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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ

«Γάζωνε» για μια ώρα
τα 19 αγγελούδια
ΚΡIΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝOΜΟ ΠΕΡI OΠΛΩΝ

ΣΕΛ. 20

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΙΛΙΝΤΣΑΡΟΓΛΟΥ - «ΣΚΟΤΩΜΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

«EΒΓΑΛΕ 1 ΔΙΣ.
ΚΑΙ ΔΡΑΠΕΤΕYΕΙ
ΔΡΑΠΕΤΕYΕΙ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΕΡΝΤΟΓAΝ»
• Κατονόμασε ως «βιτρίνες» τα ιδρύματα Türgev και Ensar
• Με μηνύσεις απειλεί ο Τούρκος πρόεδρος
ΣΕΛ. 5

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ «ΣΟΥΛΤΑΝΟ»

«Αν θεωρεί ότι δεν θα υπερασπιστώ
την κυριαρχία μας, κάνει λάθος»

ΣΕΛ. 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝEΟ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»
ΣΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ!
ΣΕΛ. 17

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡΠΑΓΗ 6ΧΡΟΝΟΥ,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ
ΣΕΛ. 13

F-35

«ΣΤΡΩΝΟΥΝ» ΔΙΑΔΡΟΜΟ
ΣΕ ΑΡΑΞΟ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
ΣΕΛ. 12
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Ο ΣΥΡΙΖΑ δέσμιος του παρελθόντος

Τ

ο ταξίδι του Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και η ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο ήταν αρκετά
για να αντιστραφεί το κλίμα, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, να ανακοπεί η μικρή, ούτως ή άλλως, κυβερνητική φθορά και να αρχίσει να
ξανανοίγει η «ψαλίδα». Και αυτό είναι κάτι που δείχνει
πολλά για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, για την
εικόνα της κυβερνητικής παράταξης αλλά και για τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ο
οποίος θεωρητικά προβάλλει ως η εναλλακτική πρόταση στον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιούλιο του 2019 και μετά βλέπει τα
ποσοστά του στα χαμηλά, αφού αρχικά... κατρακύλησαν και στη συνέχεια έμειναν σχεδόν στάσιμα. Βέβαια, αυτό μπορείς να το αποδώσεις στις κακές εταιρείες και στα λάθος επιστημονικά εργαλεία τους, για
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να το πούμε κομψά, όμως δεν μπορείς να κρύψεις την
πραγματικότητα που θέλει από τη μία τους πολίτες να
του χρεώνουν στείρα αντιπολίτευση και απουσία προγραμματικών προτάσεων κυβερνητικά εφαρμόσιμων
και από την άλλη να μην υπάρχει αυτό που λέμε «ρεύμα» στην κοινωνία, έστω και σε κάποια τμήματά της.
Γιατί αν αυτό υπήρχε, όπως για παράδειγμα το 2015,
θα αποτυπωνόταν κάπου. Σε κάποιες κλαδικές εκλογές, σε κάποιες επαγγελματικές κινητοποιήσεις, στις
κάλπες των φοιτητών, κάπου τέλος πάντων. Τώρα τι
μπορεί να επιδείξει, όταν για παράδειγμα στην ΕΙΝΑΠ,
στους νοσοκομειακούς γιατρούς Αθήνας-Πειραιά δηλαδή, εκεί όπου διαθέτει και το «βαρύ πυροβολικό»
που ακούει στο όνομα Παύλος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να χάσει και μία έδρα και να βλέπει την πλάτη
και της Παγώνη και του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ή
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στους φοιτητές, εκεί όπου οι σπουδάζουσα νεολαία
γύρισε την πλάτη στο Bloco.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά θέματα παραμένει δέσμιος του
παρελθόντος του. Μπορεί να πολλαπλασίασε τα μέλη
του, μπορεί να πέτυχε την επιδιωκόμενη εδώ και χρόνια διεύρυνση μέσα από πολλές φουρτούνες και δυσκολίες, μπορεί να άνοιξε τις πόρτες για να περάσουν
μέσα επιτυχημένοι επαγγελματίες, πρωταγωνιστές
των τοπικών κοινωνιών και πρόσωπα με κοινωνική
δράση, όμως φαίνεται ότι το έκανε με λάθος τρόπο.
Από τα πάνω προς τα κάτω και όχι το αντίστροφο που
δείχνει ενθουσιασμό και ορμή. Και αυτό φαίνεται και
στις «κακές δημοσκοπήσεις», που απέναντι στην
εσωκομματική «κοσμογονία» αρκούσε μια ομιλία
Μητσοτάκη για να τα φέρει «τούμπα».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στη Βουλή
η διάσκεψη
για το μέλλον
της Ευρώπης

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: «Θα
υπερασπιστώ την κυριαρχία μας»

Ξ

εκάθαρο μήνυμα κατά της τουρκικής
επιθετικότητας επέλεξε να εκπέμψει
από την Ελβετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης περίπου δύο 24ωρα μετά τις
εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν. «Με την
Τουρκία είμαστε γείτονες, πάντα θα χρειάζεται
να μιλάμε και πάντα θα κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας. Δεν θα είμαστε ποτέ εμείς
που θα διακόψουμε την επικοινωνία με τους
γείτονές μας. Από την άλλη, όμως, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή δεν θα διεθνοποιήσω
ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύπωση».
Στενοί του συνεργάτες επισημαίνουν πως ο
κ. Μητσοτάκης επιχείρησε μέσω του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, το οποίο παρακολουθεί με προσοχή η διεθνής κοινότητα, να
εκθέσει την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, αλλά και να καταδείξει ποια δύναμη
απεργάζεται στην πράξη την αποσταθεροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ,
την ώρα που η «πληγή» του Ουκρανικού παραμένει ανοιχτή. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την
πρακτική των υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά
απαράδεκτη, αντιπαραβάλλοντάς τη με τις
τωρινές παραβιάσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών του εναερίου χώρου Σουηδίας και
Φινλανδίας. «Θα θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, έως ότου η
Τουρκία αλλάξει τη συμπεριφορά της», διε-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ουκρανικό, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
και την ευρωπαϊκή απάντηση στο μείζον ζήτημα των ενεργειακών ανατιμήσεων.

mourelatos.sp@gmail.com

«Καμπανάκι» για τη στήριξη
των νοικοκυριών

μήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κυβερνητικά στελέχη προϊδεάζουν πως η
Αθήνα σκοπεύει να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα τη νέα έξαρση
της τουρκικής παραβατικότητας, καθώς το
τρίγωνο Μέγαρο Μαξίμου - υπουργείο Εξωτερικών - Πεντάγωνο επεξεργάζεται συγκεκριμένα σενάρια για κάθε πιθανή τουρκική
κλιμάκωση. Στελέχη με γνώση του κυβερνητικού σχεδιασμού τονίζουν με νόημα πως η
επιλογή της Αθήνας να διεθνοποιήσει το ζήτημα δεν είναι άσχετη με την τρέχουσα διεθνή συγκυρία. Στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν
πως το διεθνές σκηνικό σήμερα είναι ουσιωδώς διαφορετικό από το αντίστοιχο του 2020
και επισημαίνουν πως η επιχειρούμενη από
την Αθήνα ταύτιση του Ταγίπ Ερντογάν με τον
αναθεωρητισμό δημιουργεί στους Δυτικούς
συμμάχους μας τον συνειρμό πως Πούτιν και
Ερντογάν βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι
θα αξιοποιήσει την ευκαιρία της έκτακτης
Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ώστε να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας για
την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα,
μολονότι η ατζέντα της Συνόδου αφορά το

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός επικαιροποίησε από το Νταβός και τη συζήτησή του με
τον πρόεδρο του Φόρουμ, Μποργκ Μπρέντε,
την πρότασή του για την επιβολή πλαφόν στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου ενόψει
και της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής,
Δευτέρα και Τρίτη στις Βρυξέλλες. «Δεν θέλω να βρεθούμε σε μια κατάσταση, όπου θα
δαπανούμε πόρους, επιδοτώντας τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τον
εθνικό προϋπολογισμό και η ΕΕ δεν θα μας
υποστηρίζει», σημείωσε χαρακτηριστικά,
καλώντας, όπως είπε, τους συναδέλφους του
να «δουν τη μεγάλη εικόνα» και να λάβουν
μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς, όπως προέβλεψε, «μας περιμένει δύσκολος χειμώνας».

Όσο ο «σουλτάνος» προσπαθεί
να περιορίσει το πρόβλημα στα
στενά όρια της Μεσογείου και του
Αιγαίου, τόσο ο «πρωθυπουργός»
θα το διεθνοποιεί

Στον απόηχο των τουρκικών
προκλήσεων επί της ρητορικής και επί του πεδίου, ο
αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μ. Βαρβιτσιώτης από το βήμα της Βουλής
έστειλε σαφές μήνυμα προς
τους εταίρους μας στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως
πρέπει να αντιτάσσεται στον
αναθεωρητισμό και να είναι
πιο ευέλικτη στην αντιμετώπιση κρίσεων.
«Θέλουμε μια Ευρώπη με
γεωστρατηγικό αποτύπωμα
και με βαθύτερη συνεργασία
στους τομείς της εξωτερικής
πολιτικής και άμυνας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Βουλής για τα αποτελέσματα
της διάσκεψης για το μέλλον
της Ευρώπης.
Αναφέρθηκε επίσης στην
απροθυμία των εταίρων να
επιβάλουν κυρώσεις προς
την Τουρκία, ειδικά μετά την
παραβίαση της κυπριακής
ΑΟΖ. «Όσο και να μας πληγώνει το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να επιβάλουμε
κυρώσεις στην Τουρκία ως
αποτέλεσμα του βέτο που
έθεσαν κράτη-μέλη, αυτό
δεν σημαίνει ότι καθιστά την
Ευρώπη ανίκανη να δράσει,
αναποτελεσματική και
άχρηστη», είπε αναφορικά
με το ενδεχόμενο κατάργησης της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων.
Την άποψη ότι η γαλλική
πρόταση για τη δημιουργία
ad hoc ενός ευρωπαϊκού
στρατού που θα επεμβαίνει
όταν τα σύνορά μας κινδυνεύουν πρέπει να αποτελέσει πυξίδα και να προχωρήσει, διατύπωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Ευάγγελος Μεϊμαράκης.
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Θερμό καλοκαίρι βλέπει το ΥΠΕΞ

Θ

ερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά περιμένει η Αθήνα,
με τις ενέργειες της Άγκυρας
να θυμίζουν έντονα την κρίση
του 2020. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχεται μεγάλη πίεση στο εσωτερικό λόγω
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
τουρκική οικονομία και με τις εκλογές να
βρίσκονται το πολύ δώδεκα μήνες μακριά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά
της Τουρκίας, που θα οδηγούσε ξανά τις
δύο χώρες στα πρόθυρα της σύγκρουσης.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η στάση που θα τηρήσει η Αθήνα είναι
ξεκάθαρη, με διπλωματικές πηγές να τονίζουν ότι δεν θα παίξει το παιχνίδι της
έντασης, γιατί αυτό προσπαθεί να επιβάλει ο Ερντογάν, αλλά ούτε θα ανεχτεί νέα
εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού ή
την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας. Η
όξυνση στην οποία θέλει να οδηγήσει τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του Ερντογάν,
που υπολείπεται των πολιτικών του αντιπάλων σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος έχει να αντιμετωπίσει έναν ιδιότυπο εμφύλιο που έχει
ξεσπάσει στο εσωτερικό της Τουρκίας
μετά τις απανωτές «ήττες» στην εξωτερική πολιτική, καθώς ούτε οι εκβιασμοί στο
ΝΑΤΟ ούτε η επιθετική πολιτική απέναντι
στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες
φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Ένα
θερμό επεισόδιο, όμως, θα έστρεφε το
ενδιαφέρον της τουρκικής κοινής γνώμης μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας και θα συσπείρωνε την
εκλογική βάση του Ερντογάν.
Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, διαμηνύει
πως δεν θα σηκώσει το γάντι κάνοντας το
χατίρι στον Ερντογάν, αλλά ξεκαθαρίζει
πως, παρά τις εμπρηστικές δηλώσεις του
Τούρκου προέδρου, παραμένει ανοιχτή
στον διάλογο, όχι όμως υπό το καθεστώς
απειλών και παραβιάσεων. Είναι σαφές,
πάντως, ότι η Άγκυρα θα ρίξει στο τραπέζι
κάθε «όπλο», προκειμένου να βγει από τη
δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει.

Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι όσο το
ζήτημα των F-16 παραμένει παγωμένο
στο αμερικανικό Κογκρέσο και ο πρόεδρος Μπάιντεν αρνείται να δει τον Ερντογάν, τόσο η Άγκυρα θα βάζει στο στόχαστρο και την Ουάσιγκτον, την οποία ήδη
κατηγορεί για συμμαχία με την Αθήνα
απέναντι στα συμφέροντα της Τουρκίας.
Εκτός, όμως, από τις ρητορικές προκλήσεις και απειλές, η ελληνική πλευρά
παρατηρεί με ιδιαίτερη ανησυχία και τις
εξελίξεις στο πεδίο. Η αύξηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις ροές
των μεταναστών στον Έβρο και το Ανατολικό Αιγαίο έχει σημάνει συναγερμό στις
ελληνικές Αρχές. Άλλωστε, μία από τις
προεκλογικές δεσμεύσεις του Ερντογάν
είναι η μείωση του πληθυσμού των Σύρων μεταναστών κατά ένα εκατομμύριο.
Η Αθήνα προειδοποιεί πως μια νέα απόπειρα εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού δεν θα γίνει αποδεκτή και ήδη έχει
ζητήσει την αύξηση των περιπολιών και

των κλιμακίων που βρίσκονται στα συνοριακά περάσματα.

Στη «μάχη» και το «Γιουνούς»
Μία ακόμη ανησυχητική ένδειξη είναι η
προαναγγελία του Τούρκου υπουργού
Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, για νέες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα
απέκτησε πρόσφατα το τέταρτο πλωτό γεωτρύπανό της, το οποίο βρίσκεται για εργασίες συντήρησης στο λιμάνι της Μερσίνας. Σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει
ανώτατοι Τούρκοι αξιωματούχοι, εντός
του καλοκαιριού, το γεωτρύπανο θα αναπτυχθεί στην περιοχή ερευνών του χωρίς
όμως να διευκρινίζουν πόσο κοντά στην
ελληνική υφαλοκρηπίδα θα βρίσκεται.
Μια πρώτη γεύση, πάντως, φρόντισε να
δώσει η Άγκυρα βγάζοντας το ωκεανογραφικό «Γιουνούς» για έρευνες στο
Κεντρικό Αιγαίο. Η NAVTEX ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά στο ελληνικό Επιτελείο επικρατεί η αίσθηση ότι αυτό δεν

ήταν παρά μόνο ένα «ζέσταμα» για όσα θα
ακολουθήσουν φέτος το καλοκαίρι.
Επιπλέον, η παραβατική συμπεριφορά
της Τουρκίας στον αέρα, με καθημερινά
μπαράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεων,
ακόμη και βραδινές ώρες, επιτείνει την
ανησυχία της ελληνικής πλευράς. Η Αθήνα, πάντως, διαμηνύει πως καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ από
το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζουν
πως έχουν σχεδιάσει τις απαντήσεις που
θα δοθούν απέναντι σε κάθε παράνομη
ενέργεια της Άγκυρας.

Η Αθήνα είναι
προετοιμασμένη για όλα
τα ενδεχόμενα και
στη διπλωματία και στο πεδίο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στήνει σκηνικό
«Oruc Reis» και
«φυγαδεύει»
εκατομμύρια
στο εξωτερικό

Σ

ε επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο οδηγεί η απόφαση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να
βγάλει ξανά ερευνητικό πλοίο,
θυμίζοντας έντονα τις μέρες του «Oruc
Reis» το καλοκαίρι του 2020. Πρόκειται για
μία ακόμη παράνομη και επιθετική ενέργεια από πλευράς Άγκυρας που δείχνει ότι
ο Ερντογάν θα κινηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο
το επόμενο διάστημα, δοκιμάζοντας ξανά
τις αντοχές της Αθήνας, η οποία αντιδρά με
ψυχραιμία, δείχνοντας, όμως, παράλληλα
την αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Την ίδια στιγμή, η απόφαση αυτή πλαισιώνεται και από μια σειρά άλλων προκλητικών ενεργειών, είτε εργαλειοποιώντας
τους μετανάστες που φορτώνει τις τελευταίες μέρες σε σκάφη με κατεύθυνση τα
ελληνικά νησιά, είτε προκαλώντας με
υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.
Μετά τις παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιήθηκε προχθές υπερπτήση από ζεύγος τουρκικών F-16 σε Οινούσσες και Παναγιά. Οι κινήσεις αυτές δεν
μπορούν να κρύψουν τον εκνευρισμό του
«σουλτάνου» για τα δεινά που έχει υποστεί
τον τελευταίο καιρό η τουρκική οικονομία
και κατ’ επέκταση οι πολίτες της χώρας του.
Δεν είναι, άλλωστε, πολύ μακριά οι εικόνες
που παρουσιάστηκαν πριν από λίγους μήνες με Τούρκους που στοιβάζονταν στη σειρά για να προμηθευτούν ψωμί.
Αυτή η εσωτερική αναστάτωση ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τις σημαντικές
αποκαλύψεις που έκανε τις τελευταίες

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

ώρες ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για τον Τούρκο πρόεδρο.

Βγάζει τα χρήματά του στο εξωτερικό
Ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης
δήλωσε ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τη μεταφορά 1 δισ. λιρών στις ΗΠΑ
από τα ιδρύματα ENSAR και TURGEV, πίσω
από τα οποία φέρεται να βρίσκονται ο γιος
και η κόρη του Τούρκου προέδρου. Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του
ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν και η οικογένειά του έχουν μεταφέρει μέσω ιδρυμάτων-βιτρίνα στις ΗΠΑ 1 δισ. λίρες, προκειμένου -όπως είχε υποστηρίξει νωρίτερανα διαφύγουν στην Αμερική σε περίπτωση
ενδεχόμενης ήττας του στις εκλογές. «Τα
γνωρίζουν αυτά πολύ καλά και οι κωφοί
“σουλτάνοι”. Στόχος μου είναι να ξυπνήσω
έναν γίγαντα που είναι σε κώμα», είπε ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος στη συνέχεια εξήγησε τον τρόπο που στέλνει χρήματα στο
εξωτερικό η οικογένεια του Ερντογάν.
«Ιδρύουν ένα ίδρυμα, αλλά στην Αμερική.
Γιατί στην Αμερική; Περιμένεις από αυτούς
που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε Κατάρ να
πάνε στο Κατάρ; Ξέρουν ότι δεν υπάρχει
νόμος σε αυτές τις χώρες, τους στέλνουν

πίσω με το πρώτο αεροπλάνο. Μπορούν,
ωστόσο, να κρυφτούν πίσω από τους νόμους της Αμερικής, που είναι κράτος δικαίου. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια
νέα Πενσιλβάνια. Τι κάνουν; Δημιουργούν
ένα ίδρυμα-βιτρίνα, βάζουν επικεφαλής
έναν Αμερικανό πολίτη, αλλά η πραγματική
διαχείριση του ιδρύματος ανήκει στα μέλη
της οικογένειας Ερντογάν. Δεν μπορώ να τα
κατονομάσω τώρα. Αυτή η δομή χρειάζεται
χρήματα για άδεια. Επιλέγονται δύο ιδρύματα από την Τουρκία. Ιδρύματα που δήθεν
έχουν δημιουργηθεί για φοιτητές. Τώρα θα
μάθετε ποια είναι αυτά τα ιδρύματα. Είναι
το TURGEV και το ENSAR. Αυτά τα ιδρύματα αρχίζουν να στέλνουν χρήματα στον
Αμερικανό πολίτη: 20 εκατομμύρια δολάρια, 10 εκατομμύρια δολάρια, μια το TURGEV, μια το ENSAR… Δεν σταματούν. Η λίστα με την αποστολή χρημάτων είναι ατελείωτη. Έχουμε τη λίστα με όλα, για το πώς
μετέφεραν 1 δισεκατομμύριο λίρες στην
Αμερική», είπε ο Κιλιτσντάρογλου.

Θα φύγει νύχτα
Όλο αυτό το σκηνικό των αποκαλύψεων
σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας, που αποκαλύπτει τις κοινωνικές ανισότητες του καθεστώτος Ερντογάν, είναι πιθανό να προκαλέσει ακόμα
και τάσεις φυγής που ενισχύονται από τα
μαύρα δημοκοπικά μηνύματα. Αυτά αναφέρουν ότι 6 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι
ο Ερντογάν δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα
από το οικονομικό αδιέξοδο. Αν συνυπολογίσει κάποιος και το γεγονός ότι έναν χρόνο

πριν από τις εκλογές στην Τουρκία κανείς
δεν μπορεί να στοιχηματίσει, όπως άλλοτε,
για την επικράτηση του Τούρκου προέδρου,
μπορεί να κατανοήσει ότι ο «σουλτάνος»
ισορροπεί πλέον επικίνδυνα για τον ίδιο σε
δύο βάρκες, αυτή του διεθνούς παίκτη,
όπως θέλει να αυτοπροβάλλεται, και σε
εκείνη της εσωτερικής πολιτικής και οικονομικής κατάστασης που έχει γίνει για τον
ίδιο πιο απειλητική από ποτέ. Αρκετοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται το πολιτικό του τέλος και ετοιμάζεται για τη διαφυγή του την επόμενη μέρα, φοβούμενος ότι θα έχει το φριχτό τέλος
του Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ανατράπηκε
και θανατώθηκε στην αγχόνη.

Στην αντεπίθεση με μήνυση
Τη στιγμή που το πολιτικό θερμόμετρο
στην Τουρκία μετά τις αποκαλύψεις Κιλιτσντάρογλου χτυπά κόκκινο, ο Ερντογάν
περνά στην αντεπίθεση. Όπως αποκάλυψε
η τουρκική «Sabah», ο δικηγόρος του Ερντογάν, Χουσεΐν Αϊντίν, δήλωσε πως «θα κινηθούμε νομικά λόγω των ισχυρισμών
του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου…».

