοπραγία σε βάρος του να κορυφώνονται, τρία
μείζονος σημασίας περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους απασχολούν το
αστυνομικό δελτίο μέσα σε λιγότερες
από 24 ώρες.

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Το πρώτο έχει να κάνει με τον άγριο
ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στην Καισαριανή, από ομάδα τριών ανηλίκων (15, 17
και 17 ετών) και ενός 18χρονου «δι’ ασήμαντον αφορμή». Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (17/5) στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, λίγο μετά
τις 20.00, με τον 17χρονο να… σκουντάει
κατά λάθος ενώ περπατά ένα από τα μέλη της παρέας και να βρίσκεται στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη. Την επόμενη ημέρα, στην Αγία Παρασκευή, ένας
14χρονος και ένας 15χρονος δίνουν ραντεβού για να… λύσουν τις διαφορές τους
-που ξεκίνησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- με γροθιές. Το ραντεβού κλείνεται στην οδό Αγίου Ιωάννου, στην κεντρική πλατεία της περιοχής, με ανυποψίαστους πολίτες να βλέπουν τα δύο
παιδιά να πλακώνονται στο ξύλο και τον
15χρονο να καταφέρνει χτύπημα με ψαλίδι(!) στον 14χρονο, ευτυχώς χωρίς να
τον τραυματίσει σοβαρά.

Το 2021 είχαμε 728 συμβάντα
Τέλος, το ίδιο βράδυ, στο πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου» στη Νέα Ερυθραία,
το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχεται
κλήση για μία ομάδα μαυροφορεμένων
παιδιών (6 αγόρια και 2 κορίτσια) που
απειλούν άλλους ανηλίκους επιδεικνύοντας, μάλιστα, ένα πιστόλι ρεπλίκα
και ένα αιχμηρό αντικείμενο. Επί τόπου
φτάνουν δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ
που τελικά εντοπίζουν έναν 16χρονο μέλος της παρέας- στην κατοχή του
οποίου βρίσκουν μια πτυσσόμενη με-

ταλλική ράβδο (σ.σ. «σπαστό» κλομπ) με
αιχμηρή μύτη.
Τα τρία αυτά περιστατικά έρχονται να
προστεθούν σε μια σειρά γεγονότων από
την αρχή του χρόνου που δείχνουν ότι
υπάρχει έξαρση στην παραβατικότητα
και στη βίαιη συμπεριφορά των ανηλίκων. Μάλιστα, η έξαρση αυτή έρχεται σε
συνέχεια της αύξησης που αποτυπώθηκε στα στατιστικά στοιχεία του 2021, τα
οποία έδειξαν ότι η ΕΛΑΣ ασχολήθηκε

με 728 υποθέσεις σωματικών βλαβών
σε ανηλίκους.

Τρία περιστατικά σε λιγότερες
από 24 ώρες φανερώνουν την
έξαρση στην παραβατικότητα
και στη βίαιη συμπεριφορά
μικρών παιδιών

Θεοδωρικάκος: «Είμαστε σε
μια εποχή έξαρσης του bullying»
«Η ενημέρωση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση θλιβερών φαινομένων όπως αυτά του σχολικού εκφοβισμού είναι απαραίτητη», διαμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα, ο Τάκης
Θεοδωρικάκος, σε ομιλία του στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Σμύρνης, επεσήμανε: «Είμαστε σε μια εποχή έξαρσης της νεανικής παραβατικότητας, η οποία σχετίζεται με κάθε
μορφή bullying. Είτε αυτό εκδηλώνεται μέσα στο
σχολείο, είτε εκδηλώνεται μέσα στις παρέες, είτε
εκδηλώνεται στο διαδίκτυο, είτε εκδηλώνεται με
οποιουσδήποτε τρόπους. (…) Είναι σπουδαίο να
περάσουμε στα παιδιά μας ότι η ζωή είναι πολύ
όμορφη, γιατί όλοι εμείς είμαστε διαφορετικοί».

ΕΛΛΑΔΑ
Ισόβια και 15 χρόνια
στους φονιάδες
της Τοπαλούδη
Τίτλοι τέλους έπεσαν και στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, με τους
δυο κατηγορούμενους να καταδικάζονται
σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη.
Στο άκουσμα της απόφασης το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με την
πρόεδρο να αναφωνεί: «Παρακαλώ! Δεν είμαστε σε θέατρο!». Αμέσως μετά, η μητέρα
της φοιτήτριας Κούλα Αρμουτίδου δήλωσε
δικαιωμένη εν μέρει, ζητώντας ακρόαση
από τον πρωθυπουργό. «Εν μέρει αισθάνομαι δικαιωμένη, εν όλω όχι. Θα κάτσουν είκοσι χρόνια και θα βγουν. Εδώ και τώρα αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Πολύ θα παρακαλέσω τον πρωθυπουργό να ακούσει εμάς
τις μάνες των δολοφονημένων παιδιών. Δεν
μπορεί μόνο οι δολοφόνοι να έχουν δικαιώματα», τόνισε μεταξύ άλλων η Κούλα Αρμουτίδου, που είχε στο πλευρό της τη Μάγδα Φύσσα, αλλά και τις μητέρες της Ερατούς και της Μυρτούς, που έχασαν τις κόρες
τους από τα χέρια των συντρόφων τους. Τακτικοί και λαϊκοί δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε να επιβληθούν οι
ανώτερες ποινές στους καταδικασθέντες,
που κρίθηκαν ένοχοι χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει την
αναγνώριση, κατά περίπτωση, των ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου,
της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά
την πράξη, της μετεφηβικής ηλικίας και της
ειλικρινούς μεταμέλειας, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι πρωτόδικες ποινές.
«Να τους καμαρώσω θέλω… θέλω να σε
δω», είπε προς τον Ροδίτη κατηγορούμενο η
μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, μόλις ακούστηκε η απόφαση περί μη αναγνώρισης ελαφρυντικών. Νωρίτερα, η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των
δυο κατηγορουμένων ως «συνειδητή επιλογή στα πλαίσια εγκληματικού σχεδίου, το
οποίο έλαβε χώρα για να ικανοποιηθεί με αρρωστημένο τρόπο η γενετήσια ορμή τους και
να συγκαλυφθεί η εγκληματική τους πράξη».
Σοφία Σπίγγου
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Σ

τη δεύτερη θέση παγκοσμίως
στις γαλάζιες σημαίες βρέθηκε
για δεύτερη χρονιά η Ελλάδα με
581 παραλίες. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης,
με γαλάζια σημαία βραβεύονται φέτος 581
ακτές (έναντι 545 πέρυσι), 15 μαρίνες
(έναντι 16 πέρυσι) και έξι τουριστικά σκάφη (κατηγορία που προστέθηκε το 2017).
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ΕΛΛΑΔΑ

Eλλάδα: 2n στον κόσμο με
το μπλε των θαλασσών μας

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Όσον αφορά τα στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα, στην κορυφή βρίσκεται με
μεγάλη διαφορά η Χαλκιδική με 87 γαλάζιες σημαίες. Ακολουθεί η Περιφερειακή
Ενότητα Ρόδου που βελτίωσε την επίδοσή
της (55 φέτος έναντι 49 πέρυσι), ενώ οι
υπόλοιπες θέσεις ανήκουν στην Κρήτη:
στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου
(41 φέτος έναντι 40 πέρυσι), Χανίων (36
έναντι 33), Ηρακλείου (31 έναντι 29) και
Ρεθύμνου (20 έναντι 18). Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Αττική (18 έναντι 15) και οι
Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας
(17 έναντι 16) και Λέσβου (17). Οι Περιφερειακές Ενότητες με τις λιγότερες γαλάζιες σημαίες (μόλις μία σε καθεμία) είναι
εκείνες της Άνδρου, του Έβρου, της Ιθάκης, της Μυκόνου και της Τήνου.

Η Ρόδος πρώτη σε επίπεδο δήμων
Σε επίπεδο δήμων πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται και φέτος η Ρόδος με 55 σημαίες. Ακολουθούν οι Δήμοι Κασσάνδρας
Χαλκιδικής (32), Αγίου Νικολάου Λασιθίου (25), Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής
(19), Σιθωνίας και Χερσονήσου Χαλκιδικής
(από 18). Σε επίπεδο νησιών μετά τη Ρόδο
ακολουθούν η Χίος (15), ο Δήμος Αργοστολίου Κεφαλληνίας (13) και η Κως (12).
Υπενθυμίζεται ότι η γαλάζια σημαία
απονέμεται στις ακτές που πληρούν μια
σειρά από 33 προϋποθέσεις (38 για τις μαρίνες και 51 για τα τουριστικά σκάφη), ενώ
μπορεί να αφαιρεθεί μέσα στη χρονιά αν
αποδειχθεί ότι δεν τις πληρούν πια. Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών είναι το
Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), που εδρεύει στη Δανία, με
μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
(ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική
οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας

(1951), που συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια
αδιάλειπτης δράσης σε περιβαλλοντικές
παρεμβάσεις, σε προγράμματα προστασίας της φύσης.

Τι λέει ο πρόεδρος των ξενοδόχων
Για την πρωτιά της Χαλκιδικής σε γαλάζιες σημαίες ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού και επικεφαλής της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Γρηγόρης Τάσιος δήλωσε: «Μια ακόμη
επιβεβαίωση ότι τα βραβεία ανήκουν σε
όσους σέβονται το περιβάλλον, τη θάλασσα και την κληρονομιά της φύσης αποτελεί
η πρωτιά της Χαλκιδικής στην Ελλάδα στον
θεσμό “Γαλάζιες Σημαίες” για όλους εμάς
που έχουμε τη Χαλκιδική στην πρώτη θέση
της καρδιάς μας. Αυτή η πρωτιά δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά μια ακόμη επιβεβαίωση ότι τα βραβεία ανήκουν σε εκείνους

που σέβονται το περιβάλλον, τις θάλασσές
μας και την κληρονομιά της φύσης! Ζούμε
σε έναν ευλογημένο τόπο και νιώθουμε
υπερήφανοι κάθε φορά που ο στόχος μας
να προσελκύουμε τουρίστες στις ασύγκριτης ομορφιάς παραλίες μας συνάδει απολύτως με τη δέσμευσή μας να διατηρούμε
πάντοτε καθαρές τις ακτές μας».

«Στην κορυφή για... 87 λόγους»
Όπως δηλώνει, θα μπορούσε να βρει 87
λόγους -96 μαζί με τις μαρίνες και τα σκάφη- «όσες δηλαδή και οι γαλάζιες σημαίες της Χαλκιδικής για το 2022, για να εξηγήσω το γιατί ο νομός μας βρίσκεται στο
πιο ψηλό βάθρο της Ελλάδας, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον θεσμό, το
πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σύμβολο
ποιότητας στον κόσμο. Πάνω από όλα
όμως θέλω να συγχαρώ προσωπικά την

καθεμία και τον καθένα: τους δήμους, τα
σχολεία, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και όλους τους μόνιμους κατοίκους και τους παραθεριστές
μας που επί χρόνια φροντίζουν το επίπεδο
των παραλιών μας να παραμένει άριστο.
Αυτή η διάκριση μου δίνει και εμένα δύναμη να αγωνίζομαι για ένα καλύτερο αύριο για τη Χαλκιδική μας και τους ανθρώπους της, γιατί πραγματικά το αξίζουν».

Οι γαλάζιες σημαίες κυριαρχούν στις
παραλίες της χώρας - Πρωταθλήτρια
αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά
η Χαλκιδική, ενώ ακολουθούν το
«νησί των ιπποτών» και το Λασίθι
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Συνάντηση με Κυριάκο θέλει ο ΙΣΚΕ
Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση

Σ

υνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά το συνδικαλιστικό όργανο των κληρικών (ΙΣΚΕ) ώστε να του
μεταφέρει το αίτημά του περί επικαιροποίησης
των θέσεων των κληρικών που ήδη υπηρετούν,
χωρίς αυτό, όπως τονίζουν, να σημαίνει την παραμικρή
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Για το θέμα
αυτό αλλά και για άλλα ζητήματα που απασχολούν τους
ιερείς μίλησε στην «Political» ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΙΣΚΕ, π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, ο οποίος τόνισε: «Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας.
Μέχρι στιγμής έχουμε δει όλα τα κόμματα της ελληνικής
Βουλής ώστε να τους πούμε τα θέματά μας, να τους ενημερώσουμε και να επικαιροποιήσουμε τις σχέσεις μας με
τα κόμματα, που σε μια σύγχρονη δημοκρατία θεωρούνται οι πυλώνες της».

«Δεν κομματικοποιείται αλλά πολιτεύεται»
«Η Εκκλησία μπορεί να μην κομματικοποιείται, αλλά
πολιτεύεται με την έννοια που διαβάζουμε στους βίους
των αγίων, βίος και πολιτεία. Οι άγιοι πολιτεύονται, ζούσαν μέσα στον κόσμο κατά την αριστοτελική άποψη. Ο
κλήρος άλλωστε, το ματωμένο ράσο ήταν σε όλες τις
στιγμές του Γένους. Το βασικό θέμα που θέλουμε να θέσουμε και ζητάμε τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι να λυθεί η όποια παρεξήγηση ότι η Εκκλησία ζητάει
νέους διορισμούς. Η Εκκλησία ζητά από την πολιτεία να
κάνει το καθήκον της και να επικαιροποιήσει κάποια
στιγμή τις θέσεις των κληρικών. Αυτό δεν επιφέρει κανένα κόστος για το δημόσιο ταμείο, αφού οι κληρικοί αυτοί υπηρετούν ήδη».

«Δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων»
Στο ερώτημα αν μπορεί να υφίσταται συνδικαλισμός
στην Εκκλησία, ο π. Γεώργιος απάντησε: «Αν η Εκκλησία
ήταν κοινωνία αγίων και αγγέλων, τότε θα ήταν ανακό-

λουθο και ίσως και βλάσφημο να υπάρχει συνδικαλισμός στην Εκκλησία. Βρισκόμαστε όμως στη Γη και δεν
ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Υπάρχουν εργαζόμενοι,
ανάγκες και δικαιώματα και τίποτε από τα δικαιώματα
δεν προσφέρεται αν δεν κατακτηθεί. Ένα πλαίσιο άλλων
πραγμάτων είναι το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό,
ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν μια ζωή αξιοπρεπή και αν
πρόκειται για τον έγγαμο κλήρο οι πρεσβυτέρες και τα
παιδιά τους. Αυτά τα θέματα τα φροντίζει ο ΙΣΚΕ με τις
όποιες δυνάμεις του, ενημερώνοντας τους κατά τόπους
μητροπολίτες, εκ των οποίων πολλοί είναι εκείνοι που
έχουν ανταποκριθεί και έγιναν επίτιμα μέλη. Ένας από
αυτούς είναι ο μητροπολίτης της Κέρκυρας ή της Αργολίδας ή της Ζίχνης. Επίσης, οι κληρικοί δεν μπορούν να
εξέλθουν της ενεργού υπηρεσίας πριν από το 70ό έτος.
Ο ΙΣΚΕ αυτό το θεωρεί μια πράξη ανισότητας, καθώς στο
Δημόσιο οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται στο 67ο έτος
της ηλικίας τους. Δεν εννοούμε τα λατρευτικά καθήκον-

τα, τα οποία οι κληρικοί τα ασκούν με αγάπη μέχρι το τέλος της ζωής τους, αλλά για τα διοικητικά καθήκοντα. Οι
κληρικοί είναι πρόεδροι των εκκλησιαστικών συμβουλίων που θα διοικούν τα νομικά πρόσωπα, όπως χαρακτηρίζονται από το κράτος οι ιεροί ναοί. Δίνουν λοιπόν
λόγο και στον μητροπολίτη και στην Πολιτεία και στο
αστικό δίκαιο. Όσο ανεβαίνει η ηλικία τόσο πιο δύσκολο
γίνεται αυτό το πράγμα».

