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Α μπε μπα μπλομ... γιατί κανείς δεν ξέρει

Ο

εναλλακτικός τίτλος του σημερινού editorial θα μπορούσε να είναι «στο μυαλό του
Μητσοτάκη δεν είναι κανείς». Αφορμή για
αυτές τις γραμμές είναι η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα για ανασχηματισμό, η σπερμολογία για
κάλπες κάπου μέσα στο φθινόπωρο και γενικά το τι
μέλλει γενέσθαι με τις… juicy ημερομηνίες των πολιτικών εξελίξεων. Τα τηλεφωνήματα και τα «σιγουράκια» για μετακινήσεις, αποχωρήσεις και προσθήκες
«δίνουν και παίρνουν» και οι δημοσιογράφοι βγάζουμε συνέχεια από το συρτάρι ημερομηνίες που βολεύουν για να στήσουμε και ένα νέο σενάριο.
Και μπορεί οι συζητήσεις να μη σταματούν σε αίθουσες σύνταξης, βουλευτικά και υπουργικά γραφεία
και πολιτικά στέκια, όμως περιορίζονται σε επίπεδο…
καφενέ. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά,
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αφού και τα δύο -ανασχηματισμός και κάλπες- είναι
αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και στα δύο μέχρι στιγμής έχει ρίξει
κόσμο στον... κουβά.
Για να είμαστε σοβαροί, κυρίως απέναντι στους
αναγνώστες μας, να ξεκαθαρίσουμε πως τόσο οι διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα όσο και το
ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες είναι
«αγαπημένα» θέματα και των δημοσιογράφων και των
αναγνωστών. «Πουλάνε φύλλα» ή «κόβουνε εισιτήρια», που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες. Υπάρχουν
ονοματολογία, ίντριγκα, παρασκήνιο, ελπίδα από τη
μία, απογοήτευση από την άλλη, συστατικά που «ξυπνούν» το ενδιαφέρον. Και αυτό συνέβαινε πάντα.
Για να μην υπάρξει παρεξήγηση και θεωρήσει κάποιος πως ό,τι σχετικό γράφεται βγαίνει από την…
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κοιλιά των συντακτών, η παροιμία «χωρίς φωτιά καπνός δεν βγαίνει» ισχύει. Όμως το πώς, από πού και
γιατί είναι κάτι που σηκώνει συζήτηση.
Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, στην περίπτωση του σημερινού πρωθυπουργού υπάρχει δείγμα
γραφής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αλλαγές του
κυβερνητικού σχήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει αποδείξει πως την υπόθεση «ανασχηματισμός»
τη θεωρεί πολύ σοβαρή για να προχωρήσει σε αλλαγές ελαφρά τη καρδία, όπως είχε συμβεί κατά κόρον
στο παρελθόν με άλλους πρωθυπουργούς και σε άλλες εποχές, όταν ο πρόεδρος της κυβέρνησης για να
ξεφύγει από τα αδιέξοδά του ή για να «ξαναφουσκώσει» τα πανιά προχωρούσε σε «ξηλώματα». Και ο Μητσοτάκης δεν είναι τέτοιος και σε στέλνει στον... κουβά, αν στοιχηματίσεις.
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ε ιδιαιτέρως δύσκολη θέση έφεραν
τον ΣΥΡΙΖΑ οι προσωπικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος εναντίον του πρωθυπουργού.
Η Κουμουνδούρου, που όλο το προηγούμενο
διάστημα ασκούσε δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα αποτελέσματα της
επίσκεψης στις ΗΠΑ, τώρα αναγκάστηκε να
αλλάξει αντιπολιτευτική ρότα, χαρακτηρίζοντας τις βολές Ερντογάν «απαράδεκτες και
καταδικαστέες», καλώντας τους συμμάχους
να πάρουν θέση.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως οι
σφοδρές αντιδράσεις της Άγκυρας τόσο σε
λεκτικό επίπεδο όσο και με τις συνεχείς προκλήσεις επιβεβαιώνουν το απολύτως επιτυχημένο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, σε αντίθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση που κατηγορούσε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη πως δεν πήρε καμία διαβεβαίωση για τα εθνικά θέματα.
Ουσιαστικά η στρατηγική των παραβιάσεων και των απειλών από την πλευρά της
Τουρκίας την τελευταία εβδομάδα αποδομεί
τους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα και κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξαν πως ο πρωθυπουργός δεν έθεσε το ζή-
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ερντογάν αποδομεί
τη στρατηγική του Τσίπρα
τημα της αναβάθμισης και αγοράς των F-16
που ζητά η Άγκυρα από τις ΗΠΑ, όπως επίσης και για το γεγονός πως δεν αναφέρθηκε
ονομαστικά στη γειτονική χώρα. «Μου γέννησε θλίψη, απογοήτευση και αγωνία η χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού. Πρώτα
από όλα διότι δεν είχε το σθένος να κατονομάσει την Τουρκία. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι -και σωστά- στον αναθεωρητισμό και να
μη μιλάς για τον αναθεωρητισμό στη γειτονιά
σου, ο οποίος εκπορεύεται από την Τουρκία», είχε τονίσει ο Πάνος Σκουρλέτης.
Παράλληλα η αξιωματική αντιπολίτευση
άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και για το ζήτημα της αγοράς των F-35 που
προωθεί η κυβέρνηση, ωστόσο όπως αποκάλυψε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας, το
2017 είχε γίνει κάτι ανάλογο και είχε σταλεί
επίσημο έγγραφο στις ΗΠΑ. «Το ένα κομμάτι
αφορούσε την αναβάθμιση των F-16 που ήδη
έχει ξεκινήσει και γίνεται, και το δεύτερο είχε μια μελέτη για να δούμε πώς μπορούμε να
εντάξουμε χρονικά και οικονομικά τα F-35
στον στόλο μαχητικών», τόνισε χαρακτηρι-

στικά στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Βίτσας. Την επιστολή, όπως είπε, την υπέγραφαν ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Χρήστος Χριστοδούλου και ο τότε αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ έφερε
και την υπογραφή του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου.

Χαμηλοί τόνοι
Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο νέος κύκλος των τουρκικών προκλήσεων επέλεξε να μην ακολουθήσει την Άγκυρα σε
ένα παιχνίδι ανταλλαγής εμπρηστικών δηλώσεων. Παράλληλα, όμως, διεθνοποιεί το ζήτημα
αναδεικνύοντας τόσο τον αποσταθεροποιητικό
ρόλο του Ταγίπ Ερντογάν όσο και τη στρατηγική
του αναθεωρητισμού που ακολουθεί, αντιγράφοντας ουσιαστικά την τακτική του Βλαντίμιρ
Πούτιν. Δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να
ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του
στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί
στις 30 και 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να καταστήσει
σαφές πως οι εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει

να αντιμετωπίζονται ως ένα ευρωτουρκικό πρόβλημα. Μια κίνηση που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα
την Άγκυρα, καθώς επιδιώκει οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες να λύνονται σε διμερές
επίπεδο. Μετά το τεταμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τις επιθέσεις του Τούρκου προέδρου, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η
κοινή τους παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σε έναν μήνα
στη Μαδρίτη και στην οποία θα δώσει το «παρών» και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο
Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει να «παζαρέψει»
την αρνητική του στάση απέναντι στην ένταξη
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία με ανταλλάγματα τα οποία πιθανότατα θα αφορούν τα εξοπλιστικά αλλά και
τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο όσον
αφορά την ενέργεια.

«Η στάση του Ερντογάν
γκρεμίζει το αφήγημα
Τσίπρα»
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Μ

επίδειξη ισχύος. Παίζοντας λοιπόν το χαρτί των
Ελληνοτουρκικών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στο υπουργικό του συμβούλιο ότι για αυτόν
πλέον «δεν υπάρχει Μητσοτάκης». Ανακοίνωσε
επίσης την ακύρωση του Ανώτατου Συμβουλίου
Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, που επρόκειτο να συνεδριάσει το φθινόπωρο, όπως είχε
συμφωνηθεί στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης στις 13 Μαρτίου. Κόβει δηλαδή κάθε γέφυρα επικοινωνίας με την ελληνική πλευρά,
έχοντας έτσι την εντύπωση ότι δημιουργεί προβλήματα στις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν ασυνήθιστη τακτική στα διπλωματικά
πράγματα, όμως με τον πρόεδρο της Τουρκίας
ισχύει ότι είναι «απροσδόκητα προβλέψιμος»
και πολιτικά επικίνδυνα παρορμητικός.

ετά τα παζάρια και τους εκβιασμούς
κατά των ΗΠΑ, της Σουηδίας και του
ΝΑΤΟ που δεν του βγήκαν, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν κλείνει κάθε γέφυρα επικοινωνίας και με τον Έλληνα πρωθυπουργό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διασωθεί πολιτικά στο διεθνές στερέωμα αλλά και στο
εσωτερικό της χώρας του.

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας
kostastsitounas@gmail.com

Το περίφημο «Μητσοτάκης γιοκ» που εκστόμισε ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας στρατηγικής, ούτε βεβαίως
υψηλής διπλωματίας. Ο Ερντογάν αισθάνεται
κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο, αφού
διαπίστωσε ότι οι εκβιασμοί για την ένταξη της
Φινλανδίας και της Σουηδίας και η προσπάθειά
του να δημιουργήσει διασπαστικές τάσεις στο
εσωτερικό του ΝΑΤΟ δεν του βγήκαν. Όπως δεν
του βγαίνουν και τα περίεργα, ανατολίτικα παζάρια που προσπαθεί να στήσει έναντι των ΗΠΑ
με τα εξοπλιστικά προγράμματα των F-16 και
των F-35. Επειδή η Δύση το τελευταίο διάστημα
έχει αρχίσει να τον αντιμετωπίζει ως κακό συνομιλητή που στερείται σοβαρότητας και φερεγγυότητας, ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει αρχίσει να ξαναζεσταίνει διάφορα μέτωπα που
έχει ανοίξει από τα παλιά. Μεταξύ αυτών είναι
βεβαίως ένα νέο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή
και στον Έβρο, αλλά και ενδεχομένως μια νέα
επέμβαση στη Συρία.
Ανοίγει μέτωπα παντού
Μετά την επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Τούρκος πρόεδρος γνωστοποίησε την
πρόθεσή του να αναπτύξει άμεσα στρατιωτική
επιχείρηση στη Βορειοανατολική Συρία με επίδικο μια «ζώνη ασφαλείας» 30 χιλιομέτρων. Με
το βλέμμα στραμμένο στα νότια σύνορά του, χαρακτήρισε τις διασυνοριακές περιοχές Τουρκίας - Συρίας ως το κύριο κέντρο επιθέσεων,
παρενόχλησης και παγίδων κατά της Τουρκίας,
τοποθετώντας τις σχετικές αποφάσεις για την
Πέμπτη, στοιχείο που κάνει αρκετούς αναλυτές
να «διαβάζουν» την επέμβασή του επί συριακού
εδάφους ως το βασικό ζητούμενό του έπειτα
από μια σειρά περιστροφών στη διεθνή σκηνή
τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Στο τραπέζι της
πολιτικής παράκρουσης βάζει βεβαίως και τη
γνωστή εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού
ως απειλής προς την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι
κάθε χρόνο λαμβάνει δισεκατομμύρια η χώρα
του για να συντηρεί όλους τους μετανάστες που
ο ίδιος έχει συγκεντρώσει στη χώρα του.
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ δείχνουν απρόθυμες να
κάτσουν στον τραπέζι του διαλόγου με τον Ερντογάν όσο διατηρεί επιθετική ρητορική. Η άλλη
πλευρά του Ατλαντικού δεν έχει συνηθίσει να
πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με θερμούς
τσαμπουκάδες. Ο Τζο Μπάιντεν κινείται στη λογική των προπονητών ποδοσφαίρου τύπου «κάτσε στον πάγκο μέχρι να στρώσεις χαρακτήρα»
και αυτό αποσυντονίζει τον Τούρκο πρόεδρο, ο
οποίος έχει μάθει να επιβάλλεται μόνο με την

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα παίζει
όλα μια ζαριά
ο Ερντογάν

Τα εσωτερικά προβλήματα
των δημοσκοπήσεων
Όμως, έχει και σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που τον οδηγούν πιο γρήγορα σε βεβιασμένες κινήσεις. Η κατάσταση για τον Τούρκο
πρόεδρο γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, με δεδομένα την κατρακύλα της οικονομίας της χώρας
του αλλά και τον σκόπελο των διπλών εκλογών
του 2023. Με το κόμμα του ΑΚΡ αλλά και το
Κόμμα Εθνικής Δράσης του εταίρου του Μπαχτσελί σε τροχιά καθόδου σε όλες τις τελευταίες
δημοσκοπήσεις, τα προβλήματα για τον Τούρκο
πρόεδρο γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα στο
εσωτερικό μέτωπο. Ενισχύει στο εσωτερικό την
εικόνα ενός Ερντογάν σκληρού υπερασπιστή
των «τουρκικών δικαίων», τον οποίο δεν μπορεί
να αγνοήσει οποιοσδήποτε. Επίσης, εξακολουθεί να εξυπηρετεί σαφώς τη Ρωσία διχάζοντας
το ΝΑΤΟ στο κεφαλαιώδες και εμβληματικό
πλέον ζήτημα της ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας.
Τα σημερινά στοιχεία των δημοσκοπήσεων
δεν ευνοούν καθόλου τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος χάνει από όλους τους πιθανούς
πολιτικούς του αντιπάλους παρά το γεγονός ότι
τα φιλοκυβερνητικά Μέσα τον αποθεώνουν…
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μονομαχίας του
δημάρχου της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023, ο κ. Γιαβάς προηγείται με ποσοστό
53,9% έναντι 36,5% του προέδρου της Τουρκίας.
Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ
Ιμάμογλου προηγείται στη δημοσκόπηση με
49,7% έναντι 40,9% του κ. Ερντογάν. Ο πρόεδρος
της Τουρκίας φοβάται ακόμη και τον ηγέτη των
Κούρδων Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος, αν και
φυλακισμένος, συγκεντρώνει 15,2% στις δημοσκοπήσεις. Ένα αφήγημα τύπου «νίκησα το
ΝΑΤΟ» ή «οι ΗΠΑ υποχώρησαν στις φωνές
μου» θα τον βοηθούσε να ξαναχτίσει το προφίλ
του ισχυρού ηγέτη. Εξ ου και οι εμμονές του να
κατασκευάζει συνεχώς εχθρούς.

Οι εσωτερικές
δημοσκοπήσεις
στην Τουρκία καθορίζουν
την επιθετική ρητορική
του σουλτάνου κατά
των ΗΠΑ και εναντίον
της Ελλάδας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Εμείς αποφασίζουμε
πότε θα οξύνουμε την κατάσταση

Τ

ο «Μητσοτάκης γιοκ» του Τούρκου προέδρου προμηνύει δύσκολο καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά, καθώς η Άγκυρα «πυρπολεί»
κάθε ενδεχόμενο διαλόγου ανάμεσα στις
δύο πλευρές και μάλιστα σε μια περίοδο
ιδιαίτερα κρίσιμη για τη σταθερότητα της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η αύξηση στις ροές των μεταναστών
στον Έβρο και το Αιγαίο θυμίζει έντονα
την άνοιξη του 2020, ενώ μνήμες από την
κρίση που ακολούθησε ξυπνούν τόσο οι
επιθετικές ενέργειες της Άγκυρας στον
αέρα, με τα μπαράζ υπερπτήσεων και παραβιάσεων, όσο και η απειλή εξόδου του
νέου τουρκικού γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα
της όξυνσης και μάλιστα κατ’ επιλογήν του
συνομιλητή μας», τονίζει ο επικεφαλής
της ελληνικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας, στον απόηχο των ακραίων δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της
προσωπικής επίθεσης που εξαπέλυσε
κατά του Έλληνα πρωθυπουργού. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός
Εξωτερικών τόνισε ότι ο πρωτοφανής
αριθμός υπερπτήσεων αλλά και η προσέγγιση τουρκικών αεροσκαφών στην
Αλεξανδρούπολη «αποτελούν την απόλυτη τεκμηρίωση των ελληνικών επιχειρη-

μάτων, δηλαδή του γεγονότος ότι απειλούμαστε και ότι το casus belli εναντίον
της Ελλάδας δεν είναι κενό περιεχομένου
αλλά πραγματική απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία».
Η Αθήνα, από την πλευρά της, επιλέγει
να μην κλείσει την «πόρτα» του διαλόγου
με την Άγκυρα. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι
διάλογος υπό καθεστώς ύβρεων και
υπερπτήσεων δεν μπορεί να γίνει. «Εμείς
δεν ακολουθούμε την οξύτητα, ούτε επιλέγουμε να αντιδράσουμε με τον τρόπο
που η άλλη πλευρά θα μας επιβάλει. Εμείς
έχουμε τις δικές μας θέσεις. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης, αν το κρίνουμε, θα οξύνουμε επειδή η ελληνική
κυβέρνηση το αποφασίζει», σημείωσε ο
κ. Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα
έχει τη δική της πολιτική και τις δικές της
καθαρές θέσεις που στηρίζονται στο Διε-

θνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. «Θα επιμείνουμε στις θέσεις μας
και στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου
και θα αναδεικνύουμε σε εταίρους και
συμμάχους ότι η Αθήνα δέχεται απειλή»,
ξεκαθάρισε ο Νίκος Δένδιας.
Έμπειροι διπλωμάτες παρατηρούν ότι η
κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας δεν στοχεύει μόνο στην Αθήνα αλλά
και στην Ουάσιγκτον. Η Άγκυρα δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της για την
εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών
σχέσεων και την παρουσία των ΗΠΑ σε
θέσεις-κλειδιά στην Ελλάδα. Ο Νίκος
Δένδιας συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό πρέσβη, προκειμένου οι δύο πλευρές να ανταλλάξουν τις ρηματικές διακοινώσεις σχετικά με την επικύρωση της
ανανεωμένης αμυντικής συμφωνίας.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη

Όπλα στην Ουκρανία μόνο με αντικατάσταση
Διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν, για αποστολή νέων
όπλων στην Ουκρανία, έδωσε το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει
μετακινηθεί από την πάγια θέση της ότι δεν πρόκειται
να προσφέρει οπλικά συστήματα που απαιτούνται για
την άμυνα της χώρας. Κατά την τηλεδιάσκεψη για την
Ουκρανία, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πρότεινε

την αποστολή βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών από τα αποθέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, την αντικατάστασή τους από ίδια ή πιο σύγχρονα πυρομαχικά.
Ανώτατες πηγές, μάλιστα, διαμηνύουν ότι «μέχρι να
έρθει η αμερικανική απάντηση στο αίτημα της Αθήνας,
κανένα βλήμα ή άλλο οπλικό σύστημα δεν πρόκειται να
φύγει από τη χώρα».

συμπεριφορά της Τουρκίας, ο Τζορτζ
Τσούνης τόνισε ότι «όλοι οι εταίροι στο
ΝΑΤΟ θα πρέπει να συζητούν τα θέματά
τους με διπλωματικούς όρους», ενώ ο
Αμερικανός πρέσβης διευκρίνισε ότι «η
Ελλάδα παίζει κεντρικό ρόλο στη λύση
ενός πολύ σοβαρού προβλήματος στην
περιοχή, καθώς μειώνει τη ρωσική επιρροή, μετατρέποντας τον εαυτό της σε
ενεργειακό κόμβο».

Η Αθήνα δεν πέφτει
στην παγίδα της Άγκυρας
με την επιθετική ρητορική
και αντιμετωπίζει ψύχραιμα
την κατάσταση
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επιστροφή στην
κανονικότητα

Οικονομία και
ενέργεια στο
«μενού» των επαφών
Μητσοτάκη στο Νταβός

Μ

ε στόχο να κεφαλαιοποιήσει τη
θετική αύρα που συνοδεύει πλέον
την ελληνική οικονομία, αλλά και
να διερευνήσει την προοπτική νέων επωφελών για τη χώρα οικονομικών συμφωνιών, όπως αυτή με τον αμερικανικό κολοσσό Microsoft, τα θεμέλια της οποίας μπήκαν στη
συνάντηση γνωριμίας των Μητσοτάκη - Smith
στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός τον Ιανουάριο του 2020, συμμετέχει από χθες στις εργασίες του Φόρουμ ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Μάλιστα, η ιδιαιτέρως τιμητική παρουσία του
Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα ως συνομιλητή χθες βράδυ στο δείπνο με τίτλο «Europe’s
Global Role», με τη συμμετοχή, επίσης, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και του Ισπανού
πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες πιστοποιεί,
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τον αναβαθμισμένο ρόλο που απολαμβάνουν η χώρα και ο

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

πρωθυπουργός της και στο διεθνές οικονομικό
στερέωμα.
Με ενδιαφέρον, εξάλλου, αναμένονται τα μηνύματα που θα επιδιώξει να εκπέμψει στο πεδίο
της οικονομίας, των ενεργειακών, αλλά και στο
φόντο των σοβαρών γεωπολιτικών ανακατατάξεων εξαιτίας του Ουκρανικού μέσω της συζήτησης που θα έχει το μεσημέρι με τον πρόεδρο
του Φόρουμ Μποργκ Μπρέντε, αλλά και αργότερα το απόγευμα, σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
Πολύ ενδιαφέρουσες αναμένονται και οι συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους επικεφαλής
των κολοσσών Microsoft, Google και Meta. Η
ημέρα, πάντως, ξεκινά με πρόγευμα εργασίας

του Έλληνα πρωθυπουργού με τους ηγέτες χωρών της Βαλκανικής, όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα, καθώς η Αθήνα φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση απεξάρτησης της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τα ρωσικά καύσιμα. Σημαντικό για τα ζητήματα ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως και των
πρόσφατων εμπρηστικών δηλώσεων του Τούρκου προέδρου κατά της Ελλάδας, αναμένεται
και το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Εμφανής ο αναβαθμισμένος
ρόλος της Ελλάδας
στο διεθνές στερέωμα

«Ουρά» οι επενδυτές για να «αγοράσουν» στην Ελλάδα
Πάνω από 100 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός προκειμένου να συναντηθούν με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον υφυπουργό Χρίστο Δήμα
και τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε συναντήσεις με επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτικών σχημάτων από όλο τον πλανήτη, από τις οποίες
προκύπτει εντονότατο ενδιαφέρον για τοποθετήσεις κεφαλαίων στη χώρα
μας. Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει δικό
της χώρο (box) στο Νταβός, απ’ όπου... παρελαύνει πλήθος επενδυτών και
στελεχών που ζητούν πληροφορίες για την πραγματική οικονομία στη χώρα μας, διερευνώντας το περιβάλλον των επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς.
Οι συναντήσεις των κυβερνητικών στελεχών αποτελούν προάγγελο συζητήσεων σε ανώτατο επίπεδο, με δεδομένη την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ήταν και ομιλητής στο Greek House Davos (GHD - Ελληνικό Σπίτι στο Νταβός) αναπτύσσοντας τις εξής θεματικές:

 Foreign Direct Investments (FDI) as a key driver for sustainable eco-

nomic growth (Οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως βασικός μοχλός βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης) με συντονιστή της συζήτησης τον Mark MuellerEberstein, CEO της Adgetec Corporation.
 Positioning Greece as an Investment Destination: priorities and challenges in the post pandemic era (Μετατρέποντας την Ελλάδα σε επενδυτικό προορισμό: προτεραιότητες και προκλήσεις στη μεταπανδημική εποχή)
με συντονίστρια της συζήτησης τη Rula Al Tarawneh, δημοσιογράφο του
CNBC Arabia.
Η έντονη κινητικότητα σχετικά με το brand «Ελλάδα» έρχεται στον απόηχο των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έξοδο από την μεταμνημονιακή εποπτεία μέσα στο καλοκαίρι και συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης
στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, «τηρήσαμε
τα συμφωνηθέντα και έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπως είχαμε δεσμευτεί. Ως εκ τούτου, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα λάβει έξτρα μέτρα ανακούφισης του χρέους μας».

