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«Πολλοί Έλληνες
μίλησαν, δεν θέλω να ακούσω
άλλο, έχω υποχρεώσεις»,
είπε κατά πληροφορίες
ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
και απομακρύνθηκε
από την αίθουσα
εκνευρισμένος

Εθνική ομοψυχία και πολιτική ομοφωνία

Μ

όνο ενωμένοι μπορούμε να συντρίψουμε
τη συμμορία της τρέλας όλων αυτών των
ανεκδιήγητων τύπων που επιβουλεύονται
την ελευθερία και την εθνική μας κυριαρχία. Όταν μεταξύ της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας
υπάρχει εθνική ομοψυχία, δεν έχουμε να φοβηθούμε
κανέναν Ερντογάν, κανέναν Ακάρ και καμία Τουρκία.
Χθες οι Έλληνες βουλευτές εξευτέλισαν τον Τούρκο
υπουργό Άμυνας και αυτό μας κάνει περήφανους
όλους τους Έλληνες. Όχι μόνο τον εξευτέλισαν, αλλά
τον ανάγκασαν να φύγει από την αίθουσα, αφού δεν είχε σοβαρά επιχειρήματα για να απαντήσει στις καίριες
ερωτήσεις των Ελλήνων βουλευτών.
Οι βουλευτές μας Σπήλιος Λιβανός, Μανούσος Βολουδάκης, Ανδρέας Λοβέρδος και Θεοδώρα Τζάκρη,
που μετέχουν στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, βομβάρδισαν τον Τούρκο με ερωτή-
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σεις για την εισβολή στην Κύπρο και για το casus belli,
την απειλή πολέμου. Μιλώντας ο Χουλουσί Ακάρ, φανερά εκνευρισμένος, έθεσε για ακόμη μία φορά το ζήτημα των χωρικών υδάτων και της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Οι Έλληνες
βουλευτές πήραν τον λόγο και του απάντησαν πως η
Ελλάδα καταπολεμά την τρομοκρατία. Επίσης, του είπαν ότι «δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε εσείς ότι σέβεστε την κυριαρχία εδαφών όταν έχετε εισβάλει στην
Κύπρο» και πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στην πολιτική
της Τουρκίας, «αμφισβητείτε την κυριαρχία πολλών
νησιών». Ο Χουλουσί Ακάρ, μάλιστα, ξαναπήρε τον λόγο για να απαντήσει εκτός εαυτού στους Έλληνες βουλευτές (Τζάκρη, Λιβανό, Λοβέρδο, Βολουδάκη).
Οι βουλευτές μας αναφέρθηκαν επίσης στο casus
belli, λέγοντας στον Τούρκο υπουργό Άμυνας πως δεν
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μπορεί να υπάρχει νατοϊκή συμμαχία όταν από την
πλευρά της Άγκυρας επικρέμεται η απειλή του casus
belli, σε περίπτωση που η Αθήνα επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει η σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η κόντρα αυτή συνεχίστηκε για 12 με 13 λεπτά μέχρι την
αποχώρηση του Χουλουσί Ακάρ από την αίθουσα.
Τελικά, ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά και
δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν σαλτιμπάγκο. Χίλια
μπράβο στους Έλληνες βουλευτές όλων των κομμάτων. Βρισκόμαστε στη στιγμή που δεν χωρούν στη συζήτηση ιδεολογικές διαφωνίες και πολιτικές μικροπρέπειες. Ενωμένοι και σύσσωμοι θα αμυνθούμε και
θα προασπίσουμε τα δικαιώματά μας με κάθε τρόπο
εφόσον χρειαστεί και αυτό θα είναι το πιο ισχυρό μας
όπλο. Εθνική ομοψυχία και πολιτική ομοφωνία.
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Σ

την κατάρτιση των ψηφοδελτίων προχωρά σταδιακά η ΝΔ, καθώς η χώρα μπαίνει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο
από τη στιγμή που η κυβέρνηση οδεύει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της. Ανεξάρτητα από
το πότε θα στηθούν οι κάλπες, στην κεντροδεξιά
παράταξη ετοιμάζονται για σημαντικές προσθήκες στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, τα οποία θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, αλλά παράλληλα θα
προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους
στα εκλογικά κέντρα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για την πρώτη κάλπη.
Όπως ήδη έχει γράψει η «Political», στόχος
του πρωθυπουργού είναι να προχωρήσει σε
προσθήκες νέων προσώπων αλλά και στελεχών
που δεν προέρχονται μόνο από τον χώρο της ΝΔ,
ενώ θα «αδειάσει» το Επικρατείας, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι μέχρι στιγμής ένας
από τους υποψηφίους. Ωστόσο, τα τελευταία
24ωρα ακούγεται έντονα το όνομα του πρώην
Α/ΓΕΕΘΑ Μιχάλη Κωσταράκου, μια και ο πρωθυπουργός επιθυμεί να εντάξει στα ψηφοδέλτια
ένα πρόσωπο που να προέρχεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
«Μάχη» αναμένεται να γίνει σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, καθώς με το σύστημα της
απλής αναλογικής θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των «γαλάζιων» βουλευτών που θα μπουν
στη Βουλή, ενώ στην περίπτωση που στηθούν
δεύτερες κάλπες, όπως έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, θα διεξαχθούν με την ενισχυμένη
αναλογική και μέσω λίστας. Αυτό σημαίνει ότι
όσοι βουλευτές δεν μπορέσουν να εκλεγούν με
την πρώτη θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία, αλλά
θα πρέπει να έχουν πλασαριστεί όσο ψηλότερα
μπορούν στο ψηφοδέλτιο.

Α’ Αθηνών
Αρκετά ήταν τα ονόματα που έχουν ακουστεί
για την Α’ Αθήνας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει
«κλειδώσει» καμία νέα υποψηφιότητα, ενώ
εκτός έχει τεθεί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο
οποίος διαγράφηκε και αποχώρησε από τη ΝΔ.
Οι Βασίλης Κικίλιας, Θανάσης Πλεύρης, Όλγα
Κεφαλογιάννη, Άγγελος Συρίγος, Νικήτας Κα-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι μάχες για τα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια στην Αττική
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

ρίδης και η Ζωή Ράπτη. Πιθανότατα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης δεν θα είναι
τελικά στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.

Δυτικός Τομέας
κλαμάνης και Φωτεινή Πιπιλή θα διεκδικήσουν
την επανεκλογή τους. Ερωτήματα υπάρχουν για
τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, την Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία συμπληρώνει δύο θητείες στις
Βρυξέλλες, και τον Νικόλα Γιατρομανωλάκη,
ενώ πιθανότατα υποψήφιος θα είναι ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ο οποίος στις προηγούμενες
εκλογές ήταν πρώτος επιλαχών.

Νότιος Τομέας
Η υποψηφιότητα του Τάκη Θεοδωρικάκου τάραξε τα νερά στον Νότιο Τομέα σε ένα ψηφοδέλτιο όπου μετέχουν έμπειρα πρόσωπα που γνωρίζουν από εκλογικές μάχες, όπως ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Βούλτεψη, ο Χάρης Θεοχάρης, ο
Διονύσης Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η Άννα Καραμανλή, ο Βασίλης Σπανάκης και ο Γιάννης Καλιάνος. Δεν αποκλείεται να προστεθεί ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης, ενώ θολό
παραμένει το τοπίο για τον Νίκο Χαρδαλιά.

Βόρειος Τομέας
Σε «μάχη για δύο» εξελίσσεται η κούρσα στον
Βόρειο Τομέα. Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις
Γεωργιάδης θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση,
ενώ από εκεί και πέρα εκ νέου υποψήφιοι θα είναι η Νίκη Κεραμέως, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Δημήτρης Και-

Η ένταξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στα ψηφοδέλτια του Δυτικού Τομέα έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, καθώς ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη γνωρίζει πολύ καλά τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, καθώς εκλεγόταν ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθήνας
προτού γίνει η κατάτμησή της. Οι Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης και Γιάννης Λοβέρδος θα διεκδικήσουν την επανεκλογή τους, ωστόσο ερώτημα
αποτελεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει να είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, όπως είχε πράξει στις προηγούμενες εκλογές. Στο ψηφοδέλτιο προστέθηκε και το όνομα της Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία
θα πάρει το βάπτισμα του πυρός.

Ανατολική Αττική
Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ανατολική Αττική, καθώς ο Μάκης Βορίδης, ο Βασίλης
Οικονόμου και ο Γιώργος Βλάχος θα έχουν στο
ίδιο ψηφοδέλτιο τον Στέλιο Πέτσα και τη Σοφία
Ζαχαράκη. Θολό παραμένει το τοπίο για το αν
επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφια η Γεωργία
Μαρτίνου. Οι πληροφορίες τη θέλουν να το σκέφτεται, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει τις τελικές
της αποφάσεις.

Δυτική Αττική
Δεν αναμένονται εκπλήξεις στον Δυτικό Τομέα, με τους τρεις βουλευτές να διεκδικούν την
επανεκλογή τους. Από τη μια πλευρά ο έμπειρος

Θανάσης Μπούρας και από την άλλη οι «νέοι»
και φιλόδοξοι Βαγγέλης Λιάκος και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, οι οποίοι
ετοιμάζονται για μια δεύτερη θητεία.

Α’ Πειραιώς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο στην Α’ Πειραιά μετά την υποψηφιότητα
της Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία βάζει δύσκολα
στους άλλους συνδιεκδικητές για την είσοδό
τους στο Κοινοβούλιο. Υποψήφιοι θα είναι και
πάλι ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Γιάννης Μελάς, ο
Νίκος Μανωλάκος, η Νόνη Δούνια και ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης.

Β’ Πειραιώς
Θολή είναι η εικόνα στη Β’ Πειραιά, καθώς ο
Δημήτρης Μαρκόπουλος θα δώσει τη μάχη της
επανεκλογής, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι το ίδιο
θα πράξει ο Γιάννης Τραγάκης. Στις προηγούμενες εκλογές ο έμπειρος κοινοβουλευτικός προανήγγειλε τη διαδοχή του από τον γιο του, γεγονός που ενόχλησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κόβοντας μεμιάς οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο. Ο
Γιάννης Τραγάκης εξελέγη εκ νέου το 2019, αλλά
μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του ώστε να μην υποπέσει στο ίδιο λάθος.

Λόγω της απλής αναλογικής
θα μειωθεί αρκετά
ο αριθμός των υποψηφίων
που θα μπουν στη Βουλή
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Μήνυμα αποφασιστικότητας έναντι
του τουρκικού παραληρήματος
λευσης του ΝΑΤΟ (NATO PA) και της Ειδικής
Ομάδας Μεσογείου και Μέσης Ανατολής στην
Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες βουλευτές
αντέτειναν στον Τούρκο αξιωματούχο ότι «η
Τουρκία παραμένει κατακτητής της Βορείου
Κύπρου», για να προκαλέσει τον εκνευρισμό
του κ. Ακάρ και τελικώς την αποχώρησή του
από την αίθουσα με την πρόφαση ότι έπρεπε
να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων, ο
Σπήλιος Λιβανός καυτηρίασε την επιλογή της
Άγκυρας να διατηρεί το casus belli εις βάρος
ενός συμμάχου όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και
την απροθυμία του Τούρκου προέδρου να κόψει τους διαύλους επικοινωνίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Μ

ε τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο η Αθήνα διαμηνύει τόσο προς την Τουρκία
όσο και προς τους συμμάχους
μας πως δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία
πρόκληση ή απόπειρα προβοκάτσιας σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, στον απόηχο της
ολοένα και εντεινόμενης επιθετικότητας της
τουρκικής ηγεσίας. «Με μυθεύματα και έωλους ισχυρισμούς δεν πλήττονται στο ελάχιστο τα ελληνικά δίκαια… Η αποτρεπτική μας
ισχύ είναι υπερεπαρκής προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προστασία της εθνικής
μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, πράγμα που είναι γνωστό σε
όλους», ήταν η τοποθέτηση του κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου.

Δυσφορία για Στόλτενμπεργκ
και εντονή κινητικότητα
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
διαμηνύουν ότι η Αθήνα είναι έτοιμη τόσο
διπλωματικά όσο και επιχειρησιακά για παν
ενδεχόμενο. Χαρακτηρίζουν, δε, το επόμενο
χρονικό διάστημα έως τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
στα τέλη Ιουνίου ιδιαιτέρως κρίσιμο, καθώς
εκτιμάται ότι ο Τούρκος πρόεδρος, πιεζόμενος και από ένα αρνητικό για τον ίδιο πολιτικό περιβάλλον, πιθανότατα να χρησιμοποιήσει την ένταση που ο ίδιος καλλιεργεί ως
διαπραγματευτικό χαρτί ώστε να αποσπάσει
υποχωρήσεις ή διευκολύνσεις είτε στο μέτωπο της Συρίας είτε σε εκείνο των εξοπλισμών. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν πως «όταν και όπου
χρειάζεται» θα διεθνοποιούν την τουρκική
επιθετικότητα, τονίζοντας ότι ενισχύεται εμφανώς η απήχηση των ελληνικών θέσεων,
αν κρίνει κανείς από την καταδίκη της τουρκικής συμπεριφοράς από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την ΕΕ, τον Γάλλο πρόεδρο και τον
Γερμανό καγκελάριο.
Εξάλλου, οι νέες… προκλητικές δηλώσεις του γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ,
ο οποίος δεν λέει να εγκαταλείψει την τακτική των ίσων αποστάσεων, ενόχλησαν την
Αθήνα, χωρίς πάντως να την αιφνιδιάζουν,

Νέος γύρος διεθνοποίησης
της τουρκικής επιθετικότητας
καθώς γνωρίζει το παρελθόν του Νορβηγού αξιωματούχου. «Είναι γνωστές οι θέσεις του γγ του ΝΑΤΟ», αρκέστηκε να δηλώσει ο κ. Οικονόμου και επέμεινε ότι η ελληνική διπλωματία έχει απαντήσει επαρκώς σε όλους τους ανιστόρητους και ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης προσέρχεται στα προσεχή
ορόσημα της διεθνούς διπλωματικής σκακιέρας με την αυτοπεποίθηση ότι οι ελληνικές θέσεις εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο
και το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και με

την υπόμνηση πως η Αθήνα δεν θα αφήσει
τίποτε αναπάντητο.

