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Η Κύπρος δεν κείται μακράν…

Λ

έγουν ορισμένοι και πολύ ορθά ότι στη διπλωματία και στην πολιτική ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες… Παρακολουθώντας επισταμένως την κλιμάκωση της τουρκικής εχθρότητας, τίθεται ευλόγως το ερώτημα: «Πού το
πάει τελικά ο Ταγίπ Ερντογάν;». Μα το αποκάλυψε εμμέσως πλην σαφώς ο βρετανικός Τύπος και συγκεκριμένα η «Sunday Express» του Λονδίνου, που ανέφερε
πρόσφατα ότι ο Ερσίν Τατάρ ζήτησε από τον Ερντογάν
να θέσει το καθεστώς των Κατεχομένων στο τραπέζι
των προγραμματισμένων συνομιλιών του ΝΑΤΟ.
Ο Τατάρ, μάλιστα, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα
ότι στόχος του είναι να αναγνωριστούν τα Κατεχόμενα
ως ξεχωριστή χώρα.
Η Βρετανία, ως γνωστόν, διατηρεί δύο μεγάλες βάσεις στο νότιο μέρος της Κύπρου. Η παρουσία, όμως,
των βάσεων δεν απέτρεψε την Τουρκία από το να ει-
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σβάλει το 1974, γεγονός που δεν παραβλέπεται ούτε
από τον Ερντογάν ούτε από τη βρετανική κυβέρνηση. Η
Κύπρος είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά όχι του ΝΑΤΟ.
Αυτό το τελευταίο στοιχείο επιτρέπει στον Τούρκο πρόεδρο να ασκήσει πιέσεις για να βάλει στο τραπέζι την
αναγνώριση των Κατεχομένων. Ενώ η διεθνής αναγνώριση της αποκαλούμενης «ΤΔτΒΚ» θα ήταν πολιτικά
δυσάρεστη για σχεδόν όλους εκτός της Τουρκίας και
των ίδιων των Κατεχομένων, θα δώσει στον Ερντογάν
μέρος της περιφερειακής του ισχύος και της χαμένης
του αξιοπιστίας, η οποία δέχεται πλήγματα από την πολεμική του ρητορική στην Ανατολική Μεσόγειο, τις
προκλήσεις του στην Κύπρο, τις μονομερείς ενέργειές
του στη Συρία και την αποτυχία του να εκμεταλλευτεί
την εποπτεία της Τουρκίας στον Βόσπορο για να εμποδίσει τα ρωσικά πλοία να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποιεί την παγκόσμια
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κρίση που εκτυλίσσεται γύρω από τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη
Δύση και τη Μόσχα και να επιτύχει ορισμένους από
τους μακροχρόνιους στόχους της Τουρκίας. Ακόμα και
το μπλοκάρισμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, λόγω της υποτιθέμενης υποστήριξης αυτών των χωρών στους Κούρδους, κρύβει πίσω
του το Κυπριακό.
Μπορεί να τα βάλει στη ζυγαριά; Η όποια απάντηση είναι παρακινδυνευμένη… Πάντως όλος αυτός ο καμβάς
γεννά ένα ακόμα ερώτημα: Ποιον συμφέρει ενδεχόμενη
εκδίωξη ή αποχώρηση της Αγκύρας από το ΝΑΤΟ; Μπορεί κάποιος να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα οδηγούσε
σε περαιτέρω έξαρση της έντασης; Ο Ερντογάν πρέπει να
«ξαναδιαβαστεί» ως case study και πρέπει να καταλάβουμε σωστά την Ιστορία. Η Κύπρος δεν κείται μακράν…
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Ε

ν μέσω μιας άνευ προηγουμένου κλιμάκωσης της επιθετικής
ρητορικής της Τουρκίας, η
οποία χθες διά του ιδίου του
Τούρκου προέδρου προσέλαβε τη διάσταση των απροκάλυπτων απειλών κατά της
κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου, πραγματοποιείται σήμερα στη
Θεσσαλονίκη η Σύνοδος Κορυφής των
ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη και με υψηλούς προσκεκλημένους και παρατηρητές τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τεκμήρια και νηφαλιότητα
απέναντι στην εξαλλοσύνη

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Μια σύνοδος η οποία αναβαθμίστηκε με
την παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών και
παίρνει άλλες διαστάσεις για την περιοχή,
ενώ επιβεβαιώνει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια.
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να μη ρίξουν λάδι στη φωτιά της
τουρκικής εξαλλοσύνης και να μην παρασυρθούν σε μια ολοένα κλιμακούμενη
εμπρηστική ρητορική -κάτι που θα διευκόλυνε προφανώς τις τουρκικές μανούβρες-, ωστόσο, όπως διαμηνύουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, καμία από τις
προκλήσεις της Άγκυρας δεν θα μένει
αναπάντητη.
«Ανιστόρητοι ισχυρισμοί και έωλα μυθεύματα δεν μπορούν ούτε να αμφισβητήσουν, ούτε πόσω μάλλον να υποκαταστήσουν το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς
συνθήκες. Γενικότερα, τίποτε απολύτως
και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την
εθνική μας κυριαρχία», απάντησε εμμέσως πλην σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και επέμεινε:
«Καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την
τακτική των προκλήσεων και να αντιληφθεί ότι ο μόνος δρόμος είναι η υπεύθυνη
και ειλικρινής συνεννόηση στο πλαίσιο
του Διεθνούς Δικαίου και του απόλυτου
σεβασμού της κυριαρχίας».
Πίσω από τις επίσημες γραμμές, στην
κυβέρνηση εκτιμούν πως η τουρκική ηγεσία εγκλωβίζεται έτι περαιτέρω στα προφανή της αδιέξοδα, γνωρίζοντας και η ίδια
πως οι ισχυρισμοί της απορρίπτονται μετ’
επαίνων από Ευρώπη και ΗΠΑ. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να κλιμακώνει, τουλάχιστον, έως τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη στα τέλη του μήνα, εννοώντας να

χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό
όπλο την ένταση, προκειμένου να αποσπάσει πιθανά πλεονεκτήματα σε άλλα
μέτωπα. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα επιμένει να καλεί την Τουρκία να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε ζητήματα που
χρήζουν κοινής αντιμετώπισης και απορρέουν από τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που θέτει ο ρωσικός πόλεμος στην
Ουκρανία.

Το «ανάγλυφο» του τουρκικού
αναθεωρητισμού
Μολονότι τα «λόγια και έργα» της ηγεσίας της Τουρκίας… μιλούν από μόνα τους
αναφορικά με το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποια δύναμη αμφισβητεί το διεθνές status quo στην ευρύτερη περιοχή,
ενόσω, μάλιστα, ο ρωσικός επεκτατισμός
στην Ουκρανία επιχειρεί διά της βίας να
επαναχαράξει τα σύνορα στην Ανατολική
Ουκρανία, η Αθήνα χτίζει μεθοδικά την
επιχειρηματολογία της αξιοποιώντας κά-

θε στοιχείο που να παραπέμπει στις κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας από
την πλευρά της Τουρκίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε χθες 16 χάρτες, οι
οποίοι «απεικονίζουν με παραστατικό και
αδιάψευστο τρόπο τις τουρκικές παράνομες και μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών, «οι συγκεκριμένοι χάρτες τεκμηριώνουν την έκταση και
το εύρος του τουρκικού αναθεωρητισμού
με σκοπό την ανατροπή του status quo
απειλώντας την ειρήνη, την ασφάλεια και
τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής».
Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως το διεθνές σκηνικό δεν ομοιάζει κατ’ ουδένα
τρόπο με το καλοκαίρι του 2020, όταν ο
Ερντογάν αποπειράθηκε επί του πεδίου
να δοκιμάσει τα νεύρα και τις αντοχές της
ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας, καθώς η ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία έχει αναδιατάξει τις διεθνείς
ισορροπίες και έχει συσπειρώσει το δυτικό στρατόπεδο έναντι των προσπαθειών
ανατροπής συνόρων και εν γένει της διεθνούς έννομης τάξης.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Αθήνα
ετοιμάζεται για ένα «θερμό» καλοκαίρι,
και για παν ενδεχόμενο σε διπλωματικό
και επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς εκτιμά
πως η απότομη κλιμάκωση της τουρκικής
εχθρότητας, ακόμη και εάν δεν μεταφερθεί σε ένταση επί του πεδίου, θα πάρει
χρόνο για να αποκλιμακωθεί.

Η Σύνοδος Κορυφής των
ηγετών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης επιβεβαιώνει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της
χώρας μας στα Βαλκάνια
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι χάρτες που γκρεμίζουν
το αφήγημα Ερντογάν

Τ

α καινοφανή επιχειρήματα πάνω στα
οποία στηρίζει την αναθεωρητική πολιτική της η Άγκυρα καταρρίπτουν οι χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα το
υπουργείο Εξωτερικών. Σε αυτούς παρουσιάζονται με παραστατικό τρόπο, και στο πέρασμα των
ετών, οι παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και οι μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας που παραβιάζουν
κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της
Θάλασσας. Αυτό που συμπερασματικά προκύπτει
είναι η προσπάθεια της Τουρκίας από το 1973 έως
σήμερα να ανατρέψει το status quo στην περιοχή
με επιθετικές κινήσεις που απειλούν τη σταθερό-

Το υπουργείο
Εξωτερικών
αποκαλύπτει
την αλήθεια
για τα νησιά

ζητήματος αυτού με την κυριαρχία τους. Σε αυτό το
επιχείρημα, άλλωστε, βασίζεται το νέο αφήγημα
της Τουρκίας που έχει βάλει στο στόχαστρο των
διεκδικήσεών της δεκάδες μικρά και μεγάλα νησιά, σε μια προσπάθεια να «γκριζάρει» το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο μέχρι το
σύμπλεγμα της Μεγίστης. Ακόμη, γίνεται ξεκάθαρο ότι με τις Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων η κυριότητα των Δωδεκανήσων αλλά και των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου περνά στην Ελλάδα, πλην της Ίμβρου, της Τενέδου και κάποιων μικρών νησίδων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών ναυτικών μιλίων από τα παράλια της
Μικράς Ασίας.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

τητα και την ασφάλεια και οδηγούν σε αποσταθεροποίηση την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Στους χάρτες του υπουργείου Εξωτερικών αποτυπώνονται ακόμη οι παράλογες και ανυπόστατες
τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με το καθεστώς στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και την αυθαίρετη προσπάθεια σύνδεσης του

ΧΑΡΤΗΣ 1 - 1923

ΧΑΡΤΗΣ 2 - 1972
Χωρικά ύδατα Ελλάδας & Τουρκίας.
Μέχρι και το 1972, η Τουρκία, πέραν των
χωρικών της υδάτων 6 ν.μ. στο Αιγαίο και
12 ν.μ. σε Μεσόγειο και Εύξεινο Πόντο,
δεν είχε προχωρήσει σε κάποια
μονομερή κίνηση διεκδίκησης σε
θαλάσσιες ζώνες. Οι διεκδικήσεις της
Τουρκίας έναντι της Ελλάδας ξεκίνησαν
τη δεκαετία του ’70.

ΧΑΡΤΗΣ 3 - 1973

Παραίτηση της Τουρκίας από κάθε τίτλο κυριαρχίας επί των νήσων που βρίσκονται πέραν των τριών μιλίων από τις
ακτές της Ασίας. Το 1923 με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης η Τουρκία παραιτήθηκε από την κυριαρχία όλων των νησιών που βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων από τις μικρασιατικές ακτές, με εξαίρεση την Ίμβρο, την Τένεδο και τις Λαγούσες Νήσους (άρθρα 12 & 16). Το 1932 υπεγράφη μια Συμφωνία και ένα Πρωτόκολλο, μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, ειδικά
για την περιοχή των Δωδεκανήσων, τα οποία είχαν παραχωρηθεί τότε στην Ιταλία, με την οποία αφενός προσδιορίστηκε
η κυριαρχία επί των νησίδων που βρίσκονται μεταξύ των μικρασιατικών ακτών και της Μεγίστης και αφετέρου οριοθετήθηκαν τα θαλάσσια σύνορα σε όλη την περιοχή των Δωδεκανήσων. Η Συμφωνία και το Πρωτόκολλο του 1932 εξακολουθούν να ισχύουν μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ως διαδόχου της Ιταλίας κράτους.

Δημοσίευση αδειών ΤΡΑΟ σε Β. Αιγαίο. Την 1η Νοεμβρίου
1973. δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης άδειες προς την ΤΡΑΟ για εξερεύνηση κοιτασμάτων
πετρελαίου σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Βόρειο Αιγαίο, ξεκινώντας από τις εκβολές του Έβρου προς τον
Νότο και μέχρι την περιοχή δυτικά των νησιών Χίος και Ψαρά.
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ΧΑΡΤΗΣ 8 - 2019

ΧΑΡΤΗΣ 6 - 1996
Τουρκική θεωρία περί ύπαρξης νήσων ακαθορίστου κυριαρχίας («γκρίζες ζώνες»).
Το 1996, η τουρκική πλευρά προέβαλε
επισήμως τη μέχρι τότε ακαδημαϊκής
φύσης θεωρία των «γκρίζων ζωνών»,
που συνίσταται στην αμφισβήτηση της
ελληνικής κυριαρχίας σε όλα τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες τα
οποία, δήθεν, δεν αποδόθηκαν ρητώς
στην Ελλάδα με διεθνείς Συνθήκες.
Όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η εν λόγω θεωρία, η τουρκική
πλευρά υποστηρίζει είτε ότι το νομικό
καθεστώς των νησιών αυτών είναι δήθεν αδιευκρίνιστο και συνεπώς απαιτούνται διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του, είτε ότι τα νησιά αυτά
εξακολουθούν να τελούν υπό τουρκική κυριαρχία. Ο αριθμός τους δεν έχει
προσδιοριστεί. Συγκεκριμένα:
• την επαύριον της κρίσης των Ιμίων, η
τότε Τουρκίδα πρωθυπουργός κυρία
Τσιλέρ μίλησε αρχικά για 1.000 και
στη συνέχεια για 3.000 νησιά «ακαθορίστου κυριότητας».
• σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση,
έχουν αναφερθεί ενδεικτικά 18+1 νησιά (το +1 είναι οι νήσοι Καλόγεροι στο
Κεντρικό Αιγαίο).
• σε επίσημη αλληλογραφία μεταξύ
των Υδρογραφικών Υπηρεσιών Ελλάδας - Τουρκίας, το 2008, η τελευταία
μιλάει για απροσδιόριστο αριθμό αμφισβητούμενων ελληνικών νησιών.
Ο εν λόγω χάρτης παρουσιάζει ενδεικτικά κάποια από τα νησιά τα οποία
έχουν αμφισβητηθεί επισήμως από
τουρκικές Αρχές και Τούρκους αξιωματούχους ή μέσω παραβιάσεων των
χωρικών τους υδάτων από τουρκικά
στρατιωτικά σκάφη ή υπερπτήσεών
τους από τουρκικά μαχητικά.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» ως επίσημο δόγμα της Τουρκίας.
Τον Οκτώβριο του 2018, ο χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδας»
παρουσιάσθηκε για πρώτη
φορά από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Hulusi Akar, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο
Anadolu ως μία θαλάσσια περιοχή που καλύπτει 462.000
τ.χλμ. στο Αιγαίο, την Κύπρο,
την Ανατολική Μεσόγειο και
τον Εύξεινο Πόντο. Μέχρι τότε
η «Γαλάζια Πατρίδα» αναφερόταν σε μελέτες του τουρκικού ΠΝ και άρθρα εφημερίδων χωρίς καμία κυβερνητική στήριξη και χρήση. Ως
προς την Ελλάδα, η «Γαλάζια
Πατρίδα» καλύπτει όλες τις περιοχές για τις οποίες η Τουρκία μέχρι τότε είχε εκδηλώσει διεκδικήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσιών
στο Αιγαίο (δηλαδή την περιοχή για την οποία από τη δεκαετία του ’70 έχει
δώσει άδειες στην ΤΡΑΟ και από το 1988 διεκδικεί αρμοδιότητες SAR) και
την Ανατολική Μεσόγειο (άδειες ΤΡΑΟ νότια συμπλέγματος Καστελλορίζου
& νότια και νοτιοανατολικά Ρόδου μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό), αλλά και δυτικότερα μέχρι τα εξωτερικά όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων των 6 ν.μ.
των νησιών Κρήτης, Κάσσου, Καρπάθου. Η Τουρκία με τον χάρτη αυτό όχι μόνο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα υφαλοκρηπίδας των ελληνικών νησιών στη
Μεσόγειο, αλλά ούτε καν δικαίωμα χωρικών υδάτων πέραν των 6 ν.μ. Έκτοτε,
η «Γαλάζια Πατρίδα» έχει αναδειχθεί ουσιαστικά σε επίσημο τουρκικό δόγμα με τον πρόεδρο Erdogan και άλλα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης να
αναφέρονται συχνά σε αυτήν.

ΧΑΡΤΗΣ 14 - 2021

Τα σύμφωνα με την τουρκική θεωρία αποστρατιωτικοποιημένα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία, στο
πλαίσιο της γνωστής πολιτικής της για να αποκτήσει τον εν γένει έλεγχο του μισού Αιγαίου, προώθησε το 2021, με την κατάθεση σχετικών επιστολών της στον ΓΓΗΕ, μία καινοφανή θεωρία που
συνδέει την από δεκαετίες αξίωσή της για πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Βορείου
και Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων με
την ελληνική κυριαρχία επ’ αυτών και το δικαίωμα της Ελλάδας να επικαλείται τόσο την ίδια την
κυριαρχία όσο και τα δικαιώματα που απορρέουν
από αυτήν ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Όπως φαίνεται από τον χάρτη, ο
οποίος παρουσιάζει τόσο τα δήθεν αποστρατιωτικοποιημένα νησιά όσο και κάποιες από τις δήθεν
«γκρίζες ζώνες», η Τουρκία επιδιώκει να «ακυρώσει», νομικά, την ύπαρξη όλων των ελληνικών
νησιών από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά.

ΧΑΡΤΗΣ 10 - 2020
Κατάθεση στον ΟΗΕ χάρτη με τα διεκδικούμενα όρια τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Τον Μάρτιο του 2020 (18/3/2020), η Τουρκία
καταθέτει στα ΗΕ χάρτη στον οποίο εμφαίνεται, πέρα από την οριογραμμή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου, ολόκληρη η περιοχή που διεκδικεί στην Ανατολική
Μεσόγειο. Τα εξωτερικά όρια της διεκδικούμενης περιοχής αγγίζουν τα εξωτερικά
όρια των χωρικών υδάτων της Κρήτης, εφάπτονται με τα εξωτερικά όρια των χωρικών
υδάτων των νησιών Κάσσου και Καρπάθου
και εισέρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα
στην περιοχή της Ρόδου (βραχονησίδες Χήνα & Παξιμάδα).

ΧΑΡΤΗΣ 16
Συγκριτική αποτύπωση των τουρκικών διεκδικήσεων/βλέψεων 1972- 2022. Μία
σύγκριση του χάρτη Νο 2 (1972) με τον χάρτη Νο 15 (2022) περιγράφει ανάγλυφα
το εύρος της κλιμάκωσης των τουρκικών διεκδικήσεων τα τελευταία 50 χρόνια.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ!

«Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά»

Α

πό τις ρητορικές εξάρσεις η
Άγκυρα περνά πλέον στις ευθείες απειλές για κατάληψη
ελληνικών νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και τον εκπρόσωπο του κόμματός του
Ομέρ Τσελίκ να εξαπολύουν μια θρασύτατη και άκρως προκλητική επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Από τη Σμύρνη, όπου η τουρκική κυβέρνηση έστησε ένα εθνικιστικό σόου με
αφορμή την τελική φάση της άσκησης
«Efes», ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα «να
σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών» και «να λειτουργεί σύμφωνα με τις
διεθνείς συνθήκες». «Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Αυτός ο λαός είναι αποφασιστικός και όταν λέει κάτι, τότε το κάνει»,
είπε ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ έβαλε και
πάλι σε προσωπικό επίπεδο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Φαίνεται πως ο κ.
Μητσοτάκης κάνει τουριστικές επισκέψεις στα νησιά. Όμως, δεν μπορεί να φτάσει κάπου», είπε.
Ο Ερντογάν δεν έκρυψε τον εκνευρισμό
του και για τις συμμαχίες της Ελλάδας,
απειλώντας μάλιστα με «καταστροφικό τέλος» και επανάληψη του 1922. «Η Ελλάδα
από την ίδρυσή της βασίζεται στις πλάτες
άλλων χωρών. Καλούμε την Ελλάδα να
συμμαζέψει τα μυαλά της, να μείνει μακριά από τα όνειρα, τις δηλώσεις και τις
ενέργειες που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα που θα τα μετανιώσει, όπως
συνέβη πριν από έναν αιώνα», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος. Στην ένταση πλειοδότησε και ο στενός συνεργάτης του
Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος με ανάρτησή του
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποίησε για εισβολή στην Ελλάδα, λέγοντας
ότι «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά».

Ανιστόρητες προκλήσεις
Στις πολεμικές απειλές Ερντογάν και
Τσελίκ προστέθηκαν στη συνέχεια οι εμπρηστικές δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ.
«Η Ελλάδα, που σχεδόν τριπλασιάστηκε σε
200 χρόνια, κατηγορεί ξεδιάντροπα την
Τουρκία για επεκτατισμό. Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί αυτό ούτε με ιστορικά γε-

γονότα ούτε με τη λογική. Είναι υποκρισία.
Οι εξοπλισμοί της Ελλάδας και οι συμμαχίες της αποτελούν μάταιες προσπάθειες», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.
Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, με
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου να διαμηνύει ότι «ανιστόρητοι ισχυρισμοί και έωλα μυθεύματα δεν μπορούν
ούτε να αμφισβητήσουν ούτε, πόσω μάλλον, να υποκαταστήσουν το διεθνές δίκαιο
και τις διεθνείς συνθήκες. Τίποτα απολύτως και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να
πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και
την εθνική μας κυριαρχία».