Για να του μεταφέρει το αίτημά του περί
επικαιροποίησης των θέσεων των
κληρικών που ήδη υπηρετούν - Μιλά
στην «Political» o εκπρόσωπος Τύπου
του ΙΣΚΕ, π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

Με Ιερώνυμο η Ιερατική Σύναξη Αρχιεπισκοπικών Περιφερειών
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αθηνών η πρώτη -μετά την πανδημία- Ιερατική Σύναξη των Α’ έως Ζ’ Αρχιεπισκοπικών Περιφερειών.
Παρέστησαν επίσης οι μητροπολίτες Νεοχωρίου κ. Παύλος, Κορωνείας κ. Παντελεήμων, Θαυμακού κ.
Ιάκωβος και οι επίσκοποι Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος και Ευρίπου κ. Χρυσόστομος.
Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για αυτήν τη συνάντηση ύστερα από την ταλαιπωρία της πανδημίας
και αναφέρθηκε στους διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίσαμε τα γεγονότα, σημειώνοντας πως όλοι
περάσαμε μέσα από δοκιμασίες. Αναφέρθηκε εξάλλου σε διάφορα εφημεριακά θέματα, όπως είναι το
μισθολογικό ζήτημα, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αλλά και στη συνεργασία με την
Πολιτεία σε κλίμα συναλληλίας.
Ο πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, καλωσόρισε τους ιερείς και
αναφέρθηκε στις ιερατικές συνάξεις που σταμάτησαν εξαιτίας της πανδημίας. Μίλησε για την καθημερινή
προσευχή και την αγωνία του Αρχιεπισκόπου για τον εφημεριακό κλήρο και έκανε λόγο για το προνοιακό,
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Αρχιεπισκοπής.
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Ο Δρόμος της Εκεχειρίας
«Γέφυρα» του αρχαίου με το σύγχρονο και προσπάθεια ανάδειξης της ολυμπιακής
αξίας της εκεχειρίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη, είναι ο Δρόμος της
Εκεχειρίας των 50 χιλιομέτρων, που βάδισαν την προηγούμενη Κυριακή εκατοντάδες
δρομείς, από την Αρχαία Ήλιδα έως την Αρχαία Ολυμπία, τόπο τέλεσης των Ολυμπιακών
Αγώνων και σημερινό σύμβολο του παγκόσμιου αθλητισμού και πολιτισμού. Ο Δρόμος
της Εκεχειρίας δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, καθώς στόχος είναι να σταλεί ένα
μήνυμα για την ανάδειξη της Ολυμπιακής Αξίας της ειρήνης και της συναδέλφωσης των
λαών, της εκεχειρίας. Κηρύσσοντας την τελετή έναρξης η πρόεδρος της Συμπολιτείας
Ολυμπίας Σοφία Χίντζιου-Κοντογιάννη τόνισε ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι
επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε όλοι τις πανανθρώπινες αξίες που
κληρονομήσαμε μέσω των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων «και να πούμε το δικό μας “τον
Ολυμπιακόν αγώνα σώσασθαι”, προς όφελος των λαών και της παγκόσμιας κοινότητας».
Στην εκδήλωση παρέστησαν η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου, η οποία
τόνισε την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας και των δράσεων της Συμπολιτείας
Ολυμπίας, ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Νικολακόπουλος.

Νότιο Αιγαίο

Το Εθνικό Θέατρο Ρόδου
στον δρόμο της αναγέννησης

Υπεγράφη η τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ
ΥΠΠΟ, Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για
την «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου
Ρόδου». Σημειώνεται πως προηγήθηκαν η έγκριση σχετικής
μελέτης από το Ελεγκτικό Συνέδριο στα τέλη του περασμένου Απριλίου και η υπογραφή από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο της Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δαπάνης, στο ύψος του συνολικού Π/Υ του έργου,
17.235.000 ευρώ. Επιπλέον, στα τέλη του περασμένου Μαρτίου εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης του υπουργείου Οικονομικών η χρηματοδότηση
του εργου με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία
Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το χρηματικό ποσό των 16.800.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται
με το ποσό των 16.800.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, με το ποσό των 400.000 ευρώ από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με το ποσό των 35.000 ευρώ
από τον Δήμο Ρόδου.

!

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υπόγειο δίκτυο
άρδευσης για 1.000
στρέμματα αγροτικής γης

Ξεκινά η «Κατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού για αρδευτική χρήση στη θέση Κούτσουρο - Κομμένο
στην ΤΚ Στομίου Δήμου Αγιάς». Το έργο δημιουργεί αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη
και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας. Προς
τούτο, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου,
συνολικού προϋπολογισμού 615.000 ευρώ,
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020. «Σε συνεργασία με τον δήμαρχο
Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, κατασκευάζουμε
2,5 χιλιόμετρα υπόγειο δίκτυο, καλύπτοντας
τις αρδευτικές ανάγκες 1.000 στρεμμάτων
καλλιεργήσιμης γης στο Στόμιο. Είναι ένα από
τα 22 συνολικά έργα νερού, προϋπολογισμού
έως 2,2 εκατομμύριων ευρώ, που χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε παντού στη Θεσσαλία, στηρίζοντας στην πράξη τους ανθρώπους της παραγωγής, που αποτελούν δύναμη
ζωής στην ύπαιθρο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Πελοπόννησος

Αναβάθμιση νοσοκομείων
ζήτησε ο περιφερειάρχης
από τον Θανάση Πλεύρη

«Επιβάλλεται η πάση θυσία αναβάθμιση των νοσοκομείων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», τόνισε ο οικείος περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας στον υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη, στη διάρκεια της προς τούτο
συνάντησής τους. Ο περιφερειάρχης, συνοδευόμενος
από τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας Άγγελο Χρονά, ενημέρωσε τον υπουργό για τα θέματα που διαπιστώνονται
στον τομέα των υπηρεσιών παροχής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο κ. Νίκας επέμεινε πως «πολλοί πολίτες με σοβαρά ή και μέτριας σοβαρότητας θέματα υγείας υποχρεώνονται να πηγαίνουν Αθήνα ή Πάτρα για νοσηλεία», και εξήγησε ότι «επιβάλλεται να
υπάρξει πάση θυσία αναβάθμιση των νοσοκομείων»
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παράλληλα, παρέδωσε στον υπουργό πίνακα με πιστώσεις ύψους δεκάδων εκατομμυρίων που έχει διαθέσει η περιφέρεια στο
ΕΣΥ και στις πέντε περιφερειακές ενότητες. Ο υπουργός διαβεβαίωσε τον περιφερειάρχη ότι «αυτήν τη
στιγμή δεν συζητείται θέμα κατάργησης νοσοκομείων,
αυτό που επιζητείται και αποτελεί βούληση του υπουργείου είναι η αναβάθμιση των νοσοκομείων, αυτό απασχολεί άμεσα το υπουργείο».

ΡOLITICAL

27

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα ανατολικά της Αθήνας, έχει
ξεσπάσει μέγα πολιτικό ζήτημα
για τη «νόμιμη ή ηθική» χρήση… ενός αυτοκινήτου; Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι αντιδήμαρχος «μίσθωσε» στον δήμο όχημά του και η διοίκηση
σπεύδει να υπεραμυνθεί ότι η
μίσθωση είναι σε ιδιώτη… Και
εκεί αρχίζει η συζήτηση περί
νομιμότητας και ηθικής, καθώς
ο εργολάβος κάνει δουλειά για
τον δήμο!

Ανάσα η έκτακτη
χρηματοδότηση

Επιτυχημένη
τουριστική προβολή

Η

Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχε και
φέτος με μεγάλη επιτυχία στη
στοχευμένη και καθιερωμένη
δράση τουριστικής προβολής του
Δήμου Αθηναίων «8th Travel
Trade Athens», που διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας. Η εν λόγω δράση έχει ως
στόχο την προώθηση του τουρισμού στην πρωτεύουσα, όπως και
την προώθηση του συνεδριακού
τουρισμού, του τουρισμού κινήτρων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων με την πρόσκληση καταξιωμένων buyers από το εξωτερικό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σειρά στοχευμένων επαγγελματικών συναντήσεων με Έλληνες τουριστικούς επαγγελματίες. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε φέτος και η περιφέρεια, καθώς όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, «διαρκής στόχος είναι να καταστήσουμε την Αττική έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως».

κάλυψη του ενεργειακού κόστους
που μπλοκάρει τους προϋπολογισμούς των δήμων και το αδιέξοδο
στο οποίο έχουν περιέλθει οι Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης (ΔΕΥΑ) ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
Όσον αφορά το πρώτο, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου είχε καλά
νέα, καθώς ενημέρωσε ότι, όπως προέκυψε από τη συνάντηση με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, θα δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση στους δήμους
εκτός των ΚΑΠ, ύψους 100 εκατ. ευρώ, στις
αρχές Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την κατανομή
του ποσού, τόνισε ότι ο πιο δίκαιος τρόπος
είναι να τηρηθούν τα κριτήρια των ΚΑΠ και
αυτό θα εισηγηθεί ως ΚΕΔΕ.
Για το δεύτερο θέμα, όμως, τα νέα δεν

ήταν καλά, καθώς όπως ενημέρωσε ο κ.
Παπαστεργίου δεν υπήρξε καμία εξέλιξη
για τις ΔΕΥΑ και τόνισε ότι «πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση για τις ΔΕΥΑ, γιατί θα αρχίσουν πραγματικά να κόβονται ρεύματα, και
μιλάω για υγιείς ΔΕΥΑ που θα πάψουν να
είναι υγιείς. Και η λύση είναι μία και πάρα
πολύ απλή: Όπως ακριβώς χρηματοδοτήθηκαν κλάδοι βασικών αγαθών της αγοράς
όπως το ψωμί, να χρηματοδοτηθεί και το
νερό. Επειδή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, είναι απαίτηση πλέον οι ΔΕΥΑ να
ενταχθούν στη χρηματοδότηση μέσω της
τιμής κιλοβατώρας. Μέχρι τώρα δεν πήραν
τίποτα, αφού οι χρηματοδοτήσεις των 65
και 130 €/MWh δεν αφορά τις μεγάλες παροχές που συνήθως οι ΔΕΥΑ έχουν. Είναι
επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η
στήριξή τους».

Summer camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
Συνολικά 186 μικροί Αθηναίοι δημότες,
ηλικίας 4-12 ετών, έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν μέρος στο Πολιτιστικό Summer
Camp του Δήμου Αθηναίων, ένα καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκινά τον
ερχόμενο Ιούνιο, με τη συμμετοχή εννέα
πολιτιστικών φορέων της πόλης. Η δημοτική αρχή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε μονογονεϊκές οικογένειες που είτε δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες
της καθημερινότητας είτε δεν διαθέτουν το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον για τη
φροντίδα και απασχόληση των παιδιών τους κατά τη θερινή περίοδο που τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Κάθε θέση ισοδυναμεί με δύο εβδομάδες δημιουργικής απασχόλησης μέσα
στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα την περίοδο από 20 Ιουνίου έως 9 Σεπτεμβρίου.

Παλλόμενα STOP
στη Φυλή
Υπερσύγχρονα, παλλόμενα STOP
με LED και φωτοβολταϊκά τοποθετήθηκαν σε επικίνδυνες διασταυρώσεις
του Δήμου Φυλής και τέθηκαν σε λειτουργία με στόχο
την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας. Πρόκειται για
οδοσήμανση τελευταίας τεχνολογίας που όχι
μόνο αφυπνίζει
τους διερχόμενους οδηγούς για
την αποφυγή ατυχημάτων σε επικίνδυνα σημεία,
αλλά έχει και μηδενικό κόστος λειτουργίας, αφού τα παλλόμενα STOP
δεν χρειάζονται καλωδιώσεις, ηλεκτρική εγκατάσταση και πάροχο
ενέργειας. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την οδική ασφάλεια, χρησιμοποιώντας αποδοτικές λύσεις με
μηδενικό κόστος λειτουργίας και φιλικές προς το περιβάλλον», σημειώνει ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

Χειρότερα
τα πράγματα
με την κινητικότητα
Μετ’ επιτάσεως τέθηκε στο διοικητικό
συμβούλιο της ΚΕΔΕ το θέμα της κινητικότητας. Ο πρόεδρός της Δημήτρης
Παπαστεργίου τόνισε ότι με τον νέο
κύκλο κινητικότητας τα πράγματα για
τους δήμους γίνονται ακόμη χειρότερα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα και αν τελικά το
ισοζύγιο και τα νούμερα ευνοούν τη
μετακίνηση προς τους δήμους, εγώ
πάντως μεταφέρω την οργίλη αντίδραση των συναδέλφων μου από δήμους
όπου μιλάμε για μαζικές αποχωρήσεις». Μάλιστα, επισήμανε ότι «το ποσοστό του 65% κάτω από το οποίο δεν
ισχύει η κινητικότητα δεν λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, στην καθαριότητα, αν μας φύγει το 35% του προσωπικού και μείνουμε με το 65%, εμείς θα
παρέχουμε το 65% της καθαριότητας;
Στα ΚΕΠ θα δουλεύουμε στο 65% του
ωραρίου αν φύγει προσωπικό;».
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ΣΕΛ. 31

Ποιοι συνταξιούχοι
θα πάρουν αυξήσεις

Α
1

υξήσεις, αναδρομικά, δώρα και μείωση επιβαρύνσεων επιφυλάσσει για
περίπου 2.450.000 συνταξιούχους το
επόμενο οκτάμηνο. Ειδικότερα:
Περίπου 900.000 χαμηλοσυνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν ένα ακόμη «200άρι» στο τέλος
του έτους, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Πρόκειται για όσους λαμβάνουν μηνιαία ποσά
από 360 έως 441,70 ευρώ για συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων, χηρείας και αναπηρίας. Το
μέτρο αναμένεται να καλύψει όσους λαμβάνουν
μηνιαίως έως 583,33 ευρώ ή 7.000 ευρώ ετησίως, κατ’ αντιστοιχία με τα 200 ευρώ που δόθηκαν το Πάσχα. Ταυτόχρονα, τη νέα χρονιά, πολλοί
από όσους ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες
θα λάβουν και έξτρα αύξηση, στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής που θα ανακοινώσει η
κυβέρνηση στο τέλος του έτους, βάσει σχετικού
μαθηματικού τύπου.

2

Περίπου 1.300.000 συνταξιούχοι θα λάβουν… τριπλή αύξηση έως τις αρχές του επόμενου έτους. Οι 600.000 από αυτούς θα λάβουν
την 4η δόση της διαφοράς που προέκυψε από τον
επανυπολογισμό των συντάξεων με τον Νόμο
Βρούτση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2,00 και
20,00 ευρώ. Πέραν του μπόνους της προσωπικής
διαφοράς, θα λάβουν και την αύξηση που θα
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προβλέπεται στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής, ενώ θα προκύψει και… τρίτη αύξηση λόγω της κατάργησης της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης.

