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Πού μας οδηγούν οι ακρότητες
αίνεται ότι η εισβολή του Πούτιν στην
Ουκρανία αποθράσυνε τους απανταχού
επίδοξους μιμητές του. Μικρές φλόγες
ξεπηδούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, απειλώντας να μετατραπούν σε τεράστιες πυρκαγιές για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα.
Μετά τη Ρωσία ήρθε η σειρά της Κίνας να απειλήσει
την Ταιβάν, με Ουάσιγκτον και Τόκιο να σηκώνουν το
γάντι και να προειδοποιούν πως αν το Πεκίνο επιχειρήσει στρατιωτική επέμβαση στο νησί, θα απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα. Και από κοντά ο «δικός μας»,
ο πειρατής της Ανατολικής Μεσογείου και μόνιμος
διασαλευτής των ισορροπιών στην περιοχή, ο οποίος
«πληγωμένος» από την προσέγγιση Ελλάδας - ΗΠΑ
δεν διστάζει να φέρει την αντιπαράθεση στα άκρα ρίχνοντας λάδι στη φωτιά με κάθε τρόπο.

Φ
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: ελένη μπέρτσου

Αλήθεια, βλέπουν κάτι αυτοί οι ηγέτες που δεν
βλέπουμε οι υπόλοιποι και σπρώχνουν την κατάσταση στο απροχώρητο; Ο Πούτιν, ο Ερντογάν και ο Σι
Τζινπίνγκ θεωρούν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες
για μια ολική ανατροπή στη γεωπολιτική σκακιέρα
και βλέπουν «ευκαιρίες» για επανατοποθετήσεις;
Πιστεύουν ότι το δόγμα της αυτοπεριχαράκωσης,
του απομονωτισμού και της συρρίκνωσης του Τραμπ
ισχύει ακόμη στην Ουάσιγκτον και θέλουν να επωφεληθούν επεκτείνοντας τις δικές τους σφαίρες
επιρροής; Ή μήπως το αντίθετο, βλέπουν πως ο πρόεδρος Μπάιντεν επαναπροσδιορίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη θέση που αρμόζει στη
μόνη υπερδύναμη και βγαίνουν στην επίθεση για να
τον «προλάβουν»;
Και η Ευρώπη; Πόση σημασία τής δίνουν Ερντογάν
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και Πούτιν -το Πεκίνο ούτως ή άλλως μόνο οικονομικά της «επιτίθεται»-, πόσο υπολογίζουν τις πραγματικές δυνατότητές της ή πόσο ποντάρουν στη δυσκινησία της ως ενός οργανισμού αποτελούμενου από
πολλά «κεφάλια» με διαφορετικές σκέψεις και συμφέροντα;
Στα πολλά που τεκταίνονται πολυεπίπεδα και σε
διάφορες γωνιές του πλανήτη, ένας αιωνόβιος διπλωμάτης με χοντρά μυωπικά γυαλιά και κυνικές τοποθετήσεις εδώ και δεκαετίες είπε μιλώντας διαδικτυακά στο Φόρουμ του Νταβός πως η Ουκρανία είναι
ό,τι πρέπει για κράτος-γέφυρα Ευρώπης - Ρωσίας και
πως οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν πρέπει να τσακώνονται για
το νησί της Ταϊβάν. Χένρι Κίσινγκερ λέγεται και αυτές
τις προϋποθέσεις έθεσε ώστε να υπάρξει συνέχιση
της παγκόσμιας ειρήνης.
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Η

επιστροφή τού πρωθυπουργού την Τετάρτη το βράδυ από
το Νταβός πιθανότατα θα σημάνει και την αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό. Οι συζητήσεις που ξεκίνησαν πριν από το ταξίδι στις
ΗΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν στο
τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να ανακατέψει
αρκετά την τράπουλα με τα πρόσωπα που
μετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε
να μπει οριστικό τέλος στην εκλογολογία,
η οποία βλάπτει την πορεία του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, θα θελήσει να
δώσει ευκαιρίες και σε νέα πρόσωπα,
προκειμένου να δείξουν τις δυνατότητές
τους με τη συμμετοχή τους σε κάποιο
χαρτοφυλάκιο.

3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός
εξωκοινοβουλευτικών
μετά το Νταβός
νουν μέχρι τις κάλπες να κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα χωρίς το βάρος των
υπουργικών τους καθηκόντων. Από τη
συγκεκριμένη εξίσωση φέρεται να εξαιρούνται τα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο
κυβερνητικό σχήμα με τον ανασχηματισμό που είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη
του περασμένου Αυγούστου, καθώς δεν
έχουν προλάβει να κλείσουν χρόνο στα
κυβερνητικά τους καθήκοντα. Ο πρωθυπουργός στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο είχε απευθύνει ξεκάθαρες προειδοποιήσεις. «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. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά για να τονίσω ότι έχουμε
μπροστά μας έναν χρόνο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, μεγάλες προκλήσεις», είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως
στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα
σενάρια, τότε ο ανασχηματισμός δεν θα
έχει σχέση με τις αλλαγές που παραδοσιακά γίνονταν προεκλογικά, καθώς πρωταρχικός γνώμονας θα είναι η επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων και δεν θα αφορά
μόνο την ενίσχυση ορισμένων εκλογικών
περιφερειών. Ο Γιάννης Οικονόμου, πάντως, διέψευσε το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού και επανέλαβε πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας.
«Οι εκλογές θα γίνουν το 2023. Όλα τα
υπόλοιπα είναι σενάρια που δεν έχουν
επαφή με την πραγματικότητα. Όπως είπα
και προηγουμένως, η κυβέρνηση είναι
προσηλωμένη στη δουλειά της. Αυτό
ισχύει και για τις πρόωρες εκλογές, αυτό
ισχύει και για τον ανασχηματισμό. Κοιτάμε τη δουλειά μας. Κάθε μέρα οφείλουμε
να παράγουμε αποτέλεσμα και να στεκόμαστε στο πλευρό του πολίτη, να κάνουμε
δουλειά για την πατρίδα και την κοινωνία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το τελευταίο υπουργικό

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής
οι ανακοινώσεις Αναμένονται μετακινήσεις
κορυφαίων υπουργών

Οι 20 εξωκοινοβουλευτικοί
Σχεδόν το μισό υπουργικό συμβούλιο
αποτελείται από εξωκοινοβουλευτικά στελέχη. Πρόκειται για είκοσι πρόσωπα, τα
περισσότερα εκ των οποίων δεν προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ, αλλά εντάχθηκαν στην κυβέρνηση λόγω των γνώσεων που είχαν πάνω στο αντικείμενο που
τους ανατέθηκε. Ωστόσο, αρκετοί έχουν
ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της κεντροδεξιάς
παράταξης, άλλοι επιθυμούν να μην εμ-

πλακούν με τις εκλογές, ενώ υπάρχουν και
εκείνοι που δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν τους στόχους σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που τους είχαν τεθεί από το
Μαξίμου. Το τελευταίο δεν ισχύει μόνο για
τα εξωκοινοβουλευτικά κυβερνητικά στελέχη αλλά και για τους βουλευτές που μετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ

πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προχωρήσει στο ψαλίδισμα του αριθμού των
εξωκοινοβουλευτικών στελεχών και στις
μετακινήσεις κορυφαίων υπουργών, κινήσεις που θα προκαλέσουν αρκετές καραμπόλες. Παράλληλα, όσα κυβερνητικά
στελέχη θελήσουν να μπουν για πρώτη
φορά στη μάχη του «σταυρού», θα μπορούν στους δώδεκα μήνες που απομέ-

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες υποστηρίζουν πως ο ανασχηματισμός θα γίνει μετά τη
Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί
στις 30 και 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει από το Νταβός
την Τετάρτη το βράδυ και την Πέμπτη θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που
έχουν. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί
για πρώτη φορά με φυσική παρουσία στο
Μαξίμου η συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου μπορεί
να είναι για τελευταία φορά η τρέχουσα.
Την ερχόμενη Δευτέρα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να πάρει μέρος στη
Σύνοδο Κορυφής. Με βάση το πρόγραμμα
του πρωθυπουργού, θεωρείται δύσκολο
να ανακοινωθεί το νέο κυβερνητικό σχήμα αυτή την εβδομάδα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις,
αν και έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις σε
υπουργούς και βουλευτές.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομία και ενεργειακά στο Νταβός

Μ

ε τον «αέρα» της… Ουάσιγκτον και των εκεί κρίσιμων
επαφών και εμφανίσεών του
σε Λευκό Οίκο και Κογκρέσο,
αλλά και σε μια ταραχώδη περίοδο διεθνώς εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και πολύ περισσότερο των οικονομικών και κοινωνικών της επιπτώσεων, συμμετέχει σήμερα
και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας, το οποίο... σε ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή version ανοίγει τις πύλες του ξανά
ύστερα από δύο χρόνια… απαγόρευσης
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ο πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται το
εξαιρετικά θετικό momentum για τη χώρα μας τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και επιδιώκει, σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία προκειμένου αφενός να διαφημίσει τη θετική προοπτική της χώρας, αφετέρου να διερευνήσει το περιθώριο και άλλων επωφελών για
την ελληνική οικονομία συμφωνιών. Κάτι
λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την
κρίσιμη, έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
στις Βρυξέλλες την επόμενη Δευτέρα και
Τρίτη, όπου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποκρυσταλλωθεί ποια θα
είναι η συντονισμένη απάντηση της Ένωσης στο μείζον οικονομικό αλλά και εντέ-

λει πολιτικοκοινωνικό ζήτημα της άνευ
προηγουμένου ενεργειακής ακρίβειας, ο
Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να
είναι εκ των ομιλητών στο Europe Dinner
του Φόρουμ μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.
Συναντήσεις του πρωθυπουργού με
ζωηρό οικονομικό ενδιαφέρον αναμένονται με εκπροσώπους του εμιρατινού κρατικού επενδυτικού fund Mubadala, τον
πρόεδρο της Microsoft Brad Smith, τον
αντιπρόεδρο της Google Ματ Μπρίτιν, τον
πρόεδρο της Meta, μητρικής εταιρείας του
Facebook, Νικ Κλεγκ, τον δισεκατομμυ-

ριούχο επενδυτή Ρέι Ντάλιο της Bridgewater Associates, καθώς και τον πρόεδρο
της VW Χέρμπερτ Σμιθ. Ενδεικτικό της σημασίας που μπορεί να έχουν μεσοπρόθεσμα τέτοιες συναντήσεις είναι και το παράδειγμα του Ιανουαρίου του 2020, όταν η
γνωριμία του Έλληνα πρωθυπουργού με
τον ισχυρό άνδρα της Microsoft Μπραντ
Σμιθ οδήγησε αργότερα στην πολύ σημαντική επένδυση του αμερικανικού κολοσσού στη χώρα μας.
Σημαντικό θέμα στις πρωθυπουργικές
επαφές στο Νταβός και τα ενεργειακά, τα
οποία μεταξύ άλλων θα τεθούν στο πρόγευμα εργασίας αύριο με τους ηγέτες χωρών των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων
της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας

και της Αλβανίας. Μάλιστα, σε ένα πλαίσιο
όπου η τουρκική προκλητικότητα κλιμακώνεται στο φόντο της υπερπτήσης τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών αλλά και
όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, το αυριανό ραντεβού με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χερτζόγκ θεωρείται
σημαντικό στην προσπάθεια της Αθήνας
να συμβάλει στην εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ευνοϊκή συγκυρία να διαφημιστεί
η θετική προοπτική
της ελληνικής οικονομίας

Τασούλας σε Τσούνη: «Τέλος με τις τουρκικές απειλές»
Ξεκάθαρο μήνυμα για τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη, σημειώνοντας παράλληλα το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο
βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες επισφραγίστηκαν από το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και την ομιλία του στο
Κογκρέσο. «Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση με τη
βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και δεν δικαιούται μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, όπως η γειτονική
Τουρκία, να δημιουργεί ή να επιχειρεί να δημιουργήσει
μια κρίση μέσα στην κρίση», τόνισε με έμφαση ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε: «Οφείλουμε όλοι να είμαστε σταθεροί και αυστηροί ως προς αυτό και να αντιληφθούν οι

γείτονές μας ότι αυτού του είδους οι προκλήσεις και οι
απειλές πρέπει επιτέλους να λάβουν ένα τέρμα».
Ο κ. Τασούλας, σχολιάζοντας τη ρωσική επιθετικότητα,
τόνισε ότι «ο ρόλος μας δεν είναι πια να πολεμούμε, όπως
μας αναγκάζει η Ρωσία του Πούτιν. Ο ρόλος μας είναι να
συνεργαζόμαστε, να νοιαζόμαστε για την προκοπή μας
και για την προστασία του περιβάλλοντος». Από την πλευρά του ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επισκέφτηκε για πρώτη
φορά το ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε στην «ιδιαίτερα θερμή σχέση» της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην «ιστορική» ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.
Σε μια συμβολική χειρονομία ο πρόεδρος της Βουλής
προσέφερε στον πρέσβη των ΗΠΑ ένα συλλεκτικό αναμνη-

στικό μετάλλιο της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά τις
εδαφικές επεκτάσεις της χώρας κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13. «Είναι η επέκταση που σημειώθηκε στην περιοχή της Ηπείρου, το οποίο δείχνει και την
αποφασιστικότητα της Ελλάδας αλλά και την ανάγκη να ζήσει ειρηνικά στον σύγχρονο κόσμο και να ασχοληθεί με την
προκοπή της και την ευημερία των κατοίκων της», σημείωσε
ο κ. Τασούλας. Επίσης, δώρισε στον κ. Τσούνη τη σπουδαία
έκδοση της Βουλής των Ελλήνων με τίτλο «Οι Έλληνες στη
Διασπορά. 15ος-21ος αιώνας», επειδή και ο ίδιος υπήρξε
«τέκνο της διασποράς» και κάλεσε τον κ. Τσούνη να επισκεφθεί τα Γιάννενα, ενώ ο Αμερικανός πρέσβης ανταπέδωσε
με πρόσκληση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ναυπακτία.
Στέλλα Παπαμιχαήλ
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αυλαία του Συνεδρίου του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μπορεί να
έπεσε, αλλά άνοιξε «παράθυρο» ανανέωσης και ελπίδας
για τα χιλιάδες μέλη του κόμματος που
συμμετείχαν στις τριήμερες εργασίες του
συνεδρίου στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Ύστερα από αρκετά χρόνια, ο ενθουσιασμός
ήταν έντονος και ευδιάκριτος στη σκιά του
«πράσινου ήλιου» που επέστρεψε θριαμβευτικά. Σε κομματικό επίπεδο επιβεβαιώθηκε η
απόλυτη κυριαρχία του Νίκου Ανδρουλάκη,
όπως και η πρόθεση για ενότητα και κυρίως
για ανανέωση τόσο σε πρόσωπα όσο και σε
ηλικιακό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να περάσει
συγκεκριμένα μηνύματα για το «ΠΑΣΟΚ της
επόμενης μέρας» και κυρίως για το ενδεχόμενο συνεργασιών, προκαλώντας «νέες ρωγμές» στις γέφυρες που προσπαθεί να χτίσει το
δίπολο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ,
θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.
Εκείνο, όμως, που προκάλεσε συζητήσεις
ήταν η -διόλου τυχαία, όπως έλεγαν συνεργάτες του- αναφορά σε συμφέροντα: «Εμείς σεβόμαστε την ετυμηγορία των εκλογών. Δεν
στήνουμε κυβερνήσεις στο παρασκήνιο υπό
την καθοδήγηση οικονομικών συμφερόντων
και αυτό ας το πάρει χαμπάρι και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να μιμηθούμε τον ακραίο
οπορτουνισμό τους για να κατακτήσουμε την
εξουσία, διχάζοντας τον ελληνικό λαό».

Διμέτωπος αγώνας
Στρέφοντας το βλέμμα «προς τα Δεξιά»,
ισχυρίστηκε πως «είμαστε στην απέναντι όχ-
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Ο ήλιος ο «πράσινος»
στα χέρια της νέας γενιάς
θη με αυτούς που μας καλούν σε μέτωπα της
λογικής ενώ στηρίζουν την ηγεμονία τους
στην πλήρη άλωση του κρατικού μηχανισμού
και μετατρέπουν τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών πόρων σε ευκαιρίες για λίγους. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός είναι οι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος. Και οι δύο περιφρονούν τις
πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού.
Ένα είναι το μέτωπο απέναντι στη συντήρηση,
τις κατεστημένες λογικές και τα κατεστημένα
συμφέροντα. Η πρόοδος και ο ορθός λόγος
είναι εδώ». Σε μια προσπάθεια να επιβληθεί
στο αντιδεξιό μέτωπο ανέβασε και άλλο την
ένταση της κριτικής του προς τον ΣΥΡΙΖΑ: «Ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,

αφού επί χρόνια συνεργάστηκε με την Ακροδεξιά, μας καλεί να συγκροτήσουμε “προοδευτικό μέτωπο”. Ο κ. Τσίπρας μάς ζητάει να
πούμε τώρα με ποιον θα κυβερνήσουμε. Σε
αυτό το θέμα φαίνεται ότι έχει ασθενή μνήμη.
Ξέχασε ότι τον Ιανουάριο του 2015 έλεγε στον
ελληνικό λαό ότι έρχεται η πρώτη φορά Αριστερά και ξαφνικά σαν μπαμπούσκα έβγαλε
από μέσα τον ακροδεξιό κ. Καμμένο. Αν ψάχνει ξανά τέτοια μέτωπα, υπάρχουν λύσεις.
Άλλωστε, ποια η διαφορά τού τότε συνεργάτη
του με τον κ. Βελόπουλο; Μια κηραλοιφή δρόμος, ας τον περπατήσει».
Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει ακόμη
περισσότερο το κομματικό του ακροατήριο

Καταστατικές αλλαγές
Για τους πιο «μυημένους» ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταστατικές
αλλαγές, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πως:
• Όλα τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής όταν επανεκλέγονται,
θα πρέπει να ανανεώνονται κατά 25%.
• Σε όλα τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής δεν επιτρέπονται
θητείες πάνω από δώδεκα συνεχόμενα έτη.
• Σε όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής εξασφαλίζονται η εκπροσώπηση κάθε φύλου τουλάχιστον στο 1/3 των εκλεγμένων μελών του και η εκπροσώπηση
των νέων κάτω των 35 ετών τουλάχιστον σε ποσοστό 10%.
• Θεσμοθετείται από εδώ και στο εξής ανώτατο όριο πλήρων συνεχόμενων θητειών:
τρεις για βουλευτές που αντιστοιχούν σε 12 έτη και δύο για ευρωβουλευτές που αντιστοιχούν σε 10 έτη. Για τις θητείες και την ανανέωση των κομματικών οργάνων ως
εκκίνηση-έναρξη ορίζεται το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής και για
εκείνες των βουλευτών και των ευρωβουλευτών οι πρώτες μετά την ίδρυση του φορέα εκλογές για την ανάδειξη εθνικού και ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα.

που στάθηκε όρθιο στα «πέτρινα χρόνια»,
υποστήριξε επ’ αυτού: «Όσοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν την παράταξη από την εξουσιομανία τους, χτυπώντας την ανελέητα ως σύγχρονοι γενίτσαροι, δεν έχουν και δεν θα έχουν
καμία θέση ανάμεσά μας».
Στο μεταξύ, η επιχείρηση ενότητας απέδωσε
καρπούς, καθώς στις εργασίες του συνεδρίου
εμφανίστηκαν άτομα που είχαν αποφασίσει συνειδητά να απέχουν από τα κομματικά δρώμενα
όπως η πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη ή
και παρουσίες με ειδικό βάρος όπως ο Γιάννης
Πανούσης και ο Κώστας Χρυσόγονος.

Σε ρόλο-κλειδί ο Σπυρόπουλος
Σε ό,τι αφορά τις κομματικές διεργασίες
και ειδικά την εκλογή των μελών της ΚΕ, την
«πρωτιά χτυπάει» ο Ανδρέας Σπυρόπουλος,
εκ των στενότερων συνεργατών του Ν. Ανδρουλάκη, ο οποίος εκτός συνταρακτικού
απροόπτου θα είναι ο νέος γραμματέας του
ΠΑΣΟΚ. Στην ανθρωπογεωγραφία της ΚΕ, η
πρώτη εικόνα δείχνει ότι έχει επιτευχθεί το
σωστό πολιτικό μείγμα και δεν υπάρχουν
αποκλεισμοί.