Σενάρια πολέμου
«Απέναντί μας έχουμε δυστυχώς μια
Τουρκία που επιδεικνύει μια διαρκώς εντεινόμενη προκλητική συμπεριφορά με
επιθετική ρητορική, με απειλές χρήσης
στρατιωτικής ισχύος, με απίστευτες και
ανυπόστατες θεωρίες για διεκδίκηση χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου, ενέργειες που
συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις σχέσεις φιλίας και καλής
γειτονίας που επιδιώκει διαχρονικά η χώρα», απάντησε ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος μίλησε
σε εκδήλωση με θέμα «1922, Ιστορική
Μνήμη και Διδάγματα».
Το πολεμικό κλίμα που καλλιεργεί η Άγ-

κυρα συντηρούν οι εικόνες από την τελική
φάση της άσκησης «Efes 22», η οποία έχει
ως βασικό σενάριο την αεραποβατική
ενέργεια σε ελληνικό νησί. Τις τελευταίες
δύο μέρες μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας κινητοποιήθηκε
για να συνδράμει την επικοινωνιακή φιέστα που έστησε η τουρκική κυβέρνηση.
Επιθετικά ελικόπτερα έριξαν εναντίον
στόχων με ημερήσιες και νυχτερινές βολές, ενώ από νωρίς το πρωί της Πέμπτης
πλοία του τουρκικού στόλου εκτόξευσαν
βλήματα στο σημείο όπου επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί η απόβαση. Ακολούθησαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφοδίων
και στη συνέχεια άρματα μάχης συνοδευόμενα από δυνάμεις του πεζικού
έφτασαν στην παραλία για μια επιχείρηση
που προσομοιάζει την εισβολή σε ελληνικό έδαφος.
Οι Τούρκοι υπερηφανεύονται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε όγκο συμμετοχών άσκηση της ιστορίας τους, με τη
συμμετοχή στρατευμάτων και παρατηρητών από 37 κράτη, μεταξύ των οποίων και
περίπου 1.000 ατόμων από χώρες μέλη
του ΝΑΤΟ. Μεταξύ άλλων, στην «Efes 22»
έλαβαν μέρος δυνάμεις από τη Λιβύη, το
Αζερμπαϊτζάν, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη κ.ά. Καλά
πληροφορημένες πηγές ωστόσο επισημαίνουν ότι για να στηθεί το μεγάλο αυτό
επικοινωνιακό σόου μετακινήθηκαν δυ-

νάμεις ακόμη και από τα ανατολικά της
Τουρκίας, ενώ αισθητά μικρή ήταν η συμμετοχή της αεροπορίας, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σχετικά με
τις διαθεσιμότητες αεροσκαφών.

Με το βλέμμα στη Σμύρνη
Τα επιτελεία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έβαλαν την «Efes» στο «μικροσκόπιο», αξιοποιώντας κάθε ηλεκτρονικό μέσο
που έχουν στη διάθεσή τους για να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες. Οι πτήσεις
των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που
διαθέτει η χώρα μας πύκνωσαν το τελευταίο διάστημα ώστε να μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα από το Ανατολικό Αιγαίο στα
Κέντρα Επιχειρήσεων, ενώ οι δυνάμεις στα
νησιά αλλά και στον Έβρο βρίσκονται εδώ
και μέρες σε αυξημένη επιφυλακή. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές πάντως επισημαίνουν ότι οι λεονταρισμοί και οι φιέστες δεν
ανησυχούν την ελληνική πλευρά, που είναι
διαρκώς έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Πολεμικές ιαχές ή πρόβα
επίθεσης η ρητορική των
Τούρκων; Νέα ένταση με τον
Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπο του
κόμματος του Ερντογάν
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ΑΞΙΖΕΙ...

Άνοιξε συζήτηση με φοιτητές

Έχουμε που έχουμε τον ΥΠΕΘΑ να
χαρακτηρίζει τα Σώματα «ελβετικό
τυρί», έχουμε και τον συριζαίο βουλευτή Γιάννη Μπουρνού να αποκαλύπτει δημοσίως δεδομένα που
αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας. Καλά θα κάνει να τον μαζέψει ο
πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, διότι έχει παραγίνει το κακό.
Ειδικά σε μια τέτοια τεταμένη περίοδο σχέσεων με την Τουρκία.

Καταγραφή πεπραγμένων
από τον Γαϊτάνη
Εντυπωσιακή δεν ήταν μόνο η εκδήλωση
του Άδωνι Γεωργιάδη. Μεγάλη συμμετοχή είχε και η ομιλία του εκπρόσωπου Τύπου της
ΝΔ Τάσου Γαϊτάνη το απόγευμα της Τετάρτης.
Και ποιοι δεν πήγαν… Ξεκινάω με τα τρανταχτά ονόματα: Δ. Αβραμόπουλος, Ν. Κεραμέως, Κ. Χατζηδάκης, Ν. Παπαθανάσης, Γ. Οικονόμου, Στ. Καλαφάτης, Ν. Χαρδαλιάς
από υπουργοί. Από βουλευτές είδαμε Γ. Μπούγα,
Δ. Μαρκόπουλο, Π. Μαντά,
Γ. Μελάς, Δ. Σταμενίτη, Δ. Αυγερινοπούλου κ.ά. Ήρθαν φυσικά
οι θεσμικοί της Νέας Δημοκρατίας Παύλος
Μαρινάκης και Γιάννης Μπρατάκος, πολλοί
γενικοί γραμματείς υπουργείων και πλήθος
κομματικών στελεχών. Αυτό που ικανοποίησε -και το έχει ζητήσει επισταμένως και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός από υπουργούς και
βουλευτές- είναι η λεπτομερής ανάλυση των
πεπραγμένων της κυβέρνησης Μητσοτάκη
σε κρίσιμους τομείς. Ο Τάσος Γαϊτάνης έβαλε
με τη χθεσινή ομιλία του, με πάνω από 1.800
συμμετέχοντες, βάσεις για εκλογή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στη Σχολή Ικάρων
ο Συρίγος
Κάποιοι τα χώνουν στους αξιωματικούς
και κάποιοι άλλοι τούς τιμούν. Ο λόγος για
τον υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο, ο
οποίος μίλησε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εσπερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Απόφοιτων της Σχολής Ικάρων για τα
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο υφυπουργός παρακολούθησε τα συμπεράσματα των ομιλητών για τις μεγάλες συνέπειες της καταστροφής του Ελληνισμού το
1922 και εξήρε το ήθος και το ακμαίο ηθικό
των πιλότων, αυτών που πρώτοι σπεύδουν να
υπερασπιστούν τα σύνορα. Καλό είναι να τονώνεται το ηθικό των Σωμάτων, ειδικά αυτή
την εποχή...

KENTΡΙ

Ένα άγνωστο περιστατικό μού εξιστόρησαν στην Κοζάνη, όπου βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Όταν πήγαινε στο Πανεπιστήμιο Κοζάνης να δει το νέο
υπερσύγχρονο campus, τον περίμενε με άγριες διαθέσεις μια ομάδα 30 αριστεριστών φοιτητών
που φώναζαν συνθήματα κατά του νέου νόμου για τα ΑΕΙ και κατά της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Τότε ο κ. Θεοδωρικάκος διέταξε τους αστυνομικούς του να τον αφήσουν και πήγε να μιλήσει
μόνος στους φοιτητές. Φοιτητές, καθηγητές αλλά και ο περίγυρος του, που αποτελούνται από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος, έμειναν άναυδοι με την κίνηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει,
Τάκης και φοιτητές τα είπαν, τους εξήγησε ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν είναι ομάδα καταστολής και κανένα πανεπιστημιακό δικαίωμα ή άσυλο δεν καταπατείται. Δεν ξέρω αν τους έπεισε,
αλλά σίγουρα παραδέχτηκαν το θάρρος του για δημοκρατικό διάλογο…

Προτζέκτορες και PC έστειλε
το Μαξίμου σε σχολείο
στον Λούρο Πρέβεζας

Μα καλά, είναι δυνατόν
υφυπουργός να ξοδεύει περισσότερα σε
ταξίδια και μεταφορικά από
τον ίδιο τον υπουργό; Και
όμως, γίνεται και μάλλον πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγυράκι…

Επιτυχημένη ομιλία
Πέτσα στον Διόνυσο

Μ

ια μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε το τέλος της χρονιάς για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου στον Λούρο της Πρέβεζας. Ειδικότερα, η επιστολή που
έφτασε στο Μαξίμου με αποδέκτη τον διευθυντή του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη ζητούσε την ανταπόκριση για προσφορά, προκειμένου να ενισχυθεί το σχολείο με εξοπλισμό που θα ανταποκριθεί στις άμεσες λειτουργικές ανάγκες, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παροχής γνώσεων προς τους μαθητές.
«Προς μεγάλη μας ικανοποίηση παραλάβαμε σημαντικό υλικό εξοπλισμού για το
Δημοτικό Σχολείο Λούρου που μας απεστάλη έπειτα από συνδρομή της Γενικής
Γραμματείας του Πρωθυπουργού και προσωπικά του γενικού γραμματέα κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Πρόκειται για την παραλαβή εξοπλισμού, ο οποίος είναι απόλυτα
αναγκαίος για ένα δημοτικό σχολείο, για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του.
Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, που δείχνει ότι και
οι περιοχές που θεωρούνται δυσπρόσιτες τελικά δεν είναι ξεχασμένες», σημειώνουν σήμερα ο σύλλογος γονέων του σχολείου σε ανακοίνωση που φιλοξενούν τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νέα επιτροπή για το Δημογραφικό
Μου λένε ότι ο πρωθυπουργός το έχει πάρει πολύ ζεστά με το θέμα του Δημογραφικού, για αυτό και το επόμενο διάστημα θα οριστεί μια ειδική επιτροπή καθηγητών και καθηγητριών που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα. Η επιτροπή θα έχει λόγο και θα παρακολουθεί ουσιαστικά τις δράσεις που ψηφίζονται. Η επιτροπή επίσης θα δεσμεύει και την επόμενη κυβέρνηση και
όποιον καθίσει στη θέση του υπουργού. Ο πρωθυπουργός θέλει να προλάβει
συμπεριφορές όπως αυτές της αντιπολίτευσης, που για το δημογραφικό ζήτημα είχαν συμφωνηθεί νομοθετικές αλλαγές σε διακομματική επιτροπή,
αλλά όταν ήρθε σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου στο Πνευματικό
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου του
Δήμου Διονύσου η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ και τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού με θέμα «Η αναπτυξιακή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με κεντρικό ομιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Το ρεζουμέ της ομιλίας Πέτσα είναι
ότι το κράτος θα διαθέσει δισ. ευρώ μέσω
ΕΣΠΑ, Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και Ταμείου Ανάκαμψης και μπορεί
όντως να δώσει μια πρωτόγνωρη αναπτυξιακή ώθηση στις περιφέρειες. Την εκδήλωση, όπου παρέστη πλήθος κόσμου, τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κωτσός,
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, δήμαρχοι Δήμων της Ανατολικής
Αττικής και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Πλήθος κόσμου στο
βιβλίο του Άδωνι
Εκτός από τους Μάκη Βορίδη, Κυριάκο
Πιερρακάκη και Άρη Πορτοσάλτε που παρουσίασαν το βιβλίο του Γεωργιάδη «Απλά μαθήματα ρητορικής», έδωσαν το «παρών» μεταξύ
άλλων: Ο πρώην πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρ. πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρώην
Επίτροπος και υπουργός Δ. Αβραμόπουλος, ο
Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ. Επίσης, τα
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Κ. Χατζηδάκης, Ν. Κεραμέως, Θ. Πλεύρης, Ν. Παπαθανάσης, Θ. Σκυλακάκης, Δ. Μιχαηλίδου, Ζ. Ράπτη, Χρ. Δήμας, Γ. Στύλιος, Ι. Τσακίρης, Ν. Χαρδαλιάς και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Π. Μαρινάκης. Παρόντες, επίσης, ο Α. Λοβέρδος, ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, η Μ. Παγώνη, ο Ι. Χατζηθεοδοσίου, ο Γ.
Καββαθάς και ο Ι. Μπρατάκος.
Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στον πρώην πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος
έχει ένα πρόβλημα με την
υγεία του. Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου εισήλθε με προγραμματισμένο ραντεβού στην Ευρωκλινική, καθώς οι ιατροί, ύστερα από εξετάσεις, είχαν κρίνει ότι χρειαζόταν να τοποθετηθεί βηματοδότης, ο οποίος και
τοποθετήθηκε επιτυχώς. Να είναι γερός ο άνθρωπος… Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο
Παπανδρέου είχε αμέσως, όπως έμαθα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση.

Χρονικό του Χρόνου
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Σαρώνει
ο Κωνσταντέλλος
στη Βάρη

K

αλά πληροφορημένες πηγές μου επί
των δημοτικών θεμάτων μού έλεγαν
ότι σε μέτρηση στον Δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης που παραγγέλθηκε
πρόσφατα σε μεγάλη και σοβαρή δημοσκοπική εταιρεία, επιβεβαιώνεται η καθολική κυριαρχία του σημερινού δημάρχου Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου. Θυμίζω ότι και στις προηγούμενες εκλογές πάλι σάρωνε στις δημοσκοπήσεις, αλλά και πριν από λίγους μήνες
ήταν πρώτος με μεγάλη διαφορά σε σχετική
έρευνα που έγινε για την περιοχή. Την τελευταία δημοσκόπηση δεν έμαθα ποιος την παρήγγειλε, εάν όμως τη ζήτησε ο ίδιος ο δήμαρχος, στο επιτελείο του πρέπει να επικρατεί ευφορία, αφού ο άνθρωπος πάει τρένο
παρά τα δύσκολα θέματα που έχει ανοίξει…
Αν την έχουν παραγγείλει οι αντίπαλοί του,
μάλλον θα πρέπει να έχουν πέσει σε βαριά
κατάθλιψη και περίσκεψη σε σχέση με τις παραπέρα επιλογές τους…

Εργαζόμενοι εναντίον
Γιάννη Βούρου
Βαρύ είναι το κλίμα στον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας και ακόμα πιο βαριές οι καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων για τον δήμαρχο Γιάννη Βούρο.
Τη φωτιά άναψε
μια ανακοίνωση
του Σωματείου
Εργαζομένων κατά του δημάρχου
με τίτλο: «Θαυμάστε
ήθος δημάρχου, ανθρώπου του πολιτισμού».
Το σωματείο το προηγούμενο διάστημα,
όπως αναφέρει, παρέθεσε μια σειρά από
αιτήματα στη δημοτική αρχή τα οποία
αγνοήθηκαν και για αυτό αποφάσισε να κινητοποιηθεί την άλλη Πέμπτη έξω από το
δημαρχείο. Ακολούθησαν, συμφώνα με την
ανακοίνωση του σωματείου, τηλεφωνικές
απειλές από τον Γ. Βούρο προς τον πρόεδρο
του σωματείου, που χαρακτηριστικά του είπε: «Είστε αχάριστοι, θα πάρετε τα αρχ…
μου, θα σας κυνηγήσω και εσένα ειδικά,
μέχρι να βρεις μαύρο χιόνι»… Το θέμα πήρε διαστάσεις και δημοτικοί σύμβουλοι,
ανεξάρτητοι (Αλέκος Γούλας, Ευτυχία Παπαλουκά), το φέρνουν στο δημοτικό συμβούλιο, ζητώντας απαντήσεις.

Παραλίγο να την πατήσει
ο Κυριάκος

Το «καρφί» του Ράπανου
Ποιον είχε αποδέκτη το καρφί που πέταξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών Βασίλης Ράπανος για τα μπόνους των τραπεζιτών; Μίλησε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τοποθετούμενος για το νομοσχέδιο
του ΤΧΣ, και τόνισε ότι τα προφανή οφέλη
από την άρση των περιορισμών των ειδικών δικαιωμάτων του Ταμείου στις τράπεζες δεν πρέπει να υποχωρήσουν απέναντι
σε επιλεκτική κριτική επιμέρους ρυθμίσεων. «Γίνεται λόγος αλλά και κριτική για
επαναφορά των μπόνους. Θα μου επιτρέψετε να μη συμφωνήσω. Στον σημερινό
κόσμο, με τον έντονο ανταγωνισμό για
προσέλκυση ταλέντων, οι περιορισμοί
στην επιβράβευση ικανών στελεχών θα
φέρουν τις ελληνικές τράπεζες σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και τις άλλες
ελληνικές επιχειρήσεις», είπε ο πρόεδρος της ΕΕΤ… ο Αλέξης ακούει;

ΚΕΝΤΡΙ

Μπογδάνος:
Σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα η ΝΔ
Σε προεκλογικούς τόνους μπήκε για τα καλά και ο Μπογδάνος, ο οποίος σχολίασε μέσω Twitter: «Το Δημογραφικό της Ελλάδος
λύνεται με Έλληνες, όχι
με Πακιστανούς. Για την
ακρίβεια φταίνε οι φόροι
και οι εισφορές, όχι μόνο
ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Είμαστε φιλελεύθεροι πατριώτες, όχι σοσιαλδημοκράτες όπως στη ΝΔ.
Είμαστε το μόνο κανονικό δεξιό κόμμα σήμερα στην Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, που, ως γνωστόν,
πουλάει διάφορες αλοιφές από τις εκπομπές
του, παραλίγο να βρει τον μπελά του. Αιτία, μήνυση από ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος υποστήριξε ότι «του έδωσε μια κρέμα για τη στύση και
δεν είδε αποτέλεσμα». Συγκεκριμένα, η κατηγορία αφορούσε το
αδίκημα της
αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος με
αφορμή αυτά
που κατά το παρελθόν έχει παρουσιάσει ο
πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στις τηλεοπτικές του εκπομπές ως ιατρικά προϊόντα. Τελικά, η Βουλή με ψήφους 250 κατά απέρριψε
το αίτημα για άρση ασυλίας του και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
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Νέα γραμματέας Προστασίας Ζώων

Το... Πρόσωπο
Ένας στους τέσσερις
θέλει δουλειά,
αλλά δεν ψάχνει
Τα ύστερα του κόσμου… Σχεδόν
ένας στους τέσσερις Έλληνες σε
παραγωγική ηλικία έχει «μια
ανικανοποίητη ανάγκη για
απασχόληση», χωρίς όμως να
ψάχνει για εργασία. Επιθυμεί με
κάποιον τρόπο να εργαστεί, όμως
είτε είναι άνεργος, είτε
υποαπασχολούμενος, είτε δεν
είναι άμεσα διαθέσιμος προς
εργασία. Η πανδημία και κυρίως οι
πρωτόγνωρες συνθήκες που
επικράτησαν τόσο σε κοινωνικό
όσο και σε οικονομικό επίπεδο
έχουν δημιουργήσει ένα ιδιότυπο
καθεστώς «χαλάρωσης» στην
αγορά εργασίας. Οι ειδικοί
προειδοποιούν ότι πρόκειται για
ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τα
συνηθισμένα ζητήματα
αντιστοίχισης προσφοράς και
ζήτησης και δεξιοτήτων.
Υπογραμμίζουν, δε, ότι η
απελευθέρωση του δυνάμει
εργατικού δυναμικού που έχει
παγιδευτεί στην αδράνεια είναι
ένα πρόβλημα σύνθετο και άμεσα
συνδεδεμένο με την εκπαίδευση.

ΚΕΝΤΡΙ

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκροτείται στο υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Σκοπός της Ειδικής Γραμματείας είναι η παρακολούθηση και η απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που
δημιουργήθηκε με τον Ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με αυστηρή
τήρηση των κανόνων ευζωίας. Επίσης, σκοπός είναι η συγκρότηση ελεγκτικού μηχανισμού
και η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο «κανένα ζώο κακοποιημένο, κανένα ζώο αδέσποτο». Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει η κυρία Μαριάνθη Δημοπούλου, δικηγόρος, με επιστημονική εξειδίκευση
και μακρά εμπειρία σε θέματα δικαίου των ζώων. Είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματά τους και
καθηγήτρια στο μάθημα «Νομικά (II)» του Zero Stray Academy.