Πλησιάζει το πολιτικό τέλος
του «σουλτάνου»…
«Θα φαγωθεί εκ των έσω»,
εκτιμούν αρκετοί πολιτικοί
αναλυτές

ΡOLITICAL

6

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2022

Τ

ην τελική του απόφαση για το αν
θα προχωρήσει σε αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα αναμένεται
να πάρει ο πρωθυπουργός τα
επόμενα 24ωρα. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιθανότατα θα ανάψει το «πράσινο φως» για τον ανασχηματισμό μετά τη
Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Όλοι αναμένουν την επιστροφή του πρωθυπουργού από το Νταβός προκειμένου να
πληροφορηθούν αν παραμένει το ίδιο κλίμα που ίσχυε πριν από μερικές μέρες, όταν
είχαν βολιδοσκοπηθεί υπουργοί για το ενδεχόμενο μετακινήσεων αλλά και βουλευτές για μια πιθανή υπουργοποίησή τους.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται
και η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την Παρασκευή στο υπουργικό
συμβούλιο που θα γίνει για πρώτη φορά
έπειτα από περίπου δύο χρόνια με φυσι-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης
αποφασίζει για
τον ανασχηματισμό
κή παρουσία στο Μαξίμου. Δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να δείξει ένα δείγμα των προθέσεών του, συντηρώντας ή
κλείνοντας τα σενάρια περί ανασχηματισμού. Άλλωστε, στην προηγούμενη συνεδρίαση στα τέλη Απριλίου είχε απευθύνει αυστηρές συστάσεις στους υπουργούς, καθώς ορισμένοι σκέφτονταν περισσότερο τον προεκλογικό τους αγώνα
παρά την προώθηση του κυβερνητικού
έργου. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή
εκείνο που προέχει είναι η πορεία της οικονομίας και αν η ΕΕ τελικά αποφασίσει
να αντιμετωπίσει από κοινού την ακρίβεια, κάτι που φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολο με την πληροφόρηση που υπάρχει
από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, οι ίδιες πη-

γές δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προχωρήσει σε
ανασχηματισμό το αμέσως επόμενο διάστημα, βάζοντας ουσιαστικά οριστικό τέλος στα εκλογικά σενάρια, καθώς εκτιμάται πως θα είναι δύσκολο μετά ο πρωθυπουργός να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία το φθινόπωρο, αν και τίποτα δεν
μπορεί να αποκλειστεί.

Ανακάτεμα της τράπουλας
Στο Μαξίμου πιθανότατα να θελήσουν
να εκμεταλλευτούν το θετικό μομέντουμ
που υπάρχει μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και να προχωρήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό κλίμα,
μπαίνοντας με νέο σχήμα στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές. Άλλωστε, ο Ιού-

νιος χαρακτηρίζεται από αρκετά κυβερνητικά στελέχη ως ένας ιδιαιτέρως κομβικός μήνας, από τη στιγμή που θα μπουν
στις τσέπες των πολιτών η αύξηση από τον
κατώτατο μισθό, ενώ θα υπάρξει και το
πρώτο κύμα μειώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.
Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι
πληροφορίες περί ανασχηματισμού, τότε
πρόθεση του πρωθυπουργού, όπως έχει
γράψει η «Political», είναι να ανακατέψει
καλά την τράπουλα των προσώπων που
μετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο με
μετακινήσεις υπουργών, αναβαθμίσεις
υφυπουργών, μείωση του αριθμού των
εξωκοινοβουλευτικών στελεχών και είσοδο ορισμένων βουλευτών σε θέσεις
υφυπουργών.

Κρίσιμο θεωρείται
το υπουργικό συμβούλιο
της Παρασκευής, κατά
το οποίο αναμένεται
να φανερωθούν οι προθέσεις
του πρωθυπουργού

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ άλλαξε το κλίμα
Το επιτυχημένο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και η ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο ενίσχυσαν δημοσκοπικά τόσο την εικόνα του κυβερνώντος κόμματος όσο
και τη δημοτικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός
αυτό αύξησε τη διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφοντας σε διψήφια ποσοστά, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δείχνει, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, να μην εμφανίζει την ίδια
δυναμική που είχε το προηγούμενο διάστημα.
Δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας,
της Marc για τον ΑΝΤ1 και της Metron Analysis για το Mega,
δείχνουν ότι η «ψαλίδα» μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε
φτάνοντας στο 9,9% και στο 10,4% αντίστοιχα, ενώ το 55% τάσ-

σεται υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, το 60% των ερωτηθέντων στη μέτρηση της
Marc χαρακτηρίζει θετική την επίσκεψη του πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ, ενώ στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία,
σύμφωνα με τη Metron Analysis, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αύξησε το ποσοστό του κατά τρεις μονάδες μέσα σε δύο μήνες. Από το 31% τον Απρίλιο έφτασε στο 34% τον Μάιο, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που το ίδιο διάστημα παρέμεινε
σταθερός στο 16% παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάμψη στην
κυβέρνηση λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Ωστόσο, κοινός παρονομαστής και των δύο μετρήσεων είναι η μεγάλη ανησυχία των πολιτών για την αντιμετώπιση της

ακρίβειας. Στο Μαξίμου αναμένουν τα αποτελέσματα των
επόμενων δημοσκοπήσεων, καθώς μέχρι στιγμής οι καταναλωτές δεν έχουν δει τους νέους λογαριασμούς ρεύματος, οι
οποίοι με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα είναι σημαντικά
μειωμένοι. Σύμφωνα με την έρευνα της Marc, το 57,4% χαρακτηρίζει αναγκαίες τις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση,
αλλά τονίζει πως χρειάζονται άμεσα και άλλες, ενώ το 41,1%
υποστηρίζει πως τα μέτρα δεν πρόσφεραν καμία απολύτως
βοήθεια. Από την άλλη πλευρά, η Metron Analysis δείχνει
πως οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 58% αντιλαμβάνονται πως για
τις ανατιμήσεις ευθύνονται οι διεθνείς εξελίξεις, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 39%.
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O Μεϊμαράκης πρότεινε νέο υπουργείο
Σας έχω ωραία νέα στη Βουλή, αφού στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
συμμετείχαν εκτός από τους βουλευτές και οι ευρωβουλευτές αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν τα αποτελέσματα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η
οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 9 Μαΐου και έπρεπε να συζητηθεί η τελική έκθεσή της. Κάπου εκεί πήρε τον λόγο ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και μεταξύ
άλλων πρότεινε, λόγω και της συγκυρίας, να γίνει αυτόνομο υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προτείνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη -που κατέχει τις σχετικές αρμοδιότητες- να
γίνει ανεξάρτητος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων… Άλλωστε, όπως τόνισε, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
υπάρχει αυτό το χαρτοφυλάκιο… Λέτε να έχει μπει σε σκέψεις ο Μητσοτάκης για ένα νέο αυτόνομο υπουργείο;

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Έμπειρος πολιτικός, με
πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στο κεφάλι του,
έλεγε χθες στη Βουλή ότι
το θετικό κλίμα που έχει
δημιουργηθεί (ΗΠΑ, Ερντογάν, δημοσκοπήσεις,
τουρισμός) ίσως «ιντριγκάρει» τον Κ. Μητσοτάκη
να σκεφτεί ακόμα και τις
εκλογές το καλοκαίρι…

KENTΡΙ
Στα δυτικά η Συρεγγέλα με θετικό έργο
Τελικά είναι οριστικό. Ύστερα από ψηστήρι ημερών η Μαρία Συρεγγέλα πείστηκε να κατέβει υποψήφια στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας και θα ξεκινήσει έναν διπλό
αγώνα, καθώς το χαρτοφυλάκιό της έχει πολλά παραδοτέα, όπως, πχ, τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένα
χρήσιμο εργαλείο για τις Ελληνίδες μαμάδες. Αλλά και
τα δυτικά θέλουν πολύ περπάτημα και αγώνα. Στα θετικά,
πάντως, που έχει να αναδείξει είναι ότι έχει δεσμευτεί να λύσει ένα μεγάλο ζήτημα στους επιστημονικούς συνεργάτες της Βουλής, ένα πάγιο
αίτημα, ώστε να μπορούν οι συνεργάτιδες των βουλευτών να παίρνουν
άδεια και επίδομα μητρότητας. Η κυρία Συρεγγέλα ήρθε σε επαφή με
τον κ. Πρωτοψάλτη της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) αλλά και με τον υπουργό
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και τελικά το επίδομα θα το δίνει η ΔΥΠΑ.

Η διδακτική ιστορία
του ναυάρχου Χατζηδάκη

Χ

θες ο Διονύσης
Χατζηδάκης, βουλευτής Νοτίου Τομέα, έλεγε σε συνδαιτυμόνες του στη Βουλή
ότι τον ρώτησαν σε ένα ραδιόφωνο εάν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει καταφέρει να φτάσει πολιτικά τον
πατέρα του, Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη. Προφανώς
ρωτήθηκε διότι έχει ζήσει
και τους δύο. Η απάντησή
του ήταν ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι εφάμιλλος του πατέρα του τόσο
στην αποτελεσματικότητα
όσο και στην πολιτική ακεραιότητα. Επ’ αφορμή της συζήτησης, μάλιστα, θυμήθηκε και μια παλαιότερη ανταπόκριση από παλιό δημοσιογράφο που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη το 1977 για να κα-

ΑΞΙΖΕΙ...
Σε συναντήσεις με βουλευτές του Βορείου Τομέα της Αθήνας έχει προχωρήσει ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χάρης Ρώμας. Ο λόγος είναι ότι
θέλει να διαβλέψει τις προθέσεις
τους σχετικά με την υποψηφιότητά
του στη δημαρχία Χαλανδρίου. Παράλληλα, βρίσκεται και σε διαβουλεύσεις με την Κρίστυ Αγαπητού,
ώστε να μη διασπαστεί για ακόμα μία
φορά η ΝΔ στον κρίσιμο δήμο. Ίσως
εντέλει να έχουμε μια ανακωχή για
χάρη του κομματικού συμφέροντος.

λύψει μια προεκλογική ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τότε προέδρου
των Νεοφιλελευθέρων
στην πλατεία Ελευθερίας
στο Ηράκλειο. Υπήρχε και
αντισυγκέντρωση με άγριες
διαθέσεις που ήταν πολυπληθέστερη της συγκέντρωσης Μητσοτάκη και
όταν ξεκίνησε την ομιλία
του άρχισαν να φωνάζουν,
να βρίζουν και να εκτοξεύουν γιαούρτια. Όμως,
εκείνος ήταν αποφασισμένος και ακέραιος συνέχισε
την ομιλία του μέχρι το τέλος. Τότε ο δημοσιογράφος
που κάλυψε την ομιλία κατάλαβε -και το αποτύπωσε και
στο χαρτί- ότι ο πολιτικός αυτός ήταν αποφασισμένος να
πετύχει.

«Λίφτινγκ» στη Βαρβάκειο
Το «λίφτινγκ» στην ιστορική αγορά της Αθήνας, τη
Βαρβάκειο, εγκαινίασε ο
δήμαρχος της Αθήνας
Κώστας Μπακογιάννης
χθες. Ο Δήμος Αθηναίων
είχε προχωρήσει εδώ και
καιρό σε τεχνικές παρεμβάσεις, προκειμένου οι
επαγγελματίες να υποδέχονται τους καταναλωτές
σε υγειονομικά ασφαλείς εγκαταστάσεις, ώστε και η εργασία τους
να μην είναι ανθυγιεινή αλλά και οι καταναλωτές να μην αποθαρρύνονται να κατέβουν στην Αγορά για τα καθημερινά τους ψώνια.
Υγιεινά, λοιπόν, και νοικοκυρεμένα…

Έπαινος Λαγκάρντ σε Μητσοτάκη
Την απόφαση του πρωθυπουργού και της ελληνικής
κυβέρνησης να φορολογήσει με συντελεστή 90% τα
υπερέσοδα των εταιρειών ενέργειας
εξήρε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία παρακάθισε σε γεύμα μαζί με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ τόνισε πως η ελληνική πολιτική για τη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας βοηθά έμπρακτα και άμεσα τους πολίτες, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια να μειωθεί ο
πληθωρισμός στην Ευρωζώνη.

ΑΞΙΖΕΙ…
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Μου λένε ότι ο Νίκος Παπανδρέου θα διεκδικήσει ακόμα πιο σθεναρά λόγο και ρόλο στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, ασχέτως των διαθέσεων του προέδρου απέναντί του…

Με Δημητριάδη
στο Μαξίμου η Σοφρώνη
Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε η πρόεδρος της ΔΕΕΠ
Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Βανίτα
Σωφρόνη, όπου και συναντήθηκε με
τον διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη. Το μενού της συζήτησης αφορούσε ζητήματα οργάνωσης, επικοινωνίας και
στρατηγικούς σχεδιασμούς
του κόμματος στην Ανατολική Αττική. Όπως τόνισε η κυρία Σωφρόνη
στον Γρηγόρη Δημητριάδη, η απόφαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη να δώσει βήμα και φωνή στην κομματική
βάση είναι πάρα πολύ σημαντική, ισχυροποιεί την
πολιτική αυτοπεποίθηση του κόμματος και δίνει το
έναυσμα για να συνεχίσει την εξωστρεφή επικοινωνία με την κοινωνία.
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«Κλείδωσε»
η υποψηφιότητα
της Μπρέμπου
Η ηθοποιός θα είναι υποψήφια με το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ στον Βόρειο
Τομέα Αθηνών
στις επόμενες
εκλογές. Η Γωγώ Μπρέμπου
είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Βεάκη, ενώ η πρώτη της
τηλεοπτική εμφάνιση
ήταν στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Η ζωή μας μια βόλτα». Επιπλέον,
πρωταγωνίστησε στη μεγάλη τηλεοπτική
επιτυχία της Κάκιας Ιγερινού «Περί ανέμων και υδάτων», που ήταν εξολοκλήρου
γυρισμένη στην Κέρκυρα και προβλήθηκε
στο Mega τις σεζόν 2000-2003 με τον αείμνηστο Θανάση Βέγγο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη κ.ά. Δεν
σας είπα το πιο σημαντικό που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε. Είναι σύζυγος του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη.
Για να ξέρετε: Ο πληθωρισμός
στην Τουρκία τρέχει με 70%. Ο
επίσημος πληθωρισμός, γιατί
οι κακές γλώσσες λένε ότι τα
στοιχεία… μαγειρεύονται και
ο πραγματικός πληθωρισμός είναι τουλάχιστον διπλάσιος. Με τέτοια απώλεια
αγοραστικής δύναμης είναι προφανές γιατί ο
Τούρκος πρόεδρος θέλει να στρέψει αλλού την
προσοχή των πολιτών της γειτονικής χώρας…

Βραβεύει τον Μπουτάρη
η Σακελλαροπούλου
Ασχολίαστο θα το αφήσω, μη λέτε ότι είμαι εμπαθής. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα απονείμει
την Παρασκευή 27 Μαΐου το απόγευμα το
βραβείο «Βύρων Αντίπας» στον Γιάννη
Μπουτάρη για τη μακρόχρονη ευαισθησία
και προσφορά του στην προστασία της
άγριας ζωής στην Ελλάδα. Η βράβευση θα
γίνει στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 70
χρόνια λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), που είναι ο εθνικός χειριστής των προγραμμάτων
Γαλάζιας Σημαίας και Green Key αλλά και η
πιο παλιά οργάνωση που ασχολήθηκε με
ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, παρακινώντας τον κλάδο του τουρισμού να εφαρμόσει πράσινες λύσεις.

Χρονικό του Χρόνου
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Βρόμικο παιχνίδι
στο Αιγαίο

ΚΕΝΤΡΙ
Ο χάρτης της «Γαλάζιας
Πατρίδας» και η Κύπρος

Ε

μείς σας το γράψαμε εγκαίρως από την
«Political». Ο Ερντογάν στήνει σκηνικό
Φεβρουαρίου 2020 όπως έκανε στον
Έβρο και στο Αιγαίο. Επιμένει στην εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού. Για δεύτερη μέρα σκάφη με
μετανάστες, ξεκινώντας από
τα τουρκικά παράλια, επιχείρησαν να εισέλθουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Τέσσερα
φουσκωτά σκάφη με 140 μετανάστες επιχείρησαν να μπουν
στα ελληνικά
χωρικά ύδατα του Αιγαίου από τα τουρκικά παράλια. Οι βάρκες προσπάθησαν να εισέλθουν
στον θαλάσσιο χώρο της Μυτιλήνης, της Χίου
και της Σάμου. Το Λιμενικό απέτρεψε άμεσα το
περιστατικό και παραμένει σε ετοιμότητα.

Ο πρίγκιπας Σαλμάν
στην Αθήνα
Στο τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει στην
Αθήνα ο πρίγκιπας - διάδοχος της Σαουδικής
Αραβίας. Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ή MbS,
όπως είναι διεθνώς γνωστός, θα συνοδεύεται
από πολλούς υπουργούς της κυβέρνησής του.
Πρόθεσή του είναι να υπογραφούν συμφωνίες
πολλών εκατομμυρίων σε όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους. Μακάρι. Το κερασάκι
στην τούρτα είναι ότι -όπως μαθαίνω- ενδέχεται να επισκεφτεί και την Κύπρο! Αν γίνει κάτι
τέτοιο, βλέπω τον Ταγίπ να παθαίνει καρδιακό
επεισόδιο...

Μαθαίνω ότι ο χάρτης που έδειξε ο Έλληνας
πρωθυπουργός στον Λευκό Οίκο έχει ήδη προωθηθεί στον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του
Αμερικανού προέδρου Τζέικ Σάλιβαν. Δεν ξέρω αν θα πεταχτεί σε κάποιο κάλαθο αχρήστων
ή θα αξιοποιηθεί από την αμερικανική ηγεσία,
αλλά κρατάμε το γεγονός ότι όταν ο Έλληνας
πρωθυπουργός μίλησε και για το Κυπριακό και
σημείωσε πως δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η
λύση των δύο κρατών, ο Μπάιντεν σχολίασε το
εξής: «Το καταλαβαίνω απολύτως».

Τα γεωτρύπανα
του «σουλτάνου»

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προσπαθεί να
στήσει σκηνικό τύπου «Oruc Reis». Μέσα στο
καλοκαίρι θα ρίξει και γεωτρύπανο ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση. Συνεπώς
δεν βλέπω από πού προκύπτουν τα περί ήρεμου καλοκαιριού. Πότε τοποθετείται χρονικά
η αποστολή γεωτρύπανου από την Τουρκία
στην Ανατολική Μεσόγειο; Μετά τον Ιούλιο,
λένε οι πληροφορίες. Όταν θα έχουν γίνει οι
επισκευές του τέταρτου πλωτού γεωτρύπανου, το οποίο έφτασε πριν από λίγες μέρες στο
λιμάνι Τάσουτζου στα νότια της χώρας. Και
πού θα κατευθυνθεί; Απέναντι από την Κύπρο.
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπο

Πελώνη: «Η κυβέρνηση θα κινηθεί νομικά»
Θα γελάσει κάθε πικραμένος πάντως διότι, όπως είπε η Πελώνη, η
κυβέρνηση θα κινηθεί νομικά για τη σοβαρή παραχάραξη εγγράφου
του υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό αποκάλυψε η αναπληρώτρια
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, αναφερόμενη στη
διαρροή στα social media παραχαραγμένου εγγράφου που εμφάνιζε
την έγκριση κονδυλίου από το ΥΠΕΞ για τη μετακίνηση της
πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου από
την Ουάσινγκτον στη Βοστόνη για την ομιλία του πρωθυπουργού στο
Boston College ως κονδύλι για εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Οι
Κέλτες της Βοστόνης» και για αγορά «καρπών αραβοσίτου». Τώρα θα
πέσει γέλιο...

Κάτι τρέχει
με τον Καραχάλιο...
O πρώην γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και
Προγράμματος της ΝΔ Νίκος Καραχάλιος είπε ότι
δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα. Mε ανάρτησή
του στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter
αναφέρει ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από βαριά
φωνή η οποία του είπε ότι προκαλεί. Ακόμη,
του υπενθύμισε τι είχε πάθει το πρώην στέλεχος της Vodafone Κώστας Τσαλικίδης.
«“Προκαλείς! Θυμήσου τον Τσαλικίδη… Ξέρεις καλά τι έπαθε...”, είπε η βαριά φωνή στο
τηλέφωνο και έκλεισε», αναφέρει ο Ν. Καραχάλιος και αναρωτιέται «αν υπάρχει ακόμη
παρακράτος στην Ελλάδα». Υπενθυμίζεται ότι
ο 39χρονος τότε Κώστας Τσαλικίδης είχε
βρεθεί απαγχονισμένος στις 9 Μαρτίου 2005
στο διαμέρισμά του στον Κολωνό. Οι συγγενείς του υποστήριζαν ότι δεν είχε αυτοκτονήσει, αλλά αντίθετα είχε δολοφονηθεί, γεγονός το οποίο συνέδεαν με το σκάνδαλο των
υποκλοπών με την εγκατάσταση παράνομου
λογισμικού στη Vodafone.

Σάρωσε η Βάσια Αναστασίου
στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ
Το γεγονός ότι η Βάσια
Αναστασίου χαίρει εκτίμησης και αποδοχής από όλες
τις «τάσεις» εντός του κόμματος, καθώς η υποψηφιότητά της «έσπασε πολλές γραμμές», δεν αποτελεί είδηση, για αυτό και εξασφάλισε δεύτερη θητεία στην ΚΕ. Με ανάρτησή της
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μέλος της
ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Βάσια Αναστασίου ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν στην επανεκλογή της στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σας ευχαριστώ μέσα
απο την καρδιά μου που με εκλέξατε για 2η συνεχόμενη φορά στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής».

Όλα στο κόκκινο
ΚΚΕ και Ολυμπιακός. Αυτός ήταν ο
αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος.
Ο Περισσός δεν τον ξεχνά και για αυτό στις 30 Μαΐου στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη το κόμμα
διοργανώνει μεγάλη συναυλία στη
μνήμη του Δημήτρη. Ο λόγος είναι η
συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον
θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή.
Το ΚΚΕ, του οποίου υπήρξε πάντα
ψηφοφόρος, σε συνεργασία με την
οικογένειά του θα διοργανώσει λοιπόν μια ξεχωριστή συναυλία για να
τιμήσει τον μεγάλο καλλιτέχνη, ο
οποίος τα έζησε όλα στα κόκκινο: και
κομμουνιστής και Ολυμπιακός.

Αντιπολίτευση επιπέδου...
Αντώναρου και Κύρτσου

Ε

να εμφανώς πλαστό έγγραφο έκανε την εμφάνισή του στα social media που
υποτίθεται ότι έδειχνε τα έξοδα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να βρεθεί στον
αγώνα μεταξύ Βοστόνης και Μαϊάμι. Μιλάμε για τον ορισμό του fake news
που έσπευσαν να υιοθετήσουν όλα τα τρολ της Κουμουνδούρου και βεβαίως οι πολιτικοί γίγαντες Γεώργιος Κύρτσος και Ευάγγελος Αντώναρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της παρουσίας του, της βράβευσης και της ομιλίας του στο Boston College βρέθηκε σε αγώνα των τελικών της Ανατολής στο NBA μεταξύ Βοστόνης και Μαϊάμι. Λίγες ώρες αργότερα, εκτός από τη φωτογραφία του, κυκλοφόρησε
στα social media ένα εμφανώς πλαστό έγγραφο δήθεν από τη Διαύγεια, το οποίο
κατέγραφε έξοδα για το εισιτήριο του αγώνα αλλά και για... ποπ κορν και κόκα κόλα.
Το έγγραφο βέβαια αναφέρεται στα έξοδα συνολικά του ταξιδιού και όχι στον αγώνα
του NBA, ενώ τα περί αναψυκτικού και σνακ έχουν προστεθεί στο αρχικό έγγραφο.
Σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: «Η χυδαιότητα και η παραπληροφόρηση από troll συγκεκριμένης πολιτικής προέλευσης, το περιεχόμενο των
οποίων δυστυχώς αναπαράγουν και επώνυμοι, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Έφτασαν στο σημείο, στην προσπάθεια να πληγεί ο πρωθυπουργός, να αλλοιώσουν συνειδητά έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών για την κάλυψη της παρουσίας της
πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ στην εκδήλωση του Boston College, όπου θα μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νόθευση δημόσιου εγγράφου συνιστά βαριά περίπτωση πλαστογραφίας. Για τη σύνταξη και διακίνηση του πλαστογραφημένου εγγράφου τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη».