Παρουσίες με ειδικό βάρος
ο Κώστας Χρυσόγονος
και ο Γιάννης Πανούσης
που επιστρέφουν μετά τη
διαδρομή τους στον ΣΥΡΙΖΑ
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τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ετοιμάζονται για
την πρώτη συνεδρίαση της νέας
Κεντρικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα το Σάββατο 28 Μαΐου
υπό τoν πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Κύκλοι της
Κουμουνδούρου αναφέρουν πως δύο είναι
τα θέματα που θα απασχολήσουν έντονα τη
διαδικασία. Το πρώτο έχει να κάνει με την
εκλογή του νέου γραμματέα και το δεύτερο
με την αξιοποίηση των νέων μελών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι δεν θέλουν γραμματέα
τον Τζανακόπουλο;

Άρωμα γυναίκας για τη θέση
Τα δύο επικρατέστερα ονόματα είναι
αυτά της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου
και της Ρένας Δούρου. Την κυρία Δούρου
μάλιστα την αποδέχεται και η Ομπρέλα,
διότι είναι γνωστό πως λόγω ιστορικότητας στο κόμμα έχει πολύ καλή σχέση με
τους παλιούς Συνασπισμένους. Πηγές της
Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ
ωστόσο, μιλώντας στην «Political», εκτιμούν πως αν η Δούρου αναλάβει τη γραμματεία του κόμματος, το γεγονός αυτό
καθ’ εαυτό δεν στέλνει σε καμία περίπτωση αέρα ανανέωσης προς την κοινωνία.
Την κυρία Ξενογιαννακοπούλου από την
άλλη μεριά τη θέλουν και τη στηρίζουν οι
προεδρικοί, ενώ ήδη λόγω της διαλλακτικής στάσης της αλλά και της δουλειάς που
έχει να παρουσιάσει ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μετριαστεί οι αντιδράσεις της
Ομπρέλας προς το πρόσωπό της.

Η επιθυμία Τσίπρα και ο «αντιπαθής»
Υψηλόβαθμα στελέχη δίπλα στον πρόεδρο Τσίπρα υποστηρίζουν πως οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή την ώρα θα είναι
άστοχη, καθώς γραμματέας θα τοποθετηθεί αυτός που θα επιλέξει ο πρόεδρος.
Πάντως, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
μπορεί να πιστώνεται την επιτυχή πραγμάτωση των εσωκομματικών εκλογών,
ωστόσο ως φύση έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που πολλοί είναι εκείνοι που θα
ακούσουν με ανακούφιση το τέλος της

θητείας του στη θέση του γραμματέα.
«Ώρες ώρες βγάζει αντιπάθεια εξαιτίας
της αλαζονείας του. Δεν συζητά. Και δεν
είναι λίγες οι φορές που επιβάλλει. Είναι
συγκεντρωτικός και μη προσηνής και το
ίδιο μοτίβο ακολουθεί και η αυλή του. Νομίζω πως όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Αν λέμε
πως το κόμμα αλλάζει, τότε πραγματικά
θα πρέπει να αλλάξει. Για να υπάρξει επαφή με την κοινωνία θα πρέπει να ανοιχτούμε σε αυτήν, όχι να τη φοβόμαστε και
να κρυβόμαστε», λένε χαρακτηριστικά
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τι θα γίνει με τα νέα μέλη
Λόγους να γκρινιάξουν ψάχνουν στον
ΣΥΡΙΖΑ, μια και το δεύτερο θέμα συζήτησης που θα απασχολήσει την Κεντρική
Επιτροπή είναι το τι θα γίνει με τα 110.000
νέα μέλη. Η τάση της Ομπρέλας κάνει λόγο για αλλοίωση της ταυτότητας του κόμματος της Αριστεράς, μιας και αυτό που
επρόκειτο να γίνει θα είναι ένα μπάχαλο.
Ερωτούν, δε, το ποιοι και πώς θα αξιολογήσουν όλα αυτά τα μέλη και πώς θα
μπουν στις διαδικασίες δράσης του κόμματος, ενόψει μάλιστα και της προεκλογικής περιόδου. Από την άλλη μεριά, οι προ-

εδρικοί και κυρίως οι πασοκογενείς είναι
πιο large. Θεωρούν αυτά τα ερωτήματα
εσωστρεφή και μίζερα, υποστηρίζοντας
το παλιό πασοκικό ρητό τού «όλοι οι καλοί
χωράνε».

Μεγάλη αναστάτωση
προκάλεσε ήδη η διαρροή
του ονόματος της Μαριλίζας
Ξενογιαννακοπούλου

Αντιδράσεις για τον εθνικό κλιματικό νόμο
Συνεχίζεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή η
επεξεργασία του «εθνικού κλιματικού νόμου», ενώ το νομοσχέδιο θα συζητηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη στην
Ολομέλεια παρουσία και των πολιτικών αρχηγών που θα
εκφράσουν τις θέσεις τους. Με βάση τους εισηγητές και
αγορητές των κομμάτων, η ΝΔ υπερψηφίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ και
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιφυλάσσονται, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 καταψηφίζουν.
Οι εκπρόσωποι των εξωκοινοβουλευτικών φορέων εξέφρασαν προβληματισμούς και αντιρρήσεις με κάποιες από
τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών
Ακινήτων Ευστράτιος Παραδιάς χαρακτήρισε «ιδιαίτερα
σκληρό» το μέτρο για την απαγόρευση αγοράς καυστήρων

θέρμανσης στα κτίρια από το 2025 και την υποχρεωτική
ασφάλισή τους. Ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών ζήτησε η μετάβαση στο ηλεκτρικό ταξί να γίνει από το 2030 και όχι από
το 2026. «Είναι το τέλος μας, τελειώνει τον επαγγελματία,
του στερεί μια βάρδια και δεν υπάρχει τεχνική υποδομή για
ηλεκτροκίνηση», είπε χαρακτηριστικά ο Θύμιος Λυμπερόπουλος. Ο Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μίλησε για σημαντική ιστορική στιγμή, απαραίτητη για τη χώρα, ωστόσο, όπως είπε, χρειάζεται
να υπάρχει μια συνολική στρατηγική, δεν αρκεί μόνο ο τομέας της ενέργειας. Εξέφρασε ενστάσεις ότι σε κανένα όργανο δεν περιβάλλεται εκπρόσωπος του ΤΕΕ, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που δεν θα σχεδιάσουν

και θα εφαρμόσουν οι τεχνικοί του.
Επιφυλάξεις εξέφρασε και για την ηλεκτροκίνηση των
αυτοκινήτων, σημειώνοντας ότι το κράτος έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο χωρίς να συμπεριλαμβάνει και τις δικές του υποχρεώσεις. Από την πλευρά της WWF τονίστηκε ότι δεν
υπάρχει «καμία δέσμευση, κανένας ορίζοντας για ουσιαστική απεξάρτηση της οικονομάς από ορυκτά καύσιμα», η
Greenpeace έκανε λόγο για «νόμο με χαμηλή φιλοδοξία», η
ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε ότι «απουσιάζει μέριμνα για αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας», ενώ η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μίλησε για
«ταξική» μετάβαση και εμμονή της κυβέρνησης και της διοίκησης ΔΕΗ να κρατά έξω από την παραγωγή τους λιγνίτες, αν και είναι φθηνότερο από το ορυκτό αέριο.
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Νέα επιτυχία το Λιμενικό
Σας είχα τονίσει προ ημερών ότι το υπουργείο
Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα έχουν αυξήσει το
παραγόμενο αποτρεπτικό έργο τους απέναντι στις
αυξημένες μεταναστευτικές προσπάθειες από τα
παράλια της Τουρκίας. Έτσι χθες το Λιμενικό
απέτρεψε 5 σκάφη που ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια με πάνω από 450 μετανάστες. Οι εκτιμήσεις είναι ότι έχει ξεκινήσει εκ νέου -παράλληλα με την τουρκική προκλητικότητα στον αέρα του
Αιγαίου- υβριδική απειλή από Τουρκία με «όχημα» τους μετανάστες που θα συνεχιστεί όλο το
καλοκαίρι. Οπότε θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και
στα παράλια…

Στο Μαρούσι ο Μαρινάκης
Σ
το Μαρούσι έκαναν περιοδεία ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης και ο γραμματέας του Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης
χθες. Παρέα ήταν και οι Δημήτρης
Καιρίδης και Θοδωρής Ρουσόπουλος, οι οποίοι ακολουθήσαν τα δύο
κορυφαία στελέχη της Πειραιώς.
Θα ερχόταν και ο Γιώργος Κουμουτσάκος, αλλά έχει νοσήσει με Covid
και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Το
τέλος της περιοδείας βρήκε τη «γαλάζια» παρέα στο γνωστό εστιατόριο της πλατείας Ηρώων «Γαρδένια». Πάντως, όπως μου άφησαν να
εννοηθεί στελέχη του δήμου, η επίσκεψη στο Μαρούσι επ’ ουδενί σημαίνει στήριξη στον δήμαρχο, ο
οποίος ήταν περιχαρής…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Νωρίς το πρωί της Δευτέρας είχαμε
πληθώρα υπουργών στην πρωινή πτήση
για Βρυξέλλες. Είδαμε τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον
υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Αμφότεροι είχαν να
παραβρεθούν στα
συμβούλια Ευρωπαίων υπουργών. Αλλά είδαμε στο VIP room και
τον υπουργό Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια, τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά, καθώς
και τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή ΥΠΕΞ, που, όπως μάθαμε, θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων. Όπως έλεγε κάποιος από τους παριστάμενους, «όλοι οι
δρόμοι οδηγούν στις Βρυξέλλες».

H χαρά του Άδωνι...
Moυ λένε ότι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας που
απέρριπτε την αίτηση του Δήμου
Χαϊδαρίου για τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά. Τώρα που
πλέον έχει ξεκαθαρίσει
ότι θα προχωρήσει η
επένδυση του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου στα ναυπηγεία, αρχίζει και ξεκλειδώνει
και άλλο ένα σενάριο που
είχε ανοίξει με το ταξίδι
Άδωνι στο Ντουμπάι στο πλαίσιο
της έκθεσης Expo 2020. Εκεί ο υπουργός
είχε ξεκινήσει επαφές με επιχειρηματίες και υπήρξε ενδιαφέρον από τα ναυπηγεία της Σαουδικής Αραβίας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Με την υποσημείωση βεβαίως ότι θα
ξεμπλέξουν από την προσφυγή του δήμου. Τώρα που το ΣτΕ
πήρε θέση, θα ξαναρχίσουν οι σχετικές συνομιλίες.

Συγκεκριμένος βουλευτής
πήρε χαμπάρι ότι όλη η Βουλή σχολιάζει το κομοδινί μαλλί του και άλλαξε βαφή προς
στο σκούρο γκρίζο για να
έχει το κεφάλι του ήσυχο
και να μην τον ματιάζουν…

Στο Μαρόκο η Συρεγγέλα
Στο Μαρόκο βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία
Συρεγγέλα. Εκεί παραβρέθηκε στην 5η Υπουργική
Διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο
(Union for the Mediterranean) με θέμα την απασχόληση των ευάλωτων
πληθυσμών, κυρίως των νέων και
των γυναικών. Η κυρία Συρεγγέλα
που συμμετείχε σε ειδικό πάνελ συζήτησης τόνισε τον σημαντικό ρόλο
της αναβάθμισης των ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων των νέων και των γυναικών,
δεξιοτήτων που λειτουργούν ως ισχυρό εφόδιο για τη
σύγχρονη αγορά εργασίας. Ωστόσο, όταν επέστρεψε
στο ξενοδοχείο της συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το
κινητό της. Τζάμπα έπαιρναν από την Αθήνα για να τη
συγχαρούν για την ομιλία της…

ΑΞΙΖΕΙ…

Ενώ πέρασε
μια μεγάλη
προσωπική τραγωδία, έπειτα από δύο
εβδομάδες είχε την
όρεξη να κάνει τηλεφωνική φάρσα στον
ΕΦΚΑ… Άβυσσος η
ψυχή του ανθρώπου...
Και είναι και πασίγνωστος στον δημόσιο βίο
δηλαδή...

KENTΡΙ

Σχετικά με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι
«εκσυγχρονιστικοί» κύκλοι θεώρησαν σχεδόν
προσβολή ότι μίλησε στην αρχή του Συνεδρίου
ο Νίκος Ανδρουλάκης μπροστά σε 5.000 άτομα
και μετά ο Κώστας Σημίτης μπροστά σε 300.
Ίσως οργανωτικά θα έπρεπε να στηθεί λίγο διαφορετικά. Πρώτα κάποιες υποστηρικτικές ομιλίες και μετά ο πρόεδρος του Κινήματος. Αλλά
λίγη σημασία έχει τώρα πια…

Απουσίες και παρουσίες
Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τα βλέμματα τράβηξε
το δίδυμο της δηλωμένης «πασόκας» Βάνας Μπάρμπα
με τον Ανδρέα Λοβέρδο, ενώ σχολιάστηκε έντονα η
απουσία των Γιώργου Φλωρίδη και Γιάννη Μανιάτη. Για
τον πρώτο επειδή κάποιοι θεώρησαν βέβαιη την παρουσία του, αφού η φίλη του Άννα Διαμαντοπούλου ήταν
εκεί -πήρε μέρος μάλιστα στις εργασίες του συνεδρίου- και για τον δεύτερο επειδή είχε παραβρεθεί και είχε μιλήσει σε κομματική εκδήλωση στην Κοζάνη για
την ενέργεια... Από την άλλη, σχολιάστηκαν θετικά η
παρουσία της Μιλένας Αποστολάκη αλλά και η απουσία
του Χρήστου Παπουτσή. Ίσως φοβήθηκε την παρουσία
του Κίμωνα Κουλούρη, ο οποίος παλαιότερα τον είχε
επικρίνει σκληρά…
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Η κυρία πρέσβης και
το ταξίδι του Κυριάκου

Η γυναίκα-κλειδί που άνοιξε πολλές
πόρτες στις ΗΠΑ για το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη και φρόντισε να είναι όλα
άψογα είναι η πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του
πρωθυπουργού, μαζί με τους ανθρώπους
της ομογένειας υπερέβαλε εαυτόν και κατάφερε να δημιουργήσει ένα πανηγυρικό
κλίμα υπέρ της Ελλάδας στην άλλη άκρη
του Ατλαντικού.

Χρονικό του Χρόνου

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2022

Τι θα γίνει με
τα χρέη του ΠΑΣΟΚ;

Φουντώνουν οι φήμες ότι ο Πάνος ο
Καμμένος ψάχνεται διακαώς να επιστρέψει με κάποιον τρόπο στην κεντρική πολιτική σκηνή και να «αναστήσει» τρόπον τινά τους
περίφημους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό κυκλοφορεί ευρέως στη
δημοσιογραφική πιάτσα. Τα υπόλοιπα που
γράφονται ότι είναι σε
συνεννόηση ή σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μία φορά την έπαθε ο
Αλέξης. Είπαμε, δεν είναι τόσο αφελής
να ξαναμπλέξει. Έκανε αμάν να αποτινάξει την ακροδεξιά συνεργασία με τα
blue black παιδιά των ΑΝΕΛ.

Βαριά κατήφεια…

Τ

ίποτα. Θα δίνουν όσα μπορούν μέχρι τα
επόμενα 100-200 χρόνια που προβλέπεται να εξοφλήσουν τα εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ που χρωστούν στο Δημόσιο και στις τράπεζες. Μέσες άκρες το είπε ο
γενικός διευθυντής του κόμματος, ο Νίκος
Σαλαγιάννης, στο συνέδριο. «Δεν πρόκειται
να βάλουμε σε κίνδυνο την οικονομική δυνατότητα να επιβιώσει η παράταξη ξοδεύοντας
παραπάνω από αυτά που μπορούμε», είπε,
προσθέτοντας παράλληλα ότι «σε κανέναν
δεν θα επιτρέψουμε να μας βάλει οικονομική
θηλιά στον λαιμό, γιατί τότε θα μας βάλει πολιτική θηλιά στον λαιμό». Κοινώς, ό,τι έχουν
τα παιδιά θα δίνουν…

Μαθαίνω ότι στο γραφείο του προέδρου Αλέξη υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες άλλη μια
δόση βαριάς κατήφειας. Στις κάλπες τα… παλιόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ «μαύρισαν» το δεξί χέρι
του Αλέξη. Αναφέρομαι, βεβαίως, στην αξιαγάπητη πρώην υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, που
πριν γίνει υφυπουργός έγραφε απλώς τα δελτία
Τύπου του προέδρου. Οι σύντροφοι, λοιπόν,
στην κάλπη της ΚΕ δεν έδωσαν πράσινο φως
στο δεξί χέρι του προέδρου. Δεν είναι σωστά
αυτά τα πράγματα, σύντροφοι.

Μου λένε ότι ο πρόεδρος Νίκος
δεν ήθελε αυτήν τη σύναξη
των «δεινοσαύρων» στο Συνέδριο. Αυτή η πασαρέλα με
ΓΑΠ, Βενιζέλο, Διαμαντοπούλου, Λαλιώτη, Κουλούρη, Κακλαμάνη δεν του άρεσε. Μόνο τον Σημίτη ήθελε…
Έκανε, όμως, την καρδιά του πέτρα για χάρη της
ενότητας και το ήπιε αυτό το πικρό ποτήρι…

Περί comeback
του Πάνου…

ΚΕΝΤΡΙ

Ποιοι μένουν
εκτός ΚΕ του ΠΑΣΟΚ;
Συνάντηση Κατρίνη
με τον Philip Fink
Συνάντηση με τον Philip Fink, γραμματέα
Διεθνών Σχέσεων του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, και την ομάδα του είχε
ο Μιχάλης Κατρίνης στο περιθώριο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Η επάνοδος της Σοσιαλδημοκρατίας είναι γεγονός στην Ευρώπη και τονίστηκε η ανάγκη για στενότερη συνεργασία
μεταξύ των δυο αδερφών κομμάτων. Συζήτησαν τις εξελίξεις καθώς και τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.

Για να ξέρετε: Δύο ηχηρά ονόματα μένουν
εκτός ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τούτο διότι
δεν έβαλαν καν υποψηφιότητα. Ο ένας είναι ο
Παύλος Γερουλάνος και ο άλλος ο Ηλίας Κικίλιας, ίσως από τους πιο στενούς συνεργάτες
του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ότι δεν μπήκαν στη
διαδικασία να θέσουν υποψηφιότητα για την
Κεντρική Επιτροπή δημιουργεί, αν μη τι άλλο,
έντονο προβληματισμό.
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Φρέσκα πρόσωπα στη ΝΔ

Τα... Πρόσωπα
Κρύος ιδρώτας και
ανασχηματισμός
Ξέρω, σας έχει λείψει ένας ανασχηματισμός. Είναι της μόδας τούτες τις μέρες, φοριέται πολύ… Το μόνο που κατάφερα να μάθω είναι ότι το πρόγραμμα
του πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα θα είναι πολύ βαρύ με σταθμούς
από τη Βοστόνη μέχρι το Νταβός. Η μόνη
«κενή» μέρα είναι αυτή της Πέμπτης,
άρα και η πιο «επικίνδυνη» για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Από την
άλλη μεριά, μην περιμένετε να είναι σαρωτικός, δομικός κ.λπ. Οι πληροφορίες
που υπάρχουν πάλι αναφέρουν «χειρουργικές» παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα υπουργεία. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι κάποιοι υπουργοί (τρεις τέσσερις
τουλάχιστον) ξυπνάνε κάθε πρωί μουσκίδι στον ιδρώτα.

ΚΕΝΤΡΙ
Το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε φρέσκα και νέα πρόσωπα σε θέσειςκλειδιά στο κόμμα είναι μια αλήθεια. Με τις εισηγήσεις του Παύλου Μαρινάκη, του Γιάννη Μπρατάκου και του Γρηγόρη Δημητριάδη μπήκαν νέα παιδιά στις κομματικές γραμματείες. Παιδιά με καλές σπουδές στο αντικείμενό τους και με όρεξη για δουλειά. Εγώ ξεχωρίζω δύο από αυτά τα παιδιά που
τα ξέρω εξ απαλών ονύχων και διακρίνονται για το ήθος και την εργατικότητά τους. Ο ένας είναι ο Νίκος Λυσιγάκης, διεθνολόγος, με πολυετή πείρα
στην Πολιτική Επικοινωνία, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος Επιμόρφωσης Στελεχών. Από την άλλη μεριά, μια δυναμική γυναίκα, η Χρυσαυγή
Ατσιδάκου, σύζυγος του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Τζόρβα, ανέλαβε
γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων.