3

Περίπου 600.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα
λάβουν την αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής από την 1η/1/2023.

και στις εισφορές για παράλληλη ασφάλιση.
Πρόκειται για 83.000 συνταξιούχους πριν και μετά τον Μάιο του 2016 και 65.000 με παράλληλη
ασφάλιση, που δικαιούνται αναδρομικά, λόγω
της πληρωμής διπλών εισφορών. Μάλιστα, η αύξηση που θα λάβουν οι τελευταίοι ανέρχεται ακόμη και σε 500 ευρώ μηνιαίως. κάτι που σημαίνει
ότι για τους 65 τελευταίους μήνες θα προκύψουν
αναδρομικά που θα κυμαίνονται από 15.000 έως
30.000 ευρώ! Οι συνταξιούχοι που εμπίπτουν σε
αυτήν την κατηγορία ήταν ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ
και ΟΑΕΕ ή το αντίστροφο και μέχρι σήμερα λαμβάνουν μόνο τη μία σύνταξη (είτε από το ένα είτε
από το άλλο ταμείο).

4

6

5

Ενισχύσεις, αναδρομικά,
επανυπολογισμός και κατάργηση
Εισφοράς Αλληλεγγύης

Περίπου 1.150.000 συνταξιούχοι θα λάβουν
πολύ μικρή ή δεν θα λάβουν αύξηση, καθώς
έχουν θετική προσωπική διαφορά. Με την αύξηση στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής του
2023, θα προκύψουν πολύ μικρές πραγματικές
αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές για όσους σβήσουν την προσωπική διαφορά, ενώ για άλλους θα
ισοφαριστεί η προσωπική διαφορά και θα περιμένουν το 2024, για να δουν πραγματική αύξηση
στις αποδοχές τους.
Μέσα στις επόμενες μέρες, περίπου 148.000
συνταξιούχοι θα λάβουν τα αναδρομικά που
αντιστοιχούν στην επανυπολογισμένη σύνταξη

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου αναμένουν
την εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την επιστροφή κρατήσεων για την Εισφορά Αλληλεγγύης. Τα ποσά
που θα επιστραφούν κυμαίνονται μεταξύ 600 και
12.000 ευρώ.
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Άδ. Γεωργιάδης:
Πιθανή επέκταση
κάρτας καυσίμου
τον Ιούνιο
Πιθανή επέκταση της
κάρτας καυσίμου και
τον Ιούνιο μελετά η κυβέρνηση, σύμφωνα με
δηλώσεις του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, ενώ με δική του απόφαση επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους
15.000 ευρώ σε τρία πρατήρια για αισχροκέρδεια. Ο υπουργός χαρακτήρισε την
κατάσταση στα καύσιμα ως πάρα πολύ δύσκολη και επεσήμανε ότι μεθαύριο θα
βγουν τα πρώτα συμπεράσματα από τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προ
ημερών στα διυλιστήρια, προκειμένου να
καταγραφεί η πλήρης εικόνα για την εξέλιξη των τιμών. Επεσήμανε, δε, ότι παραδοσιακά τον Μάιο οι τιμές των καυσίμων
απογειώνονται, καθώς όλοι κλείνουν αυξημένες ποσότητες, λόγω της αυξημένης
ζήτησης του καλοκαιριού. Ο υπουργός
προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενώ χθες με δική του
απόφαση επιβλήθηκαν πρόστιμα 15.000
ευρώ σε δύο πρατήρια στην Καλαμάτα και
σε ένα στο Αιγάλεω.

Έκρηξη τζίρου
το α’ 3μηνο
σε καταλύματα
και εστίαση
Εντυπωσιακή αύξηση κατά 204% σημείωσε ο τζίρος των καταλυμάτων το α’ τρίμηνο του έτους, ενώ στην εστίαση το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε το 120%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος του κλάδου εστίασης ανήλθε σε 1,117 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 120,9% σε σχέση με το α’
τρίμηνο του 2021, καθώς τότε ίσχυαν αρκετά περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Σαντορίνη με 350,2% και η μικρότερη στο Ηράκλειο με 86,1%. Από την άλλη
πλευρά, ο τζίρος των επιχειρήσεων καταλυμάτων ανήλθε σε 283,075 εκατ. ευρώ
(αύξηση 204,9%), ενώ πέρσι λόγω και των
περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν περιοδικά είχε διαμορφωθεί στα 92,85 εκατ.
ευρώ. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
τζίρου σημείωσαν οι επιχειρήσεις της
Ρόδου με 560,1%.

Έκρηξη του ελλείμματος
συναλλαγών στα 6,4 δισ.

Η

έκρηξη των τιμών φυσικού
αερίου, πετρελαίου και
πρώτων υλών οδήγησε σε
νέο εκτροχιασμό του ελλείμματος του ισοζυγίου συναλλαγών
κατά το α’ τρίμηνο του έτους, καθώς διαμορφώθηκε στα 6,4 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, το α’ τρίμηνο του 2022, το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 3,8
δισ. ευρώ σε σχέση με το α’ τρίμηνο του
2021, ενώ μόνο μέσα στον Μάρτιο το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 880,9 εκατ. ευρώ
και διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ. Η
αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου
αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη και
ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι
των εξαγωγών, καθώς η έκρηξη των τιμών της ενέργειας οδηγεί σε μεγάλη αιμορραγία την οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα και τις πληθωριστικές τάσεις.
Ειδικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν
αύξηση κατά 32% σε τρέχουσες τιμές και
οι εισαγωγές αύξηση κατά 47,9%. Σε
τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 24,6% και 32,9% αντίστοιχα.
Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα θα
ήταν πολύ χειρότερα, αν δεν έβαζαν πλά-
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τη οι τουριστικές εισπράξεις, οι οποίες
σημείωσαν αύξηση κατά 342,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 295,8%. Ωστόσο, το
πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών
εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την
ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της
μείωσης των καθαρών εισπράξεων από
άλλες πηγές εισοδημάτων.
Η κρίση στην Ουκρανία επέδρασε αρνητικά και στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς το ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά
117,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, ενώ το
αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν πλεονασματικό. Ακόμη χειρότερη ήταν η κατάσταση στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, καθώς
το έλλειμμα ανήλθε σε 6,6 δισ. ευρώ,
έναντι 4,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό πρώτο τρίμηνο.

Άμεσες επενδύσεις
Από την άλλη πλευρά, ενθαρρυντικές ήταν οι εξελίξεις στις άμεσες επεν-

δύσεις, καθώς το α’ τρίμηνο σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 2,5 δισ.
ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των
κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 5,1 δισ.
ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του
εξωτερικού, ενώ η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 1,1 δισ. ευρώ.
Στο τέλος Μαρτίου του 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί διεθνώς, εκτιμάται ότι
τους προσεχείς μήνες τα πράγματα θα
χειροτερέψουν, καθώς θα αποτυπωθούν στον πραγματικό τους βαθμό οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και η έκρηξη του πληθωρισμού
στην παγκόσμια οικονομία.

Ενέργεια και πρώτες ύλες
έβαλαν… φωτιά το πρώτο
τρίμηνο του έτους
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Γ. Καραγιάννης:
200 νέες θέσεις
εργασίας χάρη
στα έργα
υποδομής

Βρετανοί και Αυστριακοί
«ψηφίζουν» Ελλάδα
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Α

πό το Τιρόλο, την καρδιά των
αυστριακών Άλπεων, τη Γλασκόβη αλλά και απ’ άκρου
εις άκρον του Ηνωμένου Βασιλείου κυριαρχεί το άρωμα της Ελλάδας. Σκοτσέζοι, Άγγλοι και Αυστριακοί
ψηφίζουν τον ελληνικό ήλιο και τη θάλασσα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα μηνύματα από την Αυστρία για
το φετινό καλοκαίρι είναι εξαιρετικά
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, όπως τα
κατέγραψε και η υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας μέσα από σειρά εκδηλώσεων
που πραγματοποίησε στην περιοχή.
Ισχυρό καταγράφεται και το ενδιαφέρον των Βρετανών τουριστών για οικογενειακές διακοπές στη χώρα μας.

Ξεπερνά τις προσδοκίες η ζήτηση
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το
98% των πτήσεων τσάρτερ από τη Δυτική
Αυστρία και το αεροδρόμιο του Ίνσμπρουκ έχει προορισμό την Ελλάδα,
γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην
εκδήλωση του Ideal Tours, του μεγαλύτερου διοργανωτή ταξιδιών της Δυτικής
Αυστρίας. Η πολύχρωμη πόλη του Ίνσμπρουκ των 132.000 κατοίκων βρίσκεται στη Δυτική Αυστρία και είναι η πρω-

τεύουσα του ομοσπονδιακού κρατιδίου
του Τιρόλο. Παρουσία 120 πρακτόρων
και στελεχών τουριστικών γραφείων,
στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση τουριστικού ενδιαφέροντος που διοργανώθηκε
μετά την πανδημία τονίστηκε ότι το αεροδρόμιο του Ίνσμπρουκ συνδέεται με
έξι ελληνικούς προορισμούς, την Καλαμάτα, τη Χαλκιδική, τη Καβάλα/Θάσο,
που αποτελεί νέο προορισμό για φέτος,
την Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για διακοπές στην
Ελλάδα.
Η ζήτηση για τη χώρα μας έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και στο Ideal Tours ήδη προγραμματίζουν τη χρονική διεύρυνση του προγράμματός τους, καθώς και την προσέγγιση επιπλέον διοργανωτών ταξιδιών για να ικανοποιήσουν
την αυξητική τάση.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός
ότι το 90% των κρατήσεων πραγματοποιείται μέσω τουριστικών γραφείων και όχι
διαδικτυακά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η Ελλάδα είναι ο δημοφιλέστερος
αεροπορικός ταξιδιωτικός προορισμός
διακοπών από την Αυστρία αλλά και η χώρα που έχει επίσης κερδίσει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών με τη διαχείριση που
έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Από τη Γλασκόβη και το Σαουθάμπτον, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο
θεματικά roadshows, τα οποία απευθύνονταν στους σημαντικότερους τουριστικούς πράκτορες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα πρόβαλε το εμπλουτισμένο τουριστικό της προϊόν σε
Σκωτία και Νότια Αγγλία. Βασική επιδίωξη αυτών των ειδικών εκδηλώσεων
ήταν η ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων με πολλούς τουριστικούς
πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι ειδικεύονται στις οικογενειακές διακοπές και στον χώρο
του ποιοτικού τουρισμού στη Μεσόγειο. Εβδομήντα επαγγελματίες του
τουρισμού συμμετείχαν συνολικά στα
roadshows, μεταξύ αυτών οι Barrhead, TUI, Not Just Travel, Travel Planet
Scotland και Kandala Travel από τις
υψηλού εισοδήματος πόλεις της Γλασκόβης και του Σαουθάμπτον.

Το 98% των πτήσεων
τσάρτερ από το
αεροδρόμιο του
Ίνσμπρουκ έχει προορισμό
τη χώρα μας

Στα έργα υποδομής και στην ανταποδοτικότητα που έχουν στην
κοινωνία και τους πολίτες αναφέρθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Μιλώντας για τα έργα
του μετρό, επικεντρώθηκε στην
επέκταση της γραμμής 2 προς το
Ίλιον, της οποίας η δημοπράτηση
αναμένεται έως το τέλος του
2022, αλλά και στην επέκταση της
γραμμής 3 προς τον Πειραιά, με
το μετρό να «πιάνει» λιμάνι εντός
του καλοκαιριού.
«Τα έργα υποδομής σημαίνουν
νέες θέσεις εργασίας και εμπιστοσύνη των πολιτών στην Πολιτεία. Από το μεγάλο πλάνο έργων
που υλοποιούμε αναμένεται να
δημιουργηθούν 200.000 νέες
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών.
Μετά την επέκταση του τραμ στον
Πειραιά και την εμπορική του
λειτουργία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, έως το τέλος του
καλοκαιριού αναμένεται να παραδοθούν και οι τρεις επιπλέον
σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό
«Μανιάτικα», «Πειραιάς» και
«Δημοτικό Θέατρο».
Ο Γιώργος Καραγιάννης ανακοίνωσε πως έως το τέλος του έτους
θα δημοπρατηθεί και η επέκταση
της γραμμής 2 προς Ίλιον με τρεις
νέους σταθμούς, την «Παλατιανή», το «Ίλιον» και τον «Άγιο Νικόλαο». Έτσι, οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας θα μπορούν να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των
Αθηνών σε 20 λεπτά.
Με τη γραμμή 4 του μετρό, το μεγαλύτερο έργο συγκοινωνιακής
υποδομής που κατασκευάζεται
αυτήν τη στιγμή, οι χρονοαποστάσεις θα εκμηδενιστούν σε αρκετά
επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας, ενώ θα χρειάζεται κανείς
μόλις 15 με 20 λεπτά για να βρεθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Ρ.Σ.
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Εμπλοκή ένα βήμα πριν από το τέλος στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas
Εμπόδια στην οριστική ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης
της ΔΕΠΑ Υποδομών και της μεταβίβασής της στην Italgas, ένα
βήμα πριν από το τέλος, φέρνει απόφαση της ΡΑΕ.
Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής των 733 εκατ. ευρώ που δίνει η Italgas για το «asset» έχει μείνει κυριολεκτικά στο
τελευταίο στάδιο, αυτό της πιστοποίησης των τριών θυγατρικών
της ΔΕΠΑ Υποδομών, των ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑΘΕΣΣ και ΔΕΠΑ. Κρίσιμη διαδικασία που εποπτεύει και υλοποιεί η ΡΑΕ προκειμένου
να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των Διαχειριστών Ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ έδωσε την πιστοποίηση συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο σε αυτή δύο όρους που, κατά τις πληροφορίες, δεν είχαν τεθεί καν τόσο στην προετοιμασία της ιδιωτι-

κοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ και στην υφιστάμενη νομοθεσία για τη
σύσταση της ΔΕΠΑ Υποδομών όσο και στα συμβατικά κείμενα για
την πώληση της δημόσιας επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του Ρυθμιστή επί της ουσίας
καθιστά άκυρη την πιστοποίηση, αν ο επενδυτής προχωρήσει σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εντός τριετίας από τη μεταβίβαση
της ΔΕΠΑ Υποδομών και αν δεν διατηρήσει αμετάβλητο το οργανόγραμμα των τριών ΕΔΑ. Για την ακρίβεια, θα ζητήσει επανέλεγχο για την πιστοποίηση των θυγατρικών.
Πηγές θέλουν κατόπιν τούτων να έχει ανοίξει δίαυλος συνεννόησης ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τους Ιταλούς προκειμένου να
εξευρεθεί φόρμουλα συμβιβασμού…

του Μιχάλη Μαστοράκη

Π

ρος ολοκλήρωση βαίνουν οι
επεξεργασίες του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
για την κατάρτιση του πλαισίου
για την ανάπτυξη των offshore αιολικών
πάρκων στις ελληνικές θάλασσες, με τις
πληροφορίες να αναφέρουν πως εντός
του επόμενου μήνα αναμένεται να τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την
αρχική προσέγγιση του υπουργείου στην
τελική εκδοχή του πλαισίου έχει γίνει μια
σημαντική αλλαγή αναφορικά με τον τρόπο παραχώρησης των θαλασσοτεμαχίων.
Έτσι, αυτή δεν θα γίνεται με δύο ανταγωνιστικές φάσεις, όπως προβλεπόταν αρχικά, αλλά μέσα από έναν και μόνο διαγωνισμό, με τον οποίο ο επενδυτής που μειοδοτεί θα κατακυρώνει τόσο το «οικόπεδο» όσο και την ταρίφα για το έργο που
πρόκειται να αναπτύξει.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα «βγάλει» αρχικά κάποια οικόπεδα προς παραχώρηση και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μελετήσουν περισσότερα από ένα από αυτά τα θαλασσοτεμάχια, ακόμη και όλα που πρόκειται να
παραχωρηθούν. Κάτι που σημαίνει, αντίστροφα, ότι για το ίδιο «οικόπεδο» θα
μπορούν να πραγματοποιήσουν ανεμολογικές μετρήσεις περισσότεροι από ένας
επενδυτές.