Πληρωμένη απάντηση από
τους Έλληνες βουλευτές σε Ακάρ
Ενδεικτική ως προς αυτό ήταν και η χθεσινή
αντίδραση των Ελλήνων βουλευτών Σπήλιου
Λιβανού και Μανούσου Βολουδάκη στις…
γνωστές αιτιάσεις του Τούρκου υπουργού
Αμύνης Χουλουσί Ακάρ περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέ-

Σπήλιος Λιβανός: «Απάντησα στον Ακάρ γιατί η Τουρκία
δεν μπορεί να μιλά για ελληνική επιθετικότητα»
«Δώσαμε μια κατηγορηματική απάντηση στην επιθετικότητα
της Τουρκίας. Απαντώντας στον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ κατέστησα σαφές ότι η Τουρκία, μια
χώρα που διατηρεί το casus belli εις βάρος της Ελλάδος,
που προβάλλει το επιθετικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο και τα
χωρικά ύδατα, που κάνει υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
εδάφη, που συνεχίζει να κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα
της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, που ζήτα την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών την ώρα που τοποθετεί απέναντί τους τη
Γ’ Στρατιά του Αιγαίου, αυτή η χώρα δεν μπορεί να μιλά για επιθετικότητα της Ελλάδος, για σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Εξήγησα μάλιστα
πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και υπενθύμισα
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να συνομιλήσει με
τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Στον αντίποδα, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν αυτός που είπε “Μητσοτάκης no” και έκοψε τους διαύλους επικοινωνίας».

Ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει
πως η ολοένα και αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα θα αποτελέσει κεφάλαιο στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 23-24 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, ενώ θα ζητήσει και μια αυστηρή διατύπωση κατά της
τουρκικής επιθετικότητας στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου. Λίγες μέρες αργότερα
στη Μαδρίτη και στην πολύ κρίσιμη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ, όπου τίθεται επί τάπητος το στρατηγικό
δόγμα της Συμμαχίας για την επόμενη δεκαετία υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία και της προοπτικής
ένταξης στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο Σουηδίας και Φινλανδίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τους
ομολόγους του, προεξάρχοντος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, για την τουρκική
επιθετικότητα υπό την έννοια μιας ανησυχητικής ρωγμής στο εσωτερικό του Οργανισμού.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξάλλου αναμένονται
τα σημαντικά τετ α τετ που θα έχει στο περιθώριο της Συνόδου ο κ. Μητσοτάκης, καθώς ΗΠΑ,
Γαλλία και Γερμανία έχουν σπεύσει να αποδοκιμάσουν την τουρκική προκλητικότητα.

Κρίσιμο το επόμενο διάστημα
μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
στα τέλη Ιουνίου,
καθώς εκτιμάται
ότι ο Ερντογάν
θα κλιμακώσει την ένταση
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ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
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τοιμη να αντιμετωπίσει κάθε
απειλή και να υπερασπιστεί την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά της
δικαιώματα δηλώνει η Αθήνα,
ενώ τα Επιτελεία αναλύουν κάθε πιθανό σενάριο με το οποίο η προκλητική ρητορική
της Τουρκίας θα μπορούσε να μετουσιωθεί
σε επιθετική ενέργεια επί του πεδίου.
Στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
επικρατούν ψυχραιμία αλλά και πλήρης
επίγνωση της κατάστασης. Τα βήματα των
γειτόνων παρακολουθούνται στενά, καθώς τα «ραντάρ» της Αθήνας είναι εδώ και
μέρες στραμμένα στα ανατολικά. Κάθε κίνηση και κάθε δήλωση που έρχεται από
την Άγκυρα αναλύεται και αξιολογείται
από τους Έλληνες αξιωματικούς που βρίσκονται σε απευθείας γραμμή με την ηγεσία, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει
την κυβέρνηση.
Στο «μικροσκόπιο» του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχουν μπει οι εργασίες αναβάθμισης που πραγματοποιούνται στον Ναύσταθμο του Ακσάζ στα
βορειοανατολικά της Ρόδου αλλά και οι
μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων, ειδικά ενόψει της επικείμενης επιχείρησης
στη Βόρεια Συρία. Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η Άγκυρα δεν θα αφήσει
«ακάλυπτο» το Αιγαίο, αλλά θα διατηρήσει
ικανή δύναμη για την περίπτωση που, υπό
το βάρος των πολιτικών εξελίξεων, η
τουρκική κυβέρνηση αποφασίσει να κλιμακώσει με την εκδήλωση προβοκάτσιας
ή θερμού επεισοδίου.

Τα σενάρια
Ανώτατες στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν στην «Political» ότι οι Ένοπλες
Δυνάμεις διαθέτουν τις κατάλληλες απαντήσεις απέναντι σε κάθε πιθανή πρόκληση, ακόμα και για τα πιο ακραία σενάρια,

Πού θα χτυπήσουν,
πώς θα απαντήσουμε
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

όπως η απόπειρα εισβολής σε ελληνικό
έδαφος. Στο στόχαστρο των ρητορικών
απειλών της Άγκυρας έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες ακόμη και τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με την Τουρκία να αξιώνει την αποστρατιωτικοποίησή
τους, την οποία επιχειρεί να συνδέσει με
το καθεστώς κυριαρχίας τους. Ένα από τα
σενάρια που έχει επεξεργαστεί η ελληνική πλευρά αφορά την απόπειρα κατάληψης ενός από αυτά τα νησιά, όπως η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Χίος, η Σάμος, η
Κως ή το Καστελόριζο. Αυτό ήταν και ένα
από τα σενάρια της άσκησης «Efes», η
οποία πραγματοποιήθηκε στα τουρκικά

παράλια πριν από λίγες ημέρες. Μια αντίστοιχη αεραποβατική ενέργεια θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει μεγάλη
πίεση σε κάποιο από τα νησιά, όμως, όπως
έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό η στρατιωτική ηγεσία, η απάντηση που θα δοθεί
σε όποιον το επιχειρήσει θα είναι άμεση
και συντριπτική.
Το ίδιο θα συμβεί και αν η Τουρκία αποπειραθεί να στήσει νέο σκηνικό Ιμίων, με
τη στοχοποίηση κάποιας από τις χιλιάδες
βραχονησίδες του Αρχιπελάγους. Εκεί οι
«κουρσάροι» του Αιγαίου, οι ομάδες των
Ειδικών Επιχειρήσεων που βρίσκονται
αγκιστρωμένες στους βράχους ακόμη και
του πιο μικρού νησιού, θα «βουλιάξουν»
τα σχέδια της Άγκυρας. Ανάλογη θα είναι
η ελληνική αντίδραση και στο σενάριο που
θέλει την Τουρκία να εμποδίζει την αλλαγή φρουράς σε κάποιο από τα νησιά, προκειμένου να υποστηρίξει το ανυπόστατο

αφήγημα της αποστρατιωτικοποίησης.
Σχέδιο αντίδρασης υπάρχει και για την
περίπτωση που η Άγκυρα προχωρήσει
στην εξουσιοδότηση της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αν και ανακοίνωσε
ότι σε λίγες ημέρες το τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας θα ξεκινήσει εργασίες, δεν διευκρίνισε την περιοχή στην
οποία θα αναπτυχθεί. Η Αθήνα, πάντως,
ετοιμάζεται για το σενάριο το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» να βρεθεί στα νοτιοανατολικά
της Κρήτης, εντός του παράνομου «τουρκολιβυκού» μνημονίου. Όπως συνέβη και
το 2020, η ανάπτυξη του ελληνικού Στόλου θα είναι ταχύτατη με τις μονάδες επιφανείας, τα υποβρύχια αλλά και το σύνολο
των Ενόπλων Δυνάμεων να εγγυώνται ότι
καμία απόπειρα παραβίασης ελληνικής
κυριαρχίας δεν θα γίνει αποδεκτή.

Οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις έχουν διαβάσει
αρκετά καλά τις κινήσεις
και τους τακτικισμούς
του Ερντογάν από την περίοδο
της κρίσης του 2020
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ε κάθε τρόπο και όχι μόνο
στον γεωγραφικό χώρο του
Αιγαίου επιχειρούν οι Τούρκοι να διαμορφώσουν σκηνικό έντασης με την Ελλάδα. Τις τελευταίες
μέρες, στο στόχαστρο ανθρώπων οι οποίοι
και στο παρελθόν έχουν προκαλέσει με
θέσεις και κινήσεις τους στην περιοχή της
Θράκης βρέθηκε ο βουλευτής Ροδόπης
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ.
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Τα βρόμικα παιχνίδια
του Ερντογάν στη Θράκη

Γράφει ο

Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Ο βουλευτής δέχθηκε απειλές που θεωρήθηκε ότι στρέφονται κατά της ζωής του
μέσα από μια ανάρτηση που ανέβασε ο
Φερούχ Οζκάν, ο οποίος είχε απασχολήσει
ξανά στο παρελθόν το πανελλήνιο με τις
προκλητικές του δηλώσεις. Ο τελευταίος,
με καταγωγή από την Κομοτηνή, παρουσιάζεται ως πρόεδρος της αυτοαποκαλούμενης «Αυτόνομης Συνόδου Διαπραγμάτευσης Δυτικής Θράκης» και στο πρόσφατο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει μέχρι και «διαπραγμάτευση» για «ειδικό καθεστώς» στην ελληνική Θράκη!
Στην ανάρτησή του το απόγευμα της
Πέμπτης 9 Ιουνίου ο Φερούχ Οζκάν έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχόμαστε το έλεος
του Θεού στην πολιτική ζωή του Ιλχάν Αχμέτ. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης έσπασαν την πένα του Ιλχάν Αχμέτ. Σας ευχόμαστε μια υγιή ζωή όσο και να βλέπετε τα
λάθη που έχετε κάνει στην επόμενη ζωή
σας». Αιτία για τις απειλές αυτές αποτέλεσε η πρόσφατη, απολύτως λογική τοποθέτηση του βουλευτή Ροδόπης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, κατά την οποία χαρακτήρισε «μη σύννομη» τη δράση του
Τούρκου πρόξενου Κομοτηνής Μουράτ
Ομέρογλου, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι
«τα ζητήματα της μειονότητας είναι εσωτερικά (της Ελλάδας) και δεν θα πρέπει να
παρεμβαίνει». Τι άλλο, αλήθεια, θα περίμεναν οι γείτονες να αναφέρει ένας βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου; Κι
όμως, τα απολύτως λογικά επιχειρήματα
του κ. Αχμέτ έγιναν από κάποιους τουρκικούς βραχίονες η αφορμή για να εξαπολύσουν τις απειλές τους εναντίον του.

Επιστολή Πομάκων-ράπισμα
εναντίον του Ερντογάν
Μέσα σε αυτές τις αθλιότητες, όμως,
εναντίον ενός βουλευτή του ελληνικού
κοινοβουλίου ήρθε σαν ράπισμα στο καθεστώς Ερντογάν μια ανοιχτή επιστολή προς
τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων

κ. Ιμάμ Αχμέτ, με την οποία απαντά στη ρητορική του αναθεωρητισμού και τις απαιτήσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών που προβάλλει η τουρκική ηγεσία.
Στην επιστολή αυτή μεταξύ των άλλων
αναφέρονται τα εξής: «Αξιότιμε κύριε
πρόεδρε, ανήκω στην αυτόχθονα φυλή
των Πομάκων, την ύπαρξη της οποίας και
εσύ αναγνώρισες στη διάρκεια της επίσκεψής σου στην Κομοτηνή στις 8 και 9
Δεκεμβρίου 2017. Παρακολουθούμε με
ανησυχία τον ολισθηρό δρόμο του επεκτατισμού στον οποίο βαδίζεις. Με πρόσχημα ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της
Δύσης περικυκλώνουν τη χώρα σου στα
Βαλκάνια, στον Καύκασο και στη Μέση
Ανατολή, ζητάς αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών του Αιγαίου και του Καστελόριζου, όταν η χώρα σου έχει παρατάξει χιλιάδες άνδρες αποβατικού στρατού και
επιθετικά όπλα σε απόσταση αναπνοής
από τα ελληνικά νησιά απειλώντας να εισβάλεις σε αυτά».
Στην ίδια επιστολή ο κ. Αχμέτ σε έντονο
ύφος απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο αναφέρει: «Κύριε Ερντογάν, εάν εσύ
ήσουν στη θέση της Ελλάδας, τι θα έκανες;
Ξεχνάς, βέβαια, ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά για χιλιάδες χρόνια, πολλούς αιώνες πριν οι πρόγονοί σου συναντήσουν

όμως, δυνατόν να σκέφτονται τη σημερινή
εποχή οι ηγέτες και οι λαοί έτσι;».

«Θα έστελνες τα παιδιά σου
να θυσιασθούν;»

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ
για πρώτη φορά στην ιστορία τους το… γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου. Ελληνικά ήταν
και τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος. Γιατί εσύ
δεν εφαρμόζεις αντιστοίχως ό,τι προβλέπει
το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάννης;…
Γιατί καταπατάς το άρθρο 14 της Συνθήκης
της Λωζάννης και ζητάς μονομερώς από
την Ελλάδα την εφαρμογή άλλων διεθνών
συνθηκών;… Σταμάτα να αναμοχλεύεις το
παρελθόν και τα ιστορικά πάθη. Στη… Γαλάζια Πατρίδα, θα μπορούσαν και οι Έλληνες να αντιτάξουν όλη τη Μικρά Ασία και
την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Είναι,

Με τον ίδιο έντονο και ειλικρινή τρόπο ο
κ. Αχμέτ αναρωτιέται απευθυνόμενος
προς τον Ταγίπ Ερντογάν: «Θα έστελνες να
θυσιασθούν τα δικά σου παιδιά, τον γιο
σου, την κόρη σου, τον γαμπρό σου, στην
πρώτη γραμμή του πολέμου; Θα δεχόσουν
σφαγές αμάχων, βιασμούς γυναικών, δολοφονίες παιδιών, την εξαθλίωση λαών,
καταστροφή πόλεων, υποδομών και
υφαρπαγή ξένου πλούτου; Εμείς οι Πομάκοι δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσφυγες
του 21ου αιώνα. Η πολιτική σου είναι επικίνδυνη, δυναμιτίζει τις καλές και ειρηνικές σχέσεις που πρέπει να έχουν ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός».

Πομάκοι σε Ερντογάν:
«Παρακολουθούμε
με ανησυχία τον ολισθηρό
δρόμο του επεκτατισμού
στον οποίο βαδίζεις»

ΡOLITICAL
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Δεν βλέπει
εκλογές ο «Πιερ»

Συνεχίζει τις επαφές ο Τσούνης
Να τους γνωρίσει όλους
το συντομότερο δυνατόν
επιδιώκει ο νέος πρέσβης
των ΗΠΑ, ο «δικός μας»
Τζορτζ Τσούνης. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα,
αλλά είχε προλάβει να συναντηθεί και με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. «Συναντή-

Το κορυφαίο στέλεχος και δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης τονίζει σε συνομιλητές του ότι
δεν βλέπει εκλογές το φθινόπωρο και όταν
λέει ο πρωθυπουργός ότι θα κάνει εκλογές
το 2023 το εννοεί. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά
που πρέπει να γίνουν ακόμη και στο δικό του
χαρτοφυλάκιο, κυβερνητικό έργο τουλάχιστον έξι μηνών, όπως είχε τονίσει και ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Η θεωρία της
υπηρεσιακής κυβέρνησης

KENTΡΙ

θηκα σήμερα (σ.σ.: χθες) με
τον νέο Αμερικανό πρέσβη
George James Tsunis και
συζητήσαμε την ενδυνάμωση της ήδη πολύ ισχυρής
στρατηγικής συνεργασίας
και στα θέματα ασφάλειας
που έχουμε με τις ΗΠΑ. Καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα», ήταν η σχετική
ανάρτηση του υπουργού.