Ο Πούτιν κάρφωσε τον Τσίπρα στη Μέρκελ…
Κυκλοφορούσε ευρέως όλα αυτά τα χρόνια και τελικά το
επιβεβαίωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, που έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Όπως είπε ο πρώην πρόεδρος του Ποταμιού, την επόμενη μέρα μετά το θρυλικό δημοψήφισμα, στην ιστορική συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, ο Πανάγος ο Λαφαζάνης συνέδεσε τον Τσίπρα
και τον Πούτιν σε επικοινωνία με ένα δικό του «κόκκινο» τηλέφωνο. Ύστερα από μια διακοπή στο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ο κ. Τσίπρας επέστρεψε με μια
απογοήτευση στο πρόσωπό του και είπε: «Ναι, συνομίλησα
με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πούτιν δυστυχώς δεν μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά αν
θέλουμε μπορεί να μιλήσει για εμάς θετικά στην κυρία Μέρκελ». Και κάπου εκεί τελείωσε το παραμύθι του Τσίπρα για το ξανθό γένος. Ο δε Πούτιν τον έδωσε στεγνά
στην καγκελάριο…

Η κυρία…
αντιπρόεδρος
Μου λένε κάτι κακεντρεχείς ότι
μέσα στο κόμμα έχουν αρχίσει και τη
φωνάζουν (χωρίς να ακούει η ίδια
εννοείται) «η κυρία αντιπρόεδρος».
Και κάτι λίγα φιλαράκια της που
δουλεύουν σε εφημερίδες έχουν
αρχίσει και της γράφουν διθυράμβους ότι δήθεν είναι τεχνοκράτισσα,
αυτοδημιούργητη, ανήσυχη και μαχητική και διάφορα άλλα τέτοια λατρευτικά… Εντάξει το μαχητική, το
άλλο το αυτοδημιούργητη πού το
βρήκατε; Από γραμματέας υπουργού έγινε υπουργός, δεν δούλεψε
κάπου αλλού στη ζωή της. Να ’μαστε
και κάπου σοβαροί.

LOCK

Δύο φωτογραφίες,
δύο «σεισμοί»

M

πορεί μια φωτογραφία να φέρει πολιτική αναστάτωση; Τελικά, φίλοι
μου, μπορεί. Οι φωτογραφίες από τα Χανιά όπου συντρώγει ο Βενιζέλος
με την Ντόρα και η άλλη εις την οποία παρευρίσκεται και ο Γιώργος Παπανδρέου, μαθαίνω ότι έχουν προκαλέσει δύο μικρούς σεισμούς. Στο ΠΑΣΟΚ
όταν είδαν τον Μπένι και τον ΓΑΠ με την Ντόρα, τρύπησαν τα ταβάνια από τη χαρά
τους, διότι ενισχύουν το σενάριό τους να μη θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ.
Ανέλπιστο δώρο ήταν για τη Χαριλάου Τρικούπη. Από την άλλη μεριά, ορισμένοι
στο «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν έλεγαν και τα καλύτερα για την Ντόρα που τους
μάζεψε εκεί στα Χανιά.

Αυτό και αν είναι είδηση: Ζήτησε, λέει, ο πρίγκηπας της Σαουδικής Αραβίας να του βρουν
στην Ελλάδα για το καλοκαίρι
600 δωμάτια ξενοδοχείων να
νοικιάσει. Τουρίστες θα φέρει
ή μετανάστες, ρε παιδιά; Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμά, αυτός που
είχε εμπλακεί στη δολοφονία
Κασόγκι. Έλα Χριστέ κι Απόστολε, 600 δωμάτια πού να τα
βρούνε στην Αθήνα;
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ΘΕΣΕΙΣ

Υποστηριζόμενη εργασία, μέγιστη ευκαιρία
για κοινωνική συμπερίληψη

Η

τoυ

Γιώργου
Σταμάτη

Γενικός
γραμματέας
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης
της Φτώχειας

άσκηση πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο
οφείλει να διέπει το γενικότερο πλέγμα των
θεσμικών παρεμβάσεων ενός φιλελεύθερου,
προοδευτικού κράτους.
Ειδικότερα ως προς την κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για
μια ουσιαστική και ολιστική κοινωνική ενσωμάτωση,
χωρίς προκαταλήψεις και περιορισμούς, είναι η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η έμπρακτη άσκηση
του θεμελιώδους αυτού κοινωνικού δικαιώματος σηματοδοτεί την ποιοτική μας μετάβαση από ένα αμιγώς
προστατευτικό πλαίσιο προς ένα μοντέλο ανοιχτό και
δικαιωματικό, όπου το άτομο με αναπηρία βρίσκεται
στο επίκεντρο ως φορέας δικαιωμάτων και όχι ως
αποδέκτης παθητικών πολιτικών.
Στον τομέα της απασχόλησης, τα βαθιά ριζωμένα
κοινωνικά στερεότυπα δημιουργούν εμπόδια και
παράγουν διακρίσεις, αποκλείοντας έτσι ένα ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας μας από τη συμμετοχή
στην επαγγελματική και συνακόλουθα και την κοινωνική ζωή.
Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η ανάγκη ένταξης
στη δημόσια πολιτική ενός εναλλακτικού μοντέλου
απασχόλησης κυρίως για τα άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό, εκείνου της υποστηριζόμενης εργασίας, το οποίο συνδυάζει την εργασιακή ενσωμάτωση

Κάθε Τρίτη

θούν στον προπονητή εργασίας, ο οποίος διασφαλίζει
την απρόσκοπτη πορεία της εργασιακής σχέσης.
Στην Ελλάδα, η υποστηριζόμενη εργασία εφαρμόζεται από ορισμένους φορείς που δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με νοητική
αναπηρία και αρκετές επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει
αυτή την πρωτοβουλία, εντάσσοντας αποφοίτους των
κέντρων αυτών στο δυναμικό τους. Οι κυριότερες εργασίες με τις οποίες ασχολούνται τα άτομα που προσλαμβάνονται είναι στους τομείς της υποδοχής πελατών, της γραμματειακής υποστήριξης, της εστίασης,
της καθαριότητας και της συντήρησης κήπων.
Η κυβέρνηση θεωρεί την καθιέρωση θεσμικού
πλαισίου για την υποστηριζόμενη απασχόληση ισχυρό μοχλό προαγωγής της κοινωνικής ένταξης των
ατόμων με αναπηρία. Στον στόχο 14 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προβλέπεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και της υποστηριζόμενης εργασίας.
Ο σημαντικότατος αυτός θεσμός, που έχει αναδείξει ιδιαίτερα θετικά παραδείγματα και πρακτικές,
σύντομα θα νομοθετηθεί και στη χώρα μας, ως μια
ακόμη βασική πτυχή ισότιμης συμμετοχής και συμπερίληψης σε μια κοινωνία που είναι σχεδιασμένη
για όλους και προχωράει με όλους.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

πολιτική συγκυρία καθορίζεται από τη διάρκεια των προβλημάτων που έφερε ο πόλεμος και, φυσικά, από την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού μετά το καλοκαίρι. Η καθημερινότητα του πολίτη είναι απίστευτα ρευστή, με αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το αύριο, το δικό του
και της οικογένειάς του. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση των οικονομικών της πλειονότητας των πολιτών δεν αρκούν να αλλάξουν την κοινωνική ψυχολογία και να αποφορτίσουν από τα αρνητικά συναισθήματα και γεννιέται το ερώτημα:
Πώς διατυπώνεται ο πολιτικός λόγος σήμερα και με
ποια επιχειρήματα;
Ένας ανέξοδος μεγαλοϊδεατισμός και υποσχέσεις
για καλύτερες μέρες αρκούν από το κυβερνών κόμμα ή η στείρα και εμμονική «άρνηση» της αντιπολίτευσης βασισμένη σε συνθήματα όπως «επιστροφή
του λογαριασμού» θα συνοψίσει την άσκηση πολιτικής; Είναι αποτελεσματική ή σύνοψη μιας εκλογικής στρατηγικής σε ένα σύνθημα δύο, τριών το πολύ λέξεων;
Στην επιστήμη του πολιτικού marketing, όταν πρέπει να επιβληθεί ένα πολιτικό μήνυμα, μια λέξη ή
φράση-έμβλημα είναι αρκετή.
Θυμίζουμε τη λέξη «αλλαγή», το «αλλάζουμε ή
βουλιάζουμε» και την πασίγνωστη φράση «it’s the economy, stupid».

Η

αφενός και την παρουσία ενός διχτυού ασφαλείας για
τον εργαζόμενο και τον εργοδότη αφετέρου. Το μοντέλο βασίζεται στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας, όπου με την
απαιτούμενη υποστήριξη μπορούν να βρουν και να
διατηρήσουν έμμισθη απασχόληση και εδραιώνεται
στη φιλοσοφία ότι δίνεται έμφαση στις ικανότητες του
ατόμου και όχι στην αναπηρία του. Βασικός στόχος είναι να ταιριάξουν οι ικανότητες και δεξιότητες των
ατόμων με αναπηρία με τις ανάγκες των εργοδοτών.
Σύμφωνα με το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να
εργαστούν παρακολουθούν ανάλογα με τις ανάγκες
τους κάποιο ομαδικό ή ατομικό πρόγραμμα κατάρτισης, υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
και μετά τοποθετούνται σε κάποιον φορέα, υπογράφοντας σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο
ρόλος του προπονητή εργασίας (job coach), ο οποίος
αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα εξατομικευμένο πλάνο για κάθε υποψήφιο εργαζόμενο, με βάση τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις προσωπικές του επιθυμίες
και στη συνέχεια να βρει την κατάλληλη επιχείρηση,
στην οποία θα προσληφθεί. Σε περίπτωση που είτε ο
εργαζόμενος είτε ο εργοδότης χρειαστούν ειδικότερη
συμβουλευτική υποστήριξη, μπορούν να απευθυν-

Σε αυτόν τον καμβά είναι γραμμένα και τα «333+1
tips Πολιτικής Επικοινωνίας», που θα σας βοηθήσουν να ταυτίσετε το πολιτικό σας όραμα και να οδηγήσουν συνειρμικά στον δικό σας πολιτικό χώρο.
1. Μερικοί πολιτικοί δεν νιώθουν την ανάγκη να
απολογηθούν για λάθη, παραλείψεις ή ακόμη για τις
«αμαρτίες» τους. Επιδίδονται σε λεονταρισμούς γενικόλογα και η μπάλα στην εξέδρα.
2. Η κάλπη είναι όπως η φάκα. Για να δουλέψουν
αποτελεσματικά χρειάζονται το «τυρί».
3. Οι επιλογές των ψηφοφόρων στην κάλπη είναι
όπως οι επιλογές των πελατών σε ένα σουπερμάρκετ. Παίρνεις ό,τι βρίσκεις, ό,τι διατίθεται.
4. Είναι λάθος να καθορίζεται η πολιτική στρατηγική με βάση τα δημοσκοπικά αποτελέσματα; Ο ρόλος μιας δημοσκόπησης είναι απλώς και μόνο συμβουλευτικός.
5. Στην πολιτική, όταν η «κούρσα» για την πρωτιά
είναι μόνο για έναν, δύσκολο να πραγματοποιηθεί
νέο ρεκόρ.
6. Τα περισσότερα πολιτικά συνέδρια απευθύνονται σε ενήλικες αλλά με νηπιακή νοημοσύνη.
Μόνο αν παρακολουθήσετε τις ομιλίες των συνέδρων θα καταλάβετε. Η εύφημος μνεία στον
αρχηγό του κόμματος πάει σύννεφο.
7. Στο πολιτικό σύστημα υπάρχει μεγάλη
ανοχή στην ανάληψη ευθύνης και αντίθετα

υψηλά ποσοστά στην αποποίηση ευθύνης.
8. Για αρκετούς πολίτες είναι αναπάντητο στις μέρες μας ένα μεγάλο δίλημμα. Είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας ή είναι στην πλευρά της «υστερίας»!
9. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν
πολλές κυβερνήσεις στις ημέρες μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων, ανεπαρκείς ακόμη και για παιδικές χαρές. Παντού κοινωνική οργή και θυμός!
10. Πολλά παράθυρα ευκαιρίας θα «ανοίξουν»
του
Θανάση
λόγω της απλής αναλογικής από ενδιαφερόμενους
Παπαμιχαήλ
«σωτήρες» του λαού, για να «κλείσουν» στη συνέχεια συνεργασία με τα κόμματα εξουσίας. Καλή τύΕπικοινωνιολόγος
χη.
11. Τα ΜΜΕ ψηφίζονται καθημερινά από τους πο- thanasis.papamichail@yahoo.gr
λίτες. Οι εφημερίδες από τις πωλήσεις τους στα περίπτερα και τα άλλα από καθημερινές «μετρήσεις»
από τη γνωστή μας εταιρεία AGB Nielsen, από την
Google, τα «κλικ».
Περισσότερα tips θα βρείτε στον «Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και
μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των
10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email:
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα
210 9568066, 6932266217.
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Σ

κηνικό «ασύμμετρου πολέμου» με
«όπλο» εκατοντάδες απελπισμένους μετανάστες και κάποιους αποφασισμένους για όλα διακινητές
επιχείρησε να στήσει το πρωί της Δευτέρας
στο Αιγαίο η τουρκική πλευρά, δοκιμάζοντας
την ετοιμότητα και την ψυχραιμία πρωτίστως
του Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής και
δευτερευόντως του Πολεμικού Ναυτικού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικές «βόμβες»
εξαπολύει ο Ερντογάν

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των
πληρωμάτων των σκαφών του ΛΣ και τη νηφάλια άσκηση διοίκησης από τους αξιωματικούς, οι «βόμβες» που επιχείρησε να στείλει
με πλοιάρια και ιστιοφόρα ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στα ακριτικά νησιά επεστράφησαν
στα τουρκικά παράλια. Όλα ξεκίνησαν τις
πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/5),
όταν εντοπίστηκε μεγάλη και «ύποπτη» κινητικότητα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή
μεταξύ της Χίου και της Σάμου. Σε πρώτη φάση καταγράφηκαν πέντε ιστιοφόρα σκάφη με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών επιβατώνπου επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά
χωρικά ύδατα. Λίγη ώρα αργότερα στην ίδια
θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν ακόμη τέσσερις φουσκωτές λέμβοι -με αλλοδαπούς
επιβάτες- με ίδιο σκοπό (να εισέλθουν στα
χωρικά μας ύδατα).

Κινητοποίηση Λιμενικού
Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής που είχε ως
αποτέλεσμα το σύνολο των σκαφών να επιστρέφει στα τουρκικά παράλια, απ’ όπου και
ξεκίνησαν δήθεν με προορισμό την Ιταλία.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις
ελληνικές Αρχές, ο αριθμός των ατόμων που
επέβαιναν στα ιστιοφόρα και τις λέμβους ξεπερνάει τα 590 άτομα, ανάμεσα τους λίγοι
διακινητές και πάρα πολλοί επίδοξοι παράνομοι μετανάστες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
αποτροπή εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα έγινε με χρήση φωτεινών και ηχητικών ση-

Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων: «Ακραία μάχη με τα κυκλώματα»
Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και
την πτώση της στάθμης του νερού σε πολλά
σημεία του Έβρου, η Τουρκία επιχειρεί για πολλοστή φορά- να ασκήσει πίεση και
στα χερσαία σύνορά μας. Μέχρι στιγμής
δεν έχει εντοπιστεί οργανωμένη προσπάθεια μαζικής εισόδου, ωστόσο υπό την ανοχή ου μην και τη «συνεργασία» της τουρκικής
στρατοχωροφυλακής διακινητές επιχειρούν να
περάσουν στο ελληνικό έδαφος μικρές ομάδες παράνομων μεταναστών. «Αν και διανύουμε τον Μάιο, η ειμάτων από τα περιπολικά σκάφη ΛΣ - Ακτοφυλακής, ενώ σε μια περίπτωση έγινε προσπάθεια εμβολισμού ελληνικού σκάφους από
ιστιοφόρο χωρίς επιτυχία. Άμεσα ενημερώθηκε η τουρκική ακτοφυλακή που -θέλοντας
και μη πλέον- πήγε στο σημείο να επιληφθεί
της κατάστασης και να οδηγήσει με ακταιωρούς τα σκάφη πίσω στα παράλια.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας
σημειώνεται ότι «το Λιμενικό Σώμα - Ακτοφυλακή λαμβάνει σταθερά όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές
δίκαιο και ευαισθησία στην ανθρώπινη ζωή, για
την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία
των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας και της
ΕΕ, τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται στη ραγδαία μείωση του αριθμού των παράνομων διελεύσεων των θαλάσσιων συνόρων
μας από υπηκόους “τρίτων χωρών”».

κόνα του ποταμού θυμίζει καλοκαίρι και αυτό διευκολύνει το έργο των διακινητών
που χρησιμοποιούν περισσότερες βάρκες, στις οποίες στοιβάζονται πολλές μικρές ομάδες μεταναστών», σημειώνει
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης
Συνοριακών Φυλάκων Έβρου Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς και προσθέτει: «Δίνουμε
μια τεράστια μάχη με τα κυκλώματα, πολλές φορές ακραία. Ως συνοριοφύλακες μας περιμένει ένα
δύσκολο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη απόπειρα μαζικής εισβολής στα ελληνικά
χωρικά ύδατα ήρθε έπειτα από πολύ καιρό
σχετικής ηρεμίας και μεμονωμένων -κατά
βάση- προσπαθειών διέλευσης. Για αυτό και
προκαλεί προβληματισμό τόσο σε πολιτικό
όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο
ο «σουλτάνος» να επιχειρήσει έναν «ασύμμετρο πόλεμο» με «όπλο» το Μεταναστευτικό. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά,
όπως τον Μάρτιο του 2020 στον Έβρο με τις
εκατοντάδες απόπειρες χερσαίας εισβολής
επίδοξων παράνομων μεταναστών... Το συγκεκριμένο περιστατικό πάντως έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» και για έναν επιπλέον
λόγο, καθώς έρχεται λίγα 24ωρα μετά την
πτήση μαχητικών F-16 με απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη.

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε και κάτι ακόμη: η άκρως επιτυχημένη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στον απρόβλεπτο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιχειρεί να «πατήσει σε δύο
βάρκες», σε αυτή του ΝΑΤΟ και του δυτικού
κόσμου αλλά και σε εκείνη της Ρωσίας και
του αυταρχισμού.

Χρησιμοποιεί χιλιάδες
απελπισμένους πρόσφυγες,
δημιουργώντας συνθήκες
ασύμμετρης απειλής στο
Αιγαίο και τον Έβρο

Θ. Δρούγος στην «P»: «Ύπουλες και αποσταθεροποιητικές οι κινήσεις της Τουρκίας»
Για την προσπάθεια εργαλειοποίησης των μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας, με αφορμή την
προσπάθεια πέντε σκαφών που μετέφεραν 450 μετανάστες να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα,
μίλησε στην «Political» o διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής Θανάσης Δρούγος: «Από το 2015 και
την κρίσιμη αντιπαράθεση του Ερντογάν με χώρες της Ευρώπης, η χώρα μας είναι το κύριο μέτωπο όπου η Τουρκία
ενεργεί αποσταθεροποιητικά με ψυχολογικές επιχειρήσεις

που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ελλάδος μέσω υβριδικών και ασύμμετρων απειλών, μέσω της προσφυγικής κίνησης και προς τα νησιά
και στη ζώνη του Έβρου. Η Τουρκία στο Προσφυγικό, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, προσπαθεί να
εντείνει το μέτωπο αντιπαράθεσης με την Ελλάδα,
βάζοντας ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο και συγχρόνως
προκαλώντας περισσότερο τη χώρα μας, τη στιγμή που η
Τουρκία προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα με άλλους συμ-

μάχους. Οι τελευταίες κινήσεις με την επαναφορά των ροών,
παρά τη θετική αντιμετώπιση από πλευράς Ελλάδας, στηρίζονται σε δύο ζητήματα. Στις δηλώσεις Μηταράκη στη διάσκεψη του ΟΗΕ που είπε ότι βελτιώνεται η κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου το τελευταίο διάστημα και στις απειλές εντός
ΝΑΤΟ για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας. Είναι ύπουλες, αποσταθεροποιητικές και υβριδικές αυτές οι κινήσεις
της Τουρκίας που εργαλειοποιεί τους μετανάστες».
Κώστας Παππάς
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ο άσπρο... μαύρο επιχειρεί να
κάνει η Τουρκία, η οποία από τη
μία πλευρά απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και από την άλλη ναυπηγεί
υποβρύχια για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Επικίνδυνος Ερντογάν: Ρίχνει
6 νέα υποβρύχια στο Αιγαίο

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την τελετή καθέλκυσης του υποβρυχίου «Χιζίρ
Ρέις» ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2027 η
Άγκυρα θα διαθέτει έξι νέα υποβρύχια,
τα οποία «θα αυξήσουν την υπάρχουσα
ισχύ μας» και «θα κάνουν το Ναυτικό μας
πιο αποτρεπτικό για την ασφάλεια της
“Γαλάζιας Πατρίδας”». Την ίδια ώρα,
άφησε αιχμές εναντίον της Ελλάδας και
της Κύπρου λέγοντας ότι «ο κακός γείτονας μας έκανε ιδιοκτήτη αμυντικής βιομηχανίας», ενώ ανέφερε ότι «ποτέ δεν
ξεχάσαμε τις άδικες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα μας λόγω της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο». Τις
προκλήσεις μάλιστα ολοκλήρωσε μετά
το υπουργικό συμβούλιο, όταν ξεκαθάρισε πως «Μητσοτάκης για μένα δεν
υπάρχει», αποκλείοντας συνάντηση με
τον πρωθυπουργό.
Με την ένταση στο Αιγαίο να οδεύει
προς νέα κλιμάκωση εξαιτίας της τουρκικής επιθετικότητας, η θυσία του σμηναγού Ηλιάκη πριν από 16 χρόνια έρχεται να
υπενθυμίσει ποιος είναι ο πραγματικός
ταραξίας στην περιοχή και ποιος παραβιάζει συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο
αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδας. Όπως συμβαίνει τώρα, έτσι και
τότε η Άγκυρα προχωρούσε σε καθημερινές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου

χώρου. Νωρίς το μεσημέρι της 23ης Μαΐου 2006 τα ραντάρ εντόπισαν έξι τουρκικά μαχητικά να κατευθύνονται στο FIR
Αθηνών με σκοπό να φωτογραφίσουν τις
συστοιχίες των S-300 στην Κρήτη. Από το
αρχηγείο δόθηκε εντολή για άμεση απογείωση δύο ελληνικών F-16 από τη Σούδα ώστε να αναγνωρίσουν και να αναχαιτίσουν τα τουρκικά αεροσκάφη.
Τα έξι μαχητικά χωρίστηκαν σε δύο
σχηματισμούς των τριών και τα ελληνικά
F-16 ανέλαβαν να «κυνηγήσουν» το καθένα από μία τριάδα. Ο ήρωας Κωνσταντίνος Ηλιάκης πλησίασε το τουρκικό F-4,
το οποίο συνόδευαν δύο F-16. Ο πιλότος
ενός από τα δύο τουρκικά μαχητικά με
έναν επικίνδυνο και άκρως επιθετικό
ελιγμό χτύπησε την καλύπτρα του F-16
του Ηλιάκη με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο και να συντριβεί στη θάλασσα. 16 χρόνια μετά η Τουρκία όχι μόνο

δεν έχει αλλάξει τακτική, αλλά αντιθέτως
εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.
Πρόσφατο παράδειγμα, η προκλητική
πτήση δύο τουρκικών F-16 που έφτασαν
μια «ανάσα» από την Αλεξανδρούπολη
και προκάλεσαν την έντονη διαμαρτυρία
της ελληνικής πλευράς. Το νέο αφήγημα
της Τουρκίας, με το οποίο επιχειρεί να
ζητήσει και τα «ρέστα» από την Αθήνα,
είναι ότι τα ελληνικά μαχητικά προβαίνουν πρώτα σε παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου. Οι ισχυρισμοί αυτοί, πέρα από αναληθείς, είναι και επικίνδυνοι, αφού ανεβάζουν στο «κόκκινο» την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές και κανείς πλέον δεν μπορεί να αποκλείσει ένα νέο ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα όπως το 2006, το οποίο θα είχε
απρόβλεπτες συνέπειες.
«Τέτοιοι Έλληνες φυλάττουν την Πα-

τρίδα και Σήμερα και Πάντα», έγραψε
στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, επισημαίνοντας
πως «ο Κώστας σαν σήμερα πριν από 16
χρόνια πέρασε στο Πάνθεον των Χρυσών
Φυλάκων του Έθνους. Αυτό το Έθνος θα
ζήσει αιώνια». «Υποκλινόμαστε στην ανδρεία που τον διέκρινε, στέλνοντας το
μήνυμα ότι η εθνική ανεξαρτησία και η
ακεραιότητα της Ελλάδας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», έγραψε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ζητεί αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών της Ελλάδας «Μητσοτάκης για μένα δεν
υπάρχει», είπε ο «σουλτάνος»

Αλβανική μπαμπεσιά και απάντηση Δένδια
Θέμα «Τσάμηδων» επιχείρησε να ανοίξει η Αλβανή
υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή της με τον Νίκο
Δένδια στα Τίρανα. Η Όλτα Χάκα προσπάθησε μάλιστα να
συνδέσει το ζήτημα με τον καθορισμό της ΑΟΖ: «Ελπίζουμε ότι την προθυμία μας να βρεθεί μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση σε ένα ζήτημα τόσο δύσκολο όσο ο θαλάσσιος χώρος μπορεί να χρησιμεύσει ως εποικοδομητική προσέγγιση για άλλα θέματα […] όπως η ανάγκη κατάργησης του νόμου του πολέμου ή τα ζητήματα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της κοινότητας των Τσάμηδων».

Η απάντηση του Νίκου Δένδια ήταν άμεση, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να μιλά για «συνέπειες» σε πολλαπλά επίπεδα.
«Οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας και συζήτησης μη
υπαρκτών ζητημάτων φοβούμαι ότι θα έχει συνέπειες σε
πολλαπλά επίπεδα, πχ την ανάγκη της Ελλάδας να θέσει
ζητήματα που αφορούν και τη δική σας ενταξιακή πορεία».
Η Αλβανία ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του Νίκου Δένδια στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ εκτός από την ομόλογό του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση
και με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Κεντρικός άξονας της
επίσκεψης Δένδια ήταν η κατάθεση του συνυποσχετικού

ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη συζήτηση της οριοθέτησης
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Αλβανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ο κ.
Δένδιας σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή «στέλνει ένα πολύ
σημαντικό μήνυμα προς όλες τις χώρες ότι αυτός είναι ο
σωστός, ο μοναδικός, ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λύνουμε διαφορές». Ακόμη, αφήνοντας μια σαφέστατη αιχμή
για τη στάση της Τουρκίας, διεμήνυσε ότι «η ευρωπαϊκή
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι μονόδρομος για
να αποτρέψουμε αναθεωρητικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή μας».
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ν και τα φώτα της δημοσιότητας
στράφηκαν για μία ακόμη φορά
στην Πολεμική Αεροπορία, μετά την ανακοίνωση Κυριάκου
Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα ξεκινά τις διαδικασίες για την απόκτηση μίας μοίρας F35, το Πολεμικό Ναυτικό συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του
στόλου με την πρόσκτηση νέων μονάδων
και την αναβάθμιση υφιστάμενων.

AMYNA

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Εδώ και αρκετούς μήνες, οι ανώτατοι
αξιωματικοί του Ναυτικού Συμβουλίου
εργάζονται πυρετωδώς για να αξιολογήσουν τις προτάσεις που φτάνουν με
καταιγιστικό ρυθμό στο Επιτελείο αλλά
και να σχεδιάσουν το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού με βάση τα όσα προβλέπει η Δομή Δυνάμεων, καθώς οτιδήποτε εντάσσεται στον Στόλο θα αποτελεί την εμπροσθοφυλακή των επόμενων 30-40 ετών.
Με το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,
προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή αποτελεί
η επιλογή κορβέτας αλλά και ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ κλάσης «ΥΔΡΑ», που αποτελεί ειλημμένη απόφαση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Μέσα στον επόμενο μήνα, μάλιστα,
αναμένεται να βγει «λευκός καπνός» στο
θέμα των κορβετών, καθώς οι ναύαρχοι
έχουν αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες
προτάσεις και ετοιμάζουν τις τελικές
τους εισηγήσεις στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο και με κριτήρια τις επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος και
τους όρους αποπληρωμής, τους χρόνους
παράδοσης αλλά και την ομοιογένεια,
στην «κούρσα» επιλογής κορβέτας φαίνεται να προηγούνται οι γαλλικές GoWind της Naval Group, που αν και μικρότερα σκάφη, αποτελούν πανίσχυρα
«αδελφάκια» των Belharra.
Στα φαβορί συγκαταλέγονται και οι ολλανδικές Sigma 10514 της Damen και
ακολουθούν οι Doha της Fincantieri, οι
Arrowhead 140 της Babcock και η κοινή
πρόταση Γερμανίας - Ισραήλ με τη Sa’ar 6.
Σε κάθε περίπτωση, ανώτατες πηγές του
Ναυτικού Επιτελείου ξεκαθαρίζουν πως
όποια πρόταση και αν επιλεγεί θα πρέπει
να εξασφαλίζει πως η ναυπήγηση θα γίνει
στην Ελλάδα και τα χρονοδιαγράμματα

«Κληρώνει» για κορβέτα
και λίφτινγκ ΜΕΚΟ
κατασκευής και παράδοσης θα τηρηθούν
αυστηρά.

Εκσυγχρονισμός ΜΕΚΟ
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των
ΜΕΚΟ, προτάσεις έχουν καταθέσει η
κατασκευάστρια γερμανική εταιρεία
ΤΚΜS σε συνεργασία με την Thales, η
ιταλική Fincantieri, η βρετανική Babcock και η αμερικανική Lockheed Martin. Ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ,
ωστόσο, θα δώσει σημαντική «ανάσα»
στον Στόλο μέχρι να ολοκληρωθούν τα
προγράμματα πρόσκτησης νέων μονάδων επιφανείας, ενώ πιθανότατα θα
αποτελούν τον μοναδικό φορέα ESSM
όταν παροπλιστούν οι παλαιότερες φρεγάτες S. Ανώτατες πηγές, πάντως, επισημαίνουν ότι παρά τα όσα έχουν ακουστεί, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από

την ελληνική ούτε από την αμερικανική
πλευρά για παραχώρηση LCS, οι οποίες
θα επιβάρυναν το Πολεμικό Ναυτικό με
επιπλέον έξοδα συντήρησης και επισκευών, καθώς τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σύστημα
πρόωσης οδήγησαν στην απόσυρσή
τους από το Αμερικανικό Ναυτικό.

Οδικός χάρτης
Το Πολεμικό Ναυτικό με οδηγό του
την εγκεκριμένη δομή δυνάμεων έχει
χαράξει έναν οδικό χάρτη γεμάτο προκλήσεις και κομβικά σημεία. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνεται η παραλαβή των
φρεγατών FDI Belharra και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών υποδοχής
και υποστήριξής τους στον ναύσταθμο,
η πρόσκτηση κορβετών, η αναβάθμιση
των ΜΕΚΟ, η παραλαβή και ένταξη σε

υπηρεσία των ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων MH-60 ROMEO και των αεροσκαφών Ρ-3. Ακόμη, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού εισηγείται την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για την
4η FDI Belharra, ενώ σχεδιάζεται η
απόκτηση νέων υποβρυχίων για την αντικατάσταση των παλαιότερων 209 και ο
εκσυγχρονισμός μέσης ζωής των νεότερων 214 καθώς και ο εκσυγχρονισμός
των ΤΠΚ τύπου VOSPER.

Στην «κούρσα» φαίνεται να
προηγούνται οι γαλλικές
GoWind της Naval Group,
πανίσχυρα «αδελφάκια»
των Belharra

ΡOLITICAL

14

ΤΡΙΤΗ 24 MAΪΟΥ 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Η

ευλογιά των πιθήκων εξελίσσεται σε παγκόσμια απειλή
και δεν αποκλείεται η ασθένεια το επόμενο διάστημα να
περάσει και τα σύνορα της χώρας μας. Το
πρόσφατο ύποπτο κρούσμα του Ρουμάνου τουρίστα που είχε πάει για διακοπές
στην Κεφαλονιά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Αττικόν, αποδείχθηκε έπειτα
από μοριακό έλεγχο που εστάλη στη Θεσσαλονίκη ανεμοβλογιά.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Η καθηγήτρια μικροβιολογίας ΑΠΘ Άννα Παπά-Κονιδάρη, η οποία ανέλυσε το
δείγμα, είπε στην «Political» πως «το συγκεκριμένο δείγμα ήταν αρνητικό για ευλογιά πιθήκων και επειδή μιλούσαμε για
εξανθηματικά νοσήματα, βάλαμε και για
παραπλήσιο ιό και pcr της ανεμοβλογιάς,
το οποίο βρέθηκε θετικό». Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και θα μπορούσε
από ιατρικής άποψης να πάρει εξιτήριο
μαζί με την ασυμπτωματική φίλη του,
ωστόσο υπήρχε μέχρι αργά χθες το βράδυ
ένα θέμα προς διευθέτηση που αφορούσε
την απομόνωσή του σε κάποιο χώρο.

Και από φουσκάλες η μετάδοση
Πάντως οι προβλέψεις των ειδικών σε
όλο τον κόσμο δεν είναι ευχάριστες, καθώς καθημερινά παρατηρείται αύξηση
κρουσμάτων παγκοσμίως. «Και πιθανώς
να αυξηθούν κι άλλο, γιατί η επώαση είναι
μακρά και διαρκεί δεκαπέντε μέρες.
Όταν σε τρεις μέρες έχουμε τριάντα, κι
αυτό γίνεται 130, το λογικό είναι τα 130
κρούσματα να γίνουν 1.000. Αυτό το λέει ο
κοινός νους και η κοινή επιδημιολογία»,
ανέφερε στο Star ο καθηγητής μικροβιολογίας ΕΚΠΑ Σπυρίδων Πουρνάρας.
Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προλη-

Παγκόσμια ανησυχία από
την ευλογιά των πιθήκων
πτικής Ιατρικής Ιωάννης Τούντας, μιλώντας στο ίδιο μέσο, ανέφερε ότι τα εξανθήματα του ιού αυτού εξελίσσονται σε φλύκταινες, δηλαδή σε φουσκάλες, και από
εκεί γίνεται επίσης η μετάδοση.
Ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, απαν-

τώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
σε 14 ερωτήματα για την ασθένεια, είπε
μεταξύ άλλων πως στην ευλογιά των πιθήκων οι φουσκάλες πονάνε ενώ στην ανεμοβλογιά ο ασθενής έχει φαγούρα στο
εξάνθημα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής

Οι οδηγίες από τον ECDC
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) παρακολουθεί στενά το
θέμα και την εξέλιξή του και είναι σχεδόν σίγουρο πως, αν τα κρούσματα αυξηθούν, θα γίνουν επιπλέον συστάσεις. Όπως τονίζουν οι αξιωματούχοι του, έχουν
μεγάλη σημασία η σωστή επιτήρηση, η ιχνηλάτηση και η απομόνωση του κρούσματος και δίνονται κάποιες γενικές οδηγίες, όπως ο ασθενής που έχει δερματικές βλάβες να αποφεύγει επαφή με ανοσοκατεσταλμένους, εγκύους ή κατοικίδια.
Υπάρχει μεγάλη συνεργασία με τον ΕΜΑ για έγκριση εμβολίων και θεραπειών, δηλαδή αντιιικών φαρμάκων. Οι στενές επαφές κρούσματος καλό θα είναι για 21 μέρες να παρακολουθούν την υγεία τους, όμως ακόμα τουλάχιστον δεν έχουμε μια
γενική οδηγία όπως, για παράδειγμα, υποχρεωτική χρήση μάσκας που αποφάσισε
η Νέα Υόρκη ή 21 μέρες καραντίνα του κρούσματος όπως στο Βέλγιο.

Ζαούτης ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως η ασθένεια αυτή δεν είναι πολύ μεταδοτική, διευκρινίζοντας πως κολλάει 1 στις 50 στενές επαφές κάποιου κρούσματος και δεν
μεταδίδεται στην ασυμπτωματική του φάση. Επίσης εκτίμησε ότι η επαναφορά της
μάσκας ως μέσο προφύλαξης δεν θα συμβεί, καθώς η μετάδοση γίνεται μέσα από
σωματικά υγρά και δερματικές βλάβες.

Τα κρούσματα αυξάνονται
καθημερινά στην υφήλιο,
αλλά η Ελλάδα παραμένει
«καθαρή» - Αρνητικός
ο Ρουμάνος τουρίστας που
νοσηλεύτηκε στο Αττικόν

Ύστερα από δύο χρόνια απουσίας έκαναν χθες πρεμιέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
Πρεμιέρα έκαναν χθες οι προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, ύστερα από δύο χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται και ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων
στην Α’ και Β’ λυκείου, από όπου επιλέγονται τα θέματα κατά το ήμισυ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Τράπεζα Θεμάτων έχουν
αναρτηθεί περισσότερα από 11.000 θέματα, συνοδευόμενα από τις ενδεικτικές απαντήσεις, που αφορούν 99 μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν το αργότερο έως τις 21 του
ίδιου μήνα. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’
τάξης των γενικών λυκείων θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαΐου και οι μαθητές θα γνωρίζουν τις βαθμολογίες τους έως τις 2 Ιουνίου, ημέρα έναρξης των πανελλαδικών
εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις των
μαθητών ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις
6 Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για
τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Τα απο-

τελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 8
Ιουνίου.
Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου για τους μαθητές που
απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου και για τους
μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο. Τυχόν αιτήσεις για αναβαθμολόγηση γραπτών θα υποβληθούν από τις 28 έως τις 30
Ιουνίου.
Εύη Πανταζοπούλου
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Στο μικροσκόπιο και
το παιχνίδι «ανδρισμού»

E

να τρίτο ενδεχόμενο έχει
μπει τα τελευταία 24ωρα στο
μικροσκόπιο των αξιωματικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που διερευνούν την
αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή γυμνασίου από τα Σεπόλια. Πιο αναλυτικά,
η ΕΛΑΣ εξετάζει ότι ο θάνατος του ανήλικου παιδιού μπορεί να ήταν δυστύχημα στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού «δύναμης» και «ανδρισμού», που όμως δεν
σχετίζεται με το Διαδίκτυο και συγκεκριμένα το «blackout challenge».
Ο λόγος για ένα «παιχνίδι» μεταξύ φίλων, στο πλαίσιο επίδειξης «δύναμης»
και «ανδρισμού», το οποίο έχει και αυτό
διαδικτυακό χαρακτήρα, συμμετέχουν
όμως μόνο άτομα γνωστά μεταξύ τους.
Στο μεταξύ, κατάθεση στους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έδωσε η μητέρα του 14χρονου,
αναφέροντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το παιδί της είναι πιθανό να
συμμετείχε σε κάτι τέτοιο.

Σε σοκ η μητέρα του
Η γυναίκα παραμένει σε κατάσταση
σοκ και ενδεχομένως να καταθέσει εκ

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

νέου τις επόμενες μέρες ανάλογα με
την πορεία της έρευνας και την ψυχική
της υγεία. Κατάθεση στη ΓΑΔΑ έχουν
δώσει τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του ανήλικου παιδιού, καθώς επίσης και τουλάχιστον 10 συμμαθητές
του. Στη ΔΗΕ θα φανεί αν ο ανήλικος
μαθητής έπαιζε παιχνίδια πρόκλησης
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή είχε
«στήσει» μαζί με τους φίλους του ένα
εσωτερικό δίκτυο. «Το κινητό τηλέφωνο και το λάπτοπ του παιδιού θα αποκαλύψουν πιθανότατα τι πραγματικά συνέβη», σχολιάζουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Απαντήσεις στα ψηφιακά ίχνη
Περισσότερες απαντήσεις για την αυτοχειρία του παιδιού θα έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί από την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Εκεί θα φανεί αν ο 14χρονος έπαιζε

διαδικτυακά με τους φίλους του ή έπεσε θύμα του «blackout challenge». Παράλληλα, διεξάγεται αστυνομική έρευνα και για τις καταγγελίες αναφορικά με
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού
(bullying), χωρίς μέχρι στιγμής να στοιχειοθετείται ότι το παιδί δεχόταν τόσο
μεγάλη πίεση ώστε να φτάσει στο απονενοημένο διάβημα.
Τέλος, οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση (δεν
έχει ακόμη συνταχθεί πλήρως) και τα
αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για να δουν αν ο θάνατος ήταν
«απολύτως» ασφυκτικός ή προήλθε με
ένταση και πιθανή... πτώση με δύναμη
που έσπασε και το υοειδές οστό (οστό
μεταξύ λαιμού και πιγουνιού).

Το τρίτο ενδεχόμενο
που εξετάζει η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για
την αυτοκτονία του 14χρονου
Μάκη από τα Σεπόλια

ΕΛΛΑΔΑ
«Ξήλωσαν»
τη συμμορία των…
13 που έκλεβε Smart
Μια από τις πιο «δραστήριες» συμμορίες
που ειδικεύονταν στο να κλέβουν ΙΧ αυτοκίνητα μάρκας Smart, να τα διαλύουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να τα πουλούν ως ανταλλακτικά εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ. Πιο αναλυτικά, έπειτα από
μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών τις πρωινές
ώρες της Δευτέρας (23/5) σε διάφορες περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν 13 άτομα,
κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα οχήματα, εντοπίστηκε πλήθος εξαρτημάτων - ανταλλακτικών, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό
των 34.000 ευρώ (χρήματα που προέρχονται
από έκνομη δραστηριότητα). Πιο αναλυτικά,
η εγκληματική ομάδα «χτυπούσε» σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Καισαριανή και άλλες περιοχές, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται σε εκατοντάδες κλοπές Smart με
λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Για αυτό
και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και παλιοί γνώριμοι της Αστυνομίας.