«Η Ελλάδα επιστρέφει στην
ευρωπαϊκή κανονικότητα», τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας στη
Βουλή, σημειώνοντας ότι μέσα
στο ερχόμενο καλοκαίρι η χώρα μας θα εξέλθει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.
Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά
τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για τα κίνητρα συγχωνεύσεων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Webex από τις Βρυξέλλες-, ο υπουργός Οικονομικών
παρουσίασε τις εξελίξεις σε
Eurogroup και Ecofin και ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε η
διατήρηση της δημοσιονομικής ευελιξίας και για το 2023.
Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι
ευελιξία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιονομική
υπευθυνότητα, ειδικά για μια
χώρα όπως η Ελλάδα χωρίς
επενδυτική βαθμίδα. «Ξεκινήσαμε και συζητάμε τις εξωγενείς προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές οικονομίες που επηρεάζονται από την ενεργειακή
κρίση και τη μεγάλη αύξηση
του πληθωρισμού», υπογράμμισε ο Χ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι σε αυτό το περιβάλλον αναγνωρίστηκε ότι η
ελληνική οικονομία διαθέτει
αντοχές και ισχυρή δυναμική.
Τόνισε ακόμη ότι η χώρα μας
και το 2023 θα έχει ισχυρό
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι
επενδύσεις είναι στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εξαγωγές κινούνται σε πολύ ικανοποιητικό ρυθμό και η ανεργία συρρικνώθηκε και θα συνεχίσει να συρρικνώνεται. Από
την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος,
με αφορμή τις δηλώσεις του
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
«να βλέπουν οι νέοι ολιστικά τη
ζωή και όχι μόνο τα χρήματα»,
κατηγόρησε την κυβέρνηση
για έλλειψη σχεδιασμού, λέγοντας ότι τελικά «το πρόβλημα
δεν το έχουν οι πολίτες αλλά η
κυβέρνηση λόγω έλλειψης
ολιστικής σκέψης».
Στ. Π.
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KENTΡΙ

Η άγνωστη συμφωνία ΓΑΠ - Βενιζέλου

Η διπλωματία των δημάρχων

Τελικά κάθε συνάντηση μεγάλων πολιτικών βγάζει πολύ παρασκήνιο... Μου λένε
ότι στο πρόσφατο δείπνο που είχαν ο Βαγγέλης Βενιζέλος, η
Ντόρα Μπακογιάννη και ο Γιώργος Παπανδρέου στα Χανιά,
και οι τρεις συμφώνησαν ότι η ελληνική διπλωματία θα
πρέπει να φερθεί ήπια αλλά αποφασισμένα, με κανόνες
και αρχές, χωρίς, όμως, να κλείνει το παράθυρο συνομιλιών με την Τουρκία. Μάλιστα, συμφώνησαν ότι η λογική του Αντώνη Σαμαρά «διάλογο με πειρατές δεν κάνεις» είναι εντελώς λάθος, σχολιάζοντας προφανώς τις
παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού που είχε ταχθεί
κατά των διερευνητικών επαφών με τη γείτονα. Πρώτη φορά, μου έλεγαν αυτήκοοι μάρτυρες, Βενιζέλος - Παπανδρέου
συμφώνησαν οι δυο τους τόσο εμφατικά… Θαύμα Σαμαρά και αυτό…

Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση του Κώστα Μπακογιάννη με τον δήμαρχο Σμύρνης Τουντς Σογέρ,
μου λένε οι πηγές μου. Ο τελευταίος αποτελεί
έναν σκληρό πολέμιο του Ερντογάν που τον έχει
επικρίνει για πολλά, ιδιαίτερα για τις τελευταίες
κινήσεις του Τούρκου προέδρου στην Κύπρο.
Αλησμόνητη έχει μείνει η φράση του «αφήστε
την Κύπρο ήσυχη, στους Κύπριους», ενώ τα
τουρκικά φιλοκυβερνητικά έντυπα έχουν «στιγματίσει» τον δήμαρχο ως «φίλο της Ελλάδας»… Ο δήμαρχος, λοιπόν, της Αθήνας θέλησε
πάνω σε αυτήν τη συνάντηση και ένεκα του κλίματος να ορθώσει έναν σκληρό λόγο κατά
του Ερντογάν, για αυτό και στη δήλωσή του τόνιζε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον Ερντογάν να κρατά σε ομηρία τις σχέσεις των δύο λαών…

Το μεγάλο στόρι του Βιετνάμ

Ο Νότης Μαριάς για
το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο
Σε ημερίδα για τα εθνικά θέματα που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός-Ευρωπαϊκή Ιδέα» θα μιλήσει ο καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην
ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 25/5, στο Πνευματικό
Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, οδός Σούτσου 46, Αθήνα
(μετρό Αμπελόκηποι), στις 6.00 το απόγευμα. Ο αρθρογράφος της «Ρ» Νότης Μαριάς, πρόεδρος του κόμματος
«Ελλάδα - Ο Άλλος Δρόμος», θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Το θέμα της ημερίδας είναι «Το Ελληνογαλλικό
Σύμφωνο μετά την εκλογή Μακρόν και η Ευρωπαϊκή
Ασφάλεια υπό το φως των τουρκικών απειλών».

Προσεχώς συνάντηση

Σ

ας έχω τρομερή ιστορία από την πρόσφατη επίσκεψη
της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Βιετνάμ, το οποίο επισκέφτηκε παρέα με τον υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη.
Στην πόλη Χο Τσι Μινχ, που παλαιότερα ήταν γνωστή ως
Σαϊγκόν (πήρε το όνομα του λαϊκού ηγέτη προς τιμήν του),
είχαν συνάντηση οι Σακελλαροπούλου - Κατσανιώτης με
τον Βιετναμέζο δήμαρχο της πόλης, ο οποίος εξέφρασε,
μεταξύ άλλων, τη θέληση να αδελφοποιηθεί η πόλη του με
μια ελληνική. Προτίμησε, μάλιστα, λόγω της ιστορίας της τη

Σπάρτη, η οποία είναι μια πόλη ηρώων. Ωστόσο, κάπου εκεί
παρενέβη η κυρία Σακελλαροπούλου και πρότεινε την Πάτρα, από την οποία κατάγεται και ο Ανδρέας Κατσανιώτης
που ήταν παρών στη συζήτηση. Μάλιστα, για να προσδώσει
ακόμα περισσότερη θεσμικότητα στην επιλογή της Πάτρας,
η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε στον Βιετναμέζο δήμαρχο ότι η Πάτρα είναι και η πόλη που έχει και κομμουνιστή
δήμαρχο, άρα η αδελφοποίηση των δύο πόλεων θα ήταν
ακόμα πιο σημειολογική. Έτσι, λοιπόν, αποφασίστηκε η
αδελφοποίηση Πάτρας - Χο Τσι Μινχ, την οποία θα δρομολογήσει ο υφυπουργός Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας
Την ψηφιακή κάρτα εργασίας ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, με την
οποία πραγματικά θα υπάρξει δικαιοσύνη και ηρεμία στους εργασιακούς χώρους, αφού πλέον ούτε ο εργαζόμενος θα χάνει
ώρες εργασίας ούτε ο εργοδότης θα πληρώνει λιγότερες ώρες.
Η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία του εργαζομένου. Βέβαια,
θα πρέπει να πούμε ότι την προεργασία, νομοθετική και λειτουργική, την είχε κάνει από το 2019 η Άννα Στρατινάκη, γενική
γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων που γνωρίζει όσο λίγοι τα
εργασιακά ζητήματα. Για αυτό, άλλωστε, στη συνέντευξη τύπου
ο υπουργός την ευχαρίστησε θερμά για το έργο της.

Σας είχα πει ότι επίκειται συνάντηση μεταξύ του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκου και του
δημάρχου της Αθήνας Κωστή Μπακογιάννη και ότι το
ραντεβού θα ήταν σήμερα, αλλά, όπως έμαθα, ο
κ. Μπακογιάννης έπρεπε
να δεχτεί στο μέγαρο της
πλατείας Κοτζιά τον δήμαρχο της Σμύρνης Τουντς
Σογέρ. Έτσι το κρίσιμο ραντεβού των δύο ανδρών, που είχαν έρθει σε μια μικρή ρήξη τις προηγούμενες μέρες, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Διαλέξεις Κυριάκου
Στο σπίτι του Γάλλου πρέσβη Πατρίκ Μεζονέβ βρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης μαζί με άλλους πρέσβεις κρατών-μελών της ΕΕ και μίλησε για τις μεγάλες αλλαγές που
έχουν γίνει στην Ελλάδα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακολούθως, στο υπουργείο του δέχτηκε αντιπροσωπεία από το ίδρυμα Konrad-AdenauerStiftung, το μεγάλο think tank των Χριστιανοδημοκρατών, για να τους εξηγήσει τις ψηφιακές αλλαγές που
έχουν γίνει στην Ελλάδα. Όπως κατάλαβα, οι Γερμανοί
έχουν μείνει πολύ πίσω στον τομέα αυτό και βρήκαν
διδακτική την ομιλία Πιερρακάκη.
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Περί πρωθυπουργίας…
Ρώτησαν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αν
ενδιαφέρεται για τη θέση του
πρωθυπουργού σε μια
κυβέρνηση συνεργασίας… Ο Δημήτρης
εκνευρίστηκε ολίγον από την ερώτηση και είπε με σοβαρό ύφος ότι η
κουβέντα αυτή ανάγεται στη σφαίρα της
παραπολιτικής. Έχει
όμως και χιούμορ, διότι στη
συνέχεια απάντησε γελώντας: «Στην πολιτική δεν υπάρχει θέση για τον υποθετικό
σύνδεσμο “εάν” και για το επίρρημα “πρέπει”». Παλιά καραβάνα ο Δημήτρης, δεν
πέφτει εύκολα σε παγίδες…
Οι περιπέτειες με τα κόμματα
δεξιά της Δεξιάς δεν τελειώνουν ποτέ. Βρήκαν όνομα
για νέο κόμμα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αρχηγός.
Το κόμμα θα λέγεται «Γαλάζιοι»
και θα αποτελείται από παλαιούς καραμανλικούς,
οι οποίοι δεν χώρεσαν στο άλλο σχήμα με Μπογδάνο - Τζήμερο - Κρανιδιώτη… Οι ζυμώσεις γίνονται με Σάββα Τσιτουρίδη, Αργύρη Ντινόπουλο,
Θανάση Γιαννόπουλο, Νίκο Καραχάλιο κ.ά., οι
οποίοι πυκνώνουν τις εκδηλώσεις τους, προκειμένου να καταγραφούν. Ο Καραχάλιος, δηλαδή,
αφού έκανε το προξενιό στον Τζήμερο και στον
Μπογδάνο, φτιάχνει άλλο προξενιό. Άβυσσος η
ψυχή του ανθρώπου…

Πενήντα εκατομμύρια
ένα οικόπεδο;
Το είδα και δεν το πίστευα. Ένα οικόπεδο στο Πόρτο Χέλι πουλήθηκε προς 50
εκατ. ευρώ. Το αγόρασε ένας Ιρλανδός
δισεκατομμυριούχος από την οικογένεια του επιχειρηματία Τάσου Αλεξίου.
Για όσους δεν ξέρουν, ο Αλεξίου ήταν ο
πρώτος ιδιώτης πιλότος στην Ελλάδα και
στο κτήμα στο Πόρτο Χέλι είχε κάνει private αεροδρόμιο. Αρχίζω να σας ξεδιπλώνω την ιστορία του οικοπέδου… Από
το κτήμα Αλεξίου στο Πόρτο Χέλι πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες. Εκτός
από τα μέλη της οικογένειας Ωνάση και
τον εικαστικό Φαίδωνα Παπαμιχαήλ,
πέρασε ο εγγονός του Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Μπιλ Λιρ, ιδρυτής της Learjet, και
πολλοί άλλοι… Κάπως έτσι βγαίνει το
πενηντάρικο…

Χρονικό του Χρόνου
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Το Μαξίμου
δίπλα στα παιδιά

ΚΕΝΤΡΙ
Ο νέος ένοικος
του Μαξίμου

Π

αιχνίδια στα παιδιά που στερούνται
ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και διαμένουν στον ξενώνα
κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πειραιά έστειλε το πρωθυπουργικό γραφείο.
Τον ξενώνα επισκέφθηκε ο γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για το
πολύπλευρο έργο που επιτελείται στον ξενώνα και παρέδωσε εκ μέρους του διευθυντή του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, παιχνίδια για τα μικρά παιδιά που
φιλοξενούνται στον χώρο. Ο κ. Μαρινάκης
ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συναντήθηκε με τα στελέχη του οργανισμού, τα
οποία και συνεχάρη για τις σημαντικές
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενημέρωσης και φιλοξενίας που προσφέρουν
στις γυναίκες θύματα βίας και στα ανήλικα
παιδιά τους. Ας σημειωθεί ότι στον ξενώνα
φιλοξενίας φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, προσφύγισσες,
μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες, Ρομά κ.λπ.)
μαζί με τα παιδιά τους και τους παρέχεται
ασφαλής και αξιοπρεπής διαμονή, ψυχολογική, κοινωνική, νομική, εργασιακή και
άλλη στήριξη, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από
την εν λόγω συνθήκη όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες. Τέλος, εφόσον ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, είναι σε θέση να συνεχίσουν τη
ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν
την όποια επιλογή τους.

Θέλω να κρατήσετε ένα όνομα το οποίο θα
μας απασχολήσει στο ευρύτερο μέλλον. Λέγεται Νίκος Τσάφος και είναι νέος ένοικος στο
Μαξίμου. Μη φοβάστε, για καλό έχει έρθει. Θα
έχει τον ρόλο του ειδικού συμβούλου για θέματα ενέργειας στο γραφείο του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο νέος σύμβουλος του
πρωθυπουργού έχει σημαντικές περγαμηνές
σε θέματα ενέργειας και ιδιαίτερα για τις αγορές φυσικού αερίου και LNG. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2019, ως επιστημονικός συνεργάτης του
Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών
της Ουάσιγκτον, είχε παρουσιάσει ενώπιον της
Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της
Γερουσίας τον σημαντικό ρόλο του αμερικανικού LNG για τις παγκόσμιες αγορές και για το
πώς οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να διευρύνουν τις
εξαγωγές. Σημαντικό, έχει δουλέψει πολλά
χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και ξέρει καλά την
αγορά…

Στο NBA ο Κυριάκος

Μετά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο
ΟΑΚΑ με τα παιδιά του, είχαμε και επίσκεψη
Μητσοτάκη στο γήπεδο, αλλά όχι στην Ελλάδα.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός προτίμησε να παρακολουθήσει τους Μπόστον Σέλτικς που επιβλήθηκαν άνετα των Μαϊάμι Χιτ 102-82 στο
game 4 των τελικών της Ανατολής στο ΝΒΑ, με
τους «Κέλτες» να κάνουν το 2-2 στη σειρά υπό
το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη! Στο
πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο φακός… συνέλαβε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην
κερκίδα του «TD Garden», δίπλα μάλιστα σε
εκλεκτή παρέα, μαζί με την τριάδα ΚάνιγχαμΣτιούαρτ-Χέις των Ντιτρόιτ Πίστονς…
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Πάλι παραφωνία ο Μανούσος

Τo... Πρόσωπo
Πανηγυρισμοί
στη ΔΑΠ
Με αφορμή την 34η νίκη της ΔΑΠΝΔΦΚ στις φοιτητικές εκλογές, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ
και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ διευρυμένη συνάντηση μεταξύ του γενικού διευθυντή της
ΝΔ Γιάννη Μπρατάκου, του προέδρου
της ΟΝΝΕΔ και γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Παύλου
Μαρινάκη και πολλών μελών της ΔΑΠΝΔΦΚ. Η αίθουσα ήταν γεμάτη φοιτητές
με το συναίσθημα της ευχαρίστησης για
τα αποτελέσματα αλλά και της συγκίνησης να κυριαρχεί έπειτα από μια αρκετά
δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια και
ευχές απηύθυναν η γραμματέας της
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κατερίνα Κορωνιά, ο αναπληρωτής γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Σταμάτης Σταμέλος και ο υπεύθυνος
Περιφερειακών Οργανώσεων Δημήτρης Πουλιάνος. Το κλίμα ήταν εορταστικό και όλοι ανέφεραν ότι πρόκειται
για νίκη ιδεών και προόδου μέσα στα
πανεπιστήμια κόντρα στις δυνάμεις της
οπισθοδρόμησης.

ΚΕΝΤΡΙ

Επιφυλάξεις για βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον νέο κλιματικό νόμο εξέφρασε στην
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο βουλευτής της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης. Η πρώτη ένσταση
του κυβερνητικού βουλευτή αφορά την απολιγνιτοποίηση από το 2028 και η δεύτερη σχετίζεται με
την αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου από το 2025. «Να έχουμε ανοιχτές τις επιλογές του
λιγνίτη για να είμαστε ασφαλείς. Γιατί τόση πρεμούρα να κλείσουμε την Πτολεμαΐδα μαζί με άλλα
εργοστάσια;», αναρωτήθηκε ο βουλευτής της πλειοψηφίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θα
πρέπει να βιαζόμαστε με τους καυστήρες πετρελαίου, διότι η μετάβαση σε άλλο καθεστώς προϋποθέτει τη συμμετοχή της κοινωνίας. «Χρειάζεται να δείξουμε τη φροντίδα της Πολιτείας, ώστε να
μην αντιληφθούν οι πολίτες τη μετάβαση ως πρόσθετο κόστος», είπε ο βουλευτής. Ο νέος κλιματικός νόμος εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί την Πέμπτη, οπότε και αναμένονται οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

Ανασχηματισμός και αναμμένα κάρβουνα

Ο Σπήλιος και η CIA

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται αρκετοί υπουργοί, υπό το
ενδεχόμενο να γίνει ξαφνικός ανασχηματισμός την Πέμπτη. Έχουν πιαστεί όλοι από μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου και την έχουν
τραβήξει από τα μαλλιά… «Ξέρω ότι δεν προαναγγέλλονται οι ανασχηματισμοί, αλλά μήπως είναι καλό να
μην κανονίσουμε τίποτα για αυτή την Πέμπτη;» ρώτησε δημοσιογράφος τον Γιάννη Οικονόμου και αυτός
αφού χαμογέλασε απάντησε: «Μην κανονίσετε για να
ενημερωθείτε για τις εργασίες του υπουργικού συμβουλίου
την Παρασκευή». Άρχισαν, λοιπόν, να το ερμηνεύουν όλοι κατά πώς βολεύει… Εγώ
που ρώτησα, μου είπαν ότι δεν έχει ενημερώσει το «σύστημα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι είναι από ταξίδι σε ταξίδι και από αεροπλάνο σε αεροπλάνο. Λέτε να
τους κάνει κάνα συναγερμό την Πέμπτη; Τετάρτη βράδυ μετά τις 22.00 έρχεται από
Νταβός, λες να τους σηκώσει αχάραγα;

Είδα την είδηση και τρόμαξα: ο
Σπήλιος Λιβανός πήγε στα γραφεία
της CIA… Ο Σπήλιος τελικά πήγε στη
Χάγη, ως επικεφαλής της ελληνικής
αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του ΝΑΤΟ. Επισκέφθηκε και περπάτησε μέσα στο αρχηγείο της CIA του
ΝΑΤΟ. Σαν ταινία του Τζέιμς Μποντ
ήταν… Έμεινε, λέει, εντυπωσιασμένος με όσα έμαθε για την υπηρεσία,
που παρακολουθεί το ΝΑΤΟ από μέσα και απ’ έξω…

LOCK
Λαϊκίζει και ο Τσακαλώτος;

M

ια ασυνήθιστη προσωπική επίθεση εξαπέλυσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω ανάρτησης στο προσωπικό του
προφίλ στο Facebook. «Το να συνεχίζει, όμως, ο πρωθυπουργός της
ακρίβειας και του πληθωρισμού την τοποθέτησή του λέγοντας ότι “σημασία δεν
έχει ποσά λεφτά βγάζεις, να δούμε τη ζωή μας πιο ολιστικά” είναι εξοργιστικό»,
γράφει ο Γιούκλιντ (έτσι τον έλεγαν οι αστοί συμφοιτητές του στο Λονδίνο) και
προσθέτει: «Αν θέλει να δίνει τέτοιες συμβουλές, ας παραιτηθεί να αναλάβουμε
εμείς που μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε τους μισθούς των ανθρώπων και έχω να
του προτείνω διάφορες παραλίες για να πάει να φιλοσοφήσει το καλοκαίρι. Ίσως
σε κάποιες από αυτές να μην έχει πάει ήδη». Έπαθε «λαϊκισμό» ο Ευκλείδης. Τι
εννοεί «να αναλάβουμε εμείς που μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε τους μισθούς»;
Να τους πάνε από τα 750 στα 800; Ένα πενηντάρικο; Όπα ρε κουβαρντόπαιδα,
μην ξοδεύεστε…