Με συνταγή Χατζηδάκη
ο Θεοχάρης για
το πρόγραμμα της ΝΔ

Υπάρχει και αυτή η θεωρία από κυβερνητικούς κύκλους και την ακούμε με ενδιαφέρον.
Εκλογές με τα Ελληνοτουρκικά σε ένταση δεν
μπορούν να γίνουν, καθώς είναι σίγουρο ότι
για δύο μήνες η Ελλάδα δεν θα έχει κυβέρνηση αλλά υπηρεσιακή με πρωθυπουργό ανώτερο δικαστικό. Δεν θα μπορεί ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός να λάβει σημαντικές αποφάσεις εν καιρώ έντασης με την Τουρκία και
αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση. Οπότε οι κύκλοι αυτοί καταλήγουν στο ότι με το σκηνικό
έντασης που στήνεται το καλοκαίρι, που ενδεχομένως να φτάσει και σε θερμό επεισόδιο,
πολύ δύσκολα θα υπάρξει κήρυξη εκλογών.
Δεν έχουν άδικο.

Στο Επικρατείας
ο Παπαθανάσης;
Μου λένε ότι υπάρχουν δυνατές εισηγήσεις
και ισχυρές προθέσεις και από το Μέγαρο
Μαξίμου ο Νίκος Παπαθανάσης, αντί του Βόρειου Τομέα Αθηνών που ακουγόταν για καιρό, να ενταχθεί τελικά στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ο πρωθυπουργός
τον θεωρεί ένα πολύ
σημαντικό και αποτελεσματικό πρόσωπο και τον
θέλει σίγουρα δίπλα του στην
επόμενη θητεία. Εξάλλου, όπως φαίνεται, το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα αδειάσει για τα
καλά. Μόνη σίγουρη θέση έχει έως τώρα ο
Κυριάκος Πιερρακάκης.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Μου λένε ότι η συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον γενικό
γραμματέα του OPEC Mohammad
Sanousi Barkindo δεν ήταν τυχαία
και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έβγαλε συμπεράσματα για την
εκτιμώμενη πορεία των τιμών του
πετρελαίου διεθνώς. Και σίγουρα η
πορεία των τιμών του πετρελαίου
έχει να κάνει και με τις σκέψεις
του για τον χρόνο της επόμενης
εκλογικής αναμέτρησης.

Νέα κλινική
εγκαινίασε η Ζωή

Σ

ε μια διπλή αποστολή βρίσκεται ο Χάρης Θεοχάρης,
βουλευτής της ΝΔ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αφού
εκτός από την επανεκλογή του στον
Νότιο Τομέα Αθηνών μεριμνά και
για τη σύνταξη του νέου προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Για αυτό τον λόγο έχει πάρει εντολή να συναντηθεί με όλους τους
υπουργούς για να του θέσουν τις
προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους για τη δεύτερη τετραετία.
Για λόγους συμβολικούς ξεκίνησε
τη νέα του αποστολή από τον Κωστή Χατζηδάκη και το υπουργείο
Εργασίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο
υπεύθυνος προγράμματος το 2019,
όπως ο Χάρης τώρα, και η συνεργασία των δύο αντρών έχει μεγάλη
σημασία. Ο κ. Θεοχάρης θα δει το
επόμενο διάστημα και άλλα
υπουργικά στελέχη και θα χωρίσει
το νέο προεκλογικό πρόγραμμα σε
τομείς και κύκλους, όπως είχε κάνει και ο κ. Χατζηδάκης από το
2016, όταν ανέλαβε αυτό το πόστο.
Δεν θα έχει βέβαια τον χρόνο που
είχε ο κ. Χατζηδάκης, όπως μας είπε. Από 3 μέχρι 11 μήνες θα είναι ο
προεκλογικός χρόνος, ανάλογα με
τις αποφάσεις, οπότε το επόμενο
διάστημα θα πρέπει να δουλέψει
πολύ μεθοδικά και με ένταση.

Εγκαινιάστηκε χθες η νέα Ψυχιατρική Κλινική Εφήβων «Ιωάννης Αγγελικούσης» στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Δυτικής Αττικής
«Αγία Βαρβάρα». Η νέα πτέρυγα
ανακαινίστηκε με δωρεά ύψους
580.000 ευρώ από το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης
στη μνήμη του Έλληνα εφοπλιστή
Ιωάννη Αγγελικούση. Τα εγκαίνια
έκανε η υφυπουργός Υγείας για
την Ψυχική Υγεία Ζωή Ράπτη και
ευχαρίστησε ιδιαίτερα την εφοπλιστική οικογένεια, καθώς μάζεψε ένα διόλου ευκαταφρόνητο
ποσό αντί στεφάνων για τον χαμό
του Ι. Αγγελικούση και το διέθεσε
στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

ΡOLITICAL
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Ο βραβευμένος Αλέξης
θα μοιράσει βραβεία
Άλλο πάλι και τούτο. Ό,τι μπορεί
κάνει ο άνθρωπος για να βρίσκεται στην
επικαιρότητα.
Θυμάστε που
τον περασμένο
Οκτώβριο ο πρόεδρος Αλέξης είχε τιμηθεί με το Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας
των Βαλκανικών Λαών για την περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών; Το χρηματικό ποσό που
είχε συγκεντρωθεί από τις βραβεύσεις του ο
πρόεδρος το έδωσε για την έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα την Παρασκευή 17 Ιουνίου ο κ. Τσίπρας θα έχει τη δυνατότητα να απονείμει το πρώτο από τα εν λόγω βραβεία για την καλύτερη διπλωματική
εργασία σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. Συγκινητικός ο Αλέξης, όπως πάντα.
Τέλη Ιουλίου αναμένεται,
σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, να ρίξει στο
Αιγαίο το νέο γεωτρύπανο
που έχει αγοράσει ο Ταγίπ
από τη Νότια Κορέα. Το πού θα
κινηθεί είναι άγνωστο, αλλά το κακό σενάριο
προβλέπει ότι θα αράξει κάπου νότια της
Κρήτης και εκεί θα ξεκινήσει έρευνες για τον
εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Θα
νομιμοποιήσει δηλαδή την τουρκολιβυκή ΑΟΖ.
Καυτό Αύγουστο προβλέπω.

Σε συζητήσεις με ΝΔ
ο Καρανικόλας
Μου λένε αξιόπιστες πηγές
ότι ο Σπύρος Καρανικόλας, που παραιτήθηκε χθες από
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έχει ξεκινήσει συνομιλίες με
τη Νέα Δημοκρατία
σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την
Πειραιώς. Αν τελικά οι συνομιλίες καταλήξουν θετικά, ο κ. Καρανικόλας θα κατέβει
στις επόμενες εκλογές στην Α’ Αθήνας
(ίσως και σε άλλη περιφέρεια πέριξ της
Αττικής) με τη ΝΔ. Οι ανακοινώσεις δεν θα
γίνουν τώρα, διότι είναι κάπως νωπή η παραίτησή του. Πάντως, είναι αλήθεια ότι ο
Νίκος Ανδρουλάκης τον είχε βάλει στον
πάγο τον «μικρό» εδώ και πολύ καιρό…

Χρονικό του Χρόνου
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ΚΕΝΤΡΙ

Ο Δένδιας
ενημερώνει
τα κόμματα

Μ

ε την τουρκική προκλητικότητα να
χτυπάει κόκκινο, ο Νίκος Δένδιας σήμερα αναμένεται να ενημερώσει τους
εκπροσώπους των κομμάτων για τα ανοιχτά
θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ την Πέμπτη
ο υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί στην Οχρίδα για να παρακολουθήσει τις εργασίες του
Prespa Forum. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία κάνει προσπάθειες ώστε η ακυρωμένη
επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Είχε αναβληθεί καθώς η Αναλένα
Μπέρμποκ βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Διαβεβαιώσεις
Γεωργαντά
Ρόδινα δεν είναι τα πράγματα, αλλά να μη
φτάνουμε και σε υπερβολές. Άκουγα τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος υπογράμμισε ότι
«πρόβλημα επισιτιστικής επάρκειας στην Ελλάδα δεν υφίσταται αυτήν τη
στιγμή ούτε στο
άμεσο μέλλον ούτε έχει δημιουργηθεί
κάποιο πρόβλημα στην
εφοδιαστική αλυσίδα τόσο στην Ελλάδα όσο
και στις χώρες της ΕΕ». Εντάξει, ας μη φτάνουμε στο άλλο άκρο...

Στον τοίχο
των προέδρων
ο αείμνηστος Σιούφας
Συγκινησιακό ήταν το κλίμα χθες στο Εντευκτήριο της Βουλής, όπου στα πορτρέτα
των προέδρων του Κοινοβουλίου που
έχουν φύγει από τη ζωή από συστάσεως
του ελληνικού κράτους προστέθηκε και η
προσωπογραφία του Δημήτρη Σιούφα.
Η Βουλή είχε προγραμματίσει μια σύντομη
ειδική τελετή, στην οποία παρέστησαν ο
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στενοί συνεργάτες και φίλοι με τον εκλιπόντος. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εμφανώς συγκινημένος στην εκδήλωση για τον
Δημήτρη
Σιούφα,
με πρόταση του
οποίου ο
αείμνηστος εξελέγη πρόεδρος την
περίοδο
20072009.
Με την
παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του Δ. Σιούφα οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Νίκος
Βούτσης, Απόστολος Κακλαμάνης, Βύρων
Πολύδωρας και Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.
Παρών και ο πρόεδρος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ Μ. Κατρίνης. Ο σημερινός πρόεδρος Κ. Τασούλας τόνισε ότι ο Δ. Σιούφας
αποτελούσε παράδειγμα πολιτικής σταδιοδρομίας και μίλησε για τις αλλαγές που
επέφερε στη λειτουργία του Κοινοβουλίου
αλλά και στον σεβασμό που έδειχνε στους
πολιτικούς του αντιπάλους. Εκ μέρους της
οικογένειας, ο γιος του εκλιπόντος Γιώργος Σιούφας επισήμανε ότι ο πατέρας του
πίστευε στην αξία της συναίνεσης και του
διαλόγου.
Το πορτρέτο του Δημήτρη Σιούφα, που τοποθετήθηκε δίπλα από εκείνο του Αθανάσιου Τσαλδάρη, φιλοτέχνησε ο ζωγράφος
Κωνσταντίνος Κερεστετζής.
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Δύο νέα υπουργεία
δημιουργούνται
Λοιπόν, στα πολιτικά νέα δεν είναι
διόλου απίθανο σε έναν επικείμενο
ανασχηματισμό -όποτε και αν γίνεινα έχουμε τη δημιουργία δύο νέων
υπουργείων: ενός υπουργείου Ακρίβειας και ενός υπουργείο Στέγασης.
Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί
να είναι υφυπουργεία, πάντως η πρόθεση από το Μέγαρο Μαξίμου είναι
ακριβώς αυτή.
Η έλλειψη στεγαστικής πολιτικής και
κοινωνικής κατοικίας είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Παράλληλα,
στις εισηγήσεις που έχει δεχτεί ο
πρωθυπουργός περιλαμβάνεται και η
δημιουργία ενός υφυπουργείου Προστασίας του Καταναλωτή και Ακρίβειας. Δηλαδή, ένας ισχυρός πολιτικός φορέας που θα αναλάβει να διαχειριστεί την κρίση στην αγορά, τις
υψηλές τιμές σε καύσιμα, ρεύμα και
προϊόντα.

Έρχονται εκλογές,
πλησιάζουν
οι Βρυξέλλες
Οι εκλογές έρχονται και αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
θα φύγει από την Ευρωβουλή, ο Νίκος
Παπανδρέου ως πρώτος επιλαχών θα
πάρει τη θέση του. Το τελευταίο διάστημα ο Νίκος έχει πυκνώσει τις πολιτικές του παρεμβάσεις, ενώ με άρθρο
του έχει διατυπώσει την άποψη ότι
ήταν λάθος οι κυρώσεις στη Ρωσία για
το πετρέλαιο και τις τραπεζικές συναλλαγές. Έχει τελειώσει επίσης το μυθιστόρημά του για την εποχή του 1981, τα
χρόνια της πολιτικής αλλαγής, όπως τα
βίωσε ο ίδιος. Και πλέον ετοιμάζεται
για την Ευρωβουλή, όπου στο πρώτο
του ταξίδι θα πάρει μαζί του και έξι εργάτριες από εργοστάσιο στα Γιάννενα,
στις οποίες το είχε τάξει…
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ΚΕΝΤΡΙ
Στα μέρη του Μητσοτάκη ο Πιερρακάκης
Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη ξεκινά από την Πέμπτη ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Είναι προφανές ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται. Ο υπουργός την Πέμπτη θα
βρεθεί στη γενέτειρα πόλη των Μητσοτάκηδων, όπου θα μιλήσει σε
εκδήλωση που διοργανώνει το τοπικό Επιμελητήριο. Το βράδυ της ίδιας
μέρας θα επισκεφτεί το Ρέθυμνο, ενώ την Παρασκευή θα πάει στο
Ηράκλειο. Στο βαρύ πρόγραμμα του υπουργού εντάσσεται και μια ομιλία
σε εκδήλωση που διοργανώνει η διαρκώς αναπτυσσόμενη και στον
ψηφιακό τομέα Παγκρήτια Τράπεζα. Το Μαξίμου λοιπόν βλέπει και το
τεράστιο έργο που έχει κάνει ο Πιερρακάκης αλλά και τη διείσδυση που
έχει στον χώρο του Κέντρου.

Στην Καλαμάτα την Πέμπτη ο Κυριάκος
Στις 16 και 17 Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθεί στην Καλαμάτα το
Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 2ο Συνέδριο που σηματοδοτεί την έναρξη του νέου
Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), σε
συνέχεια του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που είχε
πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα και σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του
διαλόγου μεταξύ όλων των παραγωγικών δυνάμεων, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και των αρμόδιων Αρχών
για τη χάραξη πολιτικής. Το πρωί της 16ης Ιουνίου θα ξεκινήσει το διήμερο συνέδριο, όπου
στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα παραβρεθούν σημαντικοί ομιλητές, μεταξύ των οποίων εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης κ.ά., ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν
ξέρω αν θα κάτσει με τον Άδωνι ή θα φύγει σφαίρα ο Κυριάκος… Μη με ρωτάτε.