Ογδόντα χρόνια πίσω στον Εμφύλιο

Περί Γεραπετρίτη

Τελικά ο άνθρωπος έχει εμμονές με τον Εμφύλιο. Θυμήθηκε τα 80 χρόνια από τη μέρα που ο Άρης Βελουχιώτης μπήκε μαζί με συντρόφους του στο χωριό Δομνίστα της Ευρυτανίας, από όπου διακήρυξε την
έναρξη του οργανωμένου αγώνα, εκ μέρους του
ΕΛΑΣ, κατά των κατακτητών. Τι σχέση έχουν αυτά με
το 2022 ένας Θεός ξέρει… «Τιμή και δόξα στον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ! Γιατί εμείς ιστορία μάθαμε και
τη μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές. Για να ξέρουν ποιανών οι πρόγονοι ήταν με τον λαό και την ελευθερία και ποιανών
με τους γερμανοτσολιάδες και τους λαδέμπορους. Γιατί μόνο έτσι εξηγείται το ΣΗΜΕΡΑ!», έγραψε στα social media ο Παύλος Πολάκης. Μάλλον θα νομίζει ότι είναι
συνεχιστής του Βελουχιώτη…

Η κάθοδος της Δόμνας στη συγκεκριμένη
εκλογική περιφέρεια κλείνει οριστικά τη σεναριολογία περί καθόδου του υπουργού
Γιώργου Γεραπετρίτη στον Πειραιά. Για να
ευλογήσω και τα γένια της στήλης, σε ανύποπτο χρόνο σάς είχα γράψει δύο φορές
(όταν άπαντες είχαν σίγουρη την κάθοδό
του) ότι ο Γεραπετρίτης ενδιαφέρεται για την
ακαδημαϊκή του καριέρα και αντιμετώπισε
τη θητεία του ως project. Ο καθηγητής και
στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού στο
επιτελικό κράτος είναι σήμερα βουλευτής
Επικρατείας. Το επόμενο πολιτικό του βήμα
προφανώς το ξέρει μόνον ο ίδιος. Εγώ ρισκάρω ότι δεν θα κατέβει πουθενά και θα
επιστρέψει στην έδρα του ως καθηγητής…
Λέτε να πέσω πάλι μέσα;

Μαριάς - Λαφαζάνης
«ενώνονται» στα εθνικά

Ο

Νότης Μαριάς, πρώην ευρωβουλευτής, και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης,
πρώην υπουργός, μετά τις πρόσφατες ομιλίες τους στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης με θέμα «Ελληνισμός και γεωστρατηγικές εξελίξεις», διαπίστωσαν σημαντικές μεταξύ τους συγκλίσεις στα εθνικά θέματα και κυρίως στα Ελληνοτουρκικά και αποφάσισαν να προβούν σε κοινή επίκαιρη δήλωση. Αφού επισημαίνουν πως η ελληνική στάση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, δηλώνουν: «Η Ελλάδα,
αν θέλουμε να επιβιώσει
σε αυτά που τραγικά βιώνει και κυρίως σε όλα όσα
πιο επικίνδυνα έρχονται,
οφείλει να αλλάξει ριζικά
πορεία αναδεικνύοντας
μια νέα εθνική ηγεσία χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από ξένα κέντρα
και ολιγαρχίες, που θα
υπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μια νέα εθνική ηγεσία, η
οποία θα εφαρμόσει μια νέα εθνική στρατηγική που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη
και στην παραγωγική απογείωση της οικονομίας, στην κοινωνική δικαιοσύνη και
στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, καθώς και σε νέες, πολυδιάστατες
εξωτερικές, αμυντικές και ενεργειακές διεθνείς σχέσεις που να υπηρετούν αποκλειστικά τον ελληνικό λαό και οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν τις απαραίτητες
απαράβατες κόκκινες εθνικές γραμμές, μαζί με την ταυτόχρονη ταχεία προετοιμασία για την έμπρακτη υποστήριξή τους».
Η στήλη μαθαίνει πως οι δυο τους μοιράζονται την άποψη πως απουσιάζει μια καθαρή πατριωτική φωνή στον χώρο του δημοκρατικού Κέντρου, κι αυτό τους φέρνει
πιο κοντά, ενόψει μάλιστα και πολιτικών εξελίξεων.

LOCK
Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο τελειώνει τα γυρίσματα στη Δράμα και ακούγεται έντονα ότι πρόκειται να κατέβει στη
Σαντορίνη για διακοπές και δουλειά.
Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ντε Νίρο
έχει μαγαζί στο νησί, το Nobu, το
οποίο ανοίγει στις 16 Ιουνίου. Ωραία
το άνοιξε, κόσμο δεν βλέπω να το
στελεχώνει… Δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασία. Δεν
πειράζει, ας κάνει μόνος του το
γκαρσόνι.
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ΘΕΣΕΙΣ

Η κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Fit for 55
σε σχέση με τη ναυτιλία και τα λιμάνια

Σ
τoυ δρα

Αντώνη
Στ. Στυλιανού

Λέκτορας Νομικής
στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, LL.B
Law (Bristol), Ph.D
in Law International Law
and Human Rights
(Kent), διευθυντής
Μονάδας Νομικής
Κλινικής
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε η
κοινή θέση των Ευρωπαίων υπουργών Μεταφορών για τις τρεις νομοθετικές προτάσεις της δέσμης Fit for 55, που αφορά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της σε
σχέση με την κλιματική αλλαγή, ειδικότερα τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050. Οι τρεις νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν ως γενική προσέγγιση από το Συμβούλιο αφορούν τον τομέα των μεταφορών (υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, AFIR,
FuelEU Maritime και ReFuelEU Aviation).
Στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων σχετικές είναι οι θέσεις αναφορικά με
τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR - Alternative Fuels Infrastructure) και FuelEU Maritime. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση ενός ικανού δικτύου υποδομών που να παρέχουν τον ανεφοδιασμό πλοίων
με εναλλακτικά καύσιμα, ως επίσης και η παροχή
εναλλακτικών λύσεων αντί της χρήσης κινητήρων
όταν αυτά είναι ελλιμενισμένα. Το δίκτυο αυτό πρέπει να είναι εύχρηστο και διαλειτουργικό εντός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί στόχοι της πρότασης της Επιτροπής παραμένουν, όμως με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου τροποποιούνται
ορισμένες της πτυχές. Να υπενθυμίσουμε ότι προς
τούτο ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος της Κύπρου, που μέσω του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατάφερε να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις της Επιτροπής ούτως ώστε αυτές να συνάδουν με τα χαρακτηριστικά των επιμέρους κρατών, την ποικιλομορφία των επιτόπιων
καταστάσεων και το ύψος των επενδύσεων που
πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες. Επιπρόσθετα, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου θέτει
σε πλήρη συνοχή τις προτάσεις για τα AFIL και
FuelEU Maritime που αφορούν την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εντός των λιμένων των
κρατών-μελών.
Σχετικά με την πρόταση FuelEU Maritime,
υπενθυμίζεται ότι αυτή αφορά την προώθηση
της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις
θαλάσσιες μεταφορές και ότι, σύμφωνα με την
Επιτροπή, ο στόχος είναι η αύξηση της ζήτησης
και η συνεπής χρήση των πιο πάνω στον τομέα
της ναυτιλίας και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας χωρίς να

δημιουργούνται στρεβλώσεις στην εσωτερική
αγορά. Και σε αυτό το πλαίσιο διατηρούνται οι
βασικοί στόχοι της πρότασης ως προβλήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τροποποιούνται,
όμως, ορισμένες της πτυχές στη βάση της γενικής προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
που αφορούν τις απαιτήσεις για την ηλεκτρική
τροφοδότηση από την ξηρά, αποσαφηνίζουν
τον ρόλο των εταιρειών, των ελεγκτών και των
δημόσιων αρχών, αναθεωρήθηκαν ποινές και
πρόστιμα και, πολύ σημαντικό για την Κύπρο,
προστέθηκαν ορισμένες διατάξεις, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που λαμβάνουν
υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των
κρατών-μελών όσον αφορά τα μικρότερα νησιά
και τις απομονωμένες περιοχές που εξαρτώνται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από τη συνδεσιμότητά τους.
Τα πιο πάνω αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για
την περαιτέρω προώθηση της συνολικής πρότασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή
στον στόχο για το 55% και το επόμενο βήμα είναι η
έναρξη ενός τριμερούς διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τελικές διαπιστώσεις και εγκρίσεις.

Έχει χώρο η συμπονετική ηγεσία σε μια εποχή παγκόσμιας
ενεργειακής και οικονομικής κρίσης για τις επιχειρήσεις;

Z

ούμε ομολογουμένως σε δύσκολες εποχές. Η
μία κρίση διαδέχεται την άλλη σε διάφορους
τομείς. Από την υγεία, στις συνθήκες ειρήνης,
στην ενέργεια και στο περιβάλλον, που εδώ και καιρό
μας χτυπά την πόρτα και κάνουμε ότι δεν ακούμε, και
πάνω από όλα αυτά, στον τομέα της οικονομίας, ο
οποίος δέχεται απανωτά χτυπήματα. Και επιπλέον, η
πίεση στις επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να μη χάσουν το τρένο
αξιοποίησης των δώρων που κουβαλούν η τεχνολογία
και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Όλα αυτά δημιουργούν άγχος και πονοκέφαλο στους
ηγέτες των επιχειρήσεων, οι οποίοι κάτω από αυτή την
πίεση εστιάζουν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά αποτελέσματα, παραγκωνίζοντας πολλές φορές το κομμάτι
εκείνο του ρόλου τους που έχει να κάνει με τη φροντίδα
των ανθρώπων της εταιρείας, ως κάτι που έχει χώρο να
συμβαίνει μόνο σε καιρούς ευημερίας, όταν όλα πάνε
καλά. Άλλωστε, λόγω αυτής της λογικής που επικρατεί,
ο πρώτος προϋπολογισμός που δέχεται περικοπές εν
καιρώ κρίσης στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι αυτός που αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπων τους και
τις κοινωνικές τους δεξιότητες (soft skills).
Ακούγοντας, λοιπόν, πολλοί ηγέτες για συμπονετική
ηγεσία, το στιλ δηλαδή εκείνο της ηγεσίας που όχι μό-

νο ένας ηγέτης δείχνει ενσυναίσθηση για τους εργαζόμενους σχετικά με το τι βιώνουν, τι αισθάνονται και
τι χρειάζονται στον χώρο εργασίας, αλλά έχει και ισχυρή θέληση να κάνει κάτι μέσα από τον ρόλο του, για να
νιώθουν ικανοποίηση, χαρά και δέσμευση για την εργασία τους, αντιδρούν λέγοντας: «Μα σε μια καθημερινότητα με τόσα προβλήματα, μήπως η συμπονετική
ηγεσία είναι ουτοπία;».
Και κάπου εδώ έρχονται έρευνες να αποδείξουν ότι
η συμπονετική ηγεσία όχι μόνο δεν είναι ουτοπία και
χάσιμο χρόνου ή πολυτέλεια εν μέσω καιρών κρίσης,
αλλά ένα απαραίτητο εργαλείο για να συμβάλει στην
οικονομική επιβίωση, ανάπτυξη και ευημερία μιας
επιχείρησης, ειδικά σε τέτοιους καιρούς! Η μη αξιοποίηση αυτού του στιλ ηγεσίας είναι σαν να έχουμε στα

χέρια μας έναν πολύτιμο πόρο αναξιοποίητο και ψάχνουμε για άλλα που δεν έχουμε να μας δώσουν λύση.
Τι χρειάζεται για να εφαρμόσετε τη συμπονετική ηγεσία; Απλά πράγματα! Πόρτες ανοιχτές, αυτιά διαθέσιμα
να ακούτε τα προβλήματα, τις δυσκολίες, αλλά και τις
λύσεις που χρειάζονται οι άνθρωποί σας και θέληση
από πλευράς σας να απαντήσετε στην ερώτηση «Τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό;» και να το κάνετε. Όπως μου
λένε συχνά οι εργαζόμενοι: «Leaders στα χαρτιά έχουμε πολλούς. Leaders να μας εμπνεύσουν και να νιώσουμε ότι είμαστε σημαντικοί στην επιχείρηση δεν
έχουμε. Οι leaders στην πράξη μάς λείπουν». Γίνετε η
θετική εξαίρεση και πιστέψτε με. Θα σας γυρίσει πίσω
με φιλότιμο, υψηλή παραγωγικότητα και δέσμευση για
ποιοτικά αποτελέσματα από πλευράς εργαζομένων.

της

Βαλεντίνας
Κόρδη
Προπονήτρια
ζωής &
επαγγελματικής
ανάπτυξης
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρεσκάρει τα ψηφοδέλτια ο Μητσοτάκης

Τ

ην ώρα που τα σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβρη
δίνουν και παίρνουν, με ορισμένους υπουργούς να μιλούν ακόμη και για συγκεκριμένες ημερομηνίες,
η ΝΔ προχωρά στην ανανέωση των ψηφοδελτίων εντάσσοντας πρόσωπα που
μετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά
μέχρι σήμερα δεν είχαν δώσει τη «μάχη
του σταυρού».
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Στο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι οι ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με το ενδεχόμενο της πρόωρης προκήρυξης των
εκλογών. « Έτσι κι αλλιώς, σε έναν χρόνο
από τώρα συνταγματικά λήγει η θητεία
της κυβέρνησης αυτής. Αυτός είναι ένας
χρόνος, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για όσους και για όσες επιθυμούν
να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη των
συμπολιτών τους, να δουλέψουν στις
εκλογικές τους περιφέρειες, εκτός από
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ωστόσο, οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις
δείχνουν και τη στόχευση που υπάρχει
στην κυβέρνηση για τη συμπλήρωση των
«γαλάζιων» ψηφοδελτίων. Εκτός από τα

νέα πρόσωπα, θα μετέχουν στελέχη που
προέρχονται από τον χώρο του παραδοσιακού Κέντρου, από τον οποίο η ΝΔ
διεκδικεί ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά
και αρκετές γυναίκες προκειμένου να
αυξηθεί το ποσοστό τους στη Βουλή.
Στην κεντροδεξιά παράταξη επιχειρούν
να δημιουργήσουν ισχυρά ψηφοδέλτια
σε όλη την επικράτεια, προκειμένου η
πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών, καθώς υπάρχει η ανησυχία της
«χαλαρής» ψήφου, από τη στιγμή που ο
πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί πως θα
προκηρύξει άμεσα νέες εκλογές για να
ισχύσει η ενισχυμένη αναλογική που
ψήφισε η κυβέρνηση.

Έρχονται νέες υποψηφιότητες
Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΝΔ
αναμένεται να προχωρήσει σε έναν νέο
γύρο υποψηφιοτήτων. Πρόκειται για
γενικούς γραμματείς υπουργείων που
έχουν αποχωρήσει και για πρόσωπα
που μετείχαν στον κρατικό μηχανισμό.
Παράλληλα, στην κυβέρνηση ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους για την επόμενη τετραετία, θέτοντας μια σειρά από
διλήμματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι περιοδείες υπουργών στην
περιφέρεια, στις οποίες μετέχουν βουλευτές αλλά και υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη.

Οι μέχρι τώρα κυβερνητικές κινήσεις
έχουν έντονο εκλογικό άρωμα, αν και το
Μαξίμου επιμένει πως οι κάλπες θα
στηθούν στο τέλος της τετραετίας.
«Προγραμματίζουμε και τις προτεραιότητές μας, γιατί έτσι πρέπει να κάνει
κάθε σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση,
εφόσον οι Έλληνες πολίτες μάς εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2023,
για κινήσεις άμεσες, γρήγορες, καθοριστικές, σε πτυχές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί το επόμενο διάστημα»,
σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου.
Ο πρωθυπουργός δείχνει να μην έχει
πάρει ακόμη τις τελικές του αποφάσεις,
παρά τις εισηγήσεις που έχει δεχτεί από
κυβερνητικά στελέχη, τα οποία τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών. Εκείνο
που προβάλλουν ως επιχείρημα είναι η
αβεβαιότητα που υπάρχει για τον επικείμενο χειμώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
που μαίνεται χωρίς κανείς να γνωρίζει
πότε θα τερματιστεί, σε συνδυασμό με
την ενεργειακή κρίση αλλά και την πανδημία που εξακολουθεί να υφίσταται, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για το τι
θα ακολουθήσει μετά το καλοκαίρι.
Όπως έχει αναφέρει η «Political», στο
Μαξίμου θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα
για το αν η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές
στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου,
καθώς ο πρωθυπουργός θέλει να έχει

όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα
στο τραπέζι για να καταλήξει στις επόμενες κινήσεις του. Στην περίπτωση που ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να
προσφύγει νωρίτερα στη λαϊκή ετυμηγορία τον Σεπτέμβριο, τότε θα πρέπει να
προκηρύξει τις εκλογές αμέσως μετά τον
Δεκαπενταύγουστο.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο αστάθμητοι παράγοντες που ενδεχομένως να ανατρέψουν όλους τους σχεδιασμούς, όπως οι
καλοκαιρινές πυρκαγιές και η αντιμετώπισή τους, που είναι ένα κομβικό σημείο,
καθώς η εξέλιξη τους μπορεί να αναθεωρήσει όποιους προγραμματισμούς υπάρχουν. Ο δεύτερος παράγοντας είναι τα
Ελληνοτουρκικά, που βρίσκονται στο
κόκκινο, καθώς ένα πιθανό θερμό επεισόδιο από την πλευρά της Άγκυρας ή μια
επανάληψη των όσων είχαν συμβεί στον
Έβρο το 2020 σαφώς και θα επηρεάσουν
τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Στο Μαξίμου επιμένουν
ότι οι ανακοινώσεις
των υποψηφιοτήτων
δεν συνδέονται σε καμιά
περίπτωση με το ενδεχόμενο
της πρόωρης προκήρυξης
των εκλογών
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητά εκλογές, λες
και θα τις κερδίσει...

Σ

ε νέο γύρο πλειοδοσίας προς
την κοινωνία προχωρά ο Αλέξης
Τσίπρας βλέποντας να συμπυκνώνεται ο προεκλογικός χρόνος. Έτσι από τη Ρόδο υποσχέθηκε διαγραφή χρεών στον αγροτικό κόσμο,
προσλήψεις στο ΕΣΥ, επιπλέον στήριξη
του κόσμου της εργασίας και ενίσχυση
των μικρομεσαίων: «Στέλνω το μήνυμα
της νίκης από την υποδοχή σας εδώ.
Διαπιστώνω μέσα από την ανταπόκριση
του κόσμου και εδώ και στον Αρχάγγελο
και στη Σύμη και σε όλη την Ελλάδα ότι
πέρα από τις μετρήσεις των τηλεοράσεων υπάρχουν και οι μετρήσεις των καφενείων, των πλατειών, των δρόμων, της
αγοράς και εκεί ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι πρώτος και ποιος θα έρθει πρώτος με μεγάλη διαφορά, όποτε και αν
στηθούν κάλπες, για να ανασάνει ο τόπος. Από εδώ, από του Αφάντου, μεταφέρουμε το μήνυμα της νίκης. Όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα για τον τόπο
και τον λαό».
Ο Αλέξης Τσίπρας γυρνά την ελληνική
επαρχία για να προλάβει τον σύντομο
χρόνο από την εξαγγελία μέχρι την περαίωση των πρόωρων εθνικών εκλογών
του φθινοπώρου. Ξέρει πως είναι ο μόνος από το κόμμα του που μπορεί να συσπειρώσει την κομματική βάση και να
τραβήξει προς τα Αριστερά ένα κομμάτι
της Νέας Δημοκρατίας που έχει απογοητευτεί από την πολιτική της.
Ωστόσο, σοβαροί αναλυτές των πολιτικών δεδομένων εκτιμούν πως όσο και
να δείχνει ο Τσίπρας πως θέλει να μπει
ξανά θριαμβευτής στο Μαξίμου, δεν θα

τα καταφέρει τώρα. Και αυτό γιατί, όπως
χαρακτηριστικά είπαν στην «Political», η
αντιπολίτευση εντός του Κοινοβουλίου
είναι επί της ουσίας ανύπαρκτη: «Όσο
και να είναι απογοητευμένοι από τη Νέα
Δημοκρατία, πάνω από την κάλπη θα
στραφούν προς εκείνον που αποπνέει
σιγουριά. Δεν είναι καιρός για ρήξεις.
Και μην ξεχνάμε πως η ακρίβεια είναι εν
μέρει αποτέλεσμα του πολέμου στην
Ουκρανία. Αυτό διαμηνύει η ΝΔ σε

όλους τους τόνους και είναι κάτι που
έχει περάσει στη σκέψη του πολίτη».

Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ
«Αν και κάποιοι συναισθηματικά προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ στήριξαν και θα
στηρίξουν το Κίνημα Αλλαγής στις εκλογές, ωστόσο μην περιμένετε να φέρει πίσω τη χαμένη σοσιαλδημοκρατική αίγλη
τού πάλαι ποτέ ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ του
Ανδρέα. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

θα καταβαραθρωθεί, γεγονός που θα
σημάνει πως ο λαός αναζητά κάτι άλλο
στον χώρο αυτό. Κάτι κοντά στο ΠΑΣΟΚ
που έζησε και μακριά από τη μιζέρια του
ΣΥΡΙΖΑ», μας είπαν οι ίδιες πηγές.

Επιμένει στις δημοσκοπήσεις
και στα γκάλοπ του καφενείου
ο Αλέξης Τσίπρας

Ν. Παναγιωτόπουλος: Το... τρις εξαμαρτείν στη Βουλή
Σε... γκαφατζή του Υπουργικού Συμβουλίου αναδεικνύεται
τελικά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς όχι μια ούτε δύο
αλλά τουλάχιστον τρεις φορές τους τελευταίους δύο μήνες
και μάλιστα μέσα στη Βουλή έχει υποπέσει σε ολισθήματα που προκάλεσαν εσωτερικές αναταράξεις
και αποτέλεσαν «βούτυρο» στο ψωμί της αντιπολίτευσης.
«Δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες
πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, διότι αυτή την εποχή οι Σύμμαχοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα παραμένει
προσδεμένη στο άρμα των συμμάχων»,
είχε πει στις 14 Απριλίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ
στην Τουρκία.
Η δήλωση είχε προκαλέσει τότε πολλές αντιδράσεις, καθώς η εμπρηστική ρητορική της γείτονος εξελισσόταν κατά
της Ελλάδας με ταχύτατους ρυθμούς.
Πριν από δέκα μέρες ο υπουργός Άμυνας, συνομιλώντας
με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, άφησε ανοιχτό το ενδεχό-

μενο «υβριδικών απειλών» με στόχο την «εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας», προειδοποιώντας μάλιστα ότι το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τέτοιου τύπου απειλές στα νησιά
και τα σύνορα στον Έβρο. Εντός μιας ώρας και υπό την
πίεση του Μεγάρου Μαξίμου, ο υπουργός αναγκάστηκε να ανασκευάσει με αποτέλεσμα οι
«πρώτοι κύκλοι» που μιλούσαν για τις υβριδικές απειλές να διαψευστούν από τους
«δεύτερους κύκλους» του ΥΠΕΘΑ.
Το χρονικό της γκάφας ολοκληρώθηκε
μόλις προχθές όταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, ενημερώνοντας την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για την αποστολή
αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, επιτέθηκε με σφοδρότητα στα επιτελεία για διαρροές προς τον Τύπο.
Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΘΑ έχουν προκαλέσει
δυσφορία και εντός της ΚΟ της ΝΔ, ωστόσο λόγω της συγκυρίας τα πρόσωπα που έχουν ενοχληθεί δεν προτίθενται να
το εκφράσουν δημοσίως, καθώς οι τεταμένες σχέσεις με την
Τουρκία κρατούν σε αυτήν τη φάση τον Ν. Παναγιωτόπουλο
«πιο ασφαλή» στη θέση του.
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στον Σωτήρη Πίκουλα
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ην πρώτη του συνέντευξη από την ανάληψη των
καθηκόντων του δίνει στην «Political» ο νέος
γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Κώστας Παπαθανασίου. Ο κ. Παπαθανασίου, νομικός
στο επάγγελμα, αναλύει τη σωφρονιστική πολιτική της
κυβέρνησης με τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα και με
τον νέο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας «Επάνοδος ΝΠΙΔ», περιγράφει το σχέδιο για τις νέες φυλακές
στον Ασπρόπυργο και ξεκαθαρίζει, επ’ αφορμή της υπόθεσης της Ρούλας Πισπιρίγκου, ότι δεν υπάρχουν VIP
κελιά στις ελληνικές φυλακές.
Κύριε Παπαθανασίου, πριν από λίγο υπογράψατε
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Πώς προχωράει αυτή η συνεργασία;
Ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση για να δείξουμε εμπράκτως ότι είμαστε πραγματικά δίπλα σε αυτούς τους
ανθρώπους που υποφέρουν από τις εξαρτήσεις.
Η συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ επεκτείνεται ακόμη
πιο πολύ με την εφαρμογή προγραμμάτων απεξάρτησης
σε όλα πλέον τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Έως
τώρα τα προγράμματα αυτά έχουν αποδώσει πολλούς
καρπούς, αφού έχουν, όπως καταγράφεται, ένα θετικό
αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την υγεία των κρατουμένων. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, στεκόμαστε -και θα στεκόμαστε- δίπλα τους ενεργά μέσω των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ,
έτσι ώστε να εξαλειφθούν τόσο η εξάρτηση από τις ουσίες όσο και η μετάδοση σοβαρών ασθενειών μέσα στα
καταστήματα κράτησης.