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα
βουλιάξει το...
νησί των ανέμων, να ξέρετε. Μεγάλο πάρτι θα δοθεί στη Μύκονο και επειδή προσπαθώ να εντρυφήσω στο κοσμικό ρεπορτάζ μαθαίνω ότι σύσσωμη η κοσμική Αθήνα νοικιάζει ελικόπτερα, σκάφη, κότερα και λιμουζίνες για να γιορτάσει το
χαρμόσυνο γεγονός. Αν δεν
έχετε κότερο, μη διανοηθείτε
να πάτε… Μη με ρωτήσετε ποιος διοργανώνει το happening,
έχω δεσμευτεί να κρατήσω το
στόμα μου κλειστό. Θου Κύριε
φυλακήν τω στόματί μου.
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ΘΕΣΕΙΣ

Περί ευνουχισμού και ανισότητας

Η

τoυ

Θανάση
Διαμαντόπουλου

προ ημερών κατάληξη των ερευνών για
τον καταγγελθέντα πρωτοχρονιάτικο
βιασμό της Θεσσαλονίκης -όπου η κοινή γνώμη αγκάλιασε με πολλή στοργή την καταγγείλασα, προσωπικά, δε, διστάζω ακόμη να
αποδεχθώ τη θεωρία του εκβιασμού, μάλλον
προκρίνοντας το ενδεχόμενο είτε της αφέλειας
είτε της μειωμένης αντίληψης/μνήμης των καταστάσεων λόγω μέθης- υπήρξε μόνο η αφορμή
για καταγραφή των σκέψεων που ακολουθούν.
Αυτές αναδεικνύουν τον διαχρονικό προβληματισμό και την πάγια προσέγγισή μου επί
δύο -μεταξύ τους συνδεόμενων, πιστεύω- κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, που κατά περιόδους φανατίζουν ή διεγείρουν την κοινωνία,
πρωτίστως το πλέον όμορφο ήμισύ της, και
προκαλούν διχογνωμίες ή και διαιρέσεις: Το
περιβόητη κίνημα του #MeToo και την ποσόστωση βάσει φύλου…
Ως προς το πρώτο, τα πάντα ξεκίνησαν από την
καταγγελία μιας γνωστής και προικισμένης
αθλήτριας που κατήγγειλε τον προ δεκαετιών
«βιασμό» της, προκαλώντας κύμα συμπάθειας
και μια τουλάχιστον αμφιλεγόμενη
σπουδή/υπεραντίδραση εκ μέρους της ΠτΔ (η
οποία, παρεμπιπτόντως, τυγχάνει και δικαστής…). Επ’ αυτού λοιπόν…
Κατ’ αρχάς, η όψιμη καταγγελία προ πολλού
παραγεγραμμένης «πράξης» (εν προκειμένω ο
όρος με δύο έννοιες, τη νομική και την ερωτική)
οδήγησε σε παραβίαση βασικής αρχής του παγκόσμιου νομικού πολιτισμού περί δυνατότητας
απολογίας (το λατινικό «audienda est altera
pars»), από την οποία στερήθηκε ο αναπολόγητος και αμέσως καταδικασθείς από την κοινή
γνώμη συγκεκριμένος καταγγελλόμενος.

Αλλά, όμως, η ίδια η αφήγηση της αθλήτριας
πόσο οδηγεί σε στοιχειοθέτηση του αποτρόπαιου εγκλήματος του βιασμού; Σύμφωνα με αυτήν,
ο «θύτης» τη φίλησε αδοκήτως στο φουαγιέ
ενός ξενοδοχείου, εν συνεχεία αυτή μπήκε μαζί
του στον ανελκυστήρα, δεν κατέβηκε στον όροφο του δωματίου της, αντιθέτως τον ακολούθησε στο δικό του και όταν αυτός άρχισε κάποιες
περιπτύξεις τού είπε «δεν θέλω», χωρίς όμως
να τον απωθήσει ή να βγει από το δωμάτιο, αντίδραση που δεν θα ήταν δύσκολη με βάση τη σωματομετρική και ηλικιακή σχέση των δύο εμπλεκόμενων… Μόνο δε όταν «μετά» βγήκε από
αυτό «κατάλαβε πως είχε βιαστεί». Νομίζω πως
κάθε λογικός άνθρωπος θα συμπέραινε πως η
επί της ουσίας «ανοχή» της υπαγορεύτηκε από
την έγνοιά της -λόγω της θέσης του καταγγελλόμενου- για διευκόλυνση/μη παρεμπόδιση της
αθλητικής της καριέρας. Όποτε η κοινωνία και
ασφαλώς η ΠτΔ όφειλαν να λειτουργήσουν με
βάση την άλλη αρχή του νομικού πολιτισμού
«ουδείς ακούεται επικαλούμενος την εαυτού
αισχρότητα» ή «nemo auditur suam turpitudinem allegans»…
Ακολούθησε χιονοστιβάδα ανάλογων καταγγελιών, με την πιο κραυγαλέα να προέρχεται
από αξιοπρεπέστατη αναμφισβήτητα κυρία, πολιτικό σήμερα (αλλά και συνάδελφο με βάση τον
«Νόμο Μπαζιάνα»), που θυμήθηκε ότι παλιά μέσα σε ασανσέρ κάποιος υπουργός τής δήλωσε
και της εκδήλωσε -μόνο με λόγια- το ερωτικό
ενδιαφέρον του. Καλωσήρθαμε στην κοινωνία
των ευνούχων…
Ως προς το θέμα, δε, της ποσόστωσης των γυναικών τώρα -τάση παγκόσμια ειδικά σε αιρετά
αξιώματα, κομματικά και πολιτειακά- θα ήθελα

να παρατηρήσω τα εξής: Μια τέτοια πρακτική θα
δικαιολογείτο σε μεταβατικές περιόδους ενσωμάτωσης μιας έως πρόσφατα αποκλεισμένης ή
περιθωριοποιημένης κοινωνικής κατηγορίας ή
φυλής. Σε κοινωνίες σαν την ελληνική -με την
ηγεσία της Δικαιοσύνης, την ακαδημαϊκή ελίτ
και πολλά άλλα αξιώματα σχεδόν να μονοπωλούνται από γυναίκες- το ωραίο φύλο μπορεί να
θεωρηθεί πως ανήκει σε τέτοια κατηγορία;
Έχοντας επί δεκαετίες διδάξει σε αμφιθέατρα
και αίθουσες με ποσοτική και ποιοτική κυριαρχία του φύλου αυτού, αναρωτιόμουν αν δεν θα
ήταν αδικία να επιβαλλόταν σε αρκετούς τομείς
η ισότιμη και ισάριθμη παρουσία ανδρών με λιγότερα ενδεχομένως προσόντα. Υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την επιβαλλόμενη ισότητα
των ανίσων; Και ποια πολιτική λογική θα επέβαλε στον εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ισπανίας ο οποίος κάποια στιγμή έκρινε πως η κυβέρνησή του θα ήταν αποτελεσματικότερη συγκροτούμενη κυρίως από γυναίκες- να χρησιμοποιήσει άντρες που εκτιμούσε λιγότερο;
Συμπέρασμα (ίσως λίγο αιρετικό): Ουδεμία
αξιοκρατία εξυπηρετείται με «νομοκατεστημένες» ποσοστώσεις ή εξισώσεις σε κοινωνίες
ανοικτές και με μη παρεμποδιζόμενη σε κανένα
την κοινωνική κινητικότητα. Από την άλλη, η
«ποινικοποίηση» του ανδρικού ένστικτου του
«κυνηγού» ουσιαστικά οδηγεί σε ευνουχισμό
αυτού του εκπολιτισμένου πλέον αλλά πάντα
πρωτόγονου ενστίκτου, που δίνει στη ζωή διάρκεια, αναπαραγωγή και ομορφιά…

Έξι «κόκκινες σημαίες» που μπορεί να προκύψουν στο πρώτο ραντεβού

Τ

α πρώτα ραντεβού γεννούν αντικρουόμενα
συναισθήματα για πολλούς ανθρώπους.
Μπορεί να υπάρχουν νεύρα, ενθουσιασμός
ή ακόμη και ένα αίσθημα τρόμου.
Αν και δεν μπορείτε απαραίτητα να προσδιορίσετε πού θα οδηγήσει μια σχέση αμέσως, αυτές
είναι μερικές αρχικές «κόκκινες σημαίες» που
μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεφορτωθείτε
όσους σαφώς δεν είναι κατάλληλοι για εσάς στο
πρώτο ραντεβού:
1. Δεν σέβονται τα όριά σας. Δώστε προσοχή στο
πώς ανταποκρίνεται το ραντεβού σας όταν δεν
παίρνει αυτό που θέλει ή όταν εκφράζετε μια προτίμηση για κάτι με το οποίο διαφωνεί. Ο τρόπος με
τον οποίο κάποιος άλλος αντιδρά στα όριά σας είναι
πολύ σημαντικός.
2. Είναι αγενείς με τους άλλους. Δεν έχει σημασία πόσο ευγενικό είναι το ραντεβού σας μαζί

σας, αν συμπεριφέρεται άσχημα στους ανθρώπους γύρω του.
3. Αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους από
τους πρώην συντρόφους τους ως «τρελούς». Η
συζήτηση για τους πρώην συντρόφους δεν είναι
συνήθως ένα καλό θέμα για το πρώτο ραντεβού γενικά, αλλά αν προκύψει και το ραντεβού σας αποκαλεί έναν πρώην σύντροφο «τρελό» ή συζητά για
αυτούς με απαξιωτικό τρόπο, δείχνει ότι δεν είναι
απίθανο να το κάνει και για εσάς.
4. Μιλούν άσχημα για τους άλλους. Κατά τη
διάρκεια των αρχικών σας συνομιλιών βρίζουν
τους άλλους πίσω από την πλάτη τους; Μήπως κάτι
«φταίει» με όλους στη ζωή τους; Αν το ραντεβού
σας έχει πρόβλημα με τόσα άτομα, ίσως πρέπει να
σας προβληματίσει.
5. Ελέγχουν συχνά το τηλέφωνό τους ή δέχονται
κλήσεις. Εκτός και αν πρόκειται για επείγουσα κα-

τάσταση, αν το ραντεβού σας ελέγχει συχνά το τηλέφωνό του ή δέχεται κλήσεις κατά τη διάρκεια του
ραντεβού σας, δείχνει ότι δεν λαμβάνει σοβαρά
υπόψη τα συναισθήματά σας και μπορεί να δυσκολεύεται να είναι πλήρως παρόν αν αποφασίσετε να
συνεχίσετε.
6. Προσπαθούν να επιταχύνουν τον ρυθμό να
σας γνωρίσουν πολύ γρήγορα. Μιλούν για το μέλλον και για όλα τα πράγματα που θα κάνετε μαζί, τα
γεγονότα που θα ζήσετε και τα μέρη που θα επισκεφτείτε; Μπορεί να αισθάνεστε ωραία και συναρπαστικά στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα
δεν σας γνωρίζουν, οπότε το να μιλήσετε για όλα
αυτά τα σχέδια για το μέλλον μπορεί να σας δώσει
μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να είναι πιθανό ότι θα παραβλέψετε άλλες «κόκκινες
σημαίες».

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki
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Μπάχαλο στην
Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ

O

,τι και να γράφουν τα καταστατικά και
οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης νικά
αυτός που θα βάλει «τη φωνή». Έτσι
λοιπόν εξαιτίας των ενστάσεων πολλών μελών αλλά και στελεχών που κόπηκαν εξαιτίας της ποσόστωσης αλλά και του «κόφτη» των βουλευτών, η
ΚΕΦΕ έρχεται τώρα να αποφασίσει να ανοίξει τη
νέα ΚΕ και από 300 μέλη να τα κάνει 310.
«Βέβαια τις ενστάσεις τις εξέτασαν, τις καταγγελίες για παρατυπίες από την εφορευτική και εκατοντάδες σταυρούς που μπήκαν στη ζούλα τις έβαλαν πάλι στο συρτάρι», σχολιάζουν χαρακτηριστικά κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας παράλληλα πως αυτή η κίνηση του
ανοίγματος της ΚΕ αυτομάτως θα μειώσει την
αξιοπιστία της διαδικασίας εκλογής από τη βάση.

Νέο όνομα στο τραπέζι
για γραμματέας του κόμματος
Την ίδια ώρα στα συριζαϊκά στέκια, στη συζήτηση
για τον νέο γραμματέα του κόμματος, έπεσε και το
όνομα του Χρήστου Σπίρτζη, κάνοντας τους πασοκογενείς να αναθαρρήσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
γίνει ένα κόμμα σαν το παλιό το ορθόδοξο του Ανδρέα - άντε και του Γιώργου. «Δεν θα τον αλλάξει
τον Τζανακόπουλο», λένε χαρακτηριστικά κύκλοι

της Κουμουνδούρου, εκτιμώντας πως ο Τσίπρας
ξέρει να εκμεταλλεύεται προς όφελός του τις καταστάσεις αλλά και να κρατά ισορροπίες: « Έδωσε
από κάτι σε όλους. Και έτσι προχωρά. Βεβαίως,
στην πορεία όλο αυτό πάλι θα πρέπει να αλλάξει. Ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκάθαρη και σταθερή βάση. Πατά
σε δύο βάρκες και στο διά ταύτα της εξουσίας αυτό
θα φανεί», λένε χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Συνεχίζει τις επαφές του ο Τσίπρας
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας συναντάται αύριο Παρασκευή με το Προεδρείο της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για να συζητήσει για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
που αφορούν τη ρύθμιση του πανδημικού χρέους αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασής τους στο
τραπεζικό σύστημα.

Τα ονόματα για τον νέο γραμματέα
«καίγονται» το ένα μετά το άλλο,
αν και ο Τσίπρας το κρατά
επτασφράγιστο μυστικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα και για
τον κλιματικό νόμο
Κορυφώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τον νέο κλιματικό νόμο αλλά και για την
τροπολογία που αφορά την έκτακτη παροχή οικονομικής ενίσχυσης
έως 600 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022. Με την ίδια
ρύθμιση εξάλλου ορίζεται και ο τρόπος που θα φορολογηθούν τα
υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής ενέργειας.
Κατά την πρώτη μέρα συζήτησης στη Βουλή, η αξιωματική αντιπολίτευση μέσω του Σ. Φάμελλου κατήγγειλε την κυβέρνηση για την αιφνίδια κατάθεση τροπολογιών με τις οποίες, όπως είπε μεταξύ άλλων,
κρύβονται εκατομμύρια υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων. «Της νύχτας τα καμώματα τα
βλέπει η μέρα και γελά», σχολίασε υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δυσφημεί τον
κλιματικό νόμο από το
πρώτο λεπτό της συνεδρίασης. Να αφήσει τα
ευφυολογήματα και να
ξεκαθαρίσει αν θα ψηφίσει ή όχι τη ρύθμιση
κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ ο
υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση φορολογεί τα υπερέσοδα περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή
χώρα. Η κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης συνεχίστηκε και κατά
την τοποθέτηση του Π. Σκουρλέτη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτούργησε σαν ομπρέλα απέναντι στους κερδοσκοπικούς μηχανισμούς, μέχρις ότου ανακοινώσει μια συμφωνία που, όπως είπε,
παίρνει το «πράσινο φως» από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό και αφήνει
ανέγγιχτο τον κερδοσκοπικό μηχανισμό. «Θα ρυθμίσουμε την τιμή
αποζημίωσης για τα λιγνιτικά και για τα υδροηλεκτρικά λαμβάνοντας
υπόψη το πραγματικό κόστος αγοράς του φυσικού αερίου και τη διαφορά μεταξύ της ρυθμιζόμενης τιμής αποζημίωσης και της χρηματιστηριακής», είπε ο Κ. Σκρέκας και δεσμεύτηκε ότι με τη νέα κατάσταση
«θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε το 85% της αύξησης στα νοικοκυριά και το 82% της αύξησης στους μικρομεσαίους επαγγελματίες».
«Πάλι τα νοικοκυριά θα πληρώσουν τα σπασμένα», τόνισε ο γγ του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας αναφερόμενος στην τροπολογία για την
έκτακτη παροχή οικονομικής ενίσχυσης έως 600 ευρώ. «Μετατρέπετε
τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος σε νέους φόρους και περικοπές για τον λαό. Αυτό που πριν πληρώναμε ως καταναλωτές τώρα θα
το πληρώνουμε ως φορολογούμενοι», είπε ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι ο κλιματικός νόμος έρχεται να μεγαλώσει τον ήδη φουσκωμένο λογαριασμό που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Παλιόχαρτο χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τον κλιματικό νόμο ο Γιάνης Βαρουφάκης, τονίζοντας ότι ο νόμος αυτός θα καταργηθεί στην πράξη και πως
όσο η κυβέρνηση βάζει πλάτες στους στυγνούς ολιγάρχες, η κοινωνία
δεν θα ενδιαφέρεται για το κλίμα. Αναφερόμενος στην τροπολογία για
το επίδομα ρεύματος και στη φορολόγηση των υπερκερδών, ο κ. Βαρουφάκης έκανε λόγο για «επιδοματάκι» στους φτωχούς και αισχρή
τροπολογία. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αργά το βράδυ με ανοιχτό το
ενδεχόμενο παρέμβασης των πολιτικών αρχηγών που δεν τοποθετήθηκαν την πρώτη μέρα.
Στέλλα Παπαμιχαήλ

ΡOLITICAL
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2022

12

AMYNA

F-35: Ένα βήμα πριν από την αγορά
των αόρατων υπερόπλων

Χ

αρτί και μολύβι πιάνει το αεροπορικό Επιτελείο για να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες, ώστε η ελληνική πλευρά να
στείλει στην αμερικανική κυβέρνηση την
επιστολή με την οποία θα εκδηλώνει και
επισήμως το ενδιαφέρον της για την
απόκτηση μαχητικών F-35.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η ομάδα του Joint Strike Fighter Program Office, του γραφείου που χειρίζεται
τις πωλήσεις των F-35 για λογαριασμό
του αμερικανικού Πενταγώνου, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει
επαφές με την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Χθες,
οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, στον οποίο παρουσίασαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες
του μαχητικού 5ης γενιάς, ενώ συζήτησαν για το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων
και ενσωμάτωσης στο ελληνικό οπλοστάσιο. Η συνάντηση είχε διάρκεια μίας
ώρας και αναλύθηκαν όλα τα βήματα που
θα ακολουθήσουν καθώς και οι διαδικασίες μέχρι την τελική συμφωνία των δύο
πλευρών. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές
επισημαίνουν ότι το Επιτελείο θα κάνει
ό,τι χρειάζεται για να τρέξει το πρόγραμμα. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του κλιμακίου του JPO, μαζί με τον πρέσβη των
Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Τσούνη,
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις
δύο πλευρές να αναλύουν το τεχνικό και
οικονομικό πλαίσιο για την απόκτηση του
υπερσύγχρονου μαχητικού.

Δρομολογείται η εκπαίδευση
πιλότων και μηχανικών
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα
εξετάζει αρχικά την προμήθεια μίας μοίρας «αόρατων» αεροσκαφών και πιο
συγκεκριμένα οι συζητήσεις με τους
Αμερικανούς αφορούν 20 F-35. Ο αριθμός είναι μικρότερος από τα αεροσκάφη

μίας τυπικής μοίρας, δηλαδή από τα 24,
όπως συμβαίνει με τα Rafale, διότι το F35 δεν κατασκευάζεται σε διθέσια εκπαιδευτική διαμόρφωση, οπότε τα 20
μονοθέσια αρκούν για τη σύσταση μίας
μοίρας. Το κόστος, σύμφωνα με πηγές
της Μεσογείων, αναμένεται να ανέλθει
σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει τα 20 αεροσκάφη, τις ειδικές
υποδομές που θα πρέπει να κατασκευαστούν στη βάση που θα τα φιλοξενήσει,
την εν συνεχεία υποστήριξη των F-35
αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού, πιλότων και μηχανικών, η οποία σε
πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Με την έλευση των
πρώτων αεροσκαφών στην Ελλάδα, θα
τοποθετηθεί και εξομοιωτής πτήσεων,
ώστε να είναι εφικτή η εξοικείωση με τα
συστήματα του μαχητικού προτού ο ιπτάμενος καθίσει για πρώτη φορά στο πιλοτήριό του. Στην τιμή, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνονται τα όπλα του αεροσκάφους, αν και το ελληνικό οπλοστάσιο
διαθέτει ήδη αρκετούς τύπους που μπορεί να μεταφέρει το F-35 στις εσωτερι-

κές θέσεις που διαθέτει αλλά και σε
εξωτερικούς σταθμούς, εφόσον το απαιτεί η αποστολή του.

Οι βάσεις σε Άραξο και Λάρισα
Οι συναντήσεις της ομάδας του αμερικανικού Πενταγώνου με Έλληνες αξιωματούχους θα συνεχιστούν, καθώς θα
έχουν επαφές τόσο με την ηγεσία του αεροπορικού Επιτελείου όσο και με την κυβέρνηση και τον Σύμβουλο Εθνικής
Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούν τις βάσεις που προκρίνει η Πολεμική Αεροπορία, με τις πληροφορίες που φτάνουν στην «Political» να
αναφέρουν ότι η αρχική επιλογή των
τριών βάσεων μειώθηκε σε δύο, ώστε να
εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος, με τις
επικρατέστερες να είναι η Λάρισα και ο
Άραξος. Βάσεις οι οποίες διαθέτουν χώρο καθώς η μετακίνηση άλλου τύπου αεροσκαφών και η δημιουργία νέων υποδομών για να ανοίξει χώρος για τα F-35
θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος. Αρμόδιες πηγές, πάντως, διευ-

κρινίζουν ότι αν η ελληνική LOR για LOA,
δηλαδή η επιστολή με την οποία η Αθήνα
θα ζητά και επισήμως να ενημερωθεί για
κόστος και διαθεσιμότητα αεροσκαφών,
σταλεί εντός του έτους, τότε είναι πολύ
πιθανό τα πρώτα F-35 να προσγειωθούν
στην Ελλάδα πριν από τα τέλη του 2027.
Στην ταχεία ολοκλήρωση της αγοράς F35 σημαντικό ρόλο παίζει η ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που κυρώθηκε πρόσφατα στη Βουλή, καθώς επιτρέπει την
επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε οι δύο πλευρές να δώσουν
τα χέρια ακόμη και εντός του 2024.