Η κατοχύρωση του «οικοπέδου»
Η εξέταση των θαλασσοτεμαχίων από
τους υποψήφιους «μνηστήρες» αναμένεται να διαρκέσει 1-2 χρόνια, ώστε στη
συνέχεια να διεξαχθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών.
Επομένως, από όσους επενδυτές συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία
το αντίστοιχο «οικόπεδο» θα κατακυρώνεται σε εκείνον που θα ζητήσει τη μι-

Τον Ιούνιο η διαβούλευση
για τα offshore αιολικά
κρότερη προσφορά για την ανάπτυξη
υπεράκτιου πάρκου στη συγκεκριμένη
θαλάσσια περιοχή.
Με βάση την τεχνική μελέτη που έχει
ήδη πραγματοποιηθεί για τον καθορισμό
των θαλάσσιων περιοχών που θα παραχωρηθούν, όσον αφορά τα πάρκα σταθερής βάσης (πακτωμένα στον βυθό) έχει
προκύψει μέγιστο δυνητικό αιολικό δυναμικό λίγο λιγότερο από 10 Γιγαβάτ, κυρίως
στον γεωγραφικό άξονα που ξεκινά από
τη Βόρεια Εύβοια και φτάνει (μέσω Σκύρου και Λήμνου) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.
Στην περίπτωση των πλωτών πάρκων, το
δυνητικό δυναμικό ανέρχεται σε 35 - 40
Γιγαβάτ. Οι κατάλληλες περιοχές εντοπίζονται μεταξύ άλλων στις Κυκλάδες, στο

Βόρειο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, καθώς
και μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου.

Τα ήδη αδειοδοτημένα έργα
Από την άλλη πλευρά, ένα ερώτημα που
δεν έχει απαντηθεί είναι αν θα υπάρξει
διαφορετική αντιμετώπιση για τις περιπτώσεις όπου έχουν ήδη εκδοθεί άδειες
για την ανάπτυξη έργων. Υπενθυμίζεται ότι
ένα αδειοδοτημένο πάρκο 215 MW έχει
αδειοδοτήσει ο Όμιλος Κοπελούζου (μέσω
της Elica) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης,
το οποίο πρόκειται να αυξηθεί στα 350 MW.
Αδειοδοτημένο πρότζεκτ διαθέτει και η RF
Energy στη Λήμνο με ισχύ 500 MW.
Μάλιστα, οι δύο εταιρείες έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν σε σύμπραξη
με τη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού

σχήματος που θα αναλάβει να υλοποιήσει
τα δύο πάρκα, με τη συνολική ισχύ τους να
ανέρχεται επομένως σε 850 MW. Επίσης,
και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει αδειοδοτημένο έργο στο θρακικό πέλαγος ισχύος
216 MW. Σύμφωνα με πληροφορίες,
έχουν υποβληθεί 9 ακόμη αιτήσεις για
ανάλογα έργα χωρίς να έχουν εκδοθεί
σχετικές άδειες.

Στην τελική ευθεία το πλαίσιο
για την ανάπτυξη των πάρκων
στις ελληνικές θάλασσες Οι υποψήφιες περιοχές
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Έργο στην Πολωνία ανέλαβαν Mytilineos και Siemens

H

Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SES), σε κοινοπραξία με τη Siemens
Energy Global GmbH & Co. KG και τη Siemens
Energy sp. z o.o., αναλαμβάνουν την κατασκευή μίας μονάδας συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στο Grudziądz της Πολωνίας. Ειδικότερα, η κοινοπραξία έχει υπογράψει σύμβαση σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού
και κατασκευής (EPC) με την SPV CCGT Grudziądz Sp z
o.o. (που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Energa S A, τμήμα
του Ομίλου ORLEN) για την κατασκευή ενός σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης, με
τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 560
MW, αποτελούμενου από έναν αεριοστρόβιλο και έναν
ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης, με χρήση κλειστής διάταξης ψυκτικού πύργου μηχανικής κυκλοφορίας και κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου στην περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνοδευτική υποδομή. Ο σταθμός CCGT
αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική εκμετάλλευση εντός 38 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Κώστας Χωρινός, διευθυντής Power, LNG/GAS, Industrial, T&D του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Mytilineos, δήλωσε μετά την υπογραφή της
σύμβασης: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε για άλλη μία φορά με την εταιρεία Siemens Energy, για ένα φιλόδοξο έργο στην Πολωνία, το οποίο θα ενισχύσει το ενεργειακό σύστημα της χώρας, παρέχοντας σταθερότητα και ανεξαρτησία.
Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Mytilineos διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή υπερσύγχρονων CCGT, τόσο για
τρίτους όσο και για την ίδια την εταιρεία, βοηθώντας τις χώρες και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προς ένα πιο καθαρό μέλλον».

Frigoglass: Ζημίες και αύξηση πωλήσεων 25% το πρώτο τρίμηνο
H Frigoglass ΑΒΕΕ ανακοινώνει τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2022. Η εισηγμένη ανακοίνωσε ζημιές ύψους 2 εκατ. ευρώ το
πρώτο τρίμηνο, αλλά και αύξηση των πωλήσεων κατά 25% στα
119,4 εκατ. ευρώ. Κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου
2022: Αύξηση των πωλήσεων κατά 25% σε σχέση με πέρυσι,
ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της ζήτησης και
στους δύο κλάδους καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης. Οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον
Μάρτιο επηρεάστηκαν σημαντικά από ακυρώσεις παραγγελιών στη Ρωσία και από καθυστερήσεις στις παραδόσεις
επαγγελματικών ψυγείων σε όλη την Ευρώπη λόγω των δυσλειτουργιών στις μεταφορές. Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων
στον κλάδο Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 51% (Δημοσιευμένο +56%) ως αποτέλεσμα της δυναμικής ζήτησης και των αναπροσαρμογών στις τιμές.

Η Eurocert «υπογράφει» την ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών
Η Eurocert, πρωτοπορώντας στον χώρο της πιστοποίησης,
λειτουργεί στην Ελλάδα το Σχήμα Πιστοποίησης International
Sustainability Carbon Certification (ISCC Plus). Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση αυτή αφορά τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης ανακυκλωμένων πλαστικών συσκευασιών. Συγκεκριμένα, μια παραγωγική μονάδα πιστοποιημένη
κατά ISCC Plus συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις,
ώστε να αποδεικνύει: ότι αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας διαχείρισης αειφόρου πλαστικού (ανακυκλωμένου ή βιολογικής
προέλευσης), εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών μέχρι τις πρώτες ύλες.
Ότι επιτελεί, ολοκληρωμένα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την αλυσίδα (Συλλογή - Μονάδα Επεξεργασίας - Εμπορία).

FF Group: Ανοίγει 12 νέα
καταστήματα Jack&Jones
Στο πλαίσιο
ανάπτυξής τους, ο
Όμιλος FF Group
και ο πολυεθνικός
όμιλος Bestseller
υπέγραψαν εμπορική συμφωνία αρχικά για το apparel brand
Jack&Jones. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει
το άνοιγμα 12 νέων καταστημάτων
Jack&Jones στην Ελλάδα, τέσσερα εκ των
οποίων αναμένεται να ανοίξουν εντός του
2022, καθώς και την επέκταση του δικτύου
στην αγορά της Βουλγαρίας. Η συνεργασία
αποτελεί την έναρξη ενός δυναμικού πλάνου
ανάπτυξης του ομίλου μέσα από το brand
portfolio της πολυεθνικής εταιρείας Bestseller, η οποία ιδρύθηκε στη Δανία το 1975 και
διαθέτει περισσότερα από 20 fashion brands.
Τα brands της Bestseller είναι διαθέσιμα σε
περισσότερα από 3.000 monobrand καταστήματα και σε 15.000 multibrand καταστήματα
και εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική
Αμερική, την Αυστραλία και την Ινδία.

Σε εταιρεία του Δ. Μελισσανίδη
το ακίνητο της Shelman
Σε εταιρεία του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη πουλήθηκε τελικά το ακίνητο της
Shelman στη Χαλκίδα, έναντι τιμήματος 23,4
εκατ. ευρώ. Όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία
εκποίησης, το ελάχιστο ποσό είχε οριστεί στα
26 εκατ. ευρώ, πλην όμως σε δεύτερη φάση
μειώθηκε στα 23,4 εκατ. ευρώ, οπότε και αποκτήθηκε από τον γνωστό επιχειρηματία. Ο
τρόπος αξιοποίησης του ακινήτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Αντίθετα, καμία εξέλιξη
δεν υπάρχει σχετικά με την πώληση του ακινήτου της Shelman στην Κομοτηνή. Ειδικότερα, με βάση τον νέο νόμο, απαιτείται πλέον
νέος υπολογισμός της αξίας του ακινήτου
(αναμένεται γύρω στα τέλη Ιουνίου) και στη
συνέχεια ένταξη του προς πώληση ακινήτου
στο σύστημα e-auctions.

Data Communication:
Αναβάθμισε ψηφιακά
τη Γερμανός Ιατρικά
Με απόλυτη επιτυχία και εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκληρώθηκε από την Data
Communication, μέλος του Ομίλου Epsilon
Net, η ψηφιακή αναβάθμιση της Γερμανός Ιατρικά. Χρησιμοποιήθηκαν οι λύσεις Microsoft
Business Central - InnovEra, Microsoft Dynamics 365 CRM και Microsoft Power BI, για
την ολοκληρωμένη λειτουργία και παρακολούθηση του συνόλου των δραστηριοτήτων
της εταιρείας.
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Επιστρέφουν έως τις 6 Ιουνίου
τα Τζόκερ Stars

Στην ελληνική αγορά
μπίρας εισέρχεται
η Photos Photiades
Hellenic Cables: Από τις πρώτες
εταιρείες παγκοσμίως με
εγκεκριμένους SBTi στόχους

Σ

την ελληνική αγορά μπίρας εισέρχεται ο κυπριακός επιχειρηματικός Όμιλος Photos Photiades
με την εξαγορά της σερραϊκής μικροζυθοποιίας
Siris, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο της ελληνικής θυγατρικής του Beverage
World, η οποία θα αναλάβει την αποκλειστική διανομή.
Όπως ανέφερε ο Παύλος Φωτιάδης, απευθυνόμενος
προς εκπροσώπους του Τύπου, είναι ανοιχτός σε νέες
εξαγορές, διευκρινίζοντας ότι στην παρούσα φάση δεν
υπάρχει κάτι που εξετάζεται, ενώ έδωσε έμφαση στον
κλάδο της μικροζυθοποιίας και των προοπτικών που
έχει. Ο κυπριακός όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή της μπίρας Carslberg στην Κύπρο
αλλά και στη διανομή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών. Ο ιδρυτής της μικροζυθοποιίας Siris Γιάννης Μαρμαρέλλης, αναφερόμενος στη σχετική εξαγορά, είπε ότι η Siris, που παράγει από το 2014 φρέσκες
και μη παστεριωμένες μπίρες και ειδικότερα την premium craft μπίρα VOREIA, διατηρεί την αυτονομία της
και εστιάζει στην καινοτομία. Ο Γιάννης Μαρμαρέλλης,
όπως ανακοινώθηκε, παραμένει στη Siris ως σύμβουλος του Ομίλου Φωτιάδη στις πωλήσεις σε όλο το φάσμα της μικροζυθοποιίας αλλά και στον τομέα του
brand της Siris.

Και στο Πλαίσιο το voucher
των €200 για εκπαιδευτικούς
Έχοντας ως βασικό πεδίο κοινωνικής δράσης την τεχνολογία στην εκπαίδευση, το Πλαίσιο, ο Νο1 Retailer
για το 2021, συμμετέχει ενεργά για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». Στο Πλαίσιο, οι δικαιούχοι του voucher των 200€ μπορούν να
επιλέξουν desktop, laptop ή tablet των κορυφαίων
brands τεχνολογίας, στις καλύτερες τιμές. Η εξαργύρωση του voucher μπορεί να πραγματοποιηθεί online μέσω
του plaisio.gr, με μια κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο ή επί
τόπου σε ένα από τα 24 καταστήματα Πλαίσιο. Με όποιον
τρόπο και αν επιλέξει ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει
την εξαργύρωση, θα έχει δίπλα του πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την αγορά έναν εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να τον εξυπηρετήσει άμεσα και να καλύψει κάθε του απορία.

Η Cenergy Holdings με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι οι
βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του κλάδου καλωδίων της, Hellenic Cables, έχουν λάβει επίσημη έγκριση
από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Η
SBTi επικύρωσε ότι και οι δύο στόχοι είναι σύμφωνοι με
τα πιο πρόσφατα κριτήρια
και το πρότυπο Net-Zero.
Επιπλέον, οι στόχοι της
Hellenic Cables για τα πεδία εφαρμογής 1 και 2 ευθυγραμμίζονται με την
προσπάθεια για τη συγκράτηση της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5º C. Ως κορυφαίος
πάροχος αξιόπιστων και βιώσιμων καλωδιακών λύσεων,
η Hellenic Cables δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του πεδίου εφαρμογής 1
και 2 κατά 50% έως το 2030, με έτος βάσης το 2020. Επιπλέον, δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του πεδίου εφαρμογής 3 από αγοραζόμενες
πρώτες ύλες και υπηρεσίες, από τη μετακίνηση εργαζομένων και από τη χρήση των πωληθέντων προϊόντων κατά 25% εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Η εταιρεία δεσμεύεται επίσης να αυξήσει την ετήσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 24% το
2020 σε 80% έως το 2025 και σε 100% έως το 2030.

Απίθανα δώρα διεκδικούν κάθε εβδομάδα οι
παίκτες του Τζόκερ, με κάθε διαδικτυακή συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Τα Τζόκερ Stars, που επιστρέφουν για τρεις εβδομάδες, δίνουν τη δυνατότητα σε όσους καταθέτουν τα δελτία τους στο tzoker.gr ή στο tzoker app να μαζεύουν αστέρια
και να διεκδικούν δώρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις του παιχνιδιού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όσο περισσότερα αστέρια μαζεύουν τόσο περισσότερες συμμετοχές έχουν στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, κάθε Δευτέρα έως τις 6 Ιουνίου. Για το πρόγραμμα επιβράβευσης Τζόκερ Stars
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι παίκτες μπορούν να μάθουν περισσότερα μέσω του tzoker.gr
και της εφαρμογής Τζόκερ.