Την τουριστική καμπάνια της
Τουρκίας για το καλοκαίρι την
έχετε δει; Αν όχι, σας λέω ότι
τιτλοφορείται «Turkaegean:
Coast of Happiness». Δηλαδή;
«Τουρκοαιγαίο, η ακτή της ευτυχίας». Τι σχέση έχει το Αιγαίο
(η αρχαία ελληνική μυθολογία
με τον Αιγέα, τον Μινώταυρο
και τον Θησέα) με την Τουρκία
είναι ένα ζητούμενο. Ευτυχώς
δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Kill
Bill και γλιτώσαμε το διπλωματικό επεισόδιο. Δεν τα σηκώνει
αυτά ο Βασίλης…
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ΘΕΣΕΙΣ

Καύσιμα και τρόφιμα: Η λύση στο αίνιγμα της οικονομικής ψυχολογίας

Β
τoυ

Αναστάση
Ατζάμπου
Ιδιοκτήτης
και διευθύνων
σύμβουλος
Planet WebRadio

ρισκόμαστε 91 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη και βλέπουμε τις
διεθνείς οικονομικοπολιτικές γραμμές να στενεύουν ολοένα και περισσότερο.
Ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε ολόκληρο τον κόσμο, φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αυγή
μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών μοιάζει με το κερασάκι σε
μια πολύ πικρή και άνοστη τούρτα δυσάρεστων γεγονότων. Οι κυβερνήσεις των χωρών ανά τον κόσμο
έχουν να διαχειριστούν διαφορετικές αλλά ίδιας δυναμικής αλλεπάλληλες κρίσεις, όπως η Covid-19, η
περιβαλλοντική καταστροφή που θρέφει τις νυν και
μελλοντικές πανδημίες και η ενεργειακή κρίση, ενώ
πουθενά δεν διαφαίνεται άμεσα πιθανός δρόμος διαφυγής. Στην Ελλάδα τού σήμερα η βενζίνη αγγίζει τα
2,30 ευρώ με προοπτική να φτάσει ακόμη και τα 3 ευρώ(!) ανά λίτρο, οι -άμεσα απαιτητές- ρήτρες αναπροσαρμογής δημιούργησαν απροσδόκητα χρέη στα ελληνικά νοικοκυριά και τα τρόφιμα σε ορισμένες κατη-

γορίες έχουν φτάσει να πωλούνται ακριβότερα μέχρι
και 40%, τη στιγμή που ο πληθωρισμός καλπάζει άνω
του 10%. Και η ερώτηση απλή. Εμείς ως χώρα τι κάνουμε από εδώ και πέρα;
Το κυβερνητικό πακέτο στήριξης των καταναλωτών
για τους λογαριασμούς ρεύματος, η μερική επιδότηση των καυσίμων που είχε προηγηθεί και η αύξηση
του κατώτατου μισθού στο 9,7% συνολικά για φέτος
μάλλον δεν φτάνουν να καλύψουν το οικονομικό χάσμα μεταξύ της έκρηξης των τιμών και του εισοδήματος. Μαθαίνω πως τα στελέχη της κυβέρνησης ψάχνουν να βρουν ποια θα είναι τα επόμενα πρόσθετα
μέτρα αντιμετώπισης των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων που εντείνονται λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία. Θεωρώ πως δεν θα πρέπει να εξετάζεται το
ποια θα είναι τα μέτρα αλλά το ύψος τους. Καύσιμα και
τρόφιμα είναι οι ανοικτές πληγές των νοικοκυριών,
οπότε ας μη διυλίζουμε τον κώνωπα περαιτέρω. Στην
εκπομπή μου η πρόεδρος της ΕΒΝΑ Μαρία Ζάγκα
εξήγησε πως πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέ-

τρα για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όπως η οριζόντια
μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 16%-17% ή στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για να ξαναδούμε τιμές κοντά στο 1,80 του ευρώ στα πρατήρια.
Το ίδιο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και με τον ΦΠΑ
στα τρόφιμα βασικής διατροφής όπως το ψωμί, το γάλα, το κρέας και το λάδι.
Η οικονομία είναι ψυχολογία και αν η κυβέρνηση
θέλει να πάει σε εκλογές με έτοιμους ψυχολογικά
τους πολίτες ώστε να την ψηφίσουν, νομίζω πως θα
πρέπει να ανακοινώσει το συντομότερο δραστικά μέτρα αποκλιμάκωσης σε καύσιμα και τρόφιμα.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις (με ώθηση από την
άψογη εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει) ξαναφτάνουν την κυβέρνηση σε διψήφιο νούμερο διαφοράς
από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση
κέρδισε το στοίχημα της ρήτρας αναπροσαρμογής.
Κερδίζοντας και αυτά της μετακίνησης και της διατροφής, βάζει πλώρη για μια νέα ξάστερη τετραετία
διακυβέρνησης.

«Τσάμικο» - «Τσάμηδες»: Η φαντασίωση του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού...

Η

ιστορική αλήθεια δεν είναι ορθό, παρότι δυστυχώς συμβαίνει συχνά, να καθορίζεται και να
σκιάζεται διαστρεβλωτικά από φαντασιώσεις
και πάθη και βουλήσεις που είτε προηγούνται είτε ακολουθούν, επηρεάζουν πεποιθήσεις και προκαλούν πάθη.
Το λεγόμενο «Τσάμικο» θέμα, δηλαδή οι ανιστόρητες
και προκλητικές διεκδικήσεις των «Τσάμηδων» σε βάρος της Θεσπρωτίας, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις
στην Αλβανία, κατά καιρούς και ανάλογα με τις σκοπιμότητες, το «ξεθάβουν» από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας και το φέρνουν στο προσκήνιο.
Είτε για να προβάλουν και να ενισχύσουν την αλυτρωτική ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας», που περιλαμβάνει τμήματα της Ελλάδας, χαρακτηρίζουν ως «αλβανικά εδάφη» ολόκληρη την Ήπειρο μέχρι την Πρέβεζα
αλλά και τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και άλλων βαλκανικών χωρών, αποπροσανατολίζοντας με αυτό τον
τρόπο τον λαό από βασικά προβλήματα όπως η φτώχεια και η διαφθορά.
Είτε για να το χρησιμοποιήσουν σαν αντίβαρο απέναντι στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, το είχε
επιχειρήσει και ο Χότζα αυτό, αν και τα δύο ζητήματα
δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και σύνδεση μεταξύ
τους. Είτε για λόγους κομματικών επιδιώξεων εσωτερικής κατανάλωσης προκειμένου να κερδηθούν ψήφοι
από τους ακραίους και φανατικούς.
Βέβαια, το «Τσάμικο» δεν το έβαζαν επίσημα, παρότι
παρασκηνιακά το υποκινούσαν και το υπέθαλπαν, στην
ατζέντα των συζητήσεων με την Ελλάδα, αφού συναντούσαν και την άμεση και έντονη αντίδρασή της, δείχνοντας φαινομενικά ότι τηρούν απόσταση από ρητορικές που δυναμιτίζουν το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες.
Όμως, τελευταίως η αλβανική πλευρά υιοθέτησε
απροκάλυπτα μερικά από τα πάγια αιτήματα του κόμματος ΡDIU των «Τσάμηδων», καθώς και του Πατριωτικού
Συνδέσμου «Τσαμερία».
Μάλιστα, η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Olta X-

hacka ζήτησε την «άρση του εμπόλεμου» για τους Τσάμηδες, ενώ μίλησε και για «περιουσίες Τσάμηδων στην
Ελλάδα».
Έτσι το «Τσάμικο» μετατρέπεται, με το να του δίνεται
από την αλβανική πλευρά επίσημη μορφή, σε αγκάθι
στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, αλλά και στην πορεία της
Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που πρέπει
ιδιαιτέρως να προσέξει η αλβανική ηγεσία.
Εξάλλου οι «Τσάμηδες» στην Αλβανία οργανώνουν
ετησίως εκδηλώσεις για την επέτειο της υποτιθέμενης
και επινοημένης, αυτό αποφαίνεται η Ιστορία, «γενοκτονίας» τους από τους Έλληνες και ζητούν ίδρυση «τσάμικου» νεκροταφείου στην Ηγουμενίτσα.
Γραφικότητες θα πει κανείς, που δεν βρίσκουν απήχηση στην πλειοψηφία των υγιώς σκεπτόμενων Αλβανών πολιτών, που τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία
και επιθυμούν αρμονική συνύπαρξη με την Ελλάδα,
ωστόσο με το πες πες, οι αναλήθειες και ανακρίβειες
μένουν και δημιουργούνται εντυπώσεις.
Η «γενοκτονία» τους, για την οποία οι «Τσάμηδες»
προσέφυγαν και στο Δικαστήριο της Χάγης, όπου δεν
αξιολογήθηκε καν η υπόθεση, είναι μεταγενέστερη
«ανακάλυψη», κυρίως μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος που τους συμπεριφερόταν δυσμενώς
γιατί δεν τους εμπιστευόταν και επιδίωξή του αρχικά
ήταν να επιστρέψουν στην Ελλάδα!
Βέβαια, εκείνη την εποχή υπήρξαν για τα φρικτά πεπραγμένα των «Τσάμηδων», που ήταν νωπά, κάποιες
μεμονωμένες και πολύ περιορισμένες αντιδράσεις οργής στη Θεσπρωτία, αλλά έως εκεί και τίποτα παραπάνω.
Σε μια αποκαλυπτική έκθεση που περιγράφει με λεπτομέρειες τις εγκληματικές πράξεις των Τσάμηδων στη
Θεσπρωτία κατά την κατοχή, που συνέταξε το 1948 ο τότε διοικητής του Κέντρου Αλλοδαπών Ηπείρου, μοίραρχος Ε. Ζάκκας, υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία, δραματικά, που αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, η
οποία συντελέστηκε στη Θεσπρωτία από τους «Τσάμηδες» στα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής.

Εξιστορούνται άγριες δολοφονίες, ακόμη και παιδιών
και γερόντων, βιασμοί γυναικών, λεηλασίες, πυρπολήσεις. Και τονίζεται χαρακτηριστικά: «Γενικώς δεν έμεινε
λίθος επί λίθου κατά το δη λεγόμενον»…
Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Αλβανικής Βουλής, η 27η Ιουνίου
χαρακτηρίστηκε ως «ημέρα Γενοκτονίας των Τσάμηδων», ενώ ιδρύθηκε και υπάρχει ο «Πατριωτικός Σύνδεσμος της Τσαμουριάς», μια 100μελής άτυπη «βουλή»,
που έγινε μέλος της «οργάνωσης υπο-αντιπροσωπευμένων λαών» του ΟΗΕ το 1995.
Η πραγματικότητα είναι μία και αμείλικτη: οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες στα χρόνια της κατοχής εξόντωσαν τον χριστιανικό πληθυσμό στο πλευρό των Ιταλών
και Γερμανών κατακτητών, προσπαθώντας να ανακηρύξουν «αυτόνομο κράτος» τη Θεσπρωτία, για αυτό έφυγαν οικειοθελώς για την Αλβανία με την υποχώρηση των
Γερμανών. Και ακολούθησε η παραπομπή τους στο Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Ιωαννίνων και εκδόθηκαν
ερήμην περί τις 1.700 σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις ως εγκληματιών πολέμου, ενώ η περιουσία τους
δεσμεύτηκε και αποδόθηκε σε ντόπιους της περιοχής
και τους στερήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.
Από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και
έπειτα το ζήτημα της «Τσαμουριάς» επανήλθε στην επικαιρότητα.
Αρχικά οι «Τσάμηδες» προσπάθησαν να ξαναγράψουν την Ιστορία, τονίζοντας πως ουδέποτε συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς και πως έπεσαν θύματα της ελληνικής εκδικητικότητας, κάνοντας
λόγο περί «εθνοκάθαρσης», ενώ εκείνοι την επιχείρησαν στη Θεσπρωτία κατά τη γερμανοϊταλική κατοχή.
Το «Τσάμικο» αποτελεί παράμετρο του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού. Μόνιμη θέση της Ελλάδας στις αλβανικές αξιώσεις είναι ότι «θέμα Τσαμουριάς» δεν υφίσταται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά δεν
οφείλει να είναι σε εγρήγορση και να δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις, όταν χρειάζεται.

τoυ

πατέρα
Ηλία Μάκου
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολίτευση των «όπλων»
από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τ

ην ενημέρωση της Βουλής ζητά
ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις
πληροφορίες για ενδεχόμενη
αποστολή νέου οπλισμού στην
Ουκρανία, που θα εμπλέξει ακόμη περισσότερο τη χώρα μας σε έναν εξελισσόμενο πόλεμο.
Σε κοινή δήλωσή τους οι τομεάρχες
Εθνικής Άμυνας Θοδωρής Δρίτσας, Γιώργος Τσίπρας και Γιώργος Κατρούγκαλος,
αλλά και με ξεχωριστή ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Δρίτσας προς τον Ν. Παναγιωτόπουλο, ρωτούν πότε και με ποιες διαδικασίες αποφασίστηκε μια τέτοια σοβαρότατη επιλογή αλλά και γιατί δεν προηγήθηκε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

στην πλάτη των πολιτών, το να μη βλέπουμε τα χρήματα αλλά να προσεγγίζουμε τη
ζωή πιο ολιστικά, όπως είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, δείχνει αδυναμία αντίληψης, άρα και αδυναμία εκπροσώπησης
του λαού σου και αδυναμία διεκδίκησης
για αυτόν. Οι πολίτες τώρα ξέρουν. Για αυτό και εμείς λέμε “εκλογές εδώ και τώρα”.
Για να φύγει ολιστικά και γρήγορα από το
τιμόνι της χώρας και να αναλάβουν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ», υπογραμμίζουν οι
ίδιες πηγές.

Ξορκίζουν τις δημοσκοπήσεις

Παιχνίδι με το «ολιστικό»
«Οι κινήσεις της κυβέρνησης είναι
εξαιρετικά επικίνδυνες για τη χώρα και
τον ελληνικό λαό. Και την ίδια στιγμή δεν
εξασφαλίζονται όροι αντιμετώπισης ενδεχόμενης νέας έντασης μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας», σημειώνουν οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενοι και τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας
Όστιν, που σύμφωνα με όσα μετέδωσε το
πρακτορείο Reuters είπε ότι «πολλές χώρες ανακοίνωσαν νέες δωρεές κρίσιμων
συστημάτων πυροβολικού και πυρομαχικών, μεταξύ αυτών η Ιταλία, η Ελλάδα, η
Νορβηγία και η Πολωνία».

Η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους νέους «μην
κοιτάτε μόνο τα λεφτά, δείτε τη ζωή πιο
ολιστικά» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων
στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά και τα ευφάνταστα σχόλια των συριζαίων μονοπώλησαν
το Διαδίκτυο για τουλάχιστον ένα 24ωρο.
Την ίδια ώρα, πηγές της Προοδευτικής

Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη
δήλωση, τόνισαν στην «Political» πως τα
λόγια αυτά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
ενδεικτικά του πώς αντιλαμβάνεται την οικονομία της χώρας και τις ανάγκες των
πολιτών. «Με τον πληθωρισμό να έχει χτυπήσει το ιστορικό 28ετίας, με την ακρίβεια
να μη λέει να σταθεροποιηθεί και με τους
παρόχους του ρεύματος να θησαυρίζουν

Τέλος, αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες και δείχνουν αύξηση του
ποσοστού του κυβερνώντος κόμματος,
στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως ο ίδιος ο λαός
θα δώσει τις απαντήσεις και πολύ γρήγορα, αφού η καλύτερη δημοσκόπηση είναι
η αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα από τον κόσμο σε όλες του τις εμφανίσεις, όπως λένε
χαρακτηριστικά.

Ξαφνική ευαισθησία
από Κουμουνδούρου
για τους μισθούς

Οι εκπλήξεις της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Η απόλυτη κυριαρχία του Νίκου Ανδρουλάκη με το σωστό
πολιτικό μείγμα εκπροσώπησης όλων των πλευρών που
υπάρχουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι η βασική
ανάγνωση της ανθρωπογεωγραφίας της Κεντρικής Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το συνέδριο του κόμματος. Η ανανέωση σε πρόσωπα και ηλικίες έχει επέλθει σε ένα
συντριπτικό ποσοστό και πλέον το πηδάλιο του κόμματος είναι στα χέρια της γενιάς των 40άρηδων. Στην πρώτη θέση εξελέγη ο στενός του συνεργάτης Ανδρέας Σπυρόπουλος με
2.258 ψήφους, ο οποίος στην επερχόμενη συνεδρίαση της ΚΕ
τις πρώτες μέρες του Ιουνίου αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας του κόμματος. Στη δεύτερη θέση, με ό,τι και αν σημαίνει

αυτό, βγήκε ο απερχόμενος γραμματέας Μανόλης Χριστοδουλάκης συγκεντρώνοντας 1.436 ψήφους από όλα τα μπλοκ.
Την τρίτη θέση με 1.204 ψήφους κατέκτησε ο Στέφανος Ξεκαλάκης, πρώην γραμματέας και από τα βασικά πρόσωπα του
προεδρικού πυρήνα. Έτσι όπως διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα, είναι ενδεικτική και για την εκπροσώπηση των τάσεων
όπως αυτές φάνηκαν στη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος. Ειδικότερα η πρώτη δεκάδα είχε ως εξής:
 Σπυρόπουλος Ανδρέας 2.258 ψήφοι
 Χριστοδουλάκης Μανώλης 1.436
 Ξεκαλάκης Στέφανος 1.204
 Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 956
 Παπαγεωργίου Σωτήρης 883
 Χρηστίδης Παύλος 838
 Καρχιμάκης Μιχαήλ 818
 Λώλος Θεόδωρος 813
 Πανταζής Κωνσταντίνος 783
 Καρβούνης Άρης 776

Στα μέλη που εξελέγησαν είναι και ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσογόνος.
Έντονη και η παρουσία των γυναικών που με τη δύναμη της
ποσόστωσης εξελέγησαν 61. Επίσης 7 θέσεις μέσω ποσόστωσης πρέπει να προέρχονται από τον απόδημο ελληνισμό, 3 θέσεις ΑμεΑ, 20 από τις εσωκομματικές τάσεις και 10% που πρέπει να είναι κάτω των 35 ετών.
Σε μια πρώτη ακτινογραφία της νέας 300μελούς Κεντρικής
Επιτροπής οι «προεδρικοί» εκπροσωπούνται από περίπου
200 μέλη, οι «παπανδρεϊκοί» με 70 μέλη, η πλευρά του Ανδρέα Λοβέρδου από 18-20 και με 10 μέλη ο Παύλος Χριστίδης. Το παζλ της διαμόρφωσης των κομματικών οργάνων θα
ολοκληρωθεί στη συνεδρίασης της ΚΕ με την εκλογή γραμματέα και των 31 μελών του Πολιτικού Συμβουλίου. Το επόμενο βήμα αφορά την ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων του κόμματος, όπου και εκεί ο στόχος είναι να αποτυπωθεί η εικόνα
της ανανέωσης.
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Α

νοίγει ο δρόμος για τη ναυπήγηση πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα, μια παράμετρο που η Αθήνα θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τα προγράμματα
απόκτησης νέων κορβετών και εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις δύο
προσφυγές του Δήμου Χαϊδαρίου που
απειλούσαν να μπλοκάρουν τη διαδικασία
πώλησης του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά
στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η απόφαση του ΣτΕ ξεκαθαρίζει το τοπίο και, σύμφωνα με πληροφορίες, η συναλλαγή θα προχωρήσει μόλις αποζημιωθούν πλήρως οι εργαζόμενοι, κάτι που
αναμένεται να γίνει όταν η Ειδική Διαχείριση εισπράξει από το Δημόσιο αποζημίωση 120 εκατ. ευρώ, όπως ορίζει η πρώτη διαιτητική απόφαση που δικαίωσε την
εταιρεία. Η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ναυπηγείου στον Γιώργο
Προκοπίου πρόκειται να δώσει το έναυσμα για την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με σημαντικά οφέλη για την αμυντική
βιομηχανία της χώρας και, φυσικά, τις
Ένοπλες Δυνάμεις.
Η απουσία ενός ναυπηγείου ικανού να
υποστηρίξει την κατασκευή μεγάλων
πλοίων ήταν άλλωστε ο λόγος που η Αθήνα έδωσε το «πράσινο φως» για τη ναυπήγηση των φρεγατών Belharra στη Λοριάν
της Γαλλίας. Σε διαφορετική περίπτωση,
ήταν σαφές πως η κατασκευάστρια εταιρεία Group Naval δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα αλλά και την «άμεση» παράδοση που ζητούσε η ελληνική πλευρά. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο ελληνικό πλοίο συναρμολογείται ήδη στα ναυπηγεία της
Naval με ορίζοντα παράδοσης στο Πολεμικό Ναυτικό ακόμη και στο τέλος του

Νέα «made in Greece»
πλοία στο
Πολεμικό Ναυτικό
2024. Στρατιωτικές πηγές τονίζουν πάντως ότι αν και οι συνθήκες είναι πλέον πιο
ευνοϊκές, θα χρειαστούν ακόμη αρκετοί
μήνες και επενδύσεις προκειμένου να
έχουμε νέα «made in Greece» πλοία στο
Πολεμικό Ναυτικό.
Παρ’ όλα αυτά, οι αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες
εβδομάδες από την κυβέρνηση, βάσει των
εισηγήσεων του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, θα φέρουν σημαντικό έργο στα
ελληνικά ναυπηγεία, καθώς τόσο ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ όσο και η κατασκευή των κορβετών θα είναι απαιτητικά
προγράμματα που θα δημιουργήσουν

εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
Την ίδια ώρα βέβαια η Τουρκία καθελκύει νέα υποβρύχια τύπου 214, παρόμοια
με αυτά που χρησιμοποιεί η Ελλάδα για να
κυριαρχεί στον βυθό του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου. Ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, το οποίο, αν και υπεραισιόδοξο, προκαλεί προβληματισμό στο
ελληνικό επιτελείο. Σύμφωνα με τον
Τούρκο πρόεδρο, η Άγκυρα μέχρι το 2027
θα παραλαμβάνει ένα υποβρύχιο κάθε
χρόνο. Μέχρι στιγμής δύο 214 έχουν πέσει
στο νερό, με το πρώτο να διεξάγει δοκιμές
εν όρμω και εν πλω. Η Ελλάδα διαθέτει

Λόγω βλάβης η αναγκαστική προσγείωση του Apache
Τέλος καλό, όλα καλά στην «περιπέτεια» που έζησε το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου Apache
της Αεροπορίας Στρατού. Το ελικόπτερο απογειώθηκε το πρωί της Τρίτης από το Στεφανοβίκειο με προορισμό την Κω, όπου επρόκειτο να λάβει μέρος σε άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Λίγο μετά τις 11, καθώς πετούσε στην περιοχή της Εύβοιας, παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα και το πλήρωμα ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες προσγείωσε το Apache στην παραλία Γιαννίτσι κοντά στην Κάρυστο. Το επιθετικό ελικόπτερο επιδιορθώθηκε
επιτόπου και επέστρεψε στη βάση του χωρίς να έχουν προκληθεί φθορές, ενώ και το πλήρωμα
είναι καλά στην υγεία του.