Ποια βήματα έχουν γίνει με σκοπό να καλυτερέψουν
οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές; Παλαιότερα είχαν ακουστεί φωνές
υπέρ κελιών VIP. Υπάρχουν τέτοια;
Έχουν γίνει καθοριστικά βήματα ώστε να προασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων και
να γίνουν πιο αξιοπρεπείς οι συνθήκες διαβίωσής τους
στα καταστήματα κράτησης. Τα κυριότερα από αυτά είναι η πολιτική απόφαση ανέγερσης νέων καταστημάτων
κράτησης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ο υπερπληθυσμός, καθώς και ο εκσυγχρονισμένος Σωφρονιστικός
Κώδικας που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο. Στη νέα
του μορφή στοχεύει να διορθώσει τις ελλείψεις του
προηγούμενου και να αντιμετωπίσει με πνεύμα ισονομίας και ισοπολιτείας όλους τους κρατούμενους.
Θέλω να επισημάνω επίσης ότι διευκολύνονται πλέον
οι μεταγωγές κρατουμένων σε αγροτικά καταστήματα
με μείωση της ποινής τους έναντι εργασίας. VIP κελιά
δεν υφίστανται και αυτό αποτελεί έναν αστικό μύθο.
Επειδή ακούγονται πολλά σενάρια, θα θέλατε να ξεκαθαρίσετε αν έχει υπάρξει πρόβλημα με την κρατούμενη Ρούλα Πισπιρίγκου;
Κατανοώ ότι η περίπτωσή της απασχολεί πολύ την
κοινή γνώμη, αφού κατηγορείται για ένα ιδιαίτερα ειδεχθές έγκλημα, που έχει συγκλονίσει μια ολόκληρη
χώρα. Όμως, θέλω να είμαι ξεκάθαρος για τη συγκεκρι-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«Η Πισπιρίγκου δεν έχει
ειδική μεταχείριση» «Πιστεύω ότι η φυλακή
δεν πρέπει να έχει
τιμωρητικό χαρακτήρα
αλλά σωφρονιστικό»

«Δεν υπάρχουν VIP κελιά,
είναι αστικός μύθος»
μένη κρατούμενη. Έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση
με τις άλλες κρατούμενες στο σωφρονιστικό κατάστημα
που κρατείται και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να έχουν όλες οι κρατούμενες την ίδια αξιοπρεπή αντιμετώπιση.
Πώς προχωράει το σχέδιο για την ανέγερση των νέων φυλακών Ασπροπύργου και τη μεταφορά αυτών
του Κορυδαλλού που θα αποσυμφορήσουν έναν μεγάλο χώρο της Αθήνας;
Αποτελεί βούληση αυτής της κυβέρνησης να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι
νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών» στον Ασπρόπυργο είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο, το οποίο εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και θα δώσει
λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκρότημα Καταστημάτων Κορυδαλλού.
Μιλάμε για 14 πτέρυγες χωρητικότητας 200 ατόμων,
ημιπτέρυγες ευάλωτων ομάδων - ΑμεΑ, ενισχυμένο νοσοκομείο, ψυχιατρική πτέρυγα, χώρους θεραπευτικών
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δικαστικές αίθουσες, τμήμα μεταγωγών, καθώς και γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής κ.λπ. Προφανώς πρόκειται για πολύπλοκο έργο που απαιτεί τον συντονισμό
κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτών, για αυτό υλοποιείται
με προσεκτικά βήματα και γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων του ελληνικού λαού.
Αναπάντητο είναι το ερώτημα αν υπάρχει σοβαρή
μετασωφρονιστική πολιτική στην Ελλάδα και τι βήματα έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, διότι βλέπουμε μεγάλα ποσοστά επανάληψης αδικημάτων
από παραβάτες του νόμου. Ποια είναι τα βήματα αυτής της κυβέρνησης;

Το πιο σημαντικό για εμάς είναι οι άνθρωποι που αποφυλακίζονται να ενσωματώνονται στην κοινωνία με τέτοιον τρόπο ώστε να μη σκέφτονται πλέον την παραβατικότητα. Για αυτό η μετασωφρονιστική πολιτική ή, για να το
πω πιο απλά, η ζωή μετά τη φυλακή αποτελεί κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το επισημαίνω καθώς αναγνωρίζεται η σημαντική επίδρασή της στην αποτροπή της
εγκληματικής υποτροπής των κρατουμένων και για αυτό
τον λόγο έχει συσταθεί η «Επάνοδος ΝΠΙΔ». Πρόκειται
για τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας και
εποπτεύεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η
«Επάνοδος» συντονίζει πλήρως τα προγράμματα που
αφορούν τη ζωή και τη διαβίωση μετά την αποφυλάκιση,
καθώς προσφέρει δομές προσωρινής διαμονής και σίτισης, εκπαίδευση, ενώ βοηθά στην αναζήτηση εργασίας
προετοιμάζοντας τους κρατούμενους για την πλήρη επανένταξή τους στη ζωή και το κοινωνικό σύνολο.
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει καταδικασμένοι για συγκεκριμένα εγκλήματα να παίρνουν ολιγοήμερες άδειες. Εσείς πώς τοποθετείστε;
Πιστεύω ότι η φυλακή δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό
χαρακτήρα αλλά σωφρονιστικό. Η χορήγηση ολιγοήμερων αδειών αποτελεί, παράλληλα με τις δράσεις εκπαίδευσης, επαγγελματικής πιστοποίησης και ψυχολογικής στήριξης, βασικό παράγοντα για την ψυχολογική και
προσωπική ισορροπία των κρατουμένων και των οικογενειών τους. Εξετάζεται κάθε αίτημα για άδεια ξεχωριστά από το εκάστοτε Συμβούλιο της Φυλακής και υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγησή
της. Η Πολιτεία, μέσω των νόμων, έχει εξασφαλίσει την
άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων σε συνθήκες πλήρους ισότητας, εναρμονιζόμενη με τις βέλτιστες
πρακτικές των σύγχρονων δυτικών κρατών.
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ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Βουλγαρία: Έφυγε ο Τριφόνοφ και η κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία
Βαθιά πολιτική κρίση στη Βουλγαρία έχει προκαλέσει η σχεδιαζόμενη άρση του βέτο της κυβέρνησης για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ.
Το λαϊκίστικο κόμμα «Υπάρχει τέτοιος λαός» του 56χρονου πρώην τηλεστάρ Σλάβι Τριφόνοφ αποχώρησε από τον τετρακομματικό κυβερνητικό συνασπισμό, καταγγέλλοντας ότι ο νέος πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ σκοπεύει να άρει πρόωρα το βέτο, αγνοώντας τα εθνικά συμφέροντα, ενώ κατασπαταλά δημόσιο χρήμα και δεν πατάσσει τη διαφθορά.
Κατόπιν τούτου, ο 42χρονος Πέτκοφ δήλωσε χθες ότι έχει θέσει «σαφείς όρους» στις Βρυξέλλες, «χωρίς τους οποίους δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξη των Σκοπίων».
Η Σόφια ασκεί πιέσεις στη γειτονική της χώρα να εγκρίνει συνταγμα-

τικές εγγυήσεις που θα προστατεύουν τα δικαιώματα των Βουλγάρων
που ζουν στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και να καταγραφεί πρόοδος σε
ορισμένες ιστορικές διαφορές.
Η Βουλγαρία αρνήθηκε, το 2020, να εγκρίνει το πλαίσιο έναρξης διαπραγματεύσεων για ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ, εξαιτίας
διαφωνιών αναφορικά με την ιστορία και τη γλώσσα, επιμένοντας ότι
πρέπει να προστεθεί στο Σύνταγμα της Β. Μακεδονίας ρητή αναγνώριση
της «βουλγαρικής μειονότητας».
Ο συνασπισμός του Κίριλ Πέτκοφ, που είναι πρωθυπουργός από τον
Δεκέμβριο του 2021, είτε θα συνεχίσει να ασκεί την εξουσία ως κυβέρνηση μειοψηφίας, είτε θα καταρρεύσει, με τη Βουλγαρία να οδηγείται σε
νέες εκλογές.

Κράξιμο στον Μακρόν από
τους Ζελένσκι και Τζόνσον

Ο

υκρανία και Βρετανία κατήγγειλαν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη δήλωση
ότι «παρά το ιστορικό λάθος»
που διέπραξε ο Πούτιν με την εισβολή
στην Ουκρανία, οι σύμμαχοι «δεν πρέπει
να ταπεινώσουν τη Ρωσία, ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες επίτευξης μιας ειρηνικής επίλυσης» του πολέμου.
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε «έκπληκτος» για τις προτροπές του Μακρόν. «Μερικοί θέλουν να είναι ηγέτες. Αλλά για να
είσαι ηγέτης πρέπει να συμπεριφέρεσαι
σαν τέτοιος», σχολίασε δηκτικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αιχμές κατά του Μακρόν
άφησε και ο Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας χθες ότι «είναι
ηθικά αποκρουστικό να πιέζει η Δύση την
Ουκρανία να δεχθεί έναν κακό ειρηνευτικό συμβιβασμό».
Ο Γάλλος πρόεδρος έχει μιλήσει πολλές
φορές με τον Πούτιν από την αρχή του πολέμου, επιχειρώντας να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, αν και δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη Ρωσία, που
κλιμακώνει τις ωμές τακτικές στα πεδία
των μαχών.

«Καμπανάκι» από ΟΗΕ
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε
συνδυασμό με άλλες παγκόσμιες κρίσεις
(κλίματος, κορονοϊού και ανισοτήτων),
έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη αύξηση του
κόστους ζωής εδώ και μία γενιά, δήλωσε
χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι «καμία χώρα
δεν θα μείνει αλώβητη».

Περίπου 1,6 δισ. άνθρωποι σε 94 χώρες
είναι εκτεθειμένοι σε τουλάχιστον μία
από τις διαστάσεις της κρίσης (πείνα,
εκτοπισμούς, κοινωνικό και οικονομικό
χάος), σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του ΟΗΕ για τη σύρραξη
στην Ουκρανία.
Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ότι ελέγχει
ακόμα τη βιομηχανική ζώνη της στρατηγικής πόλης Σεβεροντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη».
«Οι γραμμές άμυνας αντέχουν», παρά
τον σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό, «αλλά
πλέον είναι αδύνατη η απομάκρυνση των
αμάχων», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.
Περί τους 10.000 πολίτες παραμένουν
στο Σεβεροντονέτσκ, επίκεντρο τώρα της
ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με δηλώσεις της ουκρανικής προεδρίας,
«οι δυνάμεις μας θα μπορούσαν να ανακα-

ταλάβουν την πόλη σε δυο τρεις ημέρες,
μόλις θα έχουν στη διάθεσή τους συστήματα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας».
Η Ουκρανία ζητά επιμόνως από τις δυτικές χώρες πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης μακρού βεληνεκούς. Οι
ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την αποστολή
τεσσάρων συστημάτων Himars, υψηλής
ακρίβειας και ακτίνας δράσης 80 χιλιομέτρων. Η Βρετανία στέλνει επίσης αντίστοιχα πυραυλικά συστήματα MLRS.

Τον κατήγγειλαν για
τη δήλωσή του «οι σύμμαχοι
δεν πρέπει να ταπεινώσουν
τη Ρωσία, παρά το ιστορικό
λάθος της»

«Επιδημία» πείνας
στη Βραζιλία για
πάνω από 33 εκατ.
ανθρώπους…
Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν στη
Βραζιλία, με τον αριθμό των οικογενειών με παιδιά μικρότερα
των δέκα ετών που αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας να
έχει διπλασιαστεί από 9,4% το
2020 στο 18,1% του πληθυσμού.
Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο δίκτυο έρευνας για τη διατροφική
ασφάλεια (PENSSAN), σχεδόν
οι μισοί από τους 213 εκατ. κατοίκους της μεγαλύτερης χώρας
της Λατινικής Αμερικής είναι
πλέον αντιμέτωποι με διατροφική ανασφάλεια.
Η κατάσταση αυτή «είναι συνέπεια της ισοπέδωσης των κοινωνικών πολιτικών, της οικονομικής κρίσης και της δεύτερης
χρονιάς της πανδημίας του κορονοϊού», εκτιμά το PENSSAN.
Η κυβέρνηση υπό τον 67χρονο
ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος θα διεκδικήσει
δεύτερη θητεία τον Οκτώβριο,
έχει αυξήσει τα βοηθήματα
στους πιο ευάλωτους κατά 100
δολάρια, αλλά ο αλματώδης πληθωρισμός εξανεμίζει τα επιδόματα.
Αυτή η «ιστορική οπισθοδρόμηση», υπογραμμίζει το PENSSAN,
είναι ορατή καθημερινά σε πολλές βραζιλιάνικες πόλεις, «όπου
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν για τρόφιμα
στους κάδους των σκουπιδιών».
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Πρόγραμμα «Φώφη
Γεννηματά»: Από
σήμερα τα SMS για
δωρεάν μαστογραφία

Σε κόκκινο
συναγερμό για
την κακοκαιρία
«Genesis» η χώρα

Σ

ε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η Πολιτική
Προστασία και οι συναρμόδιοι
κρατικοί φορείς λόγω του κύματος κακοκαιρίας με την ονομασία «Genesis» που αναμένεται να πλήξει τις προσεχείς ώρες τη χώρα. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Βασίλη Παπαγεωργίου, το πιο επικίνδυνο
24ωρο αναμένεται σήμερα Παρασκευή,
με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως την Ήπειρο και τα νησιά του
Ιονίου, ενώ θα επηρεαστούν επίσης Θεσσαλία και Σποράδες.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος

διάρκειας των ραγδαίων βροχών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γγ Πολιτικής Προστασίας και έκανε γνωστό ότι θα ενεργοποιηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «112».

papadkos@gmail.com

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου
«Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αύριο (σ.σ.: σήμερα) Παρασκευή
10 Ιουνίου. Σφοδρές πλημμύρες μπορεί
να συμβούν σε πολλές πόλεις και οικισμούς της Δυτικής Στερεάς (περιλαμβανομένου μέρους του Ιονίου), της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Θεσσαλίας
μέχρι την Πιερία και τις Σποράδες, με
σχετικά ήπιο ανάγλυφο και μειωμένη αντιπλημμυρική προστασία. Σημαντικές
πλημμύρες με υπερχείλιση ποταμών και
ρεμάτων είναι πολύ πιθανόν να συμβούν
κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας λόγω της αναμενόμενης μεγάλης

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της
ΕΜΥ, «το βαρομετρικό χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα που βρίσκεται στην
Ιταλία κινείται νότια νοτιοανατολικά, με
αποτέλεσμα την κακοκαιρία με το όνομα
“Genesis” που θα επηρεάσει κυρίως τη
Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (...)
έως και το βράδυ του Σαββάτου
(11/6/2022) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών
και ισχυρούς ανέμους».
Τα στοιχεία αυτά ήταν που έκαναν τους
αρμόδιους στο υπουργείο Κλιματικής

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να σημάνουν κόκκινο συναγερμό, καθώς πρόκειται για ένα ακραίο φαινόμενο - από αυτά που όλο και πιο συχνά «επισκέπτονται»
τη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, από την Πολιτική
Προστασία απευθύνθηκε ισχυρή σύσταση
στους πολίτες των περιοχών που αναμένεται να πληγούν να ακολουθούν πιστά τις
παρακάτω βασικές οδηγίες:
1. Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίζουμε τις
πόρτες και τα παράθυρα ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθούμε στα
ψηλότερα σημεία του σπιτιού.
2. Δεν διασχίζουμε ΠΟΤΕ χείμαρρους,
ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Για κανέναν λόγο!
3. Παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.
4. Μένουμε σε επιφυλακή. Ακολουθούμε τις οδηγίες!

Σε ποιες περιοχές αναμένονται
ακραία φυσικά φαινόμενα Ενεργοποιείται το σύστημα
προειδοποίησης 112 Οι οδηγίες της Πολιτικής
Προστασίας προς τους πολίτες

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε χθες το
πρωί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η παρουσίαση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου «Φώφη Γεννηματά». Πρόκειται για την πρώτη
δράση προληπτικής Ιατρικής που ανακοινώνεται από τους υπουργούς Υγείας Θάνο
Πλεύρη και Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και
αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο για
τον καρκίνο του μαστού. Η Ελλάδα υλοποιεί για πρώτη φορά ένα τόσο εκτεταμένο
πρόγραμμα πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου που διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους άμεσα
και δωρεάν. Η αποστολή των SMS πρόκειται να ξεκινήσει από σήμερα το πρωί.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ειρήνη
Αγαπηδάκη, η οποία παρουσίασε στοιχεία
και έστειλε το μήνυμα «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές». Παρόντες ήταν ο σύζυγος
της Φώφης Γεννηματά και τα παιδιά της.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τρεις
γυναίκες, η Δέσποινα, η Αγγελική και η
Μαρία, μοιράστηκαν τις προσωπικές τους
εμπειρίες και έστειλαν μήνυμα σε όλες να
κάνουν τις προληπτικές εξετάσεις για τον
καρκίνο του μαστού. Αφορά όλες τις γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών που διαμένουν
στην Ελλάδα και διαθέτουν ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται μόνο όσες έχουν ήδη κάνει ψηφιακή μαστογραφία κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους και εκείνες που
έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού
κατά την τελευταία πενταετία.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι:
* Γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει
την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν το
άυλο παραπεμπτικό για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας με μήνυμα (SMS)
στο κινητό τους τηλέφωνο ή σε email. Με
το άυλο παραπεμπτικό μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο
κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή
ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού
τους για την εξέταση χωρίς οικονομική
επιβάρυνση.
* Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την
άυλη συνταγογράφηση μπορούν να ζητήσουν από ιατρό ή μονάδα υγείας να τους
εκδώσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση το
παραπεμπτικό και στη συνέχεια να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο
κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή
ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού
τους για την εξέταση.
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«Έχω καταδικάσει τον εαυτό μου»
της Σοφίας Σπίγγου

ανοίξω τον δρόμο”. Απαράδεκτη! Αμαλία! Αμαλάκι μου! Όχι βία! Εγώ έκανα
ένα τεράστιο λάθος να σε βάλω στον
έρωτα γρήγορα. Δεν είμαι θύμα. Όχι στη
βία. Ναι στις κακοποιημένες γυναίκες.
Αγαπάω όλες τις γυναίκες».
Ο ίδιος υποστήριξε στο δικαστήριο
πως οι γονείς της Αμαλίας γνώριζαν για
τη σχέση τους, αλλά και πως η μητέρα
της την έσπρωχνε σε εκείνον. «Από τις
αρχές του 2012 ξεκίνησε να γίνεται μια
συζήτηση για το αν εγώ μπορώ να δω
την Αμαλία ως μελλοντική μου σύζυγο.
Το 2010 μου ήρθε μήνυμα από το κινητό
του πατέρα της που έλεγε “σ’ αγαπώ,
μην το πεις στον μπαμπά”. Το έδειξα
στους γονείς της. Η μαμά της πανηγύριζε και ο μπαμπάς ήταν πιο σφιγμένος
και μετά η Αμαλία με κορόιδευε και με
έλεγε καρφί. Το 2011, επειδή είχε παρότρυνση από τους γονείς της, η Αμαλία
εκδήλωνε τον έρωτά της με διάφορα
κόλπα», περιέγραψε.

«Σ

τον πρώτο έρωτα της ζωής
σου όχι βία. Πες τον αποτυχία αλλά όχι βία. Αμαλία! Αμαλάκι μου!». Αυτές
ήταν οι πρώτες λέξεις του 39χρονου
προπονητή ιστιοπλοΐας που απολογήθηκε χθες για αποπλάνηση, ασέλγεια και
βιασμό μιας 12χρονης αθλήτριάς του το
2010. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε
για περίπου τέσσερις ώρες, κατά τη
διάρκεια των οποίων έχανε συχνά τον
ειρμό του, ξεσπούσε σε κλάματα και χτυπούσε τα χέρια του.
«Την ερωτεύτηκα τόσο δυνατά που δεν
το μετάνιωσα ποτέ. Γιατί ήταν το καλύτερό μου. Δικαίως βρίσκομαι εδώ. Για κάθε
πράξη, για κάθε κύτταρο του εγκεφάλου
μου έχω καταδικάσει τον εαυτό μου. Συναισθηματικά όμως δεν πρόκειται να μετανιώσω ποτέ, γιατί ήταν πραγματική, ειλικρινής αγάπη και αυτή δεν λανθάνει»,
είπε ο 39χρονος αρνούμενος κατηγορηματικά ότι βίασε την αθλήτρια.

