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Και τουριστική συνεκμετάλλευση του Αιγαίου;

Σ

τους Τούρκους μπορείς να προσάψεις ένα
εκατομμύριο αρνητικά, όμως δεν μπορείς να
μην παραδεχτείς αυτό τον ανατολικό τρόπο
διπλωματικής σκέψης που έχουν διαχρονικά,
όσο και αν μας ενοχλεί. Έχουν δημιουργήσει μια σχολή
εξωτερικής πολιτικής από την εποχή των σουλτάνων
και του μεγάλου διβανίου, των βεζίρηδων-υπουργών
Εξωτερικών, την οποία καλλιεργούν εδώ και αιώνες εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντάς την παράλληλα. Και
αυτός ο φαινομενικά δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός έχει αναπτύξει ανακλαστικά και αυτοματοποιημένη δράση σε επίπεδο πολλών μετώπων και πολυδιάστατα.
Για παράδειγμα, την ώρα που αναπτύσσονται τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Βόρεια Συρία, άλλες
πτυχές της διπλωματίας των γειτόνων ασχολούνται με
τη συντήρηση της «γκρίνιας» για την επέκταση του ΝΑ-
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ΤΟ σε Σουηδία και Φινλανδία, του peacemaker ρόλου
τους στη ρωσοουκρανική κρίση και των υψηλών τόνων
στην αντιπαράθεση με την Αθήνα. Στο τελευταίο, που
μας αφορά και περισσότερο, υπάρχουν υποομάδες που
ασχολούνται από το λόμπινγκ για να περάσουν οι αναθεωρητικές απόψεις της Άγκυρας μέχρι και στα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου έως την
προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Τουρκίας
υφαρπάζοντάς μας μερίδιο του Αιγαίου, με το ανεκδιήγητο σποτ «Turkaegean, coast of happiness».
Στη νέα διαφημιστική καμπάνια του τουρκικού οργανισμού τουρισμού η περσινή καμπάνια προώθησης ενισχύθηκε με νέες εικόνες με περισσότερο… ελληνικό
άρωμα. «Η Περιφέρεια του Αιγαίου της Τουρκίας σάς
προσφέρει όμορφα τοπία, εκθαμβωτικές ακτές, πεντακάθαρες παραλίες, πευκοδάση και ελαιώνες. Ιδανικό
μέρος για λάτρεις της φύσης, φωτογράφους, λάτρεις
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της Ιστορίας και λάτρεις της αδρεναλίνης. Πολλά δημοφιλή παραθεριστικά χωριά και αλιευτικά λιμάνια είναι
διάσπαρτα πάνω κάτω στην ακτή», σημειώνουν οι Τούρκοι κειμενογράφοι «ντύνοντας» τα λόγια τους με εικόνες που παραπέμπουν στις Κυκλάδες και υπό τους
ήχους του μπουζουκιού.
Turkaegean λοιπόν, για να έρθει η οργίλη αντίδραση
του Μπαμπινιώτη και να βάλει τα πράγματα στη θέση
τους. Ο γλωσσολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών υπενθύμισε από πού προέρχεται το… Aegean,
όπως και ότι η αρχική ονομασία του αρχιπελάγους από
τους Τούρκους ήταν «η θάλασσα των Ελλήνων».
Μήπως δεν τα ξέρουν αυτά στην Τουρκία; Τα ξέρουν,
αλλά μπροστά στην αγωνία τους για «συνεκμετάλλευση» ακόμη και του τουρισμού, στο πλαίσιο της μεγάλης
διπλωματικής εικόνας, όλα παραβλέπονται.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Μητσοτάκης: «Κανένας
διάλογος με τον αναθεωρητισμό»

Τ

η σαφή επιδίωξη να υπογραμμίσει τις διαχωριστικές γραμμές
στο νέο, σύνθετο γεωπολιτικό
σκηνικό που διαμορφώνει η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανάμεσα
στο δυτικό στρατόπεδο και εκείνες τις
δυνάμεις που είτε δεν ασπάζονται τις
κοινές αξίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είτε εννοούν να διατηρούν μια επαμφοτερίζουσα στάση εκπέμποντας διφορούμενα μηνύματα φανερώνουν οι χθεσινές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη από το
υπουργικό συμβούλιο, που είχαν ως στόχο την Τουρκία.
Ο πρωθυπουργός αφού ξεκαθάρισε
πως «η δυνατή Ελλάδα φαίνεται πως
ενοχλεί κάποιους» έστρεψε τα βέλη του
προς την αντίπερα όχθη του Αιγαίου, κάνοντας λόγο για λεονταρισμούς που εκθέτουν και περιθωριοποιούν όλους όσοι
τους κάνουν. «Εμείς δεν έχουμε λόγο να
ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, το
ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο.
Αντίθετα μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή
νομιμότητα αλλά και στις σχέσεις καλής
γειτονίας», διεμήνυσε και ξεκαθάρισε
πως «αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα
δικαιώματά μας, ούτε ότι δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς σε όλα τα fora όσα
απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας».

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Κυβερνητικά στελέχη με άμεση γνώση
και του πρωθυπουργικού σχεδιασμού αλλά και των πυκνών επαφών του το τελευταίο χρονικό διάστημα σε Ουάσιγκτον και
Νταβός προϊδεάζουν πως η Αθήνα δεν
σκοπεύει να μείνει με… σταυρωμένα τα
χέρια έναντι της προφανούς πλέον κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας,
αποθρασύνοντας έτσι την Άγκυρα, ούτε
όμως και να πλειοδοτήσει στην ένταση
που τεχνηέντως καλλιεργεί η γείτονα,
συμβάλλοντας έτσι σε ένα κλίμα αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.

H επιστολή
Στο πλαίσιο αυτό, η επιστολή προς τον
ΟΗΕ, όπου καταρρίπτονται μετ’ επαίνων
μία προς μία οι ανυπόστατες τουρκικές
αιτιάσεις για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αποτελεί οδηγό για την εφεξής
συμπεριφορά της Αθήνας έναντι της αυξανόμενης τουρκικής επιθετικότητας. Η
κυβέρνηση διακατέχεται εξάλλου από την
αυτοπεποίθηση πως οι εταίροι και σύμμαχοί μας γνωρίζουν πλέον με λεπτομέρειες για το ποιος πυροδοτεί την ένταση

στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ,
την ώρα μάλιστα που η «πληγή» του Ουκρανικού είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά και
για το γεγονός ότι οι ριψοκίνδυνοι ελιγμοί
της Άγκυρας και η τυφλή εμμονή της σε
αναθεωρητικές επιδιώξεις ταυτίζουν τον
Ερντογάν με τον κώδικα Πούτιν, απομακρύνοντάς τον από τα προτάγματα της Δύσης σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση και όταν αυτό απαιτείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θίγει το
ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας,
ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να μονοπωλεί
τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, όπως
μεταδίδουν αρμοδίως κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενοι εμμέσως πλην σαφώς
στην επικείμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, Δευτέρα και Τρίτη στις Βρυξέλλες, η ατζέντα της οποίας αφορά πρωτίστως τον πόλεμο στην Ουκρανία και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεών του με
πρώτη και κύρια την αύξηση των τιμών
στην ενέργεια.

Η Ελλάδα δεν παίζει το
παιχνίδι απόδοσης ευθυνών
για τον «μη διάλογο»
που στήνει η Άγκυρα

«Πάγο» στα σενάρια
ανασχηματισμού
Μια φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τέλος της χθεσινής,
πρώτης ύστερα από δύο χρόνια
διά ζώσης συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου στάθηκε αφορμή να αναθερμανθούν
τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες τους τελευταίους μήνες του έτους, παρά το
γεγονός ότι κυβερνητικές πηγές επιμένουν πως ο εκλογικός
σχεδιασμός για το 2023 δεν αλλάζει. Προτού ολοκληρωθεί η
χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός κάλεσε κατά πληροφορίες τούς υπουργούς του να οριστικοποιήσουν σε συνεννόηση
με την Πειραιώς και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας
Παύλο Μαρινάκη το πρόγραμμα
των πυκνών περιοδειών στην
ελληνική περιφέρεια για το
επόμενο τρίμηνο.
Η χρονική έκταση της «ντιρεκτίβας» Μητσοτάκη, με ορίζοντα
τις αρχές Σεπτεμβρίου και τη
ΔΕΘ, δημιούργησε σε πολλά κυβερνητικά στελέχη την υποψία
ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει
εγκαταλείψει την ιδέα ενός υπό
προϋποθέσεις εκλογικού αιφνιδιασμού το προσεχές φθινόπωρο, παρά το γεγονός ότι σε διάφορες στιγμές της χθεσινής συνεδρίασης ο κ. Μητσοτάκης
έδειξε βάσει του σχεδιασμού
διαφόρων κυβερνητικών projects να επιβεβαιώνει εμμέσως
πλην σαφώς τη μόνιμη το τελευταίο χρονικό διάστημα επωδό
του περί εκλογών την άνοιξη του
2023. Κυβερνητικές πηγές, πάντως, παρατηρούσαν μετά το τέλος της συνεδρίασης ότι οι εντολές για προσήλωση στο κυβερνητικό έργο αλλά και στην ανάδειξη αυτού ήταν και μια έμμεση
προτροπή προς τους υπουργούς
να σταματήσουν να ασχολούνται
στο παρασκήνιο με σενάρια ανασχηματισμού, τα οποία, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, δείχνουν
για την ώρα τουλάχιστον να απομακρύνονται αισθητά.

ΡOLITICAL

4

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 MAΪΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Νέο χτύπημα σε Σαμαρά
μέσω Βόρειας Μακεδονίας
της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Δ

εν πέρασε απαρατήρητη η επιλογή
του Νίκου Δένδια να απαντήσει
χθες στη Βουλή σε ερώτηση του
Γιώργου Καμίνη για τον χρόνο κύρωσης των μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία που, αν και έχουν κατατεθεί εδώ και
δύο χρόνια στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν
έχουν πάρει τον δρόμο της Ολομέλειας.
Επί της ουσίας, η απάντηση του υπουργού
Εξωτερικών μετέφερε τη θέση της κυβέρνησης ότι οι εφαρμοστικοί νόμοι της Συμφωνίας των Πρεσπών θα ψηφιστούν όταν το επιτάσσει το εθνικό συμφέρον, επισημαίνοντας
παράλληλα ότι δεν έχουν εκλείψει ζητήματα
με την εφαρμογή της συμφωνίας από τη γειτονική χώρα, όπως τα σχολικά βιβλία, τα εμπορικά σήματα αλλά και η αντιπαραγωγική
στάση της αντιπολίτευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, ο Ν. Δένδιας
έσπευσε να προσθέσει με νόημα ότι η γειτονική χώρα έχει κάνει φιλικά βήματα προς τη
χώρα μας, αφού έχει υιοθετήσει το σύνολο
των ευρωπαϊκών θέσεων έναντι της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι η γέφυρά μας προς τα Βαλκάνια και ότι η
Ελλάδα έχει απόλυτο συμφέρον να εμποδίσει τους αναθεωρητισμούς στα Βαλκάνια,
όπως είναι η δημιουργία κυψέλης ισλαμικού
φονταμενταλισμού.
Στην αιχμή, δε, του Γ. Καμίνη ότι «βοά ο τόπος ότι πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές διατηρούν μεγάλες επιφυλάξεις ως προς τη θετική τους ψήφο», ο Ν. Δένδιας υπογράμμισε

με νόημα ότι η «συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων, ανεξαρτήτως παρελθόντος,
έχει απαντήσει ότι είναι προς το συμφέρον
της πατρίδας μας» η ενταξιακή πορεία της
Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ.
Η απάντηση του Ν. Δένδια ότι παρά τις διαφορές μας με τη Βόρεια Μακεδονία έχουμε
συμφέρον να προχωρήσουμε τη μεταξύ μας
συνεργασία θεωρήθηκε από πολλούς ως μήνυμα προς τη σαμαρική πτέρυγα των βουλευτών της ΝΔ, που έχει διαμηνύσει από
καιρό τη διαφωνία της με την κύρωση των
εφαρμοστικών νόμων. Οι σχέσεις των δύο
ανδρών, εξάλλου, διαταράχθηκαν και προ
ημερών μετά την αποστροφή Σαμαρά στο συ-

νέδριο της ΝΔ περί «πατριωτισμού» και την
απάντηση Δένδια ότι πολλές φορές στην
ιστορία μας ο πατριωτισμός κάλυψε ιδιοτελέστατες προσωπικές ατζέντες.
Μήνυμα, όμως, προς το εσωτερικό του
κόμματός του έστειλε και ο Γ. Καμίνης, καθώς η αποστροφή του ότι «εγώ δεν θέλω να
προκαταλάβω τη θέση της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας, ελπίζω, όμως, ότι θα
μπορείτε να στηριχθείτε στις δικές μας ψήφους» θεωρήθηκε ως προμήνυμα ότι κάποιοι στο νέο ΠΑΣΟΚ δεν θα θελήσουν να στηρίξουν την κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να «περάσουν» τα μνημόνια από τη
Βουλή. Σημειώνεται πάντως ότι το ΚΙΝΑΛ επί

προεδρίας Φ. Γεννηματά παρά τις εσωτερικές του αντιδράσεις είχε υπερψηφίσει τη
Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.

«Είναι προς το συμφέρον της
πατρίδας μας» η ενταξιακή
πορεία της Β. Μακεδονίας
στην ΕΕ, επεσήμανε ο ΥΠΕΞ

Καλεντερίδης: «Δεν θεωρώ ότι η Τουρκία σχεδιάζει μείζονα κρίση»
του Κώστα Παππά
Την άποψη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, από την πολιτική τού κατευνασμού
σε εκείνη της αποτροπής, εξέφρασε μιλώντας
στην «Political» ο στρατιωτικός αναλυτής Σάββας
Καλεντερίδης, σχολιάζοντας την τουρκική προκλητικότητα. Ο κ. Καλεντερίδης υπενθύμισε: «Τα τελευταία δύο χρόνια, τα γεγονότα μετά την απόπειρα εισβολής
στον Έβρο και με τις έρευνες που έκανε το “Oruc Reis” σε ελληνική υφαλοκρηπίδα βοήθησαν να συνειδητοποιήσει όχι
μόνο η ελληνική κυβέρνηση αλλά και το πολιτικό σύστημα το
μέγεθος της απειλής που προέρχεται εξ ανατολών. Αυτό οδήγησε την Ελλάδα σε λήψη αποφάσεων που μας επιτρέπουν να

πούμε ότι διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο από
την πολιτική τού κατευνασμού στην πολιτική τής
αποτροπής».
Ο κ. Καλεντερίδης χαρακτήρισε σημαντικές
τις «ενέργειες που κάνει η Ελλάδα να ισχυροποιήσει τη διεθνή της θέση, με συμμαχίες διμερείς και διεθνείς, με προβολή των θέσεών
της σε διεθνή φόρουμ, με καταγγελίες των προκλήσεων της Τουρκίας. Αυτή η διαφαινόμενη μετάβαση από τον κατευνασμό στην αποτροπή είναι κάτι που
ασφαλώς δεν ευχαριστεί την Τουρκία». Ο στρατιωτικός αναλυτής τόνισε ακόμα: «Πιστεύω ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, που είναι ένα μέρος αυτής της μετάβασης,
πυροδότησε αυτή τη σειρά των προωθητικών ενεργειών». Ο

κ. Καλεντερίδης υποστήριξε ακόμα πως σε «όλες τις κρίσεις
μέχρι τώρα, Σισμίκ, Χόρα, Ίμια, οι ΗΠΑ τηρούσαν ευμενή ουδετερότητα προς την Τουρκία. Τώρα φαίνεται ότι αλλάζει αυτό
και η Τουρκία θέλει να το αποφύγει».
Ο κ. Καλεντερίδης εκτίμησε ακόμα πως «η Τουρκία το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλώσει όλες τις διεκδικήσεις της», και
σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι οι γείτονες σχεδιάζουν μια μείζονα κρίση, «με εξαίρεση την έξοδο του τέταρτου γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί δεν έχει εκδηλώσει τις
προθέσεις της για το πού θα το πάει. Κατά τα άλλα, αυτά που
θα κάνει στο Αιγαίο θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμα. Η πολιτική
αποτροπής είναι λυτρωτική για την πατρίδα μας. Χρειάζεται
προσοχή από την Ελλάδα και κυρίως εθνική ενότητα και αυτοπεποίθηση».
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Η

ψυχραιμία της Αθήνας αλλά
και τα ξεκάθαρα μηνύματα
που εκπέμπει, ότι δεν θα επιτρέψει την αμφισβήτηση της
κυριαρχίας της ούτε θα υποχωρήσει από
τις πάγιες θέσεις της, εντείνουν τον
εκνευρισμό της Τουρκίας, που δείχνει
αποφασισμένη να κλιμακώσει την επιθετικότητά της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το άσπρο μαύρο από την Άγκυρα:

«Η Αθήνα προκαλεί»!

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η γραμμή που θα ακολουθήσει στο εξής
η Άγκυρα αποτυπώθηκε στο Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε υπό
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο κείμενο
των συμπερασμάτων καταγράφεται για
μια ακόμη φορά η προσπάθεια της Τουρκίας να αντιστρέψει την πραγματικότητα,
κατηγορώντας την Ελλάδα για προκλήσεις
και παραβιάσεις. Το κείμενο κάνει λόγο
για «αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες
της Ελλάδας στο Αιγαίο» και ισχυρίζεται
ότι η Αθήνα «παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τις συνθήκες στις οποίες είναι
συμβαλλόμενο μέρος». Στο στόχαστρο
μπήκαν και το ΝΑΤΟ, με την Άγκυρα να
υποστηρίζει ότι η Αθήνα «επιχειρεί να καταχραστεί τις συμμαχίες στις οποίες πρέπει να επικρατεί πνεύμα συνεργασίας»,
ενώ κλείνοντας αναφέρει ότι «θα διατηρηθεί χωρίς συμβιβασμούς η αποφασιστική στάση της Τουρκίας για την προστασία του έθνους και των δικαιωμάτων της».
Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επιχειρήσει να παίξει το «χαρτί» της ελεγχόμενης έντασης, ενώ κινήσεις όπως η έξοδος του ερευνητικού πλοίου «Γιουνούς»
αλλά και η προσέγγιση τουρκικών F-16
στην Αλεξανδρούπολη φαίνεται να αποσκοπούν στον έλεγχο των ανακλαστικών
της Αθήνας. «Η Τουρκία μετράει τις ελληνικές και τις διεθνείς αντιδράσεις και
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλο τον χώ-

ρο που έχει», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές,
υπογραμμίζοντας ότι η στάση της Άγκυρας έχει αλλάξει δραματικά μετά την ιστορική επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Ο Ερντογάν είναι
εκνευρισμένος από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν το κρύβει, καθώς
θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον τάχθηκε με το
μέρος της Αθήνας και το γεγονός αυτό,
εκτός από τα προφανή προβλήματα στην
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, προκαλεί και τεράστια πίεση στο εσωτερικό. Διπλωμάτες που γνωρίζουν καλά την κατάσταση στην Τουρκία, μιλώντας στην «Po-

litical», υπογραμμίζουν τον κίνδυνο ο
Ερντογάν να αναζητήσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό και το εξωτερικό μέσω μιας νέας κλιμάκωσης με την Ελλάδα.
«Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για όλα
τα σενάρια», τονίζουν καλά πληροφορημένες πηγές, σημειώνοντας πως η
θέση της χώρας δεν αλλάζει και θα εξακολουθεί να επιδιώκει τον διάλογο με
την Τουρκία, όχι όμως υπό το καθεστώς
απειλών και προκλήσεων. Άλλωστε, η
επιστολή που επέδωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία

Θεοφίλη αποτελεί και την πλήρη αποτύπωση των εθνικών θέσεων που απορρίπτουν στο σύνολό του το αναθεωρητικό
αφήγημα της Τουρκίας.
Στο ελληνικό επιτελείο έχει ληφθεί
απόφαση για εγρήγορση κατά τη θερινή
περίοδο ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πρόκληση από την πλευρά της
Τουρκίας, είτε αυτή εκδηλωθεί ως νέα
απόπειρα εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού είτε ως προβοκάτσια στο
πεδίο ή μέσω της εξόδου ενός πλωτού
γεωτρύπανου σε περιοχές ελληνικών
συμφερόντων. Οι Ένοπλες Δυνάμεις
βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή
ετοιμότητα και το αποδεικνύουν καθημερινά με ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις. Την ώρα που το Πολεμικό Ναυτικό
και οι Ειδικές Δυνάμεις βρίσκονται σε
πλήρη ανάπτυξη στο Ανατολικό Αιγαίο,
στο Ιόνιο τα μαχητικά της Πολεμικής
Αεροπορίας έλαβαν μέρος σε ασκήσεις
μαζί με αμερικανικά και ισπανικά αεροσκάφη. Τέσσερα ελληνικά F-16, τέσσερα F-18 από το αεροπλανοφόρο USS
Harry S. Truman και τέσσερα AV-8B
Harrier από το ισπανικό SPS Juan Carlos I συμμετείχαν σε ασκήσεις εναέριας
μάχης και αναχαίτισης αεροσκαφών
διώξεως - βομβαρδισμού, εκπέμποντας
ηχηρό μήνυμα αποτροπής και συνεργασίας σε διασυμμαχικό επίπεδο.

Η Τουρκία κλιμακώνει την
επιθετικότητά της,
διαστρεβλώνοντας πλήρως
την πραγματικότητα

O Τσαβούσογλου είπε τα Σκόπια... Μακεδονία
Σε ένα κρεσέντο προκλητικότητας επιδόθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο
οποίος για να δικαιολογήσει τα... αδικαιολόγητα τα έβαλε
με την Ελλάδα για το θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Τόνισε μάλιστα με στόμφο πως «εμείς δεν ζητήσαμε
από χώρα να αλλάξει όνομα», επιχειρώντας να σπείρει διχαστικές τάσεις μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας.
«Πόσα χρόνια κράτησε η ένταξη της Μακεδονίας; 11 χρό-

νια. Γιατί χρειάστηκαν 11 χρόνια; Γιατί η Ελλάδα ζήτησε από
τη Μακεδονία να αλλάξει το όνομά της. Έγινε Βόρεια Μακεδονία. Έπειτα από αυτό μπόρεσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και χρειάστηκαν 11 χρόνια. Επομένως δεν θέλουμε από
μια χώρα, καμία χώρα, να αλλάξει το όνομά της. Οι προϋποθέσεις που τίθενται από ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ
που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ, ειδικά από τη Βόρεια Μακεδονία, από τους Μακεδόνες, προκειμένου να

πάρουν ημερομηνία διαπραγμάτευσης και όχι ένταξης,
δεν είναι αποδεκτές. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ανάμεσά τους υπάρχουν φιλικές και γειτονικές
χώρες, αλλά εμείς δεν θέλουμε από μια χώρα να αλλάξει
το όνομά της, ούτε λέμε σε μια χώρα “εσείς στην πραγματικότητα είστε Τούρκοι, οπότε αποδεχθείτε ότι είστε Τούρκοι”. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην ΕΕ», δήλωσε ο Τσαβούσογλου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδεολογική η μάχη για τα πανεπιστήμια

Τ

α συνεχή επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
από ομάδα φοιτητών, σε συνδυασμό με την αστυνόμευση στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έχουν
προκαλέσει σφοδρή πολιτική σύγκρουση
ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η δημιουργία βιβλιοθήκης σε ένα σημείο εντός του πανεπιστημίου που ήταν
υπό κατάληψη για 34 χρόνια ήταν η
αφορμή να μετατραπεί ο χώρος σε πεδίο μάχης. Ωστόσο, η αιτία των αντιδράσεων, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, είναι το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα
της Αριστεράς έχουν εκφράσει την πλήρη διαφωνία τους.
Στο Μαξίμου σηκώνουν κατακόρυφα
τους τόνους απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς από τη μία θέλουν να
αλλάξουν την εικόνα των πανεπιστημίων
και από την άλλη εκτιμούν πως έχουν την
κοινωνία με το μέρος τους. Άλλωστε, δεν
ήταν τυχαία η αναφορά του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο περί «ιδεολογικής μάχης», δείχνοντας ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα αποτελέσει ένα
από τα σημαντικά σημεία αντιπαράθεσης
στον δρόμο προς τις κάλπες.

Συμφωνούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον
ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι
στα έκτροπα στο ΑΠΘ, τονίζοντας πως η
κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει σε
ορισμένους να τα κάνουν «γυαλιά καρφιά» στον χώρο του πανεπιστημίου. «Αν
αναζητούν αίμα και “ήρωες” επεισοδίων,

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

δεν θα τους βρουν σε συλλογικότητες με
το αποκαλυπτικό όνομα “Ανομία”. Και επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει: με τη
γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία; Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα;
Αυτά είναι τα απλά ερωτήματα στα οποία
πρέπει να απαντήσει».
Η κοινή γνώμη τάσσεται υπέρ της αστυνόμευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, καθώς, σύμφωνα με τη μέτρηση της Marc για τον ΑΝΤ1, το 62,1% των
ερωτηθέντων συμφωνεί με το μέτρο που
προωθεί η κυβέρνηση. Μάλιστα, το σημαντικό αυτό ποσοστό δείχνει να ξεπερ-

νάει τα κομματικά όρια της κεντροδεξιάς
παράταξης, από τη στιγμή που, εκτός από
τους ψηφοφόρους της ΝΔ που στηρίζουν
κατά 84,2% την αστυνόμευση, θετικοί δηλώνουν και όσοι πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ σε ποσοστό 70,8%.

Ετοιμάζονται για θερμό φθινόπωρο
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η ένταση στα πανεπιστήμια θα ενταθεί κατά
την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, όταν δηλαδή οι ομάδες προστασίας
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
θα αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά
τους.
Οι ίδιες πηγές κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ
που μιλά για προβοκάτσια, πως με τη στάση του καλύπτει όσους δημιουργούν επεισόδια, δίνοντας το δικαίωμα σε περιθωριακές ομάδες να θεωρούν το πανεπιστή-

μιο περιουσία τους. «Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε
και συνεχίζει να στηρίζει την ανομία και
τις ομάδες βίας», τονίζει σε ανακοίνωσή
της η ΝΔ.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
μην κάνει βήμα πίσω, με τον Γιάννη Οικονόμου να δηλώνει στην ΕΡΤ πως η βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ θα γίνει κανονικά: «Τα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν για να πηγαίνουν ορισμένοι να καταλαμβάνουν με το
έτσι θέλω χώρους. Με το να ρίχνουν μολότοφ, με το να παίρνουν βαριοπούλες και
να γκρεμίζουν, με το να αμφισβητούν νόμιμες αποφάσεις των ιδρυμάτων. Τα πανεπιστήμια είναι για να μορφώνονται τα παιδιά». Το υπουργείο Παιδείας έχει πάρει το
«πράσινο φως» από το ΣτΕ για τη συνταγματικότητα του μέτρου της πανεπιστημιακής αστυνομίας και αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου η νέα υπηρεσία προστασίας των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων να πιάσει δουλειά. Ο πρωθυπουργός κάλεσε όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να στηρίξουν το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
«Δική μας απάντηση στο γκρέμισμα των
βιβλιοθηκών είναι το χτίσιμο της νέας
Παιδείας, της τριτοβάθμιας παιδείας. Είναι ένα πολύ τολμηρό και πολύ μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο σας ζητώ να
το στηρίξουμε όλοι με πολύ μεγάλη ένταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ή με τη γνώση
ή με τις βαριοπούλες»,
λένε στην κυβέρνηση

Ανένδοτος κατά των μπαχαλάκηδων
Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κηρύξει
ανένδοτο στους μπαχαλάκηδες εξέφρασε από το βήμα της
Βουλής ο Τάκης Θεοδωρικάκος, κρούοντας το καμπανάκι
ώστε να σταματήσει η προκλητική πολιτική κάλυψη, ειδικά
τα επόμενα 24ωρα, οπότε και έχουν εξαγγελθεί στη Θεσσαλονίκη δράσεις που θα μπορούσε να οδηγήσουν σε νέες
προσπάθειες καταστροφής της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Σημείωσε ακόμη ότι η Αστυνομία θα παραμείνει στο
ΑΠΘ για να διασφαλίσει την κατασκευή της βιβλιοθήκης
που έχει αποφασίσει η πρυτανική αρχή, κατηγορώντας τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι «συρόμενος πίσω από ό,τι πιο αναχρονιστικό
υπάρχει στο εσωτερικό του, επιλέγει την τεχνητή όξυνση
και την κάλυψη τέτοιων πρακτικών».
Μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, όπου ολοκληρώ-

θηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου που απαλλάσσει
τους αστυνομικούς από την επίδοση δικογράφων, ο
υπουργός αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στον ακαδημαϊκό χώρο της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι δεν είναι πρόοδος να καταστρέφονται οι βιβλιοθήκες στα πανε-

πιστήμια και να καίγονται βιβλία. Στην άλλη όχθη, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός κατηγόρησε
την κυβέρνηση, με αφορμή και τον τραυματισμό του φοιτητή στα επεισόδια που έγιναν χθες στο ΑΠΘ, ότι «επιλέγει
να ωθήσει τα πράγματα στα άκρα και ότι επιχειρεί να συκοφαντήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, εμφανίζοντάς το ως
άντρο παραβατικότητας».
Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση να μην εμμείνει στη λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία, όπως
είπε, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που
δήθεν καλείται να λύσει. «Από τη στιγμή που τα πανεπιστήμια αδρανούν και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την τάξη,
επί της αρχής δεν έχω αντίρρηση για την πανεπιστημιακή
αστυνομία», ανέφερε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής ο Γιώργος Καμίνης.
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Λύθηκε μεγάλη «γαλάζια»
παρεξήγηση στο Αιγαίο

Στη Βουλή ο αρχηγός

Μια κόντρα με ανεξέλεγκτες διαστάσεις
για τη «γαλάζια» παράταξη στο Αιγαίο σταμάτησε ο βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης. Όπως μου είπαν οι πηγές μου, ο δήμαρχος
Νάξου Δημήτρης Λιανός και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος είχαν έντονες διαφωνίες για τον ΦοΔΣΑ Ν.
Αιγαίου που είναι ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων. Η κόντρα
ήταν έντονη και οι αντεγκλήσεις μεγάλες. Έτσι, λοιπόν, επιστρατεύτηκε ο Γιάννης Βρούτσης με τους οποίους διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς και τους κάλεσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Φιλότι Νάξου, για να λυθεί η παρεξήγηση με γραβιέρα και ρακή. Τελικά, οι τρεις έδωσαν τα χέρια και έτσι οι δύο τοπικοί παράγοντες
που προέρχονται από τη ΝΔ συμφώνησαν να εργαστούν για το καλό του νησιού και της περιφέρειας.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε χθες ο νέος αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, που επισκέφθηκε το Κοινοβούλιο. Συζήτησαν θέματα φύλαξης και ασφάλειας
των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησαν
για τη σταθερή συνεργασία και επικοινωνία τους. Στη συνάντηση παρέστη επίσης ο φρούραρχος της Βουλής, ταξίαρχος Φώτης Ντουίτσης.

Στα Ιωάννινα ο Μαρινάκης

Σ

τα Ιωάννινα βρέθηκε χθες ο
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και είχε μια σειρά από κρίσιμες συναντήσεις. Έκανε επίσκεψη στο τεχνολογικό hub της TeamViewer, που αποτελεί και μεγάλη επένδυση για την περιοχή. Μετά επισκέφτηκε το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας
Ηπείρου και συνομίλησε με ηλικιωμένους. Αργότερα, πήγε στο δημαρχείο
Ιωαννίνων και συνάντησε τον δήμαρχο
Μωυσή Ελισάφ, τον περιφερειάρχη
Αλέξανδρο Καχριμάνη και μετά, με
βουλευτές του νομού, κατευθύνθηκε
σε γνωστό εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού. Η μέρα έκλεισε με ομιλία του
γραμματέα στη ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Ήταν
μια εποικοδομητική επίσκεψη σε έναν
«σίγουρο» νομό.

Το αδιαχώρητο…
Στις 8 Ιουνίου θα γίνει η κεντρική
παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι
Γεωργιάδη «Απλά Μαθήματα Ρητορικής» στο Κέντρο Πολιτισμού του
«Ελληνικού Κόσμου». Για την παρουσίαση θα μιλήσουν ο Μάκης Βορίδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο
Γρηγόρης Ψαριανός, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο Άρης Πορτοσάλτε. Παρόλο που ο χώρος του
Κέντρου είναι μεγάλος, εκφράζονται φόβοι ότι θα μείνει έξω πολύς
κόσμος, αφού τα τηλέφωνα για την
κράτηση θέσεων στην Ελληνική
Αγωγή έχουν σπάσει… Μάλλον θα
γίνει το αδιαχώρητο…

KENTΡΙ
Ποιος υφυπουργός παραπονιόταν σε συνάδελφό του ότι ο πολιτικός προϊστάμενός του τον
«πνίγει» και τον αποθαρρύνει κάθε φορά που προτείνει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία; Δεν βλέπω να
περπατάει για πολύ το ζευγάρι αυτό…

Μπέζας υπέρ Δένδια
Ο Αντώνης Μπέζας θέλει να αποκτήσει δικό του ραδιοφωνικό
«σταθμό», για αυτό και έχει ξεκινήσει τα podcasts για διάφορα θέματα με σκοπό να θίξει τα κακώς κείμενα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει
εδώ και καιρό να στηρίζει ανοιχτά τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Δένδια. Ειδικά πριν από λίγο καιρό, όταν ο υπουργός Εξωτερικών τάπωσε την Αλβανίδα ομόλογό του για το ανύπαρκτο θέμα των Τσάμηδων που οι διεκδικήσεις τους εκτείνονται στον τόπο εκλογής του κ.
Μπέζα, τη Θεσπρωτία, ο πρώην βουλευτής πανηγύριζε διαδικτυακά.

Η ουδετερότητα
που χάλασε πολλούς…
Δημιούργησε πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η ανακοίνωση για τα επεισόδια στο
ΑΠΘ. Στελέχη που έχουν υποστηρίξει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη διαφώνησαν, καθώς η φράση της ανακοίνωσης «καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν
προέρχεται» θύμισε ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, όπως φάνηκε
από τις προσωπικές ανακοινώσεις που έβγαλαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, πίσω από την τραγική
ανακοίνωση ήταν ο Γιώργος Καμίνης, ο οποίος, συχνά,
κάνει τέτοιες επαμφοτερίζουσες δηλώσεις. Επειδή
είναι καθηγητής, θέλει να έχει με το μέρος του τους
ακαδημαϊκούς κύκλους που αντιτίθενται σθεναρά
στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στις αλλαγές που
φέρνει το νομοσχέδιο Κεραμέως για τα πανεπιστήμια.
Έτσι, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ σύρθηκε και πάλι σε μια θέση
«και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ»…

Έτρεξαν για καλό σκοπό

Αναστέναξε ο «Παρνασσός»
Το αδιαχώρητο έγινε στον
Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» την Πέμπτη το
βράδυ, όπου παρουσιαζόταν το βιβλίο του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου και του Ευάνθη Χατζηβασιλείου «Μικρασιατική Καταστροφή, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Οι ομιλητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο και εξήραν τους συγγραφείς,
μεταξύ αυτών ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο
Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραβρέθηκε πλήθος βουλευτών, διπλωματών και φοιτητών αλλά και ανθρώπων του πολιτισμού, όπως η
Μιμή Ντενίση, η Άντζελα Γκερέκου, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης. Όπως ήταν αναμενόμενο, στο τέλος τα πηγαδάκια
συζητούσαν ένα πράγμα: «Πού το πάει η Τουρκία;». Τα Ελληνοτουρκικά κυριάρχησαν στις συζητήσεις μετά την παρουσίαση.

Ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος,
ντυμένος με αθλητική περιβολή, βρέθηκε στην εκκίνηση του No Finish Line, ενός πολύ γνωστού φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου όπου όσα χιλιόμετρα τρέχεις μετατρέπονται σε χρήματα για στήριξη σε παιδιά
που έχουν ανάγκη. Μαζί του και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, επίσης με αθλητικά και σορτσάκι, έτρεξε για
τον καλό σκοπό υπέρ των παιδιών.

Με φοιτητές ο Κακλαμάνης
Την ενδυνάμωση με το νεανικό κοινό επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αφού τις
τελευταίες μέρες είχε επαφές με φοιτητές. Την Τετάρτη συνέφαγε σε εστιατόριο με φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών, συζητώντας το μέλλον των ιατρών
στην Ελλάδα. Προχθές, προσκάλεσε στη Βουλή φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών και τους ξενάγησε
στην έκθεση της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι συζητήσεις με τη νεολαία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνονται οι ανησυχίες μιας νέας γενιάς ψηφοφόρων…
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Τραγάκης
ο… αρχαιότερος
Όπως έλεγε σε συναδέλφους του ο
77χρονος βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης, είναι αρχαιότερος σε Ευρώπη και
Αμερική. Για την ιστορία να σημειώσουμε
ότι ο κ. Τραγάκης εξελέγη για πρώτη
φορά βουλευτής στις πρώτες εκλογές
της Μεταπολίτευσης
τον Νοέμβριο
του
1974… Προσφάτως ο κ.
Τραγάκης είχε
συνομιλία με έναν Κινέζο ομόλογό του και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος. «Στην Ελλάδα πόσες ψήφους συνήθως λαμβάνεις;», ρώτησε ο Κινέζος. Για να εισπράξει την απάντηση, «25
έως 30 χιλιάδες». Τότε ο κ. Τραγάκης τον
ρώτησε: «Στην Κίνα πόσες ψήφους παίρνεις;» Και ο Κινέζος απάντησε: «150 εκατ.
ψήφους». Πάγωσε ο Τραγάκης!

Δεν καταλαβαίνω, γιατί ο Κώστας διαμαρτύρεται που θα κατέβει στην περιφέρειά του ο
Θόδωρος; Γιατί εκφράζει τη δυσαρέσκειά του δεξιά κι αριστερά;
Αφού ο Κώστας έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να είναι βουλευτής… Τι τον
νοιάζει ποιος θα κατέβει; Εκτός αν θέλει να ελέγχει τα νήματα στην περιοχή του ακόμα κι αν δεν
έχει αξιώματα. Έλεος κάπου…

Οι έρωτες του… ΠΑΣΟΚ
Μετά την έρευνά του για την Ένωση
Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), ο
Νίκος Παπανδρέου
γράφει νέο βιβλίο με
τίτλο « Έρωτες στο
Παρασκήνιο» στις
εκδόσεις Καστανιώτη. Μυθιστόρημα μαθαίνω ότι είναι, αλλά κάποιες
από τις ιστορίες έχουν
πραγματική βάση και
προέρχονται από έρωτες των πρώιμων
χρόνων του παλαιού, ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ, από το 1977 και μετά… Εκείνα τα
χρόνια, βλέπετε, ο έρως μεσουρανούσε
στο Κίνημα.

Χρονικό του Χρόνου
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Ο «πράσινος»
δήμαρχος
και ο Σταϊκούρας

ΚΕΝΤΡΙ
Η μαφία των σιτηρών…

E

ξαλλοι έγιναν οι Συριζαίοι με το εγκώμιο που έπλεξε ο «πράσινος»
δήμαρχος Παλλήνης στον υπουργό Οικονομικών Χρ.
Σταϊκούρα. Ο
Θανάσης Ζούτσος, απευθυνόμενος στον
υπουργό Οικονομικών, που
βρέθηκε σε σύναξη
που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, του είπε:
«Είστε από τους
πιο αγαπητούς
υπουργούς Οικονομικών, μόλις
έλαβα τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ και είδα για
πρώτη φορά τέτοια μείωση…». Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι
έπαθαν οι της αντιπολίτευσης στον δήμο.
Έπιναν μπουκάλια ξίδι για να συνέλθουν…

Η αισχροκέρδεια έχει χτυπήσει κόκκινο, αλλά το ΣΔΟΕ δεν σταματά. Διάφοροι απατεώνες
έφερναν στη χώρα μας -σε συνεργασία με
Βούλγαρους και άλλους εμπλεκομένους, ενδεχομένως και από την Ουκρανία- σιτηρά και καλαμπόκι χωρίς να καταβληθεί στην πορεία πουθενά ΦΠΑ, κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ αφού τα προϊόντα πωλούνταν στην ελληνική αγορά σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο κύκλωμα εμπλέκονται 14 επιχειρήσεις. Όπως αποδείχθηκε, τελικοί παραλήπτες είναι μεγάλες κτηνοτροφικές
μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια, στα
Γιαννιτσά κλπ. Μαφία δηλαδή, κανονική…

Στα βραβεία Chirwa ο ΓΑΠ

Πάμε για βεντάλιες…
Ελληνικό σχέδιο «θερμοστάτης» για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης επεξεργάζεται η κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας και της Ιταλίας και τις οδηγίες εξοικονόμησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), που
εγκαίρως συνέστησε στον
ανεπτυγμένο
κόσμο μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης που εφαρμόστηκαν και στις πετρελαϊκές
κρίσεις τη δεκαετία του ’70. Το σχέδιο «θερμοστάτης» είναι ιταλικής εμπνεύσεως και βάζει
κατώφλι τους 27 βαθμούς Κελσίου στον κλιματισμό των δημόσιων κτιρίων το καλοκαίρι και
19 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα. Οι Ισπανοί
θα τη βγάζουν με βεντάλιες. Για εκεί μας βλέπω στο τέλος…

« Έξω πάει καλά» ο Γιώργος Παπανδρέου,
σε μια παράφραση της ιστορικής ρήσης του
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι σήμερα κεντρικός ομιλητής
στην τελετή βράβευσης για την «Επίδειξη
Θάρρους στην Ηγεσία - Μ. Chirwa» του μη κυβερνητικού οργανισμού Nudge, που θα λάβει
χώρα στο Παλάτι της Ειρήνης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη των διεθνών σχέσεων που έχει ο ΓΑΠ, καθώς τα βραβεία Mary Chirwa, που δημιουργήθηκαν το
2018 προς τιμήν τής μέχρι πρότινος διευθύντριας του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της Ζάμπιας, η οποία συνέβαλε
στην αντιμετώπιση της οικονομικής διαφθοράς στη χώρα της, είναι μια ύψιστη διάκριση
με διεθνή αντίκτυπο. Το Nudge με έδρα το Άμστερνταμ ενδιαφέρεται να προβάλει αφανείς
ήρωες που θέλουν να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Μεταξύ των βραβευθέντων
τις προηγούμενες χρονιές ήταν ο πατήρ Αντώνιος της Κιβωτού.
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Περί Ελευσίνας…

Τo... Πρόσωπo
Αν βγει
ο Τσίπρας…

Υπήρξαν, μαθαίνω, κάποια παράπονα
του προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρου
Σαρρηγεωργίου, προς τον υπουργό
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη στις διήμερες εργασίες του 22ου διεθνούς
meeting των ασφαλιστών που πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα. Ο Άδωνις τα
άκουσε με υπομονή, αλλά πέταξε και τις
μπηχτές του… Είπε, βεβαίως, ότι οι φορολογικές απαλλαγές δεν μπορούσαν
να γίνουν μετά τις επιπτώσεις στα δημοσιονομικά από την πανδημία και τον πόλεμο. Η ατάκα, όμως, που έσπασε ταμεία ήταν η ακόλουθη: «Αν τύχει και
βγει ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, τα…
δάκρυά σας θα είναι περισσότερα από
τα έσοδά σας»!

ΚΕΝΤΡΙ
Τα νέα του Σκαραμαγκά σάς τα έγραψα αναλυτικά χθες. Τώρα, στο άλλο μέτωπο της Ελευσίνας έχουμε τα ακόλουθα:
Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, ανάληψη
υποχρεώσεων 230 εκατ. ευρώ, δημιουργία 2.000 θέσεων
εργασίας, εξόφληση των εργαζομένων αλλά και πολλαπλά
οφέλη για την οικονομία, με έμμεση αύξηση του ΑΕΠ κατά
0,5%, αποτελούν τα βασικά σημεία του σχεδίου της Onex και
του Πάνου Ξενοκώστα για τα Ναυπηγεία. Ένα σχέδιο που
στηρίζεται χρηματοδοτικά από την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC και στο αμυντικό κομμάτι συμμετέχει η ιταλική Fincantieri. Not so bad…

Τα κάνει όλα ΠΑΣΟΚ
Ποια Κεντρική Επιτροπή και ποια Πολιτική Γραμματεία; Τέλος όλα. Ο πρόεδρος Αλέξης φτιάχνει Εκτελεστικό Γραφείο όπως ο… Αντρέας και καθαρίζει με
όλα τα όργανα του κόμματος. Για πρώτη φορά το μικρό πλην αποφασιστικό όργανο που θα «τρέχει» όλη
την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα λέγεται, πλέον, Εκτελεστικό Γραφείο και θα αναδειχθεί από την
Πολιτική Γραμματεία η οποία, με τη σειρά της, θα εκλεγεί την Κυριακή από τη νεοεκλεγείσα Κεντρική Επιτροπή. Μαντέψτε. Τη σύνθεσή του θα αποφασίσει ο ίδιος ο κ.
Τσίπρας. Πέραν του ιδίου, των δύο γραμματέων κόμματος - κοινοβουλευτικής ομάδας και του εκπροσώπου Τύπου, θα μετέχουν άλλα τρία έως πέντε στελέχη της απόλυτου εμπιστοσύνης του, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το «συριζαϊκό» Εκτελεστικό Γραφείο να μην έχει πάνω από εννέα μέλη συνολικά. Σαρώνει λέμε, σεμνά και
δημοκρατικά.

Στην Ελλάδα
ο Γκέιτς
Αυτό και αν είναι είδηση: Στην Ελλάδα ο Αμερικανός επιχειρηματίας
και πρόεδρος της Microsoft Μπιλ
Γκέιτς, ύστερα από πρόσκληση του
διευθύνοντος σύμβουλου της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Μπιλ Γκέιτς θα
επισκεφθεί και τα ελληνικά νησιά και
για όσο διάστημα θα βρίσκεται στην
Ελλάδα, θα μένει στην προεδρική
σουίτα του ξενοδοχείου «Μεγάλη
Βρετάνια». Όταν σας έγραφα ότι η
Ελλάδα θα γίνει must προορισμός,
αυτό εννοούσα…

LOCK
Ο «Τζίτζι» με Ντε Νίρο…

T

ον κορυφαίο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ ντε Νίρο συνάντησε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα
της χολιγουντιανής ταινίας «Tin Soldier». Σε φωτογραφία που ανάρτησε
στον λογαριασμό του στο Facebook, ανέφερε απλώς τη φράση «συζητώντας με
έναν θρύλο», όπου φαίνεται να συνομιλεί χαμογελώντας με τον πασίγνωστο ηθοποιό. Ο κ. Τζιτζικώστας συζήτησε με τον ηθοποιό για την εμπειρία του από την πόλη και τα γυρίσματα, αλλά και για την ταινία, που είναι η τέταρτη χολιγουντιανή
παραγωγή που γυρίζεται στην περιοχή μέσα στους τελευταίους έντεκα μήνες. Ο
περιφερειάρχης συναντήθηκε με έναν ζωντανό θρύλο της μικρής και της μεγάλης οθόνης, ο οποίος αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια πολυσχιδή δράση και στα
γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη ήρθε με την οικογένειά του. Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο
ολοκλήρωσε τις σκηνές του στην ταινία και αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για
τις Κάννες για το γνωστό φεστιβάλ.

Πήγα σε ένα μέντιουμ και ρώτησα μήπως η κυβέρνηση ετοιμάζει κάποιο νέο πακέτο στήριξης
για την ενέργεια. Το μέντιουμ,
αφού έριξε τα χαρτιά, μου είπε
ότι για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
προγραμματίζεται ένα οριζόντιο
πακέτο βοήθειας προς τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης. Από Σεπτέμβριο και όχι καλοκαίρι…
Ενδεχομένως η μετάθεση αυτή
να κουμπώνει και με το σενάριο
της προσφυγής στις κάλπες τον
Οκτώβριο, μου είπε το μέντιουμ
που μιλούσε με κάτι πνεύματα.
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ΧΡHΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟYΡΑΣ
«Τα καταφέραμε
στην υγειονομική
κρίση, θα τα
καταφέρουμε
και τώρα»

Υπουργός Οικονομικών

Λ

ίγα 24ωρα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες όπου
θα κυριαρχήσει το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας με συνέντευξή του στην
«Political» τονίζει την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης του ζητήματος από την ΕΕ.

στον Σωτήρη Σταθόπουλο

Επιπλέον σημειώνει πως, παρά τις αντιξοότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν από τις
πρωτοφανείς κρίσεις, η χώρα αποπλήρωσε
νωρίτερα το ΔΝΤ, ενώ τον Αύγουστο βγαίνει
από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας.
Όσον αφορά το ενδεχόμενο νέων πρόσθετων
μέτρων στήριξης, ο υπουργός Οικονομικών
τονίζει πως η κυβέρνηση αξιοποιεί διαρκώς
όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες και τα περιθώρια που υπάρχουν. Ωστόσο, για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ο Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνει πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με όρους δημοσιονομικής υπευθυνότητας.
Είμαστε λίγα 24ωρα πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής. Εκτιμάτε, από το κλίμα που εισπράξατε στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, ότι θα υπάρξουν τελικά
μέτρα για την κοινή αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης;
Οι συζητήσεις στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, την περασμένη Δευτέρα
και Τρίτη, επικεντρώθηκαν στην πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση της ρήτρας διαφυγής και το 2023, ακριβώς λόγω της
υψηλής αβεβαιότητας που προκαλούν η γεωπολιτική και η ενεργειακή κρίση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ωστόσο, είναι απολύτως
σαφές ότι η επέκταση της ρήτρας διαφυγής θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί με όρους δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Από εκεί και πέρα,
έχω επανειλημμένα τονίσει ότι απαιτούνται
κοινές, ευρωπαϊκές λύσεις, για να αντιμετωπιστεί, στον πυρήνα του, το πρόβλημα των αυξημένων τιμών στην αγορά ενέργειας.

«Με δημοσιονομική υπευθυνότητα
η επέκταση της ρήτρας διαφυγής»
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λάζει τον ευρωπαϊκό στόχο για σταδιακή μετάβαση σε δημοσιονομικά ουδέτερες, βιώσιμες πολιτικές από την προσεχή χρονιά.

«Παρά τις πρωτοφανείς
δυσκολίες και τις
πολλαπλές, διεθνείς
κρίσεις, η Ελλάδα
προοδεύει, εξελίσσεται,
ενδυναμώνεται και
αναβαθμίζεται. Η χώρα
μας γυρίζει σελίδα»
Παρά τις αντιξοότητες που υπάρχουν από
τις πρωτοφανείς κρίσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, η χώρα μας
κατάφερε να αποπληρώσει νωρίτερα το
ΔΝΤ, ετοιμάζεται να βγει από την αυστηρή
εποπτεία, αλλά και για την είσοδό της στην
επενδυτική βαθμίδα. Πόσο εφικτοί είναι
αυτοί οι δύο στόχοι; Τι θα σημάνουν για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας;
Πράγματι, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες και τις πολλαπλές, διεθνείς κρίσεις των
τελευταίων ετών, η Ελλάδα προοδεύει, εξελίσσεται, ενδυναμώνεται και αναβαθμίζεται.
Η χώρα μας γυρίζει σελίδα. Κλείνει, σταδιακά, δύσκολα κεφάλαια του παρελθόντος και
επιστρέφει δυναμικά στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Επιστρέφει χάρη στην ενδεδειγμένη οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση την τελευταία τριετία, αντιμετωπίζοντας άμεσα και αποτελεσματικά
όλες τις κρίσεις και υπηρετώντας με συνέπεια, στρατηγικούς στόχους και δεσμεύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ως κυβέρνηση, πέραν των
πρωτοφανών μέτρων στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, τις ουσιαστικές μειώσεις
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και το
πλήθος φιλοαναπτυξιακών πολιτικών που
υλοποιούμε από τα μέσα του 2019, αναλαμβάνουμε, παράλληλα, πρωτοβουλίες που ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή αξιοπιστία της
χώρας και επισφραγίζουν το κλείσιμο της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας. Πρωτοβουλίες όπως αυτή που περιγράφετε και αφορά την πρόωρη αποπληρωμή
των οφειλών μας προς το ΔΝΤ. Αποπληρωμή
που ξεκίνησε, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022 από την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας και που συνιστά μια
κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσιαστικού οφέλους. Εκπέμπει ηχηρό μήνυμα
προς τις αγορές, αποφέροντας ταυτόχρονα
εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να επιτύχουμε και τους άλλους
εθνικούς στόχους: η έξοδος της χώρας από
το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον
προσεχή Αύγουστο έχει ήδη δρομολογηθεί,

όπως πιστοποίησε πρόσφατα η 14η -και τελευταία- έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της
χώρας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ
εργαζόμαστε με συνέπεια και μεθοδικότητα
για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
το 2023. Η επίτευξη των δύο αυτών στόχων
είναι εξαιρετικής σημασίας για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας, καθώς ενισχύει τη
θέση της στις διεθνείς αγορές, με όλα τα
οφέλη που αυτό συνεπάγεται για το κόστος
δανεισμού της χώρας, των επιχειρήσεων και
των πολιτών, την προσέλκυση επενδύσεων
και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας.
Ωστόσο, οι πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από την ακρίβεια,
ενώ οι αυξήσεις στα καύσιμα σπάνε το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο. Υπάρχουν περιθώρια
για επιπρόσθετα μέτρα στήριξης;
Η ακρίβεια, πυροδοτούμενη κυρίως από
την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν σήμερα η χώρα μας αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη.
Ως κυβέρνηση, όπως σε κάθε κρίση, έτσι
και σε αυτή, στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, υλοποιώντας ένα ευρύ και γενναίο
πρόγραμμα στήριξης των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων, το οποίο απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στην αγορά
ενέργειας. Πρόγραμμα που εξαντλεί -με τα
σημερινά δεδομένα- τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, διοχετεύοντας διπλάσιους πόρους για τη στήριξη των πολιτών σε σχέση με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως καταγράφεται και στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, ενισχύουμε το
υφιστάμενο πλέγμα μέτρων, με νέες παρεμβάσεις που εκτείνονται σε 3 άξονες:
1ον. Σημαντική ενίσχυση και γενναία διεύρυνση των επιδοτήσεων ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

2ον. Αναδρομική επιδότηση του 60% του
αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν
χρεωθεί οι καταναλωτές για λογαριασμούς
που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2021
έως τον Μάιο του 2022.
3ον. Ενίσχυση του μηχανισμού εκπτώσεων
στα τιμολόγια ρεύματος -οριζόντια- από τον
Ιούλιο του 2022 και με χρονικό ορίζοντα έως
και ένα έτος, ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή
λιανικής σε συγκεκριμένα επίπεδα και να
απορροφηθεί το 70%-90% της αύξησης στην
τιμή της κιλοβατώρας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Συνεπώς, στηρίζουμε την κοινωνία και τις
παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, για να
ξεπεράσουμε όλοι μαζί και αυτήν τη δοκιμασία. Τα καταφέραμε στην υγειονομική κρίση,
θα τα καταφέρουμε και τώρα. Αξιοποιούμε
τις διαθέσιμες δυνατότητες και περιθώρια,
ενώ μόλις καταφέρουμε αυτά να διευρυνθούν, αποδίδουμε το όφελος στην κοινωνία.
Αυτό θα πράξουμε και μελλοντικά.
Η παράταση για δημοσιονομική ευελιξία
και το 2023 είναι μια απόφαση που μπορεί
να δώσει μεγαλύτερη άνεση στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον εισαγόμενο
πληθωρισμό;
Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με τον καλύτερο εφικτό τρόπο τις προκλήσεις του υψηλού πληθωρισμού. Αξιοποιεί τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από την καλή
εκτέλεση του προϋπολογισμού, περιορίζει
τους κινδύνους και ενισχύει τη βοήθεια προς
νοικοκυριά και επιχειρήσεις -στο μέτρο του
δυνατού-, διασφαλίζοντας παράλληλα δημοσιονομική σταθερότητα. Για το 2023, στο
πλαίσιο της διασφάλισης της δημοσιονομικής σταθερότητας, έχουμε ήδη προβλέψει
την επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 1,1% του ΑΕΠ. Όπως, άλλωστε, κατέστη σαφές στο τελευταίο Eurogroup, η παράταση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν αλ-

Πιστεύετε πως με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και
τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση
των υπέρογκων λογαριασμών στο ρεύμα
θα αλλάξει το κλίμα στην κοινωνία και θα
μετριαστεί η δυσαρέσκεια που επικρατεί;
Στόχος και επιδίωξη της κυβέρνησης είναι
να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους συμπολίτες
μας, καλύπτοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις σημερινές ανάγκες τους, χωρίς όμως
να υπονομεύουμε το μέλλον της χώρας και
της οικονομίας. Γνώμονας παραμένει η κοινωνική αλληλεγγύη, μέσω όμως μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε παρεμβάσεις όπως αυτές που περιγράφετε και οι οποίες εντάσσονται σε ένα συνολικό, ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση μείωσης των φορολογικών βαρών και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Παρεμβάσεις που έχουν αποφέρει καρπούς, καθότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση
του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη
μεγαλύτερη μείωση στη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών διεθνώς, την περίοδο
2019-2021, ενώ και το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών το 2021 ήταν αυξημένο κατά 3,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019.
Βεβαίως, ο υψηλός πληθωρισμός δοκιμάζει για άλλη μία φορά τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας, προκαλώντας -μια
πράγματι δικαιολογημένη- δυσαρέσκεια.
Συναισθανόμαστε τις δυσκολίες που προκαλεί η ακρίβεια και απαντάμε στις αγωνίες και
στα προβλήματα της κοινωνίας, με αμεσότητα και ρεαλισμό. Παράλληλα, διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα τους για όσο διάστημα
απαιτηθεί, στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το αποδείξαμε έμπρακτα αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης και
θα συνεχίσουμε να το πράττουμε χωρίς δισταγμούς, με σχέδιο αλλά και μέριμνα για την
επόμενη ημέρα.
Η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο
χρόνο της θητείας της. Εκτιμάτε πως τις
φοροελαφρύνσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, όπως και την
περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα προλάβετε να τις κάνετε
πράξη;
Έχουμε ήδη δεσμεύσει τον υφιστάμενο
δημοσιονομικό χώρο για την επέκταση των
υφιστάμενων μέτρων, εκτός αυτών που ήδη
έχουν μονιμοποιηθεί. Αναζητούμε τον πρόσθετο χώρο για να καλυφθεί το σύνολο των
εξαγγελιών μας για επέκταση της απαλλαγής
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για
τον δημόσιο τομέα, μέχρι την κατάθεση του
προσχεδίου του προϋπολογισμού για το
2023. Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο
πρωθυπουργός, ο σχεδιασμός μας έχει ορίζοντα τετραετίας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί αντιπολιτευτικά τα ΑΕΙ

Π

ολιτικά οφέλη προσδοκούν στην
Κουμουνδούρου από τον «πόλεμο» που επικρατεί στα πανεπιστήμια με αφορμή τον νόμοπλαίσιο της Νίκης Κεραμέως, μέσω του
οποίου, όπως ισχυρίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ, η
αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστήμια, μετατρέποντάς την ένα -ίσως και μικρό- μέρος
του προβλήματος στη δημόσια και δωρεάν
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στον ΣΥΡΙΖΑ τόσο δημοσίως όσο και σε
επίπεδο διαρροών προτάσσουν το ότι η
απρόσκοπτη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
και το άσυλο ιδεών καταπατούνται σε έναν
βαθμό πλέον και με τον νόμο. Και συνεχίζουν θέτοντας το ερώτημα: η σαφής απονομιμοποίηση της εκλογής των πρυτάνεων με
μη δημοκρατικούς τρόπους τι ακριβώς
συμβολίζει;
«Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παρουσιάζεται στην κοινωνία το κομμάτι αυτό της
ακαδημαϊκής ζωής που θα συμβάλει στην
αποκαθήλωσή της. Γιατί δι’ αυτού του τρόπου θα μπορεί να συντελείται η αποκαθήλωση όποιας κοινωνικής κατάκτησης δεν
βολεύει την εκάστοτε εξουσία. Είτε αυτή λέγεται απλήρωτη υπερωρία, είτε αυτή λέγεται ατομικές ελευθερίες, είτε αυτή λέγεται
πρόσβαση στην ακαδημαϊκή κοινότητα»,
μας είπαν κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας το γεγονός.
«Σε όλα αυτά μοιάζει σχεδόν σαν αστείο η
κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων.
Καθώς ελλοχεύει ο στόχος πέραν της κατάργησης των παρατάξεων να μεθοδεύεται

και η κατάργηση των φοιτητών.
Το ότι έχασε η ΔΑΠ ύστερα από είκοσι
χρόνια είναι μια συγκυρία που απλώς επιτάχυνε προδιαγεγραμμένες αποφάσεις για το
φοιτητικό κίνημα.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις
στην ποδιά της Κεραμέως
Ο νόμος-πλαίσιο που εισήγαγε η Νίκη
Κεραμέως προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόσο ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης όσο και ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου αλλά και ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος

Ηλιόπουλος εξέφρασαν τη διαφωνία τους
σε έναν νόμο που επί της ουσίας εμπορευματοποιεί σχεδόν κυνικά τη δημόσια παιδεία, ενώ δημιουργεί σχέσεις διαπλοκής,
διαφθοράς και συμφερόντων μεταξύ καθηγητών και παραγόντων που θα θελήσουν είτε να συμμετάσχουν είτε να επιβάλουν τις
πενταμελείς επιτροπές που θα απαρτίζουν
τα συμβούλια διοίκησης (μαζί με τους έξι
καθηγητές).
Στο επίκεντρο της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ,
και τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη.
«Με αυτά που γίνονται στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους βεντέτας απέναντι στη νέα

Ενορχηστρωμένα πυρά στη Βουλή
Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή τα όσα έγιναν στο ΑΠΘ αλλά και
τα όσα προωθεί η κυβέρνηση για τη φύλαξη των ανώτατων ιδρυμάτων.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης υπογράμμισε για την πανεπιστημιακή
αστυνομία: «Οι ειδικοί φρουροί που θα τη στελεχώνουν θα μπορούν να εκτελούν και όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα των ειδικών φρουρών, όταν δεν διατίθενται στα ΑΕΙ, και έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα
όπλα τους, να φέρουν μαζί τους τα όπλα». «Το ιδεολόγημα “νόμος και τάξη”
και η μετατροπή των πανεπιστημίων σε Ανώνυμη Εταιρεία επιστρέφονται ως
απαράδεκτα και αντιδραστικά», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.
«Να μη λειτουργούν τα πανεπιστήμια ως εκκολαπτήρια κομματικών στελεχών του αύριο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας. «Είστε η φωνή της καταστολής και της νόμιμης βίας»,
τόνισε απευθυνόμενη προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η Φωτεινή Μπακαδήμα από το ΜέΡΑ25.

γενιά, κινδυνεύουμε κάθε μέρα να έχουμε
νεκρό», τόνισε ο εκπρόσωπος Νάσος Ηλιόπουλος. Σημείωσε ακόμα ότι «η αστυνομία
λέει αστείες αιτιολογίες, είδαμε χθες μια
ανακοίνωση που θύμισε τα όσα έλεγε η
αστυνομία στην περίφημη υπόθεση της
ζαρντινιέρας».
«Οι τελευταίες εικόνες είναι δομικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής.
Η ΝΔ έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή να
εμφανίσει την “ασφάλεια” ως ένα πεδίο
απλής, γυμνής καταστολής», σημείωσε.
«Αυτά που κάνει η ΝΔ στην πραγματικότητα
αμφισβητούν την ασφάλεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αμφισβητούν την ασφάλεια φοιτητών και φοιτητριών», υπογράμμισε ο Νάσος
Ηλιόπουλος, ενώ μιλώντας για τη συγκρότηση πανεπιστημιακής αστυνομίας, έκανε
λόγο για «ένα τεράστιο φιάσκο»: «Πρώτα
από όλα, μιλάμε για ένα τεράστιο ρουσφέτι
ανθρώπων που έχουν προσληφθεί χωρίς
κανένα αξιοκρατικό κριτήριο. Και αυτό, σε
ένα σχέδιο που επί της αρχής είναι αντιδραστικό και αυταρχικό».

Επιχείρηση αναζωπύρωσης
αντικυβερνητικού κλίματος
από την Κουμουνδούρου
με αφορμή τον νόμο
για τα πανεπιστήμια
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Δ

ιεκδικούμε την πρωτιά για να γίνουν οι προοδευτικές ιδέες και οι προοδευτικές πολιτικές πλειοψηφία ξανά», δηλώνει ο Κώστας
Ζαχαριάδης, προσθέτει, δε, πως «με τον κ. Ανδρουλάκη
είμαστε σε όμορους πολιτικούς χώρους». Μεμφόμενος
την ατάκα του Απόστολου Κακλαμάνη στο συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περί «λυμάτων», επισημαίνει με νόημα
πως στην Ευρώπη «οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές (δεν βγάζουν) οικογενειακές πολιτικές φωτογραφίες με οδηγούς βυτιοφόρων λυμάτων».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

Βουλευτής Β1’ Βορείου Τομέα Αθηνών, τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

parginos@paraskhnio.gr

Τέλος, ο κ. Ζαχαριάδης υποστηρίζει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα δείξει στην πράξη ότι έχει
κατανοήσει τα λάθη και τις αστοχίες της προηγούμενης
διακυβέρνησης».
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τελείωσε με συνέδρια και λοιπές κομματικές διαδικασίες. Τώρα, μπροστά είναι οι εκλογές.
Ήταν ένα απολύτως πετυχημένο συνέδριο, μια απολύτως
επιτυχημένη διαδικασία διεύρυνσης και μαζικοποίησης
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Το κόμμα μας πριν
από το συνέδριό του ήταν ένα κόμμα δεκάδων χιλιάδων μελών, σήμερα είναι ένα κόμμα εκατοντάδων χιλιάδων μελών, τεράστια πολιτική και οργανωτική επιτυχία, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της ιστορικής διαδρομής της Αριστεράς, από την οποία εγώ προέρχομαι.
Τεράστια πολιτική επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα που πρότεινε τις καταστατικές αλλαγές και έδωσε δύναμη και φωνή
στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, που πέτυχε
ένα μεγάλο άλμα αντιστοίχισης του κοινωνικού και του
εκλογικού ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με τον κομματικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι τμήμα της κοινωνίας, νιώθει, ακούει, αισθάνεται τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, τις αγωνίες τους, τις ανησυχίες τους, τα
αδιέξοδά τους. Η κοινωνία πλέον είναι ώριμη, να φύγει η
Δεξιά του κ. Μητσοτάκη και όσα επικίνδυνα «σέρνει» πίσω
της σε επίπεδο ιδεολογίας, ήθους και πρακτικών. Να γυρίσουμε σελίδα για την προοδευτική Ελλάδα με αξίες, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, δίκαιη ανάπτυξη, δίκαιη πράσινη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως στην κοινωνία υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ξεπεραστεί και πώς θα προσεγγίσετε και πάλι τις ομάδες
εκείνες που νιώθουν δυσαρεστημένες από την προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
Θα ακούσουμε περισσότερο αυτά που έχουν να μας
πουν οι πολίτες, θα συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας
με τους καλύτερους ανά κλάδο και ακούγοντας τη φωνή
της επιχειρηματικότητας, της μεσαίας τάξης, των μη προνομιούχων συμπολιτών μας, θα δείξουμε στην πράξη ότι
έχουμε κατανοήσει τα λάθη και τις αστοχίες της προηγούμενης διακυβέρνησης.
Θέλω, όμως, να είμαι ξεκάθαρος. Οι χώρες, ιδίως μέσα
σε κρίση, δεν κυβερνώνται με δημοσκοπήσεις. Κυβερνώνται με σοβαρές ηγεσίες, που παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις προς όφελος των λαών τους.
Δεν ψηφίζουν τα πρωτοσέλιδα, οι αναλυτές, τα συμφέροντα. Ψηφίζει ο λαός. Η εικόνα των δημοσκοπήσεων και η
εικόνα των media συγκρούονται καθημερινά με την πραγ-

«Πολιτικός μας
αντίπαλος
είναι η Δεξιά
και ο Μητσοτάκης»
ματικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε τις δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση με
προσοχή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πανηγυρίζουν. Οι
δημοσκοπήσεις έχουν πολύ σοβαρά μηνύματα για όλους
μας. Η εικόνα θα αλλάξει κι άλλο, έχει έρθει η ώρα οι δημοσκοπήσεις να αποτυπώσουν πιο καθαρά τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.
Στον όμορο πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο
λίαν πρόσφατο συνέδριό του αρθρώθηκε ένας επιθετικός έως και απαξιωτικός λόγος απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Πώς θα εξομαλυνθούν οι
σχέσεις μπροστά στο ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής
συνεργασίας;
Λυπάμαι πολύ για αυτά που ακούστηκαν, λυπάμαι ακόμα
περισσότερο που δεν αποδοκιμάστηκαν κατηγορηματικά
από τα πιο επίσημα χείλη. Το κόμμα στο οποίο ανήκω από
17 ετών έχει διασπαστεί δύο φορές τα τελευταία 15 χρόνια,
δεν μίλησα ποτέ για κανέναν έτσι με τον οποίο έχω διαφωνήσει, διότι ξέρω ότι όταν συνυπάρχεις για δεκαετίες με
«λύματα» κάποιο πρόβλημα έχεις και εσύ, ιδίως από τις
αναθυμιάσεις. Μπορεί και να έχεις μετατραπεί σε κατσαρίδα και να μην το έχεις καταλάβει.
Εμείς έχουμε καθαρή θέση και δεν θα φύγουμε από αυτή, ο πολιτικός αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία είναι η Δεξιά και είναι ο κ. Μητσοτάκης.
Διεκδικούμε την πρωτιά για να γίνουν οι προοδευτικές
ιδέες και οι προοδευτικές πολιτικές πλειοψηφία ξανά. Δεν
καταλαβαίνω, όσοι τα δηλώνουν και τα πιστεύουν αυτά δεν
βλέπουν ότι με τον κ. Ανδρουλάκη είμαστε σε όμορους πολιτικούς χώρους και στην Ευρώπη; Βγάζουν οι Ευρωπαίοι
Σοσιαλιστές οικογενειακές πολιτικές φωτογραφίες με
οδηγούς βυτιοφόρων λυμάτων; Δεν βλέπουν ότι όπου
υπάρχουν προοδευτικές κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις
Σοσιαλδημοκρατών, Αριστεράς, Πρασίνων ή με φιλελευθέ-

ρους, όπως είναι στη Γερμανία; Δεν βλέπουν ότι με τέτοιες
δηλώσεις χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης;
Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, με πρώτο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η παρούσα κυβέρνηση με τις ΗΠΑ, καθώς και
τα προγράμματα εξοπλισμών, σε τι θα ήταν διαφορετική η πολιτική μιας κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία;
Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εθνική συνεννόηση
στον βαθμό και το εύρος των θεμάτων που συμφωνούμε. Ο
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν ακολούθησε ποτέ και
δεν πρόκειται να ακολουθήσει την αντιπολιτευτική ισοπεδωτική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα της
εξωτερικής πολιτικής.
Όχι επικοινωνιακές φούσκες και φανφάρες με την εξωτερική πολιτική… Το επικοινωνιακό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη
μάς φούσκωσε τα μυαλά μετά την τρομερά πετυχημένη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν προ διμήνου στον Βόσπορο…
Ήταν τελικά τόσο πετυχημένη όσο μας έλεγαν;
Κατ’ αντιστοιχία και με την επίσκεψη στις ΗΠΑ, καλά τα
χαμόγελα, τα αστεία, τα χειροκροτήματα, όλοι χαιρόμαστε
με αυτά… Όμως, αλήθεια, τι εγγυήσεις ασφάλειας έχουμε;
Τι εγγυήσεις ειρήνης έχουμε; Τι εγγυήσεις απαρέγκλιτης τήρησης του διεθνούς δικαίου έχουμε; Η αντίληψη του
πιστού, δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου που δίνει επ’
αόριστον τις βάσεις, αγοράζει πανάκριβα όπλα αλλά δεν
παίρνει σαφή ανταλλάγματα είναι στο τέλος της ημέρας και
στο βάθος του χρόνου επιζήμια για τη χώρα.