τέσσερα υποβρύχια αυτού του τύπου, καθώς και ένα εκσυγχρονισμένο 209, ενώ το
Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει ήδη τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ώστε μέχρι
το τέλος της δεκαετίας να εντάξει τουλάχιστον ακόμη δύο σύγχρονα υποβρύχια
στον Στόλο.

Την ίδια ώρα οι εταίροι μας
στην ΕΕ Γερμανοί πωλούν
υποβρύχια στους Τούρκους
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Υψηλές τουριστικές
πτήσεις στο Νότιο Αιγαίο

Μ

ε εξαιρετικό τρόπο συνεχίζεται η τουριστική κίνηση και
τον μήνα Μάιο στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, στο Νότιο
Αιγαίο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου έκλεισε όπως και ο Απρίλιος με περισσότερες διεθνείς απευθείας αφίξεις σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της χρονιάς-ρεκόρ του 2019.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, στα τέσσερα
κύρια διεθνή αεροδρόμια των νησιών του
Νοτίου Αιγαίου (Μύκονος, Σαντορίνη, Κως
και Ρόδος) αφίχθηκαν 240.909 επιβάτες το
διάστημα 1-15 Μαΐου έναντι 230.201 το
2019, ενώ μαζί με τις αφίξεις στον διεθνή
αερολιμένα Καρπάθου οι επισκέπτες στο
Νότιο Αιγαίο μέσω διεθνών απευθείας
πτήσεων μέσα στις πρώτες δεκαπέντε μέρες του φετινού Μαΐου ανέρχονται σε
242.344.
Η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας
στους προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου το

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

2020 και το 2021 φαίνεται να οδήγησε στην
εικόνα Δεκαπενταύγουστου που θυμίζουν
τα αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου από
τους πρώτους μήνες της φετινής τουριστικής περιόδου. Κυρίως το αεροδρόμιο της
Σαντορίνης σημειώνει και τη μεγαλύτερη
αύξηση σε σχέση με το 2019 κατά 23%,
υποδεχόμενο 32.947 επιβάτες τις πρώτες
15 μέρες του Μαΐου (26.714 το αντίστοιχο
διάστημα του 2019).

Ανεβασμένες Ρόδος και Κως
Αλλά και η Ρόδος δεν πάει πίσω, με ημερήσιες αφίξεις της τάξης των 14.000 επιβατών μέσω 88 αφίξεων σε μία μέρα μόνο ξεπερνά την κίνηση του 2019 με αύξηση 6,3%,
μετρώντας 131.500 ταξιδιώτες έναντι των

123.646 της τελευταίας προ πανδημίας
χρονιάς.
Ομοίως και η Κως ξεπέρασε, αν και
οριακά, το 2019 με 32.280 τουρίστες, σε
σύγκριση με τους 31.597 πριν από τρία
χρόνια, ενώ η Μύκονος κινείται σε εφάμιλλα του 2019 επίπεδα, έχοντας υποδεχτεί
μέχρι σήμερα 17.455 ταξιδιώτες (18.189 το
2019). Συνολικά το μισό εκατομμύριο προσεγγίζουν οι αφίξεις στα πέντε διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου από την εκκίνηση της τουριστικής περιόδου μέχρι τα
μέσα Μαΐου, συγκεκριμένα τις 445.693.
Παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της φετινής χρονιάς, το ισχυρό τουριστικό ρεύμα κατά τις πασχαλινές διακοπές
και όλες οι πρώτες ενδείξεις είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία
της τουριστικής σεζόν, δείχνοντας επιστροφή στα «υψηλά» του 2019. Οι άνθρωποι της τουριστικής αγοράς εκτιμούν ότι αν
συνεχιστούν με αυτό τον ρυθμό οι αφίξεις

ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, τότε θα
επιβεβαιωθούν και οι πιο αισιόδοξοι που
προέβλεπαν φέτος μια μαζική επιστροφή
στους ποσοτικούς και ποιοτικούς τουριστικούς δείκτες του 2019 στην προ Covid εποχή. Ωστόσο, διατηρούν πάντα τις επιφυλάξεις τους για τα χρήματα που θα ξοδέψουν
οι τουρίστες, καθώς η διεθνής συγκυρία
είναι δύσκολη οικονομικά για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. «Θα κάνουμε το ταμείο τον Οκτώβριο και εκεί θα τα δούμε
όλα», υποστηρίζουν στην «Political» εκείνοι που θέλουν να δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Αύξηση επισκεπτών
κατά 23% στη Σαντορίνη
το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου
σε σχέση με το 2019

«Η κυκλική οικονομία παράγοντας ανάπτυξης και βιωσιμότητας στον τουρισμό»
Στο Ηράκλειο της Κρήτης πραγματοποίησαν συνάντηση
εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος Incircle - Interreg
MED με σκοπό την ανταλλαγή στρατηγικών λύσεων και τεχνογνωσίας ώστε το τουριστικό προϊόν του νησιού να καταστεί βιώσιμο. «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με
όλους τους τοπικούς φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους,
προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Γιώργος Αλεξάκης, περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Θεμάτων. Στόχος του Incircle είναι η εφαρμογή των αρχών
της κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα με εστία-

ση στις ιδιαιτερότητες αλλά και στις ανάγκες των νησιών
και των αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου. Το

πρόγραμμα Incircle έχει μετατραπεί σε «εργαλείο» για την
Περιφέρεια Κρήτης στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και
στη δραστηριοποίηση των φορέων του τουρισμού με τη
συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, ερωτηματολόγια και ομάδες εργασίας. Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι να συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης για την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα σε όλους τους οικονομικούς τομείς
της τοπικής κοινωνίας ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη
από την εφαρμογή της.
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Δίκη Λιγνάδη: «Βίασε τον φίλο μου πέφτοντας πάνω μου, φοβήθηκα, έπαθα σοκ»
Η κατάθεση ενός φίλου του τέταρτου φερόμενου θύματος του Δημήτρη Λιγνάδη βρέθηκε στο επίκεντρο της δίκης του σκηνοθέτη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της
Αθήνας. «Βλέπω τον κατηγορούμενο να μπαίνει γρήγορα
στο δωμάτιο, γυμνό και να ορμάει καταπάνω μας. Πιάνει
τον Π., κατεβάζει το παντελόνι και εισχωρεί μέσα του. Πάνω μου. Πάνω μου. Ήρθε πολύ γρήγορα με βία. Έφυγα
τρέχοντας, φοβήθηκα, είχα παγώσει, έπαθα σοκ», είπε περιγράφοντας τη στιγμή του καταγγελλόμενου βιασμού του
φίλου του. Νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την κατάθεσή του
ο τέταρτος καταγγέλλων, ο οποίος δέχτηκε ερωτήσεις σχε-

τικά με το πώς αποφάσισε να προσφύγει στη
δικαιοσύνη αλλά και για τις συνθήκες τέλεσης
του καταγγελλόμενου βιασμού το διάστημα
που έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη. Κατά την
ακροαματική διαδικασία το δικαστήριο αποφάσισε και την απόρριψη του αιτήματος του
συνηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια, σχετικά με την κλήση προς κατάθεση μιας
δημοσιογράφου.
Ο κ. Κούγιας υπέβαλε αίτημα για να κληθεί να καταθέσει
δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Mega «Χαμο-

γέλα και πάλι», στην οποία φέρεται να μίλησε ο τρίτος μηνυτής, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί στη δίκη και διατάχθηκε η βίαιη
προσαγωγή του. «Εφόσον το γνωρίζει ότι
έχει διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του, αν το
γνωρίζει, μπορεί να έρθει να καταθέσει μέχρι βέβαια ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο», σημείωσε ο εισαγγελέας ζητώντας
την απόρριψη του αιτήματος, με το δικαστήριο να υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση.
Σοφία Σπίγγου

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει
το πόρισμα που διέρρευσε

Τ

ην οργισμένη αντίδραση του ΑΔΜΗΕ προκάλεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα καθημερινής
πανελλαδικής εφημερίδας, στην
οποία διέρρευσε το πόρισμα των πραγματογνωμόνων του Πυροσβεστικού Σώματος για
την καταστροφική πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική τον Αύγουστο του 2021.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας,
το πόρισμα αποδίδει ευθύνη στον ΑΔΜΗΕ για
κακή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει η
πυρκαγιά που κατέκαψε 100.000 στρέμματα
δάσους και 130 σπίτια.
Το 42 σελίδων πόρισμα -η ύπαρξη του
οποίου επιβεβαιώνεται από πηγές του ΠΣαναφέρει πως η φωτιά ξέσπασε στον πυλώνα
«ΧΑ-44» του δικτύου υψηλής τάσης και
«οφείλεται στη δημιουργία ηλεκτρικών τόξων
λόγω μη καθαρισμού των μονωτήρων». Όπως
επισημαίνει το δημοσίευμα, για τον προσδιορισμό των αιτιών της καταστροφικής πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν drones, οπτικό υλικό
από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες πιλότων πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έφτασαν πρώτοι στο σημείο. «Από τις αυτοψίες
στην περιοχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, την
πορεία της πυρκαγιάς, τη φορά του ανέμου, η
αρχική εστία της πυρκαγιάς, με βάση και την
έρευνα των προανακριτικών υπαλλήλων της
ΔΕΕ, εντοπίστηκε κάτω από τον πυλών υψηλής τάσης (150KV) με ονομασία “ΧΑ-44”»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα.

«Μακριά από τους πυλώνες»
Την ίδια ώρα, ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει σε
ανακοίνωσή του ότι «η πυρκαγιά εκδηλώθηκε
σε μεγάλη απόσταση από τους πυλώνες του
ΑΔΜΗΕ, όπως προκύπτει από όλο το διαθέσι-

μο οπτικοακουστικό υλικό, και ακολούθως
άρχισε να πλησιάζει το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και
να θέτει διαδοχικά εκτός λειτουργίας τα κυκλώματά του». Αναφορικά με τα ηλεκτρικά
τόξα -γίνεται αναφορά στο πόρισμα- εξηγεί
ότι «όταν η φωτιά πλησιάζει, λόγω των καυσαερίων που προσεγγίζουν τους πυλώνες και
τους αγωγούς δημιουργείται ιονισμός, ο
οποίος παράγει ηλεκτρικά τόξα και άρα βραχυκυκλώματα στο δίκτυο».
Ξεκαθαρίζει, δε, ότι «το πρώτο βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ σημειώθηκε
τουλάχιστον μισή ώρα μετά την εκδήλωση της
πυρκαγιάς το μεσημέρι της 3ης/8/2021, γεγονός που οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι
η φωτιά και οι καπνοί προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και όχι το

αντίθετο». Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για
κακή συντήρηση του δικτύου που έχει ως
αποτέλεσμα την πρόκληση δασικών πυρκαγιών (αν και επισήμως αυτές είναι της τάξεως
του 2%-3% του συνόλου), με τον ΑΔΜΗΕ να
αναφέρει ότι «διεξάγονται κανονικά όλες οι
απαραίτητες συντηρήσεις στο δίκτυο. (...) Οι
πυλώνες άντεξαν τη φωτιά λόγω της καλής
συντήρησής τους».

Οργή για δημοσίευμα σύμφωνα
με το οποίο οι πραγματογνώμονες
της Πυροσβεστικής τού αποδίδουν
ευθύνες για την καταστροφική
πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική

Πανεπιστημιακή
Αστυνομία: Σχέδιο
για ομαλή ένταξη
στα μεγάλα ΑΕΙ
Στην τελική ευθεία έχει μπει η ένταξη των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) στα
μεγάλα ΑΕΙ της χώρας, αρχής γενομένης από το ΑΠΘ. Σε πρώτη φάση
προβλέπονται μεικτές περιπολίες
(μαζί δηλαδή με αστυνομικούς που
οπλοφορούν) στο campus του ΑΠΘ,
καθώς πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ένταξη της Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας να γίνει όσο το δυνατόν
πιο ομαλά. Από το νέο ακαδημαϊκό
έτος όμως ο σχεδιασμός θέλει τις
ΟΠΠΙ πλήρως ενταγμένες στην καθημερινότητα των μεγάλων ΑΕΙ στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό
το στάδιο η παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας δεν θα αφορά το
κτίριο της πρώην ΑΣΟΕΕ ούτε το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου (αμφότερα στην οδό Πατησίων) αλλά ούτε
και τη Νομική Αθηνών, αλλά τα campus των σχολών. Τέλος, σύμφωνα με
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τα 300
στελέχη των ΟΠΠΙ θα υπαχθούν στη
ΓΑΔΑ (θα δημιουργηθεί Υποδιεύθυνση) και τα άλλα 100 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Να θυμίσουμε, τέλος, ότι η βασική
εκπαίδευσή τους ολοκληρώθηκε προ
ολίγων ημερών.
Παπ.

ΡOLITICAL

15

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α

Τ Ω Ν

ΕΛΛΑΔΑ

Π Ι Θ Η Κ Ω Ν

Αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν

Η

Ελλάδα συμπλέει σχεδόν πάντα με
τον ευρωπαϊκό ECDC, oπότε και οι
οδηγίες που δίνονται για το θέμα της
ευλογιάς των πιθήκων και στην Ελλάδα είναι στοχευμένες στην κατεύθυνση της
ετοιμότητας και της εγρήγορσης σε περίπτωση
που παραστεί η ανάγκη και για εμβολιασμό.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Η γενική γραμμή είναι η σωστή διάγνωση, ιχνηλάτηση και απομόνωση του κρούσματος και
των στενών επαφών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που συνεδριάζει κάθε Τρίτη, συζήτησε, όπως ήταν φυσικό, και χθες το επίμαχο θέμα και έδωσε το «πράσινο φως» για σχεδιασμό
εμβολιασμών σε περίπτωση που έχουμε κρούσματα και σε πολύ στοχευμένες ομάδες, δηλαδή στους υγειονομικούς που θα χειριστούν ένα
κρούσμα αλλά και στις στενές επαφές του
κρούσματος, όπως και σε ερευνητικές ομάδες
σε εργαστήρια προληπτικά. Σε κάθε περίπτωση
δεν θα έχουμε μαζικό εμβολιασμό, που σημαίνει ότι ο πολίτης δεν σπεύδει από φόβο στο
φαρμακείο να αναζητήσει εμβόλιο!

Να μην ανησυχεί ο κόσμος
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών τονίζει ότι ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει επιλεκτικά σε στενές επαφές ατόμων που εκτέθηκαν στον ιό, όπως οι
υγειονομικοί και άτομα στενού περιβάλλοντος
του κρούσματος, εντός τεσσάρων ημερών από
την έκθεσή τους, και προληπτικά σε άτομα που
εργάζονται σε χώρους με αυξημένο κίνδυνο
όπως ερευνητικά εργαστήρια. Ο Οργανισμός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία σε
Επείγουσες Καταστάσεις (HERA) εξετάζει τη
δυνατότητα κοινής προμήθειας εμβολίων με
ταχείες διαδικασίες για τις ανάγκες κάθε χώρας και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν έως τώρα
είναι πως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό
είναι πολύ μικρός.
«Ο πολύς κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί», τονίζουν οι ειδικοί, καθώς η νόσος αυτή
μεταδίδεται δύσκολα με πολύ κοντινή επαφή με τον πάσχοντα, ο οποίος θα πρέπει να

είναι συμπτωματικός και με εξάνθημα. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε
ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 131
και έχουν αναφερθεί 106 ακόμη ύποπτες περιπτώσεις. Οι ειδικοί του ΠΟΥ συστήνουν στα
κράτη να είναι σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα, ωστόσο θεωρούν απίθανο ο ιός αυτός να έχει μεταλλαχθεί. Η μετάδοσή του
μπορεί να αποτελεί αποτέλεσμα μιας αλλαγής στην ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς οι
πολίτες πλέον πάλι έπειτα από μεγάλο διά-

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για διαχείριση κρούσματος
Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κρούσματος αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα, είτε μέσω της σεξουαλικής επαφής είτε
επειδή διαβιούν στο ίδιο σπίτι και μοιράζονται ρούχα, οι φροντιστές κρούσματος ή οι
επαγγελματίες υγείας, ακόμη και οι συνεπιβάτες σε αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, αεροπλάνο, σε απόσταση 1-2 θέσεις περιμετρικά του κρούσματος, καλό θα είναι να παρακολουθούνται τα συμπτώματά τους για 21 μέρες, να τηρούν μέτρα υγιεινής και να απέχουν από σεξουαλικές δραστηριότητες.

στημα καραντίνας ταξιδεύουν και κοινωνικοποιούνται.
Μάλιστα, στην Παγκόσμια Συνέλευση
Υγείας στη Γενεύη αναφέρθηκε πως το ξέσπασμα της ασθένειας είναι ασυνήθιστο,
αλλά παραμένει περιορίσιμο. Υπάρχουν
διαθέσιμα εμβόλια και θεραπείες και οι
χώρες θα πρέπει να περιορίσουν την εξάπλωσή του, ενώ θα πρέπει με παγκόσμια
συνεργασία να συνεχιστεί η έρευνα. Η
Σλοβενία ανακοίνωσε το πρώτο της κρούσμα σε ταξιδιώτη που είχε επιστρέψει από
τα Κανάρια Νησιά, ωστόσο ο άνδρας που
παρουσίασε τα συμπτώματα δεν νοσηλεύτηκε, καθώς είχε μια ήπια εκδοχή της λοιμώδους νόσου.
Οι Έλληνες ειδικοί εκφράζουν καθημερινά
τις θέσεις τους για την ασθένεια και ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στο
Mega είπε πως «εμβόλια υπάρχουν σαν
στρατηγικά αποθέματα μέσω ΕΕ, δεν προβλέπεται εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού. Αυτό που ενδεχομένως προβλεφθεί
είναι να προσφερθεί ένα εμβόλιο στις στενές
επαφές, και των γύρω επαφών. Είναι το λεγόμενο ring vaccination και αυτό εφαρμόζεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Απόφαση μόνο για
τους υγειονομικούς που
θα υποδεχτούν τον ασθενή,
τα άτομα που έρθουν σε στενή
επαφή μαζί του, καθώς
και τις ερευνητικές
ομάδες σε εργαστήρια

Έρευνα: Ένας στους τρεις Έλληνες δουλεύει σε επαγγέλματα που απαιτούν κατώτερη γνώση
Αναντιστοιχία μεταξύ των θέσεων εργασίας και των πραγματικών δεξιοτήτων που διαθέτουν οι νέοι στη χώρα μας καταδεικνύει η ετήσια έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕ. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, η εγχώρια αγορά εργασίας σε μεγάλο βαθμό αποτελείται
από μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που καθηλώθηκαν σε επίπεδο στρατηγικής και ανάπτυξης από τη 10ετή οικονομική κρίση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των
υψηλού μορφωτικού επιπέδου νέων επιστημόνων της χώρας.
Το αποτέλεσμα είναι τα φαινόμενα της διαρροής εγκεφάλων
(brain drain), της σπατάλης εγκεφάλων (brain waste) και της

μεγάλης παραίτησης (big quit). Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το
2019 το 32,3% των εργαζόμενων ηλικίας από́ 15 έως 34 ετών
στην Ελλάδα με μορφωτικό́ επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απασχολούνταν σε επαγγέλματα αναντίστοιχα των πραγματικών δεξιοτήτων τους και στον σχετικό επιστημονικό δείκτη η
χώρα μας καταλαμβάνει την τρίτη υψηλότερη θέση μεταξύ́ των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, το 28,9% των νέων της ίδιας ηλικίας με μορφωτικό́
επίπεδο ανώτερης Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή και υψηλότερο απασχολούνταν σε δουλειές που δεν
αντιστοιχούσαν στο επίπεδο των σπουδών τους. Όσον αφορά

την εργασιακή ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, σε πολλούς τομείς οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται αναπαράγοντας
καθιερωμένες κοινωνικές διακρίσεις παρά το γεγονός, σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ότι οι επιδόσεις των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
υπερέχουν έναντι των ανδρών. «Η προσδοκία της μετεξέλιξης
των οικονομίων από́ οικονομίες έντασης εργασίας σε οικονομίες έντασης γνώσης και η εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ναρκοθετούνται!», αναφέρουν οι ερευνητές της ΓΣΕΕ.
Εύη Πανταζοπούλου
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στην πρωτοπορία το Ιόνιο και
στη διαχείριση των απορριμμάτων
Ένα δυνατό μήνυμα προόδου και προοπτικής για αειφόρο ανάπτυξη στέλνει
η Κεφαλονιά για όλο το Ιόνιο. Η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση
του έργου της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης ΧΥΤΥ
Κεφαλονιάς από την πρόεδρο του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, περιφερειάρχη
Ρόδη Κράτσα και την ανάδοχο εταιρεία σηματοδοτεί μια διαφορετική εποχή
ελαχιστοποιώντας την ταφή και αξιοποιώντας την ανακύκλωση υλικών. Και
στα άλλα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δρομολογούνται παρόμοιες
εξελίξεις. Δικαιώνεται η επιλογή της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
προσωπικά να δημιουργήσουν τους ΦοΔΣΑ Ιονίου και αντίστοιχα Νοτίου
Αιγαίου και να αναθέσουν στις περιφέρειες το βάρος της ανάληψης, του
σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων που αλλάζουν την ποιότητα ζωής
των πολιτών και προστατεύουν το περιβάλλον.