«Οι γονείς της γνώριζαν»
«Η αγάπη και η αλήθεια έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Την υπομονή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από την κατηγορία
του βιασμού. Είναι κάτι που δεν με αντιπροσωπεύει σε καμία λέξη όπως και να
το αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε»,
ανέφερε και συμπλήρωσε: «Βία στον
έρωτα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει
γλυκό χωρίς ζάχαρη, μέρα χωρίς ήλιο.
Είμαι απόλυτος στη βία. Ποτέ βία. Είμαι
υπέρ των κινημάτων. Αγαπάω το #MeToo

και στις φυλακές της Τρίπολης δεν μπορώ να κάνω παρέα με κανέναν ούτε για
καφέ που έχει χτυπήσει τη γυναίκα του».
Κλαίγοντας με λυγμούς αναφέρθηκε
στη σχέση του με το 12χρονο κορίτσι χω-

ρίς να λογαριάζει την ηλικία του. «Η Αμαλία ήταν ανοικοκύρευτη και δεν ήθελε να
μάθει να μαγειρεύει. Της έλεγα “θα βάλω
και ποδιά για σένα”. Της έλεγα “θέλω να
διαβάζεις και εγώ να δουλεύω και να

Απολογία με κλάματα για τον
προπονητή ιστιοπλοΐας που
δήλωσε ερωτευμένος με τη
12χρονη αθλήτριά του:
«Συναισθηματικά όμως δεν
πρόκειται να μετανιώσω ποτέ.
Βία στον έρωτα δεν υπάρχει.
Είμαι απόλυτος στη βία. Ποτέ
βία… Αγαπάω το #MeToo»

Αρχαία και Λατινικά διαβάζει στις φυλακές ο Αναγνωστόπουλος με στόχο να μπει στη Νομική
Τα βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών
της γ’ λυκείου διαβάζει από χθες στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου έχει μεταχθεί από την περασμένη
Δευτέρα, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.
Ο πιλότος, ο οποίος στις 11 Μαΐου 2021 δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάιν στο σπίτι
τους στα Γλυκά Νερά και για 37 ολόκληρες
μέρες προσπαθούσε να παραπλανήσει τις
αστυνομικές αρχές, ξεκίνησε ήδη να προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις που
θέλει να δώσει το 2023 προκειμένου να περάσει
στη Νομική.
Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που
έχουν διαπραχθεί στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά κατά

τη διάρκεια της δίκης του είχε μπει στον ρόλο του δικηγόρου. Και αν στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο
γυναικοκτόνος έγινε... δικηγόρος από τη θέση
του κατηγορούμενου, καθώς έκανε ερωτήσεις
στους μάρτυρες, φαίνεται ότι γοητεύτηκε
από τις επιδόσεις του και θέλει να αποκτήσει και πτυχίο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political», o Μπάμπης Αναγνωστόπουλος από
χθες έχει στην κατοχή του τέσσερα βιβλία. Των
Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών αλλά και δύο
ακόμη που είναι νομικής φύσεως. Την απόφασή του να
δώσει εξετάσεις προκειμένου να μπει στη Νομική την έχει
γνωστοποιήσει και στη διοίκηση των φυλακών Μαλανδρίνου, από την οποία μάλιστα έχει ζητήσει να ξεκινήσει και

τα μεροκάματα. Ωστόσο, εναντίον του υπάρχει μια πειθαρχική ποινή, καθώς κατά την παραμονή του στις φυλακές
Κορυδαλλού οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν πιάσει τον
πρώην πιλότο με κινητό τηλέφωνο. Έτσι θα αποφασιστεί
αν θα επιστρέψει και πάλι στα μεροκάματα, όταν θα υπάρξει οριστική απόφαση για τη συγκεκριμένη ποινή.
Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος από τη Δευτέρα έως και
σήμερα βρίσκεται σε καραντίνα λόγω των μέτρων ασφάλειας για τον κορονοϊό, οπότε είναι μόνος του σε κελί. Τις
επόμενες μέρες θα μεταφερθεί σε κελί στο οποίο θα έχει
ακόμη μαζί του άλλον έναν κρατούμενο. Ο συγκρατούμενός του θα εκτίει ποινή για παρόμοιο αδίκημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις φυλακές Μαλανδρίνου
κρατούνται σκληροί ποινικοί, ενώ «φιλοξενούνται» ακόμη πέντε συζυγοκτόνοι.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι χάνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ - Η αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησής του
Αμαρτίες τέκνων... παιδεύουσι γονείς και όχι αντιστρόφως,
ως είθισται να λέει ο θυμόσοφος λαός, αφού οι οικογένειες
των οποίων τα παιδιά μένουν στην ίδια τάξη λόγω απουσιών
θα χάνουν το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ. Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας έπειτα από αλλαγές που επήλθαν στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στέγασης. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο με τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα προστέθηκε παράγραφος που
ορίζει «την υποχρέωση της επαρκούς φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού».
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής λόγω αδικαιολόγητων απουσιών, το νοικοκυριό στερείται το επί-

δομα στέγασης και «δύναται να επανυποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έξι μήνες μετά τη διαπίστωση της -υπό
την προϋπόθεση - εγγραφής στο νέο σχολικό έτος. Η αναστολή του δικαιώματος υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μια φορά
κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους».
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων δεδομένων για τη λήψη του επιδόματος στέγασης, φέτος για πρώτη φορά το
υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του καλεί τους προϊστάμενους και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης όπως μεριμνήσουν, πριν από την έκδοση
του πιστοποιητικού φοίτησης για τους μαθητές του νηπιαγωγείου και του τίτλου προόδου για τους μαθητές του δημοτικού,

να ενημερώσουν τη νέα φόρμα σχετικά με την ελλιπή φοίτηση
μαθητών του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool. Στην
πλατφόρμα θα πρέπει να καταχωρηθεί και ο αριθμός της σχετικής πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ για τους μαθητές αυτούς δεν πραγματοποιείται έκδοση προαγωγικού αποτελέσματος.
Η πιστοποίηση της επαρκούς φοίτησης των ανήλικων μελών του νοικοκυριού ζητείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος διδακτικού έτους και αναμένεται να
παραμείνει ως βασική προϋπόθεση λήψης του στεγαστικού
επιδόματος στο εξής.
Ε.Π.

Αυλαία για
τα βασικά
μαθήματα
των ΓΕΛ
Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου

Α

υλαία πέφτει σήμερα για το
βασικό πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους
υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα μαθήματα της Ιστορίας, της
Φυσικής και της Πληροφορικής Ομάδας
Προσανατολισμού.
Οι μαθητές θα έχουν περίπου μια εβδομάδα ανάπαυλας και θα επιστρέψουν στις
εξεταστικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου για
να διαγωνιστούν στα ειδικά μαθήματα.
Χθες οι συνυποψήφιοί τους από τα επαγγελματικά λύκεια, οι οποίοι ολοκληρώνουν το βασικό πρόγραμμα μια εβδομάδα
αργότερα, διαγωνίστηκαν σε Ηλεκτροτεχνία II, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμός στη Ναυτιλία
και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών
Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα θέματα
κάλυπταν το μεγαλύτερο εύρος της ύλης
και απαιτούσαν ικανότητα απομνημόνευσης. Η διατύπωσή τους ωστόσο ήταν σαφής, ενώ μπορούν να χαρακτηριστούν
αντίστοιχης δυσκολίας με τα θέματα προηγούμενων ετών. Στο Ναυτικό Δίκαιο τα
θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, εντούτοις οι υποψήφιοι έπρεπε να γνωρίζουν
καλά τις Διεθνείς Συνθήκες που ισχύουν
για τη Ναυτιλία.
Αναμενόμενα και βατά ήταν τα θέματα
και στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, ενώ και σε αυτή την περίπτωση η Κεντρική Εξεταστική
Επιτροπή επέλεξε ερωτήματα από κεφάλαιο που είχε αφαιρεθεί από την ύλη τα
δύο προηγούμενα χρόνια και προστέθηκε
φέτος, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν
προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα θεωρίας, οι ερωτήσεις ήταν σαφείς και κα-

τανοητές. Τέλος, και στο Αρχιτεκτονικό
Σχέδιο τα θέματα ήταν σαφή και δεν
έκρυβαν παγίδες για τους υποψηφίους.

Πότε θα λάβουν το πολυπόθητο SMS
Μέχρι σήμερα, πάντως, και με εξαίρεση τα μαθήματα της Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτυών Υπολογιστών και των
Αρχών Βιολογικής Γεωργίας, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εξεταστική διαδικασία. Εντωμεταξύ, σύγχυση επικρατεί
στα Βαθμολογικά Κέντρα στο μάθημα των
Αρχαίων Ελληνικών μετά τη γραπτή οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
στους βαθμολογητές στο θέμα Γ4β, όπου
ενώ είναι φανερό ότι υπάρχει ταυτοπροσωπία (οι Κορίνθιοι μιλούν για τον εαυτό
τους), η Κεντρική Επιτροπή στις ενδεικτικές απαντήσεις έδωσε απάντηση σαν να
υπάρχει ετεροπροσωπία.

Δεδομένου ότι οι Πανελλαδικές θα
ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου, οι υποψήφιοι αναμένεται να λάβουν με SMS στο
κινητό τους τις βαθμολογικές τους επιδόσεις περί τα μέσα Ιουλίου και στα τέλη του
μήνα ή στις αρχές Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ολοκληρώνεται σήμερα
το πρόγραμμα
των Πανελλαδικών με Ιστορία,
Φυσική και Πληροφορική
Ομάδας Προσανατολισμού Από 18 Ιουνίου οι εξετάσεις
στα ειδικά μαθήματα
- Καλή η μέρα χθες
για τους υποψηφίους στα ΕΠΑΛ
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

«Ανοίγει» η Ακαδημία Πλάτωνος σε συνεργασία
με ΥΠΠΟ και Ακαδημία Αθηνών
Στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της
Ακαδημίας Πλάτωνος και στη λειτουργία του
Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών συμφώνησαν το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Ακαδημία
Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων. Με Μνημόνιο
Συνεργασίας, που συνυπέγραψαν την Τετάρτη,
δηλώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν και να
καθορίσουν τις αρχές και τους βασικούς όρους της
συνεργασίας τους, με σκοπό:
 Την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού
χώρου και των μνημείων της Ακαδημίας Πλάτωνος.
 Τον σχεδιασμό των υποδομών λειτουργίας του

Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών στο πλαίσιο των
μελετών που θα εκπονηθούν για την κατασκευή του
Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών.
Η υπουργός Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με επίκεντρο
την Ακαδημία και τη Φιλοσοφική Σχολή του
Πλάτωνος, δημιουργούμε έναν βαρύνουσας
σημασίας χώρο γνώσης και αναψυχής».
Ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε: «Το εγχείρημα
είναι πρωτοποριακό. Το Μουσείο της Πόλης των
Αθηνών θα αναδείξει ένα έργο που έχει τεράστια
σημασία όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά για ολόκληρη
τη χώρα».

ΠΕ Λευκάδας

«Μαγευτικά Ιόνια Νησιά Διακοπές χωρίς Πλαστικά»

Εκδήλωση με θέμα «Μαγευτικά Ιόνια Νησιά - Διακοπές χωρίς
Πλαστικά - Προστάτεψε τη Λευκάδα - Ενημερώσου - Ανακύκλωσε» διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής «Πράσινης»
Εβδομάδας και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2022.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού. «Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να ενημερώνουμε
τους πολίτες και τους φορείς για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά
οφέλη από την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία», ανέφερε
ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Ανδρέας Κτενάς.

Νότια Κέρκυρα

Επίθεση σε εργαζόμενο
από τον πρόεδρο ΔΣ
«Αυταρχική και αήθη» επίθεση του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε βάρος εργαζομένου
καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρόεδρος του ΔΣ «έφτασε στο σημείο να υβρίσει και να
ασκήσει βία σε βάρος του υπαλλήλου του δήμου, γιατί τόλμησε να
αντιδράσει στην εντολή που του έδωσε να ελέγξει ένα θέμα τεχνικής φύσεως του δήμου που για εκείνον αποτελούσε προτεραιότητα». Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τέτοιου είδους συμπεριφορές και
καλεί τον πρόεδρο του ΔΣ να ζητήσει συγγνώμη και τον δήμαρχο
να παρέμβει.

!

Επικοινωνιακή
τουριστική καμπάνια
με τριπολιτσιώτικη
κουζίνα

Το 1ο Street Food Festival (Τριπολιτσιώτικη Κουζίνα) οργανώνει στην Τρίπολη, το
τριήμερο 17-19 Ιουνίου, ο οικείος δήμος με
συνδιοργανωτές το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τον Εμπορικό Σύλλογο. «Σκοπός
της εκδήλωσης είναι η Τρίπολη να γίνει το
επίκεντρο της Πελοποννήσου, η τόνωση
του τουρισμού και της τοπικής αγοράς.
Προσκαλώ τους συμπολίτες μας και όλους
τους Πελοποννήσιους να έρθουν στην Τρίπολη, για καλό φαγητό, διασκέδαση και
χαρά», τόνισε ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης, σε ειδική συνέντευξη Τύπου. «Είναι
ευκαιρία να αποδείξουμε ότι οι φορείς
μπορούν να συνεργαστούν, σε μια Τρίπολη
που τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι κάτι
πάει να γίνει», τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής.

Σύμη

Αποκτά τελεφερίκ
για διευκόλυνση κατοίκων
και επισκεπτών

Έτοιμη μελέτη διαθέτει ο Δήμος Σύμης για τη λειτουργία τελεφερίκ, με στόχο «να διευκολυνθούν κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού», όπως δήλωσε ο
δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Συγκεκριμένα, θα είναι ένα βαγόνι που θα μπορεί να μεταφέρει
τέσσερα άτομα και 300 κιλά και από πίσω θα ακολουθεί ένα δεύτερο βαγόνι που θα έχει τη δυνατότητα να
μεταφέρει 600 κιλά. «Σε καμία περίπτωση δεν χαλάει
η εικόνα του οικισμού», υπόσχεται ο δήμαρχος και
εξηγεί τους λόγους της απόφασης: «Αυτή η ομορφιά
που έχει η Σύμη πληρώνεται. Αυτός ο πανέμορφος
αμφιθεατρικός οικισμός, που είναι χτισμένος πάνω
στα βράχια, δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθεί. Δεν
είναι εύκολο να έχεις το σπίτι σου εκεί. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά ή να μεταφέρεις οικιακές
συσκευές, όπως ψυγεία, πλυντήρια κ.λπ.».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΥΤΙΚH ΑΘHΝΑ
Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βορειοδυτικά της Αθήνας,
«γαλάζιο» στέλεχος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του επισημαίνοντας ότι έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού,
ενώ ήδη υπάρχει κι άλλος «γαλάζιος» υποψήφιος; Σύμφωνα
με τους ισχυρισμούς του, θα
έχει και την επίσημη στήριξη
του Μοσχάτου, κατά συνέπεια ο
«παλιός» που, προς στιγμήν, αρνείται να αποχωρήσει θα θεωρείται πλέον… «αντάρτης»!

«Smart» στέγαστρα
στάσεων αστικής
συγκοινωνίας

«Έξυπνα» στέγαστρα τοποθετήθηκαν
σε κομβικά σημεία του Δήμου Νέας
Σμύρνης για την αναβάθμιση των στάσεων αστικών λεωφορείων με στόχο
την αναβάθμιση των υποδομών και
την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τα στέγαστρα είναι
ανθεκτικά στην οξείδωση, στις κλιματολογικές συνθήκες, αντέχουν σε
βανδαλισμούς χωρίς να αποτελούν
κίνδυνο στους χρήστες, ενώ διαθέτουν χώρο στάθμευσης και ελιγμού
για αναπηρικό καρότσι, ενεργειακή
αυτονομία επαρκή για τη λειτουργία
του φωτισμού, δύο θύρες USB για
φόρτιση smart συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα τεχνολογίας Led μεταβλητών μηνυμάτων και διάχυσης της
πληροφορίας για τον χρόνο άφιξης
των λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας, ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
για την ενημέρωση του επιβατικού
κοινού, καθώς και κάδο απορριμμάτων. Η προμήθειά τους είχε συνολικό
προϋπολογισμό 99.477 ευρώ, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Προχωρούν τα δίκτυα ανάσχεσης
και αποχέτευσης υδάτων

Η

εκπόνηση ενός πακέτου μελετών που
θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό και θα
υποδείξουν τους τρόπους υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου για τη Δυτική
Αθήνα, το οποίο υπολογίζεται να αλλάξει συντριπτικά το μοντέλο θωράκισης των επτά δήμων της απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα,
βρέθηκε στο επίκεντρο της διευρυμένης σύσκεψης στην Περιφέρεια Αττικής υπό τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη.
Συγκεκριμένα, τη σύσκεψη απασχόλησε η
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και διατάξεων ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας. Το έργο, το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική»
2014-2022, είναι μια πρωτοβουλία του περιφερειάρχη που πραγματοποιείται για πρώτη
φορά στην περιοχή, προκειμένου να επιτευχ-

θεί μια ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Παράλληλα, με την κατασκευή των δικτύων
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, το έργο θα
συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργία μικρών
ανασχετικών έργων μέσα στα ρέματα αλλά
και δεξαμενές ανάσχεσης κάτω από ελεύθερους χώρους και επιπλέον την οριοθέτηση
των ρεμάτων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι
δήμαρχοι Ανδρέας Παχατουρίδης (Περιστέρι), Λάμπρος Μίχος (Αγία Βαρβάρα), Σταύρος
Τσίρμπας ( Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό),
Ευάγγελος Ντηνιακός (Χαϊδάρι), Γιάννης Γκίκας (Αιγάλεω) και στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.
Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης: «Μαζί με
τους δημάρχους, τους ειδικούς και τις τεχνικές υπηρεσίες, καταρτίζουμε βήμα βήμα το
σχέδιο δράσης μας, προκειμένου να αποδώσουμε στη Δυτική Αθήνα ένα έργο-σταθμό για
την πρόληψη και τη θωράκιση απέναντι σε
πλημμυρικά φαινόμενα».

Αυτοψία στο Ποικίλο Όρος
Επίσκεψη στον Δήμο Πετρούπολης και
αυτοψία στο Ποικίλο Όρος πραγματοποίησε
ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης. Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση του συντονισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και με τους συναρμόδιους φορείς για
την αποτελεσματικότερη πυροπροστασία
της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης ο υπουργός επεσήμανε ότι έχει εκπονηθεί πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών μέσα στα δάση, κάτι που θα εφαρμοστεί και για το Ποικίλο Όρος και που περιλαμβάνει τη συντήρηση και βελτίωση των αντιπυρικών ζωνών, τη διάνοιξη δασικών δρόμων
και τον καθαρισμό των δασών. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος
τόνισε: «Με σύμμαχο το επίσημο κράτος, ελπίζουμε φέτος ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες
που προβλέπονται, θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε το δάσος που είναι πηγή ζωής».

Τεχνολογικός
εξοπλισμός
στα σχολεία
Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό
ενίσχυσε τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Τάσος Μαυρίδης παρέδωσε
στις εκπαιδευτικές μονάδες υπολογιστές, εκτυπωτές και προτζέκτορες, ώστε να βελτιώσει τις δυνατότητες της εκπαίδευσης και να δώσει
τη δυνατότητα στους δασκάλους να
εμπλουτίσουν το μάθημά τους, αλλά
και στα παιδιά να εξοικειωθούν από
νωρίς με τη σύγχρονη τεχνολογία.
Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος, «είναι διαρκής η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλύτερου σχολικού
περιβάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης. Με προγραμματισμό,
με μεθοδικότητα και με καλή συνεργασία, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, αξιοποιώντας τον χρόνο και
τους πόρους, ώστε οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί να έχουν τις σχολικές
μονάδες και τον εξοπλισμό που
τους αξίζουν».

Αλλάζει ο τρόπος
διάθεσης των
εσόδων του ΤΑΠ
Αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από τους δήμους. Συγκεκριμένα,
η διάταξη του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι
δήμοι μπορούν να διαθέσουν το 50%
των εσόδων του τέλους για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν
προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα
και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το
υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για την
κάλυψη άλλων αναγκών.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Η ενεργειακή ακρίβεια
πλήττει και τους ναούς

Τ

ο άλμα στις τιμές ενέργειας τόσο
στο φυσικό αέριο όσο και στο
ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί
επιπλέον αυξημένο κόστος στη
λειτουργία των ιερών ναών. Ένα κόστος
που, φυσικά, δεν είχαν προϋπολογίσει οι
ναοί και οι μητροπόλεις. Το αποτέλεσμα
είναι οι εφημέριοι σε πολλούς ναούς της
χώρας να προχωρούν σε δραστικές λύσεις, όπως το να μην ανάβουν συχνά τους
πολυελαίους των εκκλησιών.
«Κανείς δεν περίμενε αυτή την ακρίβεια
που ήρθε μετά τον πόλεμο», τονίζει στην
«Political» ιερέας σε ενορία των Αθηνών
και προσθέτει: «Αν συνεχιστούν αυτές οι
ανατιμήσεις, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των ναών».
Την ίδια στιγμή τονίζεται από εκκλησιαστικές πηγές ότι οι ναοί επί σχεδόν δύο
χρόνια λόγω της πανδημίας έμειναν χωρίς
έσοδα, καθώς η προσέλευση των πιστών
ήταν εξαιρετικά μειωμένη, με αποτέλεσμα οι ιερείς και τα εκκλησιαστικά συμβούλια να αντιμετωπίζουν κάθε μήνα σοβαρό πρόβλημα.