Πρόεδρος
οποιουδήποτε
κόμματος
Το ρίχνω ως κουίζ. Ένας βετεράνος της
πολιτικής μού περιέγραψε έναν διάλογο
μεταξύ πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο. Ο
πρώην πρωθυπουργός ρώτησε τον στενό
συνεργάτη του για έναν φέρελπι νέο που
ήταν τότε στο κόμμα: «Πώς σου φαίνεται;
Καλός;». Ο υπουργός τού απάντησε άμεσα: «Καλός είναι, τον βλέπω κάποια στιγμή
να γίνεται πρόεδρος του κόμματος». Ο τότε
πρωθυπουργός σκέφτηκε λίγο και του
απάντησε: «Όχι πρόεδρος του κόμματος,
πρόεδρος οποιουδήποτε κόμματος». Θρυλική απάντηση. Βλέπω σήμερα τον τότε
φερέλπιδα νέο, ο οποίος πλέον έχει ωριμάσει, και λέω πόσο δίκιο είχε ο πρώην
πρωθυπουργός. Όποιος βρει το κουίζ
κερδίζει τις τίγρεις και τα λιοντάρια που
ταξιδεύουν για Μύκονο…

Τουρκοεπίθεση κατά
Κικίλια στο Instagram
Απειλές και ύβρεις δέχτηκε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram
ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από Τούρκους. Είχε προηγηθεί σχόλιο του Έλληνα υπουργού
για την προπαγανδιστική καμπάνια της Τουρκίας υπό τον τίτλο «Turkaegean», που
μεταφράζεται «Τουρκαιγαίο». «Δεν σχολιάζω καν τις απειλές από ανώνυμα φερέφωνα ακραίων πολιτικών κύκλων. Τους αγνοώ όπως τους αγνοούν και οι χιλιάδες
τουρίστες από την Τουρκία που επισκέπτονται ήδη τα νησιά μας. Πανέμορφα, φιλόξενα, ελληνικά νησιά», ήταν η απάντηση του Βασίλη Κικίλια στο Twitter με αφορμή
την κυβερνοεπίθεση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από ανώνυμους Τούρκους χρήστες του Διαδικτύου. Τα υβριστικά σχόλια αφορούσαν τόσο τον
ίδιο προσωπικά όσο και τη χώρα μας.

LOCK
Στις αρχές του επόμενου μήνα μαθαίνω ότι το «όλον ΠΑΣΟΚ» ετοιμάζεται να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες. Ο
πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μάχες ώστε ένας από τους χώρους
του Ευρωκοινοβουλίου να πάρει το
όνομα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα
Παπανδρέου.
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ΘΕΣΕΙΣ

Ω Τούρκοι, τι είναι η Ελλάδα;

Η

του πατέρα

Ηλία Μάκου

πολιτική ηγεσία της Τουρκίας κορυφώνει αυτές τις μέρες τις απειλές της εναντίον της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας και βρίσκεται
σε μια εθνικιστική υστερία για εσωτερική «κατανάλωση» που σε καμία περίπτωση δεν την ωφελεί.
Αντί να φροντίσει να χορτάσει τον πεινασμένο λαό
της, τον αποπροσανατολίζει και τον «ταΐζει» με πολεμικές κραυγές εναντίον της χώρας μας, πνίγοντας και
φυλακίζοντας κάθε νηφάλια και ψύχραιμη φωνή που
λέει το αυτονόητο: Ειρήνη ανάμεσα στους δύο λαούς,
αλληλοσεβασμός και τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων και κατοχυρωμένων συμβάσεων που καθορίζουν σαφέστατα τι ανήκει στην Πατρίδα μας. Τίποτε
περισσότερο, τίποτε λιγότερο...
Όχι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες, ανεξάρτητα
από τη στάση των ξένων, που πάντοτε τα δικά τους
συμφέροντα λογαριάζουν (το φυσικό αέριο και ο
έλεγχος του Αιγαίου είναι ζητούμενα για αυτούς) και
πολλές φορές κάποιες χώρες παρασκηνιακά παρακινούν την ένταση των Τούρκων, να επαναληφθούν γεγονότα όπως η κυπριακή τραγωδία, που ακόμη είναι
μια ανοιχτή πληγή.
Κραυγή από τα ολάβαθα, πετάγεται σαν πίδακας
φωτιάς, σαν βόλι από μάτωμα, το ξέσπασμα της Κύ-

πριας μάνας: «Θέλω τον γιο μου που αγνοείται».
Ξέρουν άραγε οι Τούρκοι τι είναι η Ελλάδα;
Ελλάδα! Αλήθεια, τι είναι η Ελλάδα; Είναι μια λέξη;
Είναι μια έννοια; Είναι μια χώρα; Είναι ένας πολιτισμός; Είναι μια ιστορία;
Άραγε, γιατί αιώνες και αιώνες τώρα είναι πλήθος
εκείνοι που δεν τη θέλουν να ακούγεται, δεν τη θέλουν να υπάρχει;
Ας θυμηθούμε τους παλαιούς Πέρσες και Μήδους.
Τους Ρωμαίους έπειτα, αλλά και τους κατοπινούς κατακτητές. Τους Άραβες, τους Σλάβους και κυρίως
τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν μέχρι σήμερα...
Ας καταλάβουν οι Τούρκοι -στους πολιτικούς του
γειτονικού κράτους αναφερόμαστε και όχι στον λαό, ο
οποίος ουσιαστικά δεν επιθυμεί συγκρούσεις αλλά
εγκλωβίζεται και άγεται και φέρεται- ότι η ελληνική
σκέψη και το ελληνικό ήθος έγιναν σπάζοντας τα τείχη του μερικού καθολικές και πανανθρώπινες αξίες.
Μια από αυτές είναι η υπεράσπιση με όλη τη δύναμη της ψυχής της πατρώας γης.
Μια από αυτές είναι και η εσωτερική και η πνευματική ελευθερία, που κάτω από όποιες συνθήκες μένει
και λάμπει και εμπνέει και κυοφορεί και γεννά και την
εθνική ελευθερία.

Για αυτό όποια κύματα νεοβαρβαρικά, αρνητικά,
διαλυτικά, αντιανθρώπινα, διεκδικητικά οι σύγχρονοι
Έλληνες θα τα αποκρούσουν οργανωμένα και νηφάλια και δυναμικά, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι ανυποχώρητοι στα δίκαιά τους και θα κρατήσουν απόρθητη την Ελλάδα.
Ας κυριαρχεί το σύνθημα: Αγαπάμε, υπερασπιζόμαστε, κρατάμε την Ελλάδα για την Ελλάδα και για όλο
τον κόσμο.
Μπορεί τα ιδανικά να περνούν κρίση τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας, αλλά μπροστά στον κίνδυνο
επανέρχονται, καθώς τεντώνουμε όλες μας τις δυνάμεις και απλώνουμε τα χέρια μας για να τα πιάσουμε.
Οι άνθρωποι και οι λαοί ψηλώνουν όσο ψηλώνουν και
τα ιδανικά τους.
Και αν χρειαστεί, πάντα επιδιώκουμε τη φιλία και τη
συνεργασία, αποφεύγοντας τις προκλήσεις. Τα ιδανικά θα ξανανευρώσουν την ύπαρξη των Ελλήνων, θα
προγραμματίσουν την πορεία του Έθνους και θα εμποδίσουν να γραφούν αχνάρια ξολοθρεμού στην άμμο της επιθετικότητας.
Και ας μη θεωρηθούν τα γραφόμενα ξέσπασμα κάποιου συναισθηματισμού, αλλά καρπός γνώσης και
επίγνωσης της αξίας που κλείνει μέσα της η Ελλάδα.

Θετικός αλλά ανεπαρκής ο κλιματικός νόμος

O

νέος κλιματικός νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα ως επιταγή της κοινής λογικής, του ευρωπαϊκού πλαισίου και της προστασίας του
περιβάλλοντος. Οι διατάξεις του όμως είναι επιφανειακές, χωρίς εμβάθυνση σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο επίτευξής τους. Οι κυριότερες είναι:
Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα
(δηλαδή από λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου
2028. Η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το
2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και
η ασφάλεια εφοδιασμού.
Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Θεσσαλονίκη (εκτός από τα νησιά) προβλέπεται ότι από
το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί, καθώς και το
ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα
είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που
αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά
θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον
προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία από την
ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Κτίρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου
2030 επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% κατ’ όγκο με
ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Η εξοικονόμηση κα-

τανάλωσης ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι το μεγάλο ζητούμενο. Για αυτό
απαιτείται άμεσα ένα πλέγμα συντονισμένων
ενεργειών, δράσεων και βέβαια χρηματοδοτήσεων για να επιτευχθεί ο σκοπός. Προγράμματα
όπως το Εξοικονομώ για ενεργειακή αναβάθμιση στις κύριες κατοικίες πρέπει να επαναληφθούν βελτιωμένα και επιτέλους να υλοποιηθούν προγράμματα Εξοικονομώ για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και ακινήτων επαγγελματικής χρήσης από επιχειρήσεις.
Κρίσιμο είναι επίσης να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης
δημόσιων κτιρίων και ειδικά σχολείων και νοσοκομείων. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως
αυτή του Θερμοστάτη είναι θετικές αλλά επικουρικές. Τα διατηρητέα κτίρια επιτέλους να διασωθούν
και να αναγεννηθούν με σημαντικά κίνητρα και
προγράμματα κτιριακής και ενεργειακής αναβάθμισης. Τα κίνητρα για νέα συστήματα θέρμανσης
και ψύξης πρέπει να είναι γενναία, είτε φορολογικά είτε με επιδοτήσεις.
Ειδικά που το 2025 τελειώνει η εποχή του πετρελαίου ως μέσου θέρμανσης, οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες και όχι οι τιμές του
φυσικού αερίου ή του ηλεκτρισμού να είναι αβέβαιες στα ύψη. Η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να συνεχιστεί με ένα ρεαλιστικό σχέδιο και ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων,
από ένα απλό ηλιακό ή φωτοβολταϊκό σύστημα σε
μια κατοικία ή επιχείρηση σε ένα μεγάλο εργοστάσιο ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές.
Οι καιρικές συνθήκες και η θέση της χώρας μας
είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τα δάση είναι ακόμη στην τύχη τους και βορά κάθε πυρκαγιάς. Απαι-

τείται άμεσα να γίνουν ενέργειες για την ενίσχυση
και έλεγχο των δασικών υπηρεσιών, τη σωστή
οριοθέτηση των δασών και τη δημιουργία μηχανισμού προστασίας και ανάδειξής τους. Στις μεταφορές η ηλεκτροκίνηση έκανε ήδη την είσοδό της,
στοιχείο θετικό, όμως ακόμη είναι για λίγους. Για
να αποκτήσει μαζικότητα απαιτούνται σημαντικά
κίνητρα για πολλά έτη και μια συγκεκριμένη κυβερνητική ολιστική δράση ώστε να γίνει κτήμα της
μαζικής οικονομίας, με πρωτεργάτη υιοθέτησης
της ηλεκτροκίνησης το ελληνικό Δημόσιο.
Το θέμα των απορριμμάτων είναι ακόμη μια διαχρονική εστία μόλυνσης και τραγικής διαχείρισης,
όταν θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και ορθής περιβαλλοντικής δράσης και ανακύκλωσης.
Οι επενδύσεις και το σχέδιο δράσης πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν ώστε τα απορρίμματα από μόλυνση του περιβάλλοντος να αποτελέσουν καταλύτη δυναμικής ανάπτυξης.
Το θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής
αλλαγής είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει η χώρα
μας πρωτοπόρος και να εκτοξεύσει την ποιότητα
ζωής μας και βιώσιμα την οικονομία μας σε διεθνές επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση και Πολιτεία
ευρύτερα (περιφέρειες, δήμοι κ.λπ.) διαθέτουν
όλα τα στοιχεία, τις καλές πρακτικές και τις κυρίαρχες τάσεις ώστε να δράσουν αποτελεσματικά.
Είναι εφικτό αλλά απαιτεί να αλλάξει η κυρίαρχη
νοοτροπία ώστε επιτέλους η ουσία και η πράξη να
επικρατήσουν της επιφάνειας, των τακτικισμών και
των ιδιοτελών συμφερόντων. Είναι μονόδρομος.

τoυ

Μάνου Κρανίδη
Πολιτικός
Μηχανικός ΕΜΠ,
MSc, CEO
«Krama
Property»,
γραμματέας
Ενημέρωσης
ΠΟΜΙΔΑ,
δημοτικός
σύμβουλος
Χαλανδρίου,
επικεφαλής
«Χαλάνδρι
Ορίζοντας 2023»,
www.kramaproperty.com
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AMYNA

«Ζεσταίνει» μηχανές ο στόλος

«Μ

εθ’ ορμής ακαθέκτου» πλέει το Πολεμικό Ναυτικό, με τον
ελληνικό Στόλο να
βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για
να αντιμετωπίσει πιθανή τουρκική κλιμάκωση στα νερά του Αρχιπελάγους.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Οι εντολές που έχουν δοθεί από την
ηγεσία αναφέρουν ότι τα πλοία πρέπει να
βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή
ετοιμότητα, ώστε να σπεύσουν σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί, ενώ σε εγρήγορση είναι και οι σιωπηροί «θηρευτές»,
τα υποβρύχια του Στόλου, που κυριαρχούν στον βυθό του Αιγαίου.
Παράλληλα, το Επιτελείο ζητά την επιτάχυνση των συντηρήσεων, ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα μέσα, καθώς, εκτός
από τις δυνάμεις επιφυλακής που διατηρεί, η χώρα πρέπει να ανταποκριθεί και
στις διεθνείς και συμμαχικές υποχρεώσεις της, που παραμένουν ιδιαίτερα
απαιτητικές.
Τις τελευταίες ημέρες, στον Ναύσταθμο επικρατεί «πυρετός» προετοιμασιών,
ώστε οι μονάδες να είναι έτοιμες να
αποπλεύσουν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ωρών. Τα πλοία
εφοδιάζονται με πυρομαχικά και τρόφιμα, καθώς η ελληνοτουρκική κρίση του
2020 έδειξε ότι μπορεί να χρειαστεί να
παραμείνουν στη θάλασσα για αρκετές
εβδομάδες και μάλιστα σε περιοχές
όπου ο ανεφοδιασμός δεν είναι εύκολη
υπόθεση.

Και αγορές ενόψει
Στο Επιτελείο δίνουν μεγάλη σημασία
στην ετοιμότητα, ώστε να μην υπάρχει
απολύτως καμία πιθανότητα αιφνιδιασμού, ενώ την ίδια στιγμή όλα τα ηλεκτρονικά «μάτια» που διαθέτει η Αθήνα
είναι στραμμένα στα μικρασιατικά παράλια. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη HERON πραγματοποιούν διαρκώς πτήσεις
επιτήρησης και μαζί με τις πληροφορίες
που συλλέγουν οι «φρουροί του Αιγαίου» από τις περιπολίες τους στα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα δίνουν στα
Κέντρα Επιχειρήσεων την ακριβή εικόνα
όσων συμβαίνουν στο Αρχιπέλαγος.