Δυτική Ελλάδα

Συνεργασία με την επαρχία
Vorpommern-Greifswald
της Γερμανίας

Τους δυναμικούς κλάδους της Δυτικής Ελλάδας, τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του
τουρισμού παρουσίασε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος
Φαρμάκης, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Περιφέρεια Vorpommern-Greifswald της Γερμανίας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω περιφέρεια θεωρείται πρότυπο
ως προς τη διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων για
την παραγωγή ενέργειας, κυρίως σε κτηνοτροφικές μονάδες που αξιοποιούν τη βιομάζα και το βιομεθάνιο. Ο
περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Λάμπρος Δημητρογιάννης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιδόσεις της
γερμανικής περιφέρειας σε τομείς ανάπτυξης που ενδιαφέρουν άμεσα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Από κοινού συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ των
δυο περιφερειών να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα
με συγκεκριμένες δράσεις και ανταλλαγές επισκέψεων,
με στόχο την άντληση τεχνογνωσίας στον τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού.

!

Χαλκίδα

Η δήμαρχος καθαίρεσε
αντιδήμαρχο

Στην καθαίρεση της αντιδημάρχου Σοφίας
Χονδρογιάννη και στη διαγραφή της από τη
δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε» προχώρησε
η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Αιτία της
καθαίρεσης και της ταυτόχρονης διαγραφής
από τη δημοτική παράταξη της διοίκησης,
σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της δημάρχου, ήταν η πάγια τακτική να «αμφισβητεί τη
λειτουργία της δημοτικής αρχής και την αποτελεσματικότητά της, δημοσίως κατά την
άσκηση των καθηκόντων της, όπως επίσης
έχει αμφισβητήσει και την προσφορά όλων
των 45 δημοτικών συμβούλων του Δήμου Χαλκιδέων». Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του
Δήμου Χαλκιδέων αναφέρεται: «Η συμπεριφορά της καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και
τις θέσεις της δημοτικής αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας.
Διαπιστώνεται σοβαρό θέμα παντελούς διάθεσης συνεργασίας με τη δήμαρχο, που αναιρεί
την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του δημάρχου, από πλευράς αντιδημάρχων».

Θεσσαλία

Στα 137 τα νέα επενδυτικά
σχέδια με επιχορήγηση
51,8 εκατ.

Εκατόν τριάντα επτά νέα επενδυτικά σχέδια αρχίζουν να υλοποιούνται σε όλη τη Θεσσαλία, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 51,8 εκατομμύρια ευρώ. Το οικονομικό σχέδιο οδηγεί σε επενδύσεις συνολικού
προϋπολογισμού 109,2 εκατομμυρίων ευρώ. Προς
τούτο, υποβλήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης
των επενδυτικών σχεδίων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, μετά την έγκριση και υπογραφή του οικείου περιφερειάρχη.
Πρόκειται για την υπαγωγή: 133 επενδυτικών σχεδίων
στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της 4ης Προκήρυξης του
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και Τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας της 7ης Προκήρυξης του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016. «Στηρίζουμε με ολοκληρωμένο
σχέδιο, στρατηγική στόχευση και ενεργητικές πολιτικές την επιχειρηματικότητα, με έργα, προγράμματα
και δράσεις που οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού
προϋπολογισμού άνω του 1,5 δισ. ευρώ τα τελευταία
χρόνια στη Θεσσαλία», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος από επιτιθέμενος και τιμητής της νομιμότητας βρέθηκε
απολογούμενος έπειτα από δικαστική απόφαση; Για την ακρίβεια, ενώ είχε ξεκινήσει εκστρατεία κατά της πρώην διοίκησης και σημερινής αντιπολίτευσης για παλιά υπόθεση, φαίνεται πως μια δικαστική απόφαση που αφήνει υπονοούμενα για
«στημένη διαδικασία» σε διαγωνισμό τον έφερε σε θέση
άμυνας και απολογίας!

Πρεμιέρα για
τη «Νοσταλγία»

Το θερινό σινεμά του Δήμου Ηρακλείου Αττικής «Νοσταλγία» ανοίγει και φέτος τις πόρτες του για να
κρατήσει την καλύτερη συντροφιά
στους φίλους του κινηματογράφου
με ταινίες πρώτης προβολής, ταινίες που έκαναν επιτυχία μέσα στη
σεζόν αλλά και παλιές, αγαπημένες δημιουργίες, σε ένα πρόγραμμα που θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα. Φυσικά, από αυτό δεν θα λείψουν οι παιδικές ταινίες για τους
μικρούς σινεφίλ. Η πρεμιέρα γίνεται αύριο, Πέμπτη 26 Μαΐου, με την
ταινία «Σμύρνη μου Αγαπημένη», η
επιλογή της οποίας έγινε για το ξεκίνημα των φετινών προβολών της
«Νοσταλγίας», ώστε να σηματοδοτηθεί η επέτειος των 100 ετών από
τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Έργα αναβάθμισης
στο οδικό δίκτυο

Τ

ο πράσινο φως για την έναρξη έργων ευρείας κλίμακας στο οδικό δίκτυο του Πειραιά με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 4,3 εκατ.
ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη και τον δήμαρχο Πειραιά
Γιάννη Μώραλη, στα γραφεία της περιφέρειας.
Η σύμβαση προβλέπει την υλοποίηση
έργων ανακατασκευής και συντήρησης
οδοστρωμάτων στον Δήμο Πειραιά, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών, την
προστασία των οδοστρωμάτων από τις
υπάρχουσες φθορές και κατά συνέπεια την
αναβάθμιση της ζωής στην πόλη. Ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες που αφορούν εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου, ανακατασκευή πεζοδρομίων
και προσαρμογή της στάθμης των φρεα-

τίων, όπου αυτό απαιτείται. Με αφορμή την
υπογραφή της σύμβασης ο κ. Πατούλης
δήλωσε: «Η σημερινή προγραμματική σύμβαση προβλέπει την υλοποίηση έργων,
προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ, με στόχο
την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην
πόλη. Αν προσθέσουμε και τα έργα αναβάθμισης σε δρόμους αρμοδιότητας της
περιφέρειας που θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση της περιφέρειας ύψους 2,3
εκατ. ευρώ, συνολικά θα υλοποιηθούν κρίσιμα οδικά έργα προϋπολογισμού άνω των
6 εκατ. ευρώ». Από την πλευρά του ο δήμαρχος επισήμανε: «Είναι μια πάρα πολύ
σημαντική παρέμβαση, η οποία έρχεται σε
μια περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι δεν
υπάρχουν πόροι εν αφθονία. Ως Δήμος
Πειραιά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό,
ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι ασφαλτοστρώσεις, βελτιώνοντας αισθητά το οδικό δίκτυο του Πειραιά».

Πώς θα ενισχυθεί η Δημοτική Αστυνομία
Η ενίσχυση και η αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Αμφότεροι συμφώνησαν ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί η καταπολέμηση της παραβατικότητας στις γειτονιές και υπογράμμισαν ότι
στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται αλλαγή του παρωχημένου μοντέλου αστυνόμευσης των πόλεων που ισχύει σήμερα, με μετάβαση σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο κοινοτικής αστυνόμευσης. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ.
Βορίδης τόνισε: «Συμφωνήσαμε σήμερα με τον δήμαρχο Αθηναίων τη στρατηγική κατεύθυνση και στηριζόμενοι στην ήδη πραγματοποιηθείσα εργασία της Επιτροπής, θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου. Το υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρωγός, με κάθε τρόπο, σε όλα τα βήματα αυτής της προσπάθειας».

Επιτάχυνση
των έργων
Ευρεία συζήτηση για την επιτάχυνση των υπό εκτέλεση έργων που
πραγματοποιούνται στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τις δυνατότητες για επιπλέον παρεμβάσεις, είχε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης στη συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο
Χρήστο Βρεττάκο. Πρόκειται για έργα
που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική θωράκιση και τη διευθέτηση των
όμβριων υδάτων, τη βελτίωση εγκαταστάσεων άθλησης, αλλά και ευρείες
αναπλάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στο μεγάλο έργο ανάπλασης που
εκτελεί η περιφέρεια στην περιοχή
Καστράκι, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο
περιφερειάρχης ενημερώθηκε για
την πρόοδο της ανακατασκευής του
κλειστού γυμναστηρίου «Γ. Κασιμάτης» στη Δραπετσώνα.

Ενημέρωση
για την απασχόληση
Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεών του για την προώθηση της απασχόλησης, υλοποιεί
σήμερα, Τετάρτη 25 Μαΐου, δεύτερη
διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση
του έργου και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς επίσης τοπικούς
φορείς και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα
από κλάδο, δραστηριότητα και μέγεθος να συμμετάσχουν. Σημειώνουμε
ότι το έργο «Πιλοτικές Δράσεις για την
Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και
των Νέων στην Απασχόληση» υλοποιείται μέσω του διαδημοτικού κοινωνικού δικτύου «Συμπράττω», με φορέα
λειτουργίας τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του δήμου.
Η συνεργασία αφορά πρωτίστως την
κινητοποίηση και ενημέρωση δυνητικά ωφελούμενων του έργου αλλά και
την ανταλλαγή απόψεων για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
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Σύζυγος 36χρονης: Ο αγγειοχειρουργός
τη νάρκωσε για να ασελγήσει πάνω της
Σ
υγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσε
στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ο σύζυγος της 36χρονης
που έχασε τη ζωή της από χορήγηση
αναισθητικών σε εγκαταλειμμένη αίθουσα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του
2016. Αναφερόμενος στον κατηγορούμενο αγγειοχειρουργό ανέφερε ότι
«χορήγησε αναισθητικά στη γυναίκα μου και στη συνέχεια την
ξεγύμνωσε. Μοναδικός του σκοπός ήταν να την έχει έρμαιο
και να ασελγήσει πάνω της». Η άτυχη 36χρονη βρέθηκε νεκρή
σε χαράδρα δάσους της Χαλκιδικής, όπου την πέταξε ο 42χρονος κατηγορούμενος αγγειοχειρουργός, αφού προηγουμένως
η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της από τα αναισθητικά που της

χορήγησε. « Ήταν καλοσχεδιασμένο το
έγκλημα. Δρούσε με ένα χρονόμετρο στο
χέρι. Υπολόγισε τον χρόνο της επιστροφής, πότε θα πλύνει το αυτοκίνητο και
πότε θα επανέλθει στη δουλειά του», κατέθεσε ο σύζυγος. Για «κυνικό, ψυχρό
και ψύχραιμο άτομο» μίλησε ο αστυνομικός της Δίωξης Ανθρωποκτονιών που
εξιχνίασε την υπόθεση. «Μετά το έγκλημα κάθισε και είδε αγώνα ποδοσφαίρου και μάλιστα θυμόταν
λεπτομέρειες», κατέθεσε. Στη δίκη που διακόπηκε για να συνεχιστεί τον Ιούνιο, κατέθεσε άλλος αγγειοχειρουργός, που
έκανε ειδικότητα εκείνη την περίοδο μαζί με τον κατηγορούμενο και χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο όπου θα
υποβαλλόταν σε αφαίρεση κιρσών το θύμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μόνο ένας χάρηκε
την ονομαστική του
γιορτή στο ΟΑΚΑ

Στην... ουρά
για μια σέλφι
με Μπουρλά

Στο ΟΑΚΑ πέρασαν την ονομαστική τους εορτή οι δήμαρχοι
Θεσσαλονίκης και Αθηναίων
Κωνσταντίνος Ζέρβας και Κώστας Μπακογιάννης. Βέβαια,
χαρούμενος έφυγε από το γήπεδο ο κ. Μπακογιάννης λόγω
της κατάκτησης του Κυπέλλου
από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο κ.
Ζέρβας έχασε -εκτός από το
τρόπαιο- και το στοίχημα που
έβαλε με τον συνάδελφό του...
όποιος χάσει κερνάει!

Υπομονετικά στην... ουρά περίμεναν όσοι
βρέθηκαν στην εκδήλωση του ΑΠΘ για να
φωτογραφηθούν με τον επικεφαλής της
Pfizer, ο οποίος αναγορεύτηκε επίτιμος
πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας
- Ισραήλ. Το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Στ. Καλαφάτης, ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απ. Τζιτζικώστας, η αντιπεριφερειάρχης
Υγείας Κ. Μακεδονίας Γερ. Μπισμπίνα, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβας, ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γ. Δαρδαμανέλης, η
Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, ο
πρύτανης του ΑΠΘ Ν. Παπαϊωάννου και
πολλοί άλλοι.

Για κρασί μαζί
Σ. Ζαχαράκη
και Κ. Νοτοπούλου
Άφησαν για λίγο στην άκρη όλα εκείνα που τους χωρίζουν και απόλαυσαν μαζί ένα ποτήρι κρασί. Ο λόγος
για την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη και τη βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και αρμόδια τομεάρχη
Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, οι οποίες έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση βράβευσης
«Γαλάζιας Σημαίας» ακτών για το
2022. Η χαλαρότητα και η ευχάριστη
διάθεση αποτυπώθηκαν και σε σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο!

Αιχμές από το αφεντικό της Pfizer για το πάρκινγκ πλατείας Ελευθερίας
«Καρφιά» για τη μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας σε
χώρο στάθμευσης έριξε ο Άλμπερτ Μπουρλά με αφορμή
την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο διευθύνων
σύμβουλος της Pfizer κατά την αγόρευσή του σε επίτιμο
πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ, «παρα-

κολουθώ πολύ στενά την εξέλιξη υλοποίησης του Μουσείου
Ολοκαυτώματος αλλά και τη μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας, που είναι τώρα πάρκινγκ -δεν αξίζει-, σε ένα πάρκο
που να τιμά τη μνήμη όλων αυτών που βασανίστηκαν σε αυτή την πλατεία χρόνια πριν».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Με Covid ο Χατζηβασιλείου
Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου σε προληπτικό έλεγχο για Covid-19 αμέσως μετά το ταξίδι
του στις ΗΠΑ, στο οποίο συνόδευσε τον πρωθυπουργό. Ο Σερραίος βουλευτής είναι τριπλά εμβολιασμένος και τα συμπτώματά του είναι ήπια.
Όπως έκανε γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα συνεχίσει να εργάζεται από
το σπίτι του τις επόμενες μέρες ακολουθώντας
τις οδηγίες του γιατρού του.

Οι ευχές του Δ. Κούβελα
και του πατέρα του, Σωτήρη
Με μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκαν
σε όσους γιόρταζαν στις 21
Μαΐου ο Δημήτρης Κούβελας και ο πατέρας του Σωτήρης. Συγκεκριμένα, ο
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης έγραψε
κάτω από τη φωτογραφία: «Για 72 χρόνια ανελλιπώς
από τότε που εγκαταστάθηκα στη Θεσσαλονίκη εκκλησιάζομαι, σαν σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιπποδρομίου, στην παλιά
μου ενορία. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Να είμαστε καλά και του χρόνου».

Ελεύθερος ο Αβαρλής
μέχρι την εκδίκαση
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους σε
ανακριτή και εισαγγελέα ο πρώην αντιδήμαρχος
Γιώργος Αβαρλής, ο συνεργάτης του λογιστής και η
εφοριακός για την υπόθεση με το «φακελάκι». Και
στους τρεις επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα.

Εκδήλωση Καράογλου με
Αβραμόπουλο, Κωσταράκο
Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν ουσιαστικές απαντήσεις σε καίρια
ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη στο
αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη, στην εκδήλωση που διοργάνωσε
ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδ. Καράογλου, μέσω της οποίας φώτισε όλες τις πτυχές
όσον αφορά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το
ντόμινο των εξελίξεων που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Χ. Νικολαΐδης, ενώ ομιλητές ήταν ο
πρώην επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ Δ. Αβραμόπουλος και ο επίτιμος
αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μ. Κωσταράκος.
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ΚΟΣΜΟΣ

«Με Πούτιν
θα μιλήσω μόνο
για τερματισμό
του πολέμου»

Μ

ε τον μαρτυρικό πόλεμο στην
Ουκρανία να συμπληρώνει
τρεις μήνες χθες, ο πρόεδρος
της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε διατεθειμένος να μιλήσει «μόνο με τον Πούτιν, και μόνο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής».
Την ίδια ώρα, η Μόσχα φέρεται να απορρίπτει το ιταλικό ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ
και το Κίεβο ανακοίνωσε ότι «δεν είναι
βιώσιμη οποιαδήποτε λύση η οποία δεν θα
εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι
κατέθεσε στον ΟΗΕ ειρηνευτικό σχέδιο
που προβλέπει μια συμφωνία τεσσάρων
σταδίων, η οποία ξεκινά από την άμεση κατάπαυση του πυρός, και προτείνει ένα καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας με
παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας
από διεθνείς δυνάμεις, και ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναγνωρίζει την
αυτονομία του Ντονμπάς και της Κριμαίας,
χωρίς όμως αλλαγή συνόρων.
Καθώς σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο
Ντονμπάς με συνεχιζόμενους βομβαρδι-

σμούς στην Ανατολική Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε χθες την τέταρτη
δόση στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο
ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη συνολική
στήριξη να φτάνει πια στα δύο δισεκατομμύρια.
Το Κίεβο ελπίζει να ελέγξει ξανά τις
ακτές του Ευξείνου Πόντου με τους δανέζικους πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας
Harpoon που βρίσκονται καθ’ οδόν, καθώς
η ουκρανική κυβέρνηση ζητεί προηγμένα
όπλα -συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους με μεγαλύτερο βεληνεκές
και ισχυρά πυροβόλα-, αν και το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής βοήθειας που
έχει λάβει είναι όπλα μικρού βεληνεκούς,
όπως οι αντιαρματικοί πύραυλοι Javelin.
Οι Ουκρανοί ελπίζουν ότι οι Harpoon,
που κατασκευάζει η Boeing, θα μπορέσουν να απωθήσουν το ρωσικό ναυτικό
από τα λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα και να οδηγήσουν στην επανέναρξη
των εξαγωγών σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων.
Στο μέτωπο των δυτικών κυρώσεων κατά
της Ρωσίας, το Βερολίνο ανακοίνωσε χθες

ότι δεν θα αργήσει να επιβληθεί το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ενώ η πρόεδρος
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
δήλωσε ότι «η Ρωσία εργαλειοποιεί τα
ενεργειακά αποθέματα» και ότι «σύντομα
θα τεθούν σε λειτουργία νέοι σταθμοί
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε
Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία».

Δεκάδες χιλιάδες θύματα
Μέχρι τώρα στην Ουκρανία -αν και δεν
υπάρχει σαφής απολογισμός- έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, άμαχοι
και στρατιωτικοί. Μόνο στη Μαριούπολη, οι
ουκρανικές Aρχές μιλούν για 20.000 νεκρούς.
Στο στρατιωτικό επίπεδο, το υπουργείο
Άμυνας της Ουκρανίας διατείνεται ότι οι
Ρώσοι έχουν χάσει 29.200 άνδρες, 204 αεροσκάφη και 1.300 άρματα μάχης από την
έναρξη της εισβολής. Το Κρεμλίνο παραδέχεται ότι η Ρωσία έχει υποστεί «μεγάλες
απώλειες», χωρίς να γίνεται πιο σαφές.
Δυτικές πηγές κάνουν λόγο για 12.000 Ρώσους στρατιωτικούς νεκρούς. Πηγή από το
γαλλικό υπουργείο Άμυνας έχει ανεβάσει

τον αριθμό, μιλώντας για 15.000 απώλειες.
Αν κάποια από αυτά τα νούμερα είναι
ακριβή, σημαίνει πως οι απώλειες της Ρωσίας ξεπερνούν εκείνες που υπέστη σε εννέα χρόνια ο σοβιετικός στρατός στο Αφγανιστάν. Ο πόλεμος έχει ανατρέψει και τη
δημογραφική εικόνα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο
εσωτερικό της χώρας. Σε αυτούς προστίθενται 6,5 εκατομμύρια πρόσφυγες σε
κράτη του εξωτερικού, με τα 3,4 εκατομμύρια να έχουν περάσει στην Πολωνία, στην
ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δεν είναι
διατεθειμένος να
διαπραγματευτεί οτιδήποτε
άλλο με τον Ρώσο πρόεδρο Το Κρεμλίνο απέρριψε το
ειρηνευτικό σχέδιο των Ιταλών

Ρωσία και Κίνα έκαναν επίδειξη δύναμης πάνω από το… κεφάλι του Μπάιντεν
Σε μια επίδειξη δύναμης, Ρωσία και Λαϊκή Κίνα πραγματοποίησαν χθες κοινή αεροπορική περιπολία στην περιοχή
Ασίας - Ειρηνικού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν κάνει περιοδεία εκεί.
Βομβαρδιστικά των δύο συμμάχων χωρών πέταξαν πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας και συνέχισαν νοτίως
προς τη θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και των Φιλιππίνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίζουν με τη φωτιά και θα

καούν», προειδοποίησε το Πεκίνο, μετά τις δηλώσεις του
Μπάιντεν ότι η Ουάσιγκτον θα υπερασπιστεί στρατιωτικά
την Ταϊβάν, σε περίπτωση που η Κίνα επιχειρήσει να την
καταλάβει. Κατεβάζοντας τους σκληρούς τόνους, το αμερικανικό Πεντάγωνο διαβεβαίωσε χθες ότι η πολιτική της
«μίας Κίνας» που ακολουθούν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την
Ταϊβάν «δεν έχει αλλάξει».
Πρόκειται για τη λεγόμενη «στρατηγική της αμφιση-

μίας» ως προς την Ταϊβάν, που συνίσταται στη διπλωματική
αναγνώριση μόνο της ηπειρωτικής Κίνας.
Μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου στην Κίνα το 1949,
η Ταϊβάν κυβερνάται από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Το Πεκίνο εξακολουθεί να έχει στόχο την επανένωση του νησιού με τη «μητέρα πατρίδα», απειλώντας ότι
θα χρησιμοποιήσει βία, αν οι ταϊβανέζικες Aρχές κηρύξουν επισήμως ανεξαρτησία.
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ε βραχνά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται το θέμα
της τιμής των καυσίμων, με τις
αυξήσεις να είναι συνεχείς και
την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει
«φρένο» με μια σειρά νέων μέτρων αλλά
και με την επέκταση όσων έχουν ήδη
ανακοινωθεί.
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Σπάει όλα τα ρεκόρ η…
βενζίνη, έφτασε τα 2,6€

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

amaliakatzou@gmail.com

Ενδεικτικό της κατάστασης, το γεγονός
ότι βάσει της ιστοσελίδας fuelprices.gr η
μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95
οκτανίων έφτασε πανελλαδικά τα 2,258
ευρώ/λίτρο ενώ για την 100άρα βενζίνη η
τιμή σκαρφάλωσε στα 2,405 ευρώ/λίτρο.
«Φωτιά» έχει πάρει και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, το οποίο είναι στα επίπεδα του 1,875 ευρώ/λίτρο καθώς, όπως
λένε βενζινοπώλες, υπάρχει μια μικρή
αποκλιμάκωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι για να βάλει κανείς 40 λίτρα απλή αμόλυβδη με τη μέση πανελλήνια τιμή θέλει
πλέον σχεδόν 90 ευρώ. Για το ντίζελ, το
ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 76 ευρώ,
εξανεμίζοντας ουσιαστικά το επίδομα
που έχει δώσει η κυβέρνηση για να τονώσει τους οδηγούς.
Πανελλαδικά, τα πρωτεία στην ακρίβεια
όσον αφορά την τιμή της αμόλυβδης κρατούν τα νησιά, όπου σχεδόν σε όλα η μέση
τιμή είναι υψηλότερη από τη μέση πανελλαδική όπως προκύπτει από τους πίνακες
του Παρατηρητηρίου Καυσίμων.
Μέσα σε μία εβδομάδα, δε, η αύξηση
στην τιμή της αμόλυβδης σε μέση τιμή και
πανελλαδικό επίπεδο ήταν της τάξης των
5 λεπτών, καθώς από τα 2,204 την Κυριακή 15 Μαΐου έφτασε τα 2,258 την Κυριακή
22 Μαΐου. Την ίδια ώρα, ανοιχτό διατηρεί
η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να υπάρξει
παράταση αλλά και διεύρυνση της επιδότησης καυσίμων (fuel pass) σε μια προσπάθεια να στηριχτούν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις μπροστά στις συνεχιζόμενες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης και
του ντίζελ. Στο τραπέζι βρίσκεται, επίσης,
τόσο η συνέχιση της επιδότησης για το
πετρέλαιο κίνησης όσο και ένα ειδικό πακέτο μέτρων για τα νησιά.
«Κλειδί» για τις όποιες νέες παρεμβάσεις στον χώρο των καυσίμων θα αποτελέσει ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα καθώς για
την ώρα ο χώρος αυτός έχει εξαντληθεί με
τα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα
καύσιμα που ισχύουν σήμερα.