Πρόκειται για την επίσημη
έναρξη των συζητήσεων, ώστε
η Ελλάδα να μπει στο κλαμπ
των χωρών με 5ης γενιάς
μαχητικά αεροσκάφη
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EΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ ερευνά αν ένα παιχνίδι… μίμησης έγινε θηλιά για τον 14χρονο Μάκη
Το ενδεχόμενο ο ασφυκτικός θάνατος του 14χρονου
μαθητή από τα Σεπόλια να προήλθε από ένα τραγικό δυστύχημα -συνέπεια παιχνιδιού προκλήσεων, που όμως
δεν συσχετίζεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
το «blackout challenge»- είναι πλέον το πιθανότερο για
τις Αρχές. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές ενδείξεις από: α) την ιατροδικαστική εξέταση, β) την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή του στα Εγκλη-

Σ

υναγερμός έχει σημάνει στα αεροδρόμια και τους μεθοριακούς σταθμούς της χώρας, μετά την καταγγελία για αρπαγή ενός 6χρονου αγοριού από το σπίτι όπου διαμένει με τη μητέρα
και τη γιαγιά του στην Κηφισιά. Ο λόγος για
τον Ράινερ Πέντερσεν, με το «Χαμόγελο του
Παιδιού» να εκδίδει μάλιστα και Amber
Alert με τη φωτογραφία του παιδιού.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος

ματολογικά Εργαστήρια και γ) τις μαρτυρικές καταθέσεις
από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό ο 14χρονος είτε να
επιχείρησε να μιμηθεί κάποια σκηνή, κάποιο βίντεο που
είδε στο διαδίκτυο, είτε αυτό να αποτελούσε μέρος ενός
κλειστού «παιχνιδιού» με τους φίλους του.
Σε κάθε περίπτωση, η κατάληξη ήταν τραγική, καθώς
το παιδί δεν μπόρεσε έστω και την τελευταία στιγμή να
χαλαρώσει τη ζώνη με την οποία κρεμάστηκε από το

κρεβάτι του και να γλιτώσει τη ζωή του. Την ίδια ώρα,
συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας Αττικής -σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας- για το bullying που
φέρεται να βίωνε ο 14χρονος από «άγουρη» συμμορία
που δρούσε εντός του γυμνασίου των Σεπολίων. Μια
συμμορία που δεν είχε διστάσει να γίνει βίαιη απέναντι
σε άλλα παιδιά, για αυτό και τα στόματα ανοίγουν δύσκολα λόγω του φόβου.
Παπ.

Η ολέθρια σχέση
των γονιών πίσω από
την αρπαγή του 6χρονου

papadkos@gmail.com

Μια «αρπαγή» πίσω από την οποία φαίνεται να κρύβεται η ολέθρια σχέση μεταξύ των
γονιών του, με θύμα το 6χρονο αγοράκι με το
νορβηγικό διαβατήριο.
Το πρωί της Τετάρτης 25/5, ο δικηγόρος
της 35χρονης μητέρας του Ράινερ, Χρήστος
Οικονομάκης, παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη και υποστήριξε ότι «όλα συνέβησαν στις 20.40 το βράδυ της Τρίτης, όταν στο
σπίτι του παιδιού εμφανίστηκε άγνωστος
άνδρας που φορούσε κουκούλα και το άρπαξε. Το παιδί ήταν με τη γιαγιά του, άκουσε
θόρυβο στην πόρτα, πήγε να δει ποιος είναι
και τότε το άρπαξαν».
Ο κ. Οικονομάκης ανέφερε ακόμη ότι
«είναι πολύ πιθανό να γίνει προσπάθεια να
βγάλουν το παιδί στο εξωτερικό», ενώ στη
συνέχεια «φωτογράφισε» ως βασικό ύποπτο τον πατέρα του 6χρονου, για τον οποίο
είπε ότι «ο πατέρας έχει νορβηγική υπηκοότητα, είναι μόνιμος κάτοικος Νορβηγίας, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για τα
μεταξύ τους δικαστικά θέματα για την επιμέλεια του παιδιού. Υπήρξε έντονη διαμάχη για το αν θα πρέπει να μείνει το παιδί
στην Ελλάδα».

«Σφράγισαν» τις πύλες εξόδου
Ήδη από το βράδυ της Τρίτης 24/5, όταν
και καταγγέλθηκε το περιστατικό αρχικά
στην Άμεση Δράση και στη συνέχεια στο
Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ. Παράλληλα δό-

θηκε εντολή να «σφραγιστεί» κάθε γνωστή
πύλη εξόδου από τη χώρα τόσο για τον Ράινερ Πέντερσεν όσο και για τον πατέρα του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η διαμάχη του
εν διαστάσει ζεύγους και γονιών του 6χρονου ξεκινά από το 2020, όταν μετά τον χωρισμό τους η 35χρονη σήμερα γυναίκα πήρε
το παιδί και ήρθε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο Νορβηγός πατέρας του παιδιού τη
μήνυσε για πλαστογραφία και για αρπαγή,
υποστηρίζοντας ότι δεν υπέγραψε ο ίδιος
προκειμένου οι Αρχές να βγάλουν διαβατή-

ριο στον μικρό Ράινερ και να έρθει στη χώρα
μας. Το ζευγάρι έχει απασχολήσει και τα
νορβηγικά δικαστήρια και ΜΜΕ, με καμία
από τις δύο πλευρές να μην υποχωρεί ούτε
καν για το καλό του 6χρονου.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα, χαρτογραφεί τη «διαδρομή» που ακολούθησε το λευκό μισθωμένο βαν με το
οποίο «φυγαδεύτηκε» το παιδί, ενώ η Σήμανση έχει πάρει δακτυλικά αποτυπώματα
από χώρους του σπιτιού στην Κηφισιά.

Συναγερμός για τον μικρό
Ράινερ Πέντερσεν που…
εκλάπη από το σπίτι του στην
Κηφισιά, όπου ζούσε με τη
μαμά και τη γιαγιά του
- Οι Αρχές ψάχνουν
τον Νορβηγό πατέρα του
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ο θρίλερ της Πάτρας συνεχίζεται, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται
να καταθέσουν η Χριστίνα Τσάκωνα και
η Αγγελική Τσιόλα, οι δύο ιατροδικαστές που αποφάνθηκαν για τις αιτίες θανάτου
των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας
Δασκαλάκη.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Αθηνών Χριστίνα Τσάκωνα, η Μαλένα έφυγε από τη ζωή
στις 13 Απριλίου του 2019 από ηπατική ανεπάρκεια, ενώ η πρόεδρος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας κυρία Τσιόλα επέδειξε την
αγενεσία φλεβοκόμβου και στη συνέχεια το
πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου της Ίριδας
τον Μάρτιο του 2021. Βέβαια το πόρισμα της κυρίας Τσάκωνα είχε αμφισβητηθεί από την παιδοογκολόγο που παρακολουθούσε τη Μαλένα
και η οικογένεια στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, η οποία μετέπειτα
μπήκε στο αρχείο.

Αίτημα αποφυλάκισης
Η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα φέρεται
να έχει κληθεί να καταθέσει πρώτη, και πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 υποστηρίζουν πως θα μιλήσει για εγκληματική
ενέργεια σε ό,τι αφορά τον θάνατο της Μαλένας. Στην ίδια εκπομπή επισημάνθηκε πως η
ιατροδικαστής θα ισχυριστεί ότι είχε κάνει τοξικολογικές εξετάσεις όταν πέθανε η Μαλένα,
αλλά οι νέες εξετάσεις, που διενεργήθηκαν σε
πιο σύγχρονα μηχανήματα, έδειξαν περισσότερα αποτελέσματα, οπότε και την οδηγούν σε άλλη αιτία θανάτου από εκείνη της ιατροδικαστικής έκθεσης που είχε συντάξει.
Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε η ίδια

ΕΛΛΑΔΑ

Ξετυλίγουν το… κουβάρι
οι δύο ιατροδικαστές
εκπομπή, τονίστηκε πως θα υπάρξουν «τρεις
συμπληρωματικές διώξεις για τη Ρούλα Πισπιρίγκου για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας τον Απρίλιο του 2021 και οι άλλες δύο διώξεις θα αφορούν τους θανάτους των άλλων δύο
παιδιών».
Ωστόσο, μετά τις καταθέσεις Τσάκωνα, Τσιόλα
ενδεχομένως να ασκηθούν νέες διώξεις, όχι κακουργηματικού αλλά πλημμεληματικού χαρακτήρα, σε βάρος ατόμων από το περιβάλλον του
ζεύγους Δασκαλάκη. Παράλληλα, αν δεν βρεθούν επιπλέον στοιχεία που να αποδεικνύουν
την ενοχή της Πισπιρίγκου, οι δικηγόροι της,
Όθωνας Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Ζάρδας, θα καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισής της,
στις αρχές Ιουνίου.

Κρίσιμες οι καταθέσεις τους
για τον θάνατο των παιδιών
από την Πάτρα - Πώς οι νέες
τοξικολογικές άλλαξαν
το πόρισμα

Χτύπησε κόκκινο η ένταση στη δίκη Φιλιππίδη - Διακοπές, αρνήσεις και… φωνές
Για πολλοστή φορά σημειώθηκαν εντάσεις στη δίκη του
Πέτρου Φιλιππίδη, που κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο
απόπειρες του ίδιου αδικήματος. Μάλιστα, αν και το δικαστήριο ολοκλήρωσε την ένατη συνεδρίασή του, η ακροαματική
διαδικασία βρίσκεται ακόμη στην εξέταση της δεύτερης
μάρτυρος.
Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την υπεράσπιση του προφυλακισμένου ηθοποιού, με το δικαστήριο
να προχωρά σε διακοπή της διαδικασίας όταν η μάρτυρας
κλήθηκε να απαντήσει πώς θα αντιδρούσε εάν μια γυναίκα
είχε καταγγείλει τον αδελφό της για απόπειρα βιασμού ύστερα από τόσα χρόνια.
Όταν η έδρα επανήλθε, η νεαρή γυναίκα ρωτήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μια γυναίκα που έλεγε ότι βιάστηκε
κατ’ εξακολούθηση να το θυμόταν όταν της το υπενθύμιζε
κάποιος φίλος. «Δεν θα σας απαντήσω», είπε η γυναίκα.
Η ίδια κατέθεσε πως, αν και αφορμή για να καταγγείλει τον
κατηγορούμενο στάθηκε η υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου, η ίδια είχε μιλήσει τα χρόνια που προηγήθηκαν σε φίλους αλλά και στον σύζυγό της, στον οποίο, μάλιστα, είχε
αποκαλύψει και το όνομα του ανθρώπου που, όπως υποστηρίζει, της επιτέθηκε. «Στον σύζυγό μου είχα μιλήσει με όνο-

μα, σε φίλους, σε κάποιους είχα πει και όνομα και σε άλλους
μόνο το περιστατικό. Σε κάποιους από εκείνους που το ανέφερα δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Μου πρόσθεσαν και άλλα
περιστατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, με την αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου άρχισε να σκέφτεται τη δική της υπόθεση, αλλά με τις
αποκαλύψεις των Παπαχαραλάμπους, Δροσάκη και Αναστασοπούλου πήρε την απόφαση να καταγγείλει τη δική της
ιστορία.
Το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής συνεδρίασης αναλώθηκε σε δικονομικά ζητήματα, τα οποία αφορούσαν τη μη

κατάθεση παραβόλου της τρίτης καταγγέλλουσας, με την
υπεράσπιση να ζητεί την αποβολή της παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας και τους τελευταίους να κάνουν λόγο
για «αντιδεοντολογική δικηγορική συμπεριφορά». «Εμείς
δεν κάνουμε guest star εμφάνιση στα ποινικά δικαστήρια,
εμείς έχουμε γράψει νομολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά
η υπεράσπιση η οποία αντέδρασε στην προσπάθεια της προέδρου να πέσουν οι τόνοι. «Θα ζητήσω να έρθει επιθεωρητής
να παρακολουθεί τη δίκη έτσι όπως συντονίζεστε!», είπε ο
Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με την πρόεδρο να απαντά: «Να
ζητήσετε ό,τι θέλετε!».
Η ένταση χτύπησε κόκκινο ξανά όταν η υπεράσπιση του
ηθοποιού αντέδρασε στην απόρριψη της ένστασής της και η
πρόεδρος τους υπενθύμισε ότι σε περίπτωση που διαφωνούν μπορούν να κάνουν έφεση και αίτηση αναίρεσης. «Με
αυτό που λέτε, δημιουργείται η εντύπωση πως μπορεί να γίνεται η δίκη για το θεαθήναι», τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος,
ενώ η συνήγορος του Φιλιππίδη κυρία Πακιρτζίδου πρόσθεσε: «Είπατε μόλις στον κ. Φιλιππίδη “για εμάς είστε ένοχος”.
Αυτό είναι μεροληψία εις βάρος του κατηγορουμένου. Θέλω
διακοπή να συνεννοηθώ με τον εντολέα μου».
Σοφία Σπίγγου

ΡOLITICAL

15

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2022

ΕΛΛΑΔΑ

«Αυγουστιάτικος»… Μάης - Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα χτυπήσει 38°C
To πρώτο ζεστό χάδι του καλοκαιριού θα δεχθούμε τις
επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Μάιος θα μας θυμίσει ότι το
καλοκαίρι είναι εδώ πριν από την επίσημη ημερολογιακή
του εμφάνιση. Ανεπίσημα από χθες, αλλά επίσημα από σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες που σε κάποιες περιοχές θα φθάσουν και τους
37-38 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, μερικοί μετεωρολόγοι
υποστηρίζουν ότι, αν οι θερμές αέριες μάζες κινηθούν,
όπως αυτή τη στιγμή φαίνεται, υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας να δούμε στις πολύ
ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της πεδινής ηπειρωτικής χώρας ακόμη και 38-39°C. Πολύ τοπικά ίσως φτάσει η θερμο-

κρασία και τους 40°C, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί
να το ξέρει κάποιος με σιγουριά με τα σημερινά δεδομένα.
Οι περιοχές που «φοράνε» ήδη τα καλοκαιρινά τους για τα
καλά είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική
Στερεά (και τμήμα της Αττικής), η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος. Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα Πέμπτη αναμένεται
γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας και
της Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και
στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5
μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανηφορίσει και θα φτάσει κατά τό-

πους στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 35 με 37
βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Το ζεστό σκηνικό του καιρού θα επαναληφθεί και αύριο,
με τη θερμοκρασία να φθάνει στις ηπειρωτικές περιοχές τους
35-37 βαθμούς. Το Σάββατο ο υδράργυρος θα μείνει στα ίδια
επίπεδα και από την Κυριακή αναμένεται να δροσίσει για λίγο,
με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μια πτώση 2-3 βαθμών.
Αυτή η πρώτη θερμή εισβολή που μας επισκέπτεται τις τελευταίες μέρες δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην Αττική,
καθώς η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φθάσει αύριο τους 32
βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα και το
Σάββατο και την Κυριακή δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς.

Τέλος η μάσκα και από τα σχολεία

A

λλο ένα μέτρο… πέφτει. Η επιτροπή των ειδικών για τον κορονοϊό που συνεδρίασε χθες εισηγήθηκε να αρθεί η υποχρεωτικότητα της μάσκας στην εκπαίδευση για μαθητές, φοιτητές, δασκάλους και καθηγητές σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παραμένει υποχρεωτική η μάσκα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ένα τεστ κάθε εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Σε σχέση με τα πλοία, οι ειδικοί της
επιτροπής δεν πήραν καμία απόφαση ακόμα
και θα δουν το θέμα σε νέα συνεδρίαση.
Το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό της ευλογιάς
των πιθήκων, εξακολουθεί να απασχολεί την
παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Γαλλία και
Ιταλία ανακοίνωσαν νέα κρούσματα. Μάλιστα στη Γαλλία υπάρχει πλέον ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό ενηλίκων που ήρθαν
σε επαφή με κρούσμα ή σε υγειονομικό που
εκτέθηκε χωρίς ατομική προστασία.
Η Moderna πραγματοποιεί δοκιμές εμβολίων κατά της ευλογιάς των πιθήκων, και στη
χώρα μας μετά τον ΕΟΔΥ και το Ινστιτούτο
Παστέρ δημοσίευσε ενημέρωση για την
ασθένεια. Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως η
ασθένεια στην ήπια μορφή της είναι αυτοϊούμενη μέσα σε 2-4 βδομάδες. Στη βαριά
της μορφή μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές
όπως βρογχοπνευμονία και εγκεφαλίτιδα.

«Ελέγξιμη η ευλογιά»
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε για το θέμα ότι «η
μεταδοτικότητα του ιού έως τώρα είναι χαμηλή, συνεπώς δεν τίθεται θέμα μαζικού
εμβολιασμού. Η χώρα μας εάν χρειαστεί θα
παραγγείλει μια παρτίδα εμβολίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο για άτο-

μα τα οποία έχουν εκτεθεί, έχουν υπάρξει
δηλαδή στενές επαφές με άτομο το οποίο
έχει εκδηλώσει συμπτώματα».
Μιλώντας στην «Political», ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Δημήτρης Παρα-

σκευής ανέφερε πως «ο αριθμός των μεταδόσεων συμβαίνει κυρίως κατά τη συμπτωματική περίοδο και όχι κατά την ασυμπτωματική. Γεγονός που συνεπάγεται ότι το νόσημα είναι πιο εύκολα ελέγξιμο σε σχέση με
την Covid, όπου είχαμε σημαντικό αριθμό

Ένα κρούσμα λέπρας και 2 πιθανά ηπατίτιδας
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες πως στη χώρα μας την τελευταία βδομάδα καταγράφηκαν ακόμα δύο περιστατικά παιδιών που πληρούν τον ορισμό του πιθανού κρούσματος οξείας ηπατίτιδας. Το ένα 5 ετών με κοιλιακό άλγος και αυξημένους ηπατικούς δείκτες, το οποίο νοσηλεύτηκε και πήρε εξιτήριο, το άλλο 2 ετών, παρουσίαζε αυξημένους ηπατικούς δείκτες εδώ και δύο μήνες, νοσηλεύτηκε και υποβλήθηκε σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο που βγήκε αρνητικός. Και τα δύο παιδιά
είναι καλά στην υγεία τους.
Παράλληλα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας νοσηλεύεται
μόνο ένα κρούσμα λέπρας, μια 65χρονη η οποία είναι σε καλή κατάσταση, υπό
αγωγή. Μάλιστα ο ΕΟΔΥ τονίζει πως αυτή η ασθένεια είναι πολύ μεταδοτική αλλά
ιάσιμη και στη χώρα μας έχουν εμφανιστεί τέτοια περιστατικά και στο παρελθόν,
τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.

των μεταδόσεων να συμβαίνουν και κατά
την ασυμπτωματική φάση. Να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί αλλά μάλλον χωρίς υπερβολές. Ο αριθμός των κρουσμάτων
είναι μικρός, είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιος με συμπτώματα να είναι στην παραλία.
Να τηρούμε, λοιπόν, τα μέτρα που γνωρίζουμε, τα μέτρα υγιεινής και τα αντισηπτικά
για τα χέρια μας».

Αέρας… ελευθερίας
για μαθητές, φοιτητές και
εκπαιδευτικούς σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους - Υποχρεωτική
παραμένει στη διάρκεια
των εξετάσεων
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Σε ποιους έδειξε
κόκκινη κάρτα
το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο

Hi tech μαθητές με 177.000
σετ ρομποτικής σε σχολεία
της Εύης Πανταζοπούλου

Π

ερισσότερα από 170.000 σετ ρομποτικής θα φτάσουν στα σχολεία
όλης της χώρας μέσω του προγράμματος που υλοποιεί το
υπουργείο Παιδείας και χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU). Πιο συγκεκριμένα, θα διατεθεί το ποσό των 30 εκατ. για την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για παιδιά 4-15
ετών στις εκπαιδευτικές βαθμίδες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, προσαρμοσμένου ανά ηλικιακή ομάδα
και μαθησιακές ανάγκες.
Πρόκειται για 177.000 σετ ρομποτικής,
που αποτελούνται από δομικά στοιχεία/τμήματα εξοπλισμού και το σχετικό λογισμικό,
και επιτρέπουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Συνοδεύονται από υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε ο
παρεχόμενος εξοπλισμός να αξιοποιηθεί
στο έπακρο κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
Στόχος της εξασφάλισης των ρομποτικών
συστημάτων για όλους τους μαθητές που
φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση εί-

ναι, μεταξύ άλλων, η εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό και την τεχνολογία, η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, η
ενασχόληση των μαθητών με την επίλυση
προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα,
κριτική σκέψη) και η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας.

«Αποκτούν πολύτιμα εφόδια»
Με το έργο ενισχύεται στην πράξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης
και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να
κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν
νέα προγράμματα ρομποτικής συνεργατικά.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους με χαρακτηριστικά όπως η παρακίνηση, η ανάδειξη πολλαπλών λύσεων και
όχι μίας μοναδικής, και η υποστήριξη μεταγνωστικών διεργασιών μάθησης, δεδομένου
ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα οδη-

γεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και την
εξωτερίκευση γνωστικών διεργασιών.
Υπενθυμίζεται ότι η εκπαιδευτική ρομποτική έχει ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο, το
δημοτικό και το γυμνάσιο.
«Προχωρά το έργο προμήθειας των σετ
ρομποτικής για τα σχολεία μας, στο πλαίσιο
μιας σύγχρονης, τεχνολογικά προηγμένης,
δημιουργικής διαδικασίας μάθησης, που
καλλιεργεί τη σκέψη, ψηφιακές και άλλες
δεξιότητες. Με νέα εργαλεία μάθησης, νέα
Προγράμματα Σπουδών, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σύγχρονο εξοπλισμό, τα παιδιά μας
αποκτούν πολύτιμα εφόδια για ένα καλύτερο
σήμερα, ένα πιο αισιόδοξο αύριο», σχολίασε
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Με χρηματοδότηση της ΕΕ
το πρόγραμμα του υπουργείου
Παιδείας 30 εκατ. ευρώ
για ψηφιακό μετασχηματισμό
της εκπαίδευσης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο… απαγόρευσε
στους πτυχιούχους κολεγίων να συμμετάσχουν σε
επιδικαζόμενα μαθήματα
από το Αυτοτελές Τμήμα
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στις εξετάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών απάντησε πως «δεν
είναι δυνατόν να επιτραπεί η
εξέτασή σας στην εξεταστική Ιουνίου». Την ίδια ώρα, οι
πρυτανικές Αρχές, σε έγγραφό τους, τονίζουν ότι το
θέμα παραπέμφθηκε στη
Νομική Υπηρεσία του πανεπιστημίου και ανεστάλη η
διενέργεια των εξετάσεων
μέχρι την έκδοση απόφασης «επειδή έχουν τεθεί
συγκεκριμένα νομικά ζητήματα που άπτονται και της
αντισυνταγματικότητας των
ρυθμίσεων για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων
σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών».
Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό κράτος με νόμο αναγνωρίζει τα πτυχία που απονέμονται από ιδρύματα της
αλλοδαπής κατόπιν φοίτησης σε κολέγια που έχουν
έδρα στη χώρα μας.
Ε.Π.