«Έφαγαν» 20.000 € από
ηλικιωμένη κάνοντας
τους ηλεκτρολόγους
Σε μάστιγα εξελίσσονται οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, καθώς συμμορίες επιτήδειων καταφέρνουν πολλές φορές να εκμεταλλευτούν την άγνοιά τους -ενδεχομένως
σε ορισμένες περιπτώσεις και την ανάγκη
τους για επικοινωνία- και να τους... αδειάζουν τα σπίτια. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και στην Κηφισιά με θύμα μια 87χρονη
γυναίκα και δράστες δύο... μετρ στις απάτες
που της παρουσιάστηκαν ως «ηλεκτρολόγοι» που θα έκαναν εργασίες στην πολυκατοικία που διαμένει. Ο ένας από τους δύο
δράστες απασχολούσε την ηλικιωμένη γυναίκα πιάνοντάς της συζήτηση δήθεν για το
πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ο
δεύτερος δράστης «τρύπωσε» στο διαμέρισμά της άρχισε να ψάχνει όλα τα δωμάτια. Οι
«ηλεκτρολόγοι» έφυγαν από το σπίτι της
87χρονης με χρυσά κοσμήματα και λεία σε
μετρητά άνω των 20.000 ευρώ, με τη γυναίκα να αντιλαμβάνεται λίγο αργότερα και σοκαρισμένη να ενημερώνει την ΕΛΑΣ για το
περιστατικό.
Παπ.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Ηπείρου

Εκδήλωση τουριστικής προβολής στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου στις Βρυξέλλες η 1η «Ειδική Προωθητική
Εκδήλωση» παρουσίασης της Ηπείρου των τεσσάρων εποχών και των τοπικών
προϊόντων, που οργάνωσε η οικεία περιφέρεια στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση
και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». Η θεματική
αντιπεριφερειάρχης κυρία Ναυρόζογλου «σύστησε» στους τουριστικούς
πράκτορες τις πολλές και διαφορετικές επιλογές που προσφέρει η Ήπειρος για
τους επισκέπτες της, καλώντας τους Βέλγους να την εντάξουν στους επόμενους
τουριστικούς προορισμούς τους. «Η Ήπειρος είναι μια περιοχή που προσφέρει
δυνατότητες για τουρισμό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, συνδυάζοντας τη
θάλασσα με τα βουνά, τον πολιτισμό με την ιστορία και τα τοπικά ποιοτικά
προϊόντα με τη γαστρονομία», τόνισε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας και τον
χαιρετισμό του περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ο οποίος υπογράμμισε
τις πολύ στενές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Ηπείρου και του Βελγίου, μιας
χώρας στην οποία ζουν και εργάζονται αρκετοί Ηπειρώτες.

Πελοπόννησος

Η περιφέρεια έλαβε και
διαθέτει το «λιγνιτόσημο»

Σύσκεψη για την κατανομή της χρηματοδότησης ύψους
6.298.904,86 ευρώ από το ειδικό τέλος δικαιωμάτων
έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, η οποία θα πιστωθεί
σταδιακά μέσα στις επόμενες 90 ημέρες στους Δήμους
Μεγαλόπολης και Γορτυνίας, πραγματοποιήθηκε στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την προεδρία
του οικείου περιφερειάρχη. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι, από την επίμαχη χρηματοδότηση,
περί τα 4 εκατομμύρια θα
διατεθούν για το επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης, περί το 1,2 εκ. ευρώ
για το δημοτικό του δίκτυο, ενώ το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί στο έργο συντήρησης της Μονής Καλαμίου, για το
οποίο υπάρχει εγκεκριμένη από το ΚΑΣ μελέτη. Υπενθυμίζεται ότι η πίστωση των 6,2 εκατ. ευρώ αφορά την απόδοση του ειδικού τέλους για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Άρτα

Ανοίγει αναβαθμισμένο
το δημοτικό κολυμβητήριο

Ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητηρίου Άρτας και αποδίδεται προς χρήση σε
δημότες, αθλητές και σωματεία. Υπενθυμίζεται πως το
έργο είχε προϋπολογισμό 983.841 ευρώ, εντάχθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. «Οι εργασίες
ολοκληρώνονται και πλέον εξασφαλίζουμε εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και πόρων για τον δήμο μας. Θα υπάρξει μέριμνα, ώστε το ωράριο του κολυμβητηρίου να εξυπηρετεί δημότες, αθλητές και σωματεία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΚΜΠΑΠ Γιώργος Πανέτας. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη για
την άρτια λειτουργία του χώρου.

!

Πάτρα

Διεθνές συμπόσιο
γλυπτικής στην
«Ιχθυόσκαλα»

Άνοιξε χθες, Δευτέρα 23 Μαΐου, η αυλαία
του διεθνούς συμποσίου γλυπτικής με θέμα
«1922-2022. Πρόσφυγες», που διοργανώνει ο
Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.
Τα έργα που θα φιλοτεχνηθούν, θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της περιοχής του
συμποσίου και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία. Οι γλύπτες που συμμετέχουν στο
διεθνές συμπόσιο είναι από την Αλβανία, την
Αρμενία, τη Συρία και την Τουρκία. Από την Ελλάδα, οι Φίλιππος-Άγγελος Βαλεράς, Βασίλης
Βασίλη, Παναγιώτης Λάμπρου, Αλέξανδρος
Πφαφφ και Χρήστος Τσουμπλέκας και Τσαούσι Μπεσίμ. «Φέτος, τη χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, φιλοξενούμε στην Πάτρα το διεθνές
συμπόσιο γλυπτικής, με θέμα “1922-2022.
Πρόσφυγες”. Θα συμβάλει να δούμε την ιστορία από ένα άλλο πρίσμα, μέσα από την τέχνη
που εμπνέεται από την προσφυγιά», δήλωσε ο
δήμαρχος Κώστας Πελετίδης.

Αυτοδιοικητικές εκλογές

Αποσαφήνιση παράτασης
ή μη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Να απαντήσει εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της θητείας των σημερινών δημοτικών και περιφερειακών διοικήσεων, ώστε οι αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνουν ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2024, καλεί τον αρμόδιο
υπουργό Εσωτερικών ο αναπληρωτής τομεάρχης
εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης,
με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι από την πραγματοποίηση του συνεδρίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας τον Οκτώβριο
του 2021 στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα έχει ήδη
αναπτυχθεί έντονη παραφιλολογία, σύμφωνα με την
οποία συζητείται το ενδεχόμενο χρονικής μετάθεσης
των δημοτικών και μαζί και των περιφερειακών εκλογών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν τον
Οκτώβριο του 2023. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις
διαρροές, «η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει μέσω
νομοθετικής διάταξης την παράταση για μερικούς μήνες ακόμη της θητείας των σημερινών δημοτικών και
περιφερειακών διοικήσεων, ώστε οι αυτοδιοικητικές
εκλογές να γίνουν ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές,
τον Μάιο του 2024, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει
την αντίδραση του προεδρείου της ΚΕΔΕ με επανειλημμένες δηλώσεις τους».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βορειοανατολικά της Αθήνας,
ο δήμαρχος έβγαλε ανακοίνωση
διάψευσης των καταγγελιών
της αντιπολίτευσης… επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητά
τους; Τις προηγούμενες μέρες,
σύσσωμη η αντιπολίτευση, με
ανεξάρτητες ανακοινώσεις, κατήγγειλε τη δημοτική αρχή για
κλείσιμο σημαντικής δομής της
πόλης, για να λάβει την απάντηση ότι «παραπληροφορούν τους
πολίτες» την ώρα που στην ίδια
ανακοίνωση… επιβεβαιώνεται
το κλείσιμο της δομής!

Συντήρηση
συστημάτων
πυροπροστασίας
στον Υμηττό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και
φέτος από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) οι εργασίες συντήρησης
των υδραυλικών συστημάτων πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού. Έπειτα από πρωτοβουλία του
προέδρου και δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου, ο σύνδεσμος ξεκίνησε,
με αφετηρία την περιοχή του Βύρωνα, να συντηρεί και να ελέγχει
τις πυροσβεστικές φωλιές, τους
κρουνούς, τα αντλιοστάσια και τις
δεξαμενές που συνδέονται με το
υδραυλικό σύστημα, απλώνοντας
ένα επιπλέον «δίχτυ» προστασίας
στο δάσος του Κουταλά και σε όλη
την ευρύτερη περιοχή. Δεδομένου
ότι η πρόληψη αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του ΣΠΑΥ για
την αντιπυρική θωράκιση του Υμηττού, συνεχίζει καθημερινά με σημαντικές παρεμβάσεις και εργασίες σε κάθε γωνιά του βουνού.

Πρόγραμμα 1,6 εκατ. ευρώ
για τη στέγαση των ΑμεΑ

Π

ρόσκληση συμμετοχής στην πράξη
με τίτλο «Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμεΑ ημεδαπών
και δικαιούχων διεθνούς προστασίας», η
οποία χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με προϋπολογισμό 1,6 εκατ.
ευρώ, απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής μετά τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.
Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, για τη χρηματοδότηση των
«Στεγών» οι οποίες θα στεγάζουν 5-9 άτομα για 18 μήνες, προσφέροντας υπηρεσίες
διαβίωσης και φροντίδας, υπηρεσίες οι
οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα και δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φο-

ρείς καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα.
Στόχοι της πρόσκλησης είναι η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής
κοινότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η καταπολέμηση των διακρίσεων
και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης
Γ. Πατούλης: «Σε αγαστή συνεργασία με το
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
προχωρήσαμε στον σχεδιασμό μιας στοχευμένης δράσης δημιουργίας ΣΥΔ, με
ενοίκους άτομα με αναπηρία ηλικίας άνω
των 18 ετών, τόσο ημεδαπούς όσο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας».

Συνεχίζεται απρόσκοπτα το «Βοήθεια στο Σπίτι»
Τη διαβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα συνεχίσουν
να προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα της
προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ και να ενταχθούν
σε αυτό οι επιτυχόντες, παρείχε από βήματος
Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Βορίδης, υποβλήθηκαν συνολικά 78.114 αιτήσεις ηλεκτρονικά για 2.909 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που
διαπιστωθεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τους δήμους, η ανάγκη προκήρυξης περισσότερων
θέσεων, αυτή θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2023.

Με ένα τηλεφώνημα
έρχεται ο κάδος!
Ο Δήμος Γλυφάδας, με ένα τηλεφώνημα στο 15464, στέλνει δωρεάν
σε κάθε σπίτι της πόλης πράσινο κάδο, συλλέγει και μεταφέρει για ανακύκλωση… ό,τι περισσεύει από κάθε
κήπο! Όπως σημειώνεται, η συσσώρευση κομμένων κλαδιών και πεσμένων φύλλων σε διάφορα σημεία, πέρα
από αντιαισθητική, είναι και επικίνδυνη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου που ξεκίνησε την 1η Μαΐου
και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Γιώργος
Παπανικολάου: «Από το 2019 θέσαμε
σε εφαρμογή την πρωτοποριακή υπηρεσία αποκομιδής κλαδιών, η οποία
διαρκώς εξελίσσεται. Ήταν ένας πολύ
υψηλός στόχος, για τον οποίο βραβευτήκαμε και συνεχίζουμε με συνέπεια και σκληρή δουλειά».

Έργα υποδομών
και ποιότητας ζωής
Η πορεία υλοποίησης έργων υποδομών, βιοκλιματικών αναπλάσεων και
αντιπλημμυρικής προστασίας, τα
οποία χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με
τον δήμαρχο Χαϊδαρίου Ευάγγελο
Ντηνιακό. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στην πρόοδο έργων όπως οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθηνών και η αντικατάσταση του
οδοφωτισμού, καθώς και στις εργασίες ενίσχυσης των υποδομών αποχέτευσης ομβρίων, με ένα εκτεταμένο
δίκτυο αγωγών, το οποίο κρίνεται ως
ένα έργο νευραλγικής σημασίας για το
Χαϊδάρι. Παράλληλα συζητήθηκαν οι
δυνατότητες για την ένταξη και νέων
έργων, τα οποία κρίνονται αναγκαία
για τον Δήμο Χαϊδαρίου, στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας.
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Μπάιντεν σε Κίνα: Αν εισβάλετε στην Ταϊβάν, θα την υπερασπιστούμε στρατιωτικά
Κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τη Λαϊκή Κίνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απείλησε ευθέως το Πεκίνο, λέγοντας ότι «θα υπερασπιστούμε στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση εισβολής».
Μιλώντας από το Τόκιο, στη διάρκεια περιοδείας στην Ασία, ο
Μπάιντεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανή στρατιωτική
σύγκρουση στον Ειρηνικό ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, αν η
Κίνα επιχειρήσει να παρέμβει στρατιωτικά στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο απάντησε ζητώντας έντονα από τον Αμερικανό πρόεδρο «να
μη στέλνει λάθος μηνύματα στις αυτονομιστικές δυνάμεις της
Ταϊβάν» και να μην υποτιμά τη «σθεναρή αποφασιστικότητα» της

Κίνας να «προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της». Μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου στην Κίνα, το 1949, η Ταϊβάν κυβερνάται από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Το Πεκίνο,
όμως, εξακολουθεί να έχει στόχο «να επανενώσει» το νησί με
«τη μητέρα πατρίδα», και δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία, κυρίως στην περίπτωση που οι ταϊβανέζικες αρχές κηρύξουν επισήμως την ανεξαρτησία τους.
Η Ταϊπέι ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την επαναβεβαίωση
της δέσμευσης των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα εμβαθύνει τη συνεργασία με την Αμερική και την Ιαπωνία, για να προστατεύσει
την ασφάλειά της.

Στο τραπέζι ο ναυτικός
αποκλεισμός της Οδησσού

Ο

Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συζήτησε χθες με
τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τον
ναυτικό αποκλεισμό του λιμανιού της
Οδησσού από τους Ρώσους, που εμποδίζει τόνους σιτηρών να εξαχθούν από την
εμπόλεμη χώρα, γεγονός που απειλεί με
διατροφική κρίση πολλά κράτη, ιδίως τα
πιο φτωχά, στην Ανατολική Ευρώπη και
την Αφρική. Ο Τζόνσον δήλωσε την αποφασιστικότητά του για τον διπλασιασμό
των προσπαθειών σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Ουκρανίας,
αλλά και της διασφάλισης ότι η χώρα θα
είναι ικανή να εξάγει σιτηρά. Η Μόσχα δήλωσε χθες έτοιμη να ξαναρχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, κατηγορώντας το
Κίεβο για τη διακοπή τους. Ο Ζελένσκι
απάντησε ότι «δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι
για διαπραγμάτευση», τονίζοντας ότι δεν
πρόκειται να κάνει «καμία εδαφική παραχώρηση στον εισβολέα».

«Καμένη γη στο Ντονμπάς»
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η μαρτυρική
Μαριούπολη βρίσκεται πλέον υπό τον
έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ
το Κίεβο καταγγέλλει ότι οι Ρώσοι «χρησιμοποιούν την τακτική της καμένης γης στο
Ντονμπάς», στην Ανατολική Ουκρανία,
«με ασταμάτητους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, εκτοξευτήρες πολλαπλών
ρουκετών και άρματα μάχης, βάζοντας στο
στόχαστρο τόσο στρατιωτικές υποδομές
όσο και αμάχους».
Σε μια ζοφερή πρόβλεψη για τον πόλεμο
από εδώ και στο εξής προχώρησε το CNN,

υποστηρίζοντας ότι τρεις μήνες μετά τη
ρωσική εισβολή η ειρήνη απέχει περισσότερο από ποτέ, ενώ το χάσμα μεταξύ των
μετώπων βαθαίνει, με τη διπλωματία να
αποδυναμώνεται διαρκώς.
«Η Ουκρανία και οι δυτικοί υποστηρικτές της μοιάζουν να χάνουν και τα τελευταία ψήγματα υπομονής απέναντι στη Ρωσία, καθώς η εισβολή, που απειλεί να ανατρέψει την αρχιτεκτονική ασφαλείας που
οικοδομήθηκε στην Ευρώπη μετά το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίζεται», μεταδίδει το αμερικανικό μέσο.

Πάνω από 6,5 εκατ. ξεριζωμένοι
«Η εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση
της Μόσχας στα ανατολικά της Ουκρανίας
προχωρά αργά αλλά σημειώνοντας επιτυχίες, με το Κίεβο να παραδέχεται ότι αρκετές πόλεις βρίσκονται πλέον υπό τον ρωσικό έλεγχο. Όλο και περισσότερες αναφορές για εγκλήματα πολέμου έρχονται στην
επιφάνεια, και οι αξιωματούχοι που ορί-

στηκαν από τους Ρώσους ετοιμάζονται για
ένα δημοψήφισμα-απάτη στην κατεχόμενη Χερσώνα, σε μια χοντροκομμένη απόπειρα νομιμοποίησης της εισβολής», προσθέτει το CNN.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται το δράμα των
αμάχων, καθώς 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας, για να σωθούν από τον πόλεμο.

Ζελένσκι και Τζόνσον
συζήτησαν για το μπλόκο
των Ρώσων στην εξαγωγή
σιτηρών από το μεγάλο λιμάνι
- Ο Βρετανός υποσχέθηκε
διπλασιασμό προσπαθειών
ανθρωπιστικής βοήθειας
στους Ουκρανούς

ΕΕ: Μεσολαβεί
για εκεχειρία
μεταξύ Αρμενίας
και Αζερμπαϊτζάν
Με τη μεσολάβηση της ΕΕ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συζητήσεις σχετικά με μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για
τα διαφιλονικούμενα εδάφη του
Ναγκόρνο Καραμπάχ, κοντά στα
σύνορά τους.
Ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν και ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάν Αλίγεφ δήλωσαν ότι
συνομιλίες θα διεξαχθούν το καλοκαίρι, για την περιοχή όπου
ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των
χωρών τους το 2020, με 6.500 νεκρούς, προτού κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Ρωσίας.
Η Αρμενία παραχώρησε τότε στο
Αζερμπαϊτζάν περιοχές που
ήλεγχε με τη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία θεωρείται εθνική
ταπείνωση στη χώρα και προκάλεσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, εξαιτίας των οποίων ο
Πασινιάν αναγκάστηκε να κηρύξει πρόωρες εκλογές, τις οποίες
κέρδισε τον Σεπτέμβριο.
Ο Αρμένιος πρωθυπουργός,
ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση στη χώρα, καθώς η
αντιπολίτευση τον κατηγορεί για
την ήττα στον πόλεμο του 2020,
λέγοντας ότι και οι πρόσφατες
κινήσεις του υποδηλώνουν ότι
είναι πολύ υποχωρητικός απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν.
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Της Σοφίας Σπίγγου

A

νοιξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
στο σχήμα συμφερόντων του
Ομίλου Γιώργου Προκοπίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να
απορρίψει τις προσφυγές της Εταιρείας
Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και της Ειδικής Διαχείρισης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που ζητούσαν την ακύρωση των
διαγωνισμών με τους οποίους το περασμένο καλοκαίρι ανακηρύχθηκε πλειοδότης ο συγκεκριμένος όμιλος με τίμημα
37,3 εκατ. ευρώ.
Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ με απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών είχε «παγώσει»
προσωρινά τη μεταβίβαση, απαγορεύοντας στο ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει
σε παραχώρηση του αιγιαλού έως τη συζήτηση της κυρίως υπόθεσης. Η παραχώρηση του αιγιαλού για ένα ναυπηγείο είναι
κομβικό στοιχείο στη λειτουργία του, με
αποτέλεσμα η ΕΤΑΔ να μπορεί να υπογράψει σύμβαση, αλλά να μην μπορεί να εξασφαλίσει την παραχώρηση του αιγιαλού
χωρίς την απόφαση του ΣτΕ.
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Το ΣτΕ «ξεμπλόκαρε»
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Το σκεπτικό των δικαστών
Ωστόσο, η Ολομέλεια του Ανώτατου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με
ανακοίνωση του προέδρου Δημήτρη
Σκαλτσούνη, απέρριψε την πρώτη αίτηση
ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά
της προκήρυξης της Εταιρείας Ακινήτων
του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α) για τη διενέργεια
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με
αντικείμενο την πώληση ακινήτου-τμήματος της μείζονος έκτασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της απόφασης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, περί
ανακήρυξης οριστικού πλειοδότη.
Στο σκεπτικό των δικαστών αναφέρεται
πως «το περιλαμβανόμενο στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο τμήμα παλαιού αιγιαλού
περίπου 216 στρεμμάτων ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, ως τμήμα της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου, η δε μεταγενέστερη νομοθετική τροποποίηση του χαρακτήρα του παλαιού αιγιαλού και ο χαρακτηρισμός του ως κοινοχρήστου, ερμηνευόμενη καθ’ ύλην και κατά χρόνον, δεν
καταλαμβάνει το μεταβιβαζόμενο τμήμα
παλαιού αιγιαλού». Μάλιστα, οι δικαστές
συμπληρώνουν ότι «το υπόλοιπο τμήμα
του μεταβιβαζομένου ακινήτου, 116 περίπου στρεμμάτων, περιήλθε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ έπειτα από σύμβαση ανταλλαγής με την Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕΕΝΑΕ και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία
του Δημοσίου».

ανταλλάγματος, «έκρινε, με μειοψηφία
δύο μελών, ότι αιτιάσεις κατά της ως άνω
παραχώρησης μπορούν να προβληθούν
μόνο κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης
αποδοχής του σχετικού αιτήματος, όχι δε
στο πλαίσιο της παρούσας δίκης κατά
πράξεων της ΕΤΑΔ και ότι, ως εκ τούτου,
δεν επηρεάζεται η προαναφερόμενη κρίση περί έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου».