Και ενώ στη Σαλαμίνα γίνεται αγώνας, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα
σε περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να «τεστάρει» τα ελληνικά ανακλαστικά, στο Γενικό Επιτελείο «τρέχουν»
για την ενίσχυση του Στόλου με νέες
μονάδες που θα εκτοξεύσουν τις επιχειρησιακές ικανότητες του Πολεμικού
Ναυτικού.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την επιλογή της εταιρείας
που θα αναλάβει τον εκσυγχρονισμό
των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ κλάσης ΥΔΡΑ, που θα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στα πλοία που σε λίγα
χρόνια, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελούν τους μοναδικούς φορείς του πυραύλου ESSM. Αρμόδιες πηγές διαμηνύουν ότι «καμία πλώρη δεν περισσεύει», καθώς οι αυξημένες ανάγκες
της χώρας επιτάσσουν την αξιοποίηση
κάθε μέσου που βρίσκεται στο ελληνικό οπλοστάσιο.
Θέμα λίγων εβδομάδων θεωρείται και
η ολοκλήρωση της επιχειρησιακής αξιολόγησης των προσφορών που έχουν έρθει στην Αθήνα για τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού. Εκτός απροόπτου, οι
εισηγήσεις του Ναυτικού Συμβουλίου
αναμένεται να δοθούν στην κυβέρνηση

στις αρχές του επόμενου μήνα, ώστε να
ξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την κατασκευάστρια εταιρεία. Προκειμένου να «τρέξει» το πρόγραμμα και η χώρα να εντάξει νέες μονάδες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, τουλάχιστον η πρώτη κορβέτα υπολογίζεται
να ναυπηγηθεί στο εξωτερικό και οι υπόλοιπες σε ελληνικά ναυπηγεία. Άλλωστε,
θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις
και χρόνος, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η εγχώρια παραγωγή.
Συντομότερα του αναμενομένου θα
παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό και την
πρώτη FDI Belharra, με τους Γάλλους να
πατούν «γκάζι» στην κατασκευή και της
δεύτερης φρεγάτας που θα είναι η πρώτη ελληνική. Αν η γαλλική Belharra περάσει χωρίς προβλήματα τις δοκιμές στη
θάλασσα, τότε ανοίγει ο δρόμος για παράδοση της πρώτης ελληνικής FDI ακόμη και στα τέλη του 2024.
Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού στοχεύει και στη σταδιακή ανανέωση του
στόλου των υποβρυχίων, με τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού να
διερευνούν τις υπάρχουσες λύσεις στη
διεθνή αγορά, ώστε τουλάχιστον δύο νέες μονάδες να ενταχθούν στον Στόλο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.

Τα πλοία του ΠΝ εφοδιάζονται
με πυρομαχικά και τρόφιμα,
καθώς η κρίση του 2020
έδειξε ότι μπορεί να χρειαστεί
να παραμείνουν στη θάλασσα
για αρκετές εβδομάδες
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Επίθεση Ανδρουλάκη
σε Στόλτενμπεργκ

Δ

ριμεία κριτική κατά του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με
αφορμή την ουδετερότητα που επέδειξε
για ακόμη μία φορά ο ισχυρός άνδρας της
Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στο πεδίο της
έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
«Οι προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η απειλή πολέμου απέναντι στην Ελλάδα, η αμφισβήτηση της
εθνικής μας κυριαρχίας στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και το αναθεωρητικό
δόγμα της τουρκικής ηγεσίας δεν είναι
απλώς διαφωνίες ή “ατυχήματα”, όπως
ατυχώς σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ», σχολίασε ο Νίκος
Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Δυστυχώς,
δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Στόλτενμπεργκ επιλέγει να δικαιολογήσει το αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν, ακόμα και
την εκβιαστική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε Σουηδία και Φινλανδία.
Θα πρέπει, όμως, να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους ότι θα είναι και η τελευταία. Δεν μπορεί να λειτουργεί και ως
πρέσβης του Ερντογάν και ως γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ».
Στο τερέν της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πεπεισμένος ότι το φθινόπωρο θα έχουμε
πρόωρες εκλογές, ετοιμάζει εξορμήσεις
στην περιφέρεια. Αύριο θα μιλήσει σε
κομματική εκδήλωση στα Γιαννιτσά. Την
Πέμπτη θα περιοδεύσει στην Τούμπα στη
Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην
Κω, από όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θα στείλει εκ νέου τα
μηνύματά του προς τη γείτονα Τουρκία
αλλά και τους συμμάχους και εταίρους
της χώρας. Ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι
απαιτείται μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση
στη βάση στοχευμένων κυρώσεων κατά
προσώπων που βοηθούν και ενισχύουν
τον Ερντογάν αλλά και ενός εμπάργκο
όπλων από τα ευρωπαϊκά κράτη. Ψηλά
στην ατζέντα τίθενται τα θέματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους διαβίωσης των πολιτών.

Παραίτηση Καρανικόλα
Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη
υπήρξαν οι πρώτες δημόσιες εσωκομμα-

τικές αντιπαραθέσεις. Ο Σπύρος Καρανικόλας που είχε διατελέσει αναπληρωτής
εκπρόσωπος Τύπου, πρώην υποψήφιος
βουλευτής του κόμματος και στη μάχη για
την ηγεσία είχε προσδεθεί στο «άρμα» του
Ανδρέα Λοβέρδου, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του κόμματος με βαριές
κουβέντες κατά της ηγεσίας του. «Απαιτούνται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και
υπερβάσεις. Κυρίως όμως απαιτούνται
συγκεκριμένες λύσεις και όχι απλά και
μόνο συνθήματα και εικόνες», αναφέρει
μεταξύ άλλων στην επιστολή του, προσθέτοντας: «Η σημερινή, όμως, ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει επιλέξει άλλους δρόμους. Χωρίς σαφή κατεύθυνση
και χωρίς ορατή διέξοδο, με μόνο στόχο
τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και όχι
την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, στις
οποίες τα εκάστοτε ποσοστά πρέπει να
μεταφράζονται […] Αντί να καινοτομεί στο
επίπεδο των ιδεών και των λύσεων, περιορίζεται στον άχαρο πολιτικό ρόλο του
“επιτήδειου ουδέτερου”. Χωρίς στίγμα και
χωρίς σαφές σχέδιο για την πορεία της
χώρας. Χωρίς διάθεση να αναλάβει ευθύνες και να διατυπώσει σαφείς θέσεις, πέραν του προλόγου και του συνθήματος».

Μάλιστα ο κ. Καρανικόλας τίθεται ανοιχτά
υπέρ των συνεργασιών, υπογραμμίζοντας
ότι «στις κρίσιμες αυτές στιγμές είναι
αναγκαίο όσο ποτέ το πολιτικό σύστημα
και τα κόμματα να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων. Απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις, ειλικρινείς συνεργασίες και
συνένωση δυνάμεων».
Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν επιθυμούσαν να δώσουν τροφή για δημιουργία
εσωκομματικών εντυπώσεων. Ωστόσο έμπειρα στελέχη απέδιδαν αυτή την ενέργεια του κ. Καρανικόλα στη δυσφορία του,
επειδή «έμεινε εκτός κάδρου». Μάλιστα,
ορισμένοι επισήμαιναν με νόημα ότι στο
περιεχόμενο της επιστολής του ο κ. Καρανικόλας υιοθετούσε τη «δεξιά ρητορική»
περί «επιτήδειου ουδέτερου» και δεν
απέκλειαν το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα να φορέσει τη «γαλάζια
φανέλα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
αποκάλεσε τον γγ του ΝΑΤΟ
«πρέσβη του Ερντογάν»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Πόλεμος»
για τη ΛΑΡΚΟ
Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ να μην «κουνά το δάχτυλο» για τη ΛΑΡΚΟ και
τους εργαζομένους της εξαπέλυσε
ο Χ. Σταϊκούρας, μιλώντας στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά
την επιχείρηση, τονίζοντας ότι η
κυβέρνηση της ΝΔ ήταν η μοναδική
που έδωσε 53 εκατ. ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισμό για τη διάσωσή της, θυμίζοντας την απραξία
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον της εταιρείας.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζήτησε ονομαστική
ψηφοφορία για την επίμαχη τροπολογία, ο Χ. Σταϊκούρας αποσαφήνισε το δίχτυ προστασίας που προσφέρει η κυβερνητική τροπολογία
για την προάσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Όπως τόνισε, επίκεινται η καταβολή
νόμιμων αποζημιώσεων από τον
κρατικό προϋπολογισμό και η δημιουργία εργασιακής γέφυρας μέσω
των ΟΤΑ, ενώ διαβεβαίωσε ότι τα
θεσπιζόμενα μέτρα δεν θα αφήσουν
κανέναν απροστάτευτο. «Τα μέτρα
της κυβέρνησης για τους εργαζομένους στη ΛΑΡΚΟ δεν αφήνουν
κανέναν απέξω, δεν ξεχνούν κανέναν, δίνουν προστασία τόσο για τους
μισθωτούς όσο και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις», είπε
ο υπουργός Οικονομικών.
Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση αφενός
για τον τρόπο νομοθέτησης με εκπρόθεσμες τροπολογίες, αφετέρου
γιατί δρομολογεί ουσιαστικά το
κλείσιμο της εταιρείας και την απόλυση των εργαζομένων.
Για πολιτική αλητεία έκανε λόγο ο
γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, μιλώντας για έγκλημα διαρκείας.
«Βάλατε στους εργαζομένους το
μαχαίρι στον κρόταφο, αλλά το κάστρο των εργατών δεν πέφτει», είπε
σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια
της Βουλής και κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει πίσω την τροπολογία
«έκτρωμα».
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ευκλείδης
Τσακαλώτος επέκρινε την κυβέρνηση ότι την ενδιαφέρει μόνο το
πολιτικό κόστος και όχι η ουσία,
ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου από
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για ατελέσφορη νομοθετική πρωτοβουλία. Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησαν η Ελληνική Λύση και
το ΜέΡΑ25.
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ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Βρυξελλών - Βρετανίας για το «Πρωτόκολλο της Β. Ιρλανδίας»
Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις του Λονδίνου με
την ΕΕ μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον να καταθέσει νομοσχέδιο που θα καταργεί μονομερώς
τους ελέγχους στα εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ
Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας μετά το Brexit. Πρόκειται
για το λεγόμενο «Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας», που
συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία εξόδου του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ και προβλέπει ότι όλα τα προϊόντα που
διακινούνται μεταξύ Β. Ιρλανδίας και Βρετανίας θα υπόκεινται σε τελωνειακούς και κανονιστικούς ελέγχους. Έπειτα από
πολλές διαπραγματεύσεις Λονδίνο και ΕΕ κατέληξαν σε αυτήν τη λύση για να μην επιβληθούν «σκληρά» σύνορα μεταξύ

Βόρειας Ιρλανδίας (μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου) και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, η οποία είναι χώρα-μέλος της ΕΕ.
Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας αποτελεί μονομερή ενέργεια
που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, ενώ η κυβέρνηση της
Βρετανίας δηλώνει ότι θα αφαιρέσει την «περιττή» γραφειοκρατία για τους ελέγχους αγαθών και ότι οι επιχειρήσεις
στη Βόρεια Ιρλανδία θα λάβουν τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν σε άλλα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου, τονίζοντας μάλιστα ότι «τυχόν εμπορικές διαφορές
θα επιλύονται με ανεξάρτητη διαιτησία και όχι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

ΕΕ: Τριπλή επίσκεψη
με... μήνυμα στον Πούτιν

Α

ν και η επίσκεψη δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο επιμένουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι θα βρίσκονται αύριο
στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Ουκρανό
πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La
Stampa», ψηλά στην ατζέντα της «ευρωπαϊκής τρόικας» θα είναι οι τρόποι για την
επίλυση της επισιτιστικής κρίσης και η τύχη της ουκρανικής υποψηφιότητας για ένταξη στην ΕΕ. «Η επίσκεψη θα στείλει επίσης ισχυρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο
Πούτιν για την ευρωπαϊκή στήριξη στην
Ουκρανία», γράφει η εφημερίδα.
Την ίδια ώρα, κύκλοι στην ΕΕ δηλώνουν
σφόδρα ενοχλημένοι από τις επιθετικά καταγγελτικές δηλώσεις του Ζελένσκι εναντίον των ηγετών Γαλλίας και Γερμανίας.
«Με τις πλάτες των ΗΠΑ ο Ουκρανός πρόεδρος έχει τηρήσει απαράδεκτα επιθετική
στάση», λένε ανωνύμως διπλωμάτες στις
Βρυξέλλες. Ο Ζελένσκι εκτόξευσε πυρά
κατά του Μακρόν για τη δήλωση ότι «δεν
πρέπει να ταπεινώσουμε τη Ρωσία», ενώ
κάλεσε σε υψηλούς τόνους τον Σολτς να
αποφασίσει «αν είναι με το μέρος της Ουκρανίας ή της Ρωσίας».

Ζελένσκι: «Στείλτε και άλλα όπλα»
Ο Σολτς απέρριψε χθες τις κατηγορίες
του Κιέβου περί καθυστέρησης στην παράδοση γερμανικών ραντάρ παρακολούθησης Cobra και συστήματος αεράμυνας
Iris-Τ, λέγοντας ότι τα όπλα «θα είναι εκεί
στην ώρα τους».

Καθώς οι Ρώσοι προελαύνουν αργά αλλά σταθερά στο Ντονμπάς στην Ανατολική
Ουκρανία, το Κίεβο ζήτησε και πάλι μεγάλη ποσότητα βαρέων όπλων από τη Δύση.
«Για να το πούμε ευθέως, για να τερματίσουμε τον πόλεμο χρειαζόμαστε ισοτιμία
βαρέων όπλων: 1.000 οβίδες 155 χιλιοστών, 300 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, 500 άρματα μάχης, 2.000 τεθωρακισμένα οχήματα και 1.000 drones», ανακοίνωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πρόσφερε σε Ουκρανούς μαχητές, που έχουν καταφύγει στον χημικό εργοστάσιο Αζότ στη στρατηγική πόλη Σεβεροντονέτσκ, τη δυνατότητα να παραδοθούν
σήμερα, καθώς όλες οι γέφυρες που συνδέουν την πόλη με τα ελεγχόμενα από την
Ουκρανία εδάφη έχουν καταστραφεί.
Στο μεταξύ, φούντωσαν και πάλι οι φή-

μες για την υγεία του Πούτιν, καθώς βίντεο
από την ομιλία του για την «Ημέρα της Ρωσίας» στις 12 Ιουνίου στο Κρεμλίνο τον δείχνει να παλεύει να κρατηθεί όρθιος στα πόδια του, τα οποία φαίνονται να λυγίζουν αρκετές φορές.

Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι
μεταβαίνουν αύριο στο Κίεβο
για να συζητήσουν
τους τρόπους επίλυσης
της επισιτιστικής κρίσης και
την τύχη της ουκρανικής
υποψηφιότητας για ένταξη
στην Κομισιόν

Βουλγαρία: Βαθαίνει
η κυβερνητική κρίση
με την παραίτηση
δύο υπουργών
Οι υπουργοί Εξωτερικών και
Ενέργειας της Βουλγαρίας, οι
οποίοι προέρχονται από το λαϊκίστικο κόμμα «Υπάρχει Τέτοιος
Λαός» (TISP), υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, βαθαίνοντας
την πολιτική κρίση που έχει
προκαλέσει η σχεδιαζόμενη
άρση του βέτο της Σόφιας για
την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ.
Το TISP του 56χρονου πρώην τηλεστάρ Σλάβι Τριφόνοφ αποχώρησε από τον τετρακομματικό
κυβερνητικό συνασπισμό την
περασμένη εβδομάδα, καταγγέλλοντας ότι ο πρωθυπουργός
Κίριλ Πέτκοφ σκοπεύει να άρει
το βέτο αγνοώντας τα εθνικά
συμφέροντα.
Η Βουλγαρία αρνήθηκε το 2020
να εγκρίνει το πλαίσιο έναρξης
διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας
στην ΕΕ εξαιτίας διαφωνιών
αναφορικά με την ιστορία και τη
γλώσσα, επιμένοντας ότι πρέπει
να προστεθεί στο Σύνταγμα της
Βόρειας Μακεδονίας ρητή αναγνώριση της «βουλγαρικής μειονότητας».
Ο συνασπισμός του 42χρονου
Κίριλ Πέτκοφ, ο οποίος είναι
πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του 2021, είτε θα συνεχίσει
να ασκεί εξουσία ως κυβέρνηση
μειοψηφίας είτε θα καταρρεύσει, με τη Βουλγαρία να οδηγείται σε νέες εκλογές.

ΡOLITICAL

14

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Στο «σκαμνί» για
τις τηλεοπτικές
άδειες Παππάς
και Καλογρίτσας
της Σοφίας Σπίγγου

Σ

το σκαμνί του Ειδικού Δικαστηρίου
θα καθίσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Παππάς για την υπόθεση του
διαγωνισμού των τηλεοπτικών
αδειών το 2016, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε
από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λίγο καιρό αργότερα.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με το υπ’
αριθμόν 4/2022 βούλευμά του αποφάσισε
την παραπομπή του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα
για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
Μάλιστα, μαζί του στο «εδώλιο» θα καθίσει ο
επιχειρηματίας-εργολάβος Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος, σύμφωνα με όσα ο ίδιος
έχει καταγγείλει, είχε μετάσχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες έπειτα από
προτροπή του πρώην υπουργού προκειμένου
η τότε κυβέρνηση να αποκτήσει κανάλι δικής
της επιρροής.
Οι δικαστές, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου

Γεωργίας Αδειλίνη, αποφάσισαν την παραπομπή του Νίκου Παππά προκειμένου να δικαστεί για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία
που προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό
πλημμελήματος, και του αποκαλούμενου
«κόκκινου εργολάβου» για συνέργεια στο
ίδιο αδίκημα.

Μίλησε για «εικονική» συμφωνία
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τις καταγγελίες του εργολάβου περί «στημένου» διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Άμεσα
συγκροτήθηκε προανακριτική επιτροπή στη
Βουλή, η οποία κατέληξε στη διερεύνηση της
υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.
Ο επιχειρηματίας κατά την απολογία του
επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί «εικονικής» συμφωνίας με τη λιβανέζικη κατασκευαστική εταιρεία CCC, που συνδέθηκε με
τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Μάλιστα, επικαλέστηκε τόσο τη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει για την υπόθεση,
στην οποία αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο
στον πρώην υπουργό Νίκο Παππά, όσο και τις

σχετικές αναφορές του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε
ότι για αρκετά χρόνια υπέμεινε τις επιθέσεις,
αλλά όταν η κατάσταση κορυφώθηκε και
οδηγήθηκε στα δικαστήρια, επέλεξε να μιλήσει για το παρασκήνιο του διαγωνισμού. «Πάλεψε και παλεύει για την αποκατάσταση της
αλήθειας στην υπόθεση που έχει σημαντικό
χαρακτήρα όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας αλλά και για την αποκατάσταση του ιδίου, της οικογένειάς του και
την αποκατάσταση της προσωπικότητας και
της αξιοπρέπειάς του ως πολιτικού προσώπου που σέβεται και υπολήπτεται την Αριστερά ακόμη και τώρα», είχε δηλώσει ο συνήγορός του Ανδρέας Λοβέρδος.

«Κατασκευασμένες οι κατηγορίες»
Από την άλλη πλευρά, ο πρώην υπουργός
αρνείται κατηγορηματικά όσα του έχουν καταλογιστεί και έχει υπεραμυνθεί της νομιμότητας της διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Ο ίδιος σε δήλωσή του
αμέσως μετά την κατάθεση απολογητικού

υπομνήματος είχε κάνει λόγο για απόπειρα
εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης, στην
οποία δεν επιθυμεί να συμβάλει, αλλά και για
«κατασκευασμένες κατηγορίες» από πολιτικούς του διώκτες.
Μετά την απόφαση περί παραπομπής από
το Δικαστικό Συμβούλιο, η Βουλή θα κληρώσει τους ανώτατους δικαστικούς που θα δικάσουν την υπόθεση και το Ειδικό Δικαστήριο
αναμένεται να συγκροτηθεί με την έναρξη
του δικαστικού έτους τον Σεπτέμβριο.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
αποφάσισε την παραπομπή
του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ
για το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος, ενώ ο επιχειρηματίαςεργολάβος θα βρεθεί στο εδώλιο
μετά τις καταγγελίες του περί
«στημένου» διαγωνισμού

«Σκευωρία»Novartis: ΕιδικόΔικαστήριογιαΠαπαγγελόπουλο,Τουλουπάκηκαιδύοακόμη εισαγγελείς
Η αποκαλούμενη σκευωρία της Novartis πρέπει να οδηγηθεί στο Ειδικό
Δικαστήριο, σύμφωνα με την αντεισαγγελέα Ελένη Μετσοβίτου-Φουρλή,
η οποία προτείνει στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή σε δίκη τού πρώην αναπληρωτή υπουργού
Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και των πρώην εισαγγελέων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, Χρήστου Ντζούρα και Στέλιου Μανώλη.
Η εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων συγκεκριμένων κατηγορουμένων για την κακουργηματική και πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας για τους τρεις εισαγγελείς και για ηθική αυτουργία στο ίδιο αδίκημα για τον πρώην υπουργό Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει και την παράβαση καθήκοντος σε πλημμεληματική μορφή για τις καταγ-

γελλόμενες παρεμβάσεις του στο έργο
των εισαγγελέων Ελένης Ράικου, Παναγιώτη Αθανασίου, Ιωάννας Τσατάνη
και Ελένης Τουλουπάκη.
Η πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας των εισαγγελέων αφορά τις πιέσεις που δέχτηκαν οι Φρουζής, Μανίας,
Βουλκίδης και οι προστιθέμενοι μάρτυρες για να κατονομάσουν παράνομες πράξεις, ενώ η κακουργηματική κατάχρηση
εξουσίας διότι εκδίωξαν δέκα πολιτικά πρόσωπα και δεν διαβίβασαν αμελλητί στη Βουλή τη μηνύτρια αναφορά Ανδρέα
Λοβέρδου, Βασίλη Κεγκέρογλου και Εύης Χριστοφιλοπούλου
για τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθό και Κουρουμπλή.
«Εξέτασαν τα πρόσωπα αυτά εν γνώσει τους σε δίωξη και τιμωρία, αφενός μεν αποστέλλοντας και μάλιστα όχι αμελλητί
με ψεύδη και κατασκευασμένα στοιχεία, που συνέλεξαν, τη
δικογραφία στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για διαβίβαση

αυτής στη Βουλή, προς ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης
υπουργών, και αφετέρου συνεχίζοντας να ελέγχουν, όλοι μαζί
από κοινού, τα ως άνω πολιτικά πρόσωπα μετά την επιστροφή
της δικογραφίας στην εισαγγελία διαφθοράς διαφοράς, αν και
δεν είχαν αρμοδιότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισαγγελική πρόταση.
Στην περίπου 300 σελίδων πρότασή της προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, η εισαγγελική λειτουργός ζητά την απαλλαγή του πρώην υπουργού Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και
των δημοσιογράφων που κατηγορούνται για την υπόθεση.
Μάλιστα, προτείνει να μη γίνει καμία κατηγορία για κανέναν
από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, δημοσιογράφους Ιω.
Φιλιππάκη, Γιάννα Παπαδάκου, Αλέξανδρο Τάρκα, Κώστα Βαξεβάνη. Τον τελικό λόγο έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο
που θα κρίνει αν στο Ειδικό Δικαστήριο θα οδηγηθούν μόνο τα
συγκεκριμένα πρόσωπα και για ποιες κατηγορίες.
Σ.Σ

-
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ωρίς την κατηγορία του βιασμού έφυγε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο
39χρονος προπονητής ιστιοπλοΐας που καταδικάστηκε ομόφωνα μόνο
για το κακούργημα της κατάχρησης σε
ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση.

της Σοφίας Σπίγγου

ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για βιασμό, ένοχος
για ασέλγεια ανηλίκου

Το δικαστήριο τον απάλλαξε από την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση
κατά πλειοψηφία, καθώς μειοψήφησαν ο
πρόεδρος του δικαστηρίου, μία σύνεδρος
και ένας ένορκος που ψήφισαν υπέρ της
ενοχής του. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης η 21χρονη Αμαλία, που τον είχε καταγγείλει, και η οικογένεια της αποχώρησαν από το δικαστήριο, ενώ η μητέρα της
ξέσπασε σε κλάματα.
Η έδρα δεν υιοθέτησε την πρόταση του
εισαγγελέα, ο οποίος είχε προτείνει την
ενοχή του κατηγορουμένου για βιασμό κατ’
εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια
κατ’ εξακολούθηση, ζητώντας την απαλλαγή του για την αποπλάνηση λόγω απορρόφησης από το βαρύτερο αδίκημα της κατάχρησης σε ασέλγεια.

«Εγκληματικό σχέδιο»
Σε μια αγόρευση-φωτιά ο εισαγγελέας
του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος εφάρμοσε
ένα «εγκληματικό σχέδιο» καταχρώμενος
την ιδιότητα του ως προπονητή αλλά και
την εμπιστοσύνη των γονιών της ανήλικης.
«Επιδιώκοντας να συνδεθεί μαζί της συναισθηματικά, απευθύνοντάς της φράσεις
όπως “τι ωραίο κορμάκι έχεις;” και “μωρό
μου” ο κατηγορούμενος φρόντισε να θεμελιώσει γερές σχέσεις μαζί της αλλά και με
όλους τους γονείς των παιδιών του ομίλου
και κυρίως με τους γονείς της καταγγέλλουσας. “Ξημεροβραδιαζόταν στο κατάστημα των γονιών της”, “έτρωγε μαζί τους”,

“κοιμήθηκε πολλές φορές στο κρεβάτι πίσω από το κατάστημα”, αυτές είναι φράσεις
που ακούστηκαν. Η σχέση που ανέπτυξε με
τους γονείς ήταν κάτι περισσότερο. Ήταν ο
“πατέρας” που αποκάλεσε τον πατέρα της
καταγγέλλουσας και η “αδελφή” όπως
αποκαλούσε τη μητέρα της», είπε ο εισαγγελέας.
Κατά την αγόρευσή του ο εισαγγελέας
ξεδίπλωσε τον τρόπο που ο κατηγορούμενος βίασε το νεαρό κορίτσι, το οποίο αντιστάθηκε χωρίς αποτέλεσμα, καθώς, όπως
είπε, διακατεχόταν από φόβο. « Έβρισκε
διαθέσιμο χρόνο και χώρο. Στα αποδυτήρια, στις τουαλέτες, στη θάλασσα, σε σκάφη…», περιέγραψε και αναφερόμενος στη
συνέχεια στην κατάθεση της καταγγέλλου-

σας διαπίστωσε πως δεν υπήρξαν αντιφάσεις σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

«Τραυμάτισε την ψυχή της»
«Όσες φορές και να επανέλαβε, μίλησε
ακριβώς για τα ίδια πραγματικά περιστατικά χωρίς να πέσει σε καμία αντίφαση, γεγονός που δείχνει ότι όλα όσα βίωσε δεν
είναι προϊόν φαντασίας ή μυθοπλασίας,
αλλά πραγματικά περιστατικά που η έντασή
τους σε αυτή την τρυφερή ηλικία προκάλεσαν τραύματα στην ψυχή της, που κανείς
δεν ξέρει αν θα ξεπεράσει».
Στον αντίποδα, αναφερόμενος στους
ισχυρισμούς του 39χρονου έκανε λόγο για
«σωρεία αντιφάσεων», τονίζοντας πως «είχε χειραγωγήσει» την ανήλικη αθλήτριά

του: «Όταν η κοπέλα βίωνε τα γεγονότα,
ήταν ένα παιδί. Ο κατηγορούμενος τη θαύμαζε και την αγαπούσε εκδηλώνοντας αυτά τα συναισθήματά του χωρίς τη συναίνεση της παθούσας».

Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε
την πρόταση του εισαγγελέα, ο
οποίος είχε προτείνει την ενοχή
του προπονητή ιστιοπλοΐας για
το πρώτο αδίκημα - Αποχώρησε
με κλάματα από την αίθουσα
η μάνα της κοπέλας μόλις
άκουσε την απόφαση

ΕΕ: Παρατείνεται το ευρωπαϊκό ψηφιακό
πιστοποιητικό Covid για ένα ακόμη έτος

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Την άλλη εβδομάδα
η απόφαση του Αρείου Πάγου για πιλοτική δίκη

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν τη Δευτέρα σε
πολιτική συμφωνία για την επέκταση του κανονισμού όσον αφορά το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την Covid. Ο κανονισμός θα παραταθεί κατά ένα έτος, έως
την 30ή Ιουνίου 2023.
Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ, καθώς και
όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα θα μπορούν να συνεχίσουν
να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid για ταξίδια εντός της ΕΕ σε
κράτη-μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά - αν και πολλές χώρες έχουν πάψει ήδη να το ζητούν. Αν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση, ο
κανονισμός μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα. Επιπλέον, η ΕΕ συμφώνησε να υπάρχει
δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης έπειτα από εξέταση αντιγόνων αλλά και για όσους συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με το αίτημα
της ΔΕΗ για τη διεξαγωγή πιλοτικής-πρότυπης δίκης αναφορικά με το ζήτημα της ρήτρας
αναπροσαρμογής της ΔΕΗ. Η συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής του
Αρείου Πάγου διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.
Παρέμβαση υπέρ της κατάργησης έκανε ο Δημήτρης Βερβεσός εκπροσωπώντας την
Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη
θα καταθέσουν τα υπομνήματα με τις θέσεις τους την Παρασκευή, ενώ η απόφαση της Επιτροπής πιθανολογείται πως θα εκδοθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έχει ήδη εκδώσει προσωρινή διαταγή, κάνοντας εν μέρει
δεκτό το αίτημα καταναλωτικών οργανώσεων για την προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 ν. 4001/2011.
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της Εύης Πανταζοπούλου

«Χ

ρονιά των εκπτώσεων» χαρακτηρίζει τη φετινή όσον
αφορά τις πανελλαδικές
εξετάσεις και τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ο εκπαιδευτικός αναλυτής και διευθυντής των
φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνης
Φλωρόπουλος μιλώντας στην «Political».
«Φέτος οι βάσεις θυμίζουν την τιμή του
εισιτηρίου. Μπορεί να είναι πιο φθηνό, αλλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά να το αγοράσει. Εν ολίγοις, οι βάσεις θα πάρουν την
κατηφόρα, αλλά οι υποψήφιοι θα έχουν
τόσο χαμηλές βαθμολογίες, όπως όλα
δείχνουν, που μεγάλο ποσοστό θα μείνει
εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», συμπληρώνει.
Δεδομένου ότι ήδη βλέπουν το φως της
δημοσιότητας τα αποτελέσματα από τα
γραπτά των υποψηφίων από τα ΓΕΛ, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι φέτος οι
βάσεις εισαγωγής θα κινηθούν συνολικά
πτωτικά, με εξαίρεση τις σχολές που ανήκουν στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο, όπου
συνήθως εντοπίζονται οι αριστούχοι. «Τα
παιδιά φέτος αιφνιδιάστηκαν και δεν προετοιμάστηκαν επαρκώς. Από την άλλη
πλευρά, το υπουργείο θεώρησε ότι έχουμε επανέλθει σε πλήρη λειτουργία και ενώ
τα προηγούμενα χρόνια είχε περικόψει
την ύλη, φέτος την αύξησε κατά 30%. Πολλά θέματα επιλέχθηκαν από την καινούργια ύλη, με την οποία τα παιδιά δεν είχαν
εξοικειωθεί. Πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη ότι οι υποψήφιοι ανέμεναν ευκολότερα θέματα και διαψεύστηκαν», εξηγεί
ο κ. Φλωρόπουλος.