Παρέμβαση του εισαγγελέα για το bullying που δέχτηκε 11χρονος στον Εύοσμο
Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Παναγιωτοπούλου προκάλεσαν
οι καταγγελίες πατέρα 11χρονου μαθητή στον Εύοσμο ότι ο γιος
του πέφτει διαρκώς θύμα bullying από ομάδα συμμαθητών και
συνομηλίκων του. Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση και να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις που καταγγέλλει ο πατέρας σε βάθος 2,5 χρόνων και για τις οποίες δεν έχουν γίνει καταγγελίες
στην αστυνομία, για να σχηματιστούν δικογραφίες. Ο εισαγγελέ-

ας ζήτησε να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατ’
εξακολούθηση. Παράλληλα ζήτησε να διερευνηθούν οι ευθύνες
εκπαιδευτικών και αν έχουν τελέσει το αδίκημα της υπόθαλψης
εγκληματία, καθώς ο πατέρας του 11χρονου έχει καταγγείλει ότι
απευθύνθηκε πολλάκις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς
όμως να συγκινηθεί κάνεις από όσα τους είπε. Η προκαταρκτική
εξέταση παραγγέλθηκε στην εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, η
οποία με τη σειρά της θα αναθέσει την έρευνα στην αστυνομία.
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Φουλάρουν τα ΙΧ τους και εξαφανίζονται Κίνημα «Δεν πληρώνω» στα βενζινάδικα

Η

ακρίβεια στα καύσιμα οδήγησε επιτήδειους σε
νέο… κίνημα «Δεν πληρώνω», με αποτέλεσμα
να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους και στη συνέχεια να εξαφανίζονται με το πόδι πατημένο στο γκάζι.
Αποτέλεσμα, οι βενζινοπώλες, που ούτως ή άλλως βλέπουν την κατανάλωση μειωμένη κατά 30%, να είναι σε
απόγνωση.
« Ένα τέτοιο περιστατικό να συμβεί την ημέρα και
έχουμε τελειώσει», επισήμανε το μέλος της Ένωσης
Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης (ΕΝΒΕΘ) Γιώργος Γαβριηλίδης, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο
αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για τους επιχειρηματίες
του κλάδου, ωστόσο, τώρα «πονάει περισσότερο. Ενδεικτικά, τα 100 ευρώ που μπορεί να βάλει κάποιος στο
όχημά του σε συσχέτιση με το πολύ χαμηλό κέρδος που

έχουμε πλέον, ισούται με ένα μεροκάματο και για πολλούς ακόμη και με δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η μάστιγα αυτή σε συνδυασμό με το «στραγγάλισμα»
του κλάδου οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. «Το κυριότερο πρόβλημα είναι τα πρατήρια που πουλάνε ανεξήγητα…
φτηνά. Μπορεί να μπαίνει ο κάθε καταναλωτής στην
ιστοσελίδα του υπουργείου και να βλέπει τις τιμές του
διυλιστηρίου. Αν ένα πρατήριο πουλάει κάτω από έξι
λεπτά -σύμφωνα με το κέρδος του-, κάτι “μυρίζει”», σημείωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι «οι υπόλοιποι είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στο κυβερνητικό πλαφόν,
το οποίο μας προκαλεί ένα ακόμη πρόβλημα στην προμήθεια καυσίμων, με τιμές που ξεπερνούν ακόμη και το
30%. Όλα αυτά είναι λεφτά και κοστίζουν ακριβά».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξεκίνησε επαφές
ο Ζ. Ιωακείμοβιτς

Ο καφές του Ζάεφ
στην Αριστοτέλους

Την πόρτα του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης πέρασε το
απόγευμα της Δευτέρας, αμέσως μετά και την τυπική ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος
πρόεδρος της Διοικούσας της
ΝΔ Θεσσαλονίκης. Ο Ζήσης
Ιωακείμοβιτς εγκαταστάθηκε
στο γραφείο του και ξεκίνησε
τις πρώτες επαφές με θεσμικούς και κομματικούς παράγοντες της πόλης. Πρώτος ήταν
ο υφυπουργός Εσωτερικών
Σταύρος Καλαφάτης, τον οποίο
επισκέφτηκε στο γραφείο του
στο Διοικητήριο. Σειρά είχε η
Μαρία Αντωνίου, επικεφαλής
του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα
ακολουθήσουν βουλευτές, δήμαρχοι και φορείς.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας,
Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει φίλους, όπως για παράδειγμα τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ από την
Εύβοια Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Μάλιστα υπάρχει και σχετική φωτογραφία
αναρτημένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δύο άνδρες να απολαμβάνουν τον καφέ τους σε κεντρικό ξενοδοχείο με θέα την πλατεία
Αριστοτέλους.

Πρώτο τετ α τετ
μεταξύ Ζέρβα και
Τζορτζ Τσούνη
Την πρώτη του επίσημη γνωριμία με
τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης είχε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης. Επισκέφτηκε αρχικά τον κ. Ζέρβα στο
δημαρχιακό μέγαρο και ακολούθως
είχε συνάντηση με τον κ. Τζιτζικώστα στο νέο κτίριο της ΠΚΜ στο λιμάνι. Ο κύκλος των συναντήσεων θα
κλείσει με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη.

Δυσφορία σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτιά της Τζάκρη
Γκρίνιες προκάλεσε η πρωτιά της Θεοδώρας Τζάκρη στη
νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής Πέλλας
στηρίχτηκε στην «Κίνηση Μελών», αλλά έκανε και δικό της
«παιχνίδι», με τις κακές γλώσσες να λένε πως η πρωτιά αυτή

δεν πολυάρεσε στην Κατερίνα Νοτοπούλου, που ήθελε αυτή
να κόψει πρώτη το νήμα, αλλά τελικά βρέθηκε δεύτερη πίσω από ένα στέλεχος που είναι γυναίκα και προέρχεται από
το ΠΑΣΟΚ!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επίσκεψη αντιδημάρχων
σε Πέτσα για τα αδέσποτα
Στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στην Αθήνα βρέθηκαν δύο αντιδήμαρχοι, ως εκπρόσωποι των δήμων του Νομού
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να θέσουν στο τραπέζι
των συζητήσεων τα αδέσποτα ζώα και τη διαχείρισή
τους. Ο λόγος για τους αντιδημάρχους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας-Χορτιάτη, Σωκράτη Δημητριάδη
και Γιάννη Καρτάλη, που εκπροσώπησαν τους συναδέλφους τους στη συνάντηση με τον υπουργό.

Στα… όπλα ο Δημ. Μήτρου
Φαντάρο… τον πήραν τον Δημήτρη Μήτρου! Ο
τεχνικός σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης βρέθηκε στη Λήμνο, στο
πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης και ντύθηκε στα χακί.
«Όταν με κάλεσαν στα 50 μου
για άσκηση, νόμιζα ότι επρόκειτο για λάθος. Όταν το επαλήθευσα, άφησα τις ασχολίες
μου και πήγα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Παρά την
κούραση, έμαθα πολλά νέα
πράγματα και δέθηκα με τα
μέλη της μονάδας μου. Το συνιστώ σε όλους, αν τους έρθει σχετική ειδοποίηση, γιατί η πατρίδα το χρειάζεται», σχολίασε ο κ.
Μήτρου σε σχετική ανάρτηση.

Κυρίαρχοι στη νέα ΚΕ
οι Ανδρουλακικοί
Απόλυτη κυριαρχία Ανδρουλάκη στις εκλογές του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέγραψε σε πανελλαδικό επίπεδο
η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής
Επιτροπής του κόμματος. Σε ό,τι αφορά τους Θεσσαλονικείς υποψηφίους, καθαρή πρωτιά και μάλιστα
πολύ ψηλά κατέγραψε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, αφού κατετάγη στη 15η θέση. Ακολουθούν ο Μιχάλης Πάππου στην 52η, ο
Γιώργος Τρελλόπουλος στην 60ή θέση και ο Χάρης
Μελίδης μαζί με τον Αντώνη Σαουλίδη στην 66η θέση. Στην 70ή θέση βρέθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Ακολουθούν οι Γιάννης Κυανίδης, Νικήτας Φραγκισκάκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, Λευτέρης Τζιόλας και Σαράντης Μονοπόρτης.

Ατύχημα η Ακριτίδου
Με νάρθηκα στο χέρι κυκλοφορεί η πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Ακριτίδου. Η πρώην αντιδήμαρχος είχε ένα ατύχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική
παρέμβαση. Η ίδια σε σχετική ανάρτηση ευχαρίστησε τον γιατρό της για την περίθαλψη, ενώ δέχτηκε
αμέτρητες ευχές για γρήγορα περαστικά.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ζάκυνθος

Αντιδράσεις για τον πύργο
ναυαγοσώστη μπροστά στο Ναυάγιο
Η τοποθέτηση πύργου ναυαγοσώστη μπροστά από το περίφημο αξιοθέατο της
Ζακύνθου προκάλεσε «γενικό ξεσηκωμό» κατά της δημοτικής αρχής, που έλαβε τη
σχετική απόφαση χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η σχετική
δαπάνη ανέρχεται σε 2.700.000 ευρώ. «Πρόκειται για μια άστοχη ενέργεια του
δήμου. Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με την πρόεδρο της επιτροπής. Ο δήμος
όφειλε να πάρει την άποψή μας για το πού θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο πύργος
ναυαγοσώστη», δήλωσε ο Νίκος Τσίπηρας, μέλος της επιτροπής του Ναυαγίου. Την
ίδια ώρα, την απογοήτευσή του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας:
«Με έκπληξη ακούω ότι ανατίθενται μελέτες και έργα χωρίς ούτε καν να
ενημερωθούμε. Εδώ και οχτώ χρόνια ασχολούμαι με το Ναυάγιο και ανατίθενται
μελέτες σε μελετητές που δεν έχουν εμπειρία. Πραγματικά λυπάμαι».

Κρήτη

Έργα αποκατάστασης
από θεομηνίες
στον Δήμο Κισσάμου

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η Περιφέρεια Κρήτης
και ο Δήμος Κισσάμου για την αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν από θεομηνίες με οικονομική στήριξη της οικείας
περιφέρειας. Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει έργα προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη μελετηθεί και
αναμένεται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα. Επιπλέον,
η Αντιπεριφέρεια Χανίων αναλαμβάνει την υλοποίηση των έργων, λόγω της έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας στον Δήμο Κισσάμου. Την προγραμματική σύμβαση συνυπέγραψαν στην Αντιπεριφέρεια Χανίων ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης.

Κομοτηνή

Πέντε μήνες φυλάκιση σε
αντιδήμαρχο για τα αδέσποτα
Σε πέντε μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε
από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ροδόπης ο αντιδήμαρχος
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Μουρτίδης, για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσαν πάνω από 400 σκυλιά στο Δημοτικό
Κυνοκομείο την περίοδο 2018-2019. Σύμφωνα με την ομάδα
«Φίλοι Αδέσποτων Κομοτηνής» παρατηρήθηκε υπερπληθυσμός
στο κυνοκομείο, δηλαδή την περίοδο 2018-2019, ενώ το κυνοκομείο προβλέπεται να στεγάζει έως 80 σκυλιά, ο δήμος φιλοξενούσε σε αυτό 400-500.

!

Πάτρα

Η κυβέρνηση ενέκρινε
και χρηματοδοτεί
την Ανάπλαση
«Λαδόπουλου»

Το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας, με
ομόφωνη απόφασή του το 2019, παραχώρησε
στην περιφέρεια τις εγκαταστάσεις του πρώην
εργοστασίου χαρτοποιίας «Λαδόπουλου» για
αξιοποίηση και ανάπτυξη, για τριάντα χρόνια.
Τώρα εγκρίθηκε και η σχετική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. «Με την έγκριση χρηματοδότησης της ανάπλασής του από την κυβέρνηση, ανοίγει ο δρόμος ο “Λαδόπουλος”
να γεμίσει με ζωή, να καλύψει πραγματικές
ανάγκες της πόλης μας, με χρήσεις ωφέλιμες
για τον λαό και τη νεολαία του», δηλώνει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης για την
απόφαση. «Ο αγώνας του πατραϊκού λαού,
των φορέων της περιοχής, της ίδιας της δημοτικής αρχής, που απαίτησε την αξιοποίηση
του “Λαδόπουλου” με συγκεκριμένους όρους
και κριτήρια, τα οποία να συμβαδίζουν με τις
ανάγκες του λαού μας, φέρνει αποτελέσματα», συνέχισε ο δήμαρχος Πατρέων.

Στερεά Ελλάδα

Προγραμματικές
συμβάσεις
1.060.000 ευρώ για έργα
στον Δήμο Χαλκιδέων

Προγραμματικές συμβάσεις για την «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας
του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “Θάλεια”) στις 8
και 9/8/2020» συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η δήμαρχος
Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χαλκίδας Αναστασία
Ψυχογυιού-Μακαρώνα. Το έργο έχει ενταχθεί
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της οικείας περιφέρειας με προϋπολογισμό 9.380.000
ευρώ, από το 2020. Ταυτόχρονα, σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν για: «Αποκατάσταση δικτύου
ύδρευσης ΔΕ Ληλάντων», δαπάνης 350.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και «Αποκατάσταση τριών γεωτρήσεων και διασύνδεσή τους με υφιστάμενες
δεξαμενές», δαπάνης 710.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
«Συμπράττουμε με τον Δήμο Χαλκιδέων και τη
ΔΕΥΑΧ, προκειμένου να επουλωθούν “πληγές”
που άνοιξαν από το καιρικό φαινόμενο “Θάλεια”»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοδυτικά της Αθήνας, τον τελευταίο καιρό έχει
ανέβει πολύ η θερμοκρασία της
πολιτικής-προεκλογικής κόντρας με κεντρικό πρόσωπο
έναν… αντιδήμαρχο; Κάποιοι
από την αντιπολίτευση φαίνεται να τον έχουν στοχοποιήσει
(ίσως και επειδή είναι συνεπώνυμος του δημάρχου), θεωρώντας ότι είναι εύκολος στόχος για να «πριονίσουν» τη δημοτική αρχή ή τις βλέψεις του
για την «επόμενη μέρα»…
Πάντως το επόμενο πεδίο μάχης θα είναι η δικαιοσύνη!

«Όχι στην απώλεια
κοινόχρηστων
χώρων»
Ο δήμαρχος
Χαϊδαρίου
Βαγγέλης
Ντηνιακός,
με αφορμή
την απόφαση
της Ολομέλειας του
Συμβουλίου
της Επικρατείας με την οποία απορρίπτεται η
αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ιδιωτική
εταιρεία, επεσήμανε πως ο δήμος
επικροτεί τη συνέχιση της λειτουργίας των «Ελληνικών Ναυπηγείων», ωστόσο εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του με την απώλεια κοινόχρηστων χώρων. Όσον
αφορά την απόφαση επισήμανε
πως «η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε για τυπικούς-δικονομικούς λόγους την προσφυγή και δεν εισήρθε στην ουσία των ισχυρισμών μας.
Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια
διασφάλισης της κοινόχρηστης
πρόσβασης του Δήμου Χαϊδαρίου
στη θάλασσα όσο και της προστασίας του ήδη επιβαρυμένου στην
περιοχή μας φυσικού περιβάλλοντος θα συνεχιστεί».

Έξι εκατ. ευρώ για
εκσυγχρονισμό ΟΑΚΑ

Μ

ια νέα εποχή για το ΟΑΚΑ σηματοδοτείται, κατά τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη, με την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης,
μέσω της οποίας η περιφέρεια χρηματοδοτεί με 5.847.840 ευρώ έργα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του σταδίου.
Η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη
μεταξύ του περιφερειάρχη Αττικής, του
υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού
Λευτέρη Αυγενάκη και του προέδρου του
ΟΑΚΑ Νεκτάριου Βιδάκη και προβλέπει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση του συνόλου
των συνθετικών ελαστικών ταπήτων του
ΟΑΚΑ (κεντρικός στίβος, Κ1, Κ2, προπονητήριο ΣΕΓΑΣ), τη στεγανοποίηση της οροφής του κλειστού γυμναστηρίου αθλοπαιδιών «Νίκος Γκάλης», συνολικής επιφάνειας 2.767 τμ, τη στεγανοποίηση της οροφής
του κλειστού κολυμβητηρίου συνολικής
επιφάνειας 4.953 τμ και την αντικατάσταση
τμημάτων περίφραξης του ΟΑΚΑ. Τόσο ο
υφυπουργός Πολιτισμού Λ. Αυγενάκης όσο

και τα στελέχη του ΟΑΚΑ ευχαρίστησαν
θερμά τον περιφερειάρχη για την ουσιαστική συμβολή του στην προσπάθεια να εισέλθει σε μια νέα εποχή το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο και επισήμαναν ότι η στήριξη της
περιφέρειας και προσωπικά του περιφερειάρχη σε εμβληματικά αθλητικά έργα και
υποδομές είναι ουσιαστική. Από την πλευρά
του ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι λειτουργικός μέτοχος
στην αναβάθμιση του ΟΑΚΑ που έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε μια μητρόπολη
του αθλητισμού, ενώ έκανε λόγο για έναρξη
μιας νέας εποχής. Παράλληλα υπενθύμισε:
«Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, διαθέτουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για
την αναβάθμιση ή την εξαρχής δημιουργία
μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου. Χώροι εμβληματικοί, που για χρόνια έμεναν κλειστοί ή
τελούσαν υπό απόλυτη υποβάθμιση, αποκτούν νέα πνοή και αποδίδονται στην κοινωνία».

Επένδυση στην καθαρή
κινητικότητα
Ο Δήμος Βριλησσίων έχει υιοθετήσει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους στα σχέδια
ΣΔΑΕΚ και ΣΒΑΚ με στρατηγικές που περιλαμβάνουν τη χρήση υδρογονοκίνητων
ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου,
όπου το υδρογόνο παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ως
επικεφαλής ομάδας τεσσάρων δήμων (Βριλησσίων, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Χαϊδαρίου και Αλίμου), υπέβαλε υποψηφιότητα στο European City Facility (EUCF) και πέτυχε να
λάβει επιχορήγηση ύψους 60.000 ευρώ για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας για «Προώθηση καθαρής κινητικότητας μέσω υποδομών πράσινου υδρογόνου». Η επενδυτική ιδέα
προβλέπει την ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής πράσινου υδρογόνου
μέσω τοπικής ηλεκτρόλυσης με χρήση φωτοβολταϊκής μονάδας. Το παραγόμενο υδρογόνο Η2, μέσω των τεσσάρων σταθμών ανεφοδιασμών, θα τροφοδοτείται σε δημοτικά οχήματα υδρογόνου, τα οποία θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες κινητικότητας και μεταφορών
των υπηρεσιών των δήμων όσο και των πολιτών.

Δράση ενημέρωσης
για την
ανταποδοτική
ανακύκλωση
Με επιτυχία στέφθηκε η δράση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για την ανακύκλωση «The Green City»
που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κηφισιάς, την Περιφέρεια Αττικής και
τον ΕΔΣΝΑ σε εμπορικό κέντρο της
πόλης. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα
να ενημερωθούν για το πρόγραμμα
επιβράβευσης ανακύκλωσης και να
συνομιλήσουν για πράσινες δράσεις
με τον δήμαρχο Γιώργο Θωμάκο, την
αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα
Λουκία Κεφαλογιάννη και τον αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Γιάννη Κεχρή. Η
Κηφισιά συμμετέχει στο «The Green
City», το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα «να ανακυκλώσεις και να κερδίσεις», συλλέγοντας πόντους και προσφέροντας εκπτώσεις σε διάφορες
επιχειρήσεις.

Στήριγμα
στις επιχειρήσεις
Τη διαβεβαίωση ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και στην παρούσα φάση,
που είναι σε εξέλιξη η ενεργειακή
κρίση, έδωσε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιά
(ΣΒΑΠ). Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά την τοποθέτησή του έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων
και κατά το προηγούμενο διάστημα
και επισήμανε πως «το νέο ΠΕΠ Αττικής θα είναι αυξημένο κατά 54% σε
σχέση με την προηγούμενη περίοδο,
γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
έρευνας, της καινοτομίας, της εξοικονόμησης ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών δικτύων».
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Το προφίλ του μακελάρη του Τέξας
Του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Τι ισχύει για
την οπλοκατοχή
στην Αμερική

Σ

υγκλονίζει η επίθεση στο δημοτικό
σχολείο Ρομπ στο Τέξας, που στοίχισε τη ζωή σε 19 παιδιά και δύο δασκάλες. Δράστης ένας 18χρονος, ο
οποίος χρησιμοποίησε τα όπλα που είχε αγοράσει πριν από μερικές ημέρες στα γενέθλιά
του. Πριν σκορπίσει τον θάνατο στο δημοτικό
σχολείο, πυροβόλησε και τραυμάτισε βαριά
τη γιαγιά του.
Ο Σαλβαδόρ Ράμος ήταν ένας μοναχικός
18χρονος που είχε υποστεί bullying επειδή
τραύλιζε στην ομιλία του. Εξαιτίας του εκφοβισμού που δεχόταν, είχε εγκαταλείψει το
σχολείο, ενώ και η σχέση με τη μητέρα του
χαρακτηρίζεται ως δύσκολη. Οι καβγάδες
μεταξύ τους ήταν συχνοί, κυρίως για το γεγονός ότι η μητέρα του έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Πρώην συμμαθητής του αναφέρει ότι δεχόταν σκληρό bullying σε όλους τους χώρους
που βρισκόταν, από το σχολείο μέχρι και το
διαδίκτυο. Παράλληλα υποστηρίζει: «Ήταν το
καλύτερο παιδί, το πιο ντροπαλό. Απλώς
χρειαζόταν να βγει από το καβούκι του».

Αυτοτραυματίστηκε για… πλάκα
Όπως ανέφεραν συγγενείς και φίλοι του
Ράμος, τα τελευταία χρόνια προχωρούσε σε
βίαιες επιθέσεις εναντίον συνομηλίκων του,
αλλά και αγνώστων. Μάλιστα, ο 18χρονος είχε
φτάσει στο σημείο να αυτοτραυματιστεί «για
πλάκα». Φίλος του είπε πως είχε κόψει το
πρόσωπό του με απανωτές μαχαιριές.
Όταν μετακόμισε με τη μητέρα του σε άλλη

περιοχή του Τέξας, παράτησε το σχολείο, άρχισε να φορά μαύρα ρούχα και στρατιωτικές
μπότες, ενώ μάκρυνε τα μαλλιά του. Άρχισε
να επιτίθεται σε αγνώστους με αεροβόλο,
ενώ συνήθιζε να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα. Άλλος φίλος του επισήμανε ότι «συνεχώς χειροτέρευε». Ο δράστης της επίθεσης είχε αναρτήσει πριν από έναν χρόνο φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
με αυτόματα όπλα που ήθελε να αγοράσει.
Ακόμα, πριν από δύο μήνες δημοσίευσε ένα
Instagram story, στο οποίο ούρλιαζε στη μητέρα του, η οποία όμως είπε ότι προσπαθούσε
να τον διώξει από το σπίτι.