Στο πακέτο μέτρων που εξετάζεται περιλαμβάνεται η επιδότηση καυσίμων
όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης και μετά τον Ιούνιο, η αύξηση της επιδότησης
μέσω fuel pass στα 40-60 ευρώ (από 3050 ευρώ που είναι σήμερα) και η διατήρησή του για το επόμενο τρίμηνο, ενώ για
τα νησιά αυτό που συζητείται είναι μια
επιπλέον επιδότηση στα καύσιμα για το
τρίμηνο του καλοκαιριού.
Παράλληλα θα συνεχιστούν οι έλεγχοι
στα πρατήρια υγρών καυσίμων, με τον

υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη να
ανακοινώνει ότι από τα 137 που ελέγχθηκαν, για 64 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος
και βρέθηκαν 17 παραβάσεις αθέμιτης
κερδοφορίας με την παραβατικότητα να
είναι, δηλαδή, στο 26%. Σε ανάρτησή του
στο Twitter o Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει:
«Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε ασταμάτητα τους ελέγχους για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα. Και σήμερα υπέγραψα
νέα σχετικά πρόστιμα και έως το τέλος
της εβδομάδας θα υπογράψω και αρκετά

ακόμη. Στέλνουμε σαφές μήνυμα σε
όλους να μην εκμεταλλευθούν την κατάσταση για να κερδίσουν!».

Στον αέρα οι οικογενειακοί
προϋπολογισμοί Έρχονται νέα μέτρα
στήριξης

«Τι να την κάνουμε την αύξηση, να τη φάμε;»
Για την αύξηση των τιμών μίλησε στην «Political» η
πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, κυρία Μαρία
Ζάγκα, η οποία τόνισε: «Χθες που παρέλαβα η τιμή
έπεσε 2,3 σεντς και με τον ΦΠΑ, και σήμερα έπεσε 1 με 1,5 λεπτό. Αυτό είναι καλό. Έχω την αίσθηση ότι κάτι έχει γίνει μέσα στα διυλιστήρια, δεν είναι όμως ξεκάθαρο αυτό. Έμαθα ότι έγιναν έλεγχοι
στα διυλιστήρια από την κυβέρνηση και στις εταιρείες
πετρελαιοειδών. Καλώς λοιπόν γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι, αλλά να μου πουν αν έχουν γίνει οι έλεγχοι αυτοί κατόπιν
ραντεβού, οπότε είναι επίσκεψη, ή αν έγιναν αιφνιδιαστικά,
όπως έρχονται και σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό οι έλεγχοι
να γίνονται στην πηγή διακίνησης». Και η κυρία Ζάγκα πρόσθεσε: «Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Όταν σε εμάς έρχονται

τα τιμολόγια με αυξήσεις, δεν θα τα αποδώσουμε; Θα
τα αποδώσουμε στην τιμή. Τι να την κάνουμε την αύξηση, να τη φάμε; Η αύξηση στις διεθνείς τιμές
πλέον δεν δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Λέμε ότι είναι χρηματιστήριο και έτσι είναι, μιλάμε για την
ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, αλλά σαφώς κάτι δεν πάει
καλά με τα διυλιστήρια. Έχουν βγάλει πολλά χρήματα
οι εταιρείες και κυνηγάμε τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Οι φθηνές τιμές που βάζουν κάποιοι είναι απαράδεκτες
για τα σημερινά δεδομένα. Πώς πουλάει κάποιος 2,10 αφού
2,20 αγοράζουμε; Τα τρία τέταρτα της τιμής είναι φόρος. Το
μισό από το ένα τέταρτο το παίρνουν τα διυλιστήρια και το άλλο μισό το μοιράζονται τα πρατήρια και οι μεταφορές».
Κώστας Παππάς
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Ευρωζώνη:
Πρώτη η Ελλάδα
στη μείωση
φόρων
στους μισθούς

Ένα τρισ. η αξία των…
ακινήτων των Ελλήνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

ε τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται
η εμπορική αξία της ακίνητης
περιουσίας των Ελλήνων πολιτών σήμερα, ενώ για την πληρωμή
του ΕΝΦΙΑ έχει ληφθεί υπ’ όψιν η αντικειμενική αξία των ακινήτων, η
οποία υπολογίζεται στα 761,38 δισ.
ευρώ.
Σε αυτήν την εκτίμηση συγκλίνουν
οι απόψεις των παραγόντων της κτηματαγοράς αλλά και του οικονομικού
επιτελείου της κυβέρνησης, μετά τη
δημοσιοποίηση των στοιχείων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σχέση με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της φετινής ανθρωπογεωγραφίας του ΕΝΦΙΑ. Με βάση την
εμπορική αξία των ακινήτων και επί
συνόλου 7.206.608 φυσικών προσώπων και εταιρειών που είναι υπόχρεοι
δήλωσης δικαιωμάτων στην εφορία,
προκύπτει ότι η κατά κεφαλήν μέση
περιουσία για κάθε Έλληνα πλησιάζει
τις 139.000 ευρώ. Με βάση την εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας από
την εφορία, η μέση κατά κεφαλήν περιουσία διαμορφώνεται στα 105.650
ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι με βάση
τις δηλώσεις του ΕΝΦΙΑ ποσοστό άνω
του 80% κατέχει δικαιώματα σε τουλάχιστον ένα ακίνητο.
Ακόμη και η αύξηση της αντικειμε-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

νικής αξίας της περιουσίας των Ελλήνων στα 761,38 δισ. ευρώ φέτος,
από 643 δισ. ευρώ το 2021, λόγω της
αύξησης των τιμών ζώνης ή την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, θεωρείται τόσο από το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης όσο και από τους
παράγοντες της κτηματαγοράς ότι
δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή
πραγματικότητα.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπορική αξία των ακινήτων φυσιολογικά θα παρουσιάσει
κάμψη, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και της μειωμένης ζήτησης,
που αναγκαστικά θα συμπιέσουν τις
αγοραίες τιμές.
Στα επιμέρους στοιχεία, εκτιμάται
ότι η εμπορική αξία των ακινήτων
στην Αττική ξεπερνά τα 550 δισ. ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στα 403 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για τους 2.557.631
κατόχους δικαιωμάτων επί ακινήτων προκύπτει ότι η μέση κατά κεφαλήν περιουσία με όρους εμπορι-

κής αξίας διαμορφώνεται στα
215.000 ευρώ, ενώ με βάση την αντικειμενική αξία κοντά στα 158.000
ευρώ. Ωστόσο, οι κάτοχοι ακινήτων
στον Νομό Αττικής, παρά τη μεσοσταθμική αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 26,64%, θα πληρώσουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ κατά 8,47%
και πιο συγκεκριμένα 1,2 δισ. ευρώ,
έναντι 1,31 δισ. ευρώ την περσινή
χρονιά. Τη μεγαλύτερη μείωση στον
ΕΝΦΙΑ είχαν οι κάτοικοι των νησιών
του Ιονίου, όπου παρά την αύξηση
των αντικειμενικών αξιών κατά 15%,
εντούτοις, θα πληρώσουν μειωμένο
φόρο κατά 20,95% σε σχέση με πέρσι. Τέλος, σημαντικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν οι κάτοχοι ακινήτων στις νησιωτικές περιοχές
Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, όπου
οι μειώσεις διαμορφώθηκαν σε
19,09% και 19,06% αντίστοιχα.

Η αντικειμενική
υπολογίζεται στα 761,38
δισ. - Στις 139.000 ευρώ
η μέση κατά κεφαλήν
περιουσία

Τη μεγαλύτερη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων στη μισθωτή
εργασία κατά 2,2% κατέγραψε το
2021 η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης, κάτι
που ισοδυναμεί με αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
των εργαζομένων.
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της
έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η επίδοση της Ελλάδας είναι
η δεύτερη καλύτερη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Τσεχία, όπου η μείωση του φορολογικού βάρους στους μισθούς των
εργαζομένων διαμορφώθηκε στο
4,12%. Επιπλέον, η Ελλάδα παρουσίασε την ταχύτερη μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης στους
μισθούς, μέσα στις χώρες-μέλη
του ΟΟΣΑ. Ο Οργανισμός υπολογίζει το φορολογικό βάρος -τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και
εργοδοτών μείον τα οικογενειακά
επιδόματα- ως ποσοστό του κόστους εργασίας.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, η φορολογική επιβάρυνση
για τον μέσο άγαμο μισθωτό στην
Ελλάδα μειώθηκε πέρυσι κατά 2,2
ποσοστιαίες μονάδες στο 36,7%,
από 38,9% το 2020, ενώ η μέση μείωση στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν
οριακή (0,06 της ποσοστιαίας μονάδας) με το ποσοστό της επιβάρυνσης να διατηρείται στο 34,6%.
Την υψηλότερη επιβάρυνση είχε
το Βέλγιο με 52,6% και ακολούθησαν Γερμανία με 48,1%, Αυστρία
με 47,8%, Γαλλία με 47%, Ιταλία με
46,5%. Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι μηδενική στην Κολομβία(!) και ακολουθούν η Χιλή με 7%
και η Νέα Ζηλανδία με 19,4%. Με
βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, λόγω
της μεγαλύτερης μείωσης των
φόρων στην εργασία, η Ελλάδα είχε πέρυσι το 19ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 38 χωρών του
ΟΟΣΑ, ενώ το 2020 βρισκόταν στη
17η θέση.
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Η ΕΕ έδωσε τέλος στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Και επίσημα πλέον «τίτλοι τέλους» πέφτουν στον
διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, με την Κομισιόν να καταλήγει, βλέποντας
το «μακρόσυρτο» της υπόθεσης, σε συστάσεις για
εναλλακτικές λύσεις πώλησης.
Τις εξελίξεις αυτές στο μέτωπο της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας -μέρος της πάλαι ποτέ ενιαίας ΔΕΠΑ- περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη
14η ενδιάμεση έκθεση για την ελληνική οικονομία
στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η
Κομισιόν σφραγίζει και επίσημα το τέλος της πώλησης της επιχείρησης σημειώνοντας πως η εκκρεμής

δικαστική απόφαση (σ.σ. ανάμεσα στην εταιρεία και
την ELFE για το θέμα της τιμολόγησης του αερίου που
αγόραζε η τελευταία) αναμένεται να εκδοθεί σε δύο
με τρία χρόνια. «Ο τρέχων διαγωνισμός δεν μπορεί να
συνεχιστεί», καταλήγει και παραπέμπει σε «εναλλακτικές λύσεις πώλησης που μελετά το ΤΑΙΠΕΔ».
Με την ενεργειακή κρίση, όμως, να κρατεί καλά
και την κυβέρνηση να χρειάζεται τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την παροχή έξτρα εκπτώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η όποια νέα διαδικασία
αξιοποίησης της εταιρείας μάλλον παραπέμπεται
για το μακρινό μέλλον.
Μ. ΜΑΣΤ.

Ιδού το κυβερνητικό
σχέδιο ελάφρυνσης
των λογαριασμών
του ρεύματος…
Του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ

έσα στις επόμενες ημέρες
αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή το νομοσχέδιο που θα
περιγράφει ακριβώς πώς θα
λειτουργήσει ο νέος μηχανισμός για τη
χονδρεμπορική αγορά ρεύματος που
προκρίνει η κυβέρνηση και στόχο έχει να
οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών
ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο της κυβέρνησης εστιάζει στο μέτρο των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος,
αναζητώντας τρόπους διασφάλισης των
απαιτούμενων κεφαλαίων προς εξυπηρέτηση αυτού.

Είχαν και εναλλακτικό σχέδιο
Η επίσκεψη του υπουργού ΠΕΝ Κώστα
Σκρέκα και της γενικής γραμματέως
Ενέργειας Αλεξάνδρας Σδούκου στην
έδρα της Κομισιόν για συναντήσεις με τεχνικά κλιμάκια της DG Energy και DG
Comp στέφθηκε με επιτυχία, διασφαλίζοντας το «πράσινο φως» στις προτάσεις
που έκαναν, όπου, αν και διαφοροποιούνται της αρχικής ελληνικής πρότασης,
ωστόσο, διαμορφώνουν το έδαφος για

μέτρα ελάφρυνσης των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από το δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος.
Υπογραμμίζεται ότι η κοινοτική γραφειοκρατία εξετάζει με εξαιρετικό σκεπτικισμό προτάσεις που αντίκεινται στη
δομή και λειτουργία της ενεργειακής
αγοράς. Αυτό, γιατί δεν θέλει με τίποτα να
επηρεαστούν οι όροι της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (target
model) ειδικά σε αγορές που είναι συνδεδεμένες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Σκρέκας και η κα Σδούκου προσήλθαν στις
διαβουλεύσεις και με εναλλακτικό σχέδιο, αποσπώντας, επί της αρχής, τη συμφωνία των κοινοτικών.
Το σχέδιο στις βασικές του αρχές και
μόνον προβλέπει:
 Την επιβολή πλαφόν για την αποζημίωση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (ξεχωριστό για κάθε τεχνολογία) με βάση το πραγματικό κόστος της
παραγωγής τους συν ένα εύλογο κέρδος,
χωρίς να γίνεται ακόμη γνωστό το ύψος
του πλαφόν.
 Την κανονική λειτουργία και επίλυση
της αγοράς, από την οποία θα προκύπτει η
χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής

ενέργειας που θα είναι και η τιμή για το
διασυνοριακό trading ενέργειας.
 Οι προμηθευτές να αγοράζουν κανονικά
το ηλεκτρικό ρεύμα στην τιμή που θα διαμορφώνεται χρηματιστηριακά κάθε μέρα,
όπως άλλωστε γίνεται και μέχρι σήμερα.
Σημειώνεται πως η διαφορά που θα
προκύπτει μεταξύ της αποζημίωσης που
θα λαμβάνουν οι παραγωγοί -θα δίνεται
βάσει του πλαφόν- και της χρηματιστηριακής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας θα
κατακρατείται «στην πηγή» και θα μεταφέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), όπου θα δεσμεύεται για τη
χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης των
καταναλωτών για την αντιστάθμιση των
επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής
κρίσης.

Έμμεσο πλαφόν και στη λιανική
Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με
τον τρόπο αυτό προκύπτει έμμεσο πλαφόν και στη λιανική αγορά ρεύματος, μέσω της επιδότησης των λογαριασμών.
Στόχος είναι να έρθει η τιμή της κιλοβα-

τώρας στα επίπεδα των 14-15 λεπτών για
τα νοικοκυριά.
Ας αναφερθεί, τέλος, ότι όπως προκύπτει από όσα συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες, την επόμενη εβδομάδα θα σταλεί
από τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο νομοθετικής διάταξης που
θα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του
μηχανισμού. Η έγκριση από την Κομισιόν
αυτού του σχεδίου νομοθετικής διάταξης
είναι προφανώς το κρίσιμο στοιχείο για το
πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις στην αγορά.

Ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας
και η γγ Ενέργειας
Αλεξάνδρα Σδούκου
πήραν από την Κομισιόν το
«πράσινο φως» για μέτρα
ανακούφισης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων από το
βαρύ ενεργειακό κόστος
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Λ

ύση στο μείζον ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος
της πρωτεύουσας προωθεί το
υπουργείο Υποδομών με ένα
ολιστικό πρόγραμμα παρεμβάσεων
ώστε να πάψουν οριστικά τα προβλήματα
του σήμερα και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες του αύριο.
Από το βήμα του 5ου AutoForum ο
Κώστας Καραμανλής ανέλυσε το σχέδιο
δράσης του υπουργείου, το οποίο βάζει
τα θεμέλια για μια Αττική προσβάσιμη
και ανθρώπινη. Το σχέδιο θα αναπτυχθεί
πλήρως σε συνολικά 8 κινήσεις, οι 4 εξ
αυτών έχουν ήδη γίνει και οι επόμενες 4
αφορούν την αντιμετώπιση πιθανών
μελλοντικών προβλημάτων.
Η πρώτη σημαντική ανάσα δόθηκε με
την εφαρμογή του μέτρου του «Καθαρού
Δακτυλίου», γεγονός που μείωσε σημαντικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση
στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά και ο στόλος των
αστικών συγκοινωνιών των δύο μεγάλων
πόλεων, τόσο στην Αθήνα όσο και στη
Θεσσαλονίκη.

ΕΛΛΑΔΑ

Οι 4+4 κινήσεις που θα
λύσουν το κυκλοφοριακό

Αναβάθμιση 70 συρμών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτήν τη στιγμή στο δίκτυο του μετρό
κυκλοφορούν συνολικά 39 συρμοί, ενώ
βρίσκεται σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός
για την αναβάθμιση 70 συρμών της
γραμμής 1 (πρώην ΗΣΑΠ), ενώ σημαντικά ενισχύθηκε και το τραμ με την εμπορική του λειτουργία στον Πειραιά. Το
νομοσχέδιο του υπουργείου για τα
ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) άνοιξε τον δρόμο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να προχωρά χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατία στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου αστικού
περιβάλλοντος.
Οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες
αναβαθμίζονται περαιτέρω με τα 650

νέα, φιλικά προς το περιβάλλον λεωφορεία, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του 2023.

Ο προαστιακός Δυτικής Αττικής
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης και
στα εν εξελίξει μεγάλα έργα που υλοποιεί το υπουργείο, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα τη γραμμή 4 του μετρό, το
μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομής
που υλοποιείται αυτήν τη στιγμή, ύψους
1,2 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και οι μελέτες για τις μελλοντικές

επεκτάσεις της γραμμής 4.
«Στις ράγες» μπαίνει και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής,
ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, που
θα συμβασιοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο. «Τα μεγάλα οδικά έργα φτιάχνουν τον νέο οδικό χάρτη της Αττικής»,
τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, χωρίς
ωστόσο να παραλείψει να αναφερθεί
και στην επέκταση της λεωφόρου Κύμης, στις διαδικασίες για τις επεκτάσεις
της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα αλλά και στις μελέτες για την υπο-

γειοποίηση της σήραγγας της Ηλιουπόλεως, που θα δώσει ανάσα στα νότια
προάστια.

Ο υπουργός Μεταφορών
και Υποδομών Κώστας
Καραμανλής ανέλυσε
το σχέδιο δράσης για την
πρωτεύουσα που θα δώσει
τέλος στο μποτιλιάρισμα

Κικίλιας: «Ανάσα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις η επιστροφή του τουρισμού στην Αθήνα»
«Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό τροφοδότη της ελληνικής οικονομίας», επεσήμανε στην ομιλία του κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. «Ο τουρισμός τροφοδοτεί
τη μέση ελληνική επιχείρηση και, ως εκ
τούτου, τη μέση ελληνική οικογένεια. Και
όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει όλους
αυτούς τους μήνες προκειμένου να έχουμε τα μετρήσιμα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα είναι

συλλογική», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας. Για το κέντρο της πόλης των Αθηνών ο υπουργός Τουρισμού στάθηκε
ιδιαίτερα στην ανάγκη για μια ισόρροπη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, που θα συμβάλει θετικά
στη συνολική αναβάθμιση της εικόνας της
πόλης. «Ο τουρισμός είναι ένα προϊόν ολιστικό.
Θα πρέπει να ισορροπήσουμε σωστά μεταξύ των
κατοίκων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδια-

φέροντος, των επισκεπτών μας αλλά και των υποδομών που ενδεχομένως λείπουν από το κέντρο της
πόλης ή χρήζουν βελτίωσης», τόνισε ο υπουργός.
Στην ομιλία του ανέδειξε την άμεση διασύνδεση
του τουριστικού προϊόντος με όλους τους κλάδους
της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ αναφερόμενος στην υλοποίηση βασικών έργων υποδομής και
στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων δίνεται
στις τοπικές κοινωνίες σημαντική αναπτυξιακή
ώθηση.
Ρ.Σ.
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Οι ανησυχίες παραμένουν στο χρηματιστήριο

Wolt: Επέκταση των
υπηρεσιών σε 24/7

M

Με στόχο να φέρνει στην πόρτα των πελατών της ό,τι τους φέρνει χαρά, η Wolt
προχώρησε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της
μετατρέποντας το ωράριο
λειτουργίας
της σε 24ωρο
καθημερινά
και τα Σαββατοκύριακα. Πλέον οι πελάτες της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο και Χανιά μπορούν
να παραγγέλνουν από τα αγαπημένα τους
καταστήματα κάθε στιγμή της μέρας αλλά
και της νύχτας. Υπενθυμίζεται ότι οι συναλλαγές στη Wolt γίνονται με κάρτα ή με
μετρητά, με τους πελάτες να μπορούν να
προγραμματίσουν την παράδοση σε μέρα
και ώρα που τους εξυπηρετεί για ακόμη
μεγαλύτερη διευκόλυνση.