Δύσκολα τα πράγματα
Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Βόλου π. Επιφάνιος Οικονόμου
τονίζει: «Με νύχια και με δόντια τα βγάζουμε πέρα, μεγάλη οικονομία και προσοχή στη διαχείριση των χρημάτων που

μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Μέχρι τώρα
τα καταφέρνουμε με τη βοήθεια του Θεού.
Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί πάλι. Αντέξαμε στην οικονομική και την υγειονομική
κρίση. Από το κράτος ζητάμε διευκόλυνση ή κατανόηση». Το πρόβλημα των αυξημένων λογαριασμών απασχολεί έντονα
τους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι βλέπουν ότι θα πρέπει να
ανταποκριθούν οι ναοί των περιφερειών
τους σε ένα δυσβάστακτο κόστος, το
οποίο δεν είχε προϋπολογιστεί και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί
και τους επόμενους μήνες.

Ενέργειες από την Ιερά Σύνοδο
Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος
προβληματίζουν τη Διοικούσα Εκκλησία
και έτσι η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε τον τε-

λευταίο καιρό να αναλάβει πρωτοβουλίες.
Σε επιστολή που είχε αποστείλει η Σύνοδος στον πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης
Γερμανό, τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε απαντήσει θετικά σε εισήγησή του για
ενέργειες εκ μέρους της Εκκλησίας της
Ελλάδος, προκειμένου να ζητηθεί από
μεν τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας η παροχή έκπτωσης στα τιμολόγιά τους
στους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές και τα
εκκλησιαστικά ιδρύματα, από δε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες η απαλλαγή των
εκκλησιαστικών δομών από τα δημοτικά
τέλη, προς υποβοήθηση και απρόσκοπτη
συνέχιση του φιλανθρωπικού έργου της
Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, στην επιστολή
αναφέρεται πως η Ιερά Σύνοδος θα απο-

στείλει έγγραφα: α) προς τις επιχειρήσεις
παραγωγής μορφών ενέργειας για την
παροχή έκπτωσης, δεδομένων των μειωμένων εσόδων των ναών λόγω κορονοϊού και β) προς τις κρατικές υπηρεσίες για
την εξέταση δυνατότητας απαλλαγής των
εκκλησιαστικών δομών από τα δημοτικά
τέλη ένεκα της ανατίμησης των καυσίμων.

Οι εφημέριοι σε πολλούς ναούς
της χώρας προχωρούν
σε δραστικές λύσεις όπως
το να μην ανάβουν συχνά τους
πολυελαίους των εκκλησιών

Ικανοποίηση ΔΙΣ για την Εκκλησία των Σκοπίων
Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προχωρήσει στην αποκατάσταση της ευχαριστιακής κοινωνίας με τη μέχρι πρότινος σχισματική Εκκλησία
των Σκοπίων εξέφρασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην τελευταία της συνεδρίαση. Ωστόσο,
μετά και τη σχετική ενημέρωση, την οποία είχε από το Πατριαρχείο Σερβίας για τις εξελίξεις, η ΔΙΣ εκφράζει τις ενστάσεις της ως προς τη χρήση του ονόματος «Μακεδονική
Ορθόδοξος Εκκλησία» την οποία αποδίδει η Σερβική Εκκλη-

σία. Η ΔΙΣ επίσης ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή
επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας περί του απολογισμού των δαπανών για τη φιλανθρωπική διακονία κατά το
έτος 2021 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των ιερών
μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με τον εν
λόγω απολογισμό, ανέρχονται οι φιλανθρωπικές δομές σε
4.283, τα πρόσωπα-ωφελούμενοι σε 831.272, οι εθελοντές
στη διακονία των ιδρυμάτων σε 14.953, οι ετήσιες δαπάνες σε
113.997.845,68 ευρώ, τα τρόφιμα σε 2.271.909 κιλά.
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εκινά το φθινόπωρο η χορήγηση άτοκων δανείων για την
αγορά ή την επισκευή πρώτης κατοικίας και με την επιδότηση ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες
πολιτών -και όχι μόνο σε όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα- με έμφαση στα νέα ζευγάρια.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΘΗΝΗ ΣΤΕΓΗ»

Το φθινόπωρο άτοκα δάνεια
για αγορά ή επισκευή κατοικίας

amaliakatzou@gmail.com

Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η δημιουργία μιας δεξαμενής ακινήτων που
θα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε
νέους εργαζομένους και ανέργους με
χαμηλό ενοίκιο, ώστε σταδιακά σε βάθος ετών να αποκτήσουν δικό τους ακίνητο (rent to own).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανέγερση κοινωνικών κατοικιών
Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα είναι
ύψους 1,5 δισ. ευρώ και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό. Αυτήν τη στιγμή η ΔΥΠΑ (πρώην
ΟΑΕΔ) έχει στη διάθεσή της μόνο 170 ακίνητα, τα περισσότερα από τα οποία χρήζουν ανακαίνισης για την αξιοποίησή
τους. Επιδίωξη της διοίκησης της ΔΥΠΑ
είναι να προχωρήσει σε ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, σε ανακατασκευή ή
ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων για
χρήση κοινωνικής κατοικίας και σε μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή της εκμίσθωσης.
Στόχος του προγράμματος είναι να
αποκτήσουν φθηνή στέγη οι νέοι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών, είτε είναι δηλαδή μισθωτοί είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα βασιστεί κατά ένα μέρος σε
επιδοτούμενα προγράμματα του παλιού
ΟΕΚ που είχαν απήχηση (πχ, δάνειο για
αγορά με επιδοτούμενο επιτόκιο), ενώ η
κεντρική φιλοσοφία θα είναι παρόμοια με
τα στεγαστικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών (Ισπανία, Πορτογαλία
κ.ά.), όπου τα νέα ζευγάρια έχουν πολλές

εναλλακτικές επιλογές για την απόκτηση
στέγης με ευνοϊκούς όρους.

Βασικές επιλογές
Σύμφωνα με το στεγαστικό πρόγραμμα
της κυβέρνησης, οι βασικές επιλογές που
εξετάζονται για την απόκτηση φθηνής
στέγης από νέα ζευγάρια είναι:
 Επιδότηση επιτοκίου για δάνειο αγοράς α’ κατοικίας.
 Επιδότηση επιτοκίου για επισκευή
πρώτης κατοικίας.
 Επιδότηση ενοικίου με εισοδηματικά
και κοινωνικά κριτήρια. Εξετάζεται να
αφορά και σπίτια φοιτητών.
 Μακροχρόνια μίσθωση και αγορά
σπιτιού στη συνέχεια με έκπτωση τιμής
ίσης με τα καταβαλλόμενα ενοίκια (rent
to own).



Ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων
με σύμπραξη ΟΑΕΔ - ιδιωτών και διαμοιρασμό των σπιτιών στη συνέχεια κατά 50%
στους ιδιώτες για πώληση και 50% στον
ΟΑΕΔ για εκχώρηση σε νέα ζευγάρια.

Όροι επιδότησης
Οι όροι επιδότησης και ενίσχυσης θα
είναι πιο ευνοϊκοί όταν εργάζονται και οι
δύο, καθώς το υπουργείο επιδιώκει να
ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει την απασχόληση, ενώ για ειδικές κατηγορίες
(ζευγάρι με έναν εργαζόμενο ή κανέναν
εργαζόμενο) θα ληφθεί μέριμνα ακόμη
και για απευθείας οικονομική επιδότηση
για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
Οι ενισχύσεις-επιδοτήσεις θα καταβάλλονται με εισοδηματικά-κοινωνικά
κριτήρια και εξετάζεται να είναι κλιμα-

κούμενες, δηλαδή υψηλή επιδότηση για
χαμηλό εισόδημα και μειούμενη σταδιακά όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα των
ζευγαριών. Για παράδειγμα, ζευγάρι με
ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ και τέκνα
μπορεί και να επιδοτείται έως και 50% αν
μένει στο νοίκι, ενώ με εισόδημα 17.000
ευρώ η επιδότηση θα είναι χαμηλότερη.

Αγορά κυρίως από νέα
ζευγάρια και εργαζομένους
- Το νέο στεγαστικό
πρόγραμμα είναι
ύψους 1,5 δισ.
- Έρχονται ανακοινώσεις
από τον πρωθυπουργό

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει με την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Μόνο τη φορολογική Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και όχι την ασφαλιστική αφορά η πλήρης κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους από 1ης/1/2023, διευκρινίζεται από το οικονομικό επιτελείο μετά τη σύγχυση που έχει προκληθεί στους συνταξιούχους για το όλο θέμα. Με
τον Ν. 3986/2011 και τον Ν. 4172/2013 επιβλήθηκε
στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για εισοδήματα που υπερβαί-

νουν τις 12.000 ευρώ, με κλιμάκωση ανάλογα με το
ύψος των εισοδημάτων.
Αυτή η εισφορά, η φορολογική, δεν έχει καμία
απολύτως σχέση με την άλλη, δηλαδή την ασφαλιστική εισφορά. Η κυβέρνηση εξήγγειλε την πλήρη
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και για τον
δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους (ήδη έχει
καταργηθεί για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό
τομέα). Το κόστος για το 2023 υπολογίζεται σε πε-

ρίπου 1,2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Εισφορά
Αλληλεγγύης καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του Ν.
3986/2011 στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ
των φυσικών προσώπων, ενώ θα έπρεπε να είχε
καταργηθεί στα τέλη του 2014.
Συνολικά τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν περί
το 1,2 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο τα προηγούμενα χρόνια (για παράδειγμα, το 2014) ξεπερνούσε το 1,5 δισ. ευρώ.
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ΕΛΛΑΔΑ
Στο 11,3 % τον Μάιο
ο πληθωρισμός με
ανατιμήσεις 11%-173%

Η εικόνα και το μέλλον
της Δ. Ελλάδας αλλάζουν
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

τα μεγάλα έργα που δρομολογούνται στη Δυτική Ελλάδα και θα ενισχύσουν την
οδική ασφάλεια αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο Regional Growth Conference
στην Πάτρα.
Το υπουργείο είχε ξεκαθαρίσει πως
το οδικό έργο «Πάτρα - Πύργος» δεν
θα γινόταν με κατάτμηση, για αυτό και
έπειτα από διαπραγμάτευση με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο δρόμος επέστρεψε στην Ολυμπία Οδό και έτσι ο
νέος οδικός άξονας, μήκους 75 χλμ.,
θα έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου
και ταχύτητα μελέτης τα 120 χλμ./ώρα
και θα είναι έτοιμος σε 36 με 38 μήνες,
καθώς ένα μεγάλο κομμάτι θα μπορεί
να παραδοθεί νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση.
Για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής «Πάτρα - Πύργος»
έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και
για το τμήμα «Αχαγιά - Πύργος» μέχρι
το τέλος του έτους θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Σκοπός του υπουργείου είναι να μετατραπεί η Ελλάδα σε κόμβο υποδομών
και μεταφορών, διασυνδέοντας τα λιμάνια της χώρας με το σιδηροδρομικό
δίκτυο και ως εκ τούτου η σιδηροδρομική σύνδεση της γραμμής «Αθήνα Πάτρα» με το λιμάνι της αχαϊκής πρω-

τεύουσας, μήκους 19 χλμ., θα είναι κυρίως υπόγεια με ταυτόχρονη ανάπλαση
70 στρεμμάτων.
«Πραγματικά αλλάζει όλη η Δυτική
Ελλάδα. Διότι απλούστατα αυτά είναι
έργα που είχαν μείνει επί πολλές δεκαετίες πίσω. Ήταν έργα τα οποία νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες της περιοχής είχαν πραγματικά ξεγράψει»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας
Καραμανλής.

Η επόμενη καμπάνια του «Greekend»
Συνδυαστικά κινείται και το υπουργείο Τουρισμού ώστε να αναδείξει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής ως τουριστικό προορισμό.
Από το 10ο Regional Growth Conference ο Βασίλης Κικίλιας έκανε ξεχωριστή μνεία στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Δυτικής Ελλάδας και ανέδειξε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου
προκειμένου να «φωτιστούν» περισσότεροι εναλλακτικοί προορισμοί σε όλη
τη χώρα και να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος.
Η καμπάνια του υπουργείου Τουρι-

σμού για το «Greekend», το «ζωντανό» city-break, έχει αποφέρει τους
πρώτους καρπούς και ο Βασίλης Κικίλιας αποκάλυψε πως η επόμενη καμπάνια του «Greekend» θα έχει επίκεντρο την Πάτρα.
«Στοχεύουμε να αναδείξουμε τη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, την ακτογραμμή που εκτείνεται από την Πάτρα μέχρι
την Ηλεία. Όλο αυτό το concept θα είναι
η αιχμή του δόρατος για εμάς ώστε και
η Πάτρα να γίνει πόλος έλξης για τους
επισκέπτες του Σαββατοκύριακου»,
επεσήμανε ο υπουργός Τουρισμού.
Με τη δωδεκάμηνη καμπάνια του
ΕΟΤ ενισχύονται μορφές τουρισμού όχι
τόσο διαδεδομένες στη χώρας μας,
όπως ο χειμερινός τουρισμός, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, και έτσι αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο η Δυτική Ελλάδα.

Οι υπουργοί Υποδομών και
Τουρισμού μίλησαν στο 10ο
Regional Growth Conference Καραμανλής: «Κάνουμε έργα
που είχαν μείνει πολλές
δεκαετίες πίσω και
οι περισσότεροι πολίτες είχαν
ξεγράψει» - Κικίλιας: «Να γίνει
πόλος έλξης η Πάτρα»

Οι ανατιμήσεις από 11% έως 173%
στις δέκα πιο βασικές κατηγορίες
αγαθών αποτέλεσαν την αιτία της
εκτόξευσης του πληθωρισμού στο
11,3% τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
το νέο ρεκόρ ακρίβειας προέκυψε
ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής πίεσης των τιμών της ενέργειας στα βασικά είδη διατροφής και τις υπηρεσίες, που καθορίζουν το βασικό καλάθι του καταναλωτή. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι πιο εντυπωσιακές ανατιμήσεις του σκληρού πυρήνα των
ανελαστικών αναγκών των νοικοκυριών σημειώθηκαν στα εξής αγαθά
και κατηγορίες: φυσικό αέριο
172,7%, ηλεκτρισμός 80,2%, πετρέλαιο θέρμανσης 65,1%, καύσιμα και
λιπαντικά 36,6%, έλαια και λίπη
23,2%, γαλακτοκομικά και αυγά
14,1%, κρέατα (γενικά) 13,8%, ψωμί
και δημητριακά 13,4%, λαχανικά
(γενικά) 13% και νωπά φρούτα 10,8%.
Ως προς τα λιγότερο ανελαστικά
αγαθά και υπηρεσίες, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα αεροπορικά εισιτήρια με 22,8%, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία 22,2%, εισιτήρια πλοίων 17,7%, κινηματογράφοι-θέατρα 13,9% και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 11,5%.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό
ότι η τριπλή έκρηξη του ενεργειακού κόστους λόγω φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και καυσίμων επηρέασε τις μεταβολές των βασικών
ειδών διατροφής αλλά και τις υπηρεσίες που συνδέονται με το μεταφορικό κόστος. Ο δείκτης του πληθωρισμού είχε να παρουσιάσει τέτοια εντυπωσιακή μεταβολή από τον
Φεβρουάριο του 1994, αν και η σύγκριση με την τότε περίοδο λόγω της
πληθωριστικής δραχμής σε σχέση
με τη νομισματική σταθερότητα του
ευρώ μάλλον είναι ατυχής. Επιπλέον, οι πολύ υψηλές επιβαρύνσεις
στις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και του
ηλεκτρισμού δείχνουν ότι οι ισχυρές ανατιμητικές τάσεις στα είδη
διατροφής και στις υπηρεσίες μεταφορών θα συνεχιστούν τουλάχιστον
για το επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
Λουκάς Γεωργιάδης
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε

να ακόμη «deal» καταγράφει η ελληνική αγορά ΑΠΕ
μετά τις χθεσινές επίσημες
ανακοινώσεις της ΔΕΗ για
την εξαγορά σημαντικού μέρους του
χαρτοφυλακίου ΑΠΕ (112 MW) της Volterra, με τη συναλλαγή να αντιστοιχεί
σε αξία επιχείρησης ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το
55% των μετοχών της Volterra K-R ΑΕ
και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ, στις
οποίες είναι ήδη μέτοχος σε εκάστη
εταιρεία κατά 45%. Η Volterra K-R ΑΕ
και η Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7 MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία.
Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ, η
οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη
Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ που έχουν στην κατοχή τους
αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 39,5
ΜW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα.
Για τα έργα ΑΠΕ της Volterra, κατά
τη διερευνητική και «διαγωνιστική»
διαδικασία που είχε ανατεθεί στη Eurobank, επέδειξαν ενδιαφέρον πολύ
μεγάλες εγχώριες και ξένες εταιρείες
του κλάδου, αλλά και ισχυρά επενδυτικά funds.
Η Volterra μετά τη συμφωνία συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της,
αφενός μεν έχοντας σημαντική ένεση
ρευστότητας για την ηλεκτρική αγορά,
αφετέρου έχοντας σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (περί τα 150 μεγαβάτ) υπό ανάπτυξη, αλλά και επεν-

ΕΛΛΑΔΑ

H ΔΕΗ εξαγοράζει
ΑΠΕ από τη Volterra

δύσεις στην αποθήκευση ενέργειας.
Από την άλλη, η απόκτηση του χαρτοφυλακίου της Volterra από τη ΔΕΗ
ενισχύει τη θέση της τελευταίας, που
τρέχει ένα γιγαντιαίο πλάνο 7,2 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέχρι το
2024 και 9,1 GW μέχρι το 2026, συνολικού ύψους 8,4 δισ. ευρώ.

Η προϊστορία των δυο εταιρειών
Οι δύο εταιρείες γνωρίζουν καλά η
μία την άλλη, καθώς έχουν προϊστορία. Τον Απρίλιο του 2019 είχαν συμφωνήσει στην από κοινού ανάπτυξη
και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων
συνολικής ισχύος 69,7 MW. Η συμφω-

νία προέβλεπε η ΔΕΗ να εξαγοράσει
το 45% των μετοχών δύο εταιρειών
(SPV) της Volterra που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα έργα ΑΠΕ.
Η ΔΕΗ, εκτός από τις συζητήσεις με
τον όμιλο ΑΒΑΞ για τη Volterra, εξετάζει και άλλες προτάσεις συνεργασίας
με επίκεντρο τις ΑΠΕ. Κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές
με αφορμή τα αποτελέσματα του 2021,
η διοίκηση της επιχείρησης είχε υποστηρίξει πως εξακολουθεί να εξετάζει
πιθανές ευκαιρίες εξαγορών και ώριμων έργων σε Ελλάδα και Βαλκανική
(με επίκεντρο Βουλγαρία και Ρουμανία). Από τα γραφεία της διοίκησης,

πάντως, έχουν περάσει πλήθος εταιρειών που διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια αδειών στις ΑΠΕ και αναζητούν επενδυτές, προκειμένου να τα
αναπτύξουν.

Μέγα «deal» και δυναμικό
μπάσιμο στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας - Με 133
εκατ. ευρώ η Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
παίρνει 112 MW αιολικών
και φωτοβολταϊκών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή παρέμβαση για να ξεφουσκώσουν οι λογαριασμοί ρεύματος στο Δημόσιο
Μέτρα για τη δραστική μείωση των λογαριασμών
ρεύματος στον δημόσιο τομέα λαμβάνει η κυβέρνηση
με όσα ανακοίνωσε χθες, με δεδομένο ότι το εν λόγω
κόστος «καλπάζει».
Ενδεικτικά το 2021, το σχετικό κόστος ανήλθε στα
956 εκ. ευρώ από 596 εκ. ευρώ έναν χρόνο πριν και
φέτος αναμένεται να εκτιναχθεί πάνω από το 1,1 δισ.
ευρώ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του κυβερνητικού επιτελείου, τα μέτρα στοχεύουν
στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10% ετησίως και
κατά 30% έως το 2030.
Όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός

Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου οι παρεμβάσεις
αφορούν:
1. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος πα-

ρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε
212.000 κτίρια του δημόσιου φορέα.
2. Την παροχή κινήτρων στους φορείς (υπουργεία,
δήμους κ.λπ.) για την επίτευξη των στόχων αλλά και
αντικινήτρων για όσους δεν επιτυγχάνουν τους στόχους.
3. Την ενεργοποίηση του προγράμματος «Ηλέκτρα»
ύψους 640 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα.
Τέλος, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας θα ελέγχονται η κατανάλωση ενέργειας και η παροχή κινήτρων και αντικινήτρων. Για να
εφαρμοστούν τα μέτρα θα υπάρχει helpdesk, ώστε να
υποστηρίζονται οι φορείς.
Μ. ΜΑΣΤ.
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Διαπραγμάτευση σε στενό εύρος στο ΧΑ

Πλαστικά Κρήτης: Βλέπει μείωση
λειτουργικών κερδών 7%-15%

Σ

«Λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, καθώς
και του κόστους
ενέργειας και μεταφορών, της μείωσης
παραγωγής και πωλήσεων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στα εργοστάσια της
Σαγκάης λόγω του lockdown και της Ρωσίας λόγω του πολέμου, η διοίκηση της
εταιρείας εκτιμά ότι θα υπάρξει μια μείωση των λειτουργικών κερδών του ομίλου
τής τάξης του 7%-15% σε σχέση με το 2021.
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέο lockdown στη
Σαγκάη ή κάποιο άλλο απρόβλεπτο γεγονός». Αυτά ανέφερε η διοίκηση των Πλαστικών Κρήτης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των χρηματιστηριακών αναλυτών.