«Θα δείξουμε στην πράξη ότι έχουμε
κατανοήσει τα λάθη και τις αστοχίες
της προηγούμενης διακυβέρνησης»
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ΘΕΣH

Η μη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
και το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο
του

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

Ε

ντείνεται η κόντρα με την Άγκυρα για τη μη
αποστρατιωτικοποίηση νησιών μας σε ΒΑ
Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Έτσι η ελληνική
πλευρά έπειτα από οκτώ ολόκληρους μήνες απάντησε στις ανυπόστατες, αβάσιμες και παράνομες
αιτιάσεις της Άγκυρας με επιστολή της μόνιμης αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς τον γενικό
γραμματέα του οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι είναι
η δεύτερη ελληνική απάντηση στις ανυπόστατες
τουρκικές αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των
παραπάνω ελληνικών νησιών του ΒΑ Αιγαίου και
της Δωδεκανήσου, καθώς η πρώτη επιστολή επιδόθηκε στον ΟΗΕ στις 27 Ιουλίου 2021 σε απάντηση
της από 13 Ιουλίου 2021 επιστολής της Τουρκίας.
Η Άγκυρα βέβαια, πιστή στην εμπρηστική της τακτική, επανήλθε με απειλητικές δηλώσεις του Τσαβούσογλου, ο οποίος όχι μόνο συνέχισε το γνωστό
τουρκικό τροπάρι αμφισβήτησης της ίδιας της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, τα οποία δεν αποστρατιωτικοποιήθηκαν μετά τις παράνομες τουρκικές απαιτήσεις, αλλά απείλησε ότι θα υπάρξει και
συνέχεια επισημαίνοντας ότι δεν μπλοφάρει (armyvoice.gr, 26/5/2022).
Επομένως η Τουρκία απειλεί πλέον άμεσα την
εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας
μας. Πολύ δε περισσότερο καθώς ήδη πριν από λίγο καιρό πραγματοποίησε και στρατιωτική άσκηση
με σενάριο την κατάληψη ελληνικού νησιού
(cnn.gr, 25/4/2022).
Είναι λοιπόν προφανές ότι η επεκτατική πολιτική
της Άγκυρας είναι στην ημερήσια διάταξη και εκδηλώνεται πλέον όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα, όπως είναι οι συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από
τα ελληνικά νησιά αλλά και οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Έφτασαν μάλιστα τα
τουρκικά μαχητικά στα 2,5 ναυτικά μίλια από την
Αλεξανδρούπολη (kathimerini.gr, 23/5/2022).
Τη νέα αυτή τουρκική όξυνση την ενορχηστρώνει
ο ίδιος ο Ερντογάν, καθώς μετά τις συνεχείς λεκτικές του απειλές κατά της Αθήνας βγάζει πλέον για

έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο το «YUNUS» (defencereview.gr, 24/5/2022). Πιστό στην ίδια γραμμή και
το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας
που συνεδρίασε στις 26/5/2022 και το οποίο με
ανακοίνωσή του εξαπολύει βολές κατά της πατρίδας μας (kathimerini.gr, 26/5/2022).
Ταυτόχρονα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για άλλη μια
φορά παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο, καθώς απαντώντας στο ερώτημα «τι θα κάνουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση που η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα;», τόνισε: «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη
του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένων Ελλάδας και Τουρκίας, να εργάζονται από κοινού για τη διατήρηση
της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, να
επιλύουν τις διάφορες τους με διπλωματικό τρόπο
και να αποφεύγουν τη ρητορική που αυξάνει περαιτέρω την ένταση» (naftemporiki.gr, 24/5/2022).
Έπειτα από όλα αυτά είναι προφανές ότι το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής επανέρχεται στο προσκήνιο ακόμη
πιο δυναμικά.
Άλλωστε, όπως έχουμε επισημάνει από τις στήλες αυτές, «η επανεκλογή Μακρόν για μια δεύτερη
πενταετή θητεία επαναφέρει τις ελληνογαλλικές
σχέσεις στο business as usual, πολύ δε περισσότερο καθώς ο Μακρόν ήταν άλλωστε αυτός που είχε την πρωτοβουλία για τη σύναψη του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής» (political.gr, 30/4/2022, σελ.10).
Επιπλέον, η ελληνογαλλική προσέγγιση ενισχύεται και στο πεδίο της οικονομίας με την ηγεσία
της γαλλικής MEDEF να επισκέπτεται την Αθήνα
συνοδευόμενη «από 23 στελέχη μεγάλων γαλλικών ομίλων» (naftemporiki.gr, 9/5/2022).
Σε κάθε περίπτωση πάντως το πρόσφατο επιθετικό κρεσέντο του Ερντογάν κατά της Αθήνας και η
έξοδος στο Βόρειο Αιγαίο του «YUNUS» για έρευνες επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας ότι ο ίδιος ο
Ερντογάν αργά ή γρήγορα θα επιχειρούσε να δοκιμάσει στην πράξη «την αντοχή του Ελληνογαλλικού

Αμυντικού Συμφώνου και ιδίως την εφαρμογή της
ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής» (militaire.gr,
10/10/2021).
Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι, όπως
έχει αποδειχτεί, σημαντικό ρόλο παίζει και η χημεία των διαφόρων πολιτικών παραγόντων που
εμπλέκονται κάθε φορά. Και το γεγονός αυτό μέχρι στιγμής αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και
κρίσιμο. Έτσι, παρότι η παρουσία Μακρόν αναμένεται να δεσπόζει στη γαλλική πολιτική σκηνή την
επόμενη πενταετία και μάλιστα στο πεδίο της
εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, όπου ο
εκάστοτε Γάλλος πρόεδρος διαθέτει τεράστιες
εξουσίες, εντούτοις η Αθήνα οφείλει να παρακολουθήσει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις εξελίξεις
ενόψει «του τρίτου εκλογικού γύρου στη Γαλλία»,
καθώς οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές της
12ης και 19ης Ιουνίου στη Γαλλία θα δείξουν αν θα
έχουμε μια γαλλική κυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες του Μακρόν ή θα έχουμε
«συγκατοίκηση», η οποία οπωσδήποτε θα δυσχεράνει τις επιλογές Μακρόν σε διάφορα πεδία και
η οποία υπό όρους θα μπορούσε να δημιουργήσει
προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου.
Επιπλέον, μετά τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και τη νέα γαλλική «κυβέρνηση Μπορν» τόσο
στο υπουργείο Εξωτερικών όσο και στο υπουργείο
Άμυνας υπήρξαν αλλαγές, με τη νέα υπουργό Εξωτερικών Κατρίν Κολονά να διαδέχεται τον Ζαν Ιβ
Λεντριάν (tovima.gr, 21/5/2022) και τον νέο υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί να διαδέχεται τη
Φλοράνς Παρλί.
Τα νέα λοιπόν πρόσωπα στην ηγεσία του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου
Άμυνας είναι προφανές ότι χρειάζονται χρόνο προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα τους καθήκοντα πολύ δε περισσότερο προκειμένου να μπουν
σε ρότα δράσης στο πλαίσιο του Ελληνογαλλικού
Αμυντικού Συμφώνου. Ιδίως δε σε περίπτωση που
η ίδια η αντοχή του Ελληνογαλλικού Αμυντικού
Συμφώνου χρειαστεί να δοκιμαστεί στο πεδίο το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αν η Τουρκία
πραγματοποιήσει τις απειλές της κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας και ιδίως κατά
των νησιών του Αιγαίου.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν επέλεξε να τεστάρει την Ελληνογαλλική Συμμαχία σε μια
ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Παρίσι
και τον ίδιο τον Μακρόν, καθώς η Γαλλία βρίσκεται
ξανά σε προεκλογική περίοδο, η οποία θα λήξει
στις 19 Ιουνίου 2022.
Πάντως, στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία στις 26/5/2022 Μακρόν και Ερντογάν επικεντρώθηκαν στη μελλοντική διεύρυνση του ΝΑΤΟ και
στο Ουκρανικό (elysee.fr, 26/5/2022).
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία και
οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυτιλία
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πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται
για τρεις πλέον μήνες, αναμφίβολα έχει
επηρεάσει τις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες και οι συνέπειές του γίνονται πλέον ευρέως αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών.
Πέραν των προφανών άμεσων επιπτώσεων που
αφορούν τη συνέχιση των εχθροπραξιών αυτών
καθ’ εαυτές, ο πόλεμος επηρεάζει και την παγκόσμια ναυτιλία και ναυτιλιακή δραστηριότητα. Στο
παρόν κείμενο εξετάζονται συνοπτικά σε ένα γενικό
πλαίσιο οι βασικότερες ανησυχίες που αφορούν τον
τομέα της ναυτιλίας.
Σε ένα πρώτο πλάνο βρίσκονται οι γενικές επιπτώσεις που επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον
τομέα. Αυτές αναφέρονται στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, αγαθών, πρώτων υλών, ενέργειας,
μια ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση, την παροχή υπηρεσιών, την ύπαρξη πληθωριστικών τάσεων, τη μείωση της ανάπτυξης της οικονομίας και τις διακοπές
στην παραγωγική αλυσίδα και στην προμηθευτική
αλυσίδα. Στο ίδιο πλάνο αλλά ειδικότερα για τα πλοία
που βρίσκονταν στην περιοχή κατά την έναρξη του
πολέμου, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σχεδόν 2.000 ναυτικοί
εγκλωβίστηκαν σε 94 πλοία που βρίσκονταν σε ουκρανικά λιμάνια, ενώ μέχρι τις 20 Απριλίου 2022, 84
πλοία παρέμεναν εγκλωβισμένα σε αυτά τα λιμάνια,
με μειωμένη επάνδρωση κατά δύο τρίτα. Είναι δεδομένο ότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν εγκλωβισμένα
και αποκλεισμένα πλοία στη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, ενώ υπήρξαν επίσης

αναφορές για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων
που πλέουν στην περιοχή των εχθροπραξιών. Σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την παγκόσμια ναυτιλία, οι επιπτώσεις κατά το μάλλον ή ήττον αφορούν
την αναστάτωση που προκλήθηκε στην παγκόσμια
ναυτιλία από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η οποία προφανώς επιτείνει τις
επιπτώσεις που είχε ο τομέας της ναυτιλίας λόγω της
κρίσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ήτοι της
εφοδιαστικής αλυσίδας, συμφόρηση στα λιμάνια και
ζητήματα που αφορούν τα πληρώματα. Ειδικά λόγω
του πολέμου αναφέρονται οι επιπτώσεις των κυρώσεων σε ρωσικά νηολογημένα πλοία και οι περιορισμοί στις εισαγωγές προϊόντων από τη Ρωσία, το
κλείσιμο σημαντικών εξαγωγικών λιμανιών στη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα που
αποτελούν πλέον πεδία πολεμικών επιχειρήσεων
και το ευρύτερο βάρος που επισύρει ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία, σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει
ούτως ή άλλως όλους τους τομείς των κοινωνιών και
των οικονομιών μας.
Η μεγαλύτερη ανησυχία στο παρόν στάδιο σχετίζεται
με την αύξηση των κοστών που αφορούν τις ευρύτερες
οικονομικές δραστηριότητες που αγγίζουν και τον τομέα της ναυτιλίας, που σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές τάσεις που παρουσιάζονται έντονες το τελευταίο χρονικό διάστημα και επηρεάζουν την προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης αμέσως μετά την κρίση
της πανδημίας επιτείνουν την εντύπωση ότι η άνοδος
των τιμών, των κοστών και των συναφών οικονομικών

δραστηριοτήτων θα συνεχιστούν όσο υπάρχει η γεωπολιτική αβεβαιότητα που δημιουργούν οι παρατεταμένες εχθροπραξίες στο μέτωπο του πολέμου. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε υπερωκεανικές οδούς επταπλασιάστηκε τους
πρώτους 18 μήνες μετά τον Μάρτιο του 2020, ενώ το
κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην αυξήθηκε
ακόμη περισσότερο. Επιπρόσθετα, όπως ακροθιγώς
έχει αναφερθεί πιο πάνω, η παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα πλήττεται τόσο λόγω της πανδημίας αλλά και
του ίδιου του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι κυρώσεις
που αφορούν, για παράδειγμα, παροχή υπηρεσιών
προμήθειας σε καύσιμα ή ανεφοδιασμό των πλοίων
(bunkering services) που επιβλήθηκαν από διάφορα
λιμάνια σε ρωσικά πλοία επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές οικονομίες.
Επιπρόσθετα, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί αναδεικνύουν σημαντικές προκλήσεις στα διάφορα κράτη
που αφορούν τη συμμόρφωση των λιμενικών αρχών,
των ναυτιλιακών εταιρειών και των ασφαλιστών, που
επέχουν και νομικών ζητημάτων αλλά και ζητήματα
αποζημιώσεων ή απόρριψης αιτημάτων που εμπίπτουν
σε ρήτρες ανωτέρας βίας και πολέμων.
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο
στην Ουκρανία στην παγκόσμια ναυτιλία είναι ένα
πολύπλοκο και περίπλοκο ζήτημα και αυτό που
απαιτείται εξ υπαρχής στη διαμόρφωση στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους είναι η αναγνώριση
του γεγονότος ότι ο τομέας πρέπει να καταστεί πιο
ευέλικτος στην αντίδρασή του σε κρίσεις παγκόσμιου βεληνεκούς.

Τηλεδίκες: Το σύγχρονο «δικαστήριο»;

Τ

ο νεοελληνικό φαινόμενο της τηλεδίκης καλά κρατεί και μάλιστα τείνει αυξανόμενο,
κάτι που αποδεικνύεται απλά και μόνο με το
εάν οποιοσδήποτε παρακολουθήσει οποιοδήποτε
τηλεοπτικό κανάλι καθ’ όλη τη διάρκεια εκπομπής
προγράμματος.
Όλοι έχουν νομική γνώση και γνώμη για όλα, συνεπικουρούμενοι πάντα από συμμετέχοντες ή παρεμβαίνοντες δικηγόρους, οι οποίοι εκφέρουν
γνώμη ακόμη και για υποθέσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν, αφού δεν τις χειρίζονται. Και εάν τύχει ο
πραγματικός νομικός παραστάτης να παρακολουθεί τις εκπομπές, θα πρέπει να «κάνει τον σταυρό
του» με όλα αυτά που παρακολουθεί, στα οποία τις
περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνονται και επιλεκτικά στοιχεία των δικογραφιών, με τη βασική
αρχή της μυστικότητας να έχει πάει περίπατο.
Και το νομικά εσφαλμένο και ελεγκτέο τέτοιων
συμπεριφορών δεν σταματά εδώ, αλλά οι τηλεοπτικές εκπομπές προχωρούν και στην οιονεί «έκδοση
αποφάσεων» είτε με ευθεία αναφορά είτε με δια-

μόρφωση της κοινής γνώμης μέσω των όποιων
πληροφοριών παρουσιάζουν.
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, τα μέλη των οποίων
προχωρούν σε τέτοιες συμπεριφορές, παραμένουν
διακριτικά ή αδιακρίτως αδρανείς, ενώ και οι διάφορες αρμόδιες Αρχές δεν παρεμβαίνουν. Και ευθέως τίθεται το ερώτημα: γιατί αυτή η ανοχή; Για την
ικανοποίηση ποιας ανάγκης του τηλεοπτικού κοινού θα πρέπει να καταστρατηγούνται διατάξεις του
νόμου ή να διασύρονται πρόσωπα, τη στιγμή, μάλιστα, που οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές δεν έχουν
εκδώσει απόφαση ή η προανάκριση και ανάκριση
δεν έχουν ολοκληρωθεί;
Οι μόνες απαντήσεις είναι η διάθεση κάποιων να
προβληθούν δημοσίως για μία φορά στη ζωή τους λες και αυτό είναι αυτοσκοπός και χωρίς κανένα
ενδιαφέρον για τις συνέπειες- ή η μεγαλύτερη διάθεση κάποιων επαγγελματιών να προβληθούν δημοσίως με, άμεσο ή έμμεσο, σκοπό την αναγνωρισιμότητά τους στο ευρύ κοινό και την πιθανή επιλογή τους σε άλλες υποθέσεις. Ένα ακόμη πιο παρά-

δοξο ή ευτελές είναι το ότι μεγάλη μερίδα του κοινού θεωρεί πλέον την επιλογή συγκεκριμένου δημοσιογράφου ή εκπομπής σαν «νόμιμη» οδό για την
ανάδειξη αλλά και τη νομική πορεία μιας υποθέσεως. Οι Εισαγγελίες θα αντικατασταθούν από τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες θα αποφαίνονται για την
άσκηση διώξεων και την έκδοση αποφάσεων!
Εάν όμως η Πολιτεία τάχιστα και αναίτια τροποποιεί άρθρα της Δικονομίας και του Κώδικα αναλόγως των υποθέσεων της επικαιρότητας και της προβολής τους, τότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και
βαθύτερο και λύση δεν πρόκειται να δοθεί.
Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι το φαινόμενο των
τηλεδικών αφορά τη μειοψηφία των υποθέσεων
που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την
έξωθεν όμως εικόνα να παρουσιάζει αλλιώς τις καταστάσεις.
Όπως και οι νομικοί συμμετέχοντες σε αυτές είναι η μειοψηφία των δικηγόρων, κάτι που όμως
εκλαμβάνεται σαν καλύτερη ευκαιρία προβολής.
Εν αναμονή, λοιπόν, της επόμενης τηλεδίκης…

του

Νικόλαου
Μπούρα
Δικηγόρος
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Θεόδωρος Ρουσόπουλος αποτελεί αντικειμενικά μια περίπτωση δημοσιογράφου και πολιτικού που η σταδιοδρομία του βασίστηκε στη σοβαρότητα και όχι στη σοβαροφάνεια, στην ευγένεια και την πολλή δουλειά. Γιος ενός ταχυδρόμου από την Κυπαρισσία, του κυρ Βασίλη, ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας με έξι παιδιά. Το 1973 η οικογένεια του κ. Ρουσόπουλου μετακόμισε στην Καισαριανή και ο ίδιος άρχισε να πηγαίνει
σχολείο απέναντι από το γήπεδο του Εθνικού Αστέρα στη σκιά του
Υμηττού. Το 1981, σε ηλικία μόλις 19 ετών, πέρασε την πόρτα της
εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» ως μαθητευόμενος δημοσιογράφος
δίπλα στον Σπύρο Καρατζαφέρη, ο οποίος τον θεωρούσε πολλά
υποσχόμενο. Ο κ. Ρουσόπουλος υπήρξε ένας από τους μεθοδικούς
επαγγελματίες που ήταν στο σωστό σημείο τη σωστή εποχή. Το
1989, έτος «έκρηξης» της ιδιωτικής τηλεόρασης, καθιερώθηκε ως
βασικός πολιτικός συντάκτης του Mega. Την ίδια χρονιά γνώρισε
στο ρεπορτάζ και τη μετέπειτα σύζυγό του, τη Μάρα Ζαχαρέα, η
οποία τότε εργαζόταν στον σταθμό 902 και στον «Ελεύθερο Τύπο».
Παντρεύτηκαν το 1992 και στη συνέχεια έκαναν δύο παιδιά.
Στη δημοσιογραφία έκανε τα πάντα και καθιερώθηκε γρήγορα ως
ένας εκ των εγκυρότερων πολιτικών συντακτών στην Ελλάδα. Τον
Αύγουστο του 2000, τρία χρόνια μετά την πανηγυρική εκλογή του κ.
Κώστα Καραμανλή στην προεδρία της ΝΔ, ανακοινώθηκε από το
κόμμα ότι καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου θα αναλάμβανε ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Αρκετοί συνάδελφοί του με αρκετή δόση κακίας
έλεγαν τότε ότι ο Ρουσόπουλος δεν θα αντέξει να βγάλει ούτε εξάμηνο. Τελικά, άντεξε πολύ παραπάνω και όταν έφυγε από… το κάδρο κλονίστηκε συθέμελα ολόκληρη η ΝΔ. Τη δουλειά του Θοδωρή
δεν την έφερε σε πέρας κανείς μετά την αποχώρησή του. Τα τέσσερα χρόνια από το 2000 έως και το 2004 ήταν καλά τόσο για τον κ.
Ρουσόπουλο όσο και για τη ΝΔ. Ο εκλογικός θρίαμβος του 2004 πιστώθηκε σε μεγάλο βαθμό και στον κ. Ρουσόπουλο, ο οποίος έτρεχε την καμπάνια από το γραφείο του στον δεύτερο όροφο της Ρηγίλλης. Ο κ. Καραμανλής έβλεπε ότι η επιλογή του ήταν επιτυχημένη
και ο πρώην δημοσιογράφος παρέμενε ακλόνητος.
Καταλυτική ήταν η περίοδος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
2007, όταν ο κ. Ρουσόπουλος «πήρε το παιχνίδι πάνω του», αντιστρέφοντας το εξαιρετικά βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί.
Όπως συμβαίνει πάντα με τους ικανούς ανθρώπους στην Ελλάδα,
δεν άργησαν να έρθουν τα χτυπήματα κάτω από τη μέση και η λάσπη
στον ανεμιστήρα, τόσο για το σπίτι του στο Καπανδρίτι όσο και για
την υπόθεση Βατοπεδίου, για τα οποία όχι μόνο δεν αποδείχθηκε
απολύτως τίποτα, αλλά οι συκοφάντες του οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν.
Ως το πρώτο μεγάλο επίτευγμα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου θεωρείται η ενδυνάμωση του κεντρώου προφίλ της ΝΔ. Το μετριοπαθές
προφίλ του κ. Ρουσόπουλου, ενός δημοσιογράφου ευρείας αποδοχής, είχε διεισδυτικότητα ακόμη και στη γενιά των «απολιτίκ» νέων
που μεγάλωναν με την τηλεόραση. Ακόμη η δυνατότητα του κ. Ρουσόπουλου να «γυρίζει το παιχνίδι», ακόμη και όταν αυτό φαινόταν
χαμένο, προτού καν αρχίσει.

Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Ο γιος του κυρ Βασίλη
που γύρισε δύο φορές τη Γη
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Με τον αείμνηστο Κ. Καραμανλή είχε καλές σχέσεις
ως πολιτικός συντάκτης

Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
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Με την αγαπημένη του Μάρα Ζαχαρέα είναι μαζί από μικροί

Η γνωριμία με τον Φρέντυ Γερμανό και η ακαδημαϊκή καριέρα

Μ

ετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση Καραμανλή, ο Ρουσόπουλος άφησε να κυλήσει πολύ νερό
στο αυλάκι. Ασχολήθηκε με την οικογένειά του, με
τις πανεπιστημιακές σπουδές του και με το διάβασμα. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου και από το 2015 είναι Επισκέπτης Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο
διδάσκει Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνία σε
φοιτητές του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Έχει επίσης διδάξει ως teaching associate στο
long-distance graduate program του Pepperdine University
of California.
Όπως προαναφέρεται, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (1981-1995), ενώ επίσης αρθρογραφούσε για πολλά χρόνια στο μηνιαίο περιοδικό «Elle».
Από το 1989 έως το 1999 παρουσίαζε στον τηλεοπτικό σταθμό
Mega Channel την επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή
«7+7». Έχει συνεργαστεί επίσης με τον ραδιοσταθμό Αθήνα

9.84 (1987-1989) και τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel,
στην εκπομπή «Επι-θέσεις» (1999). Έχει τιμηθεί με βραβείο
από το Ίδρυμα Μπότση, καθώς και από την Τουρκική Ένωση
Δημοσιογράφων Ραδιοτηλεόρασης με το βραβείο καλύτερης
ευρωπαϊκής τηλεοπτικής εκπομπής.
Όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν ότι σταθερή του αγάπη είναι η
μαγειρική και η ενασχόλησή του με τη γη. Φτιάχνει εδώ και
πολλά χρόνια δικό του κόκκινο κρασί, φυτεύει καλοκαιρινά
και χειμερινά λαχανικά και ζυμώνει ψωμί με προζύμι και νόστιμα αλεύρια από παλαιό πετρόμυλο που έχει ανακαλύψει
στην Ηλεία. Ο πρώην υπουργός είχε από μικρό παιδί το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας, από τη σχολική εφημερίδα,
που είχε βγάλει με συμμαθητές του στην Καισαριανή, σε ηλικία 16 ετών. Σε αυτή την ηλικία είχε το θάρρος να στείλει στον
κορυφαίο τότε δημοσιογράφο Φρέντυ Γερμανό διπλωμένο το
πρώτο φύλλο της εφημερίδας, όπου είχε γράψει ένα χρονογράφημα. Με μεγάλη του έκπληξη είδε την επόμενη μέρα
στην «Ελευθεροτυπία» ότι είχε δημοσιεύσει το χρονογράφημά του με τίτλο: «Καλώς ήρθατε, νέε συνάδελφε». Αν και ο
ίδιος έχει αφήσει πίσω την άδικη επίθεση που υπέστη για την

υπόθεση του Βατοπεδίου, για την οποία έχουν καταδικαστεί
οι συκοφάντες του, και δεν έχει κανέναν ρεβανσισμό, θυμάται
ότι όλη αυτή η ιστορία προκάλεσε πολλές στενάχωρες στιγμές. Ταλαιπωρήθηκαν οι γονείς του, τα αδέρφια του και η οικογένειά του. Παρ’ όλα αυτά, δεν θέλει να τα θυμάται. Η επανεκλογή του το 2019 στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας ήταν ένα
restart για τον ίδιο. Αγαπά ακόμα τη δημοσιογραφία, αν και,
όπως λέει, ό,τι ήθελε να κάνει στη δημοσιογραφία, το έκανε…
Έφυγε γεμάτος από το επάγγελμα.
Πέρασε όμορφα παιδικά χρόνια και πάντα μιλά με δέος και
αγάπη για τον πατέρα του, τη μητέρα του και τα πέντε αδέρφια
του. Ο πατέρας του τον έπαιρνε κάποιες φορές μαζί του τότε
που ήταν αγροτικός διανομές στην Κυπαρισσία. Περπατούσε
δεκάδες χιλιόμετρα την ημέρα επί 40 χρόνια. Όταν πήρε σύνταξη, ο Θοδωρής έκανε έναν υπολογισμό μαζί του και έβγαλαν ότι είχε περπατήσει τουλάχιστον δύο φορές την περίμετρο της Γης. Και ο ίδιος περπατάει, όχι όπως ο πατέρας του,
αλλά περπατάει μέσα στον απλό κόσμο και όπως συνηθίζει να
λέει με την εμπειρία που διαθέτει: «Ένας πολιτικός δεν πρέπει ποτέ να χάνει την επαφή με τον κόσμο».

Στο λύκειο (στη μέση) με γυαλί ηλίου

Με τα αδέρφια του
σε αναμνηστική φωτογραφία

Με ύφος σοβαρό από
τη νηπιακή ηλικία

Μαθητής δημοτικού
στην Κυπαρισσία

Ο Θοδωρής
λατρεύει την
οικογένειά του
και προσπαθεί
να είναι κοντά
στη γυναίκα
και στα παιδιά
του
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μανώλης Χριστοδουλάκης
απερχόμενος γραμματέας ΚΕ ΠΑΣΟΚ-KINAΛ

«Χρήσιμους
ηλίθιους
να αναζητήσουν
αλλού»

Ο

απερχόμενος γραμματέας της ΚΕ
του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος κατέκτησε τη
δεύτερη θέση στη σειρά κατάταξης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στις
πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες,
επισημαίνει ότι «το κεντρικό οργανωτικό
όχημα θα επωμιστεί το βάρος της εξωστρέφειας των πολιτικών μας μηνυμάτων». Θεωρεί ότι «ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού
προσωπικού της χώρας βρίσκεται εκτός
πραγματικότητας» και στέλνει ηχηρό μήνυμα
προς όλες τις κατευθύνσεις λέγοντας «χρήσιμους ηλίθιους να αναζητήσουν αλλού».

Ποια είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και ποιο το μήνυμα που εκπέμπει
για τους πολίτες;
Το συνέδριό μας αποτέλεσε ένα καθοριστικό πολιτικό γεγονός και ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης της παράταξης.
Βρεθήκαμε ξανά με φίλους και στελέχη
από όλη την Ελλάδα, περιγράψαμε τις διακριτές πολιτικές μας κατευθύνσεις, τη
στρατηγική και τις προτεραιότητές μας, επιβεβαιώσαμε τον αταλάντευτο χαρακτήρα
της πολιτικής μας αυτονομίας και φυσικά
αναδείξαμε το κεντρικό οργανωτικό όχημα
που θα επωμιστεί το βάρος της εξωστρέφειας των πολιτικών μας μηνυμάτων. Στην
κοινωνία βγαίνουμε πλέον με τις επεξεργασμένες μας θέσεις, αποφασισμένοι και
έτοιμοι να δώσουμε λύσεις στα πραγματικά
προβλήματα των Ελλήνων. Ο θετικός απόηχος του συνεδρίου θα αναζωογονήσει τη
δυναμική μας για τις καινούργιες μάχες
που έχουμε μπροστά μας.
Την ώρα που υπάρχει μια τάση συγκρό-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

τησης ενός ισχυρού πολιτικού δίπολου,
πώς θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει και να πείσει για την ανάγκη ενός τρίτου πόλου;
Ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι τόσο η
ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα επεδίωκαν να στήσουν εκ νέου το τεχνητό δίπολο που βολεύει και τους δύο. Όμως αυτό είναι κενό
περιεχομένου. Αφορά μόνο συνθήματα,
φραστικές αντεγκλήσεις και απολίτικες αντιπαραθέσεις που σε μια κοινωνία πληγωμένη από τις συνέπειες της ενεργειακής
κρίσης δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του
πολιτικού προσωπικού της χώρας βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Εμείς επιλέγουμε τη συνέπεια, την αξιοπιστία, τον τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο, τα επιχειρήματα,
τις προτάσεις και το συγκεκριμένο προγραμματικό μας πλαίσιο. Η ανάγκη ενός νέου πόλου με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι
πλέον κοινωνική και πολιτική απαίτηση για
μια κοινωνία που θέλει να βρει ξανά τον
δρόμο προς την ελπίδα. Τον κόσμο που
απογοητεύτηκε, που απέχει, που αναζητά
ξανά διεξόδους θέλουμε και μπορούμε να
τον εκφράσουμε και να τον εκπροσωπήσουμε.
Στην έναρξη του συνεδρίου σας ο ομόλογός σας από τη ΝΔ είπε ότι είναι πιο
πολλά αυτά που σας ενώνουν από αυτά
που σας χωρίζουν. Πώς απαντάτε σε αυτούς που είδαν σε αυτά τα λόγια το προγεφύρωμα για μια συγκυβέρνηση;

Είναι γνωστό ότι η ΝΔ υπό το βάρος της
πολιτικής της φθοράς αναζητά συγκυριακούς συμμάχους για να παραμένει στη διαχείριση της εξουσίας. Είναι φυσικά πρόσφατη και η αντίθετη στρατηγική της, εμποτισμένη από την αλαζονεία της, όταν η ίδια
απέρριπτε οποιοδήποτε σενάριο συνεννόησης με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό
αποδεικνύει ότι για εκείνους η σύνθεση και
οι συναινέσεις υπαγορεύονται μόνο από το
μικροκομματικό τους συμφέρον με βάση
την εκάστοτε συγκυρία. Εμείς καθημερινά
αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μας χωρίζουν καθοριστικές πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές. Όπως επίσης και ότι είμαστε
αποφασισμένοι να μην αποτελέσουμε εμείς
οποιασδήποτε μορφής συμπλήρωμα ή παρακολούθημα απλώς και μόνο για να βγαίνουν οι αριθμοί. Χρήσιμους ηλίθιους να
αναζητήσουν αλλού.