Μοναχικός, θύμα bullying
και τον τελευταίο καιρό
αλλόκοτος και επιθετικός
ο 18χρονος δράστης
που σκόρπισε τον θάνατο
σκοτώνοντας 19 παιδιά
και δύο δασκάλες

Ακόμα μια τραγωδία καταγράφηκε στον τεράστιο φάκελο των αμερικανικών αρχών,
μετά το μακελειό στο σχολείο Ρομπ του Τέξας, με τη συζήτηση για την οπλοκατοχή να
ανοίγει και πάλι. Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι
«είμαι κουρασμένος από αυτό, πρέπει να
δράσουμε».
Η νομοθεσία για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ
ποικίλλει από πολιτεία σε πολιτεία, ενώ το
Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει προβεί σε
απόφαση για το αν η Δεύτερη Τροποποίηση
του Αμερικανικού Συντάγματος προστατεύει ή όχι το δικαίωμα στην οπλοκατοχή
με σκοπό την αυτοάμυνα. Φέτος, μάλιστα, η
πολιτεία της Τζόρτζια έγινε η 25η στη χώρα
που καταργεί την υποχρεωτική έκδοση
άδειας για οπλοφορία, με τους ηγέτες του
NRA, του ισχυρότερου λόμπι που στηρίζει
την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, να χαρακτηρίζουν την εν λόγω απόφαση «μνημειώδη».
Για την περίπτωση άμυνας που αναφέρθηκε, αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης όταν υπάρχει αναγκαία προσβολή του
επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που
στρέφεται εναντίον τους. Παρ’ όλα αυτά και
σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η αυτοδικία δεν επιτρέπεται.

Οι 11 πιο πολύνεκρες επιθέσεις σε σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών
24 Μαΐου 2022, Ουβάλντε, Τέξας: Νεαρός 18 ετών σκοτώνει 19 μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς στο πρωτοβάθμιο
σχολείο Ρομπ στην πόλη Ουβάλντε, 130 χιλιόμετρα δυτικά
του Σαν Αντόνιο. Ο δράστης πέφτει επίσης νεκρός.
30 Νοεμβρίου 2021, Όξφορντ, Μίσιγκαν: Δεκαπεντάχρονος σκοτώνει εν ψυχρώ τέσσερις μαθητές και τραυματίζει
άλλους έξι καθώς κι έναν εκπαιδευτικό μέσα στο λύκειο
της Όξφορντ, του Ντιτρόιτ. Ο δράστης διώκεται για «τρομοκρατική ενέργεια» και «φόνους». Ασκούνται επίσης διώξεις, κάτι σπάνιο, εναντίον των γονιών του.
14 Νοεμβρίου 2019, Σάντα Κλαρίτα, Καλιφόρνια: Δεκαεξάχρονος ανοίγει πυρ ανήμερα τα γενέθλιά του εναντίον
συμμαθητών του στο λύκειο, σκοτώνει δύο, τραυματίζει
τρεις, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αποπειραθεί
να αυτοκτονήσει. Τα θύματα είναι 14 ως 15 ετών.
18 Μαΐου 2018, Σάντα Φε, Τέξας: Δεκαεπτάχρονος μαθητής «θερίζει» 20 ανθρώπους μέσα στο λύκειο όπου φοιτά.

Δύο ενήλικοι και οκτώ νέοι υποκύπτουν. Ο δράστης παραμένει έκτοτε στη φυλακή.
14 Φεβρουαρίου 2018, Πάρκλαντ, Φλόριντα: Την ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου, ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ ανοίγει
πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι εναντίον μαθητών και εκπαιδευτικών στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, από
το οποίο έχει αποβληθεί. Απολογισμός θυμάτων: 17 νεκροί,
στην πλειονότητά τους έφηβοι και έφηβες. Ο δράστης συλλαμβάνεται.
23 Ιανουαρίου 2018, Μπέντον, Κεντάκι: Δεκαπεντάχρονος οπλισμένος με πιστόλι σκοτώνει δύο συνομήλικους
συμμαθητές του στο λύκειο της κομητείας Μάρσαλ. Άλλοι
δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίζονται από τις σφαίρες του.
1 Οκτωβρίου 2015, Ρόουζμπεργκ, Όρεγκον: Εικοσιεξάχρονος φοιτητής σκοτώνει εννέα ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο Άμπκουα. Τραυματισμένος, στρέφει το όπλο στον
εαυτό του και αυτοκτονεί.

2 Απριλίου 2012, Όκλαντ, Καλιφόρνια: Νεαρός δολοφονεί
μεθοδικά επτά ανθρώπους στο μικρό Πανεπιστήμιο Oikos
στην Καλιφόρνια. Ο δράστης, πρώην φοιτητής, κορεατικής
καταγωγής, συλλαμβάνεται. Πεθαίνει επτά χρόνια αργότερα στη φυλακή.
14 Δεκεμβρίου 2012, Νιούταουν, Κονέκτικατ: Αφού δολοφονεί τη μητέρα του, ο 20χρονος ψυχικά ασθενής Άνταμ
Λάνζα σκοτώνει 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους 20 παιδιά
ηλικίας 6 ως 7 ετών, στο σχολείο Σάντι Χουκ και αυτοκτονεί.
16 Απριλίου 2007, Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια Τεκ: Φοιτητής
με ψυχολογικά προβλήματα και καταγωγή από τη Νότια
Κορέα, σκοτώνει 32 ανθρώπους με δύο ημιαυτόματα πιστόλια πριν αυτοκτονήσει.
20 Απριλίου 1999, Κολουμπάιν, Κολοράντο: Δύο μαθητές
λυκείου, 17 και 18 ετών, βαριά οπλισμένοι, σκοτώνουν μέσα
σε μερικά λεπτά 12 συμμαθητές τους και έναν καθηγητή
προτού αυτοκτονήσουν στη βιβλιοθήκη.
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Ο

ι παγκόσμιες αγορές κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να δέχονται ισχυρές πιέσεις και δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που υποστηρίζουν πως η «καταιγίδα» στη συγκεκριμένη αγορά θα συνεχιστεί.
Το τελευταίο τρίμηνο, η συνολική κεφαλαιοποίηση του κλάδου έπεσε κάτω από το 1,5 τρισ.
δολάρια, από την κορυφή των 3 τρισ. όπου έφτασε τον περασμένο Νοέμβριο.

ματιστήριο. Αφετέρου διότι διαψεύδει όσους προσπάθησαν να αποδώσουν στο Bitcoin χαρακτηριστικά όμοια με τον χρυσό, υποστηρίζοντας πως είναι asset που προστατεύει από τον πληθωρισμό.
Αντιθέτως, η αύξηση των επιτοκίων από τη FED
και η μείωση της ρευστότητας από την Κεντρική
Τράπεζα των ΗΠΑ περιόρισαν τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού ρίσκου και μείωσαν αισθητά τις
συναλλαγές σε Bitcoin, κάτι που είναι εμφανές
τους τελευταίους μήνες. Και καθώς έχουμε μπροστά μας ακόμη μεγαλύτερη νομισματική σύσφιγξη, η ρευστότητα που στο παρελθόν διοχετευόταν
στην αγορά των κρυπτονομισμάτων θα μειωθεί
περαιτέρω. Και αυτό θα επιδράσει συνολικά σε
όλα τα κρυπτονομίσματα.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Απειλή για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα

Το πιο γνωστό κρυπτονόμισμα, το Bitcoin, που
εξακολουθεί να κατέχει το 40% της αγοράς, κινείται πλέον συχνά κάτω από το ψυχολογικό όριο
των 30.000 δολαρίων (σε σχέση με τα 67.500 που
είχε φτάσει στις 8/11/21). Το δεύτερο πιο διαδεδομένο, Ethereum, κινείται οριακά πάνω από το
επίσης ψυχολογικό όριο των 2.000 δολαρίων
(από τα 4.500 που ήταν επίσης τον περασμένο
Νοέμβριο).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες διακυμάνσεις
Οι μεγάλες διακυμάνσεις των κρυπτονομισμάτων αποτελούν χαρακτηριστικό τους στα δέκα και πλέον χρόνια που αναπτύσσονται. Τώρα,
όμως, παρακολουθούμε να τους συμβαίνει το
αντίστροφο από εκείνο που προβάλλεται ως ένα
από τα βασικά πλεονεκτήματά τους.
Αν και από πολλούς θεωρούνται ο «χρυσός της
εποχής» και μια αντιστάθμιση στον υψηλό πληθωρισμό, τελικά επηρεάζονται από τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης, της πτώσης των κλασικών αγορών και της αστάθειας που προκαλεί η
μεγάλη άνοδος των τιμών, ενώ, μάλιστα, διορθώνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα κλασικά
περιουσιακά στοιχεία.
«Η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται υπό
πίεση εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε ο Μάικλ
Ρίνκο της AscendEX. Όπως είπε, «η FED συνεχίζει τις αυξήσεις επιτοκίων, έτσι οι μετοχές συνεχίζουν να πέφτουν και τα κρυπτονομίσματα μειώνονται μαζί τους. Γενικά, αυτό έχει δημιουργήσει πολύ φόβο στην αγορά».
«Το Bitcoin θα αντιμετωπίσει αντίρροπες δυνάμεις και ισχυρές αντιστάσεις για να ανακτήσει
έδαφος, μέχρι τουλάχιστον οι μακροοικονομικές
συνθήκες να αλλάξουν», σημείωσε ο πρόεδρος
της Horizon Μαρκ Ελένοβιτς, προσθέτοντας:
«Όσο τα επιτόκια αυξάνονται, ενδέχεται να δούμε
περισσότερα sell off σε assets τα οποία θεωρούνται υψηλού ρίσκου, όπως το Bitcoin».

Προβληματίζει η πτώση του Bitcoin
Η πτώση του Bitcoin προβληματίζει για δύο
βασικούς λόγους. Αφενός διότι δείχνει πως το
κρυπτονόμισμα έχει στενή συσχέτιση με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq στο αμερικανικό χρη-

ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάει
η φούσκα»
των κρυπτο…
νομισμάτων;

Στις αρχές Μαΐου, το μέλος του εκτελεστικού
συμβουλίου της ΕΚΤ, Φ. Πανέτα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στα κρυπτονομίσματα. «Είναι πύργος
από τραπουλόχαρτα που θα καταρρεύσει, απαιτούνται άμεση ρυθμιστική παρέμβαση και επιβολή φορολογίας», υποστήριξε.
Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε
ενημερωτικό της σημείωμα που δημοσιεύτηκε
στις 24 Μαΐου χαρακτηρίζει τα κρυπτονομίσματα
ως κίνδυνο, και μάλιστα σημαντικό, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ευρωσυστήματος.
Όπως επισημαίνει, δεν έχουν καμία εσωτερική
αξία, παρουσιάζουν ακραία μεταβλητότητα, απαιτείται υψηλή ποσότητα ενέργειας για την εξόρυξή
τους (άρα είναι μη περιβαλλοντικά φιλικά) και
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, λέει η ΕΚΤ, τίθενται σοβαρά ζητήματα. Στον χώρο, πέρα από μικροεπενδυτές που επιδιώκουν εύκολο και γρήγορο πλουτισμό, ωστόσο, έχουν εισέλθει μεγάλοι
παίκτες, ακόμα και θεσμικοί επενδυτές, με την
προσδοκία ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα καταφέρουν
να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Έτσι,
ενώ οι αγορές κρυπτονομισμάτων αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος λιγότερο από το 1% του
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος,
έχουν αυξηθεί σημαντικά από το τέλος του 2020.
Παρά τις πρόσφατες πτώσεις, παραμένουν το ίδιο
επικίνδυνες όσο, για παράδειγμα, τα sub-prime
που πυροδότησαν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-08. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το σύμπαν
των κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί δραματικά
τόσο σε μέγεθος όσο και σε πολυπλοκότητα από
τα τέλη του 2020. Έτσι, όπως υποστηρίζει, τα μη
υποστηριζόμενα κρυπτογραφικά περιουσιακά
στοιχεία θα βάλουν βόμβα στα θεμέλια του συστήματος.

Έκανε φτερά 1,5 τρισ.
το τελευταίο τρίμηνο Προειδοποίηση από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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ΕΛΛΑΔΑ
Υπέρβαση εσόδων
1,75 δισ. και χώρος
για έξτρα παροχές

Δέκα «κλειδιά» για την...
επιδότηση ρεύματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π

οσά από 18 έως 600 ευρώ
θα επιστραφούν στους
τραπεζικούς λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών ως αποζημίωση για τις ανατιμήσεις του ρεύματος
κατά το εξάμηνο Δεκεμβρίου 2021 Μαΐου 2022.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η
σχετική ρύθμιση που κατέθεσε στη
Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, θα επιστραφούν περίπου 280 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, ενώ τα 10 «κλειδιά» για
την επιδότηση είναι τα εξής:
1 . Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα
ανοίξει μέσα στον Ιούνιο, ενώ αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, καθώς και οι καταναλωτές ρεύματος που επιβαρύνθηκαν με ποσό
έως 30 ευρώ.
2. Η επιδότηση καλύπτει το 60%
της αύξησης της τιμής του ρεύματος,
η οποία έχει υπολογιστεί με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο, ενώ θα
αφαιρεθούν από την επιδότηση
όποια ποσά δόθηκαν στον καταναλωτή κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Αυτό σημαίνει ότι από τον λογαριασμό κατανάλωσης θα αφαιρεθούν οι
εκπτώσεις του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και όσες έχουν
δώσει οι προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας και το υπόλοιπο ποσό θα
δοθεί ως επιδότηση έως το ύψος

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

των 600 ευρώ.
3. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ μετά
την αφαίρεση των φόρων του φορολογικού έτους 2020.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020 έως 1η Μαΐου 2022,
πριν από την υποβολή αίτησης για τη
λήψη οικονομικής ενίσχυσης.
5. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για
πρώτη φορά φορολογική δήλωση
για το φορολογικό έτος 2021, τότε
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων του φορολογικού
έτους 2021.
6. Τα στοιχεία εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2020 λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως
την 1η Μαΐου 2022. Αυτό σημαίνει
ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, ενώ είχαν υποχρέωση, έως την 1η Μαΐου για τα εισοδήματα του 2020, αποκλείονται
από το επίδομα.
7. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι

οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με κυμαινόμενα τιμολόγια
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
που αναπροσαρμόζονται από τη
χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων
παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.
9. Το ποσό της ενίσχυσης είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου,
τραπεζών και Τρίτων.
10. Το ποσό της επιδότησης πιστώνεται μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό
τον οποίο έχει δηλώσει ο δικαιούχος, αφού προηγουμένως έχει μπει
με τους κωδικούς Taxisnet στη σχετική εφαρμογή, συμπληρώνοντας
την αίτηση για το επιστρεφόμενο ποσό.

Έως 600 ευρώ το
επιστρεφόμενο ποσό
στους τραπεζικούς
λογαριασμούς
εκατοντάδων χιλιάδων
καταναλωτών

Η εντυπωσιακή υπέρβαση του στόχου
των φορολογικών εσόδων κατά 1,75
δισ. ευρώ στο α’ τετράμηνο του έτους
«προσγείωσε» το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά περίπου 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το
«οπλοστάσιο» του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να προωθήσει μέτρα
στήριξης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών προκύπτει
ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 3,316
δισ. ευρώ έναντι στόχου για 4,973 δισ.
ευρώ. Η υπέρβαση των εσόδων οφείλεται στις αυξημένες εισπράξεις από
τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ,
ενώ ειδικά για τα πετρελαιοειδή η
υπέρβαση των εισπράξεων από ΦΠΑ
κατά 113 εκατ. ευρώ αντιστάθμισε τις
μειωμένες εισπράξεις του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης κατά 108 εκατ.,
ως αποτέλεσμα του περιορισμού της
κίνησης, συνεπεία των υψηλών τιμών
των καυσίμων.

«Ψηφιακές»
επιδοτήσεις έως
14.000 € σε ΜμΕ
Επιδότηση έως 14.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε να
προχωρήσουν στην ψηφιακή αναβάθμισή τους. Το συνολικό κονδύλι για τις
δράσεις πληροφορικής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 620
εκατ. ευρώ, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει στις
15 Ιουνίου. Τα κουπόνια ενίσχυσης θα
ξεκινούν από 700 ευρώ και θα φτάνουν
έως 14.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τις δαπάνες
που θα πραγματοποιήσει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ενώ θα καλύπτεται το 70% των επιλέξιμων δαπανών για την απόκτηση ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών (η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει συνολικά σε 80 εκατ. ευρώ). Στο ποσό που θα διοχετευτεί στην
αγορά πρέπει συνυπολογιστούν τα 445
εκατ. των επιδοτήσεων συν τα 180
εκατ. ευρώ της ίδιας συμμετοχής των
επιχειρήσεων.

ΡOLITICAL

23

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αττική Οδός... μεγαλώνει

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η

ταν 24 Ιουνίου 2004 όταν o
70 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού
τέθηκε σε πλήρη λειτουργία,
μετατρέποντάς τον σε συνδετικό κρίκο
του ΠΑΘΕ (Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων), παρακάμπτοντας
οριστικά τον βασικό αστικό ιστό. 18
χρόνια μετά η σπονδυλική στήλη του
οδικού δικτύου της Αττικής μεγαλώνει
και επεκτείνεται ως αποτέλεσμα μιας
προσπάθειας ουσιαστικής λύσης του
κυκλοφοριακού εμφράγματος που παρατηρείται πια, κυρίως σε περιφερειακά σημεία του λεκανοπεδίου.
Με τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού
προς Ραφήνα και Λαύριο, από λεωφόρο Κύμης προς εθνική οδό και με τη
δημιουργία της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης θα υλοποιηθεί ένα μέρος του

σχεδιασμού του υπουργείου Υποδομών για την οριστική επίλυση του κυκλοφοριακού, κομμάτι μιας ολοκληρωμένης πολιτικής του υπουργείου.

Ραφήνα - Λαύριο
Για την επέκταση της Αττικής Οδού
προς Ραφήνα και Λαύριο ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε πως ήδη δρομολογούνται οι
διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών. Παρακάμπτοντας, λοιπόν, το μποτιλιάρισμα της λεωφόρου Μαραθώνος
και τους αναρίθμητους φωτεινούς σηματοδότες, το νέο τμήμα θα φτάνει λίγο
πριν από το λιμάνι της Ραφήνας. Θα
συνδυάσει τόσο την οδική όσο και τη
σιδηροδρομική διασύνδεση της περιοχής, με ένα τμήμα του να είναι υπόγειο,
ενώ για την επέκταση έως το λιμάνι του
Λαυρίου προβλέπεται η διαπλάτυνση
του υφιστάμενου οδικού δικτύου από

το Μαρκόπουλο έως και το λιμάνι του
Λαυρίου.

Λεωφόρος Κύμης - εθνική οδός
Μέσω αστικής σήραγγας 2,1 χιλιομέτρων η επέκταση της Αττικής Οδού από
τη λεωφόρο Κύμης θα φτάνει μέχρι την
εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος
της Λυκόβρυσης, αποσυμφορώντας
κυρίως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Το έργο, συνολικού μήκους 3,8 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 370 εκατ.
ευρώ, θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 30.000 οχήματα, ενώ παράλληλα
έχουν προβλεφθεί και έργα ανάπλασης και πρασίνου. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει
στις αρχές του 2023.

Αστική σήραγγα Ηλιούπολης
O σχεδιασμός για την επέκταση της
Αττικής Οδού μέχρι τη λεωφόρο Βου-

λιαγμένης, μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης, για την οποία οι μελέτες προχωρούν, θα έχει συνολικό μήκος περίπου 3 χλμ. Η σήραγγα θα ξεκινά από τη σημερινή Δυτική Περιφερειακή Υμηττού στην Κατεχάκη και θα καταλήγει χωρίς εξόδους στη λεωφόρο
Βουλιαγμένης κοντά στο μετρό του
Αγίου Δημητρίου. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η ανισοπεδοποίηση της λεωφόρου Βουλιαγμένης από το ύψος της
Ηλιούπολης έως το Ελληνικό.

Με την επέκτασή της
θα υλοποιηθεί ένα μέρος
του σχεδιασμού του
υπουργείου Υποδομών
για την οριστική επίλυση
του κυκλοφοριακού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλασιάστηκαντοτελευταίοεξάμηνοταληξιπρόθεσμαχρέηστουςλογαριασμούςρεύματος
Ολοένα και περισσότερο συσσωρεύονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αγορά ηλεκτρισμού, καθώς
αυξάνονται συνεχώς οι καταναλωτές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους αλλεπάλληλους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι ενδεικτικό ότι,
όπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου της προμήθειας, λόγω αυτής της οικονομικής «κόπωσης» τα υπερήμερα χρέη κινούνται σε διπλάσια επίπεδα συγκριτικά με ένα εξάμηνο νωρίτερα.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση στους λογαριασμούς που είναι ληξιπρόθεσμοι από 45 έως 75 μέρες.
Σε αυτή την κατηγορία η αύξηση αγγίζει το 400%, ένα
ποσοστό που αποτυπώνει ανάγλυφα το γεγονός ότι
μια ολοένα μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών και επιχειρήσεων δυσκολεύεται να πληρώσει τις οφειλές
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Αύξηση παρατηρείται και στους ληξιπρόθεσμους
λογαριασμούς έως 100 ημέρες, χωρίς ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η άνοδος να είναι το ίδιο εκρηκτική.
Πιθανότατα η αιτία είναι ότι αρκετοί καταναλωτές
προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην υπερβούν αυτό το
όριο υπό τον φόβο της διακοπής της ηλεκτροδότησης.
Μια ακόμη όψη των επιπτώσεων στην αγορά ενέργειας από την εκτίναξη των χονδρεμπορικών τιμών είναι και η συνεχόμενη αύξηση των παροχών που «περ-

νούν» στην Καθολική Υπηρεσία. Με βάση ανεπίσημα
στοιχεία, οι εντάξεις στην Καθολική Υπηρεσία ξεπέρασαν τον Απρίλιο τις 167.000, καθώς μέσα στο α’ τετράμηνο του 2022 «πέρασαν» σε αυτή 19.000 παροχές
στο διασυνδεδεμένο σύστημα.
Σημειώνεται πως η αγορά προμήθειας υποδέχεται
με «προβληματισμό» τον νέο μηχανισμό της κυβέρνησης για την ελάφρυνση των καταναλωτών, καθώς
από τη μια τοποθετείται υπέρ των πρόσθετων μέτρων
προς ανακούφιση από την παρατεταμένη ενεργειακή
κρίση, ωστόσο από την άλλη «ανησυχεί» για τις πρόσθετες ανάγκες ρευστότητας που απαιτούνται από την
αύξηση των επιδοτήσεων, με δεδομένη την καθυστέρηση του Δημοσίου στην απόδοση των χρημάτων
(που αναλογούν στις επιδοτήσεις) προς τις εταιρείες
προμήθειας.
Μιχάλης Μαστοράκης
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Στον αστερισμό της επιφυλακτικότητας το ΧΑ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία
«χτίζει» μια νέα κουλτούρα

Α

Με το βλέμμα στο σήμερα αλλά και
στην επόμενη μέρα η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει σταθερά προσηλωμένη
στο ολοκληρωμένο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξής της, πραγματοποιώντας σταθερά
βήματα με προτεραιότητα τους ανθρώπους της και επίκεντρο την καινοτομία.
Βασικότατο πυλώνα δράσης αποτελεί η
υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, όπου η εταιρεία έχει να δείξει σημαντικά δείγματα γραφής τόσο ως προς
τις πρακτικές που ακολουθεί όσο και ως
προς αποτελέσματά τους. Για να πετύχει
τους στόχους της πολιτικής «Υγείας και
Ασφάλειας» που εφαρμόζει, η εταιρεία
ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο
που συμπυκνώνεται σε ένα βασικό κανονιστικό πλαίσιο που αποτελείται από τους
«Βασικούς Κανόνες Ασφάλειας» (Life
Saving Rules).