Στερείται δικαιοδοσίας

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη
δυνατότητα του λειτουργούντος νομίμως
ναυπηγείου να συνάψει σύμβαση με το
ελληνικό Δημόσιο περί αποκλειστικής
χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά και
επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, αντί

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε και τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως του
Δήμου Χαϊδαρίου, αφού έκρινε ομοφώνως ότι στερείται δικαιοδοσίας για την
εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται
περί ιδιωτικής διαφοράς. Όπως εξηγούν
οι δικαστές, «η σύμβαση πώλησης και
μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού
υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, η
οποία καταρτίζεται μεταξύ του ειδικού
διαχειριστή, ως ασκούντος τη διοίκηση
και διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης
που έχει πτωχευτική ικανότητα, και του

υπερθεματιστή στον διενεργηθέντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, είναι σύμβαση του
ιδιωτικού δικαίου, η δε διαδικασία του
πλειοδοτικού διαγωνισμού (ως εν προκειμένω) που κατατείνει στη σύναψη της
σύμβασης αυτής, εντάσσεται και αυτή εξ
ολοκλήρου στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, με συνέπεια οι αναφυόμενες καθ’
όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαφορές να είναι ιδιωτικές και να υπάγονται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων». Πλέον αναμένεται η δημοσίευση
των επίμαχων αποφάσεων εντός του
Οκτωβρίου 2022.

Τα «κλειδιά» πάνε στον
Προκοπίου - Απορρίφθηκε
η αίτηση ακυρώσεως του
Δήμου Χαϊδαρίου κατά
της προκήρυξης της ΕΤΑΔ
για τη διενέργεια ανοικτού
πλειοδοτικού διαγωνισμού
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Τέλος τα μνημόνια,
έλεγχος από τις αγορές!

Τ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ο τέλος της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας της
Ελλάδας έπειτα από τέσσερα
χρόνια συνέπειας στην τήρηση
των δεσμεύσεων θα επικυρώσει τον
Ιούνιο το Eurogroup, σηματοδοτώντας
την είσοδο της χώρας σε τροχιά ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας και την
αξιολόγηση της οικονομίας μας μόνο
από τις αγορές!

Η έκθεση της Κομισιόν
Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη 14η Έκθεση για την Ελλάδα, η
οποία αποτελεί ορόσημο, καθώς:
1. Ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία η
10η διαδοχική θετική έκθεση κατά την
περίοδο διακυβέρνησης της χώρας
από τη Νέα Δημοκρατία.
2. Υπάρχουν αναμφισβήτητες αποδείξεις
ότι η ελληνική οικονομία βελτίωσε την
ανθεκτικότητά της και ενίσχυσε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.
3. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται
προς τις αγορές ως χώρα που τήρησε
στον απόλυτο βαθμό τις δεσμεύσεις

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

της και ως εκ τούτου βγαίνει από το ειδικό καθεστώς επιτήρησης.
4. Ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση
της δόσης των 748 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων και θα αποτελέσει μια
ακόμη τονωτική ένεση για τα δημόσια
έσοδα ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ενίσχυση του πακέτου των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση
της ακρίβειας.
5. Έρχονται αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
6. Οι αναβαθμίσεις αυτές οδηγούν νομοτελειακά σε ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας το αργότερο έως το τέλος του
α’ τριμήνου του 2023, κάτι που θα αποτελέσει και ισχυρό χαρτί για την κυβέρνηση ενόψει των εκλογών του Μαΐου

της ίδιας χρονιάς.
7. Η επέκταση εφαρμογής της ρήτρας
διαφυγής για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης για ακόμη έναν χρόνο (έως το
τέλος του 2023), λόγω του πληθωρισμού και των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα περιλαμβάνει ακόμη πιο χαλαρούς όρους,
αλλά θα τελεί υπό τον περιορισμό της
διαρκούς προσπάθειας μείωσης του
δημόσιου χρέους.
8. Η επανένταξη της Ελλάδας στους μηχανισμούς άντλησης κεφαλαίων των
αγορών, έτσι ώστε να εξυπηρετεί
απρόσκοπτα το δημόσιο χρέος της, θα
ενεργοποιήσει επενδυτικά κεφάλαια,
τα οποία στις σημερινές συνθήκες τελούν υπό τους περιορισμούς της ειδικής περίπτωσης στην οποία βρίσκεται
η οικονομία.

Αποπλήρωσε τα δάνεια
από το ΔΝΤ
Σημειώνεται ότι προ διμήνου η Ελλάδα αποπλήρωσε το σύνολο των δανείων

που είχε λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης που εφαρμόζεται από το
2010. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, «κλείνει
μαζί με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την πρόωρη εξόφληση
του δανείου του ΔΝΤ ένα δύσκολο κεφάλαιο για τη χώρα μας, που συνδέεται
με την πολυετή οικονομική κρίση της
προηγούμενης δεκαετίας». Πρόσθεσε,
δε, ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει ακόμη πιο εντατικά τη σκληρή δουλειά λειτουργώντας με υπευθυνότητα ώστε να
ξεπεραστούν οι διαδοχικές εξωγενείς
κρίσεις».

Αντίστροφη μέτρηση για
ανάκτηση επενδυτικής
βαθμίδας και αξιολόγηση
της οικονομίας μας
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ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Πώς θα δηλωθούν τα αναδρομικά

Τ

ην πλατφόρμα για τη δήλωση
των αναδρομικών ποσών των
ετών 2015-2019 άνοιξε η ΑΑΔΕ.
Οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί
αλλά και οι κληρονόμοι που έχουν λάβει
αναδρομικά ποσά για ένα ή περισσότερα
έτη της συγκεκριμένης περιόδου καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές
δηλώσεις για να εμφανίσουν στην εφορία τα εισοδήματα που εισέπραξαν το
2021.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει
να υποβληθούν έως την 31η Δεκεμβρίου
2022 και ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα
πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023. Ειδικά για τους συνταξιούχους, οι οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν από
τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών δύνανται,
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.
H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία
ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε
το 2021.
Για παράδειγμα, για αναδρομικά ποσά
συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2021

τα οποία αφορούν το έτος 2019 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως
έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την
υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία:
 Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται
από μισθωτούς ή συνταξιούχους με
αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του
ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται
χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το
τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
 Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογι-

κό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το
φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη ΔΟΥ.
 Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω
υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην
ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την
υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από
υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την
υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα.
Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η
υποβολή αυτών των τροποποιητικών
δηλώσεων πραγματοποιείται στη ΔΟΥ.

Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι
δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.
 Δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από
την οποία το επιπλέον ποσό φόρου
που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως
100 ευρώ.

Άνοιξε η πλατφόρμα για
τα έτη 2015-2019 - Οι
τροποποιητικές θα πρέπει
να υποβληθούν έως την
31η Δεκεμβρίου 2022

Ρύθμιση για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων
Τροπολογία που θα συμβάλει στην επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων κατατέθηκε στη Βουλή, στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών
και εταιρικών μετασχηματισμών». Η τροπολογία προβλέπει πως δεν θα ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης ασφαλισμένου στις περιπτώσεις αιτήσεων για την απονομή σύνταξης που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εν λόγω ρύθμιση

θα καταλαμβάνει και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης
που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση καταργείται ρητώς, για τις διαδικασίες
που ακολουθούνται σε περίπτωση ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το στάδιο
προηγούμενης ακρόασης, το οποίο προβλέπει το άρθρο 46 του ν. 2676/1999. Το άρθρο 46 του ν. 2676/1999
προβλέπει ότι, όταν πρόκειται να εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αίτησης συνταξιοδότησης, καλείται ο ασφαλισμένος να υποβάλει, εντός μηνός, τις

απόψεις του. Όμως η διάταξη του άρθρου 17 του ν.
4670/2020 προέβλεψε μια νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης, την οποία περιγράφει διεξοδικά και η
οποία δεν περιλαμβάνει τέτοιο στάδιο. Σύμφωνα με
την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση «αναμένεται να
συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων, η οποία με τη σειρά της θα δώσει τη
δυνατότητα στο Δημόσιο να μειώσει το απόθεμα εκκρεμών συντάξεων και να καταβάλει σημαντικό μέρος από τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του».
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Στις Βρυξέλλες Σκρέκας - Σδούκουγια έγκριση του εθνικού σχεδίου στη χονδρική ρεύματος
Κάθε δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκρισης του εθνικού σχεδίου για διπλή παρέμβαση στη
χονδρική και λιανική αγορά ρεύματος επιχειρεί να
εξαντλήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με δεδομένο ότι ο νέος μηχανισμός, όπως έχει ανακοινωθεί, τίθεται σε εφαρμογή από αρχές Ιουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας και η
γγ Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μετέβησαν χθες
στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες προκειμένου
να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τεχνικά κλιμάκια της DG Energy.
Είναι η πρώτη φορά από τις αρχές Μαΐου, οπότε και

του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ε συγκεκριμένες προτάσεις
έργων υποδέχονται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ελληνική κυβέρνηση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν για τη μερική αναθεώρηση του REPowerEU, δηλαδή του
ευρωπαϊκού σχεδίου για την πλήρη
ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία
έως το 2027.
Η «ετοιμότητα» της ελληνικής πλευράς έγκειται στο γεγονός, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ότι έχει
ήδη καταρτίσει τον κατάλογο με τις προτεινόμενες υποδομές ρεύματος και αέριου, που επιδιώκει να χρηματοδοτηθούν από το «νέο σκέλος» του REPowerEU στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, έγινε από τα πρώτα κράτη-μέλη που έχουν
αποστείλει τον σχετικό κατάλογο στην
Κομισιόν - όπως είναι φυσικό, και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες θα διεκδικήσουν
χρηματοδότηση για ανάλογα έργα στην
επικράτειά τους, τα οποία θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή απαγκίστρωση από
τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές.

Η διασύνδεση με την Αίγυπτο
Όπως είναι γνωστό, στα κονδύλια
ύψους 300 δισ. ευρώ του REPowerEU
προβλέπονται νέες επενδύσεις 10 δισ.
για καινούργιες υποδομές αερίου που
θα ενισχύσουν τη διαφοροποίηση των
πηγών τροφοδοσίας της «Γηραιάς Ηπείρου» με καύσιμο, καθώς και 29 δισ. ευρώ για νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι
οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή
ασφάλεια και τη μεγαλύτερη διείσδυση
των ΑΠΕ. Έτσι, η Ελλάδα θα διεκδικήσει
μέρος αυτών των επενδύσεων με σκοπό
τη χρηματοδοτική στήριξη έργων που
βρίσκονται στα σκαριά στη χώρα μας και

έγιναν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το ρεύμα, που
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ θα βρεθεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντηθεί με τους επικεφαλής

της κοινοτικής γραφειοκρατίας και να απαντήσει από
κοντά στις όποιες ενστάσεις τους, με στόχο να επιταχύνει την όλη διαδικασία και ενώ απομένουν μόλις 39
μέρες μέχρι την 1η Ιουλίου.
Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρεται, το ελληνικό σχέδιο έχει πολλές πιθανότητες να εγκριθεί τόσο
γιατί δεν διαταράσσει αυτή καθ’ εαυτή την ουσία του
Target Model όσο και επειδή αφαιρεί τα συγκυριακά
υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών, δηλαδή κάνει
χρήση ενός εκ των μέτρων που έχει προτείνει κατ’
επανάληψη η Κομισιόν μέσω των παρεμβάσεών της,
όπως και οι πλέον πρόσφατες.
Μ. ΜΑΣΤ

Ποια μεγάλα ενεργειακά
έργα προκρίνει η Ελλάδα

τα οποία θα συμβάλουν στους παραπάνω
στόχους.
Στη λίστα του ΥΠΕΝ βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου,
η οποία σχεδιάζεται για τη μεταφορά
αποκλειστικά «πράσινου» ρεύματος στο
ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ
στον κατάλογο δίνει το «παρών» η αναβάθμιση του εγχώριου συστήματος μεταφοράς με την κατασκευή ενός δεύτερου κεντρικού αγωγού συνολικού μήκους περίπου 650 χιλιομέτρων, ο οποίος
θα ενισχύσει κατακόρυφα τη δυνατότητα
διακίνησης καυσίμου εντός της επικράτειας αλλά και από την Ελλάδα προς τις

βορειότερες χώρες.
Μέρος επίσης της λίστας αποτελεί η
αποθήκη αερίου στη Νότια Καβάλα, η
οποία βρίσκεται υπό ιδιωτικοποίηση
από τον εν εξελίξει διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Ο στόχος για χρηματοδοτική ενίσχυση της συγκεκριμένης υποδομής
θεωρείται αναμενόμενος, από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα
στην ΕΕ που δεν διαθέτει ανάλογο αποθηκευτικό χώρο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποδομές
αερίου, με δεδομένο ότι στόχος είναι να
συμπεριληφθούν έργα που ενισχύουν
τον ρόλο της χώρας ως «πύλης εισόδου»
για την ευρύτερη περιοχή, εκτιμάται ότι
στη λίστα περιλαμβάνονται κάποια από

τα νέα FSRU που προγραμματίζεται να
εγκατασταθούν στη χώρα. Τέτοιες επενδύσεις δρομολογούν η Gastrade (με ένα
δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη), η
Motor Oil (για μια πλωτή μονάδα στην
παράκτια περιοχή του διυλιστηρίου στην
Κόρινθο) και η Elpedison (για ένα FSRU
στη Θεσσαλονίκη).

Σε απόλυτη ετοιμότητα το
υπουργείο Περιβάλλοντος
έστειλε τις προτάσεις στην
Κομισιόν για τα νέα
κονδύλια του REPowerEU
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Μέσω ΣΔΙΤ
300 εκατ. €
για το μετρό
Θεσσαλονίκης
Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η
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Διυπουργική Επιτροπή Έργων ΣΔΙΤ ενέκρινε τον φορέα
λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης και το έργο, προϋπολογισμού 292.000.000 ευρώ, για τη
λειτουργία και συντήρηση της μεγαλύτερης υποδομής που υλοποιείται στη
«Νύμφη του Θερμαϊκού» ξεκινά.
Το έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα) θα αφορά τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου των
σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, τόσο
της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασής του προς την Καλαμαριά, καθώς
και του τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.
«Επιλέγουμε να προχωρήσουμε με
αυτό τον τρόπο, ο οποίος μας προσφέρει
αυστηρό χρονικό ορίζοντα και κλίμακα
κόστους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ενώ η αμοιβή του αναδόχου θα

συνδέεται με την ποιότητα των υπηρεσιών. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο τέλος
του 2023, αλλάζοντας την εικόνα της πόλης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής
των κατοίκων και φέρνοντας νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε σχετικά ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής.
Το μετρό της Θεσσαλονίκης ξεκινά
βορειοδυτικά από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και, διασχίζοντας υπόγεια το
κέντρο της, καταλήγει νοτιοανατολικά,
περιλαμβάνοντας 18 σταθμούς συνολικά, στην κεντρική γραμμή μήκους 9,6
χλμ. και στην επέκταση προς Καλαμαριά
μήκους 4,6 χλμ.

Θα εξυπηρετεί 360.000 επιβάτες
Υπολογίζεται πως περίπου 360.000
επιβάτες θα χρησιμοποιούν το δίκτυο σε
καθημερινή βάση όταν θα λειτουργεί με
τη μέγιστη χωρητικότητα. Ήδη έχουν

παραληφθεί και εκτελούν δοκιμαστικά
δρομολόγια 18 υπερσύγχρονοι, driverless, συρμοί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο
διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 15 συρμών. Στο 85% φτάνει το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης του έργου, ενώ
οι αρχαιολογικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις θέσεις του έργου,
πλην του σταθμού Βενιζέλου, ο οποίος
βρίσκεται στο 97%.
«Από την πρώτη ημέρα δεσμευτήκαμε ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα πλήρες και λειτουργικό μετρό έως το τέλος
του 2023. Η έγκριση του διαγωνισμού
ΣΔΙΤ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο,
ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και απόδειξη της αποφασιστικότητάς μας να κάνουμε πραγματικότητα την υπόσχεσή μας στους Θεσσαλονικείς. Με πολλή δουλειά και ουσία κάνουμε τα βήματα που δεν είχαν γίνει για
χρόνια», υπογράμμισε ο αρμόδιος υφυ-

πουργός Γιώργος Καραγιάννης.
Η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ
εξασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον ΙΦΣ (Ιδιωτικό
Φορέα Σύμπραξης), ενώ ο κίνδυνος διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφέρεται στον ΙΦΣ, χωρίς να
βαραίνει το Δημόσιο καμία ευθύνη και
κανένα πρόσθετο κόστος. Η προκήρυξη
του διαγωνισμού αναμένεται το προσεχές διάστημα, ενώ η διάρκειά του θα
φτάνει τα 12 χρόνια.

Εγκρίθηκε από
τη διυπουργική
ο διαγωνισμός για τον
φορέα λειτουργίας του Καραμανλής, Καράγιαννης:
«Θα παραδοθεί
στο τέλος του 2023»

Διπλή ανάπλαση: Έπεσαν υπογραφές
για Βοτανικό και «Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Αύξηση 6,5% των αφίξεων στη Ρόδο
τον Μάιο συγκριτικά με το 2019

Μόλις τρεις μήνες πέρασαν από την παρουσίαση του προγράμματος της μεγαλύτερης χωροταξικής, πολεοδομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής παρέμβασης
στην πόλη από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Τώρα, οι κύριοι Μπακογιάννης, Μαλακατές, Αλαφούζος και Ψάλτης, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, υπέγραψαν τη δημιουργία των δυο
υπερτοπικών-μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού. Με
την ολοκλήρωση των έργων, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει το νέο ποδοσφαιρικό
του «σπίτι» στον Βοτανικό και οι Αθηναίοι δύο πολύτιμους και μεγάλης έκτασης
ελεύθερους χώρους πρασίνου. Με αυτές τις υπογραφές, περνάμε αποφασιστικά
στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης, τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης.
Ρ. Σ.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος συζήτησαν
στο περιθώριο εκδήλωσης του ΣΕΤΕ στη Ρόδο. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε στον υπουργό πως τα έως
τώρα στοιχεία δείχνουν αύξηση των αφίξεων στο νησί
της Ρόδου που φτάνει στο 13% τον Απρίλιο και στο 6,5% τον
Μάιο, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019. Τα ελληνικά
νησιά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στον τομέα του τουρισμού στη χώρα μας, κι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που στόχο έχουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάδειξή τους.
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Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το ΧΑ

Σ

ε κρίσιμο μονοπάτι βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο και οι αμέσως
επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν
να δείξουν αν το ανοδικό διάλειμμα της
προηγούμενης Παρασκευής ήταν αποτέλεσμα επιστροφής των αγοραστών που διέκριναν κάποιες «επενδυτικές ευκαιρίες» ή
απλώς «ανακωχή» πωλήσεων, με τους δυνάμει πωλητές να επιστρέφουν δριμύτεροι
στην πρώτη υποτροπή του διεθνούς χρηματιστηριακού κλίματος. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 843 (ημερήσιο «stop long») ή, έστω,
υψηλότερα των 832 μονάδων (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών), οι αγοραστές έχουν μικρό
δικαίωμα στην ελπίδα να αναχαιτίσουν την
πτώση και να επιδιώξουν αναμέτρηση με τις
887 - 899 μονάδες, μέσα στις οποίες συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων.
Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 832 μονάδες, θα είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία της ζώνης 817 - 782, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων. Για τον FTSE25 οι στηρίξεις στις 2.052 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων),
2.000 και 1.975 - 1.970 μονάδες. Η πρώτη σημαντική αντίσταση στην ζώνη 2.142 - 2.171, μέσα στην οποία στριμώχνονται
οι δύο ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων.

Lamda: Ιδρύει νέα θυγατρική για τα malls
Στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας υπό την ονομασία
Lamda Ellinikon Malls Holding και μετοχικό κεφάλαιο 234
εκατ. ευρώ προχώρησε η Lamda Development. H νέα εταιρεία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης των
malls που θα δημιουργήσει ο όμιλος στην έκταση του Ελληνικού. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, σκοπός της νέας θυγατρικής, μεταξύ άλλων, είναι «η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας για ίδιο λογαριασμό», όπως και «η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση εκμετάλλευση και διάθεση πάσης φύσεως
ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής,
επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Sky express: Συνεργασία με την Delta Air Lines
Νέες ευκαιρίες διασύνδεσης για τη χώρα δημιουργεί η συνεργασία της Sky express με τον παγκόσμιο κολοσσό Delta.
Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να προσφέρουν στους διεθνείς επισκέπτες εύκολη πρόσβαση προς
το μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών που καλύπτει η SKY express σε όλη την Ελλάδα. Από τις 19 Μαΐου οι πελάτες της
Delta που πετούν από τη Β. Αμερική με μία από τις καθημερινές απευθείας πτήσεις της εταιρείας προς την Αθήνα θα μπορούν στη συνέχεια να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε προορισμούς της SKY express που θα επιλέξουν σε όλη την Ελλάδα.
Και αυτό με τον νεότερο και πιο πράσινο στόλο της χώρας και
έναν από τους πιο φιλοπεριβαλλοντικούς της Ευρώπης.