«Είμαστε αποφασισμένοι να
μην αποτελέσουμε εμείς
οποιασδήποτε μορφής
συμπλήρωμα ή
παρακολούθημα απλώς και
μόνο για να βγαίνουν οι
αριθμοί. Εκπροσωπούμε τον
κόσμο που απογοητεύτηκε,
απέχει και αναζητά ξανά
διεξόδους»

Όπως όλα δείχνουν, μπαίνουμε σε μια
προεκλογική τροχιά. Ποιο θα είναι το
διακύβευμα αυτής της αναμέτρησης και
πού θα πρέπει να μπει ο πήχης για το
ΠΑΣΟΚ;
Το διακύβευμα για εμάς ήταν και παραμένει η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Φυσικά είμαστε ρεαλιστές, πατάμε
στιβαρά στα πόδια μας και αντιλαμβανόμαστε τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Όμως,
η μαζική συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων προοδευτικών πολιτικών στις εκλογικές μας διαδικασίες, η νέα δυναμική που
διαμορφώνει η παράταξή μας τους τελευταίους μήνες αλλά και το ρευστό πολιτικό
σκηνικό που επικρατεί θέτουν για εμάς
πολύ ψηλά τον πήχη, ο οποίος εξάλλου
φαίνεται και από τις δημοσκοπικές μετρήσεις πως δεν έχει ταβάνι. Και επειδή δεν
υπάρχει «καμένη» λαϊκή ετυμηγορία,
εμείς κάνουμε σαφές ότι ο στόχος μας για
τις επόμενες εθνικές εκλογές είναι να
έχουμε τη δύναμη ώστε να μπορούμε να
επιβάλουμε εμείς τους δικούς μας όρους
για τη διακυβέρνηση της χώρας. Με πρόσημο προοδευτικό, με πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό, με το βλέμμα στραμμένο σε
αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Να μη θεωρεί κανείς πως θα γίνει πρωθυπουργός στις δικές μας πλάτες ή πως θα
μπορεί να εκβιάζει τον ελληνικό λαό με
συνεχόμενες εκλογές χωρίς κόστος και
συνέπειες. Χρειάζονται δουλειά, ενότητα
και συστράτευση στις μάχες ώστε όλα αυτά
να μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη.
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κόμη και η «Αύρα», ένα από τα ειδικά οχήματα της ΕΛΑΣ που εκτοξεύει νερό σε περίπτωση επεισοδίων, επιστρατεύτηκε στο campus
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες για την κατασκευή της
βιβλιοθήκης στο πρώην «Στέκι στο Βιολογικό» στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Περιφρούρηση
από ΜΑΤ και «Αύρα»

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Την ίδια ώρα, οι διμοιρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ
βρίσκονται σχεδόν σε μόνιμη βάση στο σημείο, περιφρουρώντας τους ανθρώπους που
εργάζονται για την κατασκευή της βιβλιοθήκης, με το πρώτο στάδιο να έχει μπει στην
τελική ευθεία και να ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα, εφόσον το επιτρέψουν οι
συνθήκες. Γύρω στις 11.00 το πρωί της Παρασκευής ομάδα δεκάδων φοιτητών συγκεντρώθηκε έξω από το κτίριο της Χημείας
κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα για να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις από το ΑΠΘ.
«Μαζέψτε τα ΜΑΤ και φύγετε», είπε εκπρόσωπος των φοιτητών σε αξιωματικό της
ΕΛΑΣ, ενώ ο καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Δημήτρης Ραπτάκης τούς
ζήτησε να φύγουν καθώς «εμποδίζετε την
εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ είναι χώρος
έρευνας και γνώσης, δεν είναι γήπεδο».

Προσωρινά ελεύθεροι
Όσον αφορά την ποινική διαδικασία για
τους τρεις συλληφθέντες στα επεισόδια της
Πέμπτης, πήρε αναβολή, ενώ όλοι τους αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο λόγος για

έναν 21χρονο και δύο 22χρονους, ενώ σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες, με το Αυτόφωρο να αποφασίζει ότι οι δίκες θα γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό καθώς στην πρώτη περίπτωση δεν εμφανίστηκαν μάρτυρες στο
ακροατήριο, ενώ στη δεύτερη ζητήθηκε χρόνος προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία
και οι κατηγορούμενοι να προετοιμάσουν τις
απολογίες τους. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά περίπτωση για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια, απόπειρα πρόκλησης σω-

ματικής βλάβης, φθορές, οπλοκατοχή, παράβαση του νόμου για τις διαδηλώσεις και
ναρκωτικά. Τέλος, ο 20χρονος φοιτητής του
ΤΕΦΑΑ, ο οποίος τραυματίστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια
της έντασης στο ΑΠΘ, πήρε εξιτήριο από το
νοσοκομείο, ενώ αποκαταστάθηκε και η
ακοή του που είχε χαθεί προσωρινά. Όσον
αφορά τον αστυνομικό που τραυματίστηκε
ελαφρά, μετά τις πρώτες βοήθειες αποχώρησε και αυτός από το νοσοκομείο, καθώς
κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχε λόγος νοσηλείας.

Αποφασισμένη η Πολιτεία
να τελειώνει με τους
μπαχαλάκηδες στα
πανεπιστήμια - Υπό ισχυρή
αστυνομική παρουσία τα έργα
στη βιβλιοθήκη στο πρώην
«Στέκι στο Βιολογικό»

Υπόθεση Ράινερ: Μητέρα: «Δεχόμουν απειλές» - Πατέρας: «Ο μικρός είναι χαρούμενος»
Με τον Ράινερ να βρίσκεται ήδη από την Τετάρτη στη
Νορβηγία μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος με φωτογραφίες αλλά και βίντεο σε ελληνικά ΜΜΕ επιχειρεί να δείξει ότι ο 6χρονος είναι καλά και διασκεδάζει, η μητέρα
του με επιστολή της κάνει λόγο για περιστατικά βίας σε
βάρος της ήδη από το 2018 (σχεδόν 2 χρόνια πριν από τη
διάσταση).
«Πριν τον ερχομό μου με τον Ράινερ στην Ελλάδα το
2020 υπήρξε δικαστική διαμάχη στη Νορβηγία μεταξύ
εμένα και του πρώην άντρα μου, που διήρκησε σχεδόν 2
χρόνια, από το 2018 που χωρίσαμε, όταν με απείλησε με
μαχαίρι μπροστά στο παιδί. Υπήρξε πολύ σοβαρή βία εκ
μέρους του προς εμένα στο παρελθόν και υπάρχει επίσημη καταγγελία στη Νορβηγία για τα συμβάντα», αναφέρει
αρχικά στην επιστολή της η μητέρα του 6χρονου και συνεχίζει: «Μετά τον χωρισμό μας, όταν ο πρώην άντρας μου

δεν κατάφερε να με πείσει να γυρίσω πίσω σε εκείνον, ξεκίνησε να με απειλεί ότι θα μου πάρει το παιδί. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, όταν έχει

ασκήσει τόση βία πάνω μου στο παρελθόν, καθώς θεωρούσα τότε ότι στη Νορβηγία υπάρχουν νόμος και τάξη
και προστασία για τις γυναίκες».
Από την πλευρά του, ο πατέρας του Ράινερ, μέσω του δικηγορικού γραφείου που τον εκπροσωπεί, τονίζει: «Μιλάω με τον πελάτη μου. Τόσο αυτός όσο και ο γιος του είναι ενθουσιασμένοι. Είναι χαρούμενοι έπειτα από την παράνομη απαγωγή του Ράινερ το 2020 από τη μητέρα του.
Τώρα παίζει με τα ξαδέρφια του που είναι στην ίδια ηλικία. Είναι ενθουσιασμένος από τη χαρά του τώρα που τον
πήρε ο πατέρας». Τέλος, αναφορικά με την «αρπαγή» του
ανήλικου ο δικηγόρος ανέφερε ότι στενός φίλος του πελάτη του συνάντησε τον Ράινερ στην Ελλάδα και τον ρώτησε αν θέλει να πάει σπίτι με τον μπαμπά του. «Ο Ράινερ του
είπε “ναι” χαμογελώντας», σημείωσε ο νομικός.
Κ.ΠΑΠ.
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Δύο διασωληνωμένοι
από πυρκαγιά
σε κτίριο στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης
Συνολικά 44 άτομα, ανάμεσά τους και
αρκετά παιδιά, χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας από το κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που
γέμισε πυκνούς καπνούς ύστερα από
πυρκαγιά.
Μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά άτομα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Ανάμεσά τους
δύο άτομα διασωληνωμένα με αναπνευστικά προβλήματα.
Όπως ανέφερε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, υποστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, «η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 14.50 για
πυρκαγιά σε κτίριο γραφείων. Επειδή
ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και
υπήρχαν πληροφορίες ότι υπάρχουν
εγκλωβισμένα άτομα, κινητοποιήσαμε
αμέσως μεγάλη δύναμη, 12 οχήματα,
40 πυροσβέστες και δύο ειδικά οχήματα για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε από τα μπαλκόνια, αν χρειαζόταν, τα εγκλωβισμένα άτομα». Η
φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο πίσω από αυτό όπου στεγάζονται τα δύο Επιμελητήρια, Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό.

ΕΛΛΑΔΑ

«Κι άλλη κοπέλα
μου είχε πει
πως τη βίασε…»
Της Σοφίας Σπίγγου

Γ

ια child grooming έκανε λόγο
στην κατάθεσή της η Σοφία Μπεκατώρου, εξηγώντας πως «στις
17/1 έλαβα ένα μήνυμα που με
τάραξε πάρα πολύ. Έλεγε ότι είχε υποστεί
αλλεπάλληλους βιασμούς από τον προπονητή ιστιοπλοΐας», είπε η Σοφία Μπεκατώρου στο δικαστήριο. Η μάρτυρας υποστήριξε πως δεν είναι ένας απλός βιασμός, αλλά «έχει γίνει με τη μέθοδο του
grooming, που είναι μια κατάσταση με
πολλά στάδια τα οποία ένα ανήλικο δεν
μπορεί να τα αντιληφθεί. Και όλα καταλήγουν στον βιασμό. Η διαδικασία που προσπαθεί ο δράστης να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και επειδή υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ προπονητή και αθλητή που
υπάρχει σωματική επαφή. Είναι καλά σχεδιασμένο, έχει στρατηγική και ένα ανήλικο δεν μπορεί να το αντιληφθεί», σημείωσε και συμπλήρωσε πως «με είχε πλησιάσει και άλλη κοπέλα και μου είπε ότι
της έκανε τα ίδια και τελικά τη βίασε. Μου
είπε ότι έχει κάνει παιδί. Ζει στην Αγγλία
και δεν θέλει… Και σε αυτήν είχε πει ότι
ήθελε να την παντρευτεί».
Νωρίτερα, κατέθεσε ο πατέρας του κατηγορουμένου προπονητή και υποστήριξε
ότι οι δυο οικογένειες ήρθαν κοντά και λίγο

καιρό αργότερα «άρχισε το πανηγύρι… “Τι
καλό παιδί ο Τριαντάφυλλος”, “να τα παντρέψουμε”. Αυτό συνεχίστηκε, είχαν 16
χρόνια διαφορά. Έλεγα “τι μου λέει η γυναίκα;”, η Αμαλία έκλεινε τότε τα 13. Έλεγα
στη γυναίκα μου, “κοίτα να δεις που θα τους
παντρολογήσουν”, δεν μου άρεσε αυτή η
ιδέα», είπε στο δικαστήριο.
Ο μάρτυρας υποστήριξε πως κάποια μέρα ο γιος του τού είπε πως η μητέρα της
Αμαλίας θέλει να του μιλήσει. «Του λέω, “τι
έγινε; Σε καταφέρανε;”. “Ναι”, μου λέει,
“την αγαπάω”. Ήρθανε οι άνθρωποι σπίτι
παραμονή Πρωτοχρονιάς. Είπε η Αμαλία
να πάει πάνω με τον Τριαντάφυλλο και λέω
εγώ να πάει και η αδελφή της. Πετάχτηκε η
μάνα της και είπε, “όχι, άσε να πάνε μόνοι
τους”».

Τι κατέθεσε η Σοφία
Μπεκατώρου στη δίκη του
προπονητή ιστιοπλοΐας Πατέρας κατηγορούμενου:
«Οι γονείς της ήθελαν
να τα παντρέψουμε»

Μάρτυς για Λιγνάδη:
«Μου παραδέχτηκε
πως είχε σχέσεις
με ανήλικα αγόρια»
Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση μιας
γυναίκας που διατηρούσε σχέση με τον
Δημήτρη Λιγνάδη και αργότερα είχε καταγγείλει στην αστυνομία τις σχέσεις του
με ανήλικα αγόρια.
Η μάρτυρας, η οποία κρίνεται κομβικής σημασίας και είχε καταθέσει ήδη
στο στάδιο της εισαγγελικής έρευνας,
υποστήριξε πως ο σκηνοθέτης τής είχε
παραδεχθεί ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους.
Η γυναίκα γνώρισε τον σκηνοθέτη το
2000 και μέχρι το 2004 είχαν φιλικές
σχέσεις, αλλά από εκείνο το σημείο και
έπειτα η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική. «Το 2004 ήρθε στην Πάρο με ένα
αγόρι, ήμουν εκεί με την οικογένειά μου,
υπήρξε διένεξη. Πέρασε ένας χρόνος,
ξαναήρθαμε σε επαφή. Πιεζόμουν από
τη συμπεριφορά του, ήταν χειριστικός.
Το 2013 έκανα ξανά μια επαφή με τον Λιγνάδη, μου είπε να χωρίσω από τον σύντροφό μου. Μετά σταματήσαμε να μιλάμε μέχρι το 2016 που μου ξαναζήτησε
επαφή, όμως του είπα ότι “ακούγονται
άσχημα πράγματα για σένα, ότι συναναστρέφεσαι με νεαρά αγόρια”. Εκείνος το
παραδέχτηκε και με ρώτησε ποιο είναι
το πρόβλημά μου», ανέφερε.
Η ίδια υποστήριξε πως έκανε καταγγελία στην αστυνομία το 2017, όταν είχε
μιλήσει σε αξιωματικό της αστυνομίας
για τις συμπεριφορές τού κατηγορούμενου, χωρίς όμως να γίνει κάτι. «Όταν ο
ίδιος μου είχε πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει σχέσεις με ανήλικα, το
θεώρησα μη ηθικό, ότι καταστρέφει ψυχές. Είχα μιλήσει νωρίτερα σε ψυχολόγο
της αστυνομίας το 2017 για την πιεστική
συμπεριφορά και πως ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει σχέσεις με ανήλικα αγόρια. Αναφέρθηκα στο όνομα του κατηγορούμενου. Μου είπε ότι δεν υπάρχει
ποινικό αδίκημα σε ό,τι με αφορά και ότι
δεν υπάρχει μήνυση σε βάρος του κατηγορούμενου για τα υπόλοιπα».
Σ.Σ.
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ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε μέρα
και ένας πνιγμός
στις θάλασσές μας

Τ

ο καλοκαίρι έρχεται, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από
πνιγμό στη θάλασσα και σε πισίνες. Παρά το γεγονός ότι η θάλασσα αποτελεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας,
με 34 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο, οι Έλληνες είναι αυτοί που στη
συντριπτική τους πλειονότητα χάνουν κάθε
χρόνο τη ζωή τους σε αυτή. Σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Water
Sports, το 2021, 342 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας συμμετέχοντας σε δραστηριότητες
αναψυχής (κολύμβηση, υδάτινα σπορ,
υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής). Το
2021, 238 Έλληνες (71%) έχασαν τη ζωή
τους στις ελληνικές θάλασσες, 95 αλλοδαποί και 3 θύματα ήταν αγνώστου ταυτότητας. Από τους 336 θανάτους που συνέβησαν το 2021 σε θαλάσσιες δραστηριότητες
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αναψυχής, 127 οφείλονται σε πνιγμό (38%),
24 σε παθολογικά αίτια (7%), 1 σε θανάσιμο
ατύχημα και 184 (55%) δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.
Ως «μη προσδιορισμένοι ακόμα» χαρακτηρίζονται οι θάνατοι εκείνοι για τους
οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Από αυτούς, οι 336 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα,
ενώ οι υπόλοιποι 6 στα εσωτερικά ύδατα
της χώρας (λίμνες, ποτάμια, κολυμβητικές
δεξαμενές κλπ). Με βάση την ανάλυση των
στοιχείων, το 70% (239) των θυμάτων ήταν
άνδρες και το υπόλοιπο 30% (103) γυναίκες.
Από τα 336 θανάσιμα ατυχήματα, 275 αφορούσαν άτομα άνω των 60 ετών (82%), 54

άτομα ηλικίας 18-59 ετών, 4 παιδιά ηλικίας
0-12 και 3 αγνώστου ηλικίας.

Στο 76% η ναυαγοσωστική κάλυψη
Να σημειωθεί ότι την περσινή χρονιά η
ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες καθυστέρησε σημαντικά (λόγω της πανδημίας) και ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου με σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο μήνας με
τους περισσότερους θανάτους στη θάλασσα ήταν ο Ιούλιος (116 θάνατοι). Πέρσι η
ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες
έφθασε στο 76%. Σημαντικό είναι ότι το 2021
δεν σημειώθηκε επίσης κανένα θανάσιμο
ατύχημα σε κάποιο θαλάσσιο σπορ και μέσο αναψυχής, ενώ στις λιμενικές αρχές
γνωστοποιήθηκαν συνολικά 9 τραυματισμοί ατόμων που συμμετείχαν σε θαλάσσια
σπορ και μέσα αναψυχής. Το 2021 στη χώρα
μας υπήρξαν 929 επιχειρήσεις θαλάσσιων
σπορ και αναψυχής, 261 επιχειρήσεις παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών και 631

ενοικιάσεις λέμβων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει συστήσει σε όλα
τα κράτη να αποκτήσουν ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ασφάλεια στο νερό.
Σημειώνεται ότι η οργάνωση σε συνεργασία
με το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής, το Λιμενικό Σώμα και με την
υποστήριξη του υπουργείου Υγείας, κάθε
χρόνο πραγματοποιεί σειρά ενημερωτικών
δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την
πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους
στη θάλασσα και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν.

Το 2021 έχασαν τη ζωή τους
342 συνάνθρωποί μας, το 70%
από αυτούς Έλληνες και
άνδρες, ενώ το 82% ήταν
ηλικίας 60 ετών και άνω

«Ζαλίζουν» οι αριθμοί για την παγκόσμια μόλυνση: 9 εκατ. τόνοι πλαστικών στο νερό…
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες στον Ναυτικό Αθλητικό
Όμιλο Λαυρεωτικής την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού
ευρωπαϊκού προγράμματος «CLAIM» χρηματοδοτικά ενταγμένου στον Ορίζοντα 2020, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη διοργάνωση ενός κύκλου συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Στόχος: Θάλασσες χωρίς
πλαστικά».
Στο πρόγραμμα, στο οποίο το ΕΛΚΕΘΕ είχε τον ρόλο του συντονιστή μεταξύ 21 εταίρων και 16 διαφορετικών χωρών, οργανώθηκε ημερίδα με τη συμβολή της Wellbeing AMKE, με τη συμμετοχή στοχευμένα επιλεγμένων εκπροσώπων από τους εμπλεκόμενους
φορείς στο πεδίο της αντιρρύπανσης
και διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων -με εστίαση
στην προστασία της θάλασσας και της παράκτιας ζώνης.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γεώργιος Αμυράς, υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η κεντρική ομιλία της

εκδήλωσης έγινε από τον κ. Χρίστο Δήμα, υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός
Γεώργιος Αμυράς μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν
μικροπλαστικά σε ανθρώπινους πνεύμονες, σύμφωνα με
έρευνα της ιατρικής σχολής Hull York (Χαλ Γιορκ) του Πανεπιστημίου του Hull. Οι ποσότητες πλαστικών που καταλήγουν κάθε χρόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον φτάνουν

τους 450.000 τόνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα 9 εκατομμύρια τόνους σε όλο τον πλανήτη, κάποια από τα οποία
χρειάζονται έως 450 χρόνια για να αποδομηθούν ή να διασπαστούν, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η εξάλειψή τους.
Το ΕΛΚΕΘΕ υπολογίζει ότι το 90% των απορριμμάτων στις
παραλίες είναι πλαστικής προέλευσης, με τα καλαμάκια
και τα καπάκια μπουκαλιών να κυριαρχούν».
O υφυπουργός Χρίστος Δήμας στην κεντρική ομιλία
της εκδήλωσης εξήρε τη δράση του ΕΛΚΕΘΕ και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η ελληνική Πολιτεία αποδίδει
πλέον έμπρακτα μεγάλη σημασία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αποδεικνύεται από την
ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή για την “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση
των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο
περιβάλλον”. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται η διάθεση των πλαστικών μίας χρήσης, ενώ ταυτόχρονα
προβλέπονται εθνικά μέτρα με κίνητρα για πρόληψη
και ανακύκλωση.
Κ.Π.
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Α

γωνία επικρατεί στις ελληνικές
Αρχές για την «επιδρομή» ενόπλων από το Ιράν σε δύο ελληνικά
πλοία στον Περσικό Κόλπο. Αυτήν
τη στιγμή δεν έχει καταστεί εφικτό να υπάρξει επικοινωνία του υπουργείου Εξωτερικών
ή του Εμπορικής Ναυτιλίας με τα πλοία,
ωστόσο οι ελληνικές Αρχές είναι σε επιφυλακή προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
πρόκειται για τα πλοία «Delta Poseidon» της
εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και «Prudent Warrior» της εταιρείας
Polembros Shipping Limited, συμφερόντων
του Σπύρου Πολέμη. Οι πρώτες ενδείξεις
αναφέρουν ότι θα μπορούσε να είναι «αντίποινα» για το ρωσικό πλοίο που μετέφερε
ιρανικό πετρέλαιο και κατασχέθηκε στην
Κάρυστο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο
«Delta» βρίσκονταν 25 άτομα πλήρωμα, εκ
των οποίων οι δύο είναι Έλληνες, και στο
«Warrior» 23 άτομα πλήρωμα, εκ των οποίων οκτώ είναι Έλληνες και ένας Κύπριος.

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Ρεσάλτο Ιρανών
σε δύο ελληνικά τάνκερ
πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες.

Ταξιδιωτική οδηγία
Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, στο
οποίο επέβαιναν οκτώ Έλληνες πολίτες και
βρισκόταν πλησίον των ιρανικών ακτών. Το
υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε
ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και
εταίρων της Ελλάδας.
Υπό το φως των ανωτέρω, το υπουργείο
Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες
να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν. Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν
τις οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το
υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό
συντονισμό και συνεχή επικοινωνία.

«Ελευθερώστε τα πλοία»
Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον
Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα αναφορικά με τη
βίαιη κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Κόλπο. Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας.
Ο γενικός γραμματέας καταδίκασε έντονα
τις πράξεις αυτές που αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της
Διεθνούς Ναυσιπλοΐας και κάλεσε για την
άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των
πληρωμάτων τους. Τόνισε επίσης ότι οι πρά-

ξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και
στις σχέσεις ΕΕ - Ιράν.
Συγκεκριμένα, νωρίτερα χθες ελικόπτερο
του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσνηώ-

θηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο «Delta
Poseidon», το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα
(22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον
Κόλπο.
Στη συνέχεια ένοπλοι αιχμαλώτισαν το

Για «πειρατεία» μιλάει
το υπουργείο Εξωτερικών
στο έντονο διάβημά του
προς τον πρέσβη

Οι ΗΠΑ δεν δέχονται τον εκβιασμό του Πούτιν για άρση κυρώσεων
Οι ΗΠΑ απέρριψαν χθες τον «εκβιασμό» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος απαίτησε να αρθούν οι δυτικές κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψει τις εξαγωγές εκατομμυρίων
τόνων σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια που
έχει μπλοκάρει ο στρατός του στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος υπουργός
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέβασε τους τόνους
λέγοντας ότι «η Δύση μάς έχει κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη κλιμάκωση την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τα
εδάφη μας». «Η Μόσχα πρέπει να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο που πλήττει την παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι θα μιλήσει μόνο με
τον Πούτιν και μόνο για τον τερματισμό του πολέμου.
Η Μόσχα απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο που κατέθεσε
στον ΟΗΕ ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, το οποίο

αποκάλεσε «μη σοβαρό», κλιμακώνοντας τους ανελέητους βομβαρδισμούς στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα στο έδαφος πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για το τέλος του πολέμου.
Μόσχα και Κίεβο αποκλείουν προς το παρόν
κάθε άμεση προοπτική συνομιλιών, με τους Ρώσους να κατηγορούν το Κίεβο ότι δεν έχει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις με την προτροπή της Δύσης.
Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, o πόλεμος στο Ντονμπάς μοιάζει να παίρνει πλέον εξαιρετικά δυσμενή τροπή για την Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις
όχι απλώς σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες αλλά αρχίζουν
να προελαύνουν στο νοτιοανατολικό μέτωπο της χώρας.
Το Bloomberg μεταδίδει ότι πολλές μονάδες του ουκρανικού στρατού κοντεύουν να περικυκλωθούν, κάτι που σημαίνει
ότι δεν θα έχουν δυνατότητες ανεφοδιασμού και ότι η συνθηκολόγηση θα είναι ζήτημα χρόνου, όπως συνέβη και στη μαρτυρική Μαριούπολη. Ακόμη και ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον, από τους πιο σθεναρούς υποστηρικτές της
Ουκρανίας, παραδέχτηκε χθες ότι οι Ρώσοι κάνουν «αργή αλλά αισθητή πρόοδο» στα εδάφη του Ντονμπάς.
«Ο ρωσικός στρατός διαπράττει θηριωδίες στην Ουκρανία», γράφει η πρώτη ανεξάρτητη έκθεση που συνυπογράφουν πάνω από 30 κορυφαίοι νομικοί μελετητές, παρακολουθώντας τις εχθροπραξίες που μαίνονται από την έναρξη
της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει το CNN.
Η έκθεση προειδοποιεί ότι «ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος
γενοκτονίας στην Ουκρανία», υποστηρίζοντας τις κατηγορίες
του Κιέβου με μια μακρά λίστα αποδεικτικών στοιχείων, όπως
μαζικές δολοφονίες αμάχων και αναγκαστικών απελάσεων.
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 4.000 άμαχοι ανάμεσά τους 200 παιδιά- έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία
από την έναρξη της εισβολής, αν και εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. «Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους από εκρηκτικά όπλα πυροβολικού και χτυπήματα υψηλής ισχύος της ρωσικής αεροπορίας», γράφει η έκθεση.
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Το μέλλον
της ενέργειας
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Το μέλλον
της ενέργειας
είναι πράσινο
Του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ

Ο δραστικός
μετασχηματισμός
του κλάδου,
απάντηση
στην πρόκληση
της ενεργειακής
ασφάλειας και της
αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής

ο έντονα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό γίγνεσθαι σε παγκόσμιο επίπεδο,
με ιδιαίτερη έκφραση σε μια σειρά από περιοχές ανά την υφήλιο, διαπερνάται από ένα
κοινό νήμα, μια κοινή συνισταμένη, αυτή της
ενέργειας με το βλέμμα στην επόμενη μέρα.
Ο δραστικός μετασχηματισμός του ενεργειακού κλάδου, τόσο σε εγχώριο επίπεδο
όσο και σε διεθνές, καταγράφεται πλέον ως
γεγονός με πρωταγωνιστή την πράσινη ενέργεια, ως απάντηση στην πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας και της αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής.

Η ρωσοουκρανική κρίση
Η ρωσοουκρανική κρίση έφερε στο προσκήνιο με μεγαλύτερη ένταση κάτι που έχει
εντοπιστεί και αναγνωριστεί εδώ και χρόνια:
την εξάρτηση της Ευρώπης από έναν και μόνο
προμηθευτή, τη Ρωσία. Η Δύση αναζητά λύσεις στα αδιέξοδα με το βλέμμα στην ασφάλεια, την οικονομία και κυρίως την ενέργεια,
θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την ενεργει-

ακή απεξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου από τη
Ρωσία το συντομότερο δυνατό, με τις τιμές να
καλπάζουν και να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα ακρίβειας. Στις εαρινές προβλέψεις
της για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η Κομισιόν υπογραμμίζει τη «βαρύτητα» της ενέργειας στην εκτόξευση του πληθωρισμού σε
ιστορικά υψηλά επίπεδα στη μέχρι τώρα πορεία της Νομισματικής Ένωσης.

Η «επέλαση» των ΑΠΕ
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει μπει ήδη στις ράγες η «επέλαση» των ΑΠΕ, με τις πράσινες
επενδύσεις να εκτιμάται πως θα αγγίξουν τα
10 δισ. ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Με αυτά τα κεφάλαια, προβλέπεται
να εγκατασταθούν έως το 2030 νέοι σταθμοί
συνολικής ισχύος 12.000 MW, οι οποίοι θα
προστεθούν στις μονάδες με συνολική ισχύ
8.270 MW περίπου που βρίσκονται ήδη σε
λειτουργία. Ως συνέπεια, με ορίζοντα το
2030, περίπου το 70% της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτεται από πράσινη
ηλεκτροπαραγωγή.
Μία ακόμη παράμετρος που αναμένεται να
καθορίσει το μέλλον της ενέργειας είναι το
κόστος της, το οποίο σχεδόν καταλήγει να

καθορίζει το «πρόσημο» ανταγωνιστικότητας
στην εγχώρια και ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και
εδώ οι προσδοκίες «ακουμπούν» στις ΑΠΕ.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικό πυλώνα θα αποτελέσει η διάδοση των εφαρμογών του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), για την οποία προβλέπεται να «τρέξει» και μια δράση επενδυτικής ενίσχυσης,
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, για
την ηλεκτροδότηση των εγχώριων βιομηχανιών σε ανταγωνιστικές τιμές, στα σκαριά
βρίσκεται και ένα σχήμα προώθησης των
πράσινων PPAs, μέσω των οποίων θα καλύπτουν μέρος των αναγκών τους με απευθείας
συμβάσεις αγοροπωλησίας ρεύματος με παραγωγούς ΑΠΕ.

Η μη… κατανάλωση
Ωστόσο, το μέλλον της ενέργειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μη κατανάλωσή
της. «Η φθηνότερη και ασφαλέστερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται». Πυλώνα για μια επιτυχημένη πράσινη μετάβαση
αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα βασική πρόκληση των επόμενων
ετών, όταν όλα δείχνουν διόγκωση της κατανάλωσης παγκοσμίως.
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Από τον λιγνίτη στις ΑΠΕ
με... ενδιάμεσο σταθμό το LNG
Του Μιχάλη Μαστοράκη

Χωρίς να
υπαναχωρήσει
στο σχέδιο
απολιγνιτοποίησης
και στους στόχους
της ενεργειακής
μετάβασης, η χώρα
επιδιώκει
την αναβάθμισή της
στην περιοχή,
«αξιοποιώντας»
τον μεταβαλλόμενο
γεωπολιτικό χάρτη

Τ

ις αναγκαίες προσαρμογές προς εμπέδωση της σημασίας τής όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης επέφερε, αν και με οδυνηρό τρόπο, η τρέχουσα ρωσοουκρανική
κρίση. Σχεδόν «βίαια» για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και κυρίως για τα δεδομένα «αντίδρασης» των Βρυξελλών, πλέον το καύσιμογέφυρα για την ενεργειακή μετάβαση αποτελεί το LNG έναντι του (αγώγιμου) φυσικού
αερίου, γεγονός που αποτυπώνεται αυξητικά
τα τελευταία χρόνια στο ενεργειακό μείγμα
των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη εξαιρουμένης της Ελλάδας.
Χωρίς να υπαναχωρήσει στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης και στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, η χώρα επιδιώκει την ανα-

βάθμισή της στην περιοχή, «αξιοποιώντας»
τον μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό χάρτη της
ενέργειας.
Αν και πάλι πρόκειται για εισαγόμενο καύσιμο, εντούτοις η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου επιτρέπει τη διαφοροποίηση
πηγών και οδεύσεων, ενισχύοντας έτσι τον
κρίσιμο δείκτη της ενεργειακής ασφάλειας
σε μια περίοδο που συνιστά τη «νούμερο
ένα» πρόκληση για τη Γηραιά Ήπειρο.

Η Ρεβυθούσα
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το α’ τρίμηνο του 2022, οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν στη χώρα από τον
Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, που
κάλυψε ποσοστό 43,23% των εισαγωγών, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με
το α’ τρίμηνο του 2021. Ειδικότερα, εκφορτώθηκαν περίπου 9,02 TWh LNG από 21 δεξαμενόπλοια από 6 χώρες, έναντι περίπου 5,43

TWh από 9 δεξαμενόπλοια στο αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αφορά κυρίως φορτία LNG από τις ΗΠΑ,
τα οποία άγγιξαν τις 4,11 TWh, έναντι 1,12 TWh
την ίδια περίοδο πέρυσι, με τις ΗΠΑ να παραμένουν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στη
χώρα μας με ποσοστό 45,57%. Ακολουθούν
σε σειρά η Αλγερία, η Νιγηρία, η Αίγυπτος, το
Ομάν και η Ινδονησία. Τα παραπάνω «εξηγούν» το προσφάτως διογκωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες υποδομές αερίου
διεθνώς και στη χώρα μας, ενώ «φωτίζουν»
τις σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις
που προκύπτουν, γεγονός που αποτυπώνεται
στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Τρεις υπό κατασκευή σταθμοί
Οι τρεις τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου αερίου που βρίσκονται υπό κατασκευή
και υπό έγκριση (FSRU I, II της Gastrade
στην Αλεξανδρούπολη και Διώρυγα Gas της
Motor Oil στην Κόρινθο), συνδυαστικά με
την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας, που αποκτά σύντομα και τέταρτη δεξαμενή, είναι
ικανοί να μετατρέψουν την Ελλάδα σε κύριο
τροφοδότη των Βαλκανίων, αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Ευρώπης, με φυσικό
αέριο. Ήδη, από τον Μάιο το LNG που φτάνει
στη Ρεβυθούσα από τις προαναφερόμενες
χώρες καλύπτει μικρό ποσοστό των αναγκών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Τον
Ιούνιο, οι ήδη αυξημένες εισαγωγές LNG
στη Ρεβυθούσα πρόκειται να διπλασιαστούν, με κατεύθυνση πάντα τις αγορές της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ποσότητες
που από το φθινόπωρο πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ο αγωγός IGB
Συμπληρωτικά στα παραπάνω έργα, το
σχεδιαζόμενο Thessaloniki FSRU της Elpedison, ο αγωγός IGB, ο διασυνδετήριος
αγωγός με τη Βόρεια Μακεδονία, ο πολυσυζητημένος αγωγός EastMed, καθώς και το
επικαιροποιημένο πρόγραμμα έρευνας και
ανάπτυξης των εγχώριων υδρογονανθράκων
(με στόχευση στα κοιτάσματα φυσικού αερίου) δύνανται να επαπροσδιορίσουν με ριζικό
τρόπο τη θέση της χώρας στον ενεργειακό
χάρτη της περιοχής και μάλιστα σε ένα momentum που κρίνεται καταλληλότερο από
ποτέ. Μένει, ωστόσο, να αποδειχθεί.
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Το νησί όπου
δεν πετάνε τίποτα
Τήλος
του Κώστα Παππά

Ο

Η δήμαρχος Μαρία
Καμμά - Αλιφέρη
μιλάει για το
παγκόσμιο
περιβαλλοντικό
πρότυπο
ανακύκλωσης και
παραγωγής ενέργειας
100% από
ανανεώσιμες πηγές
που δημιουργήθηκε
στο νησί

ι κάτοικοι των 350 σπιτιών του ακριτικού νησιού του Νοτίου Αιγαίου,
από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα
θαύμα. Επίσημα πλέον η Τήλος είναι το πρώτο
νησί στον κόσμο που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων. Ύστερα από
τις πρωτιές της σε διείσδυση ΑΠΕ, που επίσης
φθάνει το 100%, αλλά και σε μείζονα κοινωνικά
ζητήματα, η μαγική Τήλος για ακόμη μια φορά
δείχνει τον δρόμο.
Για το επίτευγμα αυτό, καθώς και για την ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού μίλησε στην «Political» η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά - Αλιφέρη, η οποία τόνισε πως η Τήλος τα τελευταία 3040 χρόνια παίρνει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. «Ξεκινήσαμε με το ενεργειακό και μετά προχωρήσαμε με τη διαχείριση
των απορριμμάτων. Η συνεργασία αυτή προέκυψε με τον Θανάση Πολυχρονόπουλο από την
εταιρεία Polygreen και μας ενημέρωσε ότι θέλει
να εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό σχέδιο για τα
απορρίμματα. Όταν μας περιέγραψε το πρόγραμμα καταλάβαμε τη σπουδαιότητά του για την
προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό να μην πηγαίνουν στα σκουπίδια, ως
άχρηστα, τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Είχε βέβαια ρίσκο η απόφαση, γιατί όταν κλείνεις τον
ΧΥΤΑ σου μετά η διαχείριση των απορριμμάτων
γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι έχετε ένα πλαστικό ποτήρι. Αυτό το πλαστικό ποτήρι
μπορεί να το χρησιμοποιήσεις ξανά αν το πλύνεις. Με τον ίδιο τρόπο συλλέγουν τα απορρίμματα από το σπίτι μας και τις επιχειρήσεις μας, τα

μεταφέρουν στον πρώην ΧΥΤΑ, που τώρα έγινε
Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας», σημείωσε η δήμαρχος και εξήγησε: «Μιλάμε για κάτι σαν εργαστήριο μεταποίησης, γιατί εκεί διαχωρίζονται τα
ανακυκλώσιμα και αφού γίνει ο διαχωρισμός δεματοποιούνται για να πάνε για ανακύκλωση. Το
πρωτοποριακό που γίνεται είναι η επαναχρησιμοποίηση ακόμη και των λερωμένων χαρτιών.
Αυτά μπαίνουν σε έναν τεράστιο αποστειρωτή
και όταν απομακρυνθούν οι βλαβερές ουσίες
μεταφέρονται σε ένα εργοστάσιο και γίνονται
πρώτη ύλη για να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες. Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια δεύτερη
ευκαιρία σε αυτά τα υλικά. Πολύ πρωτοποριακή
είναι και η συλλογή των αποτσίγαρων που συλλέγονται και πάνε για ανακύκλωση».