πολύτως επιφυλακτικοί
δηλώνουν οι περισσότεροι
των αναλυτών, που δεν
αποκλείουν ωστόσο κάποια βραχυπρόθεσμα «στοιχήματα» ενόψει
των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου
που ξεκίνησαν από τη Eurobank
και ακολουθούν σήμερα η Alpha
Bank και αύριο η Εθνική, ενώ επισημαίνουν ότι η μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα καταδεικνύει την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει 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 880 - 899 μονάδες, μέσα στις οποίες συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60
και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 899 θα δώσει κίνηση προς τις 944 και
950 μονάδες. 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 2.127 - 2.170, μέσα στην οποία στριμώχνονται
οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων.

Πειραιώς: Ο ψηφιακός βοηθός της Winbank

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Τράπεζα Πειραιώς εμπλουτίζει συνεχώς τις πρωτοποριακές
υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχει μέσω της
Winbank, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών της συστημάτων με στόχο την άνετη
και ταχεία κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Στο πλαίσιο
αυτό, είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει
στους πελάτες της έναν ψηφιακό βοηθό (Winbank Virtual Assistant) που μπορεί να απαντά αυτοματοποιημένα σε απορίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών και τις συναλλαγές
που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας πελάτης σε αυτά. Η εμπειρία του χρήστη βελτιώνεται σημαντικά, καθώς λαμβάνει απαντήσεις άμεσα μέσα στο περιβάλλον του ψηφιακού καναλιού που
χρησιμοποιεί, χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσει μέσω email
ή τηλεφώνου για να αναζητήσει απάντηση.

Union Eurobank - Eurobank: Υπογραφή νέας σύμβασης
Για μια ρηξικέλευθη σύμβαση μεταξύ Union Eurobank και Eurobank κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κάνει λόγο σε ανακοίνωσή
του το Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank. Όπως
αναφέρει σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, «την Παρασκευή 20
Μαΐου 2022 έπειτα από επίπονες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους
της τράπεζας υπογράψαμε στο πνεύμα του Ν. 4808/2021 την ΕΣΣΕ που αποτελεί το επιστέγασμα της ως άνω διαδικασίας. Η σύμβαση αυτή αποτυπώνει
την “απόλυτη δέσμευση της τράπεζας για τη διασφάλιση ενός υγιούς και
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, πλήρους απαλλαγμένου από οποιαδήποτε περιστατικά βίας και παρενόχλησης σε υλοποίηση όσων αναφέρει
ο Νόμος 4808/2021”, με την υιοθέτηση προοδευτικής πολιτικής και διαδικασίας κατά της βίας και της παρενόχλησης την εργασία».

Συνεργασία Kinsen Hellas
με Europcar
Δυναμικό «παρών» στον κλάδο ενοικίασης και μακροχρόνιας μίσθωσης
οχημάτων στην Ελλάδα δίνει η Kinsen
Hellas ως στρατηγικός συνεργάτης του
Europcar Mobility Group, του Ευρωπαίου ηγέτη στις υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων και παγκόσμιου παρόχου λύσεων κινητικότητας. Μέσω αυτής της συνεργασίας οι πελάτες της
Kinsen - Europcar στην Ελλάδα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες που
τις χαρακτηρίζουν η υψηλή ποιότητα, η
συνέπεια και ο επαγγελματισμός, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία. Έχοντας θέσει ήδη σε εφαρμογή
ένα δυναμικό επιχειρηματικό πλάνο
δράσης, η Kinsen Hellas τα επόμενα
δύο χρόνια θα αναπτύξει 38 σταθμούς
εξυπηρέτησης Europcar, καθώς και 18
σταθμούς εξυπηρέτησης Goldcar, δημιουργώντας έτσι τουλάχιστον 240 νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη
χώρα.
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Ένας χρόνος συνεργασίας μεταξύ
ΕΛΤΑ - Amazon

Lamda: «Βροχή»
οι προπωλήσεις
στο Ελληνικό
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή
μερίσματος 0,03 ευρώ

ΕΛΠΕ: Διαπραγματεύσεις
με την Total για έρευνα στην Κρήτη

Σε διαπραγματεύσεις με την Total για τη διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν μετά την απόφαση της γαλλικής εταιρείας να αποχωρήσει από
τις έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης βρίσκονται τα Ελληνικά Πετρέλαια. Όπως ενημέρωσαν τα ΕΛΠΕ με
χρηματιστηριακή ανακοίνωση, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει, ενώ η οποιαδήποτε συναλλαγή, εφόσον υπάρξει, δεν αναμένεται να έχει
ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Η Total E&P Greece κατέχει το 40% των δικαιωμάτων έρευνας στις δύο περιοχές. Με ποσοστό 40% επίσης μετέχει η ExxonMobil Exploration
and Production Greece και 20% τα ΕΛΠΕ.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της συνεργασίας του Ομίλου ΕΛΤΑ με την
Amazon για τη διανομή των δεμάτων της στην
Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει αυστηρούς
στόχους για την επίτευξη των παραδόσεων σε
συγκεκριμένους χρόνους, σύμφωνα με τα
στάνταρντ που θέτει η Amazon διεθνώς. Τα
ΕΛΤΑ, όπως αναφέρουν στελέχη τους, κάλυψαν τους όρους της συνεργασίας παραδίδοντας το 95% των αντικειμένων εντός ή νωρίτερα
από τις σχετικές προθεσμίες. Σήμερα, σε μηνιαία βάση και μέσω του κροατικού hub, τα
ΕΛΤΑ διαχειρίζονται καθημερινά το 70% του
ευρωπαϊκού όγκου της Amazon Ελλάδα.

Την ελληνική startup Myrmex
εξαγοράζει η Ocado Group

Intrum Hellas: Οι δανειολήπτες
μπορούν να επωφεληθούν
Η τεχνογνωσία των διαχειριστών απαιτήσεων και τα εργαλεία που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε συνδυασμό με
τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που
είναι διαθέσιμοι για τις επιχειρήσεις, δίνουν
τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να επωφεληθούν από βιώσιμες λύσεις που θα τους
επιτρέψουν να εξυπηρετήσουν εκ νέου τις
οφειλές τους, όπως τόνισε η Αλεξάνδρα Φατσέα, general manager, Retail, SB & Agri
Recovery της Ιntrum Hellas, στο διεθνές
DDC Conference, NPL Management.

Μια ακόμη ελληνική νεοφυής επιχείρηση
μπήκε στο στόχαστρο για εξαγορά. Πρόκειται για τη Myrmex-Inc, η οποία ασχολείται
με την ανάπτυξη και εφαρμογή ρομποτικών
συστημάτων για τη διαχείριση υλικών (Material Handling robotics), την οποία προτίθεται να αποκτήσει η Ocado Group έναντι
περίπου 10,2 εκατ. ευρώ, με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων
διαχείρισής της. «Μια ομάδα άνω των 30
ατόμων από τη Myrmex με βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα του υλικού και του λογισμικού αυτοματισμού θα συμμετάσχει στην
2.500 ισχυρή ομάδα τεχνολόγων της Ocado
Technology», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Stellantis και Samsung
επενδύουν 2,5 δισ. δολάρια
Η Stellantis NV και η Samsung SDI ανακοίνωσαν ότι θα επενδύσουν περισσότερα από
2,5 δισ. δολάρια (2,33 δισ. ευρώ) για την από
κοινού κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής μπαταριών στο Κόκομο της πολιτείας Ιντιάνα, καθώς η μητρική εταιρεία της Chrysler
επιταχύνει την υλοποίηση των σχεδίων της για
την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Με στόχο την έναρξη της παραγωγής το 2025, το εργοστάσιο εκτιμάται ότι θα έχει αρχική ετήσια
ικανότητα παραγωγής 23 γιγαβατώρες (Gwh),
με τον επόμενο στόχο να εντοπίζεται σε μια
αύξηση της παραγωγής στις 33 Gwh μετά το
αρχικό επίπεδο παραγωγικής λειτουργίας της
αναφερόμενης εργοστασιακής μονάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

α έργα υποδομής της πρώτης φάσης του Ελληνικού, συνολικού προϋπολογισμού 250300 εκατ. ευρώ (από το σύνολο των 500 εκατ.
ευρώ), ξεκινούν άμεσα από τον ανάδοχο που έχει
ανακηρυχθεί έπειτα από διαγωνισμό, ενώ τον
Οκτώβριο ξεκινούν και οι πρώτες εκσκαφές για την
κατασκευή του έργου του πύργου κατοικιών (Marina Residential Tower) έπειτα από διαγωνισμό που
θα προηγηθεί. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου στη διάρκεια της παρουσίασης του
Experience Centre, του μεγαλύτερου στο είδος του
σε διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, ο πύργος
κατοικιών θα είναι ο υψηλότερος πράσινος ουρανοξύστης στη Μεσόγειο και φιλοδοξεί να γίνει ένα
νέο τοπόσημο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ακολουθήσει διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για
την κατασκευή του έργου. Επίσης, όπως είπε ο κ.
Αθανασίου, ξεκινούν τα έργα για την κατασκευή του
κτιρίου, προτύπου σε διεθνές επίπεδο, που θα στεγάσει 4 σωματεία AμεΑ και θα παραδοθεί μέσα στο
2023, με το κόστος κατασκευής να έχει αναλάβει
εξολοκλήρου η Lamda Development.

Στη διανομή μερίσματος για τη χρήση του
2021 ύψους 0,03 ευρώ/μετοχή προχωράει η
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων που έλαβε χώρα στις 24 Μαΐου
2022. Όπως τονίζει η εταιρεία, από το ανωτέρω μεικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι
0,0015 ευρώ/μετοχή και συνεπώς το ποσό
του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα
ανέλθει στο καθαρό ποσό του 0,0285 ευρώ
ανά μετοχή.
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ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ

«Είμαστε όμηροι
των γερουσιαστών»
Λ

ίγες ώρες πριν από τον τέταρτο αγώνα με τους Μάβερικς στους τελικούς του
ΝΒΑ, ο προπονητής των
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στιβ Κερ,
στήθηκε για δηλώσεις. Και είπε: «Θέλετε να σας μιλήσω για μπάσκετ, όταν
19 παιδάκια στο σχολείο σκοτώθηκαν
μαζί με δυο δασκάλους τους από έναν
παρανοϊκό 18άχρονο δολοφόνο; Και τις
προάλλες πυροβόλησαν και σκότωσαν
Ασιάτες σε εκκλησία και Αφροαμερικανούς ηλικιωμένους σε σουπερμάρκετ;». Νεκρική σιγή στην αίθουσα της
συνέντευξης Τύπου.
Το νέο περιστατικό σε σχολείο του
Τέξας ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του διάσημου κόουτς, πρωταθλητή
ΝΒΑ με τους Μπουλς δίπλα στον
Τζόρνταν και πρωταθλητή με τους Ουό-

ριορς. Ξεκίνησε τον δικό του φιλιππικό
εναντίον της κοινωνίας των ΗΠΑ. Επιτέθηκε εναντίον των 50 γερουσιαστών
που δεν θέλουν να αποσυρθεί ο νόμος
για ελεύθερη οπλοκατοχή.
Άρχισε να μιλάει βουρκωμένος:
«Έχω κουραστεί να κάνω δηλώσεις και
να δίνω συλλυπητήρια σε συντετριμμένες οικογένειες. Συγγνώμη, αλλά
έχω κουραστεί να κρατάμε ενός λεπτού σιγή. Αρκετά! Πότε θα κάνουμε
κάτι;».
Στη συνέχεια ξέσπασε κατά των γερουσιαστών που αρνούνται να ψηφίσουν νομοσχέδιο ώστε να απαιτείται
έλεγχος προσωπικότητας οποιουδήποτε αγοράζει ένα όπλο: « Έχουμε πενήντα γερουσιαστές που αρνούνται να
ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή, το οποίο είναι προς ψήφιση

εδώ και δύο χρόνια. Και υπάρχει λόγος
που δεν το κάνουν: Θέλουν να έχουν
δύναμη. Σας ρωτάω, λοιπόν, όλους, ρωτάω αυτούς τους γερουσιαστές, που
δεν κάνουν κάτι για τις δολοφονίες σε
σχολεία και σουπερμάρκετ. Θα βάλετε
την επιθυμία σας για δύναμη πάνω από
την ασφάλεια των παιδιών, των ηλικιωμένων και όσων πάνε στην εκκλησία;
Επειδή έτσι φαίνεται. Να σκεφτείτε
όλοι πώς θα νιώθατε αν αυτό συνέβαινε
σε εσάς». Και κατέληξε: «Πενήντα γερουσιαστές μάς κρατούν ομήρους. Το
90% των Αμερικανών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, ζητεί να υπάρχει
έλεγχος ιστορικού αν κάποιος θέλει να
πάρει όπλο. Το 90%! Μας κρατάνε ομήρους πενήντα γερουσιαστές, επειδή
αρνούνται να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο για να διατηρήσουν τη δύναμή τους.

Είναι αξιολύπητο. Αρκετά».
Ο Στιβ Κερ, εκτός από προπονητής,
είναι βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο
και φωνή της λογικής στις ΗΠΑ. Εναντιώθηκε στην πολιτική Τραμπ για τις
φυλετικές διακρίσεις, πρωτοστάτησε
στο κίνημα «Black lives matter» μετά
τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και
δήλωσε αηδιασμένος από τη συμπεριφορά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ
απέναντι στις γυναίκες.

Ο προπονητής-ακτιβιστής
Στιβ Κερ των Ουόριορς
σε δριμύ κατηγορώ
για την οπλοκατοχή
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Στην κορυφαία πεντάδα ο Γιάννης

Ο

Γιάννης Αντετοκούνμπο
μπορεί να μην κατάφερε να
οδηγήσει και πάλι τους
Μπακς στην κατάκτηση του τίτλου,
αλλά οι τίτλοι δεν θα του λείψουν
ούτε αυτήν τη σεζόν. Για τέταρτη σερί αγωνιστική περίοδο συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του
NBA, λίγες μέρες μετά την παρουσία
του στην κορυφαία πεντάδα των
αμυντικών του μεγαλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου. Για τον Γιάννη
αυτή ήταν η 6η συνεχόμενη σεζόν
που κερδίζει κάποια διάκριση και
έτσι προσπέρασε τον θρυλικό Καρίμ
Αμπντούλ Τζαμπάρ και τον Σίντνεϊ
Μονκρίφ στην ιστορία των Μπακς.
Ο Αντετοκούνμπο για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν είχε 25+, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, μακράν πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με
τέτοιες επιδόσεις σε αυτό το διάστη-

Αλαφούζος
εναντίον Μπαλτάκου!
Ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία της
ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος μπορεί να είναι «σπλάχνο»
του Παναθηναϊκού, αλλά ο Γιάννης Αλαφούζος δεν
τον στηρίζει. Με αφορμή τη δήλωση Μπαλτάκου ότι
η διαιτησία πρέπει να επιστρέψει στην ΕΠΟ από τον
Κλάτενμπεργκ, ο Αλαφούζος έγραψε στο Twitter:
«Κάτι τόσο αναχρονιστικό δεν μπορεί να είναι δήλωση του κυρίου Μπαλτάκου. Λογικά είναι fake
news».

μα. Τη σεζόν 2021/22 ο Έλληνας
φόργουορντ έγινε πρώτος σκόρερ
στην ιστορία των Μπακς, ξεπερνώντας στη σχετική κατάταξη τον Καρίμ
Αμπντούλ Τζαμπάρ.
Την υπόλοιπη πεντάδα των καλύτερων αποτελούν οι Λούκα Ντόνσιτς

(Μάβερικς), Ντέβιν Μπούκερ
(Σανς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς) και
Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς). Μάλιστα,
ο «Greek Freak» ήταν ο μοναδικός
παίκτης του ΝΒΑ που ψηφίστηκε
από όλους ως μέλος της καλύτερης
πεντάδας.

Γκριγκόνις θέλει
ο Ολυμπιακός
Ο μπασκετικός Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά
στην απόκτηση του Λιθουανού φόργουορντ
της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Μάριους Γκριγκόνις,
κάτοχο ιταλικού διαβατηρίου. Πριν από τον
αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων λόγω
της εισβολής στην Ουκρανία, ο Γκριγκόνις
ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Euroleague με 8,5
πόντους, σχεδόν 2 ριμπάουντ, σχεδόν 2 ασίστ
και με ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα στο 43%!

Οριστικό: Μένει
ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ

Πρωταθλήτρια
και στα γκολ
Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε τα περισσότερα γκολ στη σεζόν σε
όλες τις διοργανώσεις, σύνολο 150 γκολ! Στη σχετική λίστα ακολουθεί η Λίβερπουλ με
147, αλλά έχει να παίξει ένα ακόμη ματς, τον τελικό του Champions League με τη Ρεάλ
Μαδρίτης. Τρίτη στη λίστα η Μπάγερν με 143, με την Τσέλσι (122) και τη Ρεάλ Μαδρίτης
(118) να συμπληρώνουν την πεντάδα.

Ο Σάρας για τον Πρίντεζη
Δηλώσεις του προπονητή της Μπαρτσελόνα και πρώην
παίκτη του Παναθηναϊκού Σάρας Γιασικεβίτσιους για τον
Γιώργο Πρίντεζη του Ολυμπιακού: «Πάντα γελούσαμε
στον Παναθηναϊκό και λέγαμε ότι ο Πρίντεζης μπορεί να
έρθει στο ΟΑΚΑ χωρίς να τον προσέξει κανένας. Όλοι οι
φίλαθλοι τον σέβονται απεριόριστα και εγώ επίσης.
Ο Γιώργος είναι ένας από τους πιο κουλ τύπους».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Άγγλος αρχιδιαιτητής
Μαρκ Κλάτενμπεργκ θα μείνει έναν ακόμη χρόνο
στην Ελλάδα. Αυτό έκανε γνωστό η UEFA στην ΕΠΟ
και διέλυσε τα σενάρια περί αντικατάστασής του. Ο
νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, που θα είναι ο Τάκης
Μπαλτάκος, τόνισε ότι θα ζητήσει μείωση αποδοχών του Άγγλου, ο οποίος αμείβεται με 50.000 ευρώ τον μήνα!

Καρδιοχτύπησε αλλά
νίκησε ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να αγχώθηκε και
να βρέθηκε κοντά σε έναν οδυνηρό αποκλεισμό
από τον πρώτο γύρο του Roland Garros, καθότι
έμεινε πίσω 2-0 σετ κόντρα στον Ιταλό Λορέντζο
Μουσέτι, αλλά αντέδρασε και κατάφερε να νικήσει
τελικά 3-2. Τα σετ (7-5, 6-4, 2-6, 3-6, 2-6). Στο τέλος δήλωσε: «Ήταν λίγο πικρό που πέρυσι έφτασα
έως τον τελικό και δεν σήκωσα το τρόπαιο. Μεγάλωσα βλέποντας Roland Garros».
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• Πλουσιότερη κατά 50.000 ευρώ
επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο η
πρώην «Survivor» Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.
• Ο παραολυμπιονίκης Μιχάλης
Σεΐτης αποκάλυψε πως ήταν
συμμαθητής με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
• «Δεν θα νιώσω και πολύ ευχάριστα
αν τα παιδιά μου θελήσουν να ασχοληθούν με την υποκριτική», δήλωσε
ο Χρήστος Πλαΐνης.

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

XXL Show: Οι Iron
Maiden στο ΟΑΚΑ!

POLITICAL ΑRT

Ε

ντυπωσιακό υπερθέαμα με πολυδιάστατα
σκηνικά, γιγαντοοθόνες, μουσική στη διαπασών και ένα σόου που θα ταρακουνήσει την
Αθήνα, υπόσχεται η μπάντα του «Τιτάνα»
Steve Harris στη μία και μοναδική συναυλία της στις
16 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Οι Βρετανοί Iron Maiden, στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Legacy of the Beast ’22 Tour» κάνουν στάση
στην πρωτεύουσα για ένα ιστορικό live από ατόφιο
ατσάλι, με τον frontman Bruce Dickinson να στέλνει
μήνυμα αγάπης στους Έλληνες fans.
«Ανυπομονούμε για τη συναυλιακή μας επιστροφή
στην Ευρώπη και είναι υπέροχο το γεγονός ότι μπορούμε να προσθέσουμε την Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα σόου σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης όπου
υπάρχουν χιλιάδες Maiden fans. Είμαι πραγματικά
ενθουσιασμένος σχετικά με τις νέες προσθήκες της
περιοδείας, όπου θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό
υπερθέαμα, για αυτόν τον λόγο ανυπομονούμε να
δουν όλοι όσα έχουμε ετοιμάσει για αυτούς».
Το σόου που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως έρχεται στην Ελλάδα με ένα οπτικοακουστι-

κό υπερθέαμα που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί!
Το «Legacy of the Beast ’22 Tour» είναι ό,τι καλύτερο έχουν παρουσιάσει στην καριέρα τους οι Iron Maiden. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το σόου, το θεαματικότερο στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις
προηγούμενες δεκαετίες. Στο πρόγραμμα έχουν εντάξει κομμάτια από το άλμπουμ «Senjutsu» το οποίο
έκανε το ντεμπούτο του στη θέση #1 στη χώρα μας και
παίζεται ζωντανά για πρώτη φορά.
Το ακούραστο μουσικό «Μεταλλικό Θηρίο» έχει
διανύσει μια επιτυχημένη μουσική διαδρομή που μετρά τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες, έχοντας πουλήσει
περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχουν τιμηθεί ξανά και ξανά από έντυπα και
έχουν κερδίσει τα πάντα, από τα βραβεία Grammy μέχρι το Ivor Novellos. Το 2012, το τρίτο άλμπουμ-ορόσημο με τίτλο «The Number Of The Beast» ψηφίστηκε
ως το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ των τελευταίων
60 ετών.
Θεωρούνται πρωτοπόροι στο είδος τους, έχουν
ασκήσει βαθιές επιρροές σε διάσημα
γκρουπ και μουσικούς, ενώ έχουν
τροφοδοτήσει το διεθνές ρεπερτόριο
με κλασικές επιτυχίες όπως τα τραγούδια «The Number Of The Beast»,
«The Trooper», «Hallowed Be Thy
Name», «Run To The Hills», «Fear Of
The Dark» και «Aces High».