ε όλα τα μέτωπα των
ανησυχιών να παραμένουν ανοιχτά, κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ακόμη και την απόλυτα βραχυπρόθεσμη τάση που θα επικρατήσει στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 847,
838 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 882 - 900 μονάδες,
μέσα στις οποίες συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 900 θα δώσει κίνηση προς τις 944 και 950 μονάδες. Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 832 μονάδες, θα είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία της ζώνης 818 - 794, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων. Για
τον FTSE25 οι στηρίξεις στις 2.052 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.030, 2.000 και 1.975 - 1.970 μονάδες. Η πρώτη
σημαντική αντίσταση στις 2.106 και ακολουθεί η ζώνη 2.132 - 2.170, μέσα στην οποία στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα 74,7 εκατ. ευρώ τα a-EBITDA
Άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 8,7% και του κύκλου
εργασιών κατά 42,7% ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το
α’ τρίμηνο του 2022, με την οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) να διαμορφώνεται στα 74,7 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά
78,3% έναντι του α’ τριμήνου του 2021. Όπως αναφέρει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το 2022 ξεκίνησε με ανοδική πορεία, διατηρώντας τη δυναμική που διαμορφώθηκε
στο 2021, καθώς η ζήτηση διατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονη
στους περισσότερους τομείς και η εταιρεία αξιοποίησε την
αυξανόμενη δυναμικότητά της, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου. Έτσι, οι ενοποιημένοι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν
αύξηση κατά 8,7%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα
του κλάδου αλουμινίου κατά 10,9% και τα προϊόντα του
κλάδου χαλκού κατά 5%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ. Κόκκαλης: Νέες προοπτικές μετά την ΑΜΚ της Intralot
Το «πράσινο φως» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως 130 εκατ. ευρώ, έδωσαν οι μέτοχοι της
Intralot στην επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση
της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαΐου. Ο πρόεδρος του ομίλου Σωκράτης Κόκκαλης σημείωσε
πως με την ΑΜΚ κλείνει ουσιαστικά μια διετία σκληρών
διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους. Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον από τον στρατηγικό επενδυτή, το χαρακτήρισε δικαιολογημένο, καθώς δεν διέθετε δραστηριότητα σε λοταριακά παιχνίδια, όπου η Intralοt έχει ισχυρή παρουσία: «Η σύμπραξη αυτή μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε περαιτέρω στην αγορά των ΗΠΑ».

Centric: Ξενοδοχειακή
μονάδα απέκτησε η Grandbay
Η Centric ανακοίνωσε ότι η κατά 100%
θυγατρική της, Grandbay Limited, συμμετείχε στη διαδικασία ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού που αφορούσε μικρή
ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της
Αράχωβας και αναδείχτηκε υπερθεματιστής με αποτέλεσμα την κατακύρωση
της μονάδας στη θυγατρική της εταιρείας για το ποσό περίπου του 1,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για συγκρότημα δύο κτιρίων που λειτουργεί ως ξενοδοχειακή
επιχείρηση. Οι ενέργειες ολοκλήρωσης
των σχετικών διαδικασιών του πλειστηριασμού θα ακολουθήσουν άμεσα με την
καταβολή του εκπλειστηριάσματος και
των τελών χρήσης.

Εκτίναξη κερδοφορίας
για ΟΠΑΠ αναμένει
η Optima Bank
Δυνατό ξεκίνημα έτους περιμένει
από τον ΟΠΑΠ η Optima Bank στη βάση
της λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων του οργανισμού χωρίς διακοπές
λόγω πανδημίας και της βελτίωσης του
περιθωρίου EBITDA του. Ειδικότερα, η
Optima εκτιμά σε έκθεσή της ότι ο
ΟΠΑΠ θα ανακοινώσει στις 31 Μαΐου
για το α’ τρίμηνο του 2022: Έσοδα 466
εκατ. ευρώ έναντι 174 εκατ. έναν χρόνο
νωρίτερα, EBITDA 165 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. πέρυσι, καθαρά κέρδη 81,5
εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. στο
α’ τρίμηνο του 2021.
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ποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση στον
τομέα της εκπαίδευσης, η Info Quest Technologies επιστρατεύοντας την υψηλή τεχνογνωσία της αλλά και την εμπειρία της στη δημιουργία προτάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των καταναλωτών για ποιότητα, απόδοση και οικονομικότητα, σχεδίασε και προτείνει στους δικαιούχους του προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ
επιλεγμένες συνθέσεις επιτραπέζιων υπολογιστών Quest, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα
επιλεγμένα μοντέλα Quest PCs ανταποκρίνονται
πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ, που επιδοτεί εκπαιδευτικούς
και οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη από τις πυρόπληκτες περιοχές του καλοκαιριού 2021 για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού με επιταγή
(voucher) €200.

Allianz: Νέο πρόγραμμα
εξυπηρέτησης και αξιολόγησης

Η Allianz Ελλάδος με στόχο να αναβαθμίζει
διαρκώς την εμπειρία των ασφαλισμένων και τη
σχέση μαζί τους εισάγει το Voice of the Customer
(VoC), ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξυπηρέτησης
και αξιολόγησης των υπηρεσιών της. Με τον τρόπο
αυτό αποδεικνύει εμπράκτως ότι δίνει «φωνή»
στους ασφαλισμένους και αφουγκράζεται τις
ανάγκες τους. Το πρόγραμμα Voice of the Customer βοηθά την Allianz να λάβει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα σχόλια των ασφαλισμένων μέσα από ερωτηματολόγια που τη βοηθούν να βελτιώσει περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της αλλά και να αυξήσει το επίπεδο ικανοποίησης
των πελατών της.

Νέα γραφεία εγκαινιάζει
η Generali Hellas

Epsilon Net: Αύξηση τζίρου
και προ φόρου κερδών
Αύξηση τζίρου, EBITDA και καθαρών κερδών α’ τριμήνου ανακοίνωσε η Epsilon Net.
Ειδικότερα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στις
14.133,76 ευρώ έναντι 8.067,73 ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας
αύξηση 75,19%. Παράλληλα, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στις 4.719,12 ευρώ έναντι
2.689,31 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
75,48%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων
ήταν στις 4.029,75 ευρώ έναντι 2.235,49,
αυξανόμενα κατά 80,26%.

Ένας νέος κύκλος ανοίγει για την Generali
Hellas. Η εταιρεία απέκτησε τη νέα ιδιόκτητη
έδρα της στη συμβολή των οδών Συγγρού και
Λαγουμιτζή, η οποία θα στεγάσει στο εξής το
σύνολο των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Το σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο των 8.000 τμ της Generali σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει υψηλών
προδιαγραφών, σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης του προγράμματος Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Τη SingularLogic
επέλεξε ο Κρητικός

Entersoft: «Πράσινο φως»
για τις θυγατρικές
H Entersoft ανακοίνωσε ότι κατόπιν της
διαπίστωσης της παρέλευσης ενός μήνα
από τη δημοσιότητα του από 20/4/2022 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με
το άρθρο 8, 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 31
του Ν. 4601/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Entersoft, καθώς και τα Διοικητικά
Συμβούλια των 100% θυγατρικών της εταιρειών Retail Link, Optimum και Log On κατά τη συνεδρίαση τους στις 23/5/2022 ενέκριναν τη συγχώνευση με απορρόφηση από
την εταιρεία των 100% θυγατρικών της Retail Link, Optimum και Log On και το από
20/04/2022 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
και παρείχαν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός επέλεξε τη SingularLogic για το έργο υλοποίησης SAP S/4HANA
IS Retail, αξιολογώντας την εμπειρία της σε
υλοποιήσεις παρόμοιων έργων, τη γνώση
της στις επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες του
κλάδου Retail και τη σημαντική τεχνογνωσία
της τόσο στην πλατφόρμα SAP S/4HANA όσο
και στο Retail Industry Solution. Η ΑΝΕΔΗΚ
Κρητικός είναι μια από τις πιο δυναμικές
επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων, δραστηριοποιείται από το
1948 και σήμερα λειτουργεί περισσότερα
από 400 καταστήματα, διαθέτει 6 κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από
2.500 εργαζόμενους.

Συνεργασία Βιοϊατρικής
με Samsung
Το Διατροφολογικό - Εργομετρικό Κέντρο
Bioiatriki+ του Ομίλου Βιοϊατρική συμπράττει
με τη Samsung Electronics Hellas, προσφέροντας δυνατότητες καθημερινής καταγραφής δεδομένων υγείας και άσκησης, με τη
βοήθεια της σειράς Samsung Galaxy Watch4,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το Bioiatriki+ Nutrition & Fitness διαθέτει πληθώρα
διατροφολογικών και εργομετρικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική και διατροφική εκπαίδευση. Πλέον, χάρη στη Samsung και τη σειρά
Samsung Galaxy Watch4 οι χρήστες των
υπηρεσιών του κέντρου έχουν τη δυνατότητα
να καταγράφουν δεδομένα που αφορούν την
ευεξία τους, κάνοντας καθημερινά τις απαραίτητες μετρήσεις και θέτοντας τους επόμενους στόχους τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα Quest PCs της Info
Quest συμμετέχουν
στην Ψηφιακή
Μέριμνα ΙΙ
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«Θα γίνεις πρωταγωνιστής
σε ελληνική τραγωδία»…

Σ

το σουρεάλ εννοιολογικό τοπίο που χαρακτηρίστηκε ως
«γιορτή του ποδοσφαίρου»,
τον τελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 στο ΟΑΚΑ, ο Ισπανός διαιτητής Αντόνιο Λαόθ διέκοψε το παιχνίδι
στο 34’, μόλις είχε πετύχει το γκολ με
πέναλτι ο Αϊτόρ, και δεν είχε σκοπό να
το ξαναρχίσει, έχοντας στα χέρια του
την κοτρόνα που εκτοξεύτηκε από την
κερκίδα και τραυμάτισε στο χέρι τον
σκόρερ του Παναθηναϊκού. Μέχρι που
κάποιος νουνεχής παράγοντας της
ΕΠΟ τού είπε το εξής απλό: «Θέλεις να
γίνεις πρωταγωνιστής σε μια ελληνική
τραγωδία; Αν όχι, μην το διακόψεις».
Εκείνη τη στιγμή, στον αγωνιστικό χώρο μαίνονταν οι «μάχες» μεταξύ των
οργανωμένων με την αστυνομία και το
κλίμα ήταν αποπνικτικό από τα δακρυ-

γόνα. Που έτσι κι αλλιώς χυνόταν αίμα
από τις συμπλοκές και η τραγωδία
ήταν σε εξέλιξη. Τότε και μόνο τότε ο
Λαόθ αποφάσισε να επανέλθει στο
παιχνίδι, έστω και αν αυτή η ενέργειά
του αντιβαίνει στους κανονισμούς
αφενός και αφετέρου αποτελεί κηλίδα
στη θητεία του στη διαιτησία, καθότι
παρανόμησε, παρότι θεωρείται ίσως ο
κορυφαίος διαιτητής του κόσμου. Μέχρι τότε, ήταν ανένδοτος. Δεν ενέδωσε
ούτε καν στην παράκληση του Άγγλου
αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεγκ να
ξαναρχίσει τον αγώνα, υπερασπιζόμενος το κύρος του. Ούτε, φυσικά, στις
παραινέσεις των δυο εκπροσώπων των
ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη για την
ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Μάκη Γκαγκάτση του ΠΑΟΚ, που επίσης βρέθηκαν
στα αποδυτήρια των διαιτητών. Αν είχε

διακοπεί το ματς εις βάρος του ΠΑΟΚ,
το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινούσε φουλ
στην τοξικότητα, καθότι ο «δικέφαλος» θα είχε τιμωρηθεί και με αφαίρεση βαθμών. Ο Λαόθ ζήτησε να μιλήσει
με τον επικεφαλής της αστυνομίας στο
ΟΑΚΑ πριν ξαναβγεί στο γήπεδο.
Πράγματι, ανώτερος αξιωματικός της
αστυνομίας πήγε στα αποδυτήρια και ο
Ισπανός τον ρώτησε αν ο Αϊτόρ μπορεί
να συνεχίσει να παίζει, καθότι η κοτρόνα τον βρήκε στον καρπό. Του
απάντησε ότι μπορεί και έτσι ο δον Αντόνιο ξαναβγήκε στο γήπεδο και τελείωσε το ματς. Καλά πληροφορημένες
πηγές ανέφεραν ότι ο Λαόθ ζήτησε
από τον Κλάτενμπεργκ να μην τον υπολογίζει για κανέναν λόγο στο μέλλον…
Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με
επιστολές στο υπουργείο Προστα-

σίας του Πολίτη, στην ΕΠΟ και στον
Μαρκ Κλάτενμπεργκ ζητά υλικό από
τα βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες για να προβεί σε νομικές ενέργειες. Θεωρεί ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ,
«ήταν ψυχοσωματικά ανέτοιμος»,
και ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ
που πρόταξε τα… γεννητικά του όργανα μόλις πέτυχε το γκολ.

Με αυτά τα λόγια
παράγοντας της ΕΠΟ
έπεισε τον ανένδοτο
Ισπανό διαιτητή Λαόθ
να μη διακόψει τον τελικό
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Σε απολογία ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, Αϊτόρ

Σ

ε απολογία θα κληθούν από τον
αθλητικό δικαστή Κωνσταντίνο
Σπυρόπουλο οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Ισπανός,
μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης,
Αϊτόρ για τα αίσχη που σημειώθηκαν
στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το
περασμένο Σάββατο. Οι δυο ΠΑΕ κατηγορούνται για τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί τους και είχαν ως συνέπεια τόσο την καθυστέρηση της έναρξης
του αγώνα κατά μισή ώρα όσο και τη
διακοπή μετά την επίτευξη του γκολ του
Παναθηναϊκού. Οι δυο ΠΑΕ κινδυνεύουν να ξεκινήσουν το νέο πρωτάθλημα με τιμωρίες έως και τέσσερις
αγωνιστικές χωρίς κόσμο. Όσον αφορά
τον Αϊτόρ, ο Σπυρόπουλος, που ήταν στο γήπεδο, ζήτησε το βίντεο για να εξετάσει αν ευσταθούν οι καταγγελίες του ΠΑΟΚ, ότι μόλις σκόραρε στο 34’ με πέναλτι, πανηγύρισε προς την πλευρά των οπαδών του «δικεφάλου» προτάσσοντας τα
γεννητικά του όργανα. Ο Ισπανός παίκτης κινδυνεύει με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο. Σε
ανάλογη περίπτωση το 2017, ο τότε παίκτης του ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας είχε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές και 120
ευρώ πρόστιμο.

Νέα ΑΕΚ, νέα φανέλα,
παλιός Μάνταλος
Τη νέα της φανέλα της προσεχούς σεζόν παρουσίασε η ΑΕΚ. Την προμοτάρουν οι Τζούμπερ, Στάνκοβιτς, Αραούχο και… Μάνταλος. Η συμμετοχή του αρχηγού Πέτρου Μάνταλου έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Μείνει στην ΑΕΚ, γιατί έτσι θέλει ο Δημήτρης
Μελισσανίδης, αρνούμενος να ενδώσει στις επιθυμίες της πλειοψηφίας των οργανωμένων. Σε δυο
ώρες πουλήθηκαν 5.000 φανέλες από την μπουτίκ.

Ο Γκάλης επανέρχεται
στον Άρη!

Ο θρύλος των… θρύλων του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης αναμένεται να ενεργοποιηθεί
στον Άρη! Αυτό τόνισε, όταν ρωτήθηκε σχετικά,
μετά την παρουσίαση βιβλίου φίλου του στη Θεσσαλονίκη. Ο «θεός» δήλωσε ότι θα μιλήσει με
τον πρόεδρο, για να βρεθεί ένα πόστο που
μπορεί να βοηθήσει. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο Άρης πρωτίστως πρέπει να βρει
χορηγούς.

Άρχισε η προετοιμασία της
Εθνικής για το Nations League

Χάντμπολ:
Πρωταθλητής
ο Ολυμπιακός
Πρωταθλητής Ελλάδας για τρίτη φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ.
Σε έναν ανεπανάληπτο τέταρτο τελικό, διαφήμιση του αθλήματος, νίκησε 25-23 την ΑΕΚ στο
κλειστό Κανήθου «Τ. Καμπούρης» και έκανε το 3-1 στη σειρά. Ήταν ο πρώτος τίτλος μετά το 2019.
Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ο Παπαβασίλης, ο οποίος σημείωσε εννιά τέρματα
σε ισάριθμες προσπάθειές του!

Ρόμα - Φέγενορντ στον τελικό του Conference League
Ο πρώτος τελικός της νεοσύστατης διοργάνωσης της UEFA,
Conference League, γίνεται απόψε στα Τίρανα, όπου αντιμέτωπες θα
τεθούν η Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο και η ολλανδική Φέγενορντ (22.00,
Cosmote TV). Ο τελικός επρόκειτο να μεταφερθεί από τα Τίρανα στο
ΟΑΚΑ λόγω εμπλοκής σε σκάνδαλο του προέδρου της αλβανικής
ομοσπονδίας. Τελικά, η UEFA προτίμησε την Αλβανία των σκανδάλων
παρά την Ελλάδα για προφανείς λόγους.

Μόλις οκτώ παίκτες ξεκίνησαν την προετοιμασία
στην Εθνική ομάδα ενόψει των τεσσάρων αγώνων
για το Nations League, αρχές Ιουνίου. Ήταν οι
Μπουχαλάκης, Μασούρας, Ρότα, Τζαβέλλας, Μαυρομάτης, Λημνιός, Μάνταλος και Γιακουμάκης. Οι
υπόλοιποι θα ενσωματωθούν σήμερα στην ομάδα
του Πογέτ. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας
τη Βόρεια Ιρλανδία (2/6) και το Κόσοβο (5/6) και εντός έδρας την Κύπρο (9/6) και το Κόσοβο (12/6).

Τον Παπανικολάου
θέλει ο Ολυμπιακός
Ένα 22άχρονο παιδί, ο Γιάννης Παπανικολάου που
πήρε των ομματιών του και έφυγε από την Ελλάδα
ύστερα από δυο χρόνια σε Πλατανιά και Πανιώνιο
και σήμερα είναι πρωτοκλασάτο όνομα στην Πολωνία με τη φανέλα της κυπελλούχου Ρακόφ, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έχει ήδη κληθεί στην Εθνική
ομάδα από τον Γουστάβο Πογέτ. Ο Παπανικολάου είναι αμυντικό χαφ και με άριστα στατιστικά.
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• Η Σοφία Μουτίδου σπουδάζει για να
γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας!
• Παράδοξο: Το YouΤube «έριξε»
το διαδικτυακό κανάλι της Σεμίνας
Διγενή, με τη δικαιολογία πως περιέχει «επιβλαβές ή επικίνδυνο
περιεχόμενο».
• Ο διάσημος σχεδιαστής Ζαν Πολ
Γκοτιέ, παρέα με τη Μαρία Μπακοδήμου και την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου,
στη Μύκονο!

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

POLITICAL ΑRT

• Συγκλόνισε η Έρρικα Πρεζεράκου για το ατύχημα στη θάλασσα:
«Έλεγαν ότι θα μου κόψουν το χέρι από τον ώμο».

Στο Σεν Τροπέ
η billionaire αμαζόνα

Σ

αββατοκύριακο στο κοσμοπολίτικο θέρετρο
Σεν Τροπέ για την εγγονή του θρυλικού Αριστοτέλη Ωνάση! Φωτογραφίες από την κορυφαία διοργάνωση ιππασίας Longines Athina
Onassis horse show τοποθετούν την billionaire αμαζόνα στην παγκόσμια αθλητική συνάντηση, συμμετέχοντας στους αγώνες με το άλογό της.
Η άλλοτε θλιμμένη Αθηνά φέτος ήταν διαφορετική,
όμορφη, χαμογελαστή, αδυνατισμένη και πιο εξωστρεφής. όπως φαίνεται στα ενσταντανέ που δημοσίευσε το «Global Champions Tour 2022». Δέχτηκε με
χαρά τα συγχαρητήρια των κριτών, όμως αμέσως μετά
εξαφανίσθηκε από τα VIP της αριστοκρατίας, όπου οι
συναθλητές της τσούγκριζαν ποτήρια με ακριβή σαμπάνια και δοκίμαζαν παραδεισένια εδέσματα.
Η «χρυσή» κληρονόμος έχει επιλέξει έναν πιο low
profile τρόπο ζωής, αρνείται συστηματικά το αστραφτερό lifestyle, τα αριστοκρατικά events και την
«dolce vita» και οι σπάνιες εμφανίσεις της αποτελούν
πρώτο θέμα για τα media.