Ο CEO της Interamerican νέος
πρόεδρος του Ελληνο-ολλανδικού
Συνδέσμου HeDa

Νέες λύσεις και συνεργασίες για
το cloud-first χαρτοφυλάκιο της SAS
Η SAS προσβλέπει στο μέλλον και επενδύει σε μια
ισχυρή πλατφόρμα cloud analytics και τεχνητής νοημοσύνης, με cloud-first λύσεις για τους συνεργάτες
της. Αυτή η cloud-first προσέγγιση της SAS, ηγέτιδας
εταιρείας στον τομέα των analytics και της τεχνητής
νοημοσύνης, διευκολύνει σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών. Παρά την πίεση και την
αβεβαιότητα της πανδημίας, τα παγκόσμια έσοδα της
SAS από το cloud σημείωσαν αύξηση κατά 19% το 2021,
με τη δυναμική της SAS στο cloud να ενισχύεται συνεχώς. Ως αποτέλεσμα, η SAS αναπτύσσει περαιτέρω το
χαρτοφυλάκιό της με λύσεις που υποστηρίζουν τις βιοεπιστήμες, την ενέργεια και το martech, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με τη McKinsey &
Company, το 70% των εταιρειών που χρησιμοποιούν
cloud τεχνολογίες σκοπεύουν να αυξήσουν το cloud
budget τους.

Νέα καθήκοντα για τον κ. Γιάννη Καντώρο, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Interamerican, μέλος της Achmea, ο οποίος μετά τις αρχαιρεσίες της Πέμπτης 12 Μαΐου, ανέλαβε την
προεδρία του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου
HeDA. Η εκδήλωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου
HeDa στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με κύριο
στόχο την ενημέρωση των μελών γύρω από τις
δράσεις και τα πεπραγμένα του έτους 2021, την
έγκριση απολογισμού 2021 και προϋπολογισμού 2022, καθώς και την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής κατόπιν διαδικασίας αρχαιρεσιών.
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Πρόσω ολοταχώς για
ανάπτυξη «έξυπνων» λιμανιών

«Το τρέχον σχέδιο
Κανονισμού προβλέπει,
μεταξύ άλλων, την παροχή
ηλεκτροδότησης στο 90%
των αφίξεων πλοίων άνω
των 5.000 τόνων από το
κάθε λιμάνι, μετά από
παραμονή δύο ωρών στις
εγκαταστάσεις του, με
καταληκτική χρονολογία
εφαρμογής το 2030»

Η

προσαρμογή της ανάπτυξης
των εμπορικών λιμανιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση είναι πλέον
επιτακτική. Πόσο «έξυπνα» είναι τα δικά μας λιμάνια και ποια βήματα έχουν
γίνει, στην πράξη, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (;) ρωτήσαμε τον
εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) Δημήτρη Ιατρίδη, με τον οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία.
«Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος και τα

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

μέλη της συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση για την υιοθέτηση νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Fit for 55”, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Ο νέος
Κανονισμός για τη χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων που διαμορφώνεται με βάση τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται
να ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών, και πάντως έως το τέλος του
2022, θα μας “λύσει τα χέρια” για έργα αναπτυξιακής πολιτικής στα λιμάνια
της χώρας. Το τρέχον σχέδιο Κανονισμού προβλέπει, μεταξύ άλλων: την
παροχή ηλεκτροδότησης στο 90% των
αφίξεων πλοίων άνω των 5.000 τό-

νων από το κάθε λιμάνι, μετά από παραμονή δύο ωρών στις εγκαταστάσεις
του, με καταληκτική χρονολογία εφαρμογής το 2030, αν και υπάρχουν απόψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
ζητούν την εφαρμογή του νωρίτερα,
ακόμη και σε επίπεδο τριετίας από σήμερα, για όλες τις αφίξεις πλοίων άνω
των 400 τόνων».
Τι άλλο προβλέπει αυτός ο Κανονισμός;
Προβλέπει επίσης την κατασκευή εγ-

καταστάσεων τροφοδοσίας με καύσιμα LNG έως το 2025 για την εξυπηρέτηση και πλοίων διπλού καυσίμου και,
στο γενικότερο πλαίσιο αυτό, τις εγκαταστάσεις από πλωτές πλατφόρμες FSRU και άλλα συνδεόμενα έργα. Πλατφόρμες FSRU κατασκευάζονται στην
Αλεξανδρούπολη και προχωρούν και
σε άλλα ελληνικά λιμάνια. Όμως όλοι
καταλαβαίνουμε ότι το επίπεδο των
απαιτούμενων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό, ώστε κατ’ αρχήν να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ισχύος αυ-

ΕΛΙΜΕ: «Είμαστε σε τροχιά δυναμικού μετασχηματισμού
για να αντιμετωπίσουμε τρεις ακόμη –εκτός του πολέμου
και της πανδημίας– πολύ σημαντικές προκλήσεις: την
πράσινη μετάβαση με τη χρήση ΑΠΕ, την προώθηση
και ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης,
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών»
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τής της μεγάλης ποσότητας ρεύματος
στα λιμάνια με μεταφορά του ρεύματος
στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα καθώς τα λιμάνια στη χώρα μας βρίσκονται εντός των αστικών ιστών. Σχέδια ηλεκτροδότησης πλοίων αναπτύσσονται σήμερα σε όλα τα ελληνικά λιμάνια ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη ζήτηση και, βέβαια,
για λόγους τελικής κανονιστικής συμμόρφωσης. Παράλληλα δρομολογούνται επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, με προώθηση και σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και της
συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών, σε άμεση συνεργασία με το
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, με αξιοποίηση τόσο ίδιων
πόρων όσο και κοινοτικών και εθνικών
κονδυλίων, με βάση πάντα τις προβλέψεις των κανονισμών και των νόμων.
Ένα ζήτημα πάντως που έχει τεθεί
από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας με γενικότερη σημασία για την πρόσβαση διάφορων κατηγοριών πλοίων στα λιμάνια μας είναι και η μη υιοθέτηση
εναλλακτικών καυσίμων και η έλλειψη υποδομών για την παραγωγή
και διάθεσή τους.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα
που αντιμετωπίζουμε είναι η απουσία
ξεκάθαρης απόφασης, τουλάχιστον σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το
είδος των εναλλακτικών καυσίμων των
επομένων ετών. Ένα πραγματικό πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει σήμερα σε
παγκόσμιο επίπεδο εναλλακτικό καύσιμο που να προκρίνεται έναντι των άλλων, σε επίπεδο επικρατούσας τεχνολογίας. Το υδρογόνο, που έχει πολλούς
υποστηρικτές, το LNG, που θεωρήθηκε επί μεγάλο διάστημα ως το κύριο
μεταβατικό καύσιμο, η μεθανόλη, η
αμμωνία, το LPG και βέβαια ο ηλεκτρισμός, ακόμη και το βιοντίζελ, ερίζουν
για την πρωτοκαθεδρία στο ναυτιλιακό
καύσιμο. Το γεγονός αυτό βέβαια μπορεί να προσδίδει ευελιξία στα ίδια τα
πλοία και στους ιδιοκτήτες τους, τους
πλοιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλές επιλογές στον
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό
τους, αλλά δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις μεγάλες στρατηγικές

Σημαντικές
προκλήσεις
Δημήτρης Ιατρίδης,διευθυντής
της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ)

αποφάσεις των διαχειριστών λιμένων.
Τα λιμάνια είναι υποχρεωμένα να προετοιμαστούν για πολλά και διαφορετικά σενάρια και τύπους πλοίων με αντίστοιχα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια
σε ύψος δαπάνης, αλλά και διάρκεια
χρόνου. Η οριστικοποίηση του κειμένου και η ψήφιση του νέου Κανονισμού
Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων
μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να δώσουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις,
στο σκέλος των προκρινόμενων επενδύσεων για τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και τούτο διότι οι παρεμβάσεις για την απανθρακοποίηση στον
κλάδο της ναυτιλίας οφείλουν να
έχουν ρεαλιστικό χαρακτήρα στην
εφαρμογή τους. Θεωρούμε βέβαια ότι
τα οφέλη από το πρασίνισμα στις θαλάσσιες μεταφορές θα είναι σημαντικά. Πάντα όμως με την εφαρμογή της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», που
διέπει ολόκληρο το σώμα του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου. Είμαστε, λοιπόν, υπέρ της απανθρακοποίησης στις θαλάσσιες μεταφορές και
στα λιμάνια, αλλά λέμε «ναι» και στη

διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας
των λιμένων και γενικότερα της ναυτιλίας μας, σε διεθνές επίπεδο. Γιατί ο
ανταγωνισμός πραγματικά και γεωγραφικά είναι κοντά μας.
Ποια είναι η εκτίμησή σας για την
τουριστική κίνηση στα λιμάνια μας
τη χρονιά που διανύουμε;
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε στον
τομέα της κρουαζιέρας για το 2022 είναι πολύ αισιόδοξα και επιβεβαιώνονται με την κίνηση τους πρώτους μήνες
του έτους. Με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, οι κρατήσεις εμφανίζουν αύξηση της τάξης
του 25% συνολικά για τα ελληνικά λιμάνια, με έμφαση στον τομέα του
homeporting, της κορυφαίας πηγής
ανάπτυξης για την ελληνική κρουαζιέρα και τον τουρισμό. Τα ελληνικά λιμάνια αλλάζουν, εκσυγχρονίζονται, αναβαθμίζουν υποδομές και εργάζονται
με σχέδιο και στρατηγική, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην παρούσα δύσκολη
διεθνή συγκυρία, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων
στα ζητήματα των λιμένων, με πολυεπίπεδη παρουσία και παρεμβάσεις,
τονίζει ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΛΙΜΕ Δημήτρης Ιατρίδης: «Τα ελληνικά λιμάνια βρίσκονται σε τροχιά δυναμικού
μετασχηματισμού για να
αντιμετωπίσουν τρεις
ακόμη πολύ σημαντικές
προκλήσεις, την πράσινη
μετάβαση με τη χρήση
ΑΠΕ και άλλων “καθαρών” πηγών ενέργειας,
την προώθηση και ολοκλήρωση της ψηφιακής
μετάβασης με την υιοθέτηση του υποδείγματος
του “έξυπνου λιμανιού”,
την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και των
παρεχόμενων υπηρεσιών
λιμένων, στο επίπεδο που
μπορεί και οφείλει να
βρίσκεται η χώρα μας –
ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».
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Στα σκαριά νέες συνομιλίες μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι δεν αποκλείει καθόλου
μια νέα συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομόλογό του
Σι Τζινπίνγκ τις ερχόμενες εβδομάδες, καθώς ο πρόεδρος των
ΗΠΑ κάνει την πρώτη περιοδεία του στην Ασία με βασικό θέμα
στην ατζέντα τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας και τον πόλεμο
στην Ουκρανία.
Ο Μπάιντεν επισκέπτεται τις συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ αυξάνονται οι
φόβοι για νέα δοκιμή βαλλιστικών όπλων από τον «πυρηνικό
δικτάτορα» της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Ουάσιγκτον
και Σεούλ προειδοποιούν ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να

προχωρήσει σε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου, τερματίζοντας
το μορατόριουμ που κήρυξε το 2017, πιθανόν όσο ο Μπάιντεν
βρίσκεται στην Ασία. Παρότι παραμένει αντιμέτωπος με
ασφυκτικές διεθνείς κυρώσεις, ο Κιμ έχει πολλαπλασιάσει
τις δοκιμές, αρνούμενος τις προτάσεις των ΗΠΑ ώστε να αρχίσουν και πάλι οι διμερείς διαπραγματεύσεις. Η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει σε 16 εκτοξεύσεις όπλων από τις αρχές
του χρόνου.
Η τελευταία συνομιλία Μπάιντεν και Σι, ηγετών των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων, έγινε μέσω βιντεοκλήσης στις 18
Μαρτίου με κύριο ζήτημα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ξαναχτίζουν την Ουκρανία
με λεφτά των ολιγαρχών

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά τρόπους για να χρησιμοποιήσει τα
εκατομμύρια δολάρια από τους
πόρους των Ρώσων ολιγαρχών,
που έχουν παγώσει λόγω των δυτικών κυρώσεων, ώστε να χρηματοδοτηθεί και με
αυτά τα χρήματα το εγχείρημα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο,
όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η Μόσχα έχει ήδη δηλώσει ότι κάτι τέτοιο θα είναι «κλοπή», την ώρα που η ΕΕ
προτείνει επίσης τη χορήγηση δανείου 9
δισ. δολαρίων στην Ουκρανία, ενώ το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία πακέτο-μαμούθ ύψους 40 δισ. δολαρίων για στρατιωτική, οικονομική και
ανθρωπιστική βοήθεια προς το Κίεβο. Η
νέα αμερικανική βοήθεια θα επιτρέψει
στην Ουκρανία να αποκτήσει άρματα μάχης και να ενισχύσει την αντιαεροπορική
άμυνά της.
Παράλληλα, και η ομάδα των G7 (ΗΠΑ,
Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία), των πιο πλούσιων χωρών
παγκοσμίως, ετοιμάζεται να χορηγήσει 20
δισ. δολάρια στην Ουκρανία.

«Κόλαση το Ντονμπάς»
Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να
σφυροκοπούν στην Ανατολική Ουκρανία
το Ντονμπάς, το οποίο έχει μετατραπεί σε
κόλαση, όπως είπε χθες ο πρόεδρος της
χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ταυτόχρονα χαρακτήρισε το γιγαντιαίο πακέτο
βοήθειας από τις ΗΠΑ ως «επένδυση για
την ασφάλεια της Δύσης» απέναντι στη
ρωσική επιθετικότητα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι σχεδόν 800
Ουκρανοί στρατιωτικοί, που ήταν οχυρωμένοι στα δαιδαλώδη υπόγεια της αχανούς
χαλυβουργίας Azovstal, τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη μαρτυρική Μαριούπολη, παραδόθηκαν τις προηγούμενες 24
ώρες, με το σύνολο να φθάνει τους 1.730
από τη Δευτέρα. Δημοσιοποίησε μάλιστα
φωτογραφίες ομάδων ένστολων Ουκρανών που βγήκαν από το εργοστάσιο, ορισμένοι με επιδέσμους και πατερίτσες. Οι
Αρχές στο Κίεβο λένε ότι η Μαριούπολη
καταστράφηκε κατά το 90% και ότι έχουν
σκοτωθεί τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι παρά τις επιτυχίες των ουκρανικών
δυνάμεων στο Χάρκοβο (στα βορειανατολικά), ο ρωσικός στρατός καταφέρνει να
ενισχύει τον έλεγχό του στο Ντονμπάς, κάτι που σημαίνει ότι η σύγκρουση μπορεί να
διαρκέσει για μήνες ακόμη. Οι ρωσικές

δυνάμεις συνεχίζουν να έχουν προβλήματα συνοχής, ηθικού των στρατευμάτων και
επιμελητείας, όπως δήλωσε στον Τύπο
υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, χωρίς να
επιβεβαιώσει όμως τις εκκαθαρίσεις στις
τάξεις της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, για τις οποίες μιλάει το Λονδίνο.