Τα βρήκαν... μπαστούνια στα Αρχαία
Αναλυτικά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου, στο πρώτο Επιστημονικό
Πεδίο τα Αρχαία Ελληνικά δυσκόλεψαν
τους υποψηφίους με αποτέλεσμα να αναμένονται χαμηλές βαθμολογίες τόσο στην
κορυφή όσο και στη βάση. Στα Λατινικά,
που αντικατέστησαν στην Κοινωνιολογία,
είναι χαρακτηριστικό ότι τα κεφάλαια
προς εξέταση αυξήθηκαν από 25 σε 36
ανεβάζοντας το επίπεδο δυσκολίας. «Οι
χαμηλές βαθμολογίες θα οδηγήσουν σε
λιγότερα μόρια και σε σημαντική πτώση
των βάσεων. Μπορεί δηλαδή να έχουμε
μια βάση 7.000 μορίων σε μια σχολή, αλλά
λόγω των κακών βαθμολογικών επιδόσεων θα είναι δύσκολο να εισαχθούν σε αυτήν οι υποψήφιοι», εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής.
Στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, «τα
θέματα στα Μαθηματικά ήταν εξωπραγματικά, γεγονός που θα ασκήσει σημαντική
πίεση στις βάσεις εισαγωγής των Σχολών

«Κατρακύλα στις βάσεις
με τραγικές βαθμολογίες»
που ανήκουν σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το επίπεδο δυσκολίας στη Φυσική βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ωστόσο
υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας της
Νεοελληνικής Γλώσσας, που ενώ πολλοί
υποψήφιοι θεωρούν ότι έχουν γράψει καλά, οι βαθμοί τούς διαψεύδουν. Άρα, σε
αυτό το Επιστημονικό Πεδίο περιμένουμε

σημαντική πτώση στις βάσεις», υπογραμμίζει ο κ. Φλωρόπουλος.
Οι σχολές που αναμένεται να έχουν τις
μικρότερες αυξομειώσεις είναι αυτές του
τρίτου Επιστημονικού Πεδίου «και αυτό
γιατί εδώ διαγωνίζεται η ελίτ, μαθητές που
επιδιώκουν να εισαχθούν σε ιατρικές,
οδοντιατρικές, φαρμακευτικές και άλλες

Ανοίγει η συζήτηση για το βιβλίο των Μαθηματικών
Την ανάγκη να προβλεφθεί διαφορετικό βιβλίο και διαφορετική εξεταστέα ύλη
στο μάθημα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους του δεύτερου και του τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου επισημαίνει στην «Political» ο κ. Φλωρόπουλος, τονίζοντας ότι έχει ήδη ανοίξει η σχετική συζήτηση στο υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου. «Είναι ανορθόδοξο οι υποψήφιοι των Θετικών
Σπουδών και αυτοί που επιθυμούν να εισαχθούν σε Οικονομικές Σχολές να διδάσκονται τα ίδια Μαθηματικά. Εξαιτίας αυτού του συστήματος, κεφάλαια όπως οι
Πίνακες, τα Συστήματα και η Στατιστική, που είναι απαραίτητα για τις Οικονομικές Σχολές, μένουν εκτός ύλης», λέει με νόημα. Και καταλήγει: «Μην ξεχνάμε
πως φέτος όταν ένα παιδί θα πάρει τη βαθμολογία του, θα υπολογίσει τα μόριά του
ανάλογα με τη σχολή που επιθυμεί να εισαχθεί. Έτσι, αν θέλει να συμπληρώσει
30 σχολές στο μηχανογραφικό του, θα υπολογίσει 30 διαφορετικά μόρια. Άρα θέλει προσοχή για να μη βρεθεί σε κάποια σχολή που δεν τον αντιπροσωπεύει».

υψηλόβαθμες σχολές. Πρόκειται για πολύ
καλά προετοιμασμένους μαθητές με πολύ
καλές επιδόσεις, όσο δύσκολα και αν είναι
τα θέματα. Ως εκ τούτου, οι βάσεις σε αυτό
το Πεδίο δεν επηρεάζονται εύκολα», λέει ο
διευθυντής των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο». Και συνεχίζει: «Στον αντίποδα, οι
αδικημένοι των φετινών Πανελλαδικών είναι οι υποψήφιοι του τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου, οι οποίοι εξετάζονται σε
κοινή ύλη και θέματα με τους συνυποψήφιούς τους από το δεύτερο Επιστημονικό
Πεδίο. Αυτοί θα είναι και οι πρωταθλητές
σε χαμηλές βαθμολογίας, κατακρημνίζοντας και τις βάσεις εισαγωγής».

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής
Αντώνης Φλωρόπουλος
μιλάει για τις φετινές
Πανελλαδικές λέγοντας ότι
μεγάλο ποσοστό μαθητών θα
μείνει εκτός πανεπιστημίων
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νειρο θερινής νυκτός μοιάζουν για πολλές οικογένειες
στην Ελλάδα οι έστω και ολιγοήμερες διακοπές σε κάποιο νησί, καθώς οι ανατιμήσεις στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και στη διαμονή βάζουν απαγορευτικό σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Γράφει ο

Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Ενδεικτικό των αλλαγών που ήρθαν
στις τιμές διαμονής στα καταλύματα νησιών της Ελλάδας, μετά τον πόλεμο στην
Ουκρανία και την εκτίναξη του πληθωρισμού, είναι το γεγονός ότι ένας επισκέπτης που έκλεισε πριν από τον πόλεμο
τη διαμονή του μπορεί να πληρώσει 300
ευρώ για τις ίδιες μέρες και το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιος άλλος που
έκλεισε τις διακοπές του μετά την έναρξη του πολέμου μπορεί να πληρώσει 600
ευρώ για τον ίδιο προορισμό, τις ίδιες
ημέρες διαμονής και το ίδιο χρονικό
διάστημα του καλοκαιριού.

Μέχρι 40% πάνω τα καράβια
Η άνοδος των τιμών των καυσίμων καταγράφεται ως αύξηση μέχρι και 40%
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για παράδειγμα, αν μια τετραμελής οικογένεια αποφασίσει να πάει στη Νάξο με το αυτοκίνητό της, θα πληρώσει πάνω από 500 ευρώ, καθώς 215 ευρώ κοστίζει μόνο η μεταφορά του οχήματος. Εάν η οικογένεια
επιλέξει πιο κοντινό προορισμό χωρίς
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Απαγορευτικές οι διακοπές
στα νησιά για τους Έλληνες
αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα την
Ύδρα, το κόστος φτάνει τα 210 ευρώ με
επιστροφή.
Για πιο μακρινά νησιά, όπως η Ρόδος,
όπου ενδεχομένως να χρειαστεί καμπίνα στο καράβι, απαιτούνται 880 ευρώ,
ενώ χωρίς καμπίνα το κόστος ανέρχεται
σε 776 ευρώ. Από τον Πειραιά για την
Πάρο, το εισιτήριο οικονομικής θέσης
από 38,50 ευρώ το 2021 φέτος κοστίζει
46,50 ευρώ ενώ το αυτοκίνητο 108,50
ευρώ. Για Μύκονο από 40 ευρώ το εισιτήριο πήγε στα 48,50 ευρώ, με το αυτοκίνητο από 75 ευρώ που είχε πέρυσι φέτος να κοστίζει 111,50 ευρώ. Για να πάει
κάποιος στη Σύρο το εισιτήριο φέτος
κοστίζει 42,50 ευρώ από 35 ευρώ που
είχε πέρυσι ενώ η τιμή του αυτοκινήτου

είναι στα 95,50 ευρώ από 75 που κόστιζε πέρυσι. Μια οικογένεια που θέλει να
επισκεφτεί την Κρήτη για να κλείσει μια
τετράκλινη καμπίνα θα χρειαστεί να
πληρώσει 100 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι.

Μάχη για φθηνά καταλύματα
Όσοι, ωστόσο, αποφάσισαν να απομακρυνθούν αρκετά από τα μεγάλα
αστικά κέντρα για τις φετινές τους διακοπές, προσπαθούν να βρουν φθηνά
καταλύματα, όπου αυτά προσφέρονται.
Ωστόσο το σχήμα «υψηλές πληρότητες
και τιμές», επαναλαμβάνεται σχεδόν σε
όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στην Πάτμο,
τα μικρότερα και φθηνότερα δωμάτια,
με ανύπαρκτες πρακτικά ευκολίες, κό-

Το brand «Ελλάδα» πουλάει παγκοσμίως
Είναι χαρακτηριστικό ότι άνθρωποι της τουριστικής αγοράς υποστηρίζουν ότι τα
δύο χρόνια εγκλεισμού λόγω του κορονοϊού λειτούργησαν σαν ελατήριο ζήτησης
για διακοπές στην Ελλάδα από Έλληνες και ξένους. Το επιπλέον, όμως, ενεργειακό
κόστος που δεν υπολόγιζε κανείς μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές. Το brand «Ελλάδα», άλλωστε, αναδείχθηκε πρόσφατα ως το πέμπτο ισχυρότερο παγκοσμίως, προσελκύοντας παράλληλα ολοένα και υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου επισκέπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ζήτηση για ταξίδια από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει οδηγήσει στη δρομολόγηση περισσότερων από εννέα
ημερήσιων απευθείας πτήσεων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και της
εταιρείας TCI Research, η συνολική φήμη της Ελλάδας και της Αθήνας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως αυτή προκύπτει από τις διαδικτυακές συνομιλίες, υπερείχε έναντι των ανταγωνιστών (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία).

στιζαν γύρω στα 40 με 50 ευρώ τη βραδιά μέχρι πέρυσι και μπορούσε να βρει
κανείς διαθέσιμες διανυκτερεύσεις
ακόμα και τον Αύγουστο. Φέτος κοστίζουν 70 ευρώ και ο Αύγουστος είναι
όλος κλεισμένος, όπως και το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουλίου. Όσοι επιλέξουν την Πελοπόννησο για τις διακοπές
τους φέτος, και είναι πολλοί στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το κόστος
των ακτοπλοϊκών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται σε προορισμούς που μπορεί
κάποιος να φθάσει οδικώς φέρνει ανατιμήσεις και στις περιοχές αυτές.
Για παράδειγμα, τα λιγοστά μικρά
συγκροτήματα που υπάρχουν στη Δυτική Πελοπόννησο έχουν κατά 30% έως
και 50% υψηλότερες τιμές σε σχέση με
πέρσι και μικρές μόνο διαθεσιμότητες
για την καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά
αλλά και στη διαμονή κάνουν
όνειρο θερινής νυκτός για μια
οικογένεια την απόδραση
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Έργα υποδομών και πολιτικής προστασίας στη Δράμα 1,3 εκατ.
Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Στήριξη των κτηνοτρόφων και των
πέντε δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας», μετά τη
σχετική προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν ο
περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος
Μέτιος και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρόντος και
του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δράμας Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ.
Το έργο, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από
πόρους της περιφέρειας και προβλέπει την κατασκευή υποδομών
απαραίτητων για τη στήριξη της κτηνοτροφίας στις εξής
τοποθεσίες: Στη Μικρόπολη του Δήμου Προσοτσάνης, στον Βώλακα
του Δήμου Νευροκοπίου, στο Νικηφόρο του Δήμου Παρανεστίου,
στην Περιστεριά Κυργίων του Δήμου Δοξάτου και στον Ξηροπόταμο
του Δήμου Δράμας. Το έργο στοχεύει στη στήριξη των
κτηνοτρόφων της περιοχής και στην ενίσχυση της Πολιτικής
Προστασίας του ορεινού όγκου της Δράμας. Προς τούτο, υπεγράφη
επίσης προγραμματική σύμβαση της οικείας περιφέρειας με το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ίος

Κονδύλι 180.000 ευρώ
από την περιφέρεια
για αθλητικές υποδομές

Με 180.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την προμήθεια
και εγκατάσταση υλικών για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών
εγκαταστάσεων στο νησί της Ίου, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος που υλοποιεί για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
λειτουργικότητας των αθλητικών υποδομών στα νησιά. Προς
τούτο, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του δημάρχου Ιητών, Γκίκα
Γκίκα. Όπως επισημαίνεται στην προγραμματική σύμβαση, η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας
υλοποίησης των έργων είναι ο Δήμος Ιητών.

Ίασμος

«Καρατομήθηκε» ο δήμαρχος
Η αυτοαποκαλούμενη Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BTTADK) ανακοίνωσε τη
νύχτα της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα τη διαγραφή του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ
και του δημάρχου Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν. Όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση, «οι δρόμοι της BTTADK δεν διασταυρώνονται πλέον σε κανένα σημείο με τους διαγραφέντες».

!

Αμοργός

Έκτακτη επιχορήγηση
λειτουργίας μονάδων
αφαλάτωσης

Με το ποσό των 60.000 ευρώ επιχορηγούνται οι ΔΚ Καταπόλων και Αιγιάλης του
Δήμου Αμοργού για το 2022, με απόφαση του
γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης. Σημειώνεται πως η εν λόγω επιχορήγηση προστίθεται στην αυξημένη κατά 30.680 ευρώ επιχορήγηση που εξασφάλισε ο δήμος από το
υπουργείο Εσωτερικών, από την κατανομή
των ΚΑΠ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος. Παράλληλα, ο δήμος έχει αιτηθεί προς το
υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την
ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου την αύξηση του συνολικού ποσού που κατανέμεται στους δήμους
που λειτουργούν αφαλατώσεις από τους
ΚΑΠ, προκειμένου να καλυφθούν περαιτέρω
το αυξημένο κόστος λειτουργίας και η αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστημένων
αφαλατώσεων.