Νέος έρωτας;
Η Αθηνά Ωνάση δεν πέρασε εύκολα μετά το διαζύγιο με τον Ντόντα, σε αντίθεση με εκείνον, που παντρεύτηκε γρήγορα την όμορφη Denize Severo, το
«τρίτο πρόσωπο» στον γάμο τους.
Η κόρη της αδικοχαμένης Χριστίνας έχει, λοιπόν,
έναν ακόμα λόγο για να αποφεύγει συστηματικά τους

δημοσιογράφους, τις φασαριόζικες παρέες της ελίτ
και τον χαμένο χρόνο σε ανούσιες συζητήσεις και ξενύχτια.
Η απουσία της από τα χλιδάτα πάρτι του «Onassis
Horse Show» στην παραλία του Pampelonne με τα
τουρκουάζ νερά ήταν αισθητή, και οι φήμες πως πιθανόν να προτίμησε την αγκαλιά του αγαπημένου της
«άναψαν» για τα καλά.
O άντρας που φέρεται να έχει κλέψει την καρδιά
της είναι ο γοητευτικός αναβάτης Αλμπέρτο Ζόρζι.
Η γνωριμία της με τον ζάπλουτο επιχειρηματία έγινε το 2016, όταν εκείνος αγόρασε το άλογο Κορνέτο
Κ, με το οποίο ο πρώην σύζυγός της Αλβάρο ντε
Μιράντα κατέβαινε σε αγώνες ιππασίας. Έτσι ξεκίνησε η φημολογούμενη σχέση τους, από μια επαγγελματική συναλλαγή που σταδιακά έγινε φιλική
και με τον χρόνο, αργά και προσεκτικά πέρασε σε
άλλο επίπεδο.
Τα πρώτα δημοσιεύματα περί ειδυλλίου με τον Ιταλό
ιππέα κυκλοφόρησαν πριν από πέντε χρόνια, αλλά
γρήγορα μπήκε… φρένο, καθώς ο Λατίνος γόης ήταν
παντρεμένος. Μέχρι πέρυσι! Ο κούκλος αθλητής ζήτησε διαζύγιο από τη σύζυγό του και γνωστή σχεδιάστρια μόδας Αναλίσα Γκουιντίνι και τα ταμπλόιντ επανήλθαν με πηχυαίους τίτλους.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί σε δηλώσεις του πως υπάρχει
ειδύλλιο με την κληρονόμο, ωστόσο όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, όπως λέει και ο σοφός λαός.

• Φήμες θέλουν άδοξο τέλος στη σχέση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
Ντέμη Νικολαΐδη με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, με απόφαση της τελευταίας.
• «Έχει τύχει να με κυνηγάνε φωτογράφοι σε σοκάκια, ένας μπροστά, ένας πίσω, ένας από το πλάι.
Ήταν παρενόχληση», ξέσπασε η
Κατερίνα Παπουτσάκη.
• «Δεν ήθελα γενικά ένα παιδί, ήθελα
το παιδί του Βύρωνα», εξομολογήθηκε για τον σύζυγό της η Εριέττα Κούρκουλου.
• Στις Κάννες βρίσκεται επίσης η
Ηλιάνα Παπαγεωργίου, παρέα με
τον beauty expert Δημήτρη Γιαννέτο.
• Χώρισε η Κάτια Ταραμπάνκο. Έξαλλος ο σύντροφός της, την κατηγόρησε
για παράλληλη σχέση.
• Η Ναόμι Κάμπελ γιόρτασε τα 52α
γενέθλιά της στις Κάννες με τον
ελληνικής καταγωγής σχεδιαστή
Peter Dundas και τον σύντροφό
του Ευάγγελο Μπούση.

• Τον αρχιτέκτονα Σπύρο Σούλη θα
δούμε ξανά στη μικρή οθόνη, με δική
του εκπομπή στο Open.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Νέα κόντρα:
Ουγγαρέζος VS Μαλέσκου

H

πρόσφατη δήλωση της παρουσιάστριας Ιωάννας Μαλέσκου
πως για μια περίοδο βρισκόταν επαγγελματικά στο μάτι του
κυκλώνα ενέπνευσε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλύσει τη
φράση και να της κάνει μάθημα ελληνικών! «Επειδή είναι λάτρης της
σωστής χρήσης των λέξεων και των εννοιών, στο “μάτι του κυκλώνα”
επικρατεί ηρεμία, αλλά να της το πείτε με τρόπο, σας παρακαλώ πολύ», έγραψε ειρωνικά ο συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκη. Η οικοδέσποινα του «Love it» δεν του χαρίστηκε και του απάντησε μέσω
της εκπομπής της: «Αυτό το μάτι του κυκλώνα! Θα μας ακούει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος έχει δώσει μια ιδιαίτερη εξήγηση. Αλλά με μεγάλη χαρά θα του κάνω τουίτ τι ακριβώς σημαίνει για εμάς
που μετεωρολογικά δεν έχουμε γνώσεις, ούτε οφείλουμε να έχουμε. Έλα, Δημήτρη, τα φιλάκια μου, από τη… σόουπιτς με αγάπη».

«Γαμπρός»
στις Κάννες
Κωστής Μαραβέγιας και Τόνια
Σωτηροπούλου στις Κάννες για
το διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου! Επτά μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδοποιός ξαναφόρεσε κοστούμι by the book για
το κόκκινο χαλί, κάνοντας τον
απολογισμό της ημέρας: «Χαλάλι η κοστουμιά στα κόκκινα τα
φόντα και στις σκιές του Miramar! Ήρθα να δω ταινίες, τίποτα
σπουδαίο μέχρι στιγμής, αλλά ο
ήλιος καίει και οι παραλίες είναι
γεμάτες!».

Θύμα απατεώνα

Οργισμένη ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού.
Η παρουσιάστρια κατήγγειλε δημόσια τη διαδικτυακή δράση απατεώνα με θύματα followers
της εκπομπής της «Καλύτερα δεν γίνεται», ενημερώνοντας: « Έχω πολλούς φίλους στο Instagram, που είτε την πάτησαν με τον απατεώνα
που χρησιμοποιεί το logo της εκπομπής και το
url του AlphaTV (τους έφαγε λεφτά εννοώ), είτε
απλώς με ρωτάνε τι να απαντήσουν στο dm που
τους στέλνει και τους ζητάει στοιχεία και πιστωτικές κάρτες. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, εμείς τον
καταγγείλαμε -αν θέλετε, βοηθήστε».

Να γιατί αποχώρησαν

30άρισε το…
«Αναστατώνομαι»
Ένα θρυλικό, «πλατινένιο» τραγούδι της
Κατερίνας Στανίση, ένα γνήσιο λαϊκό κομμάτι διά χειρός Νίκου Καρβέλα που εκτίναξε την καριέρα της στα ύψη, γιορτάζει τριάντα χρόνια επιτυχίας. Την αποκάλυψη για το
διαχρονικό σουξέ έκανε η ίδια, ανακοινώνοντας με συγκίνηση. «Μα 30 χρόνια “Αναστατώνομαι”; Χρόνια μας πολλά λοιπόν!»,
έγραψε στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα
art work ασπρόμαυρο πορτρέτο της με κόμμωση εποχής.

«Sexy laundry»
Η Ρένια Λουιζίδου θα πάρει τη θέση της Δάφνης Λαμπρόγιαννη
στην παράσταση «Sexy laundry» στο πλευρό του Σπύρου
Παπαδόπουλου. Η τελευταία αποχώρησε αιφνίδια από το έργο,
αφήνοντας αιχμές για τον ηθοποιό, ωστόσο η θεατρική
παραγωγή θα συνεχιστεί αφού βρέθηκε αντικαταστάτρια. Οι
δύο πρωταγωνιστές θα συναντηθούν επαγγελματικά σχεδόν
τριάντα χρόνια μετά τη συνεργασία τους στους θρυλικούς
τηλεοπτικούς «Απαράδεκτους».

Άρον άρον επέστρεψαν από την Καμπότζη ο
Μαυρίκιος Μαυρικίου και η αρραβωνιαστικιά
του Ιλάειρα, εγκαταλείποντας τα γυρίσματα
του «Asia Express». Ο θεατρικός παραγωγός
ισχυρίσθηκε πως η χώρα ήταν πολύ βρόμικη,
αφήνοντας υπονοούμενα για την αποχώρησή
τους: «Μόλις παίξουν τα επεισόδια, θα δείτε
γιατί δεν είμαστε στο παιχνίδι. Αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς μας βγήκαν. Εκεί ανακάλυψα ότι το ευαίσθητο σημείο μου είναι όταν βλέπω αυτό το κορίτσι να μην είναι με τη χαμογελάρα».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Σχέση τριχόπτωσης
και παχυσαρκίας

Κ

αι όμως η παχυσαρκία αλλά και μια
διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε
λιπαρά, ακόμα και για τέσσερις μόλις
ημέρες, μπορεί να οδηγήσουν σε
αραίωση και απώλεια των μαλλιών. Ο λόγος είναι
ότι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν μείωση των
βλαστοκυττάρων που βρίσκονται στον θύλακα
της τρίχας, μέσω της επαγωγής ορισμένων
φλεγμονωδών σημάτων, εμποδίζοντας την αναγέννησή του.
Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με ιαπωνική μελέτη που έχει δημοσιευθεί στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό «Nature», διευρύνουν τις
γνώσεις για τις επιπτώσεις που έχει η παχυσαρκία στον οργανισμό. «Τα μαλλιά αναπτύσσονται
από τα βλαστοκύτταρα που βρίσκονται στους θύλακες των τριχών. Η ανάπτυξη των μαλλιών
εξαρτάται από την ανανέωσή τους σε κάθε κύκλο
του τριχοθυλακίου. Η γήρανση εμποδίζει την
αναγέννηση των βλαστοκυττάρων, οδηγώντας σε
περιορισμό του αριθμού τους και επομένως σε
αραίωση των μαλλιών», εξηγεί ο δερματολόγοςαφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου και συμπληρώνει: «Δεδομένης της παγκόσμιας αύξησης των ανθρώπων που πάσχουν από παχυσαρκία, μια νόσος που προδιαθέτει για πολλές άλλες
ασθένειες ειδικά στους ηλικιωμένους, τα ευρήματα των Ιαπώνων ερευνητών θα μπορούσαν δυνητικά να μας δείξουν τον δρόμο για την αναστολή της τριχόπτωσης και αραίωσης των μαλλιών ή
παράτασής της για πολλά χρόνια αργότερα. Αυτή
η εξέλιξη θα μπορούσε να βοηθήσει την ψυχο-

λογία ανδρών και γυναικών που χάνουν τα μαλλιά τους, απαλλάσσοντάς τους από τα υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης».
Προς το παρόν, αυτή η διαταραχή, που οφείλεται τόσο σε περιβαλλοντικούς-τροποποιήσιμους

Σχέδιο δράσης
Η βάση για το σχήμα της θεραπείας που θα
ακολουθηθεί είναι η διενέργεια ενός ψηφιακού τριχοριζογράμματος υψηλής ανάλυσης. Η εξέταση αυτή παρέχει πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των τριχοθυλακίων και των τριχών που υπάρχουν, με σκοπό την ποσοτική και ποιοτική μέτρηση της
προσδοκώμενης βελτίωσης της τριχοφυΐας. «Τα σύγχρονα συστήματα ανάλυσης
των μαλλιών υπολογίζουν (εκτός από τον
αριθμό των τριχοθυλακίων που είναι απαραίτητη πληροφορία και πριν από μια μεταμόσχευση μαλλιών) την πυκνότητα των
μαλλιών, τον λόγο αναγενών/καταγενών,
τον αριθμό και την πυκνότητα των χνοώδων
τριχών καθώς και τις τελικές τρίχες. Αν και
δεν μπορούμε να υποσχεθούμε θαύματα,
έχοντας αυτά τα όπλα στη διάθεσή μας, η
επιθυμία για βελτίωση της εμφάνισης και
κατά συνέπεια της αυτοπεποίθησης είναι
κάτι περισσότερο από εφικτή», καταλήγει ο
δρ Χρήστος Στάμου.

Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

παράγοντες όσο και γενετικούς, εξαρτάται από
την αιτία που την προκαλεί. Η απώλεια των μαλλιών που οφείλεται σε απώλεια βάρους, στρες,
έλλειψη σιδήρου ή πρωτεϊνών, νόσους ή καταστάσεις που προκαλούν ορμονικές αλλαγές και
σε θεραπεία κατά του καρκίνου, είναι προσωρινή και σταματά με παρεμβάσεις για την ισορρόπηση των θρεπτικών συστατικών που λείπουν ή
υπάρχουν σε μεγαλύτερες από το φυσιολογικό
ποσότητες στον οργανισμό, με τον έλεγχο του
στρες, τη διαχείριση της νόσου που ευθύνεται
(π.χ. υποθυρεοειδισμός) ή χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση, όπως συμβαίνει στην τελευταία
περίπτωση, καθώς τα μαλλιά θα φυτρώσουν ξανά μετά το πέρας της θεραπείας. Υπάρχουν,
όμως, και πολλές αιτίες τριχόπτωσης που χρήζουν παρέμβασης. Μάλιστα, όσο πιο σύντομα
αρχίσει η θεραπεία τόσο λιγότερα μαλλιά θα χάσει ο ασθενής. Ως επιβοηθητική ή θεραπεία συντήρησης συστήνονται σαμπουάν για τον έλεγχο
δερματοπαθειών που συνυπάρχουν συνήθως με
την τριχόπτωση.

Μια διατροφή υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά ακόμα
και για 4 μόλις ημέρες μπορεί να
οδηγήσει σε αραίωση και απώλεια
των μαλλιών
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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)
Βρίσκεστε πολύ κοντά στο να λύσετε παλιές οικονομικές υποθέσεις, κάτι που θα
σας δημιουργήσει την πεποίθηση της
επιτυχημένης στιγμής. Έχετε μια έντονη
επιθυμία να επηρεάσετε κάποια επαγγελματικά σας θέματα.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Είναι μια πολύ καλή μέρα για να επικοινωνήσετε και να ψάξετε να βρείτε λύσεις
που θα σας κάνουν ισχυρούς πάνω σε
ένα ζήτημα. Θέλετε να ελέγξετε μέσω της
επικοινωνίας σας πρόσωπα και καταστάσεις.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Θα πρέπει να ενεργήσετε παρασκηνιακά
και αυτό θα σας βοηθήσει να ενδυναμωθείτε ψυχικά αλλά και διανοητικά. Κάποια πράγματα θα αποκαλυφτούν και
εσείς θα έχετε τύχη από αυτό το γεγονός.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Είναι η στιγμή που θα χρειαστείτε τη βοήθεια από δικά σας πρόσωπα, που θα τους
έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Μια καλή
συζήτηση, ένας περίπατος, κάποια λόγια,
θα ευνοήσουν σημαντικά τα σχέδιά σας,
αλλά και τις σχέσεις σας με τους άλλους.

Λέων

(23/7-22/8)
Σήμερα θα νιώσετε ότι έχετε να δώσετε
πάρα πολλά πάνω στα επαγγελματικά σας
σχέδια. Η οικογένεια, αλλά και η κοινωνική σας καταξίωση, κάτι θα κερδίσουν μέσα από την ευστροφία σας.

Σ

ήμερα ο ανάδρομος Ερμής δημιουργεί ένα πολύ
ευνοϊκό τρίγωνο με τον Πλούτωνα, μια πολύ
σημαντική στιγμή για να συγκεντρωθούμε πιο
εύκολα στους στόχους μας και να έχουμε πιο
βαθιά σκέψη. Βέβαια, η ανάδρομη πορεία του Ερμή δείχνει
ότι έχουμε αφήσει πίσω μας κάτι που τώρα ζητά να
ολοκληρωθεί. Τα ζώδια της Γης (Ταύρος, Παρθένος και
Αιγόκερως) του τρίτου δεκαημέρου θα έχουν την τιμητική
τους και θα ευνοούνται αρκετά.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Μια πολύ δυνατή μέρα, όπου θα έχετε τύχη μέσα από τα συναισθήματά σας, αλλά
και τις ιδέες σας, που θα γίνουν πανηγυρικά αποδεκτές από τους άλλους. Η αισιόδοξη πλευρά σας θα ανταμείψει τις
προσπάθειες που έχετε κάνει για μια
υπόθεσή σας.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Έως και τα μέσα Ιουνίου θα έχετε τακτοποιήσει κάποιες υποθέσεις σας, που
αφορούν κυρίως τα οικονομικά σας. Γίνεστε περισσότερο διορατικοί και φροντίζετε να έχετε στο πλάνο σας κάποια ζητήματα που αφορούν τις πιο βαθιές σας
επιθυμίες.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Ο ανάδρομος Ερμής απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την επικοινωνία σας, εφόσον η
καλή επιρροή που έχει με τον Πλούτωνα
θα γοητεύσει και τους πιο δύσκολους
ακροατές.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Είστε έτοιμοι να κάνετε τις αλλαγές πάνω σε ένα επαγγελματικό σας σχέδιο. Είναι επίσης η στιγμή που θα παρουσιαστούν ευκαιρίες, οι οποίες αφορούν τα
οικονομικά σας, αλλά και τη φροντίδα
της υγείας και της εμφάνισής σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Ο Πλούτωνας με τον Ερμή θα ενεργοποιήσουν τη θετική σας σκέψη πάνω σε ένα
προσωπικό σας θέμα. Καλό θα είναι να
μην κρατάτε στο σκοτάδι τις σκέψεις
σας, αλλά να τις βγάλετε από μέσα σας,
εφόσον είναι οι δικές σας αλήθειες.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνουν
κάποια οικογενειακά θέματα πιο κατανοητά στους άλλους έχει φτάσει. Ίσως
να έχετε προσπαθήσει αρκετά και κατά
το παρελθόν, κάτι που μάλλον δεν το είχαν εκτιμήσει κάποια πρόσωπα από το
στενό οικογενειακό σας περιβάλλον.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Είναι μια πολύ βοηθητική μέρα για την
επικοινωνία σας, όταν μάλιστα αφορά
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως να
ήρθε η στιγμή να φροντίσετε μια πληγή
σας, που τη δημιούργησε χωρίς τη θέλησή του ένα δικό σας πρόσωπο.

ΡOLITICAL

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 MAΪΟΥ 2022

32

#ELLI

Πού το πάει ο Ερντογάν

Τ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο Τούρκος
πρόεδρος τίναξε
στον αέρα
και το περίφημο
γεύμα
της Κωνσταντινούπολης

ο μόνο που αναμέναμε όλοι ήταν η
στιγμή της έκρηξής του για το εξαιρετικά θερμό κλίμα μέσα στο οποίο
πραγματοποιήθηκαν η επίσκεψη του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ, η ομιλία του στο Κογκρέσο, οι διαρροές
για την επίδοση του χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε υψηλόβαθμους Αμερικανούς και φυσικά η προειδοποίηση του κ. Μητσοτάκη προς την
Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει τον κίνδυνο αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ,
όταν λαμβάνει αποφάσεις για την προμήθεια
στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή.
Για όσους δεν θυμούνται, περίπου την ίδια
απειλή είχε εκτοξεύσει ο σουλτάνος και δύο
χρόνια πριν, όταν με φόντο τα βίαια επεισόδια
στον Έβρο και την πολύπλευρη και θερμή υποστήριξη της χώρας μας από τις ευρωπαϊκές
ηγεσίες είχε προειδοποιήσει ότι «με τον Μητσοτάκη δεν θέλω να καθίσω στο ίδιο τραπέζι».
Ο καιρός πέρασε και όχι απλώς συναντήθηκε
με τον Έλληνα πρωθυπουργό τρεις φορές, αλλά
την τελευταία τού έκανε και το τραπέζι με θέα
τον Βόσπορο. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στη
συγκυρία, καθώς η γειτονική χώρα έχει μπει
ήδη σε άτυπη προεκλογική περίοδο και ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να

κερδίσει το χαμένο λόγω της τεράστιας οικονομικής κρίσης έδαφος. Και το επιδιώκει με τον
τρόπο που γνωρίζει καλά και που μέχρι σήμερα
«έπιανε»: με εθνικιστικές κορόνες και σολαρίσματα και κατά μέτωπον επιθέσεις σε Ελλάδα
και Κύπρο.
Το μεγάλο ερώτημα είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένος αυτήν τη φορά να τραβήξει το σχοινί. Κυρίαρχη εκτίμηση στην Αθήνα είναι ότι δύσκολα θα αποφασίσει την πρόκληση θερμού
επεισοδίου στο Αιγαίο, καθώς σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα τον ταυτίσουν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την αναθεωρητική πολιτική του που βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας της Δύσης. Κομβικό σημείο για να προβλέψει κανείς με σχετική ασφάλεια τα επόμενα βήματα του Ερντογάν θα είναι ο
τρόπος με τον οποίον θα αντιδράσει τελικά στην
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο
ΝΑΤΟ. Διπλωμάτες με εμπειρία προεξοφλούν
ότι τα σχετικά μηνύματα έχουν ήδη σταλεί και
με μεγάλη σαφήνεια από την Ουάσιγκτον προς
την Άγκυρα. Μένει να δούμε αν τα έλαβε η
Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, οι μέρες είναι πονηρές. Και μπορεί να μη ζήσουμε ξανά ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αλλά το ότι έρχεται
θερμό καλοκαίρι είναι πασιφανές. Το αν θα

δούμε νέα έξοδο σεισμογραφικών, αποστολή
πλωτών γεωτρύπανων στην κυπριακή ΑΟΖ (ας
ευχηθούμε να είναι μόνο αυτή) ή κάτι αντίστοιχο, θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Μέχρι τότε η
Τουρκία θα ανοίγει κάθε μέρα και πιο πολύ την
«κάνουλα» του Μεταναστευτικού, πιέζοντας
Ελλάδα και ΕΕ με νέο, μαζικό κύμα μεταναστών.
Όλα τα παραπάνω είναι πολύ πιθανό να συμβούν. Όπως εσχάτως αρχίζει και δημιουργείται
η εντύπωση ότι είναι πολύ πιθανό οι τελευταίες
κινήσεις να μη συνιστούν κομμάτι μιας στρατηγικής αλλά ανθρώπινη αδυναμία. Να είναι δηλαδή το αποτέλεσμα της απώλειας της ψυχραιμίας ενός ηγέτη, ο οποίος αδιαμφισβήτητα έχει
την ικανότητα να βλέπει μακριά. Τόσο ώστε να
καταλαβαίνει αυτά που του έρχονται και να συνειδητοποιεί μέρα με τη μέρα ότι η απέχθεια
των Αμερικανών νομοθετών για τον αυταρχισμό, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εισβολές και τις κατοχές είναι γνήσια
και πολύ μεγάλη! Που σημαίνει ότι θα πρέπει να
χώσει ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη σε
lobbies και λοιπούς για να κερδίσει το στοίχημα
των F-16. Από το αν θα κερδίσει ή όχι το στοίχημα θα κριθούν πολλά. Τόσο για το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και για την ίδια την
πολιτική επιβίωση του κ. Ερντογάν.