Πρόταση της ΕΕ
να χρηματοδοτήσουν
οι πάμπλουτοι Ρώσοι
την ανοικοδόμηση της χώρας
από τα περιουσιακά στοιχεία
τους που έχουν
δεσμεύσει οι Βρυξέλλες

Γερμανικός Τύπος:
O Ερντογάν σπέρνει
διχόνοια στο ΝΑΤΟ
Με άρθρα και αναλύσεις ο
γερμανικός Τύπος εκτιμά ότι ο
Ερντογάν «σπέρνει τη διχόνοια στο ΝΑΤΟ», προβάλλοντας βέτο στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
«Διπλά παιχνίδια», «εκβιασμούς» και κινήσεις παρακινδυνευμένης διπλωματίας αποδίδονται στον «νεοσουλτάνο»,
ο οποίος παρουσιάζεται να
επενδύει εμμέσως και στον
αντιαμερικανισμό ενόψει των
επόμενων τουρκικών εκλογών.
Ο Ερντογάν λέει ότι οι δύο
σκανδιναβικές χώρες είναι
«ξενώνες τρομοκρατών», ζητώντας την έκδοση στην Τουρκία των Κούρδων του PKK που
έχουν καταφύγει εκεί. Θέλει
επίσης άρση του εμπάργκο
που επιβλήθηκε το 2019 στην
πώληση τουρκικών όπλων στη
Συρία.
Πηγές στο ΝΑΤΟ λένε ότι ο
Ερντογάν θα άρει το βέτο, «καθώς η τουρκική οικονομία έχει
καταρρεύσει και η δημοτικότητά του έχει πέσει σε χαμηλά
επίπεδα». Τα δύο αυτά στοιχεία και ο αντιαμερικανισμός
που διαπνέει σημαντική μερίδα Τούρκων ψηφοφόρων
ωθούν τον Ερντογάν στο να
δώσει μια παράσταση «σύγκρουσης» με τις ΗΠΑ, που δεν
θα διαρκέσει για πολύ ακόμη,
όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυτές.
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Δοκιμάζουμε το Citroen C3
Aircross 1.2 Auto με 130 ίππους!

POLITICAL AUTO

Τ

ο Citroen C3 Aircross αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας,
αποτελώντας τον «μικρό» της εκπρόσωπο στα οχήματα SUV. Θέλοντας να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην
κατηγορία, τo γαλλικό μοντέλο συνδυάζει για
πρώτη φορά την ισχυρότερη έκδοση του 3κύλινδρου βενζινοκινητήρα 1.2 Puretech, ισχύος
130 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο EAT6, σε ένα
«πακέτο» που ποντάρει και στο ελκυστικό κόστος κτήσης του.
Οι τιμές διάθεσης για το ανανεωμένο Citroen C3
Aircross για τη βασική έκδοση 1.2Τ 110Ps Feel Pack
ξεκινούν από τις 20.400 ευρώ, ενώ για την πιο ισχυρή
έκδοση 1.2Τ 130Ps Shine με το αυτόματο κιβώτιο της
δοκιμής μας η τιμή αυξάνεται στις 24.650 ευρώ.

Πιο δυναμικό και όμορφο
Το ανανεωμένο C3 Aircross έχει αποκτήσει ένα
πιο δυναμικό παρουσιαστικό, με το εμπρός μέρος
του να υιοθετεί τις τελευταίες σχεδιαστικές «εξελίξεις» της γαλλικής εταιρείας. Ο νέος προφυλακτήρας και τα σαφώς μικρότερα κύρια φωτιστικά σώματα αποτελούν τις βασικές αλλαγές που παρατηρεί κανείς στο εμπρόσθιο μέρος. Επίσης, οι απαλές
καμπύλες έχουν δώσει τη θέση τους στις ακμές και
τις έντονες γωνίες.
Από το πλάι ξεχωρίζουν η απόσταση 178 χιλιοστών από το έδαφος και οι μπάρες οροφής, στοιχεία που ενισχύουν τη δυναμική εικόνα ενός SUV
μοντέλου. Στο πίσω μέρος επίσης καταγράφεται μια
πιο δυναμική εικόνα, με τα φωτιστικά σώματα και
τον προφυλακτήρα να τονίζουν τον SUV χαρακτήρα
του γαλλικού μοντέλου.

Στο εσωτερικό η μοντέρνα, χαρακτηριστική εικόνα του μικρού της γαλλικής εταιρείας έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα προσεγμένη η αισθητική του ταμπλό, η οποία
ενισχύεται από την ποιοτική επιλογή των υλικών
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του.
Η νέα οθόνη στο κέντρο του ταμπλό διαθέτει πλέον καλύτερα και πιο ευκρινή γραφικά, ωστόσο
απαιτεί κάποια εξοικείωση, αφού ακόμη και ο
έλεγχος του κλιματισμού βρίσκεται στο μενού της
οθόνης. Χώροι για τοποθέτηση αντικειμένων υπάρχουν αρκετοί στο εσωτερικό του μικρού SUV, στην
κεντρική κονσόλα και στις μεγάλες θήκες στις πόρτες, με το ντουλαπάκι του συνοδηγού να έχει ύψος
αλλά και βάθος για τη φιλοξενία και μεγαλύτερων
αντικειμένων.
Τα αναπαυτικά καθίσματα με τις ποιοτικές και
ευχάριστες στην αφή επενδύσεις προσφέρουν
άνεση τόσο στους εμπρός όσο και σε εκείνους
που κάθονται πίσω. Η Citroen έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην εκμετάλλευση των 4.160 χλστ.,
που είναι το μήκος του C3 Aircross, προσφέροντας μια ευρύχωρη καμπίνα για τέσσερις επιβαίνοντες με αρκετό χώρο.
Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο 3κύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.2 Puretech του Ομίλου PSA, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται με το αυτόματο
κιβώτιο EAT6 (6 σχέσεων), το οποίο διαθέτει και
χειροκίνητη λειτουργία.
Στην πράξη, το μηχανικό σύνολο αποδείχτηκε
ιδιαίτερα πρόθυμο να κινήσει με άνεση το αμάξωμα
του Citroen C3 Aircross χωρίς να χρειάζεται να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες καυσίμου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας το γαλλικό

μοντέλο χρειαζόταν περίπου 6 λίτρα για κάθε 100
χλμ. με μεικτή χρήση.

Γαλλική άνεση
Ο βενζινοκινητήρας του 1,2 λίτρου των 130 ίππων
και 234 Nm παρέχει παράλληλα την απαραίτητη
ώθηση για να εκμεταλλευτείτε τα υψηλά περιθώρια
πρόσφυσης χωρίς κόπο. Στο εθνικό οδικό δίκτυο το
Citroen C3 Aircross κινείται με την ίδια άνεση,
όπως και στην πόλη, ενώ ακόμη και όταν το ταχύμετρο ξεπερνά τα 180 χλμ./ώρα, παραμένει εντυπωσιακά ευθύβολο και σταθερό χωρίς να προκαλούνται έντονοι θόρυβοι. Ωστόσο, αν ο οδηγός κινείται
στα όρια του ΚΟΚ, τότε θα απολαύσει ένα ήρεμο και
άνετο ταξίδι με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης
που υπολογίζεται σε 5,2 λίτρα για κάθε 100 χλμ.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη χειροκίνητη λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου ώστε να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες του κινητήρα. Μέσα
στην πόλη το Citroen C3 Aircross με αυτόματο κιβώτιο αποτελεί μια «όαση» μέσα στην έρημο, καθώς
όλα είναι απλά και ήρεμα. Ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως την ύπαρξη του αυτόματου κιβωτίου, ενώ η
ύπαρξη συστήματος Start - Stop θα μειώσει τόσο
την κατανάλωση όσο και τις εκπομπές CO2. Η διαδικασία παρκαρίσματος είναι εύκολη υπόθεση με την
ύπαρξη αισθητήρων, ωστόσο η έλλειψη κάμερας
οπισθοπορείας κάνει έντονη την απουσία της.
Εκτός δρόμου το γαλλικό μοντέλο θα κινηθεί
άνετα σε χωματόδρομους ή επαρχιακούς δρόμους,
με την ανάρτηση να φιλτράρει στο μέγιστο τις κακοτεχνίες, ωστόσο η έλλειψη τετρακίνησης ή του συστήματος Grip Control δεν επιτρέπει την κίνηση σε
άμμο, χιόνι ή δύσβατες περιοχές…

Σοκ! Άγνωστο βακτήριο «τρώει» τα καύσιμα στα ρεζερβουάρ
Άγνωστο παραμένει το 99% των μικροβίων των τρισεκατομμυρίων ειδών
βακτηρίων, πρωτόζωων και μυκήτων (χωρίς τους ιούς) που κατοικούν στη
Γη, σύμφωνα με έρευνα του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Rush (Σικάγο) με επικεφαλής τον Kenneth J. Locey, που δημοσιεύτηκε σε διεθνή οργανισμό πριν από έξι χρόνια. Τώρα οι ερευνητές ανακάλυψαν μια συγκεκρι-

μένη μικροσκοπική μικροβιακή ζωή στα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων
αυτοκινήτων, που διαφέρει από αυτή που εντοπίζεται σε εδάφη μολυσμένα
με πετρέλαιο, με την ικανότητα να επιβιώνει σε ακραίο περιβάλλον, ενώ έχει
μεγάλες δυνατότητες βιοαποικοδόμησης καυσίμων από περιβάλλοντα μολυσμένα με diesel ή βενζίνη!
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Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα
στον μικρό τελικό
Σ

τον μικρό τελικό της παρηγοριάς θα παίξει
σήμερα (17.00, Nova) ο Ολυμπιακός κόντρα
στην Μπαρτσελόνα στο Final-4 του Βελιγραδίου και τρεις ώρες αργότερα θα γίνει ο μεγάλος
ανάμεσα στην τουρκική Εφές Αναντολού και τη Ρεάλ
Μαδρίτης. Στους ημιτελικούς, Ολυμπιακός - Εφές
74-77 και Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-86.
Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, το τελευταίο δευτερόλεπτο δεν ήταν το τυχερό του αυτή τη φορά, ούτε ο
Κώστας Σλούκας ο «σωτήρας» του, όπως συνέβη
αρκετές φορές στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Ήταν ο Μίσιτς που πήρε την μπάλα και αφού
έκανε δυο τρεις περιστροφές για να βρει ελεύθερο
σουτ, το έκανε κάτω από την πίεση του Βεζένκοφ.
Μέσα η μπάλα, τέλος. Σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, ένα
λάθος δίνει έναν τίτλο. Κατά τους ειδήμονες, ο
Μπαρτζώκας, που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προ-

πονητής της σεζόν στη EuroLeague, έπρεπε να δώσει εντολή να γίνει φάουλ ενώ υπήρχε ακόμα χρόνος, ή να διατάξει double team στον σκόρερ. Δεν
έγινε τίποτα από τα δύο. «Εγώ φταίω, ζητώ συγγνώμη», τα λόγια του Βεζένκοφ. «Ο Ολυμπιακός του
υψηλού επιπέδου ήρθε για να μείνει», του Γιώργου
Μπαρτζώκα.
Στην κατακλείδα του ματς, οι καλύτεροι σκόρερ
του Ολυμπιακού Σλούκας και Βεζένκοφ δεν σημείωσαν τους «προβλεπόμενους» πόντους, σε αντίθεση
με τους Λάρκιν και Μπράιαντ της Εφές. Στα τελευταία 20’’ ο Χασάν ισοφάρισε σε 74-74 για τον Ολυμπιακό και τότε έγιναν όλα τα ανάποδα. Είχε πολύ
χρόνο, αν γινόταν αμέσως φάουλ. Ανέλαβε ο Μίσιτς
και πέτυχε το νικητήριο καλάθι. Τα δεκάλεπτα: 2118, 43-42, 63-66, 74-77. Ολυμπιακός: Γουόκαπ 5,
Ντόρσεϊ 11, Φαλ 7, Σλούκας 11, Μάρτιν 11, Βεζένκοβ

5, Πρίντεζης 2, Παπανικολάου 10, Μακίσικ 12. Εφές:
Λάρκιν 21, Μπομπουά, Σίνγκλετον 5, Μπράιαντ 16,
Πλάις 8, Μίτσιτς 15, Ντάνστον 12.
Στον άλλο ημιτελικό-«clasico», η Μπαρτσελόνα
ήταν το φαβορί κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρώτο μέρος είχε προηγηθεί και με 9 πόντους, έφτασε
και τους 13 στην αρχή της τρίτης περιόδου. Στο τέλος
βρέθηκε στους -4 από την αντεπίθεση των Μαδριλένιων. Οι «μπλαουγκράνα» αντέδρασαν, ισοφάρισαν
το ματς σε 75-75. Στα τελευταία επτά δεύτερα ο Γιουλ
έκανε το 83-83 και ο Γιαμπουσέλε το τελικό 83-86. Τα
δεκάλεπτα: 19-19, 45-34, 56-60, 83-86. Μπαρτσελόνα: Ντέιβις 15, Έξουμ 7, Σανλί 2, Σμιτς 1, Χέιζ-Ντέιβις, Λαπροβίτολα 17 Αμπρίνες 7, Γιοκουμπάιτις 4,
Μίροτιτς 26, Καλάθης 4. Ρεάλ Μαδρίτης: Κοζέρ 18
Φερνάντεθ 3, Αμπάλντε 7, Χανγκά 4, Ντεκ 7, Πουαριέ
6, Ταβάρες 8, Γιουλ 15, Γιαμπουσέλε 18.

Χαμένοι για ένα τρίποντο «ερυθρόλευκοι»
και «μπλαουγκράνα», Ρεάλ Μαδρίτης - Εφές στον μεγάλο
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Τελικός των πολλαπλών
εξετάσεων
Aπόψε στο ΟΑΚΑ με 50.000 κόσμο στην κερκίδα

Σ

το σχεδόν κατάμεστο από 50.000 κόσμο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός
υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20.00, Cosmote TV), σε ένα ματς όπου δίνουν εξετάσεις
όλοι οι εμπλεκόμενοι. Από τους προπονητές, τους παίκτες, τους θεατές, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, τη διοργανώτρια αρχή ΕΠΟ, έως τις
ίδιες τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ).
Επί των εξωαγωνιστικών, από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουν από το
πρωί του Σαββάτου περίπου 20.000 κόσμος με λεωφορεία και αυτοκίνητα. Τα αστυνομικά μέτρα είναι αυστηρά και προβλέπουν τρεις ελέγχους. Ο πρώτος στα διόδια των Μαλγάρων, ο δεύτερος στις Αφίδνες
και ένας τρίτος έξω από το ΟΑΚΑ. Οι μη έχοντες εισιτήρια, ταυτότητα
ή δίπλωμα για ταυτοποίηση δεν θα πλησιάζουν καν το στάδιο. Οι οπαδοί, μαζί και με αυτούς του Παναθηναϊκού, δίνουν εξετάσεις για το αίτημα του τελευταίου χρόνου να επιτρέπονται οι μετακινήσεις τους στα
εκτός έδρας ματς.