Περιμένοντας τους τουρίστες
Μιλώντας για την κομποστοποίηση, η δήμαρχος Τήλου σημείωσε: «Όλα τα υπολείμματα της κουζίνας συγκεντρώνονται σε μια διαδικασία κομποστοποίησης και σε λίγες εβδομάδες μετατρέπονται σε λίπασμα που βάζουμε

στα παρτέρια μας και το δίνουμε σαν χώμα σε
όποιον δημότη ενδιαφερθεί».
Αναφερόμενη στα άχρηστα αντικείμενα του
σπιτιού, όπως ένα παλιό μπλουζάκι ή ένα έπιπλο
που δεν χρησιμεύει πια, η δήμαρχος Τήλου μάς
είπε: «Εμείς δεν τα πετάμε αυτά τα αντικείμενα.
Τα παίρνουν οι καλλιτέχνες σε ένα κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης και εκεί οι
καλλιτέχνες ή και μικρά παιδιά κάνουν αυτά τα
αντικείμενα έργα τέχνης. Το καλοκαίρι πωλούνται τέτοια προϊόντα στην Τήλο για σκοπό φιλανθρωπικό ή σε μια κοινή προσπάθεια, όπως να
φτιάξουμε το καμπαναριό της Εκκλησίας. Το
σύνθημα είναι δεν πετάμε τίποτα. Έχουμε ξεπεράσει τον εθνικό στόχο για τα απορρίμματα. Το
ποσοστό ανακύκλωσης έχει ξεπεράσει το 85%
και υπήρξε εβδομάδα που φθάσαμε στο 92%.
Όλα αυτά τα παρακολουθούμε και ο καθένας
μπορεί να ελέγξει τι απορρίμματα έχει παράξει
το σπίτι του. Το μεγάλο crash test θα γίνει με τον
τουρισμό και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα πάμε
καλά γιατί και οι επιχειρήσεις είναι πολύ ευαισθητοποιημένες».

Αναφερόμενη και στα επιτεύγματα του νησιού στο ενεργειακό κομμάτι, για το οποίο η
Τήλος παρέλαβε 4 ευρωπαϊκά βραβεία, η κυρία Καμμά - Αλιφέρη τόνισε: «Ό,τι καταναλώνουμε σε ενέργεια ως κοινότητα το 100% το παράγουμε με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, έναν υβριδικό σταθμό, ο οποίος κατασκευάστηκε όταν μπήκαμε στο πρόγραμμα horizon. Έγινε λοιπόν μια κοινοπραξία
έπειτα από πρόταση του πρώην ΤΕΙ Πειραιά. Κατασκευάστηκε το έργο με την ελληνική εταιρεία unis, η οποία έβαλε το ιδιωτικό κεφάλαιο. Παράγουμε λοιπόν τη δική μας
ενέργεια και αποθηκεύουμε ενέργεια σε ένα σύστημα με μπαταρίες και από εκεί μπορεί
να ηλεκτροδοτηθεί όλο το νησί από 24 έως 36 ώρες χωρίς να παράξει καθόλου ενέργεια
ούτε ο ηλιακός ούτε η ανεμογεννήτρια. Μιλάμε για ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο».

«Έχουμε ένα μικρό
φωτοβολταϊκό πάρκο»
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«White Dragon»

Κολοσσιαία ενεργειακή
επένδυση υδρογόνου
στη Δυτική Μακεδονία
του Κώστα Παππά

Ε

Πάνω από 8 δισ.
το project
για τη δημιουργία
εργοστασίου

πένδυση-μαμούθ, η οποία θα βάλει
για τα καλά την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, ετοιμάζεται στη
Δυτική Μακεδονία. Η δημιουργία εργοστασίου που θα παράγει πράσινο υδρογόνο, αλλά
και θα συνοδεύεται από υποδομές, οι οποίες
θα καταστήσουν το project εξαιρετικά ανταγωνιστικό, είναι τα ελπιδοφόρα νέα σε μια
περιοχή που ετοιμάζεται για την απολιγνιτοποίηση.
Οι αριθμοί της επένδυσης προκαλούν ίλιγγο, καθώς η σύμπραξη μεγάλων ελληνικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, υπό την ομπρέλα του προγράμματος «White Dragon», θα οδηγήσει σε

μια συνολική επένδυση άνω των 8 δισ. ευρώ
με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ως συντονιστής του έργου, σε συνεργασία με την Advent Technologies, την Damco Energy (Όμιλος Κοπελούζου), τη ΔΕΗ, τον ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τη Motor Oil, τη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον TAP και την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
μετέχουν σε αυτή την επενδυτική σύμπραξη.

Επαίνους από την Ευρώπη
Υπολογίζεται ότι πάνω από 18.000 άνθρωποι θα εργαστούν σε αυτή την επένδυση μέχρι το 2030 και θα δημιουργηθούν περισσότερες από 9.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα που ήδη κινήθηκε
από το 2019 για την πραγματοποίηση αυτού
του στόχου, μετά τη στήριξη που παρείχε

προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, ετοιμάζεται για
την τελική έγκριση του σχεδίου από την ΕΕ.
Η Ευρώπη ήδη κατατάσσει το πράσινο υδρογόνο στην πρώτη θέση των ενεργειακών επιδιώξεών της για τα επόμενα χρόνια και δέχθηκε από την αρχή με επαίνους την ελληνική
πρόταση, η οποία ήταν και η πρώτη που κατατέθηκε μεταξύ των κρατών-μελών της
Ένωσης. Στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου
της για μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς
ορυκτά καύσιμα και εκπομπές καυσαερίων,
η ΕΕ σχεδιάζει να επενδύσει έως το 2050
κεφάλαια ύψους 470 δισ. ευρώ σε προγράμματα υδρογόνου, που θα χρησιμοποιηθούν
σε μια σειρά εξαιρετικά ρυπογόνων κλάδων,
από τις χημικές βιομηχανίες μέχρι τις χαλυβουργίες.
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Τα ΕΛΠΕ σε νέες, πιο «καθαρές»
μορφές ενέργειας

Θ
O κ. Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια

έτοντας σε ταχεία εφαρμογή το
στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο
«Vision 2025» για τη μετεξέλιξή του, ο Όμιλος
ΕΛΠΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ηγετικής θέσης που κατέχει στον κλάδο των πετρελαιοειδών, αλλά και στην ουσιαστική και ταχύτερη ενίσχυση της θέσης του σε νέες, πιο
καθαρές μορφές ενέργειας.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο που εγκαινίασε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια
στην περιοχή της Κοζάνης, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη

Από αριστερά προς τα δεξιά, oι κ.
Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, κ. Νίκος
Παπαθανάσης, αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
πρωθυπουργός, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, κ.
Γιώργος Αλεξόπουλος, γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων
του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο ανέρχεται
σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ, με τα μισά να προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής του δραστηριότητας και την παραγωγή
«καθαρότερων» υγρών καυσίμων χαμηλών
εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για
την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις
ΑΠΕ και στη μείωση των εκπομπών CO2.
Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στην περιοχή της Κοζάνης,

που αποτελεί έργο πνοής για τον ενεργειακό
μετασχηματισμό της χώρας και σηματοδοτεί
την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου ΕΛΠΕ,
εγκαινιάστηκε στις 6 Απριλίου από τη διοίκηση του Ομίλου και τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αποτελεί το μεγαλύτερο σε λειτουργία έργο
ΑΠΕ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και
ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα με φωτοβολταϊκά σε ολόκληρη την Ευρώπη με συνολική
εγκατεστημένη ισχύ που φτάνει στα 204,3
MW. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ετησίως
ενέργεια 350 GWh, ενώ θα καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών με ενέργεια μηδενικών εκπομπών. Η συνολική επένδυση ανήλθε
στα 130 εκατ. ευρώ, με σημαντικό όφελος για
την εθνική οικονομία, αλλά και την περιοχή
της Δ. Μακεδονίας, καθώς δημιούργησε πάνω από 350 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια
της κατασκευής, ενώ θα διατηρήσει δεκάδες
άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι περισσότερες
εκ των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική
κοινωνία. Η κατασκευή του πάρκου, το οποίο
είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως (bifacial
modules) και διαθέτει τελευταίας γενιάς σύστημα αυτοματισμών παρακολούθησης και
ελέγχου της παραγωγής (Energy Management System), ολοκληρώθηκε εντός του
χρονοδιαγράμματος, παρά τις δυσκολίες που
προκλήθηκαν από την πανδημία. Κύριος εργολάβος του έργου ήταν η εταιρεία JUWI, ενώ
την παρακολούθηση της κατασκευής είχε
αναλάβει η εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ, θυγατρική
του Ομίλου ΕΛΠΕ, η οποία ακολουθεί τη
στρατηγική στροφή του Ομίλου αναπτύσσοντας τεχνογνωσία στη νέα αυτή αγορά.
Κατά την ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια κ. Ανδρέας Σιάμισιης μεταξύ άλλων είπε: «Θέσαμε σαν προτεραιότητα να δημιουργήσουμε τα ΕΛΠΕ των
επόμενων δεκαετιών, ξεπερνώντας την αδράνεια που χαρακτηρίζει συνήθως μεγάλους
οργανισμούς με μακρά και πετυχημένη ιστορία. Στοχεύουμε σε έναν πιο ολοκληρωμένο
Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των
σύγχρονων μορφών ενέργειας, που θα πρωτοστατεί στις εξελίξεις, ενισχύοντας και την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Επισπεύδουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό και στηρί-

ζουμε τη μετάβαση σε προηγμένες και μηδενικών εκπομπών μορφές ενέργειας, αλλά παράλληλα εκσυγχρονίζουμε και την πετυχημένη βασική μας δραστηριότητα. Είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό για εμάς να βλέπουμε τη σχεδόν καθολική αποδοχή και ταύτιση των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και των μετόχων
μας και των αγορών, με τη νέα αυτή στρατηγική. Ευχαριστώ όσους εργάστηκαν και όσους
βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του έργου,
που σήμερα είναι ακόμη πιο σημαντικό για τη
διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της
χώρας και της πρόσβασης σε φτηνή και “πράσινη” ενέργεια για τους καταναλωτές. Στον
Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια, με άξονα το στρατηγικό σχέδιο “ Όραμα 2025”, υλοποιούμε ένα
από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα
στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030, ώστε να συμβάλουμε
ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Υγρά καύσιμα χωρίς πετρέλαιο
Την παραγωγή υγρών καυσίμων χωρίς πετρέλαιο προωθεί, την ίδια ώρα, ο Όμιλος των
Ελληνικών Πετρελαίων στο πλαίσιο της
ενεργειακής μετάβασης και της πολιτικής
μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Στόχος είναι η παραγωγή καυσίμων που δεν θα προέρχονται από ορυκτούς υδρογονάνθρακες,
αλλά από βιομάζα, δεσμευμένο διοξείδιο
του άνθρακα, απόβλητα κ.λπ., τα οποία θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα υφιστάμενα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής
καύσης και θα έχουν χαμηλό ή μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.
Οι νέες τεχνολογίες των «πράσινων» καυσίμων παρουσιάστηκαν σε σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του
Μαΐου στην πόλη Pau της Γαλλίας, όπου έγινε, μεταξύ άλλων, και αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων που κινούνταν με εναλλακτικά
καύσιμα, ενώ παρουσιάστηκε και το πρώτο
αστικό λεωφορείο που κινείται με υδρογόνο.
Στο grand prix της Pau διοργανώθηκαν έξι
διαφορετικές κατηγορίες αγώνων με οχήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνηση,
υδρογόνο και βιοκαύσιμα. Στις εκδηλώσεις
συμμετείχε ο ευρωπαϊκός οργανισμός διύλισης FuelsEurope, μέλος του οποίου είναι τα
Ελληνικά Πετρέλαια.
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Τι αλλάζει στη ζωή μας
με τον κλιματικό νόμο…
Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ρ

ιζικές αλλαγές στην καθημερινότητα έφερε
το νομοσχέδιο για τον κλιματικό νόμο που
κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, με σημαντικότερη την πρόβλεψη για τέλος στη χρήση του λιγνίτη
από το 2028. Η κωδικοποίηση των αλλαγών αφορά την
ηλεκτροπαραγωγή, την κυκλοφορία των οχημάτων
και τα κτίρια, με στόχο μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση
της πορείας απανθρακοποίησης έως το έτος 2050.
Η κυριότερη ρύθμιση αφορά την απολιγνιτοποίηση,
καθώς προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των
λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2025, με προϋπόθεση τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την
ασφάλεια εφοδιασμού.
Από το 2025 απαγορεύονται η πώληση και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ από
το 2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου
θέρμανσης το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30%.

Νέα ταξί και ηλεκτρικά ΙΧ

Από το 2025 απαγορεύονται η πώληση και
η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ
από το 2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου
θέρμανσης, το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με
βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30%

Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ότι από το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί, καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων
οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, θα απαγορεύεται η πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης ή diesel.
Στα κτίρια με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., για
τα οποία υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023
οικοδομικές άδειες ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια, εξαιρουμένων των
τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται
υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά
ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης.
Πρόβλεψη υπάρχει ακόμη, ώστε να γίνουν όλα τα
ελληνικά νησιά πράσινα κατά τα πρότυπα της Χάλκης,
που θα είναι το 1ο GReco Island, και να μειώσουν τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 80%, ενώ μετά
το 2030 θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μαζούτ
για την ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο είναι και ακριβό
και βρόμικο.
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Πώς οι ελληνικές ΑΠΕ έγιναν...
πόλος έλξης για τα μεγάλα funds
του Μιχάλη Μαστοράκη

Η ενεργειακή κρίση
δημιούργησε έντονη
κινητικότητα στον
κλάδο από ξένους
«παίκτες» που
κυνηγούν deals
στην εγχώρια αγορά,
με τις Intrakat
και Volterra να
βρίσκονται στο
στόχαστρό τους

Ε

ντονη κινητικότητα με χαρακτηριστικά
πλήρους αναδιάταξης λαμβάνει χώρα
στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού εξαιτίας των
νέων deals που βρίσκονται σε εξέλιξη και δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η πρόσφατη συμφωνία
της Motor Oil Hellas για τα αιολικά πάρκα της
Ελλάκτωρ ουσιαστικά δημιουργεί τον δεύτερο
μεγαλύτερο παραγωγό πράσινης ενέργειας
στην Ελλάδα ανατρέποντας το σημερινό status
της αγοράς.
Εκτός από τη μεγάλη συμφωνία για την Ελλάκτωρ, υπάρχει κινητικότητα σε δύο ακόμη
εταιρείες του κλάδου της πράσινης ενέργειας.
Σε ρόλο «πρωταγωνιστή» είναι το αυστραλιανό
fund Macquarie, το οποίο, θυμίζουμε, έσπασε
τα κοντέρ με την εξαγορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ,
ενώ έχει συνασπιστεί με τον Όμιλο Κοπελούζου στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της
Αττικής Οδού.
Η κρούση της Macquarie είναι ενδεικτική
του ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά και
«κοιτάει» παίκτες με αξιόλογο μέγεθος στον
κλάδο, όπου πλέον τα περιθώρια για να τοποθετηθεί κάποιος μεγάλος παίκτης είναι μάλλον
πεπερασμένα, καθώς τα περισσότερα γεωγραφικά σημεία που κρίνονται ως κατάλληλα για
εγκατάσταση ΑΠΕ έχουν ήδη καταληφθεί.
Επομένως για να μπει κανείς στην εγχώρια
αγορά η ασφαλέστερη οδός είναι η εξαγορά
υφιστάμενων αδειών ή εταιρειών.

Προχωρημένες διαπραγματεύσεις
Η μία εκ των δύο εταιρειών που φέρεται να
έχουν μπει στο στόχαστρο του μεγάλου διεθνούς fund είναι η Intrakat. Η εταιρεία φέρεται
να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί
και στην οποία θα περιέλθει το χαρτοφυλάκιο
με τα έργα ΑΠΕ της εταιρείας. Πρόκειται για την
Intra-S.Energy, που θα αποτελέσει τον πράσινο
βραχίονα ανάπτυξης της τεχνικής εταιρείας
στον τομέα της ενέργειας μετά την επέκταση
στις ΑΠΕ που εγκαινίασε πέρσι το καλοκαίρι η
Intrakat με την απορρόφηση της Γαία Άνεμος.
Η εταιρεία φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο
του fund BC Partners.

Αντικείμενο διεκδίκησης έχει γίνει και το
χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Volterra, θυγατρικής
του Ομίλου Avax, που διαθέτει αιολικά πάρκα σε
λειτουργία συνολικής ισχύος 73 MW και άλλα 36
MW υπό κατασκευή, καθώς και υπό ανάπτυξη
χαρτοφυλάκιο που προσεγγίζει τα 150 MW.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις ΑΠΕ της
Volterra διεκδικούν η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η
Iberdrola Rokas αλλά και κάποιοι ακόμη ισχυροί «παίκτες». Η διαπραγμάτευση έχει ανατεθεί σε εγχώριο τραπεζικό ίδρυμα και εκτιμάται
ότι η υπόθεση θα κλείσει μετά τις 15 Ιουνίου.
Υπογραμμίζεται ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες παρουσιάζει έντονη κινητικότητα το τελευταίο
διάστημα στην αγορά πράσινης ενέργειας,
όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς. Η
εταιρεία λειτουργεί έργα συνολικής ισχύος 250
MW, αναπτύσσει με γρήγορο ρυθμό το χαρτοφυλάκιό της και ήδη αυτή την περίοδο κατασκευάζει έργα συνολικής ισχύος 360 MW. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας είναι έτοιμη
προκειμένου να βγάλει στον αέρα νέους διαγωνισμούς για έργα ισχύος 600 MW.

Ωρίμανση και επιτάχυνση
Πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι η έντονη κινητικότητα αλλά και οι νέες συμφωνίες έρχον-

ται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ωρίμανσης
της αγοράς, η οποία μάλιστα επιταχύνθηκε από
τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ενεργειακή
κρίση, που δυσχεραίνει τη θέση μικρότερων
παικτών της αγοράς.
Σε αυτό το τοπίο μέχρι στιγμής έχουν κάνει
την εμφάνισή τους διάφορες κατηγορίες επιχειρηματικών συμφωνιών: εκείνες που πραγματοποιούνται από μεγάλους παραδοσιακούς
παίκτες που επιχειρούν να επιταχύνουν τον βηματισμό τους στην κατεύθυνση της ενεργειακής
μετάβασης και εκείνες που υπαγορεύονται
αναγκαστικά από την επιδείνωση των δεδομένων λόγω της ενεργειακής κρίσης ως επιλογή
επιβίωσης για μικρότερες εταιρείες που αναμένεται να καταλήξουν σε μεγαλύτερους ομίλους.
Μια τρίτη κατηγορία αφορά τον κλάδο των
ΑΠΕ, όπου οι παίκτες που κατάφεραν να αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος και να ηγούνται
της ελληνικής αγοράς καταλήγουν να γίνονται
στόχοι εξαγοράς από πολύ ισχυρούς ομίλους ή
επενδυτικά κεφάλαια. Σε κάθε περίπτωση είναι
σαφές ότι στην αγορά βρίσκεται σε εξέλιξη
ένας νέος κύκλος συγκέντρωσης, ο οποίος μάλιστα πραγματοποιείται και σε εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις, όπως έδειξε και η συμφωνία
της Motor Oil Hellas με την Ελλάκτωρ.
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Η Protergia μας εισάγει
στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης

Η

Η εταιρεία παρέχει
ολοκληρωμένες
λύσεις
ηλεκτροκίνητων
οχημάτων
προσαρμοσμένες
στις ανάγκες κάθε
ιδιώτη αλλά
και επαγγελματία

ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στις παγκόσμιες προσπάθειες για ένα πράσινο μέλλον και η Protergia
δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους πελάτες της,
για να τους εξασφαλίσει μια εύκολη μετάβαση
στη νέα εποχή των μετακινήσεων.
Έχοντας στο επίκεντρο τις νέες ανάγκες που
δημιουργούνται για τους οδηγούς, η Protergia
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για ηλεκτροκίνητα οχήματα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες
κάθε ιδιώτη αλλά και επαγγελματία. Περιλαμβάνουν προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία
φορτιστών, καθώς και τεχνική υποστήριξη για
την εξασφάλιση της ομαλής τους λειτουργίας.
Τώρα, όλοι οι ιδιοκτήτες ηλεκτροκίνητων
οχημάτων, μέσω της νέας υπηρεσίας Protergia
Charge Home Complete, μπορούν να επωφεληθούν με την ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης στην κατοικία τους.
Για τους επιχειρηματίες, μέσω της νέας υπηρεσίας Protergia Charge Business Complete, η
Protergia αναλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμού
φόρτισης στην επιχείρησή τους. Με το πρόγραμμα Protergia Charge Business Complete ενι-

σχύεται η «πράσινη» μετακίνηση των εργαζομένων αλλά και των πελατών τής κάθε επιχείρησης.
Υπενθυμίζουμε ότι η Protergia, μέσω δωρεάς προς τον Δήμο Αθηναίων, έχει δημιουργήσει
το πρώτο μεγάλο δίκτυο σταθμών φόρτισης δημοσίας χρήσης στην Ελλάδα με 25 σημεία επαναφόρτισης.
Παράλληλα, με την έξυπνη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης Protergia Charge App προσφέρεται σύνδεση με πάνω από 200.000 σημεία φόρτισης παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η φόρτιση
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η διαχείριση του
δικτύου φορτιστών για τον καταναλωτή να γίνονται ακόμα πιο εύκολες.
Η Protergia συστήνει για ποιο λόγο να επιλέξετε ένα ηλεκτρικό όχημα αντί ενός συμβατικού:
 Έχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση (ο
βαθμός απόδοσης των συμβατικών οχημάτων είναι 20%-30%, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα
έχουν βαθμό απόδοσης έως και 80%-85%).
 Έχει τη δυνατότητα επαναφόρτισης από ανανεώσιμες πηγές, μηδενίζοντας τις εκπομπές
αερίων ρύπων.
 Είναι οικονομικότερο ως προς το κόστος συντήρησης.

 Συμβάλλει στη μείωση της ηχορύπανσης.

Συνεργασία Beat - Protergia
Η δημοφιλής εφαρμογή κλήσης ταξί στην Ελλάδα Beat, διευκολύνει τον επαγγελματία οδηγό
να μεταβεί στην ηλεκτροκίνηση, σε συνεργασία
με την Protergia, η οποία στοχεύει στο να κάνει
την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Έτσι, η Protergia ενισχύει
περαιτέρω τα κίνητρα για εξηλεκτρισμό των ταξί
- συνεργατών της εταιρείας, με τη δημιουργία
μιας ολοκληρωμένης και προσιτής λύσης φόρτισης των οχημάτων, παρέχοντας λύσεις οικιακής
φόρτισης που περιλαμβάνουν αυτοψία του χώρου εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων ταξί με προέλεγχο της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύνταξη τεχνικής αναφοράς απαραίτητων εργασιών λοιπών
υποδομών, εγκατάσταση, σύνδεση και ενεργοποίηση του φορτιστή, καθώς και δωρεάν απομακρυσμένη διαχείριση του φορτιστή για ένα έτος.
Με την τοποθέτηση φορτιστών σε καίρια σημεία, η Protergia προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης για όλους, συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας
και δείχνει με αυτό τον τρόπο τον δρόμο προς το
μέλλον της ενέργειας.
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Τον Ιούνιο η διαβούλευση
για τα offshore αιολικά
του Μιχάλη Μαστοράκη

Π

Στην τελική ευθεία
το πλαίσιο για
την ανάπτυξη
των πάρκων στις
ελληνικές θάλασσες Οι υποψήφιες
περιοχές

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

όλα που πρόκειται να παραχωρηθούν. Κάτι
που σημαίνει, αντίστροφα, ότι για το ίδιο «οικόπεδο» θα μπορούν να πραγματοποιήσουν
ανεμολογικές μετρήσεις περισσότεροι από
ένας επενδυτές.

δυνητικό δυναμικό ανέρχεται σε 35 - 40 Γιγαβάτ. Οι κατάλληλες περιοχές εντοπίζονται
μεταξύ άλλων στις Κυκλάδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, καθώς και μεταξύ
Κρήτης και Καρπάθου.

Η κατοχύρωση του «οικοπέδου»

Τα ήδη αδειοδοτημένα έργα

Η εξέταση των θαλασσοτεμαχίων από τους
υποψήφιους «μνηστήρες» αναμένεται να διαρκέσει 1-2 χρόνια, ώστε στη συνέχεια να διεξαχθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών. Επομένως, από όσους επενδυτές συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία το αντίστοιχο «οικόπεδο» θα κατακυρώνεται σε εκείνον που θα ζητήσει τη μικρότερη
προσφορά για την ανάπτυξη υπεράκτιου πάρκου στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.
Με βάση την τεχνική μελέτη που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί για τον καθορισμό των θαλάσσιων περιοχών που θα παραχωρηθούν,
όσον αφορά τα πάρκα σταθερής βάσης (πακτωμένα στον βυθό) έχει προκύψει μέγιστο
δυνητικό αιολικό δυναμικό λίγο λιγότερο από
10 Γιγαβάτ, κυρίως στον γεωγραφικό άξονα
που ξεκινά από τη Βόρεια Εύβοια και φτάνει
(μέσω Σκύρου και Λήμνου) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.
Στην περίπτωση των πλωτών πάρκων, το

Από την άλλη πλευρά, ένα ερώτημα που δεν
έχει απαντηθεί είναι αν θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για τις περιπτώσεις όπου
έχουν ήδη εκδοθεί άδειες για την ανάπτυξη
έργων. Υπενθυμίζεται ότι ένα αδειοδοτημένο
πάρκο 215 MW έχει αδειοδοτήσει ο Όμιλος
Κοπελούζου (μέσω της Elica) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης, το οποίο πρόκειται να αυξηθεί
στα 350 MW. Αδειοδοτημένο πρότζεκτ διαθέτει και η RF Energy στη Λήμνο με ισχύ 500 MW.
Μάλιστα, οι δύο εταιρείες έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν σε σύμπραξη με τη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος που
θα αναλάβει να υλοποιήσει τα δύο πάρκα, με
τη συνολική ισχύ τους να ανέρχεται επομένως σε 850 MW. Επίσης, και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει αδειοδοτημένο έργο στο θρακικό
πέλαγος ισχύος 216 MW. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποβληθεί 9 ακόμη αιτήσεις
για ανάλογα έργα χωρίς να έχουν εκδοθεί
σχετικές άδειες.
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Ενεργειακή μετάβαση, η πρόκληση
που βασίζεται (και) στα ορυκτά

Η

εποχή μας χαρακτηρίζεται από
πολύ έντονες διακυμάνσεις και
πολλαπλά προβλήματα που επηρεάζουν την
ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαδοχικές κρίσεις έχουν
προκαλέσει διαταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή κρίση,
ενώ ανέδειξαν την επείγουσα ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες,

τερα με τη διεθνή αγορά δίνουν σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικονομία
της, ενώ ο εγχώριος εξορυκτικός κλάδος
αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής
δραστηριότητας της χώρας μας, συμβάλλοντας με περισσότερο από 3% στο ΑΕΠ ετησίως,
με €1,3 δισ. εξαγωγές (5% του συνόλου των
ελληνικών εξαγωγών) και υποστηρίζοντας
πάνω από 100.000 μόνιμες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού
πλούτου της χώρας μας εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Βορειοανατολική
Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου
κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές
εντοπίζονται 779.000 τόνοι χαλκού και 3,8
εκατ. ουγκιές χρυσού. Λόγω της συνεχούς
αύξησης της τιμής του χαλκού, η χώρα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
εξασφάλιση αποθεμάτων και να συμβάλει
στην αειφόρο ανάπτυξη συνολικά.

Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η επένδυση
της Ελληνικός
Χρυσός στα
Μεταλλεία
Κασσάνδρας
αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες
άμεσες ξένες
επενδύσεις
στην Ελλάδα με
πολλαπλά οφέλη
για την οικονομία,
την κοινωνία
και το περιβάλλον

όσον αφορά την προμήθεια ορυκτών πρώτων
υλών που απαιτούνται για την πράσινη και
ψηφιακή της μετάβαση. Είναι βέβαιο πως,
για να πετύχει τους κλιματικούς στόχους της
η ΕΕ, απαιτείται εξασφάλιση πρόσβασης σε
πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την
ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών και
ρομποτικής, την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την παραγωγή και αποθήκευση
καθαρής ενέργειας με ΑΠΕ κ.ά.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν τεράστιες ποσότητες ορυκτών πρώτων υλών, μετάλλων
και άλλων αναγκαίων υλικών. Δεδομένου
πως υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον εφοδιασμό της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες,
επιβάλλεται η Ευρώπη να αποκτήσει μια
αποτελεσματική στρατηγική για τη διασφάλιση του ομαλού και ανταγωνιστικού εφοδιασμού της εφοδιαστικής της αλυσίδας με αυτές τις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες.
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό
πλούτο με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον.
Η υψηλή ποιότητα και οι πολλές και εξειδικευμένες χρήσεις των ορυκτών που διαθέτει
σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ και γενικό-

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην
Ελλάδα με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ έχει
τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα μία
από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού
και χρυσού παγκοσμίως.
Μετά τη νέα επενδυτική συμφωνία που
εξασφάλισε τη βιωσιμότητα της επένδυσης,
η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στην πλήρη
ανάπτυξη της επένδυσης στα Μεταλλεία
Κασσάνδρας, κάτι που αναμένεται να ξεκλειδώσει περισσότερα οφέλη και να προσδώσει
μεγαλύτερη αξία στην περιοχή, όπως η δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας, εκτιμώντας
ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το
πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών
στις Σκουριές, 1,9 δισ. δολάρια επιπλέον
επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 2
δισ. ευρώ εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό
Δημόσιο από δικαιώματα εκμετάλλευσης,
φόρο εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές,
καθώς και περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ
έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία, τα οποία είναι
αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο μεταλλευτικό κλάδο.