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Π. Πετρόπουλος: Πρόταση
για διανομή μερίσματος €0,30
Πρόταση για διανομή μερίσματος
€0,30 ανά μετοχή θα υποβάλει το ΔΣ της
Π. Πετρόπουλος στην ετήσια ΓΣ των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου
2022. Η αποκοπή του
μερίσματος θα γίνει
στις 17 Ιουνίου 2022
και θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 24 Ιουνίου σε όσους
είναι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία
κατά την ημερομηνία της 20ής Ιουνίου
2022. Σε περίπτωση τροποποίησης των
παραπάνω ημερομηνιών η εταιρεία θα
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Έρχονται στην Αθήνα
επιχειρηματικοί άγγελοι
από όλο τον κόσμο
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικών Αγγέλων 2023 (EBAN Congress
2023), το σημαντικότερο ετήσιο event για
νεοφυείς επιχειρήσεις που αναζητούν
επενδυτικά κεφάλαια, θα φιλοξενηθεί
στην Αθήνα στις 24-26 Απριλίου 2023.
Περισσότεροι από 500 επενδυτές από όλο
τον κόσμο αναμένονται στη χώρα μας για
να συναντηθούν με ελληνικές εταιρείες
startup και να γνωρίσουν από κοντά το
ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τη διοργάνωση διεκδίκησαν και ανέλαβαν η Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
(Enterprise Greece) και το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων
(HeBAN). Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN).

Space Hellas: Έλαβε
την πιστοποίηση του CCES
Τη σημαντική πιστοποίηση του Customer Experience Specialization (CCES)
έλαβε πρόσφατα από τη Cisco η Space
Hellas. Η εταιρεία απέδειξε ότι πληροί
όλες τις υψηλές απαιτήσεις του ρόλου για
να λάβει από τη Cisco την πιστοποίηση
του Customer Experience, γεγονός που
τη διαφοροποιεί μεταξύ των συνεργατών
της Cisco και δημιουργεί ιδιαίτερα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τους πελάτες της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των λύσεων Cisco στις υποδομές
τους, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.
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Άδεια λειτουργίας εταιρείας
χρηματοδοτικής μίσθωσης
στη Sunshine Leases

Beat: Νέο πρόγραμμα
επιβράβευσης
Trastor: Διανομή
μερίσματος 0,02 ευρώ

Θετικό ξεκίνημα
για τη Cenergy το 2022
Στην Grivalia ο Κριστιάν Τόμας

Flexopack: Νέο τριετές
επενδυτικό πλάνο 30 εκατ.

Νέο επενδυτικό πλάνο ύψους €30 εκατ. υλοποιεί η Flexopack για την επόμενη τριετία, σύμφωνα
με τον β’ αναπληρωτή CEO της εισηγμένης Σπύρο
Γκινοσάτη. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ως στόχο
την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε
όλες τις προϊοντικές κατηγορίες που παράγει η
εταιρεία και αφορούν στην επέκταση των εγκαταστάσεων σε Ελλάδα και Πολωνία, καθώς και στη
δημιουργία νέας μονάδας στην Αυστραλία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του
Γιάννη Στουρνάρα χορήγησε άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης στην υπό σύσταση εταιρεία Sunshine
Leases Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η
εν λόγω εταιρεία προέκυψε από το σχέδιο
σύμβασης διασπάσεων των Πειραιώς Leasing
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, Πειραιώς Financial Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και
την Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό μετασχηματισμού των διασπώμενων εταιρειών, η καθαρή
αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται στη Sunshine Leases
ανέρχεται σε 19,2 εκατ. ευρώ και πρόκειται να
κεφαλαιοποιηθούν στο σύνολό τους.

Χρυσή μεταγραφή πραγματοποίησε η Grivalia Hospitality, καθώς ενέταξε στο δυναμικό της τον Κριστιάν Τόμας, πρώην CFO των
ΕΛΠΕ. O κ. Τόμας αναλαμβάνει αντίστοιχα τη
θέση του CFO στην Grivalia Hospitality, μια
θέση που ταιριάζει ιδιαίτερα και στο προσωπικό του προφίλ, καθώς είναι γνώστης του
luxury hospitality αλλά και της υψηλής γαστρονομίας. Σημειώνεται πως πριν από τα
ΕΛΠΕ ο κ. Τόμας είχε θητεύσει για σειρά ετών
ως partner στην KPMG. Όπως πληροφορείται
η στήλη, η έλευση του κ. Τόμας στην Grivalia
Hospitality συμπίπτει με μια σειρά από νέα,
φιλόδοξα projects, εντός και εκτός συνόρων,
τα οποία αναμένεται να αποκαλυφθούν τις
επόμενες εβδομάδες.

Με το δεξί ξεκίνησε η χρονιά για τη Cenergy
Holdings, καθώς εν μέσω δύσκολων συνθηκών πέτυχε αύξηση πωλήσεων 31% στο α’
τρίμηνο 2022 και αύξηση καθαρών κερδών
109%! Ο πληθωρισμός σε όλες τις βασικές
πρώτες ύλες και η αυξημένη παραγωγική
δραστηριότητα οδήγησαν υψηλότερα το κεφάλαιο κίνησης και τον καθαρό δανεισμό.
Από την άλλη μεριά, τα χαμηλότερα επιτόκια
ώθησαν το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 7% χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το
α’ τρίμηνο του 2021 και συγκεκριμένα στα
6,8 εκατ. ευρώ.

Air France-KLM: Σε
διαπραγμάτευση με την Apollo
Η Air France-KLM ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με
την εταιρεία private equity Apollo για μια κεφαλαιακή ενίσχυση 500 εκατ. ευρώ για μια
από τις μονάδες μηχανικής και συντήρησης
προκειμένου να τη βοηθήσει να αποπληρώσει
το γαλλικό δημόσιο. «Τα έσοδα της συναλλαγής θα διευκολύνει τις Air France-KLM και
Air France να αποπληρώσουν εν μέρει τα “αιώνια” ομόλογα του γαλλικού κράτους», είπε η
αεροπορική προσθέτοντας ότι η συμφωνία
δεν θα περιλαμβάνει αλλαγές στη λειτουργία
ή το προσωπικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

T

ο Beat, η Νο1 δωρεάν εφαρμογή κλήσης
ταξί στην Ελλάδα και μέλος της οικογένειας
Free Now, δημιουργεί αποκλειστικά για
τους συνεργάτες της το πρόγραμμα επιβράβευσης
«Beat Drivers Club», προσφέροντάς τους αποκλειστικά προνόμια και προσφορές σε κάθε απαραίτητη υπηρεσία για την καθημερινότητά τους ως
οδηγών ταξί. Έχοντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο DNA του, το Beat βρίσκει πάντα τρόπους να έρθει πιο κοντά στους συνεργάτες οδηγούς και τους επιβάτες του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καλύτερη ισορροπία προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής, την ασφάλεια και τη βελτίωση των εισοδημάτων τους.

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,02 ευρώ ανά
μετοχή για τη χρήση του οικονομικού έτους
2021 εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο της
Trastor ΑΕΕΑΠ. Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα
θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από
την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2022.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μετακινήσεις τέλος,
συλλήψεις κατ’ οίκον!
τον τελικό των «πολλαπλών
εξετάσεων», όπως τον χαρακτήρισε η «Political», ο
Παναθηναϊκός νίκησε 1-0
τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το τρόπαιο,
αλλά και οι δυο φιναλίστ απέτυχαν παταγωδώς στη διαχείριση των μαζών
των οργανωμένων, καθότι προκλήθηκαν μεγάλης έκτασης επεισόδια εντός
του αγωνιστικού χώρου. Απέτυχαν και
οι οργανωμένοι να πείσουν την πολιτική ηγεσία ότι έγιναν… καλά παιδιά
και, άρα, να τους επιτραπούν οι μετακινήσεις την προσεχή σεζόν.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», η πολιτική ηγεσία, έστω και αν είχε την πρόθεση να το
κουβεντιάσει με τις ΠΑΕ για μερική
μετακίνηση οπαδών την ερχόμενη περίοδο, τώρα πια είναι κάθετη ότι οι ΠΑΕ

Σ

δεν μπορούν να ελέγξουν τα κακοποιά
στοιχεία, που νομίμως, με εισιτήριο,
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και
προκαλούν μπάχαλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στα μεγάλα επεισόδια, όταν
μπαχαλάκηδες και των δυο ομάδων εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και
συγκρούστηκαν μεταξύ τους και με
την αστυνομία, έγιναν 17 συλλήψεις.
Και αν αυτό ήταν αναμενόμενο, τα…
καλύτερα έρχονται. Η αστυνομία εξετάζει τις 40 κάμαρες του ΟΑΚΑ για
ταυτοποίηση των πρωτεργατών των
επεισοδίων. Και τι θα ακολουθήσει;
Συλλήψεις κατ’ οίκον! Δεκάδες είναι
τα «πρόσωπα» που εξετάζονται, τόσο
από τον Παναθηναϊκό όσο και από τον
ΠΑΟΚ. Να υπενθυμίσουμε ότι ισχύει
το ιδιώνυμο και ότι τουλάχιστον οι 17
συλληφθέντες θα πρέπει να οδηγη-

θούν στη φυλακή. Ο τελικός άργησε να
αρχίσει μισή ώρα περίπου και διακόπηκε στο 34’, όταν σκόραρε ο Αϊτόρ με
πέναλτι. Τότε, προς το κόρνερ δέχτηκε
μια κοτρόνα από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ και ευτυχώς τον βρήκε
στο χέρι. Θα μπορούσε να χτυπήσει
κάποιον από τους συμπαίκτες του, που
πανηγύριζαν μαζί του. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με βαρύ χρηματικό πρόστιμο και
να παίξει σε άδειες κερκίδες τουλάχιστον δύο αγωνιστικές. Ο Ισπανός διαιτητής Λαόθ διέκοψε τον αγώνα και
έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια. Για οριστική διακοπή. Όμως, έπειτα από παραίνεση του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ ξαναβγήκε στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο του
τίτλο μετά το 2014, όταν και πάλι είχε

νικήσει στον τελικό τον ΠΑΟΚ 4-1, ενώ
επιστρέφει στην Ευρώπη ύστερα από
πέντε χρόνια. Ο «δικέφαλος» έχει παράπονα από τη διαιτησία του Λαόθ,
υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν πέναλτι ή
μαρκάρισμα του Βιεϊρίνια στον Γκατσίνοβιτς, ενώ αρνήθηκε και την εσχάτη των ποινών στον Μιτρίτσα.

Κυπελλούχος
ο Παναθηναϊκός, 1-0
τον ΠΑΟΚ - Πάλι τα ίδια
αίσχη, 17 συλλήψεις
και γίνονται δεκάδες
ταυτοποιήσεις των
μπαχαλάκηδων
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Όταν έκλαψε ο Πρίντεζης…

Ο

Ολυμπιακός μπορεί να έχασε σε
νεκρό χρόνο 77-74 από την Εφές
στον ημιτελικό του Final-4 του
Βελιγραδίου και 84-74 από την Μπαρτσελόνα στον μικρό τελικό-αγγαρεία,
αλλά έστειλε παντού μηνύματα ότι ξανάρχεται. Το κλίμα στα αποδυτήρια δεν
ήταν απογοητευτικό, όπως θα περίμενε
κανείς, αλλά ενθουσιώδες, διότι ο
Ολυμπιακός από καθαρή ατυχία δεν
έπαιξε στον τελικό. Για αυτό και αποθεώθηκε από τους 10.000 οπαδούς του
που βρέθηκαν στο Βελιγράδι.
Στο τέλος του ματς με την Μπαρτσελόνα, το παρκέ πλημμύρισε από τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη, ενός πραγματικού θρύλου του Θρύλου, που μάλλον σταματά το μπάσκετ. Το σύνθημα «Γιώργο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα» δονούσε το «Stark Arena». Ο ίδιος είπε: «Όταν
ακούω σύνθημα για μένα, ντρέπομαι σαν παιδάκι. Σας αγαπώ πολύ όλους».
Στον τελικό, η Εφές νίκησε 58-57 τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τρόπαιο, και μαζί δυο τίτλους σερί. Το είχε κάνει και ο Ολυμπιακός τη διετία 2012-2013.

Πρωταθλήτρια
η Σίτι με γκραν γκινιόλ

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Φενέρ: Πουλά τον Πέλκα,
θέλει τον Γιαννούλη
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ότι πουλά τον διεθνή Έλληνα άσο, πρώην του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα. Υπάρχουν προτάσεις από τη Γερμανία. Δεν θα
μείνει δίχως Έλληνα από ό,τι φαίνεται, ωστόσο. Η
τουρκική ομάδα έχει ήδη ζητήσει από τη Νόριτς τον
Δημήτρη Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού
μπακ. Η Νόριτς υποβιβάστηκε στην Championship.

Τίτλο η Μίλαν
ύστερα από 11 χρόνια

Η Μίλαν ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια είναι
και πάλι πρωταθλήτρια Ιταλίας. Νίκησε 3-0 εκτός
έδρας τη Σασουόλο με δυο γκολ του Ζιρού και
ένα του Κεσί. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Ίντερ, νικήτρια 3-0 της Σαμπντόρια στο Μιλάνο.
Στο Champions League θα παίξουν ακόμα
Νάπολι και Γιουβέντους. Λάτσιο και Ρόμα
θα παίξουν στο Europa League και η Φιορεντίνα στο Conference League, ενώ υποβιβάστηκαν οι Κάλιαρι, Τζένοα, Βενέτσια.

Έμεινε ο Εμπαπέ με 100
εκατ. ευρώ τον χρόνο

Έσπασαν καρδιές την τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία. Η Μάντσεστερ Σίτι έχανε 0-2 από την
Άστον Βίλα και στο τελευταίο τέταρτο πέτυχε τρία γκολ και κατέκτησε τον τίτλο. Την ίδια ώρα, η
Λίβερπουλ νικούσε 3-1 τη Γουλβς στο Άνφιλντ και τερμάτισε μόλις έναν βαθμό πίσω από τους
πρωταθλητές. Στο Champions League προκρίθηκαν Τότεναμ και Τσέλσι, στο Europa League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ και στο Conference League η Γουέστ Χαμ.

Στους «αδύνατους» ο Παναθηναϊκός
Με την κατάκτηση του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός θα εκκινήσει από
τον 3ο προκριματικό γύρο, στις 4 Αυγούστου, στο προσεχές
Conference League. Θα είναι στο γκρουπ των «αδυνάτων». Αν
προκριθεί στα πλέι οφ, προπομπός των ομίλων, θα είναι στους
«ισχυρούς». Οι άλλοι τρεις εκπρόσωποί μας, Ολυμπιακός στο
Champions League και οι ΠΑΟΚ, Άρης στο Conference League, θα
ξεκινήσουν τους αγώνες τους 19 και 20 Ιουλίου αντίστοιχα.

Ο Εμπαπέ έμεινε τελικά στην Παρί Σεν Ζερμέν,
καθώς υπέγραψε μέχρι το 2025, και δεν πήγε στη
Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Καταριανοί τού πρόσφεραν 100
εκατ. ευρώ τον χρόνο. Επιπλέον, θα μπορούν αυτός
και η οικογένειά του να εκμεταλλεύονται το 50%
της εικόνας του, να έχουν γνώμη για τον προπονητή
κ.λπ. Ήδη, απέλυσε τον γενικό διευθυντή Λεονάρντο. Ο ισπανικός Τύπος τού έκανε επίθεση,
«δεν άντεχε να παίζει στη Ρεάλ».

Τέλος Σωκράτης, Μανωλάς
από την Εθνική
Οριστικά τέλος η καριέρα των Παπασταθόπουλου, Μανωλά στην Εθνική ομάδα. Δεν τους κάλεσε
ο Γουστάβο Ποιέτ για τα παιχνίδια του Nations
League αρχές του επόμενου μήνα. Κατά τα άλλα,
το «η πόρτα της Εθνικής είναι ανοιχτή για όλους»
του Ουρουγουανού ήταν στάχτη στα μάτια. Δέχτηκε
πιέσεις, λέγεται, να μην τους καλέσει…
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• Οι κριτές του γαλλικού «The Voice»
ευχήθηκαν στον Νίκο Αλιάγα για τα
γενέθλιά του τραγουδώντας «Τα παιδιά του Πειραιά»!
• Παραμένουν στο μαιευτήριο τα
δίδυμα του Μιχάλη Ζαμπίδη, μαζί
με τη μαμά τους, μέχρι τα νεογέννητα να αποκτήσουν βάρος.
• Ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε
ότι το ψευδώνυμο «Λε-Πα» σημαίνει
«Το βήμα» στα γαλλικά.
• Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε πως θα ήθελε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, αν συμφωνήσει
και η σύντροφός του Ιωάννα Τούνη.
• «Χ-Factor»: Ο Στέλιος Ρόκκος και ο
Ανδρέας Γεωργίου αντάλλαξαν φιλί
στο στόμα.

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα
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• Φωτογραφία από την ημέρα του
γάμου του με τη Μαρίνα Κατσιώτη
έδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος
Πορτοκάλογλου. «39 χρόνια
πριν», έγραψε.

Ένας γάμος
σαν παραμύθι

Κ

ινηματογραφική υπερπαραγωγή της Τσινετσιτά, με γενναίες δόσεις από Χόλιγουντ,
ο θρησκευτικός γάμος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και του Τράβις Μπάρκερ, στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο.
Το βράδυ της Κυριακής, το διάσημο ζευγάρι ενώθηκε με τα καθολικά δεσμά στην έπαυλη L’ Olivetta που
ανήκει στους Dolce & Gabbana, ενώ το wedding party
δόθηκε στο επιβλητικό κάστρο Castello Brown του
16ου αιώνα.
Η πολυτελής θαλαμηγός Regina D’ Italia (μήκους
213 ποδιών), αξίας 14,1 εκατ. ευρώ, αγκυροβολημένη
κοντά στο κάστρο, νοικιάστηκε από τους νεόνυμφους
για τη διαμονή τους.
Η γαμήλια τελετή ήταν παραμυθένια. Η εντυπωσιακή νύφη έφτασε στη βίλα με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, ντυμένη με ροζ φόρεμα και τεράστια διαμαντένια
σκουλαρίκια να προηγείται!
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ήταν πραγματικά πανέμορφη, σαν ντίβα του σινεμά. Έλαμπε στο λευκό, εντυπωσιακό μίνι φόρεμα με τον σατέν κορσέ εμπνευσμένο
από τα ιταλικά εσώρουχα της δεκαετίας του ’60. Ωστόσο, το εκκεντρικό δαντελένιο -ατελείωτο σε μέτραπέπλο με την προσωπογραφία της Παναγίας ήταν μια
απίθανη ιδέα βασισμένη στο τατουάζ του συζύγου της
με τη φράση: «Οικογένεια, αφοσίωση, σεβασμός».
Η διάσημη σταρ διέσχισε τον ολάνθιστο κήπο υπό

τους ήχους του «Ave Maria» περπατώντας σε κόκκινο
χαλί κοιτάζοντας προς το μέρος του αγαπημένου της,
που επέλεξε ολόμαυρο σμόκιν, παπιγιόν, λευκό πουκάμισο και μικρό άνθος στο πέτο. Ο «γάμος της χρονιάς» τελέστηκε με φόντο μια δωδεκάμετρη χρυσή
κατασκευή, που έμοιαζε με κορνίζα και είχε εκπληκτική θέα στη Μεσόγειο, ενώ ο στολισμός περιελάμβανε χιλιάδες κόκκινες παπαρούνες και λουλούδια
της ιταλικής εξοχής, δημιουργώντας την εικόνα του
Παραδείσου.
Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που κατέφθαναν με σκάφη στην προβλήτα της έπαυλης λέγεται
πως ήταν η Μπιγιονσέ, η ηθοποιός Μέγκαν Φοξ με τον
αρραβωνιαστικό της Μασίν Γκαν Κέλι και ο τραγουδιστής Μαρκ Χόπους με την αγαπημένη του Σκάι.
Στη δεξίωση έγιναν πολλά, χλιδάτα, προκλητικά,
απέριττα αλλά και αναπάντεχα, όπως το ποδοφίλημα
του ευτυχισμένου μουσικού στη reality star της καρδιάς του, γλείφοντας ακόμα και τις καλτσοδέτες της!
Η Κιμ Καρντάσιαν φυσικά και ήταν το απόλυτο fashion icon! Επέλεξε ολόσωμη γκόθικ δαντελένια τουαλέτα, ενώ στο πάρτι εμφανίσθηκε με μακριά, μαύρη
διαφάνεια με ντε πιες στραφταλιζέ ασημένιο κορμάκι.
Η Κλόε ολοκλήρωσε το μαύρο φόρεμα με χρυσή
ιταλική τιάρα, η Κένταλ και η Κάιλι επέλεξαν φλοράλ
δημιουργίες, ενώ τα παιδιά όλων ήταν ντυμένα θεματικά, με μαύρα βραδινά ρούχα.