Δίνουν εξετάσεις οι ΠΑΕ
Οι ΠΑΕ δίνουν εξετάσεις σχετικά με το μοίρασμα των εισιτηρίων, αν
δηλαδή δόθηκαν και σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στους
συνδέσμους των οργανωμένων οπαδών, όπως προβλέπει ο νόμος. Το
αυτό και η ΕΠΟ, που λογικά θα πρέπει να έχει στα χέρια της τη λίστα με
όλα τα ονόματα των εισερχομένων. Παρενθετικά, όσον αφορά την
ΕΠΟ, θα έπρεπε να έχει ήδη υπογράψει τη σύμβαση με το ΟΑΚΑ, με
περιεχόμενο τις προβλεπόμενες ρήτρες αν γίνουν επεισόδια και
υπάρξει φθορά ξένης περιουσίας. Εξετάσεις δίνει και η αστυνομία

Ομάδα
Τρόπαια Φιναλίστ
Ολυμπιακός ............28 ..................14
Παναθηναϊκός ........18....................11
ΑΕΚ..........................15....................11
ΠΑΟΚ ......................8 ....................13
Πανιώνιος ................2......................4
Λάρισα......................2......................2
Άρης ........................1......................8
Ηρακλής ..................1......................4
ΟΦΗ..........................1 ......................1
Εθνικός ....................1 ......................Καστοριά ..................1 ......................Δόξα Δράμας ..........-......................3
Ατρόμητος ................-......................2
Πιερικός ..................- ......................1
Αθηναϊκός................- ......................1
Απόλλων Σμ. ............- ......................1
Ιωνικός ....................- ......................1
Αστέρας Τρ. ..............- ......................1
Ξάνθη........................- ......................1

Παναθηναϊκός
Μπρινιόλι
Κώτσιρας
Χουάνκαρ
Βέλεζ
Σένκεφελντ
Ρούμπεν
Γκατσίνοβιτς
Βιγιαφάνιες
Αϊτόρ
Παλάσιος
Ιωαννίδης

ΠΑΟΚ
Πασχαλάκης
Λύρατζης
Σίντκλεϊ
Κρέσπο
Ίνγκασον
Κούρτιτς
Αoυγκούστο
Τσιγγάρας
Μπίσεσβαρ
Ζίφκοβιτς
Άκπομ

για την αστυνόμευση, αν και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει
οργανώσει καλά την επιχείρηση σε συνεργασία με τους άλλους φορείς. Κατά τα κλασικά, αν γίνει το οτιδήποτε απόψε, «θα φταίει η
αστυνομία». Αν υπάρξουν συλλήψεις από επεισόδια, να θυμίσουμε
ότι ψηφίστηκε το ιδιώνυμο.

Διαφορετική προσέγγιση
Επί αγωνιστικών θεμάτων, οι φιναλίστ έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ναι, φυσικά, το Κύπελλο είναι ένας τίτλος, αλλά για τον ΠΑΟΚ
είναι μια «σωτηρία», καθότι ξεκίνησε για το πρωτάθλημα και βρέθηκε
19 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, «ξεζουμισμένος», όπως είπε ο
προπονητής του Ραζβάν Λουτσέσκου από την άριστη ευρωπαϊκή του
περιπέτεια. Κατά κοινή ομολογία, ο ποδοσφαιρικός «στόλος» του ΠΑΟΚ είναι γερασμένος και ο τελικός είναι μια ευκαιρία για τα κουράγια
του καθενός, διαβατήριο για την επόμενη σεζόν.
Ο Παναθηναϊκός του αναμορφωτή Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στόχο το
τρόπαιο, για να ζητήσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος της επόμενης
σεζόν. «Είμαστε Παναθηναϊκός, δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι με 22 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό», τα λόγια του Γιοβάνοβιτς, που ανανέωσε κιόλας για δύο χρόνια με τους «πράσινους».
Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Ισπανός Λαόθ, κορυφαία
σφυρίχτρα στον κόσμο ενδεχομένως, ο οποίος σφύριξε τον
περσινό τελικό του Champions League ανάμεσα στην Τσέλσι
και τη Μάντσεστερ Σίτι 1-0.

20.00, Cosmote TV
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Ο «Ταξιτζής» έρχεται στην Ελλάδα!

POLITICAL ΑRT

Ο

οσκαρικός θρύλος
της 7ης Τέχνης Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο επίσης οσκαρικός Τζέιμς
Φοξ, ο γόης Σκοτ Ίστγουντ (γιος
του Κλιντ Ίστγουντ) και ο Τζον
Λεγκουιζάμο έρχονται στην Ελλάδα!
Η άφιξη της χολιγουντιανής
αφρόκρεμας στη χώρα μας κάνει
ήδη τον γύρο του κόσμου, ενώ
Θεσσαλονίκη και Δράμα είναι
πανέτοιμες για την υποδοχή των
διάσημων ηθοποιών που θα καταφθάσουν για τα
γυρίσματα της αμερικανικής κινηματογραφικής
ταινίας «Tin Soldier».
Ο «Τελευταίος των Μεγιστάνων», ο ανεπανάληπτος «Ταξιτζής» αλλά και ο σκληρός Βίτο Κορλεόνε στον «Νονό ΙΙ», θα συνδυάσει δουλειά και business, αφού επένδυσε επιχειρηματικά στη Σαντορίνη. Στα τέλη Μαΐου, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο θα
μεταβεί στο κοσμοπολίτικο νησί για να παραστεί
στα εγκαίνια του πολυτελέστατου ξενοδοχείου
«Nobu», ιδιοκτησίας του, μαζί με τον φημισμένο
σεφ Nobu Matsuhisa.

«Tin Soldier»
Οι παραγωγοί του πανάκριβου φιλμ -κόστους σχεδόν 50.000.000 δολαρίων«κλείδωσαν» πριν από μερικούς μήνες συγκεκριμένους
χώρους και περιοχές στις
δύο μεγαλουπόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Η ΧΑΝΘ, το
κέντρο της πόλης του Θερμαϊκού, καθώς και χωριά και
αξιοθέατα της Δράμας θα
αποτελέσουν το φόντο της
ταινίας δράσης που θα έχει από όλα: Ανθρωποκυνηγητό, δολοφονίες, ακόμα και εκρήξεις.
Όσο για την πόλη του εμβληματικού Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους, θα εγκαινιάσει με τον
καλύτερο τρόπο την είσοδό της στην παγκόσμια
βιομηχανία του θεάματος, αφού θα αναδειχθούν
κομβικά σημεία ομορφιάς της, όπως το Καπνολογικό Ινστιτούτο, το Σπήλαιο των Πηγών του Αγγίτη (Μααρά) στον Δήμο Προσοτσάνης, το φράγμα της ΔΕΗ στην Πλατανόβρυση και η γέφυρα
του ποταμού Νέστου στον Δήμο Παρανεστίου.
Στο καστ των 300 περίπου συντελεστών, θα

συμμετάσχουν και Έλληνες ηθοποιοί και κομπάρσοι καθώς και κάτοικοι των περιοχών.

Η υπόθεση
Η πλοκή της ταινίας «Tin Soldier» περιστρέφεται γύρω από τον «The Bokushi» (Τζέιμς Φοξ), ο
οποίος αποτελεί ένα είδος κήρυκα για χιλιάδες
βετεράνους πολέμου, που τους προσηλυτίζει με
την υπόσχεση να τους δώσει προστασία και σκοπό στις ζωές τους. Ύστερα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να εισχωρήσει στο απόρθητο
φρούριο αυτής της παραστρατιωτικής μονάδας, ο
Emmanuel Ashburn (Ρόμπερτ ντε Νίρο) επιστρατεύει τον Nash Cavanaugh (Σκοτ Ίστγουντ),
έναν πρώην ακόλουθο του Bokushi. Ο Nash έχει
σκοπό να εκδικηθεί τον άνθρωπο που του πήρε
τα πάντα, καθώς και τον έρωτα της ζωής του.

Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο Σκοτ
Ίστγουντ και ο Τζον Λεγκουιζάμο
στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα
του «Tin Soldier»

Ο Ανδρέας Μπούσιος μάς συστήνει «Το Βασίλειο της Ακακίας»
Με πηγή έμπνευσης τον γιο του Ορφέα, ο Ανδρέας
Μπούσιος μάς παρουσιάζει το βιβλίο του με τίτλο «Το
Βασίλειο της Ακακίας»! Πρόκειται για μια φανταστική ιστορία με ηρωίδα μια στρουθοκάμηλο, οι περιπέτειες της οποίας αντανακλούν το ισχυρό μήνυμα του
συγγραφέα πως η αυτοπεποίθηση και η καλοσύνη
ενισχύουν τις δεξιότητες των παιδιών.
«Η στρουθοκάμηλος Μπεέττυ καθοδόν προς τον
μεγάλο στόχο της, το Βασίλειο της Ακακίας, συναντά
την αγάπη αλλά και την προδοσία. Τη φιλία αλλά και
τον χλευασμό. Την αδυναμία αλλά και την περηφάνια. Τον φόβο αλλά και την εκπλήρωση του σκοπού

της ζωής της», ανέφερε ο δημιουργός στην παρουσίαση του βιβλίου, προσθέτοντας: «Η Μπεέττυ πέφτει θύμα bullying εξαιτίας του ότι είναι διαφορετική. Με μοναδικό όπλο την αγνότητά της, που μένει
ακλόνητη μέχρι το τέλος, θα καταφέρει να φτάσει
στον προορισμό της νικήτρια, αφήνοντας πίσω τις
όποιες πληγές, έτοιμη πια να γευτεί τη γλύκα και την
ομορφιά της αιώνιας φιλίας, γιατί “η αγάπη όλα τα
νικάει!”».
«Μια μέρα άλλαξαν όλα, σε μια μέρα άλλαξαν
όλοι». Το βιβλίο του Ανδρέα Μπούσιου είναι για ηλικίες άνω των 9 ετών.
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Στον «Φάρο του Κόσμου»

Π

εριοδεία με τις « Έλλα & Άλλυ» ξεκίνησε η Ζέτα Δούκα! Η
γλυκιά μαμά ταξιδεύει ανά την Ελλάδα παρουσιάζοντας τα
παιδικά της μυθιστορήματα με την υποστήριξη σημαντικών
ανθρώπων. «Είχα την ευτυχία να βρεθώ στις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη
και τη Λάρισα, στα πλαίσια εκδηλώσεων και παρουσιάσεων των βιβλίων μου και να συναντήσω ανθρώπους που δεν γνώριζα, όπως η
Φωτεινή Αραμπατζή που διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση
“Μαζί πιο δυνατές” για τους χίλιους ρόλους των γυναικών των Σερρών, αλλά και κάποιους που γνωρίζω καλά και εκτιμώ βαθιά, όπως ο
Σωτήρης Πολύζος και η Ελένη Ξυνοπούλου, που μου έκαναν την τιμή
να μιλήσουν για τα βιβλία μου στη Λάρισα. Είχα όμως και την τεράστια τιμή να επισκεφτώ τον “Φάρο του Κόσμου”, που ίδρυσε ο ακούραστος και γλυκύτατος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης, με
τη βοήθεια κι άλλων σπουδαίων ανθρώπων, κληρικών και μη».

Οικογενειακή
υπόθεση

Baby bloom

«Βράχος» ο Χρήστος Σπανός
στο πλευρό της κόρης του Μαρίνας, που κάνει τα παρθενικά της
βήματα στο πεντάγραμμο. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια θα εμφανισθεί απόψε σε γνωστή μουσική σκηνή, με τον διάσημο
μπαμπά της να υπογράφει την
καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος. «Και ναι, είναι περισσότερη η χαρά όταν δουλεύουμε
μαζί. Και σε live έχουμε καιρό να
το κάνουμε. Ανυπομονώ», έγραψε τρυφερά ο ηθοποιός.

Και το όνομα αυτής, Ιωάννα! Τη μονάκριβή τους
κόρη βάφτισαν η Κωνσταντίνα Κομμάτα και ο Γιώργος Σαμαράς, στη Θεσσαλονίκη. Το μυστήριο τελέσθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ενός έτους
νεοφώτιστη να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων με τα νάζια και τα χαμόγελά της. Η
παρουσιάστρια και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής,
ντυμένοι στα λευκά, παρακολούθησαν συγκινημένοι τη μικρή να βουτά στη στολισμένη με πολύχρωμα λουλούδια κολυμπήθρα, ενώ θα ακολουθήσει ο
γάμος τους το καλοκαίρι στην Κρήτη.

Να η ευκαιρία!

Από κορμί, κορμάρα

Λαμπερή βραδιά προς τιμήν της Σάσας
Ντάριο! Ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τριανταφυλλίδης παρουσίασε τη βιογραφία της
σπουδαίας χορογράφου που αγάπησε όλη η
Ελλάδα μέσα από την εκπομπή ταλέντων
«Να η ευκαιρία» και εκείνη έδωσε το «παρών», ποζάροντας χαμογελαστή. «Είναι
ένας υπέροχος άνθρωπος γεμάτος ζωή, μια
θαυμάσια φίλη. Πολλοί την τιμήσαμε απόψε!
Από τα παλιά κι από τους νέους», αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στο αριστερό του πόδι!
Μερακλής έκανε tattoo την Αγγελική Νικολούλη! Άγνωστος
άντρας παρουσίασε στο TikTok την παρουσιάστρια της
εκπομπής αναζητήσεων «Φως στο Τούνελ» να φιγουράρει σε
ασπρόμαυρο τατουάζ στο αριστερό του πόδι, κατακτώντας
χιλιάδες likes από τους έκπληκτους followers του. Ο
θαυμαστής της Ελληνίδας «Μις Μαρπλ» επέλεξε φωτογραφία
της δημοσιογράφου με ριγέ σακάκι, τα γνωστά γυαλιά μυωπίας
και το χέρι στη μέση!