Το σόου που απέσπασε
διθυραμβικές κριτικές
παγκοσμίως έρχεται στην
Ελλάδα στις 16 Ιουνίου

• Πηνελόπη Αναστασοπούλου:
Ευχές στον σύζυγό της Φώτη
Μπερνάντο για τα γενέθλιά του,
με δημόσια ερωτική εξομολόγηση!
• Φανή Σπυριδάκη είναι το όνομα της
φημολογούμενης νέας συντρόφου
του Ντέμη Νικολαΐδη.
• Ο Γιώργος Ασημακόπουλος
απασφάλισε: «Με τη Φαίη
Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα
δεν υπήρχε συνεννόηση».
• Χεράκι χεράκι οι ερωτευμένοι Μαρίνα Πατούλη και Βλάσσης Χολέβας
στη Μύκονο.
• Η τραγουδίστρια Κωνσταντίνα
το φυσάει και δεν κρυώνει:
«Έχασα όλα μου τα χρήματα από
τις κυπριακές τράπεζες».
• Ευγενία Πασχαλίδου: «Θα πω ναι
στην επομένη πρόταση γάμου που θα
μου κάνουν»!
• Καλά κρατεί το ειδύλλιο της
Μαρίας Σολωμού με τον ράπερ
Mente Fuerte.

• Στην Αθήνα βρίσκεται η Ευγενία
Νιάρχου και φυσικά επισκέφθηκε το
Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
• Και άλλη αποχώρηση από το
«Asia Express»: Στέλιος Λεγάκης και Χρήστος Ζώτος γύρισαν
στην Ελλάδα.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συνάντηση κορυφής

Χωρίς ρετούς!

Πρόβα νυφικού

Η κομψή ηθοποιός Κωνσταντίνα Μιχαήλ πόζαρε στο Ιnstagram με vintage ψηλόμεσο ροζ
μπικίνι, λίγο πριν βουτήξει στα
δροσερά νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης. Το 54χρονο fashiοn
icon και λάτρις της μόδας του ’70
φωτογραφήθηκε με χαμόγελο,
καλοκαιρινή διάθεση και χωρίς
ρετούς, εξοικειωμένη εντελώς
με την ομορφιά της ηλικίας και
των ρυτίδων της. «Εγένετο η
πρώτη βουτιά!», έγραψε με απερίγραπτο ενθουσιασμό.

Σ

πάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Νόνικας Γαληνέα με τον
θρυλικό σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι έδωσε στη δημοσιότητα η σελίδα «Elenas diary’s», αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από το απίθανο ενσταντανέ: «Η Νόνικα Γαληνέα με τον Φράνκο
Τζεφιρέλι στην Εθνική Πινακοθήκη το 1997, στην έκθεση με τα κοστούμια του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη, σκηνογράφου και ενδυματολόγου. Ο Φράνκο Τζεφιρέλι που έφυγε από τη ζωή το 2019 είχε πει
στη συνέντευξή του το 1997: “Η τέχνη δεν βρίσκει ποτέ την ευτυχία.
Είναι μεν ένας τρόπος να εκφράζεις τη δημιουργικότητα, αλλά αληθινή ζωή δεν γεννά η τέχνη. Μπορεί να είσαι η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα
στον κόσμο, αλλά μέσα σου να νιώθεις δυστυχισμένος. Αντίθετα,
ένας τελείως κοινός άνθρωπος μπορεί να συναντηθεί ευκολότερα
με την ευτυχία. Όλες οι μεγάλες ιδιοφυΐες υπήρξαν δυστυχείς. Δεν
μπορώ να θυμηθώ ούτε έναν που να ένιωθε ευτυχισμένος”».

Φανατική της Τσέλσι
Όλο εκπλήξεις είναι η Άλκηστις Πρωτοψάλτη! Λάτρις των καταδύσεων, της καλλιτεχνίας, της παράδοσης, του καλού φαγητού
και των μακρινών ταξιδιών, μοιράστηκε με τους followers της το
κρυφό πάθος της για το αγγλικό ποδόσφαιρο, ποζάροντας στις
κερκίδες με πολύχρωμα γυαλιά: «Στο Stamford Bridge για το τελευταίο παιχνίδι της Chelsea με τη Watford. Είναι εμπειρία αυτό
το γήπεδο. Regent Street. Στο εστιατόριο Arros, ισπανικά πιάτα
“τέχνης”».

Αποθέωση
στις Κάννες
Μεγάλες
στιγμές στο
Φεστιβάλ
Καννών για
τον Γιώργο
Πυρπασόπουλο! Ο
Έλληνας
πρωταγωνιστής του
«Crimes of
the Future»
παρευρέθηκε στην
παγκόσμια
πρεμιέρα
της ταινίας
και φωτογραφήθηκε στο «κόκκινο χαλί» με τον διάσημο σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ
και τους συμπρωταγωνιστές του: «Τι υπέροχο βράδυ! Δεν είμαι παρά ευγνώμων και ευλογημένος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας καλλιτεχνών αλλά και σπουδαίων ανθρώπων! Ντέιβιντ, είσαι μοναδικός».

Μια που περπάτησε στην πασαρέλα του «Yes I
Do Catwalk» με γαμήλιο φόρεμα, μια που πήρε
ιδέες για τον δικό της γάμο! Η δημοσιογράφος
Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο αγαπημένος της, έπειτα από πολλά χρόνια σχέσης, αποφάσισαν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με τη μέλλουσα
νύφη σε προετοιμασίες. «Θα θέλαμε να προλάβουμε το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά
θα είναι καλοκαίρι, φθινόπωρο ή στο τέλος της
χρονιάς. Θα γίνουν, όμως, όλα στην ώρα τους»,
αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Θαυμάστρια του Κορκολή

Ο Στέφανος Κορκολής είναι η μεγάλη αδυναμία της Μαίρης Χρονοπούλου. Η σημαντική κυρία του θεάτρου παρακολούθησε το κονσέρτο
του σπουδαίου συνθέτη, ενώ είχε και μια πρώτη
γνωριμία με τον Πάνο Κατσαρίδη. «Είχα τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω τη Μαίρη Χρονοπούλου, η
οποία ήρθε δεύτερη φορά στο Παλλάς να παρακολουθήσει τη συναυλία του φίλου της Στέφανου Κορκολή. Και μιλήσαμε. Και είναι από τις
στιγμές που με κάνουν να λατρεύω τη δουλειά
μου», αποκάλυψε ο θεατρικός επιχειρηματίας.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

Μια νόσος με πολλά πρόσωπα

Ο

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
(ΣΕΛ) είναι μια πρότυπη συστηματική,
φλεγμονώδης πάθηση του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορεί να αποβεί
ακόμη και θανατηφόρα. Προσβάλλει γυναίκες και
άντρες σε αναλογία 9:1.
«Εμφανίζει ποικιλία στις κλινικές εκδηλώσεις,
μακροχρόνια πορεία και πρόγνωση. Έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία (ορμονικοί, ψυχονευροενδοκρινικοί, ιογενείς, υπεριώδης ακτινοβολία, φάρμακα) και φαίνεται να είναι πιο συχνή σε παιδιά
που έχουν καταγωγή αφρικανοαμερικανική, ισπανική, ασιατική και από ιθαγενείς της Αμερικής. Περισσότεροι από 500.000 Ευρωπαίοι νοσούν από
λύκο. Το 90% των ασθενών είναι γυναίκες και το
80% των διαγνώσεων γίνεται μεταξύ των ηλικιών
15-45 ετών. Η πορεία της πάθησης είναι απρόβλεπτη και, όπως αναφέρθηκε, ο λύκος είναι περισσότερο συχνός στις γυναίκες και μπορεί να συμβεί σε
οποιαδήποτε ηλικία», επισημαίνει η ρευματολόγος
Ελένη Κομνηνού.
Το οικογενειακό ιστορικό (η κληρονομικότητα)
και τα γονίδια παίζουν κυρίαρχο ρόλο, καθώς συνήθως νοσούν από αυτόν αρκετά μέλη μιας οικογένειας, ωστόσο άλλες μελέτες έχουν δείξει πως ο λύκος
μπορεί να προκληθεί από κάποιον ιό που προσβάλλει ένα άτομο που έχει την προδιάθεση εμφάνισης
της πάθησης.
Τα συμπτώματα και η προσβολή οργάνων στον
ΣΕΛ εμφανίζονται στα μάτια: Ραγοειδίτιδα, επισκληρίτιδα, οπτική νευρίτιδα. Στο δέρμα: Εξάνθημα
πεταλούδας, δισκοειδές εξάνθημα, υποξύς δερμα-

τικός λύκος, φωτοευαισθησία. Στην καρδιά και τους
πνεύμονες: Πλευρίτιδα, πνευμονίτιδα, πνευμονική
υπέρταση, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα. Στο γαστρεντερικό: Ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία, χολική κίρρωση. Στα νεφρά: Σπειραματονεφρίτιδα. Στο μυοσκελετικό: Αρθραλγίες, αρθρίτιδα, μυαλγίες, μυοσίτιδα. Στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Επιληψία, ψύχωση, πολυνευροπάθεια, μυελίτιδα, εγκεφαλοπάθεια. Και γενικά με πυρετό,
απώλεια βάρους, κόπωση, λεμφαδενοπάθεια.
Ο νεογνικός λύκος είναι μια σπάνια μορφή λύκου που προσβάλλει νεογέννητα βρέφη γυναικών
με ΣΕΛ ή ορισμένα άλλα αυτοάνοσα νοσήματα,
εξαιτίας της μεταφοράς αντισωμάτων της μητέρας
στο παιδί μέσω του πλακούντα. Μητέρες με ΣΕΛ

που γεννούν νεογνά με νεογνικό λύκο έχουν στο
αίμα τους αντισώματα κατά των αντιγόνων Ro
(SSA) και La (SSA). Κατά τη γέννηση, τα νεογνά παρουσιάζουν δερματικό εξάνθημα, ηπατικές διαταραχές ή και χαμηλό αριθμό λευκοκυττάρων. Τα
συμπτώματα αυτά εξαφανίζονται έπειτα από μερικούς μήνες.

Μια φλεγμονώδης πάθηση
του ανοσοποιητικού συστήματος
που μπορεί να αποβεί ακόμη
και θανατηφόρα

Εγκυμοσύνη και ΣΕΛ
H κύηση με ΣΕΛ παρουσιάζει μια μοναδική κλινική πρόκληση. Πρέπει να γνωστοποιηθεί
στην ασθενή ότι η σύλληψη πρέπει να γίνει τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ύφεση της νόσου,
καθόσον μόνον έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τη μητέρα και την πορεία του εμβρύου.
«Η εγκυμοσύνη μπορεί να σημαίνει ειδικά προβλήματα για τις γυναίκες με λύκο.
Η γονιμότητα ή η ικανότητα σύλληψης μπορεί να ελαττωθεί κατά τη διάρκεια εξάρσεων
της νόσου. Είναι σημαντικό να συνεργαστεί ο γυναικολόγος της γυναίκας με τον ειδικό
ρευματολόγο που ασχολείται με τον συνδυασμό αυτοάνοσων νοσημάτων και κύησης, με
σκοπό να προγραμματιστεί σωστά η εγκυμοσύνη και βεβαίως να παρακολουθείται σε όλη
τη διάρκεια της λοχείας και του θηλασμού», τονίζει η ιατρός. Όσον αφορά την αντισύλληψη,
παρόλο που η σχέση μεταξύ οιστρογόνων και έξαρσης του ΣΕΛ δεν έχει τεκμηριωθεί,
η χρήση των αντισυλληπτικών δεν προτείνεται. «Η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με
επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις με την έγκαιρη διάγνωση, την εξειδικευμένη
φαρμακευτική αγωγή και ιατρική φροντίδα», καταλήγει η κυρία Κομνηνού.
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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)
Έντονα συναισθήματα σας κατακλύζουν αυτή την
περίοδο, ενώ σήμερα η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σας κάνει ανήσυχους για ένα προσωπικό θέμα που θέλετε να τακτοποιηθεί άμεσα. Είστε
πρωταγωνιστές των ημερών και αυτό σας κάνει
να έχετε πολλές και καθημερινές εξελίξεις.

(23/9-23/10)
Η Σελήνη και σήμερα απέναντι από το δικό σας
ζώδιο θέτει και πάλι έντονο τον προβληματισμό
σας για τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις, αλλά
και τον ρόλο που παίζουν στη ζωή σας. Ίσως, μάλιστα, να υπάρξουν εντάσεις, αν δεν κατανοήσετε
τις επιθυμίες των άλλων.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Γενικότερα έχετε ανησυχία για θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και την εργασία σας. Σήμερα
ίσως να έχετε την επιθυμία να απομονωθείτε ή να
ανασύρετε πληροφορίες που θα σας είναι χρήσιμες για ένα θέμα που σας απασχολεί.

(24/10-21/11)
Έντονες και μεγάλες αλλαγές θα γεμίσουν τη μέρα σας, βάζοντας σε προτεραιότητα την εργασία
σας και το καθημερινό σας πρόγραμμα. Νιώθετε
έτοιμοι να κάνετε μια αλλαγή στην εμφάνισή σας.

Δίδυμοι

(22/11-21/12)
Όλη αυτή την περίοδο θα υπάρξει η επιθυμία σας
για νέα ξεκινήματα στην προσωπική σας ζωή.
Ίσως, μάλιστα, να θελήσετε να αλεγράρετε περισσότερο και να μη δεσμευτείτε απόλυτα με ένα
πρόσωπο.

(21/5-21/6)
Σήμερα θα έχετε έντονη την επιθυμία να βρεθείτε
με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον ή να
επικοινωνήσετε με άτομα που έχετε ίδιους στόχους και αντιλήψεις. Ίσως, μάλιστα, να επιδιώξετε να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας συμφέροντα με κάποιον ειδικό.

Σ

Τοξότης

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Επαγγελματικά ζητήματα έχουν προκύψει αυτές
τις μέρες και ίσως σας απορροφήσουν για αρκετό
καιρό ακόμη. Σημασία έχει ότι δεν θα υπάρξει
στατικότητα και ακαμψία σε αυτόν τον τομέα.

(22/12-19/1)
Η οικογένεια και γενικότερα τα πρόσωπα που
αποτελούν το οικογενειακό σας περιβάλλον θα
σας επηρεάσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Είναι η στιγμή που νιώθετε μεγάλη δέσμευση στα
θέλω των άλλων, κάτι που σας δημιουργεί εκνευρισμό και παράπονα.

Λέων

Υδροχόος

Καρκίνος

ήμερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες
πλανητικές όψεις, αλλά η επιρροή των
προηγούμενων ημερών, αλλά και των
επόμενων, δίνει ένα ιδιαίτερα έντονο
χρώμα, που επηρεάζει και τα δώδεκα ζώδια. Έτσι
η πολυαστρία στο ζώδιο του Κριού, ενώ έχει
προστεθεί από χθες και η Σελήνη, δείχνει ότι αυτή
η χρονική στιγμή είναι γεμάτη από νέα
ξεκινήματα, επεκτατικές επιθυμίες,
επιχειρηματικά διαβήματα, όπως επίσης
πνευματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ζυγός

(23/7-22/8)
Μια δυνατή μέρα για εσάς, όπου θα προσπαθήσετε να θέσετε νέα ξεκινήματα σε πνευματικές αναζητήσεις σας, όπως επίσης θα σας απασχολήσουν ταξίδια και υποθέσεις που βρίσκονται μακριά σας. Φροντίστε να είστε ανοιχτοί σε κάθε
καινούργια εμπειρία.

(20/1-18/2)
Σήμερα θα χαρείτε τη συντροφιά αγαπημένων
σας προσώπων και πολύ πιθανόν να μετακινηθείτε για να απολαύσετε όμορφες στιγμές. Η Σελήνη
στο τρίτο ηλιακό σας σπίτι θέλει να σας βγάλει
από περιορισμούς και να ανοίξει περισσότερο τη
σκέψη σας.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Είναι καιρός να φέρετε στην επιφάνεια πράγματα
για τα οποία είχατε αναστολές και φόβο. Μπορεί
επίσης να ασχοληθείτε με κάποια οικονομικά ζητήματα, που αφορούν και άλλο πρόσωπο εκτός
από εσάς.

(19/2-20/3)
Με πολυαστρία στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι, θα
υπάρξουν σκέψεις και έντονη αναζήτηση για υλικά αποκτήματα και όχι μόνο. Η εργασία σαν προέκταση των οικονομικών σας απολαβών είναι ένα
ακόμη ζήτημα που θα σας απασχολήσει.
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#ELLI

Γιατί, Θεέ μου;

Ε
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο κ. Μπάιντεν
γνωρίζει
το πρόβλημα,
καθώς ήταν από τα
βασικά σημεία
αντιπαράθεσης με
τον προκάτοχό του
στις τελευταίες
εκλογές

κ βαθέων και ειλικρινής ήταν η απορία
που εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ώρες μετά το νέο μακελειό, με 19 μικρά παιδιά και δύο ενήλικους νεκρούς στο Τέξας: «Γιατί άραγε τέτοιου είδους μαζικές εκτελέσεις σπάνια συμβαίνουν
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο;».
H πρώτη απάντηση προκύπτει αβίαστα. Γιατί ο
αριθμός των όπλων που βρίσκονται στα χέρια πολιτών στις ΗΠΑ είναι μοναδικός στον πλανήτη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασαν για μια ακόμη φορά τα αμερικανικά δίκτυα
στον απόηχο της τραγικής είδησης, σε κάθε 100
πολίτες αντιστοιχούν 120 όπλα, ενώ, σύμφωνα με
το Forbes, μόνο το 2021 πουλήθηκαν σε πολίτες
19,9 εκατομμύρια όπλα, 12,5% λιγότερα από το ρεκόρ των 22,8 εκατομμυρίων όπλων του 2020. Μόνο σε μια χρονιά, το 2021, 5,4 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες απέκτησαν με νόμιμο τρόπο το όπλο
τους. Και όχι σε οποιαδήποτε χρονιά, αλλά στη
χρονιά που η ανθρωπότητα πάλευε με την πανδημία του κορονοϊού και με τα μύρια όσα οικονομικά, κοινωνικά αλλά και ψυχικά προβλήματα επέφερε στις σύγχρονες κοινωνίες.
Ο κ. Μπάιντεν γνωρίζει το πρόβλημα σε όλες του
τις διαστάσεις. Άλλωστε, ήταν από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης με τον προκάτοχό του στις τελευταίες εκλογές, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί τους ψηφοφόρους ότι, αν εκλεγεί ο
Μπάιντεν, θα πάρει τα όπλα από τα χέρια των Αμερικανών.

Δυστυχώς για τη χώρα το εγχείρημα είναι από
δύσκολο έως αδύνατο, αφού είναι «πολλά τα λεφτά…». Για την ακρίβεια, φτάνουν στο δυσθεώρητο ύψος των 70,5 δισ. δολαρίων μόνο για το 2021,
οπότε δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη για να κατανοήσει κανείς πόσο ισχυρά είναι τα lobbies που
στηρίζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αυτή είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Η προφανής και άρα προβλέψιμη. Η άλλη πλευρά κρύβει
έναν τρομακτικά μεγάλο αριθμό εφήβων που διακατέχονται από διάφορα επίπεδα ψυχικής αστάθειας. Και εδώ τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά.
Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που είδε το φως
της δημοσιότητας, μεταξύ του 2009 και του 2021,
το ποσοστό των μαθητών γυμνασίου που παραδέχτηκαν ότι βιώνουν «επίμονα συναισθήματα θλίψης ή απόγνωσης» αυξήθηκε από 26% σε 44%! Και
ένας στους πέντε εφήβους από τους παραπάνω
εξομολογήθηκε ότι «έχει σκεφτεί την αυτοκτονία».
Στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης φιλοξενούνται συχνά ειδικοί που προσπαθούν να αφουγκραστούν το φαινόμενο, να το αναλύσουν και εντέλει να το κατανοήσουν προκειμένου να μπορέσει η Πολιτεία να το αντιμετωπίσει. Τα επίσημα
στοιχεία καταμαρτυρούν ότι η τάση υπήρχε και
πριν από τον κορονοϊό, αλλά η πανδημία, οι καραντίνες και η κοινωνική απομόνωση την επέτειναν δραματικά.
Οι έφηβοι άρχισαν να κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και να έχουν ως μοναδική

επαφή με τον έξω κόσμο, τον επίπλαστο κόσμο
του Διαδικτύου. Διαδικτυακοί φίλοι, ιντερνετικές
ερωτικές σχέσεις και πληθώρα αδιαβάθμιστων
και συχνά ανεξέλεγκτων πληροφοριών. Χωρίς
ειρμό και μέτρα σύγκρισης. Χωρίς καν όρια.
Είναι όλα τα παραπάνω αρκετά για να γεννήσουν αδιανόητη βία όπως αυτή που εκδήλωσε ο
νεαρός δολοφόνος του Τέξας; Προφανώς μονοσήμαντες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Και δεν
υπάρχουν ούτε για τους έφηβους της Αμερικής,
ούτε όμως και για τους άγουρους πολίτες όλων
των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών.
Στη χώρα μας, για παράδειγμα, μπορεί ευτυχώς
να είμαστε πολύ μακριά από φαινόμενα όπως αυτά που κάθε τρεις και μία συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νεανική βία υπάρχει. Πιθανότατα μάλιστα ακολουθεί αυξητικές τάσεις. Όλοι οι
ειδικοί συνομολογούν ότι οι ρίζες της θα πρέπει να
αναζητηθούν στα κοινωνικά, οικονομικά και αξιακά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών.
Ο τρόπος που εκδηλώνεται αλλά και οι τραγικές
συνέπειες στις οποίες μπορεί να οδηγήσει σοκάρουν. Το πρόβλημα από τη φύση του είναι πολύπλοκο και ευαίσθητο. Χρειάζεται σύγχρονες μεθοδολογίες και πιθανότατα συνδυασμό επιστημονικών απόψεων, εργαλείων και λύσεων για να αντιμετωπιστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί από τις δυτικές κοινωνίες με
την προσοχή που αξίζει στα μεγάλα και τα σοβαρά.
Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα το βρίσκουμε όλο και
πιο συχνά μπροστά μας.