ε στενό εύρος διακύμανσης
διαπραγματεύεται ο Γενικός
Δείκτης, με τη συναλλακτική
δραστηριότητα να παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα, γεγονός που κατεβάζει χαμηλότερα τον πήχη των
προσδοκιών για κάτι σημαντικά
καλύτερο, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Τεχνικά, πάρα πολλά για τον Γενικό Δείκτη θα κριθούν στη ζώνη
στήριξης των 899 - 879, όπου συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων. Αν παραβιαστεί, οι
επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται
στις 843 και 818 - 784 μονάδες
(σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε περίπτωση ανοδικής διαφυγής υψηλότερα των 904, οι αγοραστές μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο τις
931, 944 και 950 μονάδες. Η ίδια εικόνα και για τον FTSE25, με την αποφασιστική ζώνη να εντοπίζεται στις 2.170 - 2.125
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών, αλλά και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Καταστρατήγηση της ζώνης στήριξης 2.170 - 2.125 θα δώσει πίεση προς τις 2.090 και 2.010 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 2.192, 2.200 - 2.240,
2.282 και 2.305 μονάδες.

H Archirodon, η κυπριακή θυγατρική και το Ιράκ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος Archirodon έχει 63 χρόνια παρουσίας στον κατασκευαστικό κλάδο με δραστηριότητες στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Ο όμιλος υλοποιεί έργα κατά βάση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου έχει παρουσία σε πολλές χώρες. Ωστόσο, δεν ολοκληρώνονται όλα τα έργα ανέφελα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κυπριακής θυγατρικής της
Archirodon, της Archirodon Construction (Overseas) Company
Limited, η οποία προχώρησε στην κατασκευή προβλήτας και κυματοθραύστη στο Ιράκ, αλλά από την εκτέλεση της σύμβασης
προέκυψε μια διαφορά 105 εκατ. δολαρίων, την οποία δεν αναγνώρισε το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ. Αν και η Archirodon πήγε το θέμα σε διεθνή διαιτησία, η οποία τη
δικαίωσε, το Ιράκ αρνήθηκε να εκτελέσει τη διαιτητική απόφαση. Έτσι, προ ημερών η κυπριακή Archirodon
Construction (Overseas) Company Limited προσέφυγε σε αμερικανικό δικαστήριο κατά του Ιράκ, διεκδικώντας τα 105 εκατ. δολάρια που επιδίκασε η διαιτησία.

Η Air Transat επιστρέφει με απευθείας πτήσεις από Καναδά
Με εποχικές πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μόντρεαλ και
του Τορόντο, το διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου του 2022, επιστρέφει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η Air Transat. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Air Transat θα εκτελεί τις πτήσεις με
αεροσκάφος τύπου Airbus 330-200 που διαθέτει περισσότερες από 330 θέσεις σε Club και Eco. Να σημειωθεί ότι η Air
Transat ονομάστηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία
αναψυχής στον κόσμο με βάση τα βραβεία Skytrax World
Airline Awards και δεσμεύεται να κάνει την πτήση ασφαλή
και άνετη, παρέχοντας την απόλυτη ποιότητα ταξιδιού σε όλους τους επιβάτες. Οι απευθείας πτήσεις της αεροπορικής από Αθήνα προς Μόντρεαλ και Τορόντο θα παρέχουν στους επιβάτες από την Ελλάδα απευθείας
σύνδεση με τον Καναδά και όχι μόνο.

Εισαγωγή της Μπλε Κέδρος
στο XA, με Συντονιστή
Κύριο Ανάδοχο την Optima
Η Optima bank ΑΕ, ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης
για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας Μπλε Κέδρος στη Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 8/6/2022, ανακοίνωσε,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21
του Κανονισμού (EE) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 7.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.
Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε
σε 2,25 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Συμφωνία Lamda με Orilina
για επένδυση €70 εκατ.
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η
Lamda Development με την Orilina Properties, βάσει του οποίου θα εξεταστεί
επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ από τη
δεύτερη επί συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 5.790 τμ στο παράκτιο μέτωπο
του Ελληνικού.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία που αφορά τα γήπεδα της ευρύτερης περιοχής της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά προβλέπει την ανάπτυξη από την Orilina κτιρίου κατοικιών
και άλλων βοηθητικών εγκαταστάσεων
(έως 4.565 τμ) καθώς και κτιρίου με χώρους εστίασης, αναψυχής, ευεξίας, εκδηλώσεων και πώλησης συναφών προς
την εστίαση προϊόντων (έως 1.225 τμ).
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Τέλος εποχής για το έγχαρτο
αρχείο πελατών της ΕΥΑΘ

Ο ΟΤΕ ανέλαβε
την ψηφιοποίηση αρχείων
της Βιβλιοθήκης της Βουλής
Η Bosch Ελλάδας
κατέγραψε θετικά
αποτελέσματα το 2021

Οι στοχευμένες επενδύσεις
της Ελληνικά Καλώδια

Με 221 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το οικονομικό έτος του 2021 η Bosch, εταιρεία
τεχνολογίας και υπηρεσιών, όσον αφορά τις
ενοποιημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, καταγράφοντας έτσι μια ανάπτυξη ύψους 16%
σε σύγκριση με το περασμένο έτος. «Η απόδοση της εταιρείας ξεπέρασε τις προσδοκίες μας το 2021 και άγγιξε ρυθμούς ανάπτυξης προ πανδημίας», δήλωσε ο Ιωάννης
Κάπρας, διευθύνων σύμβουλος της Bosch
Ελλάδας σε συνέντευξη Τύπου. Ο συνολικός
αριθμός των ατόμων που απασχολούνται
στον Όμιλο Bosch στην Ελλάδα ανήλθε στα
283 άτομα, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Δεκεμβρίου του 2021.

Motor Oil: ΓΣ στις 30/6 για εκλογή ΔΣ
και διάθεση μερίσματος

Η Ελληνικά Καλώδια, η μητρική εταιρεία του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια, προχώρησε στην
αγορά και εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής καλωδίων
χαμηλής, μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης
στη μονάδα που διαθέτει στη Θήβα. Η επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5,1 εκατ. ευρώ
υπάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο και θα επιχορηγηθεί με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής με
1,3 εκατ. ευρώ περίπου. Να σημειωθεί πως σε επίπεδο εταιρείας οι επενδύσεις της Ελληνικά Καλώδια είχαν ανέλθει το 2021 σε 6,3 εκατ. ευρώ, από 5
εκατ. ευρώ το 2020, και αφορούσαν ξανά στοχευμένες επενδύσεις στο εργοστάσιο της Θήβας.

Καρέλια: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ
η διανομή μερίσματος €11
Η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών
κερδών της χρήσης 2021, καθώς επίσης και
η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο
ποσό των 11,00 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή,
αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, στη γενική
συνέλευση των μετόχων της Karelia. Όπως
ανακοίνωσε η εισηγμένη, η αποκοπή του
μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις
14/6/2022 και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει στις
21/6/2022, μέσω της τράπεζας Alpha Bank
ΑΕ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος
Άυλων Τίτλων στις 15/6/2022 (record date).

Ο ΟΠΑΠ Μέγας Χορηγός
του Unileague

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου,
τη διάθεση μερίσματος και τη δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο δεύτερης επέκτασης της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η
τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil που
θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου.

Ο ΟΠΑΠ ενώνει τις δυνάμεις του με το
Unileague, μία από τις μεγαλύτερες ερασιτεχνικές αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα, στηρίζοντας έμπρακτα και τον φοιτητικό αθλητισμό.
Ως Μέγας Χορηγός, o ΟΠΑΠ βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου 5X5, μπάσκετ και τένις,
που διοργανώνονται υπό τη σκέπη του Unileague. Επιπλέον, με πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ,
από φέτος προστίθενται στο καλαντάρι του Unileague και τα eSports, που αποτελούν σημαντική τάση στον χώρο του αθλητισμού τα τελευταία
χρόνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του προέδρου της
Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα και του Μιχάλη
Τσαμάζ, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου
του Ομίλου ΟΤΕ, αναδόχου εταιρείας διεκπεραίωσης του έργου.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής κατά την
υπογραφή της σύμβασης, η Βουλή των Ελλήνων
περνά σε μια «φάση εκσυγχρονισμού του αρχειακού θησαυρού της», επισημαίνοντας πως η Βιβλιοθήκη της Βουλής «αποτελεί όχι μόνο την κιβωτό εγκυκλοπαιδικών ή νομικών ή ιστορικών γνώσεων, αλλά και την κιβωτό της κοινοβουλευτικής, άρα
δημοκρατικής, μνήμης της χώρας». Ο κ. Τασούλας
σημείωσε πως το αποτέλεσμα αυτού του έργου ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης θα φέρει στον κάθε
Έλληνα πολίτη «όλο το δημοκρατικό, μνημειακό
απόθεμα που φυλάσσεται στη Βουλή».

Εντός του επόμενου επταμήνου αναμένεται
να έχει ψηφιοποιηθεί το έγχαρτο αρχείο
510.000 πελατών ύδρευσης και 65.000 συνδέσεων αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, μετά την
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την
ανάδοχο εταιρεία. Η ψηφιοποίηση του συνόλου των εγγράφων και σχεδίων είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει και επιμέρους εργασίες προετοιμασίας του υλικού, σάρωσης,
μετεπεξεργασίας, εκπαίδευσης του προσωπικού, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.
Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία εταιρειών «Αρχειοθήκη ΑΕ - Ι. Αλαβάνος - Χ. Αθανασόπουλος ΕΕ» και ο προϋπολογισμός του
πρότζεκτ ανέρχεται στα 209.000 ευρώ.

ΡOLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

26

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τέλος από
τον Ολυμπιακό
ο Φορτούνης
Άγνωστο αν λόγω του τραυματισμού του
δεν τον υπολογίζει ο Μαρτίνς
Κώστας Φορτούνης, ο πιο
ταλαντούχος παίκτης που
έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, βρίσκεται εκτός πλάνων του
Πορτογάλου τεχνικού Πέδρο Μαρτίνς
και το πιο πιθανό είναι να μείνει ελεύθερος. Οι λόγοι είναι μάλλον προφανείς, αν δεν υποκρύπτεται κάτι πίσω
από τη θέληση του Πορτογάλου κόουτς
να τον διαγράψει. Το προφανές πάντως είναι ότι ο Φορτούνης είχε δύο σοβαρούς και αλλεπάλληλους τραυματισμούς, ρήξη χιαστών στα δύο γόνατα.
Όταν επανήλθε στα γήπεδα, ένιωσε
ενοχλήσεις, αντικαταστάθηκε στην

Ο

Τούμπα και έκτοτε... σιωπή. Καμία
πληροφόρηση για την κατάσταση της
υγείας του. Και ο Ολυμπιακός αναγκαστικά τον απομακρύνει, παίρνοντας ως
βάση και το οικονομικό. Παίρνει 1,5
εκατ. ευρώ τον χρόνο και από τον Ιούλιο του 2019, όταν πρωτοτραυματίστηκε, δεν έχει προσφέρει. Δεδομένη η
«λατρεία» του Μαρινάκη προς τον παίκτη, αλλά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι
επιχείρηση.
Οι σχέσεις του Φορτούνη με τον Πέδρο Μαρτίνς διερράγησαν σε ένα ματς
στην Τούμπα, όταν ο διεθνής άσος βρέθηκε στον πάγκο. Κάτι είπε, κάτι παραπονέθηκε και ο Πορτογάλος τον έθεσε
στο περιθώριο για θέμα απειθαρχίας.

Και όταν τον χρησιμοποιούσε ως αλλαγή, ακόμα και όταν πετύχαινε γκολ,
ήταν άκεφος. Από Νο1 στην ιεραρχία
του Ολυμπιακού, αρχηγός και «λατρεμένος» της κερκίδας, βρισκόταν πότε
στον πάγκο και πότε στην εξέδρα. Στα
μάτια των οπαδών του Ολυμπιακού
έμοιαζε με μια ανομολόγητη εκδίκηση
και αντεκδίκηση μεταξύ των δύο ανδρών. Μέχρι που ήρθαν οι τραυματισμοί του και οι τίτλοι τέλους.
Ο Φορτούνης ήταν μακράν ο πιο
αναγνωρίσιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής, προτού τραυματιστεί. «Γιατί
δεν παίζει ο Φορτούνης;», ήταν τα λόγια του Πεπ Γκουαρντιόλα πριν από το
ματς Μάντσεστερ Σίτι - Ολυμπιακός

για το Champions League. Ο Μαρτίνς
τον χρησιμοποίησε στο δεύτερο παιχνίδι στο Φάληρο στη θέση του…
σέντερ φορ.
Ευχή όλων είναι ο Φορτούνης να είναι καλά στην υγεία του, είναι μόλις 29
χρόνων, έχει χρόνια να παίξει και να
ξεδιπλώσει το αδιαμφισβήτητο ταλέντο
του στο χορτάρι. Ξεκίνησε την καριέρα
του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού,
μετά έπαιξε στην ιδιαίτερή του πατρίδα,
τα Τρίκαλα, από εκεί στον Αστέρα Τρίπολης και για τρία χρόνια στη γερμανική Καϊζερσλάουτερν. Γύρισε στον
Ολυμπιακό το 2014, όπου σε 174 ματς
πέτυχε 65 γκολ. Στην εθνική ομάδα σε
54 συμμετοχές έβαλε εννέα γκολ.
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Ολυμπιακός - ΠΑΟ: Τελικοί με γκρίνιες

Α

υτήν τη φορά έπαιξε ως Παναθηναϊκός, «σκόρπισε» τη
Λάρισα 89-43 στο 5ο ματς
και προκρίθηκε στα τελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει
τον Ολυμπιακό. Κατά τη διάρκεια
του αγώνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ
έκανε την εμφάνισή του και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει
αποστασιοποιηθεί από τα διοικητικά. Προς μεγάλη έκπληξη της μεγάλης μάζας των φίλων του Παναθηναϊκού... αποδοκιμάστηκε από μια
μερίδα 30-40 «φανατικών» και
αναγκάστηκε σε αποχώρηση! Χωρίς
την οικογένεια Γιαννακόπουλου θα
υπήρχε ο Παναθηναϊκός των έξι τίτλων στην Ευρώπη;
Από εκεί και πέρα, ενόψει των
αγώνων με τον Ολυμπιακό, άρχισαν
και πάλι οι γκρίνιες, όπως γινόταν
πάντα. Αυτήν τη φορά διαμαρτύρε-

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ
για τη Νέα Τούμπα
Δόθηκε στη δημοσιότητα και επίσημα το ΦΕΚ
για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ
στην Τούμπα. Από τώρα και στο εξής ο Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες του μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου που θα αναβαθμίσει τον ΠΑΟΚ αλλά και την
ευρύτερη περιοχή, ενώ θα δημιουργήσει χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Επόμενη απόφαση της κυβέρνησης είναι να παραχωρήσει το Καυτανζόγλειο
στον «δικέφαλο του Βορρά».

Στα 6 εκατ. η ρήτρα του
Μαρτίνς, πίσω η Φλαμένγκο
ται ο Παναθηναϊκός γιατί το πρώτο
ματς στο ΣΕΦ θα γίνει αύριο Σάββατο και όχι Κυριακή. Ο Ολυμπιακός
διαμαρτυρόταν συνέχεια επί εποχής

Βασιλακόπουλου. Το δεύτερο ματς
στο ΟΑΚΑ στις 14 Ιουνίου και το τρίτο
στο ΣΕΦ στις 17. Αν χρειαστούν δύο
ακόμη, 20 και 22 Ιουνίου.

Η θρυλική Φλαμένγκο της Βραζιλίας πράγματι
έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για την αγορά του
προπονητή Πέδρο Μαρτίνς. Ωστόσο, έκαναν πίσω
όταν πληροφορήθηκαν πως η ρήτρα αποδέσμευσης είναι στα 6 εκατ. ευρώ. Όπως είναι
γνωστό, μια άλλη βραζιλιάνικη ομάδα, η
Παλμέιρας, αγόρασε τον Πορτογάλο προπονητή Αμπέλ Φερέιρα από τον ΠΑΟΚ με
600.000 ευρώ πριν από δύο χρόνια. Και μαζί
του κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Σκορ 59-1 με 41 αυτογκόλ
στο «στήσιμο του αιώνα»
Αυτό και αν ήταν το «στήσιμο του αιώνα» στο ποδόσφαιρο. Στη Νότια Αφρική το παιχνίδι Ματιγιάσι Ενσάμι Μάιτι Μπερντς τελείωσε… 59-1! Το ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι τα 41 γκολ ήταν αυτογκόλ! Την
ίδια στιγμή, το παιχνίδι Σιβουλάνι Ντέιντζερους Τάιγκερς - Κοτόκο Χάπι Μπόις έληξε 33-1. Τον τίτλο
πήρε η Ματιγιάσι, αλλά η ομοσπονδία, που διοργάνωσε και το Μουντιάλ του 2010, διέταξε έρευνα.

Βράνιες: Πείραξε κοπέλα
και τον ξυλοφόρτωσαν
Ο ίδιος αδιόρθωτος Βράνιες προκάλεσε επεισόδια στην Μπάνια
Λούκα και το πιο πιθανό είναι η καριέρα του να τελειώσει μια και
καλή στην ΑΕΚ. Όπως γράφουν οι Βόσνιοι, ο Βράνιες πείραξε μια
κοπέλα που συνοδευόταν σε γνωστό καφέ και τον ξυλοφόρτωσαν.
Ο παίκτης τα διέψευσε, αλλά πλέον έπειτα από τις τόσες περιπέτειες δεν τον πιστεύει κανένας. Η ΑΕΚ τον είχε διώξει δύο φορές
και ισάριθμες τον πήρε πίσω.

Με 100 εκατ. ευρώ πήρε
τον Νούνιεζ η Λίβερπουλ
Ο Παραγουανός φορ της Μπενφίκα Ντάργουιν
Νούνιεζ με 100 εκατ. ευρώ μετακομίζει στη Λίβερπουλ στη θέση του Σάντιο Μανέ, ο οποίος έφυγε
για την Μπάγερν. Τη σεζόν 2021-22 ο Νούνιεζ είχε
γκολ ratio στο 84.39 και ήταν δεύτερος στη λίστα
ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των έξι κορυφαίων πρωταθλημάτων. Μόνο ένας παίκτης σκόραρε
πιο συχνά από τον Νούνιεζ και αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είχε γκολ ratio 84.31!

Πωλείται ο Μπακασέτας με
9,5 εκατ. ευρώ
Τον μεγάλο αρχηγό της Εθνικής μας ομάδας και
της τουρκικής Τράμπζονσπορ Τάσο Μπακασέτα
έβαλε στο στόχαστρο η Φιορεντίνα, σύμφωνα με
την ιστοσελίδα Fotomac.com.tr. Ο πρόεδρος της
πρωταθλήτριας Τουρκίας Αχμέτ Αγκάογλου δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να αποχωρήσει εύκολα από την Τραπεζούντα και για αυτό φέρεται να… απαιτεί ένα ποσό που φτάνει περίπου τα 9,5 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

• Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, η πρώτη συναυλία του
Γιώργου Μάργαρη, την Κυριακή 19
Ιουνίου.
• Νονά έγινε η τραγουδίστρια Πάολα. Βάφτισε ένα
κοριτσάκι στην Κρήτη, με τον
Λάζαρο Βαφειάδη στο πλευρό της.

Sani Festival με
Μποτσέλι, Ντι Μέολα
και Γκέλντοφ

• Η Ελένη Φουρέιρα θέλει να γίνει
μητέρα: «Προτεραιότητά μου είναι
κυρίως η απόκτηση ενός παιδιού και
όχι ο γάμος».
• Η Μαρία Μπακοδήμου
αποχωρεί από την κριτική
επιτροπή του «J2US».
• Δύσκολη εγκυμοσύνη έχει η Λάουρα Νάργες. Νοσηλεύτηκε για τρεις
ημέρες σε νοσοκομείο.
• Δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Εριέτας Κούρκουλου στον σύζυγό της Βύρωνα
Βασιλειάδη: «Τον αγαπώ αυτόν τον άνδρα!».

POLITICAL ΑRT

• Καυτά φιλιά στην πισίνα για το
ερωτευμένο ζευγάρι Αγγελική Ηλιάδη και Γρηγόρη Αναστασιάδη.

Ο

λόφος της Σάνης στη Χαλκιδική θα υποδεχτεί τον πιο αγαπητό τενόρο του κόσμου Andrea Bocelli, στο πλέον αναμενόμενο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Το απόλυτο
σύμβολο της τεράστιας ιταλικής τραγουδιστικής παράδοσης, ο τενόρος που μονοπωλεί την κορυφή των
παγκόσμιων μουσικών charts, θα εμφανιστεί το Σάββατο 20 Αυγούστου στο Sani Festival για μία μοναδική
βραδιά κάτω από το φως των αστεριών.
Ο Αντρέα Μποτσέλι, ο τραγουδιστής των sold out
concerts σε όλο τον πλανήτη, θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ταξιδεύοντας το κοινό με την
υπέροχη φωνή του.