«Φέτες» έγινε η Μαρία Κορινθίου, μετά την πολύμηνη δίαιτα που της χάρισε μια απίθανη, λεπτή σιλουέτα. Η δημοφιλής ηθοποιός έμεινε κυριολεκτικά μισή και με άνεση πλέον ποζάρει στο Instagram,
μόνο με τα εσώρουχά της. «Ανεβαίνω στη ζυγαριά μπορεί να ανέβηκα και 20 φορές- και συγκλονίστηκα. Είχα πάρει αρκετά. Εκείνη την ώρα, είπα, από
σήμερα ξεκινάω αποτοξίνωση με πρωτεϊνούχα διατροφή», δήλωσε σχετικά με την απόφασή της να
απαλλαγεί άμεσα από τα περιττά κιλά.
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Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος
του ΕΔΟΕΑΠ

Το δέρμα «προδίδει» τον διαβήτη

Τ

ο δέρμα είναι «παράθυρο» για πολλά
συστηματικά νοσήματα. Η έγκαιρη αναγνώριση των δερματικών εκδηλώσεων
αυτών των νοσημάτων μπορεί να επιταχύνει τη σωστή διάγνωση και την έγκαιρη έναρξη
θεραπείας. Μεταξύ των παθήσεων που μπορεί να
εκδηλωθούν στο δέρμα συμπεριλαμβάνεται ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Όταν παρουσιαστούν ορισμένες χαρακτηριστικές
δερματικές βλάβες, αυτό σημαίνει πως είτε το άτομο
πάσχει από αδιάγνωστο προδιαβήτη ή διαβήτη, είτε
χρειάζεται προσαρμογή η αντιδιαβητική θεραπεία
του, διότι το σάκχαρό του παραμένει αρρύθμιστο.
«Οι πιθανές βλάβες είναι πολλές και διαφορετικές,
αλλά η εμφάνισή τους απαιτεί έλεγχο από έναν ιατρό», τονίζει ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ
Μάρκος Μιχελάκης, του ΕΔΟΕΑΠ.
Υπολογίζεται ότι ποσοστό έως και 50% των
ασθενών με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 εκδηλώνουν δερματικές επιπλοκές κάποια στιγμή στην
πορεία της νόσου τους. «Οι δερματοπάθειες αυτές μπορεί να είναι καλοήθεις ή να προκαλούν
παραμόρφωση του δέρματος ή, σπανιότερα, να
απειλήσουν τη ζωή», εξηγεί ο κ. Μιχελάκης και
συνεχίζει: «Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ένδειξη της γλυκαιμικής ρύθμισης, δηλαδή του πόσο
καλά ή όχι ρυθμίζει ο πάσχων τα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα του. Μπορεί επίσης να
αποτελέσουν την πρώτη ένδειξη της γλυκαιμικής
απορρύθμισης ενός ασθενούς. Η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείρισή τους είναι σημαντική για
τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των πασχόντων

και για την αποφυγή των σοβαρών και ανεπιθύμητων ενεργειών του διαβήτη».
Η πιο συχνή δερματική εκδήλωση που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης είναι η λεγόμενη διαβητική δερματοπάθεια (diabetic dermopathy).
Χαρακτηρίζεται από μικρές, σκουρόχρωμες κηλίδες ή, λιγότερο συχνά, γραμμές, που κατά κανόνα

Καλή ρύθμιση
του σακχάρου
Ο ειδικός αναφέρει πως οι ασθενείς που είναι
επιρρεπείς στην ανάπτυξη επίμονων δερματικών λοιμώξεων και μυκητιάσεων, στην έντονη ξηροδερμία, ακόμα και στη διαταραχή
της επούλωσης των πληγών τους μπορεί να
εκδηλώσουν πολλά είδη εξανθημάτων και
άλλες δερματικές βλάβες, καθώς και να παρουσιάσουν επιδείνωση δερματοπαθειών
όπως η ακμή, το έκζεμα και η ψωρίαση. «Οι
περισσότερες δερματικές επιπλοκές του διαβήτη δεν είναι απειλητικές για τη ζωή και
μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Ωστόσο η αποτελεσματικότερη θεραπεία είναι ο καλός γλυκαιμικός
έλεγχος. Αν ρυθμιστούν καλά τα επίπεδα του
σακχάρου, διευκολύνεται και η αντιμετώπιση
των δερματοπαθειών. Ειδάλλως, το επίμονα
αυξημένο σάκχαρο θα παρεμποδίζει τις επιδράσεις της όποιας αγωγής για το δέρμα»,
καταλήγει ο κ. Μιχελάκης.

εμφανίζονται στην κνήμη των ασθενών. Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται στα μπράτσα,
στους μηρούς, στον κορμό ή σε άλλα σημεία του
σώματος. Οφείλονται στις βλάβες που προκαλεί ο
διαβήτης στα αιμοφόρα αγγεία. Όταν έχουν ωοειδές σχήμα θυμίζουν τις κηλίδες της ηλικίας. Σε
αντίθεση με αυτές, όμως, μπορεί να εξαφανιστούν σε 18-24 μήνες. Μία άλλη συχνή επιπλοκή
είναι η διαβητική πάχυνση (diabetic thick skin). Οι
προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος μπορεί
να παρουσιάζουν πάχυνση, κηρώδη υφή ή να
έχουν οίδημα (πρήξιμο). Οι ασθενείς μπορεί να
είναι ασυμπτωματικοί ή να παρουσιάζουν μειωμένη αισθητικότητα και πόνο.
Ειδικά στους πάσχοντες από τύπου 1 διαβήτη
και σε όσους έχουν μακροχρόνια νόσο, η πάχυνση θυμίζει το σκληρόδερμα, καθώς προκαλεί
σκλήρυνση του δέρματος και του προσδίδει κηρώδη όψη. Οι όμοιες με το σκληρόδερμα δερματικές βλάβες (scleroderma-like skin changes)
αναπτύσσονται σταδιακά, συμμετρικά και αμφοτερόπλευρα σε ορισμένα τμήματα των άκρων, κυρίως στη ραχιαία επιφάνεια των δακτύλων (σκληροδακτυλία) των χεριών και στο δέρμα πάνω από
τις αρθρώσεις τους.

Η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση
των δερματοπαθειών είναι σημαντική
για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής
των πασχόντων
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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

(23/9-23/10)
Ξεκινά μια πιο επικοινωνιακή περίοδος για εσάς,
βάζοντας τις ανάγκες σας σε πρώτο πλάνο. Αυτό
το Σαββατοκύριακο θα είναι μια καλή ευκαιρία να
αναζητήσετε τις πηγές που θα σας δώσουν χαρά.
Αφήστε πίσω τις καταστάσεις που δεν στηρίζουν
τις ανάγκες σας.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Θα νιώσετε περισσότερη ασφάλεια, σε συναισθηματικό και υλικό επίπεδο, εφόσον ο Ήλιος για
έναν μήνα θα φωτίζει τον τομέα των αποκτημάτων σας. Θα νιώσετε ότι είναι πιο εύκολο αυτή την
περίοδο να αποκτήσετε τα οποιαδήποτε αγαθά.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ο Ήλιος πλέον περνά στο δικό σας ζώδιο και ξεκινά η περίοδος των γενεθλίων σας. Είναι, λοιπόν,
πολύ σημαντικό για εσάς να πάρετε αυτή την περίοδο σωστές αποφάσεις και χωρίς να υπερβάλετε, να κάνετε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό
σας, που μπορεί να είναι ένα ταξίδι ή μια αλλαγή
που θα σας ανανεώσει.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Ο Ήλιος θα περάσει στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι, μια θέση που μπορεί να σας δημιουργήσει
μεγαλύτερη εσωτερικότητα και να αναζητήσετε
απαντήσεις που αν δεν τις βρίσκετε στους άλλους
θα στραφείτε στον εαυτό σας και στο μαγικό υποσυνείδητό σας.

Λέων

O

Ήλιος περνά στο ζώδιο των Διδύμων,
όπου αλλάζουν οι ενέργειες και
ανανεώνονται οι σκέψεις και η
επικοινωνία μας. Έχουμε την τάση
να μετακινηθούμε, βάζοντας στο καθημερινό
μας πρόγραμμα συναντήσεις και χρόνο για
διασκέδαση. Έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο
είναι το ξεκίνημα μιας ευνοϊκότερης
περιόδου από την προηγούμενη, ιδίως γιατί
η εξωστρέφεια θα μας βοηθήσει να
αναφερόμαστε και να λειτουργούμε με το
«εμείς» και όχι μόνο με εγωκεντρικά
κίνητρα.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Ξεκινά μια πολύ καλή περίοδος για εσάς, με
φλερτ, νέες γνωριμίες. Γενικότερα, μια ανάσα αλλαγής φυσά και αυτό θα σας αρέσει αρκετά. Μάλλον θα έχετε καλύτερη διάθεση για να ακούσετε
τους άλλους και να αφουγκραστείτε τις επιθυμίες
τους.

(23/7-22/8)
Ο Ήλιος που σας αντιπροσωπεύει, περνά σε έναν
ιδιαίτερο τομέα, όπου αναζωογονεί την ψυχολογία σας και φροντίζει, ώστε να θέσετε νέους στόχους. Οι φίλοι και γενικότερα η κοινωνική σας
ζωή θα έχουν την τιμητική τους, ξεκινώντας από
αυτό το Σαββατοκύριακο.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Αν και ο Ερμής είναι ανάδρομος και δημιουργεί
κάποιες ανατροπές, κυρίως στα επαγγελματικά
σας, αυτές οι μέρες έχουν να σας δώσουν πολύ
καλές συνθήκες, μέσα από την επαγγελματική
σας καταξίωση. Σταδιακά θα πετύχετε κάποιους
πολύ βασικούς επαγγελματικούς στόχους, που
θα έχουν και αρκετή αναγνώριση από τους άλλους.

(24/10-21/11)
Είστε σε μια περίοδο που τα πάντα κινούνται στα
άκρα, στο πολύ και στην υπερβολή. Με τον Ήλιο
να περνά στο όγδοο ηλιακό σας σπίτι, θα ασχοληθείτε περισσότερο με οικονομικές εκκρεμότητες,
αλλά και θα νιώσετε περισσότερο έτοιμοι να έρθετε πιο κοντά με κάποια αναπάντητα ερωτήματα
που είχατε έως τώρα.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ο Ήλιος περνά αυτό το Σαββατοκύριακο στο
έβδομο ηλιακό σας σπίτι, μια πραγματικά σημαντική στιγμή, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχετε
τη διάθεση και την επιθυμία να δώσετε περισσότερο χρόνο για την προσωπική σας ζωή. Ξεκινά,
λοιπόν, μια περίοδος τριάντα ημερών γεμάτη από
γνωριμίες και συντροφική διάθεση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Καλή περίοδος ανοίγεται για εσάς σε θέματα που
αφορούν την υγεία σας, αλλά και τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Ακόμη και με κάποιες καθυστερήσεις, που μπορεί να είναι θετικές για εσάς, θα
υπάρξει μεγάλη βελτίωση στην καθημερινότητά
σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Πολύ θετική η νέα θέση του Ήλιου, στο ζώδιο των
Διδύμων, όπου φροντίζει την ψυχολογική σας
ανάταση. Η δημιουργικότητα και η καλή σχέση
σας με τα παιδιά είναι ένα από τα αισιόδοξα σημεία αναφοράς αυτήν τη χρονική στιγμή.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο των Διδύμων, όπου σας
ζητά να ανανεωθείτε μέσα από τις αλλαγές του
προσωπικού σας χώρου. Ίσως σκεφτείτε να αξιοποιήσετε την περιουσία σας ή να κάνετε μια μετακόμιση. Γενικότερα, έρχονται πιο αισιόδοξες μέρες για εσάς και την οικογένειά σας.
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#ELLI

Το μπρα ντε φερ Ερντογάν - Δύσης

Σ

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Η οργή
δεν βοηθάει
τον Τούρκο
πρόεδρο να
«συγκεντρωθεί,
με αποτέλεσμα
να χάνει έδαφος

το κρίσιμο ερώτημα «πού το πάει ο
Ερντογάν» επιχειρούν να απαντήσουν οι δυτικές ηγεσίες, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, η οποία,
μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ, έχει μπει ξανά στο στόχαστρο της οργής του Τούρκου προέδρου.
Οι περισσότεροι, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις και κυρίως από τις αναλύσεις των κορυφαίων διεθνών ΜΜΕ, εκτιμούν ότι ο Ερντογάν
έχει τα νεύρα του, γιατί δεν του βγαίνει τίποτα από
όλα όσα υπολόγιζε.
Έναν μόλις χρόνο πριν από τις καθοριστικές για
την ηγεσία του προεδρικές εκλογές, η χώρα του
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οικονομική κρίση
που εξουθενώνει κάθε μέρα και περισσότερο
τους πολίτες, ενώ οι προσωπικές του μετοχές ως
ηγέτη με πυγμή και γόητρο ακολουθούν και αυτές φθίνουσα πορεία, αφού ούτε η μεσολάβηση
στο Ουκρανικό απέδωσε τους καρπούς που ανέμενε, ούτε πολύ περισσότερο ο στόχος της βελτίωσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων φαίνεται να επιτυγχάνεται.
Αντιθέτως, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο απόγειό τους, με την Αθήνα να αναδεικνύεται σε συμμαχικό «κόμβο», πολλαπλής σημασίας και αξίας για τις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, για
πρώτη ίσως φορά τόσο εμφατικά, οι αξιωματούχοι της υπερδύναμης αρχίζουν να διερωτώνται
πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύουν ότι η Άγκυρα
πρέπει να παραμείνει, per mare per terra, εντός
των δυτικών ορίων.

Το πρόσφατο άρθρο της «WSJ» με τίτλο «Does
Erdogan’s Turkey Belong in NATO?» (Μπορεί η
Τουρκία του Ερντογάν να ανήκει στο ΝΑΤΟ;) είναι
απολύτως ενδεικτικό της ποιοτικής διαφοροποίησης που αρχίζει και καταγράφεται στη Δύση.
Προφανώς, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον θα πει εντέλει «όχι»
στους εκβιασμούς και τα ανατολίτικα παζάρια
του Ερντογάν, διότι η Τουρκία είναι αυτή που είναι
και η γεωπολιτική και γεωστρατηγική της σημασία είναι αυταπόδεικτη.
Σε αυτό, άλλωστε, προσβλέπει και ο Τούρκος
πρόεδρος και κλιμακώνει τις πιέσεις, προκειμένου να μη χάσει τη μοναδική ίσως ευκαιρία που
του έχει απομείνει να εκβιάσει το ΝΑΤΟ και τους
Αμερικανούς.
Το επιχείρημα περί υπόθαλψης «τρομοκρατών» με το οποίο επιχειρεί να δικαιολογήσει το
βέτο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας είναι από αδύναμο έως έωλο. Τουλάχιστον
για τον δυτικό κόσμο που δεν είναι καθόλου πρόθυμος να προχωρήσει στην έκδοση ανθρώπων
που δικαιούνται την προστασία του πολιτικού
πρόσφυγα, μόνο και μόνο γιατί ο Ερντογάν τούς
θεωρεί αντιπάλους του.
Ακόμα πιο προφανές είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποιεί το παραπάνω πρόσχημα για
να εκβιάσει την ικανοποίηση των αιτημάτων του
προς τις ΗΠΑ για τα F-16.
O φιλέλληνας γερουσιαστής και πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κογκρέσου κ. Μενέντεζ έστειλε ήδη ένα πρώτο μήνυμα

τόσο στην Άγκυρα όσο, όμως, και προς την αμερικανική διοίκηση. «Η τελευταία κίνηση της
Τουρκίας προστίθεται στις ανησυχίες που ήδη
υπάρχουν αναφορικά με την αξιοπιστία της ως
συμμάχου των ΗΠΑ μετά την αγορά ρωσικών S400 και την άρνηση της Άγκυρας να συμμετάσχει
σε δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία. Ελπίζω η διοίκηση να το
προσέξει αυτό καθώς εξετάζει τη συμφωνία για
τα F-16», είπε. Και ο νοών νοείτω…
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι παρά τις αυξημένες
πιέσεις που ασκούνται από τα lobbies που βρίσκονται πίσω από τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον,
οι ΗΠΑ δύσκολα θα δεχθούν να ικανοποιήσουν
τα αιτήματα του Τούρκου προέδρου.
Μπορεί να πετύχει κάποια ανταλλάγματα και
δεσμεύσεις από τις δύο σκανδιναβικές χώρες
για να βρει οδό διαφυγής από το αδιέξοδο στο
οποίο οδηγεί τη χώρα του, αλλά το σύνολο των
επιδιώξεών του πολύ δύσκολα θα το πετύχει.
Το μπρα ντε φερ Δύσης - Ερντογάν είναι σε
πλήρη εξέλιξη. Η οργή δεν βοηθά τον Τούρκο
πρόεδρο να «συγκεντρωθεί» με αποτέλεσμα να
χάνει έδαφος.
Ίσως τώρα είναι για τη Δύση μια μοναδική ευκαιρία να του θέσει τις κόκκινες γραμμές της, πιο καθαρά από ποτέ. Και δεν πρέπει να πάει χαμένη, ιδιαίτερα γιατί δημιουργείται σε μια ιστορική στιγμή,
που η Συμμαχία αναβαπτίζεται. Αν χαλαρώσει, θα
δώσει το μήνυμα ότι υπάρχει ζωτικός χώρος και
για τις δυνάμεις του αναθεωρητισμού. Και τότε, θα
έχει ακυρώσει όλο το αφήγημα της συγκυρίας…