• Ο Απόστολος Ρουβάς δήλωσε πως
μετά το «Survivor» οι σχέσεις με τον
πατέρα του έγιναν καλύτερες.
• Ο τραγουδιστής Λούκας Γιώρκας έκανε πρόταση γάμου στην
αγαπημένη του.
• «Καρφί» του Βαγγέλη Περρή: «Τα
μυαλά του Δημήτρη Ουγγαρεζου
έχουν πάρει αέρα δίπλα στην Ελένη
Μενεγάκη».
• Από φωνή φωνάρα κι από κορμί
κορμάρα η Άννα Βίσση με σέξι
ολόσωμη φόρμα.

• Δύσκολες ώρες για την οικογένεια
του Γιάννη Ζουγανέλη, καθώς έφυγε
από τη ζωή η πεθερά του.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αντίο, «Vangelis»

Σ

υγκλονισμένη η Μιμή Ντενίση από τον χαμό του παγκόσμιου
φήμης καλλιτέχνη και καλού της φίλου Βαγγέλη Παπαθανασίου. Η σημαντική κυρία του θεάτρου ανάρτησε στο προφίλ
της μια throwback ασπρόμαυρη φωτογραφία από κοινή τους έξοδο,
αποχαιρετώντας τρυφερά τον διάσημο μουσικό: «Πολλά χρόνια φιλίας, αγάπης, σεβασμού. Ο Βαγγέλης ήταν genius, απλός, ανεπιτήδευτος αλλά και απρόσμενος, πιστός, πεισματάρης, δημιουργικός
και αντισυμβατικός! Δεν τον ενδιέφερε καθόλου η προβολή, δεν
ήθελε πολύ κόσμο, απολάμβανε τη μοναχικότητα. Είχα την τύχη να
ακούσω δεκάδες υπέροχα κομμάτια που δεν ακούστηκαν ποτέ δημόσια! Κι όταν του έλεγα γιατί, απαντούσε: “Μα αυτά τα έγραψα για
μένα, για σένα, για τους φίλους μου”. Καλό ταξίδι σ’ εσένα που δεν
σου άρεσαν τα ταξίδια. Η μουσική σου θα μας συντροφεύει παντοτινά! Μα θα μας λείπεις! Σ’ αγαπώ, μοναδικέ μου Βαγγέλη».

Τώρα και
μοντέλο
Η Κατερίνα Παπουτσάκη
έκλεψε τις εντυπώσεις σε πρόσφατη επίδειξη μόδας, ντυμένη
νύφη. Σε ρόλο μοντέλου, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» περπάτησε
στην πασαρέλα με δημιουργία
του Δημήτρη Πέτρου και απίθανο
κόνσεπτ, με το κοινό να την αποθεώνει. «Είπα το “ναι” σε μια καταπληκτική διοργάνωση, τραγουδώντας το “In a manner of speaking” (σε διασκευή) και χορέψαμε το “Αδέσποτο Σκυλί”»,
ανακοίνωσε με ενθουσιασμό.

Κατακτά και το σανίδι

Στη «Μήδεια» του Ευριπίδη θα απολαύσουμε
το φετινό καλοκαίρι τη Γιώτα Νέγκα. Η ερμηνεύτρια αποδέχτηκε με χαρά την πρόταση του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή Αιμίλιου Χειλάκη να
λάβει μέρος στην εξαιρετική παράσταση ως κορυφαία του χορού. Ο θίασος με τους Αθηνά Μαξίμου, Αναστάση Ροϊλό και Μυρτώ Αλικάκη θα
περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα με ένα από τα
πιο σπαρακτικά έργα του παγκόσμιου θεάτρου,
με την πρεμιέρα τους προγραμματισμένη για τις
29 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας.

Μεγαλώνει
ο Τσατσάκης junior

Ο κήπος της Ελένης
Τα πρώτα κεράσια παραγωγής της μάζεψε
η Ελένη Μενεγάκη και μοιράστηκε τη χαρά
της για την πλούσια σοδειά στο Instagram.
Με αθλητικό outfit, η οικοδέσποινα του
Mega πόζαρε στον καταπράσινο κήπο του
σπιτιού της στα Μελίσσια, αφαιρώντας έναν
έναν τους καρπούς από τα κλαριά, αποκαλύπτοντας: «Κάθε χρόνο στη γιορτή μου μαζεύουμε τα κεράσια από τον κήπο μας. Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση».

Στην αποφοίτηση του πρίγκιπα
Ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, ο
περιζήτητος εργένης Κωνσταντίνος-Αλέξιος, ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Στην τελετή αποφοίτησης η βασιλική οικογένεια έδωσε σύσσωμη το «παρών» δίπλα στον νεαρό γόνο, που συνέχιζε επάξια την οικογενειακή παράδοση, αφού στο ίδιο πανεπιστήμιο φοίτησαν ο πατέρας του αλλά και ο ξάδελφός του Φίλιππος ΣΤ’ της Ισπανίας.

Ξετρελαμένη είναι η Μάρα Δαρμουσλή με
τον γιόκα της! Η χαζομαμά δεν χορταίνει να
φωτογραφίζει τον μικρό μπόμπιρα που ολοκλήρωσε την ευτυχία της με τον σεφ Βασίλη
Τσατσάκη, ποζάροντας αυτήν τη φορά με φόντο την κούνια του: «Μα δεν είναι ό,τι πιο λιμπιστικό αυτά τα πατουσάκια; Το περίεργο είναι
πως λόγω θηλασμού δεν μπορώ να μυρίσω
αυτή τη μωρουδίλα που θυμίζει μπισκοτάκι,
οπότε θα αρκεστώ στα μπουτάκια τσουρεκάκια και στα πατουσάκια γλειφιτζουράκια! Έχω
χαζέψει, ε; Μη με παρεξηγάτε!».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
Δρ Ιωάννα Ταμπούρη,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος
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kpapakosto@yahoo.gr

Το ύπουλο μελάνωμα

Ο

πιο επικίνδυνος και επιθετικός τύπος
καρκίνου του δέρματος είναι το μελάνωμα. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει
τους κινδύνους από την έκθεση στον
ήλιο και να ενημερώνεται για τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου του δέρματος. Επίσης όλοι
οι ειδικοί πλέον ενθαρρύνουν την αυτοεξέταση
για ύποπτα σημάδια.
Η δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Ιωάννα
Ταμπούρη μάς δίνει χρήσιμες πληροφορίες. «Το
μελάνωμα είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος καρκίνου του δέρματος και προέρχεται από τα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα που παράγουν τη μελανίνη (φυσική χρωστική του δέρματος). Το κακόηθες μελάνωμα μεθίσταται σε λεμφαδένες και
εσωτερικά όργανα, για αυτόν τον λόγο είναι μείζονος σημασίας η άμεση θεραπευτική αντιμετώπισή του. Σε πρώιμα στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με χειρουργική εξαίρεση και να
επιτευχθεί ίαση», αναφέρει η ειδικός.
Η παγκόσμια συχνότητα εμφάνισης μελανώματος παρουσιάζει σταθερή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες σε πληθυσμούς με ανοιχτόχρωμο δέρμα. Στην Ευρώπη, η επίπτωση του μελανώματος ποικίλλει και είναι κυρίως αυξημένη σε
βόρειες χώρες. Για μεσογειακές χώρες, όπως η
Ελλάδα, η επίπτωση κυμαίνεται μεταξύ 3-5 ατόμων ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος.
Το μελάνωμα αφορά άτομα όλων των ηλικιών,
σε αντίθεση με άλλους τύπους καρκίνου του
δέρματος (για παράδειγμα, βασικοκυτταρικό ή

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα), οι οποίοι συναντώνται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών και συνδέονται άμεσα με την έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία. Ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος είναι υψηλότερος σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα που είναι επιρρεπή σε εγκαύματα και έχουν φακίδες, όπως και σε άτομα με
πολλαπλούς κοινούς ή άτυπους - δυσπλαστικούς μελαγχρωματικούς σπίλους (ελιές). Ιστορι-

Η σημασία της πρόληψης
Η πρόληψη στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση του μελανώματος με σκοπό την επιτυχή θεραπεία του. Αυτή περιλαμβάνει τον
συχνό έλεγχο του δέρματος (αυτοεξέταση)
και την τακτική επίσκεψη στον δερματολόγο για τον καθιερωμένο κλινικό και δερματοσκοπικό έλεγχο. Η ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί την πιο αξιόπιστη
μέθοδο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου
του δέρματος. Η αλλαγή συμπεριφοράς
απέναντι στον ήλιο, η μείωση δηλαδή της
έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, η σωστή
χρήση αντηλιακής προστασίας (με υψηλό
δείκτη προστασίας SPF -ιδανικά 50) αλλά
και η χρήση καπέλου και προστατευτικού
ρουχισμού είναι μείζονος σημασίας. Η έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος αυξάνει
πολύ τις πιθανότητες ίασης.

κό σοβαρών, επώδυνων ηλιακών εγκαυμάτων,
ειδικά στην παιδική ηλικία και την εφηβεία, αλλά
και ιστορικό μελανώματος σε άλλο μέλος της οικογένειας (συγγενείς πρώτου βαθμού) συμβάλλουν σε υψηλότερο κίνδυνο μελανώματος. Η συχνή έκθεση στον ήλιο αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος.
Το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι ωστόσο εξαιρετικά σπάνιο
στην παιδική ηλικία. Η κλινική εικόνα του μελανώματος ποικίλλει. Συχνά εμφανίζεται σαν μία
κηλίδα ή πλάκα με σημεία πιο έντονης μελάγχρωσης ή ποικιλοχρωμία (μαύρο-καφέ-γκριερυθρό χρώμα), έχει ασαφή όρια και παρουσιάζει ασυμμετρία. Μπορεί όμως να έχει και τη
μορφή ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οζιδίου με
ποικίλα χρώματα (ερυθρό ή κυανό) με συνοδά
σημεία αιμορραγίας. Για να εκτιμηθεί από ειδικό
θα ακολουθηθεί ο κανόνας ΑBCDΕ που αφορά
την ασυμμετρία (Asymmetry), τα ασαφή όρια
(Borders), την αλλαγή χρώματος (Colour), αν η
διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 5 mm (Diameter) και αλλαγές στο μέγεθος, στο σχήμα, στο
πάχος (Elevation, Evolution).

Είναι ο πιο επικίνδυνος
και επιθετικός τύπος καρκίνου
του δέρματος
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η είσοδος του Άρη στο δικό
σας ζώδιο αρχίζει να σας βάζει σε μια πολύ καλύτερη περίοδο, όπου δεν θα ταλαντεύεστε μεταξύ
του σωστού και του λάθους, των αναγκών σας και
των εμποδίων που θέτετε εσείς οι ίδιοι. Είναι η
στιγμή της σωστής ενέργειας και του θάρρους
που σας δίνεται από το σύμπαν.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι θα
σμίξει με τον παγερό Κρόνο, σε μια μεταξύ τους
συμφωνία, που θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι, μην αναρωτηθείτε για τη στροφή κάποιων πραγμάτων που σας είχαν ταλαιπωρήσει, αλλά
να απολαύσετε τις ευνοϊκές συνθήκες στις σχέσεις σας, που ξεχωρίζουν λόγω της σταθερότητάς τους.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Αρχίζουν και κτίζονται γερά θεμέλια στα όνειρά
σας, στις επιδιώξεις σας, αλλά και στην προσωπική σας ζωή. Η σκέψη σας θα είναι καλά τοποθετημένη προς μία κατεύθυνση, αλλά και θα
έχετε τη δύναμη να ξεχωρίζετε το σωστό από το
λάθος.

Καρκίνος

Σ

ήμερα θα υπάρξουν τρεις πολύ
βοηθητικές πλανητικές όψεις. Η πρώτη
δημιουργείται με τον ανάδρομο Ερμή
στον Ταύρο και τον Άρη, όπου βοηθά να
εκφραστούμε με εποικοδομητικό τρόπο, χωρίς
εντάσεις και παρανοήσεις των όσων ακούμε.
Επίσης, η Αφροδίτη από το ζώδιο του Κριού
σχηματίζει εξάγωνο με τον Κρόνο, όπου
σταθεροποιεί μια κατάσταση ή μια σχέση. Η
λογική σκέψη είναι πολύ έντονη σε προσωπικά
θέματα και για αυτό τον λόγο οι οικονομικές
συμφωνίες ευνοούνται ακόμη περισσότερο.
Επιπλέον, ο Άρης προχωρά στο ζώδιο που
θεωρείται «σπίτι» του και αυτό δεν είναι άλλο
από τον Κριό. Έτσι, ο Άρης θα βγάλει όλα τα
θετικά του στοιχεία, όπως το θάρρος, τη
γενναιότητα και την επιθυμία για νέα
ξεκινήματα.

(22/6-22/7)
Θα καταλάβετε ότι είστε πάρα πολύ κοντά στην
ολοκλήρωση μιας επιθυμίας σας ή μιας υπόθεσης που αφορά την επέκταση των επαγγελματικών σας στόχων. Οι μέρες αυτές θα σας βοηθήσουν να κάνετε καλές επιλογές.

Λέων

(23/7-22/8)
Είναι μια πολύ καλή μέρα για εσάς. Χωρίς να δημιουργούνται μεγάλες αλλαγές, θα μπορέσετε να
βάλετε τα θεμέλια σε βασικούς τομείς της ζωής
σας. Το αγαπημένο σας πρόσωπο θέλει να χαρίσει στη σχέση σας τη σιγουριά μιας ουσιαστικής
αγκαλιάς.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σε τομείς που
χρειάζονται την παρουσία σας, όπως αυτός της
εργασίας, αλλά και των οικονομικών σας. Σταθερότητα και καλή πορεία σε ένα προσωπικό θέμα,
αλλά και σε νέα επιχειρηματικά σχέδια.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Είναι μια αρκετά καλή μέρα για να βρεθείτε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα και, μάλιστα, να
σχεδιάσετε το κοινό σας μέλλον. Αν είστε αδέσμευτοι, θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες να
συναντήσετε ένα πρόσωπο που θα νιώθει τις
ανάγκες σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Είναι μια αρκετά θετική μέρα για εσάς, καθώς θα
ασχοληθείτε με υποθέσεις που θα βάλουν σε
σειρά οικογενειακά ζητήματα, αλλά και θέματα
της υγείας σας. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να αλλάξετε κάποιο πρόγραμμά σας, για να νιώσετε
καλά μέσα από τις νέες σας επιλογές.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Κάτι αλλάζει στην προσωπική σας ζωή, ένα νέο
φτερούγισμα ή μια παλιά σχέση, που αποκτά νέα
δυναμική. Ό,τι και να συμβαίνει, όλα είναι έτοιμα
για να σας δώσουν εκείνο που θα σας χαρίσει μια
γεύση από ολοκλήρωση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Ξεκινά από σήμερα μια περίοδος που αφορά τις
αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο σπίτι σας, αλλά και σε μια αλλαγή κατοικίας, Πολύ πιθανόν να
φροντίσετε ένα οικονομικό θέμα, που θα ευνοήσει πρωτίστως το δικό σας πορτοφόλι.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η καλή όψη του Κρόνου, που βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, με την Αφροδίτη κάνει τις επαφές
σας με τους άλλους πιο ουσιαστικές και σταθερές. Είναι μια καλή ευκαιρία να έχετε επιτυχία
σε μαθησιακά θέματα ή και ταξίδια.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ξεκινά μια πολύ καλή περίοδος σε οικονομικά
θέματα. Ίσως, μάλιστα, αυτές τις μέρες να νιώσετε ότι κάθε παλιά σας προσπάθεια θα ανταμειφθεί και θα εκπληρωθούν οι δίκαιες και ηθικές
επιθυμίες σας.
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#ELLI

Οι κρίσιμες μάχες του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο εξωτερικό

Τ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Δίνονται στη
δυσκολότερη από
τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο συγκυρία
με συνέπεια,
αποφασιστικότητα,
σχέδιο και όραμα,
για αυτό και
καταγράφονται
μικρές ή
μεγαλύτερες νίκες

α νέα ταξίδια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βοστόνη χθες
και στο Νταβός της Ελβετίας σήμερα
συμπληρώνουν ένα ακόμη κομμάτι
στο κρίσιμο παζλ των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας
στο ταραγμένο διεθνές στερέωμα. Σε πείσμα
της συγκυρίας, η Αθήνα προχωράει. Με εμπόδια, με δυσκολίες, αλλά προχωράει μπροστά,
κερδίζοντας σε κάθε βήμα την αναγνώριση, την
αποδοχή και την αξιοπιστία που χρειαζόταν για
να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, να συσφίξει τις σχέσεις με τους δυνατούς
«παίκτες» στην ΕΕ, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των ΗΠΑ και να προσελκύσει τις επενδύσεις που θα ανοίξουν νέες θέσεις
εργασίας, θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των
τοπικών κοινωνιών και θα συμβάλουν στη στήριξη της εθνικής οικονομίας.
Η μάχη δεν είναι εύκολη. Το αντίθετο. Δίνεται σε
μια πρωτόγνωρη συγκυρία, τη δυσκολότερη από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δίνεται με συνέπεια, αποφασιστικότητα, σχέδιο και όραμα. Για
αυτό και καταγράφονται μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Η Κομισιόν, με την έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες, έδωσε το «πράσινο φως» για την
έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο, πιστώνοντας
στην κυβέρνηση ότι έχει λάβει τις απαραίτητες
ενέργειες για την επίτευξη των συμφωνημένων

δεσμεύσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες που
προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των
νέων κυμάτων της πανδημίας, καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ταυτοχρόνως,
εσχάτως πυκνώνουν οι πληροφορίες που φέρουν
δύο από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους
διεθνώς να δρομολογούν την επενδυτική αναβάθμιση της Ελλάδας μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Η εξέλιξη, αν υλοποιηθεί, θα είναι εξαιρετικά
σημαντική, καθώς θα «ξεκλειδώσει» τεράστιες
εισροές μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων που μέχρι σήμερα δεν αγγίζουν την Ελλάδα λόγω της χαμηλής αξιολόγησης. Μέσα σε αυτό το
κλίμα απόψε στο Νταβός της Ελβετίας ο πρωθυπουργός θα είναι ένας εκ των ομιλητών στο European Dinner του Φόρουμ μαζί με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον Ισπανό
πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και την πρόεδρο
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ μεθαύριο το πρωί
θα συμμετάσχει σε πρόγευμα εργασίας με ηγέτες
των Δυτικών Βαλκανίων, όπου αναμένεται να βρεθούν οι ηγέτες Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας,
Αλβανίας κ.ο.κ., με βασικό θέμα συζήτησης τα
ενεργειακά. Το πρωί της Τετάρτης εξάλλου ο κ.
Μητσοτάκης θα έχει εφ’ όλης της ύλης, one on
one, συζήτηση με τον πρόεδρο του Φόρουμ του
Νταβός Μπόργκε Μπρέντε, ενώ θα συναντηθεί με
στελέχη παγκόσμιων κολοσσών όπως η VW, η
Google, το κρατικό fund των ΗΑΕ κ.ά.
Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Οι-

κονομικό Φόρουμ αλλά και οι επαφές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του έχουν αυταπόδεικτη αξία και τεράστια σημασία, καθώς στο Νταβός θα «χτυπάει η καρδιά» της παγκόσμιας οικονομίας και μάλιστα εν καιρώ πολέμου. Η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο
γνωρίζουν καλά ότι μέσα στο καλοκαίρι -πιθανότατα και νωρίτερα από τις προβλέψεις- τα μηδενικά επιτόκια δανεισμού και η πρόσβαση σε φτηνό
χρήμα θα περάσουν στην ιστορία και στη θέση
τους θα έρθουν νέα, υψηλότερα επιτόκια.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι στο υπό διαμόρφωση νέο
σκηνικό η Ελλάδα, η οποία εξέρχεται από αλλεπάλληλες κρίσεις, θα πρέπει να βρει τους επενδυτές εκείνους που θα χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη των επόμενων ετών. Προφανώς η ύπαρξη
του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί μια μεγάλη εγγύηση. Δεν φτάνει όμως. Είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στο
μέλλον η εισροή ξένων. Και υπ’ αυτή την έννοια η
διήμερη παρουσία του πρωθυπουργού στο Νταβός είναι εξαιρετικής σημασίας. Όπως σπουδαίας
σημασίας ήταν και η χθεσινή του ομιλία στην 146η
Τελετή Αποφοίτησης του Boston College. Όσοι
γνωρίζουν τι σημαίνει για την Αμερική η τελετή
αποφοίτησης διακεκριμένων πανεπιστημίων,
όπως το συγκεκριμένο, μπορούν εύκολα να αντιληφθούν ότι, εκτός από τιμητική, έχει και ουσιαστική σημασία η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στην εκδήλωση.