Οι Σκουριές
Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός του Μεταλλείου
των Σκουριών, όπως αποτυπώθηκε στο νέο
επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός,
αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος και μειώνει το συνολικό αποτύπωμα του έργου μέσα από
επενδύσεις και καινοτόμο σχεδιασμό που
περιλαμβάνει:
 Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος του έργου με την εφαρμογή
της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, της πλέον
σύγχρονης και ασφαλούς μεθόδου στον μεταλλευτικό κλάδο για τη διαχείριση και αποθήκευση μεταλλευτικών καταλοίπων, που
μειώνει τους αρχικά προβλεπόμενους χώρους απόθεσης από δύο σε έναν.
 Ανακύκλωση των μεταλλευτικών καταλοίπων και επαναχρησιμοποίησή τους για την
πλήρωση του ορύγματος και των στοών με
σύγχρονες μεθόδους (λιθογόμωση πάστας)
βασισμένες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 Αποκατάσταση του τοπίου ταυτόχρονα με
την εξόρυξη για ταχύτερη επαναφορά του τοπίου στη φυσική του κατάσταση, ώστε κατά
την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής περιόδου να παραδοθεί ο χώρος προς χρήση από
την τοπική κοινωνία.
 Νέο, ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Αποβλήτων & Υδάτων -επένδυση ύψους περί
τα 130 εκατ. ευρώ- που εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία και αποδοτική αξιοποίηση
των υδάτων, ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα νερά της περιοχής με προτεραιότητα
στην απρόσκοπτη υδροδότηση των γύρω περιοχών.
Παράλληλα, σημαντικό θα είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης, καθώς
με βάση την επενδυτική συμφωνία θα δρομολογηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις 70
εκατ. ευρώ σε έργα κοινωνικής υπευθυνότητας στον Δήμο Αριστοτέλη, πλέον των 25
εκατ. ευρώ που έχουν ήδη επενδυθεί κατά
την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων που θα έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από
ιδιωτική εταιρεία σε επίπεδο ενός και μόνο
δήμου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής και
να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
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Ποια μεγάλα ενεργειακά έργα
προκρίνει η Ελλάδα

του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
Σε απόλυτη
ετοιμότητα
το υπουργείο
Περιβάλλοντος,
έστειλε τις προτάσεις
στην Κομισιόν
για τα νέα κονδύλια
του REPowerEU

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

Η διασύνδεση με την Αίγυπτο
Όπως είναι γνωστό, στα κονδύλια ύψους
300 δισ. ευρώ του REPowerEU προβλέπονται νέες επενδύσεις 10 δισ. για καινούργιες
υποδομές αερίου που θα ενισχύσουν τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της
«Γηραιάς Ηπείρου» με καύσιμο, καθώς και
29 δισ. ευρώ για νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη μεγαλύτερη διείσδυση
των ΑΠΕ. Έτσι, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μέρος αυτών των επενδύσεων με σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξη έργων που βρίσκονται
στα σκαριά στη χώρα μας και τα οποία θα
συμβάλουν στους παραπάνω στόχους.
Στη λίστα του ΥΠΕΝ βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, η
οποία σχεδιάζεται για τη μεταφορά αποκλειστικά «πράσινου» ρεύματος στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα
από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ στον κατάλογο
δίνει το «παρών» η αναβάθμιση του εγχώριου συστήματος μεταφοράς με την κατασκευή ενός δεύτερου κεντρικού αγωγού
συνολικού μήκους περίπου 650 χιλιομέ-

τρων, ο οποίος θα ενισχύσει κατακόρυφα τη
δυνατότητα διακίνησης καυσίμου εντός της
επικράτειας αλλά και από την Ελλάδα προς
τις βορειότερες χώρες.
Μέρος επίσης της λίστας αποτελεί η αποθήκη αερίου στη Νότια Καβάλα, η οποία βρίσκεται υπό ιδιωτικοποίηση από τον εν εξελίξει διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Ο στόχος για
χρηματοδοτική ενίσχυση της συγκεκριμένης
υποδομής θεωρείται αναμενόμενος, από τη
στιγμή που η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα
στην ΕΕ που δεν διαθέτει ανάλογο αποθηκευτικό χώρο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποδομές αερίου, με δεδομένο ότι στόχος είναι να συμπεριληφθούν έργα που ενισχύουν τον ρόλο της
χώρας ως «πύλης εισόδου» για την ευρύτερη
περιοχή, εκτιμάται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται κάποια από τα νέα FSRU που προγραμματίζεται να εγκατασταθούν στη χώρα.
Τέτοιες επενδύσεις δρομολογούν η Gastrade
(με ένα δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη), η Motor Oil (για μια πλωτή μονάδα στην
παράκτια περιοχή του διυλιστηρίου στην Κόρινθο) και η Elpedison (για ένα FSRU στη
Θεσσαλονίκη).
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«Αν δεν κάνουμε ΑΠΕ,
τι θα κάνουμε;»
Μάριος Ζάγγας,
επικεφαλής της Vestas
Hellas, για τις αντιδράσεις
πολιτών απέναντι στα
αιολικά πάρκα: «Όλες οι
απόψεις είναι σεβαστές,
στο πλαίσιο της λογικής
και όχι του συναισθήματος»
ν δεν κάνουμε ΑΠΕ,
τι θα κάνουμε; Θα
βγάζουμε καπνό
στην Πτολεμαΐδα και
τη Μεγαλόπολη; Θα πληρώνουμε
diesel στα νησιά; Θα φτιάξουμε πυρηνικά; Αν είχαμε κάνει πιο θαρραλέα βήματα νωρίτερα για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας σύστημα, η επιρροή του πολέμου στην τιμή του ηλεκτρισμού θα
ήταν ακόμα μικρότερη», είναι θέσεις
και διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Μάριος Ζάγγας, επικεφαλής
της Vestas Hellas (δραστηριότητα

«Α

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Ελλάδα και Κύπρο), με παρουσία
στη χώρα μας από το 2000 και ως
Vestas από το 1985. Η εταιρεία, θυγατρική της δανέζικης Vestas Wind
Systems A/S, «έχει εγκαταστήσει
και συντηρεί περίπου 2 GW αιολικών
πάρκων που αντιστοιχεί σε περίπου
45% της ελληνικής αγοράς», αν και
«ο ρυθμός υλοποίησης σχετικών
επενδύσεων στην Ελλάδα έχει μειωμένη κινητικότητα».
«Ήμασταν εδώ στα εύκολα και στα
δύσκολα», είχατε πει παλαιότερα.
Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα
σήμερα για την ανάπτυξη αιολικών; Μπορούν να ανταγωνιστούν
ενεργειακά σε αποτελεσματικότητα τα ορυκτά καύσιμα, που ήρθαν ξανά στο προσκήνιο λόγω του

πολέμου στην Ουκρανία – ενός
πολέμου που δεν ξέρουμε πότε
θα τελειώσει;
Η ανάπτυξη αιολικών έργων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, κυρίως λόγω των αντιδράσεων των τοπικών
κοινωνιών. Η αιολική ενέργεια είναι
και θα συνεχίσει να είναι από τις
φθηνότερες μορφές παραγωγής
ενέργειας. Επίσης είναι ανεξάντλητη, εγχώρια προερχόμενη και καθαρή για το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Τα αιολικά, ακόμα και
στις δύσκολες παρούσες συγκυρίες,

βοηθούν στη μείωση της τιμής της
ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν είχαμε
κάνει πιο θαρραλέα βήματα νωρίτερα για μεγαλύτερη διείσδυση των
ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας σύστημα, η
επιρροή του πολέμου στην τιμή του
ηλεκτρισμού θα ήταν ακόμα μικρότερη. Αντιθέτως, ο ρυθμός υλοποίησης σχετικών επενδύσεων στην Ελλάδα περνάει μία σημαντική «κοιλιά»
μειωμένης κινητικότητας, κυρίως
λόγω της μακροχρόνιας καθυστέρησης (από τις αρχές του 2021) προκήρυξης νέων διαγωνισμών έργων
ΑΠΕ από την Πολιτεία. Μέχρι να ωρι-

Αν είχαμε κάνει πιο θαρραλέα βήματα νωρίτερα
για μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στο ηλεκτρικό μας σύστημα, η επιρροή
του πολέμου στην τιμή του ηλεκτρισμού θα ήταν ακόμα
μικρότερη, τονίζει ο επικεφαλής της Vestas Hellas
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μάσουν εναλλακτικές, έλλειψη διαγωνισμών σημαίνει έλλειψη νέων έργων, μικρότερη διείσδυση ΑΠΕ και
απώλεια θέσεων εργασίας.
Έχετε δεσμευτεί να αναπτύξετε
ανταγωνιστικές ΑΠΕ (μέσω τεχνολογικής καινοτομίας και μεγαλύτερης αποδοτικότητας – απαραίτητες προϋποθέσεις) για να προχωρήσει η Vestas «στην ενεργειακή μετάβαση προς την απανθρακοποίηση και την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής». Προχωράει το σχέδιό σας;
Η αιολική ενέργεια είναι και θα συνεχίσει να είναι από τις φθηνότερες
μορφές. Η τεχνολογία που αναπτύσσουμε, είναι συνεπής στη δέσμευσή
μας για διαρκή μείωση του μεσοσταθμικού κόστους ενέργειας. Αυτό
δεν σημαίνει ότι η αιολική βιομηχανία μένει ανεπηρέαστη από τις πρωτοφανείς αυξήσεις στην τιμή του
ατσαλιού, των πρώτων υλών, του πετρελαίου και των μεταφορικών κομίστρων. Δεν υπάρχει κλάδος ούτε κάποιος εναλλακτικός κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που να μένει ανεπηρέαστος.
Ποιο είναι το ποσοστό της εταιρείας στο μερίδιο της αγοράς, σε πόσα GW μεταφράζεται αυτό σε εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες,
τι τύπους περιλαμβάνει και σε ποιες περιοχές της χώρας;
Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει
και συντηρεί περίπου 2 GW αιολικών
πάρκων που αντιστοιχεί σε περίπου
45% της ελληνικής αγοράς. Αιολικά
πάρκα βρίσκονται σε όλη την επικράτεια, ενδεικτικά στη Θράκη, την Εύβοια, τη Βοιωτία, την Πελοπόννησο,
την Κρήτη αλλά και την Κύπρο.
Υπάρχει μέλλον για τα πλωτά αιολικά στην Ελλάδα;
Τα πλωτά αιολικά έχουν μέλλον αλλά και πολλές προκλήσεις. Εάν
υπάρχει η διάθεση και η αποτελεσματικότητα από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, οι επενδυτές και ο
αιολικός κλάδος θα υποστηρίξουν
ένα «success story» των πλωτών αιολικών στην Ελλάδα. Χρειάζονται

Ηγέτης
στα αιολικά

Μάριος Ζάγγας,
επικεφαλής
της Vestas Hellas

γενναία βήματα, ταχύτητα, και όγκος
για να προχωρήσουμε σωστά. Η Ελλάδα έχει ευκαιρίες και εγχώριας
προστιθέμενης αξίας στα θαλάσσια
αιολικά, με κατασκευή καλωδίων,
πλωτήρων κ.λπ.

παραχωρήσεις. Δηλαδή αν δεν κάνουμε ΑΠΕ, τι θα κάνουμε; Θα βγάζουμε καπνό στην Πτολεμαΐδα και τη
Μεγαλόπολη; Θα πληρώνουμε
diesel στα νησιά; Θα φτιάξουμε πυρηνικά;

Πώς σχολιάζετε τις αντιδράσεις
πολιτών για τα αιολικά πάρκα σε
ευαίσθητα οικοσυστήματα;
Όλες οι απόψεις, στο πλαίσιο της
λογικής και όχι του συναισθήματος,
είναι σεβαστές. Δύο πράγματα πρέπει να συγκρατούμε στο μυαλό μας
όταν συζητάμε για αντιδράσεις. Το
πρώτο, ότι οι εταιρίες που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα περνούν μία
εξαντλητική και πολυετή αδειοδοτική διαδικασία περιβαλλοντικών και
άλλων όρων, που διασφαλίζουν την
ορθότητα του εγχειρήματος. Το δεύτερο, ότι, για να απολαμβάνουμε
ανάπτυξη, ενεργειακή επάρκεια,
φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, ένα βιώσιμο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά
μας, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες

Η Κίνα απειλεί την ηγετική θέση
της Vestas στην παγκόσμια αγορά, από πλευράς κόστους και παραγωγής μεγαλύτερων ανεμογεννητριών;
Όλοι οι ανταγωνιστές μας είναι σεβαστοί και βοηθούν στη διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου
όλοι γινόμαστε καλύτεροι. Οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών από
την Κίνα έχουν για πολλά χρόνια στηριχτεί στην τεράστια αγορά της Κίνας. Η παγκοσμιοποίηση της παρουσίας τους πρέπει να περάσει από ορισμένα ορόσημα (πιστοποίηση, πρότυπα ποιότητας, τοπική παρουσία και
υποστήριξη κ.λπ.) και ο χρόνος θα
δείξει ποιος θα μπορέσει να κερδίσει
το σχετικό στοίχημα.

Η Vestas Wind Systems
A/S ιδρύθηκε το 1945 και
είναι δανέζικη εταιρεία
κατασκευής, πώλησης, εγκατάστασης και εξυπηρέτησης ανεμογεννητριών
και, με πλέον των 154 GW
ανεμογεννητριών σε 87
χώρες, έχει εγκαταστήσει
περισσότερη αιολική ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παγκοσμίως.
Λειτουργεί εργοστάσια παραγωγής σε: Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ταϊβάν, Ινδία, Ιταλία, Ρουμανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία,
Αυστραλία, Κίνα, Βραζιλία, Πολωνία και Ηνωμένες Πολιτείες. Απασχολεί
περισσότερα από 25.000
άτομα παγκοσμίως.
«Τον Ιανουάριο του 2022,
η Vestas ονομάστηκε η πιο
βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο στη 18η κατηγορία κατάταξη Global 100, που
δημοσιεύτηκε από τους
Corporate Knights. Η κατάταξη βασίζεται σε μια
λεπτομερή αξιολόγηση
6.914 εισηγμένων στο
χρηματιστήριο εταιρειών,
η καθεμία με έσοδα άνω
του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, όπου αξιολογείται η απόδοση σε μια
σειρά μετρήσεων βιωσιμότητας».

ΡOLITICAL

42

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ηράκλειο

Δήμαρχος και Ελβετός πρέσβης συζήτησαν
θέματα τουρισμού και πολιτισμού
Τον πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα Olaf Kjelsen δέχτηκε στο γραφείο του ο
δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, παρουσία του προξένου της Ελβετίας
Jacques Baudevin και της επίτιμης προξένου της Αυστρίας και εκπροσώπου της
Πρεσβείας της Ελβετίας στην Κρήτη Μαρίτας Καράτζη. Στην εθιμοτυπική συνάντηση
συζητήθηκαν τρόποι διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ Κρήτης και Ελβετίας σε
τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Ειδικότερα
συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω αύξησης της τουριστικής κίνησης από την Ελβετία
προς στην Κρήτη και αντίστροφα. Ο δήμαρχος και ο πρέσβης από κοινού εξέφρασαν
την πεποίθηση ότι θα επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες για την αύξηση της τουριστικής
κίνησης στην Κρήτη τη φετινή περίοδο, μετά τις δυσκολίες που προκάλεσε σε
παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία.

Τρίκαλα

Θεραπευτική κολύμβηση
για παιδιά με αναπηρία

Πιλοτικό πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης
για παιδιά με αναπηρία δρομολογείται για πρώτη
φορά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Άθλησης για
Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2021-22. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων και του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και στοχεύει στην παροχή προγραμμάτων προσαρμοσμένης άσκησης και σπορ σε ασκούμενους (παιδιά με ενήλικες) με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε κάθε μάθημα στο νερό,
δίνεται η δυνατότητα εξατομικευμένης υποστήριξης
και καθοδήγησης κάθε παιδιού με αναπηρία με την
παρουσία ενός φοιτητή/φοιτήτριας της ειδικότητας
ειδικής φυσικής αγωγής ως βοηθού για κάθε παιδί
(αναλογία 1:1). Το πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης ξεκίνησε πιλοτικά με έναν μικρό αριθμό παιδιών με αναπηρία αυτό το καλοκαίρι και ευελπιστεί
σε διεύρυνση του αριθμού συμμετεχόντων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την επόμενη χρονιά.

!

Οι δήμοι θα επιχορηγούν
Αστυνομία, Λιμενικό
και Πυροσβεστική

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το
οποίο προβλέπεται η δυνατότητα των δήμων
να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος,
που δρουν εντός των διοικητικών τους
ορίων. Ειδικότερα, με το άρθρο 16, με τίτλο
«Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών
αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού
Σώματος από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού»,
του νομοσχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προστίθενται και οι ΟΤΑ Α’
βαθμού στην παρ.5 του αρ.54 του
ν.4662/2020 (όπου μέχρι τώρα αναφέρονταν
μόνο οι περιφέρειες).

ΟΤΑ

Συνέδριο δομών ΚΔΑΠ
και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των δήμων

Το 4ο συνέδριο δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των δήμων,
με θέμα «Ένας θεσμός-πυλώνας κοινωνικής πολιτικής για
το παιδί και την οικογένεια», διοργανώνει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών-Ατόμων με Αναπηρίες
(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) των δήμων (ΠΑΣΕΚΔΑΠ), σε συνεργασία με
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τόσο το έργο, την ποιότητα των υπηρεσιών και την προσφορά των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στις τοπικές κοινωνίες μέχρι σήμερα όσο και τα περιθώρια εξέλιξης
των δομών σε επίπεδο σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων,
μέσω της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω σε διεθνώς εφαρμοσμένες πρακτικές αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου των παιδιών και παιδιών/ατόμων με αναπηρία. Επίσης, θα κατατεθούν και θα συζητηθούν προτάσεις
για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των δομών, την ενίσχυσή τους εκ μέρους της Πολιτείας και της θωράκισης της συνέχισης της λειτουργίας τους στο διηνεκές.
Το συνέδριο γίνεται σήμερα στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο
«Μιλτιάδης Έβερτ», στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε ποιον δήμο της Αττικής, πολύ κοντά στο κέντρο, ο «γαλάζιος» δήμαρχος έχει φτάσει
στα όριά του λόγω των μεγάλων
απωλειών προσωπικού εξαιτίας της κινητικότητας; Μάλιστα, έχει ήδη ενημερώσει τη
διοίκηση της ΚΕΔΕ ότι έχει
πρόθεση να «κλείσει τον δήμο»
σε ένδειξη διαμαρτυρίας…
Άλλωστε, όπως υποστηρίζει,
αν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα, οι υπηρεσίες θα κλείσουν
μόνες τους, καθώς δεν θα
έχουν εργαζόμενους…

Πέντε νέα οχήματα
καθαριότητας
Με νέα οχήματα ενισχύθηκε ο στόλος του τομέα Καθαριότητας του
Δήμου Πειραιά, εκσυγχρονίζοντας
ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες
αποκομιδής των απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα, ο δήμος παρέλαβε,
παρουσία του δημάρχου Γιάννη
Μώραλη, πέντε οχήματα, δύο σάρωθρα και τρία απορριμματοφόρα
μικρού μεγέθους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε πιο στενούς δρόμους της πόλης. Σημειώνεται ότι το
επόμενο διάστημα ο Δήμος Πειραιά
θα παραλάβει και άλλα οχήματα για
την ενίσχυση του στόλου της Καθαριότητας. Όπως επεσήμανε ο κ.
Μώραλης: «Η νέα παραλαβή των
οχημάτων συμβάλλει στη βελτίωση
της καθημερινότητας στην πόλη
μας, καθώς και στην ικανοποίηση
των δημοτών και τη δική μας ότι είμαστε πλέον μια καθαρή πόλη».

Αμέριστη στήριξη στο
«Χαμόγελο του Παιδιού»

Τ

ην αμέριστη στήριξή του στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τη φροντίδα
του προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και την πληθώρα δράσεων
και πρωτοβουλιών ενάντια στην εξαφάνιση
και υπέρ της ασφάλειάς τους, εξέφρασε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στην εκδήλωση που διοργανώθηκε
στο Ζάππειο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για
τα Εξαφανισμένα Παιδιά.
Ο κ. Πατούλης εξήρε το έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού» και επισήμανε την
ανάγκη συνεργασίας της διεθνούς κοινότητας, καθώς, όπως υποστήριξε, «μόνον
τα οργανωμένα δίκτυα με τη συνεργασία
των εθνικών αλλά και διεθνών αρχών
μπορούν να δώσουν τη λύση στις σύγχρονες κοινωνίες». Ο περιφερειάρχης τόνισε
ότι «είμαστε εδώ με τη διαρκή δέσμευσή
μας να αγωνιζόμαστε για έναν πιο ασφαλή

κόσμο για κάθε παιδί» και επεσήμανε ότι
«για την Περιφέρεια Αττικής, κάθε παιδί
που λείπει είναι πάρα πολύ! Ως Περιφέρεια Αττικής αλλά και ως Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, δίνουμε το
ηχηρό “παρών” στη σημερινή διοργάνωση, η οποία παρουσιάζει τα ανανεωμένα
εργαλεία για τους ήρωες της παιδικής
προστασίας».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» τιμώντας την υπόσχεση
που είχε δοθεί στη Φώφη Γεννηματά παρουσίασε το Σχέδιο Νόμου που εκπόνησε
για την πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών εξαφάνισης στη χώρα μας. Ο κ.
Πατούλης συνεχάρη το «Χαμόγελο» και
τον πρόεδρό του Κώστα Γιαννόπουλο για
τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επισημαίνοντας πως τιμά με τον καλύτερο τρόπο
και τη μνήμη της αείμνηστης πολιτικού
που έφυγε τόσο πρόωρα.

Στενότερη συνεργασία
των δήμων Ελλάδας Βαυαρίας
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών
της Βαυαρίας Γιόαχιμ Χέρμαν στο πλαίσιο
επίσκεψης που πραγματοποιούν στη χώρα
μας μέλη αντιπροσωπείας του βαυαρικού Κοινοβουλίου, όπου διερευνήθηκαν τα περιθώρια βελτίωσης της διμερούς συνεργασίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Βορίδης παρείχε τη στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων Ελλάδας και Βαυαρίας, στη βάση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από
την Ελληνογερμανική Συνέλευση και σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνήθηκε η συνεργασία των υπουργείων Εσωτερικών στην ανταλλαγή στοιχείων αναφορικά με το θέμα των
αδελφοποιήσεων. Παράλληλα πρότεινε να διευκολύνει τη συνεργασία της ΚΕΔΕ με την αντίστοιχη γερμανική ένωση, προκειμένου να ανιχνεύσουν από κοινού τις σχετικές δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό το εγχείρημα.

Εθελοντικός
καθαρισμός σε
Δάσος και Ρέμα
Αύριο, Κυριακή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο της 8ης Γιορτής Περιβάλλοντος
του Δήμου Βριλησσίων, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος εθελοντικός
περιμετρικός καθαρισμός του Δάσους Θεόκλητου και της εφαπτόμενής
του παραρεματίου περιοχής, σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης και
τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).
O δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης καλεί τους δημότες να
συμμετάσχουν στον εθελοντικό καθαρισμό των δασικών περιοχών, ενημερώνοντας πως το ραντεβού έχει οριστεί στις 10.00, στη συμβολή Παύλου
Μελά και Λ. Πεντέλης καθώς και ότι οι
συμμετέχοντες στη δράση πρέπει να
φέρουν βασική πεζοπορική περιβολή.

Ακόμη πιο «καφέ»
ο Δήμος Καλλιθέας
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης που έχει στόχο την ενίσχυση
του συστήματος διαλογής στην πηγή, ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης παρέδωσε δύο απορριμματοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας, 875 καφέ κάδους και κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης στον Δήμο Καλλιθέας.
Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο προμήθειας εξοπλισμού με τον οποίο ενισχύεται συνολικά ο δήμος με 4 απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων και 1.100 καφέ κάδους και κυτία
εσωτερικής ανακύκλωσης.
Ο κ. Πατούλης κατά την παράδοση του
εξοπλισμού στον δήμαρχο Δημήτρη
Κάρναβο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος κατά την
πρώτη φάση, καθώς και για τις δράσεις της περιφέρειας συνολικά σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία.
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«Κόφτης» στη χρήση…
των κλιματιστικών

Ε

κτακτο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας με… δελτίο στη χρήση κλιματιστικών
στα δημόσια κτίρια θα προωθήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να περιορίσει
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
αναμένεται να πιέσει το σύστημα λόγω και της
αυξημένης ζήτησης, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης μεγάλης τουριστικής κίνησης.

Θα μπει «κόφτης»
Χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην τηλεόραση
του ΣΚΑΪ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπει
«κόφτης» στη χρήση των κλιματιστικών μέσα στο
καλοκαίρι, ενώ στο σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η χρήση τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να περιοριστεί η προσέλευση υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους και να περιοριστεί η χρήση των κλιματιστικών. Το σχέδιο
που προωθεί η κυβέρνηση θα θέτει σε πρώτο
πλάνο τις αλλαγές συστημάτων κλιματισμού και
θέρμανσης σε δομές αιχμής (νοσοκομεία, υπηρεσίες κλπ), ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει με
ταχύτατους ρυθμούς η αντικατάσταση λαμπτήρων με αντίστοιχους τύπου LED.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

στην κατανάλωση κατά τους θερινούς μήνες.

Αντικατάσταση συσκευών
loukas1972@gmail.com

Αλλαγή συνηθειών
Παράλληλα, θα προωθηθεί καμπάνια για την
αλλαγή της συμπεριφοράς και των συνηθειών των
καταναλωτών, οι οποίοι, ούτως ή άλλως, προχωρούν σε περικοπές της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των δυσβάστακτων λογαριασμών. Το
θέμα της συνολικής αντιμετώπισης του περιορισμού της κατανάλωσης, υπό το πρίσμα της πιθανής διακοπής των ροών αερίου και πετρελαίου
από τη Ρωσία, θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής που
πραγματοποιείται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όπου
οι ηγέτες των χωρών καλούνται να αποφασίσουν
για τα βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα
σχέδια για τον περιορισμό της ενέργειας και τη
συνεχή απεξάρτηση από τις ρωσικές ενεργειακές
πηγές. Μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το συνολικό
σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι σίγουρο ότι θα περιλαμβάνει δραστικές περικοπές

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
συγκρατήσει την πίεση στο σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας, μέσω του προγράμματος αντικατάστασης των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών,
όπως τα κλιματιστικά, τα ψυγεία και οι καταψύκτες. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει
σε περίπου 15 μέρες και στόχος της κυβέρνησης
είναι να εξαντληθούν σε πρώτη φάση τα 100 εκατ.
ευρώ μέσω αγοράς 350.000-380.000 συσκευών,
ενώ στη συνέχεια αναμένεται να υπάρξει και διεύρυνσή του. Το ποσοστό της επιδότησης θα διαμορφωθεί μεταξύ 35% και 50%, ενώ, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που
θα έχει κάθε νοικοκυριό εκτιμάται σε 1.000 κιλοβατώρες τον χρόνο.

Προωθείται έκτακτο σχέδιο
εξοικονόμησης ενέργειας
από την κυβέρνηση
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«Ψαλίδι» στην κατανάλωση ρεύματος τον Απρίλιο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος και η
αβεβαιότητα για την εξέλιξη των τιμών οδηγούν
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Και η συμπεριφορά αυτή αποτυπώθηκε για
πρώτη φορά στο μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Απρίλιο. Πρόκειται για έναν μήνα κατά τον οποίο δεν επικράτησαν ακραίες καιρικές
συνθήκες, όπως χαμηλές θερμοκρασίες που θα
απαιτούσαν αυξημένη θέρμανση, και η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε. Συγκεκριμένα,
καταγράφηκε αξιοσημείωτη πτώση στο δίκτυο
διανομής, δηλαδή στην ηλεκτροδότηση των οικια-

κών καταναλωτών και των επιχειρήσεων χαμηλής
και μέσης τάσης.
Έτσι, τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα η κατανάλωση ρεύματος έπεσε κατά
6,7%. Η συνολική ζήτηση υποχώρησε κατά 3,79%,
αντίθετα η υψηλή τάση, από όπου ηλεκτροδοτούνται οι βαριές βιομηχανίες της χώρας, αύξησε κατά
3,3% την κατανάλωση. Οι βιομηχανίες φαίνεται,
λόγω και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας αλλά και των κλειστών και χαμηλών συμβάσεων
ρεύματος που έχουν, όχι απλώς να συνεχίζουν την
παραγωγή τους αλλά και να μην επηρεάζονται από
τις υψηλές τιμές της μεγαβατώρας.

Έκρηξη στην αγορά
των φωτοβολταϊκών
Του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υ

περάνω κάθε προσδοκίας για
τον κλάδο των φωτοβολταϊκών εξελίχθηκε η διεθνούς
φήμης έκθεση Intersolar Europe 2022, με τα μηνύματα των Ελλήνων συμμετεχόντων να συγκλίνουν
στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης
που ανοίγονται για τον κλάδο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, χωρίς να παραλείπουν να υπογραμμίζουν προβληματισμούς και ανησυχίες της αγοράς, μέσα σε ένα περιβάλλον που θυμίζει έως
και «κινούμενη άμμο», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε.
Από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2022
πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο και έκθεση Intersolar Europe
2022, με τα νούμερα να ξεπερνούν
κάθε προηγούμενο: 1.356 εκθέτες
από 46 χώρες, 65.000 επισκέπτες από
149 χώρες, συνιστώντας αύξηση επι-

σκεπτών της τάξης του 33% σε σχέση
με το 2019.
Στις ανταποκρίσεις των ελληνικών
εταιρειών που συμμετείχαν, «κοινό
τόπο» αποτελούν οι εκτιμήσεις για
εκτίναξη της ζήτησης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά και στη χώρα μας, το
τρομακτικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις, γεγονός που
επιβεβαιώνεται από τα πολυάριθμα
deals που έκλεισαν στο πλαίσιο της
έκθεσης, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη που συμμετείχαν.

Ο ρόλος του χρόνου παράδοσης
Βασικό στοιχείο που συνθέτει το
προφίλ του κλάδου την «επόμενη
ημέρα» αποτελεί η έμφαση, πλέον,
σε πάρκα μεγάλης κλίμακας ανά την
Ευρώπη, καθώς και στο κομμάτι της
αποθήκευσης με υβριδικά έργα που
συνδυάζουν φωτοβολταϊκά με μπαταρίες.

Όπως μεταφέρουν τα στελέχη του
κλάδου, αν και παράδοξο, η αγορά
ενδιαφέρεται περισσότερο για τους
χρόνους υλοποίησης ενός έργου και
επομένως για την ταχύτερη δυνατή
παράδοση του εξοπλισμού, παρά για
το κόστος, το οποίο μέχρι πρότινος
αποτελούσε νούμερο ένα θέμα διαπραγμάτευσης. Αυτό γιατί, όπως
εξηγούν οι ίδιοι, οι εξαιρετικά υψηλές χρηματιστηριακές τιμές ρεύματος έχουν επιταχύνει θεαματικά τους
χρόνους απόσβεσης, με αποτέλεσμα
το κρίσιμο σήμερα να είναι πόσο
γρήγορα θα ενταχθεί ένα έργο στο
δίκτυο.
Στις προκλήσεις που έχει μπροστά
του ο κλάδος ξεχωρίζουν οι αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα ως απόρροια της ασφυξίας
στην οποία έχει περιέλθει το λιμάνι
της Σαγκάης, καθώς και το «τι μέλλει
γενέσθαι» με τα μικρά πάρκα, που

πλέον δεν λείπουν οι εκτιμήσεις για
εποχή που περνά ανεπιστρεπτί. Σε
κάθε περίπτωση, οι μικροί επενδυτές
στα 500άρια έως και 1 MW αναμένεται να δεχθούν ισχυρές πιέσεις τα
επόμενα χρόνια, με ορισμένα έργα να
βρίσκονται στο όριο μεταξύ βιωσιμότητας και μη βιωσιμότητας.

Οι ελληνικές εταιρείες που
συμμετείχαν στη διεθνή
έκθεση Intersolar Europe
2022 έλαβαν… μήνυμα για
πλήρη αναδιάρθρωση του
κλάδου και τρομακτικό
επιχειρηματικό ενδιαφέρον
σε νέες επενδύσεις

ΡOLITICAL

46

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Καραμανλής: Στοχεύουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών
επενδύει στις βιώσιμες υποδομές, οι
οποίες θα μετατρέψουν την Αθήνα σε μια
πόλη προσβάσιμη για όλους, ενώ στον
συνολικό σχεδιασμό εντάσσεται και η
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με σκοπό να επιλυθεί οριστικά το
κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει καθημερινά τους πολίτες.
Για πρώτη φορά το υπουργείο πρόκειται να συστήσει έναν μητροπολιτικό φορέα με σκοπό να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων ώστε όλοι

οι συναρμόδιοι φορείς να κάθονται σε
ένα τραπέζι και να λύνουν όλα τα ζητήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό.
Ο Κώστας Καραμανλής, καλεσμένος
σε τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκε και
στο μεγαλύτερο έργο ανάπλασης, στην
έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, το οποίο θα συνοδεύσουν οδικά έργα όπως η υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως.
Ο υπουργός υπενθύμισε και άλλα μεγάλα οδικά έργα, τα οποία δρομολογούνται και θα δώσουν σημαντι-

κή «ανάσα» σε ιδιαίτερα βεβαρυμένες περιοχές της
Αττικής, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού από τη
λεωφόρο Κύμης προς την εθνική οδό, καθώς και οι
επεκτάσεις προς Ραφήνα και Λαύριο αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΜ, καθημερινά κυκλοφορούν
πλέον στους δρόμους της Αθήνας 1.350 οχήματα των
Αστικών Συγκοινωνιών, ενισχύοντας σημαντικά το
συγκοινωνιακό έργο, ενώ το υπουργείο προχωρά και
στον διαγωνισμό για την προμήθεια 650 νέων, σύγχρονων και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορείων, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο της ΟΣΥ.
Ρ.Σ.

Η Ν. Κορέα
άνοιξε πάλι
τα... φτερά της
για Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Π

εραιτέρω άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας επιδιώκει το αρμόδιο υπουργείο σε μια συντονισμένη
προσπάθεια ανάκαμψης και επανεκκίνησης της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδας. Τα βήματα προσέλκυσης τουριστών από τη Σεούλ, τη μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας,
είναι μεθοδικά και στοχευμένα.
Λίγο μετά την ανακοίνωση για την
επανεκκίνηση των απευθείας πτήσεων τσάρτερ μεταξύ Σεούλ και Αθήνας
τον προσεχή Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, το ελληνικό υπουργείο Τουρισμού εστιάζει πλέον στη σημασία
έναρξης προγραμματισμένων απευθείας πτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, η υφυπουργός
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη και η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου συμμετείχαν σε γεύμα εργασίας με εκπροσώπους πέντε μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων της
Νότιας Κορέας στο πλαίσιο ταξιδιού
εξοικείωσης, το οποίο διοργανώθηκε
από τη Διεθνή Πρωτοβουλία «Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας» της
AHEPA Αχαΐας. Στη διοργάνωση μετείχαν η Περιφέρεια Αττικής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και η πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ.

Συζήτησαν τις νέες τάσεις
της αγοράς
Στο ταξίδι εξοικείωσης συμμετείχαν
οι εκπρόσωποι τριών κορυφαίων ταξιδιωτικών ομίλων της κορεατικής αγο-

ράς με υψηλή
δραστηριοποίηση
στην Ευρώπη, οι Lotte Tour, Hana Tour
και Hanjin Tour, όπως και δύο ανερχόμενες διαδικτυακές ταξιδιωτικές
πλατφόρμες, η My Real Trip και η Yellow Ballon, οι οποίες προσφέρουν περισσότερα από 23.000 προϊόντα για ταξίδια στο εξωτερικό σε περισσότερες
από 800 πόλεις παγκοσμίως.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας
της Κορέας με τη χώρα μας σε διάφορες μορφές τουρισμού, ενώ σημαντική
εξέλιξη αποτελεί η επανέναρξη απευθείας ναυλωμένων πτήσεων Σεούλ Αθήνας.
Οι Κορεάτες πράκτορες συναντήθηκαν στα γραφεία του ΕΟΤ και με τη γενική διευθύντρια Σοφία Λαζαρίδου και
συζήτησαν τις νέες τάσεις στην αγορά

της Νότιας Κορέας στη μετα-Covid
εποχή, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας για την υλοποίηση στοχευμένων κοινών προγραμμάτων προβολής και προώθησης ελληνικών προορισμών στην αγορά, προκειμένου να
αξιοποιηθεί η δυναμική που έχει καταγραφεί σε σχέση με τα ταξίδια προς
Ελλάδα.