Το «Jazz on the Hill» σπάει όλα τα ρεκόρ!
Η παγκόσμια σκηνή της χώρας, το φημισμένο Sani
Festival, γιορτάζει 30 χρόνια πολιτισμού και από τις 9
Ιουλίου έως και τις 20 Αυγούστου θα φιλοξενήσει κορυφαία ονόματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε
μαγικά live concerts «θερινής νυκτός» που όλοι ονειρευόμαστε. Δυο θρύλοι της αφροκουβανέζικης μουσικής, ο Τσούτσο Βαλντές και ο Πακίτο ντ’ Ριβέρα, είναι και πάλι μαζί 40 χρόνια μετά, για να σηκώσουν το
Σάββατο 9 Ιουλίου την αυλαία του φετινού εορταστικού φεστιβάλ.
Ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της εποχής μας, ο Αλ ντι Μέολα, επιστρέφει στην Ελλάδα
ύστερα από 20 χρόνια και στις 16 Ιουλίου θα εμφανι-

σθεί στον Λόφο της Σάνης, με ένα live concert γεμάτο
διαχρονικές μουσικές.
Δημοφιλής καλλιτέχνης και αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Τζακ Σαβορέτι και η μπάντα του συμπεριέλαβαν το Sani Festival στους σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας τους «Europiana» με προγραμματισμένη εμφάνιση το Σάββατο 23 Ιουλίου.
Ο «άγιος της Αφρικής» σερ Μπομπ Γκέλντοφ, ο
καλλιτέχνης που ξεσηκώνει τα πλήθη στα θρυλικά
παγκόσμια live του, έρχεται το Σάββατο 30 Ιουλίου στη
Χαλκιδική, για να επαναλάβει αυτό που γνωρίζει πολύ
καλά: Stand up and dance!

Τριάντα χρόνια νότες
Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου και
Πέννυ Μπαλτατζή θα εμφανιστούν μαζί σε μια επετειακή εκδήλωση-αφιέρωμα στο σύνολο της μουσικής
δημιουργίας του 20ού και του 21ου αιώνα (Σάββατο 6
Αυγούστου).

Mediterranean Project
Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ερμηνείες στα
ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες, με τραγούδια
που έχουν αγαπηθεί τόσο στη χώρα μας όσο και στο
εξωτερικό, θα παρουσιάσουν το Σάββατο 13 Αυγούστου οι σημαντικοί ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης,
Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης και Καλλιόπη Πούσκα.

• Ο Γιώργος Αγγελόπουλος
δέχτηκε πρόταση από τον
ΣΚΑΪ για το νέο καθημερινό
σίριαλ που ετοιμάζει ο σταθμός.
• Η Γιούλικα Σκαφιδά κατήγγειλε
πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. «Πέρασα τη νύχτα μου στο αυτόφωρο»,
έγραψε.
• Ο ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης αποκάλυψε πως έρχεται το σίκουελ της σειράς
«Το Νησί»!
• Η Εύη Βατίδου έκανε μπότοξ και
έδειξε τα πρηξίματα στο πρόσωπό
της: «Σαν να με τσίμπησε σκνίπα».
• Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε live on stage με την κόρη της Μελίνα, στο Κατράκειο Θέατρο.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο υπέροχος μπαμπάς του Σάκη

Απαστράπτουσα
στα «Ποσειδώνια»
Έκλεψε τις εντυπώσεις, μονοπώλησε τα φλας και κατέκτησε
με τη θεϊκή ομορφιά της τον θαυμασμό των καλεσμένων! Η κοσμική εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη στα «Ποσειδώνια 2022»,
με δημιουργία των Mi-Ro, ήταν
ίσως η κορυφαία στιγμή της μεγάλης ελληνικής ναυτικής γιορτής στον Πειραιά. Η οικοδέσποινα του Mega, λίγο πριν αναχωρήσει από το σπίτι της, πόζαρε στο
Instagram, ενημερώνοντας:
«Έχω έξοδο απόψε!».

O

συγγραφέας Στέφανος Τανιμανίδης παρουσίασε το νέο του
βιβλίο με τίτλο «Πόντος - Δεν ξεχνώ» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των
Ποντίων. Ανάμεσα στους σημαντικούς ομιλητές που αναφέρθηκαν
στο σπουδαίο πολιτιστικό έργο και την προσφορά του ήταν και ο διάσημος γιος του, Σάκης Τανιμανίδης. Ο παρουσιαστής ανέβηκε στο
βήμα και με λόγια αγάπης μίλησε για τον υπέροχο πατέρα του με αναφορές στα παιδικά του χρόνια, συγκινώντας το κοινό. «Είχα την τύχη
να πω δυο λόγια στην παρουσίαση. Για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία
αυτό το βιβλίο, αλλά και τα λόγια που είπα, αφού από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, το σπίτι μας ήταν γεμάτο Πόντο! Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι μάθαμε και με την καταγωγή μας σαν πυξίδα πάμε
μπροστά», έγραψε στο Instagram.

Ξεσήκωσε τη Νέα Υόρκη

Επέλαση της Ζοζεφίν Βέντελ στην καρδιά της
Νέας Υόρκης! Η ποπ σταρ παρουσίασε ένα εκρηκτικό υπαίθριο live στη διάσημη 5η Λεωφόρο,
κάνοντας πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρο
της ζωής της. «Είναι τιμητικό, είναι συγκινητικό,
είναι ευλογία να ακούγονται τα τραγούδια σου
στη Fifth Avenue της Νέας Υόρκης και να σε
πλημμυρίζουν έντονα συναισθήματα δίπλα
στους ομογενείς μας! Σας ευχαριστώ από καρδιάς! Συνεχίστε να πιστεύετε στα όνειρά σας!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ», έγραψε με ενθουσιασμό στο Instagram.

Σε διαγωνισμό ομορφιάς

Πρωινό μπανάκι
Καρυάτιδα η Τζούλια Νόβα! Η ξανθιά παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της βουτιά
στη θάλασσα εντυπωσιάζοντας με το πορτοκαλί-μοβ μπικίνι, κυρίως όμως με τους κοιλιακούς της, αφού κατάφερε μέσα σε έξι
μήνες να χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης, αποκτώντας μια τέλεια σιλουέτα. Το
πρώην κορίτσι του «Τροχού της τύχης» φωτογραφήθηκε στην παραλία, σχολιάζοντας:
«Καλό καλοκαίρι είπαμε; Ε, λοιπόν, καλό
καλοκαίρι σε όλους!».

Πρώτη επίσημη
Το νέο ζευγάρι της showbiz, Ιωάννης Παπαζήσης και Αναστασία
Παντούση, έκανε την πρώτη του δημόσια κοινή εμφάνιση. Οι δύο
ηθοποιοί, που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της
σειράς «Κόκκινο ποτάμι» στο Open, έδωσαν το «παρών» στον γάμο της συναδέλφου τους Ντάνης Γιαννακοπούλου, ενώ θα τους
δούμε μαζί και στη δεύτερη σεζόν του ομώνυμου σίριαλ, που
υπογράφει ο Μανούσος Μανουσάκης.

Κριτής σε ανδρικά καλλιστεία η Άννα-Μαρία
Ψυχαράκη. Η νικήτρια του «Big Brother» θα συμμετάσχει στην επιτροπή του πρώτου διαγωνισμού
ομορφιάς για άντρες που θα πραγματοποιηθεί στο
Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό της εκδήλωσης να
περάσει ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης του κόσμου κατά του πολέμου. Τα μοντέλα που θα συμμετάσχουν στο event φωτογραφήθηκαν στον
Μπάλο Χανίων κι έπειτα, μαζί με τον πρώην παίκτη
του «GNTM» Παναγιώτη Πέτσα, φιλοξενήθηκαν
στο Γάζι.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Έλενα Καλόγερα, ψυχίατρος

Long Covid και διαταραχές ύπνου

Τ

ο στρες και το άγχος που προκάλεσε η
πανδημία έφεραν ένα ακόμη long Covid
symptom που ονομάστηκε coronasomnia. Είναι η διαταραχή του ύπνου που παρατηρήθηκε σε χιλιάδες ανθρώπους ως επακόλουθο της καραντίνας, της αγωνίας για το αύριο
και του αρνητικού κλίματος που διαμόρφωσε η
πανδημία. Η ψυχίατρος Έλενα Καλόγερα μας
εξηγεί τον όρο αυτό που μπήκε στη ζωή μας, αλλά
και ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής για
ποιοτικό ύπνο.
«Με το αυξημένο στρες και το άγχος, υπάρχει
σαφής αντίκτυπος στον ύπνο και πλέον είναι πιο
επίκαιρο από ποτέ να στραφούμε στους βασικούς κανόνες υγιεινής που σχετίζονται με τον
ύπνο: περιορισμός του χρόνου στο κρεβάτι, χωρίς ρολόι στο υπνοδωμάτιο, σταθερό πρόγραμμα ύπνου, σωματική άσκηση το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ (τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από
τον ύπνο), ισορροπημένη διατροφή μέσα στην
ημέρα και ελαφρύ γεύμα το βράδυ, αποφυγή
κατανάλωσης καφέ, αλκοόλ και νικοτίνης το
απόγευμα, συνθήκες άνετες και κατάλληλες για
ύπνο, δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν
πριν κοιμηθείτε, αποφυγή προσπάθειας να κοιμηθείτε αναγκαστικά μέσα στη νύχτα, περιορισμός των σύντομων ύπνων κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Εξίσου βοηθητικά έχουν αποδειχθεί η
εστίαση σε αισθητηριακά ερεθίσματα, για παράδειγμα, ένα ρόφημα της αρεσκείας του πάσχοντα, ο αρωματισμένος χώρος, η χαλαρωτική
μουσική, ο χαμηλός φωτισμός, το διάβασμα
ενός βιβλίου και, φυσικά, η αποφυγή φωτεινών

διεγερτικών ερεθισμάτων, όπως οθόνες κινητών, τηλεοράσεων κ.λπ.».
Η αϋπνία, όπως μας εξηγεί η ειδικός, διακρίνεται σε πρωτοπαθή ή ιδιοπαθή αϋπνία και σε δευτεροπαθή αϋπνία, ανάλογα με την ανίχνευση ή μη
κάποιου αιτίου που την προκαλεί.
Η δευτεροπαθής αποτελεί τη συχνότερη μορφή
αϋπνίας και μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικό
στρες από ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής (απώλεια
προσφιλούς προσώπου, οικονομική δυσχέρεια
κ.λπ.), σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (θόρυβοι, υπερβολική ζέστη ή κρύο κ.λπ.), σε διαταραχή του 24ωρου κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, σε
διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού (άστατος τρόπος ζωής, εργασία σε βάρδιες, ακανόνιστο ωράριο και πρόγραμμα, τζέτλαγκ), σε ψυχιατρικά και
νευροψυχιατρικά αίτια (άγχος, κατάθλιψη), σε ιατρικά αίτια (πόνος, δύσπνοια, πολυουρία, νοσήματα καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μυοσκελετικά, ενδοκρινολογικά, γαστρεντερικά κ.λπ.), σε

φάρμακα και νόμιμες ή παράνομες ουσίες (πχ,
αντιυπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, αλκοόλ, καφεΐνη, νικοτίνη, διεγερτικά - αλλά και η απότομη
διακοπή τους), σε διάφορες πρωτοπαθείς διαταραχές του ύπνου (σύνδρομο ανήσυχων ποδιών,
αποφρακτική υπνική άπνοια).
Η αϋπνία, ο ύπνος λιγότερο από 7 ώρες και πάνω από 9 ώρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο
υπέρτασης, μεταβολικού συνδρόμου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, αρρυθμίας και θνησιμότητας μέσω φλεγμονωδών,
ανοσολογικών, νευροανατομικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών παραγόντων.

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες
υγιεινής για ποιοτικό ύπνο

Αϋπνία και πρόσληψη βάρους
Ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός για την υγεία, όσο η υγιεινή διατροφή και η τακτική σωματική
δραστηριότητα. Τα άτομα με αϋπνία συνήθως αναφέρουν χειρότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση
με τα άτομα που κοιμούνται καλά. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος
για την αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας, την εύρυθμη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους και γενικά του ορμονικού συστήματος.
«Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να δίνεται από τον ιατρό εάν και εφόσον χρειάζεται. Στόχος
είναι η αποκατάσταση του βιολογικού ρυθμού του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, όταν πλέον οι
προηγούμενοι τρόποι έχουν αποτύχει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ύπνος αποτελεί το θερμόμετρο της
ψυχικής υγείας», καταλήγει η κυρία Καλόγερα.
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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)
Καλή μέρα για τα οικονομικά σας, όπως επίσης
για να διαφυλάξετε τα χρήματά σας, όταν μάλιστα υπάρχουν άτομα που θέλουν να καταχραστούν την περιουσία ή τα αποκτήματά σας. Επίσης θα μπορέσετε να αποκωδικοποιήσετε κάποιες πληροφορίες που θα σας είναι πολύ χρήσιμες.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ο Ερμής στις τελευταίες μοίρες του ζωδίου σας
σχηματίζει ένα πολύ δυνατό τρίγωνο, όπου ευνοεί όσους από σας θέλετε να κινηθείτε με
ακρίβεια και ικανότητα στα σχέδιά σας. Καταλαβαίνετε σήμερα πολύ καλά τις κρυφές σκέψεις των άλλων.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Είστε έτοιμοι να κάνετε μια δυνατή κίνηση που
αφορά τα επαγγελματικά σας. Είστε πολύ δυνατοί ψυχικά και νιώθετε μέσω της διαίσθησής
σας πολλά πράγματα που θα σας είναι χρήσιμα
το επόμενο διάστημα.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Είστε πολύ κοντά με πρόσωπα που σας εμπνέουν και σας γεμίζουν με πνευματικές αναζητήσεις. Ίσως να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για
να συζητήσετε ένα προσωπικό σας θέμα ή να
πάρετε κάποιες αποφάσεις για την προσωπική
σας ζωή.

Λέων

Σ

ήμερα ο Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον
Πλούτωνα, μια όψη που σίγουρα επιδρά
σε κάθε επικοινωνία, συζήτηση και
συμφωνία, που έχει τη δύναμη της
παρατήρησης, του βάθους και της αντίληψης σε
λεπτομέρειες. Μια μέρα που θα νιώσουν ασφαλείς
και έτοιμοι για πνευματικές αναζητήσεις οι
Ιχθύες, Αιγόκεροι, Καρκίνοι, Παρθένοι, Ταύροι και
Σκορπιοί, του έκτου πενθημέρου, δηλαδή από 25
έως 30 μοίρες αυτών των ζωδίων.

(23/7-22/8)
Η καριέρα σας και γενικότερα η δημόσια εικόνα
σας είναι σε ένα αρκετά δυνατό σημείο. Ο Ερμής
σε απόλυτο τρίγωνο με τον Πλούτωνα, θα ενισχύσει την παρατηρητικότητά σας, αλλά και θα
ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερα κέρδη.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Μια πολύ σημαντική μέρα για εσάς σε ό,τι
αφορά τη σχέση σας με τους άλλους, αλλά και
με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα επικοινωνιακά σας χαρίσματα. Ο Ερμής θα έχει μια δυναμική που θα σας χαρίσει καλή μνήμη και ευγλωττία.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Οικονομικά θέματα θα έχουν μια πιο ουσιαστική και θετική πορεία για εσάς, οπότε εδραιώστε
κάθε κίνησή σας που σας αποφέρει κέρδη. Οικογενειακά θέματα θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Οι σχέσεις σας έχουν μια πιο ουσιαστική παρουσία για εσάς στην καθημερινότητά σας.
Ύστερα από κάποιες συζητήσεις, θα μπορέσετε
να πείσετε τους άλλους με τα επιχειρήματά σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Τα οικονομικά σας, αλλά και ο χώρος της εργασίας σας, θα γίνουν ένα δημιουργικό για εσάς
σημείο αναφοράς. Είστε πανέτοιμοι να ανανεώσετε ένα θέμα σας, που μπορεί να έχει και συναισθηματική προέκταση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η θετική όψη μεταξύ του Πλούτωνα και του Ερμή θα σας δώσει την ικανοποίηση να αναβαθμίσετε την προσωπική σας ζωή, να τοποθετήσετε
σε νέες βάσεις τα τυχόν προβλήματα, που τώρα
θα λυθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η οικογένεια θα είναι μια πηγή πνευματικής χαράς για εσάς. Συζητήσεις και συμφωνίες θα σας
δώσουν μια θετική εξέλιξη που ίσως αφορά το
σπίτι σας ή έναν επαγγελματικό σας χώρο.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Έμφαση στην επικοινωνία θα δώσετε σήμερα,
όπου οι σκέψεις που μοιράζεστε με τα φιλικά
σας πρόσωπα θα έχουν μια πολύ σημαντική
εξέλιξη. Ένα ταξίδι θα σας προσφέρει μια ιδιαίτερη εμπειρία.
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#ELLI
Μπαίνουμε
στον τελευταίο
χρόνο
διακυβέρνησης
και την ώρα
της μάχης
τα όπλα πρέπει
να κοιτάζουν
τον αντίπαλο, όχι
τον συμπολεμιστή

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Μιλάνε οι «μικροί»
για να ακούμε οι «μεγάλοι»
Π

είτε το πολιτική διαστροφή, πείτε το
αναζήτηση ελπίδας, κάποια στιγμή
«σερφάροντας» στο Διαδίκτυο έπεσα
πάνω σε ομιλίες στελεχών της ΟΝΝΕΔ, που το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε το Συνέδριό της.
Ο λόγος των περισσοτέρων παιδιών δυστυχώς, λόγος κομματικός, «ξύλινος» σε ορισμένες περιπτώσεις, διαρκώς επαναλαμβανόμενος, λες και είχαν κάνει copy paste, όπως θα
έλεγε και ο μέγας Πολάκης. Υπήρχαν όμως και
ορισμένες ομιλίες που ξέφευγαν από τα τετριμμένα. Τρίλεπτες παρεμβάσεις νέων (αγόρια και κορίτσια) που ο καθένας και η καθεμιά
με τον τρόπο τους διατύπωναν την αγωνία τους
για το αύριο.
Μου κέντρισαν το ενδιαφέρον γιατί η αγωνία τους αφορούσε το μέλλον της χώρας και
όχι το προσωπικό τους μέλλον. Έδειχναν ότι
καταλάβαιναν κάτι που δεν είχε καταλάβει η
δικιά μας γενιά, πως το προσωπικό τους μέλλον περνάει μέσα από το μέλλον της χώρας. Η
ελπίδα μας βρίσκεται στο ότι αυτά τα παιδιά
έχουν διάθεση να αγωνιστούν για να βελτιώσουν το αύριο της Ελλάδας προτάσσοντας την
ιδεολογία και τις αρχές του κόμματός τους και
δεν δείχνουν να βρίσκονται στη θέση αυτή της
ΟΝΝΕΔ προκειμένου να χρησιμοποιήσουν
τους διαύλους του κόμματός τους για την
προσωπική τους ανέλιξη.
Μέσα σε αυτήν τη λογική μού έκανε εντύπωση η ομιλία ενός ΟΝΝΕΔίτη, του Ραφαήλ Κα-

νελλόπουλου, ο οποίος μίλησε για δύο σημαντικά θέματα:
1. Την ανάγκη να κυριαρχεί η ηθική στην πολιτική, μιας και, όπως είπε, η απουσία της ηθικής
από την πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε απολυταρχία και στην καταπάτηση κάθε δημοκρατικής αρχής και αξίας.
2. Το ότι η ψήφος των πολιτών στις εκλογές με
την απλή αναλογική θα καθορίσει και τη δυνατότητα να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η ΝΔ
στις δεύτερες εκλογές, που θα γίνουν με σύστημα ενισχυμένης αναλογικής.
Είναι παρήγορο το γεγονός ότι ένας νέος κάτω των 30 -είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και
άλλοι, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
από το βήμα του Συνεδρίου- συνειδητοποιεί ότι
χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική.
Είναι η σωκρατική φιλοσοφία, την οποία δεν ξέρω αν ο εν λόγω νεαρός έχει μελετήσει, αλλά
σίγουρα φαίνεται να έχει ακούσει ως βίωμα από
μεγαλύτερούς του και δεν θέλει σε καμία περίπτωση το κόμμα του να γίνει θιασώτης της μακιαβελικής αντίληψης ότι «ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα». Η πολιτική υπάρχει για να υπηρετεί τον
λαό. Και η έλλειψη ηθικής από την πολιτική
οδηγεί στην υπηρέτηση των συμφερόντων των
ολίγων και όχι των πολλών. Και για να υπηρετήσει κανείς τα συμφέροντα των ολίγων παραμερίζει δημοκρατικές αρχές και αξίες.
Το δεύτερο σημείο αφορά τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν. Ο Ραφαήλ εξήγησε ότι στις
εκλογές εκείνο που κρίνεται δεν είναι η κυ-

βέρνηση αλλά το μέλλον της χώρας. Ο ΟΝΝΕΔίτης αναγνώρισε ότι έχουν γίνει λάθη από την
κυβέρνηση, αλλά κάλεσε όλους εκείνους που
υποστηρίζουν ότι οι εκλογές με απλή αναλογική είναι μια ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα
στην ηγεσία του κόμματος, να συνετιστούν, μια
και το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών θα
αποτελέσει πρόκριμα για την αυτοδυναμία της
ΝΔ στις δεύτερες.
Είναι αυτό που η στήλη αυτή έχει επισημάνει
εδώ και καιρό, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της ΝΔ για την τάση που
υπάρχει στη βάση του κόμματος αλλά και στους
δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι καιρός για πειράματα.
Η ΝΔ, έναν μήνα πριν από εκείνο της ΟΝΝΕΔ, έκανε το δικό της Συνέδριο. Εκεί τα οργανωμένα μέλη είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν
την όποια δυσαρέσκειά τους. Δυστυχώς δεν
ακούσαμε κάτι ή, έστω, φωνές σαν αυτή του νεαρού ΟΝΝΕΔίτη. Όλοι εξηγούσαν πόσο καλά
τα έχει καμωμένα η κυβέρνηση. Όσοι διαφωνούσαν ας μιλούσαν. Και όσοι δεν ήταν στο Συνέδριο να πάνε στην Πειραιώς να τα πουν στην
ηγεσία του κόμματος. Εκείνο που πρέπει να
καταλάβουν είναι ότι μπαίνουμε στον τελευταίο
χρόνο διακυβέρνησης. Ξεκινά η μάχη. Και την
ώρα της μάχης τα όπλα κοιτάζουν τον αντίπαλο.
Όχι τον συμπολεμιστή.
Οι μεγάλοι ας ακούσουμε το μήνυμα του «μικρού» Ραφαήλ και ας δώσουμε τη μάχη για την
Ελλάδα.