Στόχος της Αθήνας
για να προσελκύει
επισκέπτες από τη Σεούλ
είναι οι απευθείας πτήσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς
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Το δυναμικό
comeback
του Κόκκαλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

ταν 13 Νοεμβρίου του 2020
όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης
αποφάσισε να αναλάβει εκ
νέου τα ηνία της δανεισμένης Intralot, αναλαμβάνοντας εκτός
από τη θέση του προέδρου που ήδη
κατείχε και το μάχιμο πόστο του διευθύνοντος συμβούλου. Το δυναμικό
come back του πολύπειρου επιχειρηματία και η εμπλοκή του στην αλλαγή
σελίδας της εισηγμένης είχαν ως αποτέλεσμα να κλειδώσει η συμφωνία με
τους ομολογιούχους. Τα δύο χρόνια
επαναδραστηριοποίησης του Σωκράτη Κόκκαλη επισφραγίστηκαν με την
επιστροφή της εταιρείας το 2021 σε
ισχυρή κερδοφορία, θέτοντας τις βάσεις για συνέχιση της αναπτυξιακής
πορείας.
Αύξηση 20% στα έσοδα του ομίλου
ανακοίνωσε η Intralot για το 2021, ενώ
τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα
110,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
66,9% σε ετήσια βάση.
Συγκεκριμένα, πέρσι τα έσοδα του
ομίλου διαμορφώθηκαν στα 414,0
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε
ετήσια βάση. Κατά την ίδια περίοδο, τα
κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα
110,4 εκατ. ευρώ, με άνοδο 66,9% σε
ετήσια βάση. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 26,6 εκατ. ευρώ κέρδη, σε
σύγκριση με ζημίες 102,9 εκατ. ευρώ
το 2020, επηρεασμένο από το one-off
κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους 88,5 εκατ.
ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε εντός
του γ’ τριμήνου.

Επιστροφή στην κερδοφορία
Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα
αποτυπώνουν τo turn around story
της εισηγμένης, ενώ η σημαντική μείωση του δανεισμού θέτει τις βάσεις
για περαιτέρω ενίσχυση των λειτουρ-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

γικών κερδών.
Σημειώνεται πως ο καθαρός
δανεισμός ανήλθε στα 497,2
εκατ. ευρώ στο τέλος του
2021, μειωμένος κατά
153,9 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020. O
δείκτης Net Debt/EBITDA στο 4,5x έναντι 9,8x
το 2020. Ο συνολικός δανεισμός υποχώρησε κατά
146,6 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον Δεκέμβριο του 2020.

ΑΜΚ και στο βάθος είσοδος
στο Nasdaq
Παράλληλα η Intralot ενισχύεται
κεφαλαιακά, καθώς προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή. Σχολιάζοντας την ΑΜΚ, o Σωκράτης Κόκκαλης σημείωσε πως με
την ΑΜΚ κλείνει ουσιαστικά μια διετία
σκληρών διαπραγματεύσεων με τους
ομολογιούχους. Στόχος, υπογράμμισε, είναι η επαναγορά των μετοχών
(34%) της αμερικανικής θυγατρικής
από τους ομολογιούχους, η οποία έχει
ήδη συμφωνηθεί στους όρους της και
στο πλαίσιο της συναλλαγής.
Παράλληλα, ανέφερε πως το ενδιαφέρον από τον στρατηγικό επενδυτή
ήταν δικαιολογημένο, καθώς δεν διέθετε δραστηριότητα σε λοταριακά παιχνίδια, τομέα στον οποίο η Intralot είναι πολύ δυνατή. «Η σύμπραξη αυτή
μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε περαιτέρω στην αγορά των ΗΠΑ. Η ΑΜΚ
θα έχει μια θετική επίδραση και στους
μετόχους της εταιρείας αλλά και
στους μετόχους της Standard Gene-

ral. Είχαμε και
άλλες προτάσεις συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot,
αλλά προτιμήσαμε να συνεργαστούμε
με έναν ισχυρό παίκτη της διεθνούς
αγοράς τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος
επιπλέον διατίθεται να αποκτήσει μεγάλο μέρος των αδιάθετων της ΑΜΚ»,
σημείωσε.
Ο κ. Κόκκαλης, συνεχίζοντας την
τοποθέτησή του, χαρακτήρισε ως επίπονη τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης, ιδιαίτερα υπό το αμερικανικό
πλαίσιο και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του. «Θα προχωρήσουμε με άλλες δυνάμεις και προοπτικές μετά την
ολοκλήρωση της ΑΜΚ», κατέληξε.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα
γίνει υπέρ παλαιών μετόχων και θα
συνοδευτεί από την υπογραφή δεσμευτικού μνημονίου κατανόησης με
το αμερικανικό fund Standard General. Πρόκειται για τον στρατηγικό
επενδυτή που έχει αναλάβει να αποκτήσει, έναντι τιμήματος έως 0,58 ευρώ ανά μετοχή, τμήμα -έως το 33,3%
του μετοχικού κεφαλαίου- των μη
αναληφθεισών μετοχών (αδιάθετα).

Τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ,
που δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον
περασμένο Αύγουστο. Για τη θυγατρική στις ΗΠΑ υφίσταται και σχεδιασμός για την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Το fund Standard
General από τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται σε επενδύσεις στον χώρο των καζίνων, των τυχερών παιχνιδιών και
των μέσων ενημέρωσης.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες,
η είσοδος της αμερικανικής θυγατρικής της Ιntralot στον Nasdaq θα είναι
η αρχή για μια σταδιακή εισαγωγή
ολόκληρου του ομίλου, που θα είναι το
τρίτο στάδιο του σχεδίου Κόκκαλη για
τον «εξαμερικανισμό» του ομίλου της
Intralot.

Νέα εποχή για την Ιntralot
που κοιτάζει προς Nasdaq
- Η ΑΜΚ της εισηγμένης
και ο στρατηγικός
επενδυτής
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ΧΑ: Το διεθνές κλίμα, διαμορφωτής της τάσης

Π

ροσπαθεί να βρει ανοδικό βηματισμό το ελληνικό χρηματιστήριο, με την πλειονότητα
των αναλυτών να αναγνωρίζει την επικινδυνότητα του διεθνούς κλίματος αλλά να θεωρεί ότι οι
μερισματικές αποδόσεις των εγχώριων εισηγμένων
μπορούν να μειώσουν τους «εισαγόμενους κραδασμούς». Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το
«gap» μεταξύ 880 και 888 μονάδων, ενώ όσο δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 847, 838 ή, έστω, υψηλότερα των 832 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), οι αγοραστές έχουν δικαίωμα στην ελπίδα να
επιδιώξουν αναμέτρηση με τις 886 - 898 μονάδες,
μέσα στις οποίες συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών
και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 898 θα δώσει κίνηση προς τις 944 και 950 μονάδες. Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 832 μονάδες, θα είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία της ζώνης 818 - 794, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων. Αναφορικά
με τον FTSE25, έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα
των 2.010 μονάδων και με ενδιάμεση στήριξη στις 2.052 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Κλείσιμο χαμηλότερα των 2.010 μπορεί να σπρώξει προς τις 2.000 και 1.975 - 1.970 μονάδες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H ΔΕΔΑ για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Αερίου
(ΔΕΔΑ) είναι μια υπεύθυνη εταιρεία που
σκέπτεται συλλογικά στοχεύοντας να
τροφοδοτήσει την οικονομία με φιλική
προς το περιβάλλον ενέργεια και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ταυτόχρονα «ακούει», δέχεται και προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Η ΔΕΔΑ υλοποιεί έναν κύκλο δράσεων
στο πλαίσιο της Εταιρικής και Κοινωνικής
Ευθύνης, με πιο πρόσφατη τη δράση «Radar», ένα πρόγραμμα που εντοπίζει μαθησιακές δυσκολίες έγκαιρα και έγκυρα.
Στη δράση έπειτα από μελέτη δέκα χρόνων από ομάδα επιστημόνων από το Harvard, Columbia και Cornell, συμμετείχαν δωρεάν 181 μαθητές από
τον Δήμο Κομοτηνής. Στην αναγνωστική εξέταση χρησιμοποιήθηκε η καινοτόμα μέθοδος της οφθαλμικής
ιχνηλάτησης «eyeradar». Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά, καθώς το 59% των μαθητών διαγνώστηκε με μη τυπικές αναγνωστικές δεξιότητες.
«Στη ΔΕΔΑ στόχος μας είναι να είμαστε μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας και συμπλήρωσε ότι η
εταιρεία θα εξακολουθήσει να παρέχει ενέργεια στην κοινωνία υποστηρίζοντας δράσεις που αφορούν το
κοινωνικό σύνολο και τις ανάγκες του.

Νέος αμπελώνας από το Κτήμα Λαζαρίδη
Νέο αμπελώνα στη Δράμα ετοιμάζει το Κτήμα Λαζαρίδη, η ίδρυση του οποίου εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο και αφορά την αγορά μηχανολογικού καλλιεργητικού εξοπλισμού και την κατασκευή νέων
κτιριακών υποδομών. Το επενδυτικό σχέδιο συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 630.628 ευρώ θα ενισχυθεί με φορολογική απαλλαγή συνολικού ύψους
283.782 ευρώ.

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H Lamda και τα malls
Το πρώτο
βήμα για
την αξιοποίηση του
οχήματος
της Lamda
Malls έκανε η Lamda Development, εξαγοράζοντας το ποσοστό μειοψηφίας που κατείχε
η Varde έναντι 109 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά
μάλιστα έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία, καθώς η κίνηση και η
απόδοση στα εμπορικά κέντρα επιστρέφουν στα προ πανδημίας επίπεδα γρηγορότερα του αναμενομένου και με αυξητική τάση. Την ίδια στιγμή η αγορά αναμένει τα επόμενα βήματα, καθώς από τη μία
υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον
από εμπόρους για τα δύο εμπορικά κέντρα που θα αναπτυχθούν στο Ελληνικό,
ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία εξετάζει την
περίπτωση εξαγοράς και νέων ποιοτικών
ακινήτων, εφόσον παρουσιαστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.

Πέντε βραβεία για τη SoftOne
Μεταξύ των μεγάλων νικητών της τελετής απονομής των Cloud Computing
Awards 2022 υπήρξε η SoftOne, αποσπώντας 5 συνολικά βραβεία για την
καινοτομία και την τεχνολογική αριστεία
των cloud λύσεών της, καθώς και την
επιτυχημένη υλοποίησή τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της αγοράς,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η νέα
διάκριση της εταιρείας στον κορυφαίο
ετήσιο θεσμό ανάδειξης πρωτοποριακών τεχνολογιών, πρακτικών και εφαρμογών επιβεβαιώνει την καθοριστική
και έμπρακτη συμβολή των cloud λύσεων και υπηρεσιών της SoftOne στη διαδικασία μετάβασης κάθε επιχείρησης
στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Στην Entersoft το 75%
της BIT Software Romania
Το 75% της BIT Software, ενός από τους
πιο δυναμικούς παρόχους επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία, εξαγόρασε η Entersoft. Μετά την εξαγορά ο Όμιλος Entersoft ουσιαστικά διπλασιάζει την
αγορά στην οποία απευθύνεται. Μαζί με
τη δική της θυγατρική στη χώρα, ο Όμιλος Entersoft θα είναι πλέον ένας από
τους κορυφαίους προμηθευτές επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία με
το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων,
όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική
ανακοίνωση.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στην πλατφόρμα Vodadone TV
το Disney+ από 14 Ιουνίου

ΔΕΗ: EBITDA €170 εκατ.
το πρώτο τρίμηνο
Alpha Bank:
Κέρδη 125,4 εκατ. ευρώ

Aegean: Ανάκαμψη εσόδων
και αύξηση επιβατών

Με ισχυρή αύξηση του Ενοποιημένου Κύκλου
Εργασιών της στα 120,8 εκατ. ευρώ, καθώς υποχωρούν σταδιακά οι επιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον, ολοκλήρωσε το α’ τρίμηνο η Aegean, κατά το
οποίο ταξίδεψαν 1,5 εκατ. επιβάτες στο δίκτυό της.
Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Aegean, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €120,8 εκατ. το
2022 από μόλις €44,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2021. Το α’ τρίμηνο του 2022 ο όμιλος προσέφερε 2,3 εκατ. θέσεις και μετέφερε 1,5 εκατ. επιβάτες.

United Group:
Αύξηση εσόδων 40%

Metro ΑΕΒΕ: Αυξημένες
οι πωλήσεις το 2021 κατά 2,3%
Αύξηση καθαρών πωλήσεων κατά 2,26% εμφάνισε η Metro AEBE το 2021 σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά. Ανήλθαν σε 1.36
δισ. € οι καθαρές πωλήσεις. Τα κέρδη προ
φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA)
ανήλθαν σε 57 εκατ. €, έναντι 58.7 εκατ. € το
2020 (μείωση 2,90%) λόγω του αντίκτυπου
της αύξησης των τιμών της ενέργειας από
τον Ιούλιο του 2021 και μετά. Τα My Market
διατήρησαν σταθερό το μερίδιό τους στην
αγορά, με το μέσο καλάθι να εμφανίζει αύξηση 4%. Η άρση των μέτρων εναντίον της
πανδημίας, το άνοιγμα της εστίασης και η
καλή τουριστική περίοδος του 2021 οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών
των Metro Cash & Carry.

Αύξηση εσόδων 40% κατέγραψε η United
Group στο α’ τρίμηνο του 2022 φτάνοντας τα
616,8 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση 34% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη μετά τις μισθώσεις (EBITDAal), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 215,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κατέγραψε μετά από φόρους ζημίες 45,2 εκατ. ευρώ
έναντι ζημίας 7,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2021. Η Wind Hellas, η οποία
και ενοποιήθηκε πλήρως στον Όμιλο, συνείσφερε στα έσοδα 139 εκατ. ευρώ ή το 23%
των εσόδων. Ανάλογη ήταν η συνεισφορά
της Vivacom Βουλγαρίας με έσοδα 138
εκατ. ευρώ.

Επεκτείνεται η υπηρεσία
delivery της Cosmote
Το BOX, η υπηρεσία food delivery της Cosmote, μεγαλώνει και επεκτείνεται συνεχώς,
καταφέρνοντας να φτάσει τα 10.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, διαθέσιμα σε 64 πόλεις
σε όλη την Ελλάδα, σε μόλις 3 χρόνια λειτουργίας. Στο ΒΟΧ οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν το αγαπημένο τους φαγητό ή ρόφημα μέσα από ένα πλήθος εστιατορίων και
καφέ. Η πλατφόρμα του ΒΟΧ εμπλουτίζεται
συνεχώς με νέες κατηγορίες προϊόντων και
με νέα καταστήματα όπως μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, ζαχαροπλαστεία,
καταστήματα με delicatessen και βιολογικά
προϊόντα, παντοπωλεία, ψιλικά, ανθοπωλεία
αλλά και pet shops.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε

παναλαμβανόμενα EBITDA 170 εκατ. ευρώ
στο α’ τρίμηνο ανακοίνωσε η ΔΕΗ από 226
εκατ. έναν χρόνο πριν, καταγράφοντας μείωση 24,6%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 7,6% από 20,3% λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού
αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων
εκπομπών C02 και συνακόλουθα και των τιμών της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία
της δραστηριότητας της εμπορίας παρά την αύξηση
του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές
της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με 1
μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε
σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του περιθωρίου
κέρδους της παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην
πράξη στη στήριξη των πελατών. Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.

Ισχυρό τρίμηνο με βελτίωση στην ποιότητα
της κερδοφορίας της ολοκλήρωσε η Alpha
Bank, κατά το οποίο οι νέες εκταμιεύσεις
δανείων της τράπεζας στην Ελλάδα ανήλθαν
στα 2,4 δισ. ευρώ, κυρίως στους κλάδους
κοινής ωφελείας, του εμπορίου, της ενέργειας, της μεταποίησης και του τουρισμού.
Παράλληλα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μειώθηκε σε 12% τον Μάρτιο
του 2022, από 43% έναν χρόνο πριν και αναμένεται να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό το β’ τρίμηνο. Επιπλέον καταγράφηκε
καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1 δισ.
ευρώ προς επιχειρήσεις.

Η Vodafone Ελλάδας
και η The
Walt Disney
Company
Ελλάδας
ενώνουν τις
δυνάμεις
τους με στόχο να προσφέρουν στους συνδρομητές του Vodafone TV συναρπαστικό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια, παρέχοντας πρόσβαση στη streaming υπηρεσία Disney+ μέσω
του Vodafone TV, με την έναρξη της υπηρεσίας
στην Ελλάδα στις 14 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, οι
συνδρομητές του Vodafone TV θα έχουν πρόσβαση στη streaming υπηρεσία Disney+, με
αποκλειστικούς προνομιακούς όρους και συναρπαστικό περιεχόμενο, που περιλαμβάνει
χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star
Wars, National Geographic και περιεχόμενο
γενικής ψυχαγωγίας, με τις πιο πρόσφατες παραγωγές των 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX και Searchlight Pictures.
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Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Όλο το παρασκήνιο για το θρίλερ στον ΣΚΑΪ
Τα πάνω κάτω έχουν έρθει το
τελευταίο διάστημα στην
πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ, καθώς όπως φαίνεται έρχονται
πολλές αλλαγές. Ο Άκης
Παυλόπουλος είναι η νέα
άφιξη, με το βασικό σενάριο να
τον θέλει να αναλαμβάνει την πολύ πρωινή ζώνη τις καθημερινές με
παρτενέρ του τη Λένα Φλυτζάνη. Τη
σκυτάλη θα παραλαμβάνει ο Δημήτρης Οικονόμου και αμέσως μετά ξεκινούν τα προβλήματα…
Ο μεγάλος πονοκέφαλος του ΣΚΑΪ,
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ξε-

κίνησε από τη Μαρία Αναστασοπούλου. Η δημοσιογράφος επιθυμούσε
να αναλάβει μόνη της την εκπομπή
που θα ξεκινά στις 10.00. Το κανάλι,
ωστόσο, δεν σκόπευε να της δώσει
εκπομπή χωρίς τηλεοπτικό ταίρι, ειδικά στην προεκλογική περίοδο που έρ-

χεται. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε,
ο σταθμός δεν ήταν διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να κάνει πίσω. Κάπως έτσι, λοιπόν,
ξεκίνησαν οι συζητήσεις της
Μαρίας Αναστασοπούλου με τα
άλλα κανάλια, μεταξύ αυτών και
με τον ΑΝΤ1. Επιθυμία του σταθμού
είναι να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη την επόμενη σεζόν,
στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».
Έτσι, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές
έδωσαν τα χέρια, η Μαρία Αναστασοπούλου φεύγει και ο ΣΚΑΪ είναι στην
αναζήτηση παρουσιαστών.

Πολλά τα ΕΡωΤηματικά στην ενημέρωση

Ο

ι πονοκέφαλοι της
ενημέρωσης δεν χτύπησαν μόνο την ιδιωτική τηλεόραση αλλά και τη
δημόσια. Οι αρχικές συζητήσεις για σπάσιμο των ζωνών
και αντικαταστάσεις κάποιων
παρουσιαστών φαίνεται πως
δεν είναι οι μόνοι γρίφοι που
καλείται να λύσει η ΕΡΤ το
επόμενο διάστημα, καθώς
ενδεχόμενες αποχωρήσεις προσώπων σε συνδυασμό με την προεκλογική περίοδο που έρχεται με βήμα ταχύ
πολλαπλασιάζουν τα ερωτηματικά που περιμένουν
απάντηση.
Ενώ ο Γιάννης Πιτταράς σκέφτεται πολύ σοβαρά την
πρόταση του ΣΚΑΪ για την πρωινή ζώνη, η δημόσια τηλεόραση μοιάζει να μην μπορεί να καταλήξει στα νέα πρό-

σωπα που αποζητά τόσο για τις
ενημερωτικές εκπομπές όσο
και για τα δελτία. Βασική αιτία
είναι οι μισθοί, καθώς οι «φτασμένοι» παρουσιαστές που
επιθυμούν να φέρουν οι ιθύνοντες από την ιδιωτική αγορά
είναι… ολίγον τι ακριβότεροι
από τα επίπεδα που κινούνται
τα μισθολόγια στη δημόσια τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.
Πάντως, όσο εκείνοι ψάχνουν, δεν
αποκλείεται να δούμε και περαιτέρω
αποχωρήσεις. Ας πούμε, η παρουσιάστρια
του κεντρικού δελτίου, Αντριάνα Παρασκευοπούλου, ακούγεται πως δεν έχει καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένει τις αποφάσεις της ΕΡΤ, αλλά στρέφει σιγά σιγά το βλέμμα της και έξω από τα όρια
του Ραδιομεγάρου.

Τα αδιέξοδα της Ιωάννας Μαλέσκου

Τα σχέδια για την επόμενη Eurovision

Η σχέση της με τον
ΣΚΑΪ πέρασε φέτος
από σαράντα κύματα. Τελικά, την περασμένη Τρίτη έγινε το πολυαναμενόμενο ραντεβού
της παρουσιάστριας με το κανάλι, όπου της ανακοινώθηκε πως με το τέλος
της σεζόν αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της. Έχοντας, όμως, η ίδια αρνηθεί την πρόταση που της έγινε πριν από
το Πάσχα από το Open για να αναλάβει το πρωινό και μη
έχοντας κάτι χειροπιαστό στα χέρια της, η Ιωάννα φαίνεται
πως αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα ή μάλλον… εκτός
τηλεοπτικού αέρα. Οι φήμες που τη θέλουν να συζητά με το
Star για τη μεσημεριανή ζώνη δεν επιβεβαιώνονται μέχρι
στιγμής, αν και δεν διαψεύδονται κιόλας.

Η Eurovision ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κερδίζει
την 8η θέση ύστερα από αρκετά χρόνια, με τη συμμετοχή
της Αμάντας Γεωργιάδη. Η ΕΡΤ είναι πολύ ικανοποιημένη
από το αποτέλεσμα, καθώς δεδομένων των συνθηκών -ο
πόλεμος στην Ουκρανία που επηρέασε τις ψήφους του
κοινού και ο ισχυρός ανταγωνισμός που έφερε πολλές
χώρες στα ψηλά του πίνακα-, η Ελλάδα είχε μια άρτια εμφάνιση και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.
Έτσι, όπως μαθαίνουμε, παρά τις «φωνές» που υπήρχαν
και φέτος ότι πρέπει το ελληνικό κοινό να αποφασίζει ποιος και με ποιο τραγούδι θα μας εκπροσωπεί στον διαγωνισμό, οι υπεύθυνοι της ΕΡΤ προσανατολίζονται σε απευθείας ανάθεση και για το 2023, καθώς θεωρούν ότι τα ακούσματα του κοινού στην Ελλάδα δεν ταυτίζονται σε μεγάλο
βαθμό με αυτά των Ευρωπαίων. Θεωρούν πως, για να έχει
η ελληνική συμμετοχή καλή πορεία, θα πρέπει να αποφασίζουν οι ειδικοί.

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...



Τη δυσαρέσκειά τους για τη μείωση της
διάρκειας της εκπομπής τους εξέφρασαν οι
«Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, Χρήστος Κούτρας και
Γιάννης Ντσούνος. Το δίδυμο που μετρά αρκετά
χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στα
πρωινά του καναλιού του Φαλήρου, παρακολουθεί παράλληλα όλο
αυτό το αλαλούμ που συμβαίνει στην πρωινή
ζώνη του σταθμού, αναμένοντας πού θα τοποθετηθούν τελικά και οι ίδιοι του χρόνου. Πάντως, όπως μαθαίνουμε, οι δύο πλευρές τα βρήκαν με ανανέωση στους… όρους της συνεργασίας τους.



«Κλείδωσαν» και παραμένουν στις
θέσεις τους και για την επόμενη σεζόν οι τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές του
Open, με παρουσιάστριες τις Μπέττυ Μαγγίρα, Ελένη Τσολάκη και Μάριον Μιχελιδάκη. Μάλιστα, ενώ για την τελευταία είχε
ακουστεί πως θα μετακινηθεί στην πρωινή
ζώνη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού θα συνεχίσει με το ίδιο κόνσεπτ στη μεσημεριανή ζώνη.



«Σκοντάφτει» η άφιξη του Νίκου Στραβελάκη
στον ΑΝΤ1, καθώς το αρχικό πλάνο για τη δημιουργία ενημερωτικής εκπομπής απέναντι από
τον Νίκο Ευαγγελάτο μοιάζει να μην είναι εφικτό, κυρίως λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Έλα, όμως, που έχει ραγίσει πλέον το
γυαλί και στη σχέση του με τη διεύθυνση ενημέρωσης του ΣΚΑΪ…



Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η
προετοιμασία του νέου σίριαλ της
ΕΡΤ με πρωταγωνιστή τον Σπύρο
Παπαδόπουλο, με
προσωρινό τίτλο
«Κάνε ότι κοιμάσαι». Σύμφωνα με
αποκλειστικές μας
πληροφορίες,
«έκλεισαν» και θα βρεθούν στο πλευρό του
οι Μαρίνα Ασλάνογλου, Έμιλυ Κολιανδρή,
Φωτεινή Μπαξεβάνη.



Ο Δημήτρης Καμπουράκης φαίνεται έτοιμος
να πει οριστικό αντίο στην τηλεόραση και να
περάσει στον χώρο της πολιτικής. Οι πληροφορίες μας λένε πως δόθηκαν τα χέρια και ο δημοσιογράφος θα είναι υποψήφιος στις επόμενες
βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στα
Χανιά.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική
Jaguar I-Pace AWD με 400 ίππους

POLITICAL AUTO

Π

οιος είπε ότι η Tesla έχει κερδίσει το
στοίχημα της ηλεκτροκίνησης; Θα λέγαμε ότι η κυριαρχία της συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι
ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες η μία μετά
την άλλη αποδεικνύουν ότι όχι μόνο την απειλούν
αλλά κοντεύουν να την ξεπεράσουν. Πόσω μάλλον όταν το ανταγωνιστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο
φέρει το σήμα της Jaguar και αφορά την κορυφαία I-Pace!
Να υπενθυμίσουμε πως η Jaguar I-Pace παρουσιάστηκε πριν από τρία χρόνια και πριν από λίγο καιρό
η Jaguar προχώρησε σε ορισμένες αναβαθμίσεις του
ηλεκτρικού SUV, δίνοντας έμφαση στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, στα συστήματα υποβοήθησης και στη δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης. Βέβαια, για να αποκτήσει κανείς το κορυφαίο ηλεκτρικό
μοντέλο, θα πρέπει να δαπανήσει περίπου 90.000 ευρώ, ωστόσο, η πολυτέλεια, η άνεση, ο εξοπλισμός αλλά και οι εκρηκτικές επιδόσεις σε κάνουν να ξεχνάς
το κόστος απόκτησης. Επίσης, το χαμηλό κόστος χρήσης θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο ικανοποίησης
σε όσους τολμήσουν να την αποκτήσουν.

Μοναδική σχεδίαση
Η I-Pace είναι μια «καθαρόαιμη» Jaguar, καθώς
από όποια μεριά και αν την κοιτάξεις θα σε κερδίσει,
μαγνητίζοντας το βλέμμα. Είναι μυώδης, απειλητική,
αλλά και πολυτελής, με μια κορυφαία αεροδυναμική,
αλουμινένια σιλουέτα. Το μικρό καπό, το τετράγωνο
πίσω τμήμα, το χαμηλό ύψος, όλα έχουν την ερμηνεία
τους προκειμένου να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
συνθήκες υιοθέτησης της άρτιας EV κατάρτισης.
Ο πίσω διαχύτης βοηθά τον αέρα να απομακρυνθεί

ομαλά από το όχημα, ελαχιστοποιώντας τις διαφορές
πίεσης. Επίσης οι πτυσσόμενες λαβές των θυρών διασφαλίζουν την ομαλή ροή του αέρα στα πλαϊνά τμήματα του αμαξώματος, βελτιώνοντας έτσι την αεροδυναμική.

Πολυτέλεια και υψηλή τεχνολογία
Στην καμπίνα επιβατών της I-Pace θα ανακαλύψει
κανείς ένα άκρως επιτυχημένο συνδυασμό ποιότητας
και σχεδίασης. Το νέο infotainment με την κεντρική
οθόνη αφής 10” και τη διασύνδεση με τον έγχρωμο
ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3” απέκτησε αναβαθμισμένο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης. Χάρη σε
αυτό, ο οδηγός έχει πρόσβαση στους κοντινότερους
φορτιστές, με πληροφόρηση για το ποιοι από αυτούς
είναι διαθέσιμοι ή χρησιμοποιούνται, πόσο κοστίζουν
και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να γεμίσει η μπαταρία της I-Pace. Επίσης, μια μικρότερη έγχρωμη οθόνη
αφής 5” βρίσκεται χαμηλά στην κεντρική κονσόλα,
στην οποία μπορεί κανείς να χειριστεί το σύστημα κλιματισμού της καμπίνας και των εμπρός καθισμάτων,
καθώς και τη λειτουργία μασάζ!
Οι χώροι παραμένουν κορυφαίοι για έως και πέντε
ενηλίκους, με τον ορθογώνιο χώρο αποσκευών των
656 lt να χωρά πολλές αποσκευές όταν δεν υπάρχει η
ρεζέρβα.
Η Ι-Pace διαθέτει από έναν ηλεκτροκινητήρα σε
κάθε άξονα, οπότε η κίνηση καταλήγει σε όλους τους
τροχούς. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 400 ίππους και τα 696 Nm, ενώ παρά τα 2.100 κιλά που
έχουν να αντιμετωπίσουν, εξασφαλίζουν επιτάχυνση
0-100 km/h σε 4,7 δευτερόλεπτα.
Παράλληλα, το αυτοκίνητο απέκτησε ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW (από 7 kW), δίνοντας τη δυνατότητα

να φορτίζει σε αντίστοιχης ισχύος wallbox σε λιγότερο από εννέα ώρες.

«Καθαρόαιμη» Jaguar
Στον δρόμο η I-Pace αποτελεί μια γνήσια Jaguar, η
οποία επάξια έχει κερδίσει τόσα βραβεία και διατηρεί
όλα εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριστικά που συναντά
κανείς στη συγκεκριμένη μάρκα. Η παντελής έλλειψη
θορύβων από τη μη ύπαρξη θερμικού κινητήρα, το
ιδανικό ζύγισμα μεταξύ των δύο αξόνων, η τετρακίνηση και το χαμηλό κέντρο βάρους προσδίδουν ένα μοναδικό οδηγικό προφίλ, αντάξιο μιας Jaguar.
Όσο πατάς το γκάζι τόσο εισπράττεις αυτή την
ωμή ώθηση, ήσυχα, πολιτισμένα, άνετα αλλά και
καταιγιστικά, εάν αποφασίσεις να πιέσεις το πεντάλ
του γκαζιού προς το πάτωμα. Στο εθνικό οδικό δίκτυο η I-Pace μπορεί να κινηθεί απίστευτα γρήγορα, ωστόσο, με αντίκτυπο στην αυτονομία, η οποία
στα όρια του ΚΟΚ κυμαίνεται σε πάνω από 340
χλμ./ώρα.
Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερις διαφορετικούς τρόπους οδήγησης στο σύστημα προγραμμάτων
Adaptive Dynamics. Καθένα έχει τη δική του ρύθμιση
που αφορά το σύστημα διεύθυνσης, την απόκριση του
γκαζιού και τον έλεγχο της ενεργητικής ανάρτησης.
Στο Eco, το αυτοκίνητο κινείται οικονομικά.
Στο Snow/Gravel και στη βρεγμένη άσφαλτο, μπορείς να μετατρέψεις εύκολα την ήπια υποστροφή σε
στιγμιαία υπερστροφή. Στην επιλογή Comfort, βασικό
ρόλο έχει η άνεση και, τέλος, στο πρόγραμμα Dynamic, η I-Pace γίνεται πιο άμεση, η απόκριση του γκαζιού
επιθετική, το τιμόνι αποκτά βάρος και η ανάρτηση ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση ενώ ο οδηγός σε καμία περίπτωση δεν θα αισθανθεί πιεσμένος.

Δεκάδες μικρά αυτοκίνητα πόλης από 500 ευρώ!
Πρωτομηνιά με δημοπρασία μικρών και οικονομικών αυτοκινήτων πόλης
κάνει τον Ιούνιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο πρώην ΟΔΔΥ, με
τιμές εκκίνησης από 500 ευρώ. Ειδικότερα την 1η Ιουνίου και ώρα 09.30 στο
Τελωνείο Βέροιας θα πραγματοποιηθεί πλειοδοτική δημοπρασία 14 αυτοκινήτων, τα οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη βρίσκονται σε καλή ή μέτρια κατάσταση. Η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις αποθήκες όπου βρίσκονται τα
οχήματα επιτρέπεται από 30/5 μέχρι και 31/5, από τις 09.00 έως και τις 13.30.

Η εγγύηση για τα προς κυκλοφορία οχήματα είναι 300 ευρώ και οι προσφορές για να γίνουν δεκτές θα πρέπει να διαφέρουν τουλάχιστον κατά 50
ευρώ η μία από την άλλη. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πληρωθεί τοις μετρητοίς, τότε ισχύει έκπτωση 30% επί του ποσού. Μεταξύ των αυτοκινήτων
που εκποιεί ο πρώην ΟΔΔΥ με τιμές εκκίνησης τα 500 ευρώ περιλαμβάνονται
ένα Hyundai i10 (2009), ένα Renault Modus (2009), ένα Ford Fiesta (2007)
και ένα Hyundai Getz (2006).
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Τελικός για το
«ιερό δισκοπότηρο»
Σ
το κοσμικό Παρίσι θα συναντηθούν δύο διαφορετικοί κόσμοι του ποδοσφαίρου απόψε
στο «Σταντ ντε Φρανς», στον
μεγάλο τελικό του Champions League
(22.00, Cosmote TV, Mega). Η τυπικά
γηπεδούχος Λίβερπουλ (του Κώστα
Τσιμίκα), ομάδα λαϊκής τάξης του αγγλικού Βορρά, και η «βασιλική» Ρεάλ
Μαδρίτης, που ενσαρκώνει τη χλίδα
και την μπουρζουαζία της Ισπανίας.
Εντός γηπέδου, 70.000 ζευγάρια μάτια
θα είναι καρφωμένα στο χορτάρι και
άλλα δύο δισεκατομμύρια στους δέκτες της τηλεόρασης για να παρακολουθήσουν μια «ιερή» μάχη για το «ιερό δισκοπότηρο» των ευρωπαϊκών
διασυλλογικών διοργανώσεων.
Στα χαρτιά της στατιστικής η Ρεάλ
Μαδρίτης είναι το φαβορί. Έχει κατακτήσει 13 φορές το τρόπαιο, έχει δικό

της το ρεκόρ. Η Λίβερπουλ το ’χει κρατήσει 6 φορές. Η στατιστική δεν παίζει,
ωστόσο. Μήπως, όμως, παίζει το χρήμα; Η Λίβερπουλ θα κατεβάσει στο
χορτάρι 1 δισ. ευρώ παρά 500.000. Η
Ρεάλ Μαδρίτης είναι στα 756,5 εκατ.
ευρώ. «Τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα»,
τα λόγια του αείμνηστου Γιόχαν Κρόιφ.
Αν έπαιζαν, στον τελικό θα ήταν η Μάντσεστερ Σίτι και η Παρί Σεν Ζερμέν.
Τι θα δούμε απόψε; Τον Αιγύπτιο Μο
Σαλάχ της Λίβερπουλ και τον Βινίσιους της Ρεάλ να κουβαλούν στην πλάτη τους 200 εκατ. ευρώ το σύνολο σε
ματς-πρόκληση για σύγκριση. Τον Καρίμ Μπενζεμά της «βασίλισσας», μια
πραγματική «μηχανή γκολ», ειδικά
από τότε που έφυγε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον Μανέ της Λίβερπουλ που
άφησε να εννοηθεί ότι παίζει το τελευταίο του ματς και πάει στην Μπάγερν.

Τον Κροάτη «μαέστρο» της Ρεάλ Λούκας Μόντριτς στα 36 να είναι το πνεύμα
και το σώμα της ομάδας της Μαδρίτης.
Τον Ντικ φαν Ντάικ της Λίβερπουλ,
μακράν κορυφαίο αμυντικό του κόσμου. Μπορεί να δούμε και τον Κώστα
Τσιμίκα στη βασική ενδεκάδα; Μάλλον
όχι, γιατί θα προτιμηθεί ο Ρόμπερτσον.
Πάντως, ο Έλληνας άσος, που με δικό
του πέναλτι η Λίβερπουλ κατέκτησε το
Κύπελλο Αγγλίας, έκανε ειδική παραγγελία για τον τελικό. Τα παπούτσια
του θα είναι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, λευκό και μπλε. Και μια
σημαία στην τσάντα του, για να την ανεμίζει σε περίπτωση που το σηκώσει η
Λίβερπουλ. Θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που θα πάρει μέρος σε τελικό Champions League. Ο προηγούμενος
ήταν ο Άκης Ζήκος με τη Μονακό, που
έχασε 3-0 από την Πόρτο του Μουρίνιο.

Στην μπάλα του τελικού θα αναγράφεται η λέξη «ειρήνη» και στα ουκρανικά. Γιατί η μπάλα δεν είναι μόνο «πόλεμος»…

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης
απόψε στο Παρίσι στο
φινάλε του Champions
League - Μεγάλη βραδιά
για τον Κώστα Τσιμίκα
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Σ

τον αποψινό τελικό του Champions League στο
Παρίσι, Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22.00, Cosmote TV, Mega), θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω
δύο «avatars» του ποδοσφαίρου. Ο Γερμανός Γιούργκεν Κλοπ, τεχνικός των «reds», και ο Ιταλός Κάρλο
Αντσελότι των «merengues», αμφότεροι ως μία σανσκριτική ενσωμάτωση της θεότητας επί γης. Πώς, ωστόσο, είναι
οι «μικρές στιγμές» των δύο; Η «Political» έχει τις λεπτομέρειες ενός μίνι ψυχογραφήματος. Οι «θεότητες» είναι
και… «θεούληδες».

Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ)
Ο Γιούργκεν Κλοπ βγαίνει για φαγητό, χρόνια τώρα,
έχοντας παρέα τη νυν αλλά και την πρώην σύζυγό του! Και
τι σχέση έχει αυτό με το ποδόσφαιρο; Έχει και παραέχει.
Ο Κλοπ ποντάρει πολύ στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Τόσο στην Ντόρτμουντ όσο και στη Λίβερπουλ, βγαίνει για φαγητό και κλάμπινγκ με τους παίκτες του, αστειεύεται μαζί τους, τους καλεί στο σπίτι του και παίζουν FIFApro. Ακούστε τι έκανε με τον «δικό μας», τον Σωκράτη
Παπασταθόπουλο, στην Ντόρτμουντ. Μάζεψε τους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου πριν από την προπόνηση και
είπε: «Ο Πάπα μπορεί πλέον να ονομάζεται και επίσημα
Papa (μπαμπάς). Έγινε πατέρας. Ούτε εγώ το γνώριζα μέχρι σήμερα. Φαίνεται πως η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι για τους Έλληνες σαν το ούζο που πρέπει να το μάθουν όλοι γρήγορα».
Στην πρώτη προπόνηση στη Λίβερπουλ, ο Ορίγκι έκανε
λάθος κοντρόλ. Ο Κλοπ διέκοψε την προπόνηση, έβγαλε τα
γυαλιά του και του τα έδωσε, για να βλέπει… καλύτερα.
Ο Τσιμίκας έχει να το λέει ότι ο Γερμανός είναι ο πνευματικός του πατέρας.
Αυτό το φιλικό κλίμα, της εξίσωσης αρχηγού και «στρατιωτών», αποδίδει στο γήπεδο, όπου οι «reds» μεταμορ-

Το ψυχογράφημα
των δύο «avatars»
φώνονται σε… κομάντος για να ικανοποιήσουν τον προπονητή τους πάνω από όλα. Και αν δεν τα καταφέρουν, ο Γιούργκεν Κλοπ θα τους μιλήσει με ειλικρίνεια. Θα αναλύσει
στον καθέναν ξεχωριστά τα λάθη του, παρουσία όλων και
μετά τα δικά του. Επίσης, ο Κλοπ είναι υπέρμαχος της «μηχανικής» του ποδοσφαίρου. Ο παίκτης του πρέπει να πασάρει γρήγορα όπου βλέπει κόκκινη φανέλα…

Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ Μαδρίτης)
Είναι δύσκολο, ίσως και δυσάρεστο, να φανταστεί κανείς τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον ή τον Αρσέν Βενγκέρ να
ξεκινούν την αυτοβιογραφία τους ως εξής: «Υπάρχουν
στιγμές που στέκομαι μπροστά σε έναν ολόσωμο καθρέφτη και φέρομαι σαν παραμορφωτής. Στρίβω. Ο λαιμός
μου κοιτάζει τον… κ@λο μου. Παραμένει ακόμα αντισεισμικός». Αυτό αναφέρει ο Κάρλο Αντσελότι. Το αγαπημένο του παιδί, ο θρύλος της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι, προλογίζει: «Ο Κάρλο είναι ένας απαράμιλλος κωμικός». Το περιγράφει ο Ιταλός allenatore: «Μια φορά κοιτούσα τον
Ζιρκόφ (σ.σ. πρώην παίκτης της Τσέλσι) και ερχόταν στο
μυαλό μου μια μπριζόλα με ραβδώσεις, σίγουρα χρειάζομαι ψυχίατρο, σκέφτηκα».
Ως τύπος για τον… Τύπο, ο σινιόρ Κάρλο είναι ένας «προβοκάτορας, βασιλιάς των συνεντεύξεων Τύπου, μέγας ατακαδόρος». Ρωτήθηκε για τον τελικό και απάντησε: «Prefe-

risco la coppa» («Προτιμώ το κύπελλο»). Ποιο… κύπελλο,
ωστόσο; Στην πατρίδα του, την Εμίλια Ρομάνα, η αναφορά
στη λέξη «coppa» παραπέμπει σε ένα είδος αλλαντικού
κρύου χοιρινού κρέατος!
Όσον αφορά τις σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές, ο
Καρλίτο είναι και μια κόπια του Κλοπ. Φίλος. Έτσι τους
αποκαλεί. Δεν είναι του… μηχανισμού, όπως ο Κλοπ,
ωστόσο. Το θέμα για αυτόν είναι να φτάσει η μπάλα στον
Μπενζεμά με κάθε τρόπο «κι αυτός ξέρει τι θα την κάνει».
Στην προσωπική του ζωή, λέγεται στην Ιταλία ότι υπήρξε
(και μπορεί να παραμένει) μέγας καρδιοκατακτητής. Το
2008 χώρισε ύστερα από 25 χρόνια γάμου με τη Λουίζα
Τζιμπελίνι. Μετά παντρεύτηκε τη Ρουμάνα Μαρίνα Κρέτου.
Και μετά, την Καναδή επιχειρηματία Μαριάν ΜακΚλέι. Για
αυτό θέλει να κλείσει την καριέρα του στην εθνική Καναδά.
Όχι, δεν βγαίνουν όλοι μαζί σαν οικογένεια, όπως ο Κλοπ
με τις δικές του…

Οι μικρές στιγμές του Γιούργκεν Κλοπ
της Λίβερπουλ και του Κάρλο Αντσελότι
της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αποψινού
τελικού του Champions League
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• Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ φημολογείται πως θα εισπράξει 8.000 ευρώ από το «Survivor».
• Εξιτήριο πήραν από το μαιευτήριο η σύντροφος και οι δίδυμες κόρες του Μιχάλη Ζαμπίδη.
• Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως κάποτε η Θεοδώρα Βουτσά
την προσέβαλε και την έκανε να βάλει τα κλάματα.
• Γιώργος Λιάνης: « Ήμουν ένα
από τα θύματα της ομορφιάς της
Μενεγάκη». Άφωνη η παρουσιάστρια!

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

VIP Business
Lounge το Ζάππειο!

POLITICAL ΑRT

Π

αρέλαση κορυφαίων Ελλήνων
στο μεγαλύτερο γαστρονομικό
event της χώρας. Πιο νόστιμο,
πιο καλοκαιρινό και πιο γεμάτο
από ποτέ, το «Taste of Athens» επανέρχεται στην πόλη, για τέσσερις ημέρες γεμάτες
γεύση, διασκέδαση και απόλαυση.
Δέκα από τα καλύτερα εστιατόρια της
χώρας, πολυβραβευμένοι σεφ, εμβληματικά πιάτα, διαδραστικά δρώμενα και ένα δυνατό πρόγραμμα μουσικής και διασκέδασης συμπληρώνουν το φετινό φεστιβαλικό
«μενού» από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10 Ιουλίου, στο Ζάππειο.
Αθηναϊκά ρεστοράν, στην pop-up εκδοχή τους, θα
σερβίρουν ειδικά μενού γευσιγνωσίας στους λάτρεις
του καλού φαγητού, με μερικά από τα signature πιάτα
τους σε προνομιακές τιμές (3, 6, 9 και 12 ευρώ).
Το σημαντικό είναι πως στο «Taste Theater» θα μάθετε όλα τα μυστικά αγαπημένων σεφ στα Cooking
Masterclasses. Θα σας μυήσουν στις πιο σύγχρονες
τάσεις της γαστρονομίας, ενώ στο «Taste Talks» θα
μάθετε ιστορίες πίσω από τα extreme food πιάτα.

piccalilli. Σελινόριζα ψημένη στις φλόγες, αρωματισμένη με λουλούδια νεραντζιάς, σερβιρισμένη με
σάλτσα από τυρί Νάξου και κεράσια σε ζύμωση.
Όσο για τις θερμίδες, θα εξαφανισθούν μαγικά,
αφού το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει live
εμφανίσεις-έκπληξη και DJ sets σε όλη τη διάρκειά
του, με είσοδο που περιλαμβάνεται στο εισιτήριό σας:
Swingin’ Cats την Παρασκευή, Οnirama το Σάββατο
βράδυ και Μαρίνα Σάττι την Κυριακή.

Άρτος και θέαμα

Καθίστε αναπαυτικά!

Φέτος, τα πιάτα που θα σερβιριστούν θα «λυγίσουν»
ακόμα και τους πιο εκλεπτυσμένους ουρανίσκους.
Ενδεικτικά: Τάρτα με μαγιάτικο με ponzu gel, μυρωδικά και πίκλα κρεμμυδιού. Candied αρνί με γιαούρτι,
μαύρο σκόρδο και κόλιανδρο, μέσα σε κρέπα από ρεβίθι, καρύδα, εξωτικό σορμπέ μάνγκο, σοκολάτα γάλακτος και τόνκα. Hamachi με yuzu ponzu, glass noodles, ρέβα και citrus bread crumbs. Κεφτέδες στεπικής αγελάδας και μαύρου χοίρου, με κρέμα πατάτα,
τομάτα confit, λάδι αρωματικό. Τραγανή γουρουνοπούλα στη σούβλα, με πατάτες νέας εσοδείας confit,

Το εμβληματικό Περιστύλιο του Ζαππείου θα μεταμορφωθεί σε ένα πολυτελές VIP Business Lounge by
AEGEAN. Μπορείτε να κλείσετε ένα από τα VIP εισιτήρια, απολαμβάνοντας ένα πολυτελές «ταξίδι εδάφους» με welcome drink & κέρασμα, προσωπικό service και αποκλειστικά happenings.
Για τους μικρούς foodies, στο Kids Zone του φεστιβάλ θα υπάρχει ενισχυμένο πρόγραμμα με εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες καθώς και δημιουργικές
δραστηριότητες, παιχνίδι, ειδικά lunch boxes και
πολλές ακόμη εκπλήξεις.

• Στην «αιώνια πόλη» ταξίδεψε η εγκυμονούσα Χρύσα Μιχαλοπούλου με
τον αγαπημένο της σεφ Λεωνίδα
Κουτσόπουλο.
• Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
«έκλεισε» για την παρουσίαση
του ριάλιτι «Love island» που θα
προβληθεί στον ΣΚΑΪ.
• Τροχαίο για τον Γιώργο Σαμπάνη
και τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή.
Σώθηκαν από θαύμα, «λαμαρίνες» το
πανάκριβο αμάξι του.
• Super Κική VS Γιώργο Λιάγκα:
« Έχει γίνει μάγκας χωρίς λόγο,
δεν θα πήγαινα στην εκπομπή
του».
• Θρηνεί το Χόλιγουντ για τον θάνατο
του 67χρονου ηθοποιού Ρέι Λιότα.
• Η παγκόσμια ροκ σκηνή πενθεί
για την απώλεια του Άντι Φλέτσερ, ιδρυτικού μέλους των Depeche Mode.
• Η εγκυμονούσα Λάουρα Νάργες
αναρωτιέται αν θα της μοιάζει το μωρό και δημοσίευσε δική της μπεμπέ
φωτογραφία.

• «Άρχισα ψυχοθεραπεία όταν οι
“Απαράδεκτοι” έκαναν επιτυχία», εξομολογήθηκε η Δήμητρα
Παπαδοπούλου.
• Συγκλόνισε η Ελένη Καστάνη μιλώντας για την αυτοκτονία του μπαμπά της στην Αννίτα Πάνια.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

New love στη showbiz

E

νας νέος έρωτας γεννήθηκε στα τηλεοπτικά πλατό. Η Αφροδίτη Λιάντου και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της σειράς «Η Γη της Ελιάς» στο Mega, είναι
ζευγάρι και στη ζωή. Το επτασφράγιστο μυστικό των δύο νέων ηθοποιών αποκαλύφθηκε πρόσφατα από κοινή τους φωτογραφία στη
διαδικτυακή σελίδα του σίριαλ, με την κόρη της Εβελίνας Παπούλια
να ποζάρει στα πόδια του συμπρωταγωνιστή της σε βόλτα με σκάφος. Το ταιριαστό δίδυμο έκανε ολιγοήμερες διακοπές στην Ύδρα,
από όπου και το ενσταντανέ, ενώ τα χαμόγελα ευτυχίας τα λένε όλα.
Η ταλαντούχα Αφροδίτη και ο γόης Αλέξανδρος κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με κοινές
εξόδους σε μέρη που δεν συχνάζουν παπαράτσι και δημοσιογράφοι. Η σχέση τους μετρά μόνο λίγους μήνες, με τις ευχές της διάσημης μαμάς της ηθοποιού.

Μαζί,
για αλλού!

Ο υπέροχος Τάρας

Βουνό με βουνό δεν σμίγει, αλλά στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όλα είναι πιθανά! Καλή ώρα,
η συνάντηση του Λευτέρη Πανταζή με τον καλό του φίλο και συνάδελφο Γιώργο Μαργαρίτη στο
check-in λίγο πριν από την αναχώρησή τους για διαφορετικούς
προορισμούς. Οι δύο καλλιτέχνες πόζαραν χαμογελαστοί σε
κοινή selfie, με τον Λε-Πα να
αποκαλύπτει: «Με τον φίλο μου
Γιώργο, άλλος για Ισραήλ τράβηξε, άλλος για Θεσσαλονίκη».

Beauty με κούρεμα, νύχια, λούσιμο και στέγνωμα για τον μικρό τετράποδο, «αφάνα», πιστό
φίλο της Δέσποινας Καμπούρη! Η συνεργάτιδα
της Δανάης Μπάρκα και το πέμπτο μέλος της οικογένειάς της, ο μικρόσωμος Τάρας, πήγαν κομμωτήριο με τη δημοσιογράφο να του χαρίζει μια
μεγάλη αγκαλιά: «Δεν παραπονιέται για τίποτα,
δεν γκρινιάζει, τους αγαπάει όλους και είναι
πάντα εκεί κουνώντας την ουρά του. Είναι ο Τάρας μου και του ζητώ δημόσια συγγνώμη γι’ αυτό
το… άκαρδο κούρεμα!».

Αυλαία μετά τα sold out

Κηπουρική με το μαγιό

Έσπασε τα κοντέρ της διασκέδασης ο
Γιώργος Γιαννιάς στη συμπρωτεύουσα! Ο
δημοφιλής τραγουδιστής ολοκλήρωσε με
επιτυχία τις εμφανίσεις του σε μεγάλη πίστα
και ευγνώμων για την αγάπη του κόσμου
έγραψε στο Instagram: «Απίστευτο αυτό
που έζησα μαζί σας επτά μήνες στη Θεσσαλονίκη μου, που τόσο αγαπώ. Τα λόγια δεν
μπορούν να περιγράψουν τις στιγμές που
μου χαρίσατε και ζήσαμε μαζί».

Νέο χόμπι
Η Ζέτα Μακρυπούλια, μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης
της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ανακάλυψε πως τα λουλούδια
γεμίζουν τις μοναχικές καρδιές με πολλή αγάπη: «Σας έχω
μιλήσει για τη νέα μεγάλη μου αγάπη; Τα φυτά! Τους μιλάω, τα
χαϊδεύω, τα φυτεύω, μετράω κάθε μέρα πόσο μεγαλώνουν, τα
μεταφυτεύω, αγοράζω κι άλλα κι ας μην έχω πού να τα βάλω!».

«Εγκεφαλικά» πήγαν κι ήρθαν στο Instagram
από τη νέα «καυτή» πόζα της Μαρίας Ανδρούτσου. Η τηλεοπτική Ξανθίππη της θρυλικής σειράς «50-50», η οποία απέκτησε καλλίγραμμη σιλουέτα με γυμναστική και σωστή διατροφή, φόρεσε το σέξι μπικίνι της και επιδόθηκε στην κηπουρική, στέλνοντας μήνυμα όλο νόημα: «Κλαδεύω και ξεριζώνω ό,τι έχει φυτρώσει στο μυαλό
και στις σκέψεις μου που δεν με οδηγεί στη χαρά,
στην αγάπη, στην πίστη, στη βαθιά πεποίθηση ότι
είμαι ο δημιουργός της πραγματικότητάς μου!».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Η δερματολόγοςαφροδισιολόγος, επιμελήτρια
του 251 Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Θεώνη Ματούλα

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Κάντε τον ήλιο φίλο των παιδιών

Π

ολλοί γονείς έχουν ήδη ξεκινήσει τα
θαλασσινά μπάνια και τις ατελείωτες
δραστηριότητες στην άμμο παρέα με τα
μικρά τους. Πάντως όποια και να είναι η
απάντηση στην κλασική ερώτηση «βουνό ή θάλασσα» το καλοκαίρι, δύο είναι οι κοινοί παρονομαστές: διασκέδαση και ήλιος. Η ηλιοφάνεια το
καλοκαίρι είναι εξίσου βλαβερή σε όλες τις περιοχές.
Η δερματολόγος-αφροδισιολόγος, επιμελήτρια
της Δερματολογικής Κλινικής του 251 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Θεώνη Ματούλα
μάς εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον ήλιο σε όποια ηλικία και αν είναι: «Σε βρέφη έως 6 μηνών δεν συνιστάται η χρήση αντηλιακών προϊόντων και άρα η
απευθείας έκθεση στον ήλιο. Από 6 μηνών έως
2,5 ετών, συστήνονται αντηλιακά προϊόντα μόνο
με φυσικά φίλτρα, καθώς δεν είναι γνωστές οι
επιδράσεις από την απορρόφηση των χημικών
συστατικών του αντηλιακού στο ευαίσθητο βρεφικό δέρμα.
Τα προϊόντα με φυσικά φίλτρα δεν απορροφώνται από το δέρμα και αντανακλούν με φυσικό τρόπο την ακτινοβολία. Επιπλέον, όλα τα παιδιά, κυρίως έως 2,5 ετών, πρέπει να αποφεύγουν την
απευθείας έκθεση στον ήλιο, ιδίως τις ώρες με
την εντονότερη ακτινοβολία, δηλαδή από 10.00
πμ. έως 4.00 μμ. Σε μεγαλύτερες ηλικίες άνω των
2,5 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεικτά
προϊόντα (δηλαδή με φυσικά και χημικά φίλτρα)

από τις ειδικές παιδιατρικές σειρές που υπάρχουν
στα φαρμακεία. Ο δείκτης προστασίας SPF (Sun
Protection Factor) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30
και το φάσμα προστασίας ευρύ, δηλαδή να περιλαμβάνει εξίσου τη UVA και τη UVB ακτινοβολία.
Εξίσου σημαντική είναι η ποσότητα του εφαρμοζόμενου αντηλιακού προϊόντος. Διεθνώς έχει
επικρατήσει η ποσότητα των 2 mg ανά τετραγωνικό εκατοστό της επιφάνειας του σώματος. Υπολογίστε περίπου μισή παλάμη του παιδιού (χωρίς την
περιοχή των δαχτύλων) για το πρόσωπο και τον
λαιμό (μην ξεχνάτε τα αυτιά), μια δυο παλάμες για
τον κορμό, μια παλάμη για τα άνω άκρα και μια
δυο παλάμες για τα κάτω άκρα», τονίζει η γιατρός.
Σε συνθήκες συνεχούς και άμεσης έκθεσης
στην υπεριώδη ακτινοβολία πρέπει η ανανέωση

του αντηλιακού να γίνεται αυστηρά ανά δύο ώρες.
Ύστερα από κάθε βουτιά στη θάλασσα είναι απαραίτητη η ανανέωση του αντηλιακού μας.
«Μην παραπλανηθείτε από αντηλιακά που υπόσχονται αδιάβροχη προστασία, τα περισσότερα
χάνουν το 50% της δράσης τους ύστερα από 30 με
40 λεπτά στο νερό. Εφαρμόστε το αντηλιακό σας
σε όλο το σώμα πριν ντυθείτε, 20 με 30 λεπτά πριν
από την εξόρμησή σας στη θάλασσα».

Τι πρέπει να κάνουμε για
να τα προστατεύσουμε
σε όποια ηλικία και αν είναι

Ένδυση στην παραλία
Η κυρία Θεώνη Ματούλα αναφέρει πως θα πρέπει να εντάξουμε και τη σωστή ένδυση: «Μια
ιδανική λύση για την επιπλέον προστασία του ευαίσθητου παιδικού δέρματος αποτελούν τα
πολυσυζητημένα αντηλιακά υφάσματα και ρούχα για παιδιά με υψηλό δείκτη UPF (Ultraviolet
Protection Factor). Η τάση αυτή ξεκίνησε από την Αυστραλία και συνεχώς βρίσκει νέους
υποστηρικτές. Όσον αφορά τα κοινά υφάσματα, θα πρέπει να επιλέγουμε άνετα ρούχα, με
πυκνή πλέξη και σκούρο χρώμα, τα οποία απορροφούν μεγάλο μέρος της υπεριώδους
ακτινοβολίας σε σχέση με τα ανοιχτόχρωμα (με εξαίρεση τα κίτρινα ρούχα), προσφέροντας
έτσι μεγαλύτερη προστασία. Μην ξεχνάτε το καπέλο και την προστασία των οφθαλμών.
Προσέξτε τα γυαλιά που επιλέγετε να διαθέτουν πιστοποίηση CE καθώς και την ένδειξη
UV400. Σαφώς δεν παραλείπουμε γενικές οδηγίες για συχνή ενυδάτωση και μικρά γεύματα».
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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)
Αναμφίβολα δέχεστε έναν καταιγισμό πλανητικών όψεων αυτή την περίοδο, κάτι που σας δημιουργεί έντονες αλλαγές και καταστάσεις. Η προσωπική σας ζωή εξελίσσεται και αν είστε αδέσμευτοι, θα υπάρξουν πολλές προοπτικές για νέες, πολλά υποσχόμενες γνωριμίες.

(23/9-23/10)
Ο τομέας των σχέσεων και των συνεργασιών σας
είναι εκείνος που ευνοείται περισσότερο. Για
εσάς του πρώτου πενθημέρου, η σύνοδος Άρη Δία θα φέρει μια επιτυχημένη σχέση, συμφωνία
ή απαλλαγή από ένα νομικό βάρος.

Ταύρος

(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη περνά απέναντι από το δικό σας ζώδιο, όπου θα παραμείνει έως τις 23 Ιουνίου. Την
περίοδο αυτή θα βιώσετε όμορφα γεγονότα με
τον σύντροφό σας, αλλά και με τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας.

(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη περνά στο δικό σας ζώδιο, όπου νιώθει περισσότερο έτοιμη να σας χαρίσει όμορφες
στιγμές, ακόμη και αν δεν κρατήσουν για πάντα.
Επίσης, ξεκινά μια περίοδος αυτογνωσίας, όπου
ύστερα από ένα σοκ θα μπείτε στη διαδικασία να
παλέψετε για τα δικαιώματά σας.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Είστε έτοιμοι να χτίσετε τα όνειρά σας και να βάλετε στη ζωή σας νέα πρόσωπα και εμπειρίες. Η
προσωπική σας ζωή βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή, που θα πρέπει να αφήσετε να
σας καθοδηγήσει το ένστικτό σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Είναι μια στιγμή που το πλανητικό σκηνικό θέλει
να σας χαρίσει μια επαγγελματική αναγνώριση,
ή μια νέα πρόταση, που έχει το στίγμα της επιτυχίας. Επίσης μια οικονομική ενίσχυση, κυρίως
για εσάς του πρώτου πενθημέρου, είναι πολύ πιθανή.

Λέων

Π

ολύ σημαντικό αυτό το
Σαββατοκύριακο, με την Αφροδίτη να
προχωρά στο ζώδιο που είναι
κυβερνήτης, αυτό του Ταύρου, όπου
τα θετικά της χαρακτηριστικά βγαίνουν
αβίαστα. Έως τις 23 Ιουνίου θα ευνοηθούν τα
ζώδια της Γης, κυρίως στα οικονομικά τους,
αλλά και στις συναισθηματικές τους επιλογές.
Την Κυριακή, ο Άρης συναντά σε όψη συνόδου
τον Δία, μια δυνατή στιγμή, λίγο πριν από τη
Νέα Σελήνη της Δευτέρας. Η όψη αυτή βοηθά
στη λήψη αποφάσεων και μας γεμίζει θάρρος,
ώστε να μπορέσουμε με ευκολία να αγνοήσουμε
τα εμπόδια και να προχωρήσουμε στους
στόχους μας.

Ζυγός

(23/7-22/8)
Βρίσκεστε σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, όπου η
σύνοδος του Άρη με τον Δία ανοίγει το εύρος των
γνωριμιών σας, ενώ και η προσωπική σας ζωή
αποκτά αρκετό ενδιαφέρον. Επίσης, ο τομέας της
εργασίας σας έχει να σας δώσει το κάτι παραπάνω, κυρίως σε οικονομικές απολαβές.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος ξεκινά για
εσάς, όπου οι πιο βασικοί σας τομείς θα έχουν
για εσάς μια θετικότατη άνοδο. Μη συρρικνώνεστε σε μικρά και μίζερα πράγματα, όταν μπορείτε να απολαύσετε το παραπάνω από την εύνοια
των πλανητών.

Σκορπιός

Τοξότης

(22/11-21/12)
Νέες εμπειρίες, φλερτ και απολαύσεις θα γεμίσει
η ζωή σας αυτή την περίοδο. Οι αδέσμευτοι θα
έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια νέα σχέση
ή να διασκεδάσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα.
Σε κάποιους από εσάς θα δοθούν νέα επαγγελματικά κίνητρα.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Για τους Αιγόκερους των πρώτων ημερών θα
υπάρξουν οι μεγαλύτερες και οι περισσότερο θετικές ανακατατάξεις. Θα έχετε επίσης μια υπέροχη χρονική στιγμή, που θα έρθουν μαζεμένα πολλά ευχάριστα γεγονότα, τα οποία θα πρέπει να
διαχειριστείτε με σωστό τρόπο.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Πολύ καλή στιγμή για εσάς κυρίως του πρώτου
πενθημέρου, που κάνετε σχέδια για ένα ταξίδι ή
ενεργοποιείτε μια επιτυχημένη απόφασή σας.
Επίσης, για κάποιους από εσάς το ξεκίνημα μιας
νέας σχέσης, ή η απόφαση για συμβίωση, είναι
πιθανό να συμβεί αυτό το διάστημα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Οικονομικά κέρδη θα φέρει η σύνοδος Δία - Άρη
στον τομέα των υλικών σας αποκτημάτων. Από
την άλλη, η Αφροδίτη στη ζωδιακή της θέση
ενεργοποιεί τα ταξίδια και τις συζητήσεις που
φέρνουν προσωπική και οικονομική ανανέωση
στη ζωή σας.
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Ο υβριδικός πόλεμος
με τους μετανάστες και η ΕΕ

Τ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο Ερντογάν
φαίνεται να
έχει επανέλθει
στη λογική ότι
η Δύση έχει
περισσότερο
ανάγκη
την Τουρκία

η Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαΐου οι 27
ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν εκτάκτως στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα τη
λύση του ενεργειακού «σταυρόλεξου»
που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Παρότι δεν είναι στην ατζέντα, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται αποφασισμένος να εκθέσει για μια ακόμη φορά στους ομολόγους του την τουρκική προκλητικότητα, η οποία τις
τελευταίες μέρες «ανεβάζει στροφές» επικίνδυνα.
Η αντίδραση της ΕΕ στο πρόσφατο κρεσέντο
προκλητικότητας εκ μέρους του Τούρκου προέδρου ήταν μάλλον χλιαρή. Όπως δυστυχώς έχει
συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Με μια μεγάλη εξαίρεση: την κρίση στον Έβρο τον Μάρτιο του
2020, όταν ο Ερντογάν άνοιξε τις «πύλες» για να
πλημμυρίσει η Ευρώπη μετανάστες διαμέσου της
Ελλάδας.
Τότε η Ευρώπη αφυπνίστηκε και επέδειξε γρήγορα και ορθά ανακλαστικά μπροστά στην υβριδική απειλή του Τούρκου προέδρου. Διαισθάνθηκε
τον κίνδυνο και έστειλε χωρίς καθυστέρηση την
ηγεσία της ΕΕ στα ελληνοτουρκικά σύνορα, προκειμένου από το πλευρό του πρωθυπουργού να εκπέμψει μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής,
προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στην προστασία των εθνικών μας συνόρων.
Και το μήνυμα, επειδή ήταν ηχηρό και ξεκάθαρο,
ελήφθη από την Άγκυρα, η οποία αργά αλλά σταθε-

ρά μετέβαλε στάση. Την τελευταία εβδομάδα, ταυτόχρονα με τη λεκτική κορύφωση της τουρκικής
επιθετικότητας, αυξάνονται γεωμετρικά οι μεταναστευτικές ροές στον Έβρο αλλά και στο Αιγαίο.
Ο Ερντογάν, πιεσμένος δραματικά από την κακή
κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, τις κάκιστες
σχέσεις με τις ΗΠΑ -σε αντιδιαστολή με το εξαιρετικό σημείο των ελληνοαμερικανικών σχέσεωνκαι το συνεχές «μαρκάρισμα» των ακροδεξιών πολιτικών του αντιπάλων, προσφεύγει στη γνωστή και
αγαπημένη του τακτική: την εργαλειοποίηση του
Μεταναστευτικού.
Στο Αιγαίο εικόνες από το πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες ξυπνούν
μνήμες του 2012. Τα στοιχεία του Λιμενικού είναι
αδιάψευστα και συγκλονιστικά. Καθημερινά Τούρκοι δουλέμποροι επιχειρούν να μεταφέρουν καραβιές μεταναστών σε ελληνικά νησιά.
Οι περισσότεροι διπλωματικο-στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η δημιουργία θερμού επεισοδίου δεν θα είναι η πρώτη κίνηση του Τούρκου προέδρου, καθώς μπαίνουμε σε τουριστική περίοδο
και μια ελληνοτουρκική ένταση δεν θα είχε αντίκτυπο μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Άγκυρα.
Το «εργαλείο» του Μεταναστευτικού - Προσφυγικού φαντάζει πιο βολικό για τον κ. Ερντογάν, ο
οποίος φαίνεται να έχει επανέλθει εσχάτως στη
λογική πως η Δύση την έχει περισσότερο ανάγκη
από ό,τι έχει η ίδια τη Δύση. Μια άποψη που μπορεί

να αποβεί δυνητικά επικίνδυνη.
Η ΕΕ δεν έχει καμία δικαιολογία να μην αντιδράσει και αυτήν τη φορά με τρόπο καθαρό και έντονο.
Και οφείλει να το πράξει πριν… θεριέψει το κακό.
Προφανώς κανείς Ευρωπαίος δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι οι απειλές Ερντογάν δεν στρέφονται μόνο προς την Ελλάδα αλλά αφορούν την
ίδια την Ευρώπη. Κάθε 24ωρο που περνάει το πρόβλημα μεγαλώνει. Και στον Έβρο και στο Αιγαίο.
Άλλωστε, σε αντίθεση με το παρελθόν, στην παρούσα συγκυρία τα περίπου 4 εκατομμύρια των
Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία
έχουν μετατραπεί σε πονοκέφαλο για τον ίδιο τον
κ. Ερντογάν, ο οποίος καλείται κάθε τρεις και μία
από τους πολιτικούς του αντιπάλους να τοποθετηθεί τι θα κάνει με το θέμα, όταν στη χώρα η κοινωνία πένεται.
Η λύση της επιστροφής των προσφύγων στην
πατρίδα τους δεν είναι εύκολη, καθώς η επερχόμενη επισιτιστική κρίση φέρνει νέες ροές και δεν
αφήνει περιθώρια για άλλες κινήσεις.
Η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση και πανέτοιμη να
αντιμετωπίσει κάθε υβριδική απειλή της Άγκυρας.
Τα σύνορά μας όμως είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και αυτό την καθιστά υπεύθυνη για ό,τι γίνει
στο άμεσο ή απώτερο μέλλον. Η προστασία των συνόρων στη βάση του διεθνούς δικαίου, όπου ξέρει
ο Ερντογάν ότι μπορεί να ασκήσει μια υβριδική
απειλή, είναι και δική της υπόθεση.