Η περιφέρεια χρηματοδοτεί
αναβάθμιση υποδομών
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

Τις μελέτες για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των
υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
χρηματοδοτεί η οικεία περιφέρεια. Προς τούτο, ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης αποφάσισε την ένταξη του σχετικού έργου, προϋπολογισμού
8.604.078,59 ευρώ, με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα
με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η χρηματοδότηση των
μελετών για την ανέγερση νέων κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής στη ΖΕΠ Κοζάνης, για τη στέγαση των
Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και για την ανέγερση νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών στην Καστοριά για τη στέγαση
του Τμήματος Μαθηματικών. Το έργο εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Παραδίδεται η «ολοκαίνουργια»
λεωφόρος Ποσειδώνος
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοδυτικά της Αθήνας, η τοπική οργάνωση του
ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να βγάλει
ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει το στέλεχός της
και πρώην δήμαρχο της πόλης
για τις εκλογές του 2023; Παρά
το γεγονός ότι θα γίνουν διαδικασίες για την επιλογή του
υποψηφίου, φαίνεται πως
έκριναν αναγκαία τη «στήριξη»
λόγω των πολλών φημών που
κυκλοφορούν από αντιπάλους
και… «φίλους»!

Φυσικό αέριο
σε 11 σχολεία

Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες επέκτασης του
δικτύου διανομής φυσικού αερίου
της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, συνολικού μήκους 2,6 χλμ.,
με σκοπό τη σύνδεση σχολείων και
δημοτικών κτιρίων στον Δήμο
Αχαρνών.
Η σύμβαση έργου που υπογράφηκε από τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό
αφορά την επέκταση του δικτύου
διανομής φυσικού αερίου εντός
των ορίων του δήμου και σύνδεση
του νέου δικτύου με το υφιστάμενο
δίκτυο της ΕΔΑ Αττικής στον Νομό
Αττικής. Όπως τονίζει ο κ. Βρεττός:
«Η υπογραφή της σύμβασης υπογραμμίζει την αγαστή συνεργασία
σε πνεύμα αλληλοκατανόησης των
δύο πλευρών και έχει ως στόχο να
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε
περιοχές που μέχρι πρότινος δεν
είχαν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου».

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης σε ένα νευραλγικό τμήμα της παραλιακής
λεωφόρου Ποσειδώνος, στη
συμβολή της με τη λεωφόρο Αλίμου και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής.
Έτσι, παραδίδεται στους οδηγούς με την
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου μια λεωφόρος με υψηλής ποιότητας αντιολισθηρή άσφαλτο, σύγχρονο φωτισμό Led και
τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά με θερμό
φως που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση άνω
του 65%, γεγονός που έχει ιδιαίτερη αξία
για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά
και την εξοικονόμηση πόρων σε αυτήν τη
δύσκολη περίοδο της ενεργειακής κρίσης.
Παράλληλα συντηρούνται σχολαστικά οι
κεντρικές νησίδες πρασίνου με εργασίες
που αφορούν την κλάδευση και τον καλλωπισμό των υπαρχόντων φυτών αλλά και την
καθαριότητά τους, ενώ εκτελείται συστηματικός καθαρισμός τουλάχιστον μία φορά

τον μήνα στο σύνολο των φρεατίων της παραλιακής λεωφόρου για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ομβρίων υδάτων.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης: «Συνεπείς στη δέσμευσή μας για ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο στην Αττική, παραδίδουμε στους οδηγούς ολοκληρωμένη τη λεωφόρο Ποσειδώνος, έναν δρόμο σύγχρονο
και ασφαλή. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς τη βελτίωση όλου του οδικού
δικτύου της Αττικής, έχοντας ως διαρκή
προτεραιότητα την ασφάλεια των οδηγών».
Η επόμενη λεωφόρος στην οποία θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια είναι η λεωφόρος Κηφισού,
στην οποία θα ξεκινήσουν άμεσα έργα για
τη βελτίωση του ασφαλτοτάπητα, ενώ θα
ενισχυθεί σημαντικά ο φωτισμός με την
αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών του αυτοκινητόδρομου με νέα Led
φωτιστικά υψηλής απόδοσης και χαμηλής
κατανάλωσης.

Δυνατότητες για νέα έργα
σε Νίκαια-Ρέντη
Η πορεία υλοποίησης έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής για τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και η προοπτική για τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων στα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον δήμαρχο Γιώργο Ιωακειμίδη. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το καλό
πλαίσιο συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί και το οποίο ήδη έχει αποτυπωθεί με τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων για την περιοχή, όπως η κατασκευή δικτύου ομβρίων στην
περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη, προϋπολογισμού
7.250.000 ευρώ, ενώ εξετάστηκε και η δυνατότητα χρηματοδότησης από την περιφέρεια
για την ανακαίνιση-αναβάθμιση του γηπέδου Καραμπίνη, έργο το οποίο αναμένεται να εκκινήσει άμεσα με προϋπολογισμό περί τα 500.000 ευρώ.

Επίδομα 1.000 ευρώ
στο πρώτο παιδί
Ακόμα 14 οικογένειες του Ηρακλείου Αττικής με χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν το επίδομα των
1.000 ευρώ, το οποίο τα τελευταία
χρόνια έχει θεσπίσει ο δήμος για
κάθε πρώτο παιδί που γεννιέται. Οι
σχετικές αιτήσεις εγκρίθηκαν στην
πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ και
τις επόμενες ημέρες τα χρήματα θα
πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Με την
κάλυψη των 14 αιτήσεων ανεβαίνουν σε 19 οι οικογένειες που θα λάβουν το επίδομα των 1.000 ευρώ
από την αρχή του 2022. «Αυτή την
περίοδο, που το δημογραφικό έχει
μπει στην κορυφή της ατζέντας, είναι ευκαιρία να θυμίσουμε σε όλους
τους συμπολίτες μας ότι ο Δήμος
Ηρακλείου Αττικής στέκεται στο
πλευρό τους με όσες δυνάμεις διαθέτει», τονίζει ο δήμαρχος Νίκος
Μπάμπαλος.

Γιορτή τεχνολογίας
και επιστήμης
Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου διοργανώνει Γιορτή Επιστήμης και Τεχνολογίας
και απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες να παρακολουθήσουν τις δημιουργίες των μαθητών των δημοτικών σχολείων του δήμου, που πραγματοποιήθηκαν από το τμήμα εργαστηρίου Steam.
Το εργαστήρι λειτούργησε στην πόλη το
χρονικό διάστημα Απριλίου - Μαΐου
2022, με στόχο να βοηθήσει τα μικρά
παιδιά να αξιοποιήσουν στοιχεία από
την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά και τις τέχνες. Τα
παιδιά δημιούργησαν πλούσιο υλικό, το
οποίο εκθέτουν στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης σήμερα, Τετάρτη 15
Ιουνίου 2022.
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«Μαϊμού» πράκτορας μοντέλων ανάγκαζε
ανήλικες να συμμετέχουν σε σκηνές πορνό
Εφιάλτη ζούσαν για περισσότερο από έναν χρόνο νεαρά κορίτσια στη Θεσσαλονίκη που πείστηκαν από 59χρονο ότι είχε πρακτορείο μοντέλων και θα τις φωτογράφιζε
για μεγάλες εταιρείες. Αντ’ αυτού τις ανάγκαζε να συμμετέχουν σε σκηνές πορνό εκβιάζοντας ότι σε περίπτωση
που αρνούνταν θα δημοσιοποιούσε τις φωτογραφίες και
τα βίντεό τους. Ο 59χρονος μετά την καταγγελία και την
αρχική του σύλληψη είχε εξαφανιστεί μέχρι που συνελήφθη στην Αγγλία και σήμερα καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο σε κάθειρξη οκτώ ετών για πορνογραφία ανηλίκων, χρηματική ποινή 18.000 ευρώ και οδηγήθηκε στις φυλακές. Έξι κοπέλες, μεταξύ των οποίων
τρεις 17χρονες, κατήγγειλαν τον 59χρονο το 2014 ότι πα-

ρίστανε τον πράκτορα μοντέλων και έτσι τις οδήγησε σε
διαμέρισμα που είχε στους Αμπελόκηπους.
Όπως περιέγραψαν στην κεκλεισμένων των θυρών δίκη, εκεί μαγνητοσκόπησε ευαίσθητες σκηνές με τις οποίες στη συνέχεια τις εκβίαζε αναγκάζοντάς τες να συμμετέχουν σε σκηνές πορνό. Εντύπωση προκάλεσε ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι φωτογράφισε ή βιντεοσκοπούσε γυμνές τις κοπέλες και αναγκάστηκε να το παραδεχτεί όταν προβλήθηκε σχετικό βίντεο στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος. Μετά την απόφαση επικράτησε ένταση,
καθώς οι νεαρές που ήταν στο δικαστήριο καταφέρθηκαν
στον καταδικασθέντα εκφράζοντας την ελπίδα να μείνει
σε όλη του τη ζωή στη φυλακή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόκκινη... θύελλα
η Ράπτη στα βραβεία
του ΕΒΕΑ

Βούτηξαν
τα ζαντολάστιχα
του Σωκράτη

Ντυμένη στα κόκκινα παραβρέθηκε
η Έλενα Ράπτη στην απονομή των επιχειρηματικών βραβείων του ΕΒΕΑ,
δίνοντας μάλιστα συγχαρητήρια για
την εξαιρετική διοργάνωση στον πρόεδρο Ιωάννη Μπρατάκο. Το κόκκινο
φόρεμα κολάκευε την καλλίγραμμη
σιλουέτα της βουλεύτριας της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ το κόκκινο κραγιόν που επέλεξε τόνιζε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η
Έλενα Ράπτη, παρά τις αυξημένες
επαγγελματικές της υποχρεώσεις,
δεν αμελεί να φροντίζει τον εαυτό της.

Θύμα κλοπής έπεσε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Θεσσαλονίκης Σωκράτης Δημητριάδης. Άγνωστοι
δράστες τού έκλεψαν τα ζαντολάστιχα από το αυτοκίνητό του, το
οποίο ήταν παρκαρισμένο κάτω
από το σπίτι του. Ο ίδιος ειδοποιήθηκε από φίλη για το περιστατικό και η εικόνα που αντίκρισε ο
αντιδήμαρχος όταν είδε το αυτοκίνητο ήταν αποκαρδιωτική.

Κοινά γενέθλια
έκαναν ο Τσαβλής
και η Αρχοντή
Μαζί γιόρτασαν τα γενέθλιά τους
ο Δρόσος Τσαβλής και η Χριστίνα
Αρχοντή. Μπορεί να μη βρίσκονται
στην ίδια δημοτική παράταξη, όμως
τους «δένουν» τα προβλήματα και
το αύριο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, οι
δύο δημοτικοί σύμβουλοι έσβησαν
από κοινού το γενέθλιο κεράκι σε
μια συνάντηση, παρουσία και της
Ιωάννας Σπανού.

Τρίτωσε σε λίγες μέρες το κακό για τον αντιδήμαρχο
Βέβαια, δεν ήταν το μοναδικό... χτύπημα για τον αντιδήμαρχο. Μέσα στο
εορταστικό τριήμερο κλήθηκε ο κ. Δημητριάδης από το αστυνομικό τμήμα να
παραλάβει ένα φανάρι που κλάπηκε από το σιντριβάνι-σύμβολο στην οδό
Εγνατία, ενώ άγνωστοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν το κτίριο της
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τρίτωσε το κακό για τον αντιδήμαρχο...

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επιστρέφει στη Β. Ελλάδα
ο Ανδρουλάκης
Σε Θεσσαλονίκη και Γιαννιτσά θα βρεθεί αυτή την
εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη θα μιλήσει σε κομματική εκδήλωση σε ξενοδοχείο της πόλης των Γιαννιτσών, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα επισκεφτεί την Άνω Τούμπα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου θα περιοδεύσει στην περιοχή. Μετά το τέλος της περιοδείας αναμένεται να βρεθεί σε καφέ
της περιοχής ώστε να συνομιλήσει με τους κατοίκους.

Πρωινή επίσκεψη αλεπούς
στον κήπο του Σιμόπουλου
Με έναν απρόσμενο επισκέπτη ήρθε αντιμέτωπος ο
Στρατός Σιμόπουλος. Ο βουλευτής
της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης
κατά την παραμονή του στο σπίτι
του στη Χαλκιδική
είδε έξω στον κήπο να κάνει βόλτες
μια μικρή αλεπουδίτσα, στην οποία έδωσε και όνομα. Μάλιστα, αφού
τράβηξε το σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο, το
οποίο και ανάρτησε στο Facebook, έγραψε στη λεζάντα: «Πρωινή επίσκεψη στο σπίτι μας στη Χαλκιδική από μια μικρή αλεπουδίτσα. Είναι κάπως
εξοικειωμένη με τους ανθρώπους. Σκέφτομαι να
της δώσω το όνομα “κυρά Σανούλα”».

Το ’ριξε στη... μελέτη
ο Νίκος Λιακόπουλος
Αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντά του ο νέος
γενικός γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκος
Λιακόπουλος. Ήδη μετά την ανακοίνωση του ονόματός του βρέθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο, είχε συναντήσεις με στελέχη της διοίκησης, ενώ ξεκίνησε
το... διάβασμα για να είναι απολύτως εντάξει στις
υποχρεώσεις του.

Ο Φίσκας για διευθυντής
της Διοικούσας Επιτροπής
Μετά τον ορισμό του Ζήση Ιωακείμοβιτς ως προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, αναμένουμε και το όνομα εκείνου που θα αναλάβει καθήκοντα του διευθυντή. Οι πληροφορίες λένε ότι τον Θόδωρο Καλλίτση θα διαδεχθεί ο Ανέστης
Φίσκας. Πρόκειται για ένα στέλεχος της νέας γενιάς,
προερχόμενο από την ΟΝΝΕΔ που είναι διευθύνων
σύμβουλος της Δημοτικής Εμπορικής και Τουριστικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς.
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Ξ

εκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της ψηφιακής πλατφόρμας που αφορά
την επιδότηση έως 50% των
ηλεκτρικών συσκευών, που θα δώσει
τη δυνατότητα σε 220.000 νοικοκυριά
να αντικαταστήσουν τα παλιά τους κλιματιστικά και ψυγεία.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Την άλλη εβδομάδα
ανοίγει η πλατφόρμα

amaliakatzou@gmail.com

Το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 του
ίδιου μήνα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 150 εκατομμύρια
ευρώ.
Σε αυτή την πρώτη φάση αφορά κλιματιστικά, καταψύκτες και ψυγεία,
ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο
έμπορος κατά την παράδοση των νέων
συσκευών να παραλάβει τις παλιές, οι
οποίες πρέπει να είναι λειτουργικές,
προκειμένου να τις παραδώσει για
ανακύκλωση.
Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται
από 30% έως 50% ανάλογα με το εισόδημα των οικογενειών. Ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα στοιχεία που χρειάζονται

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υπουργείο εκτιμά ότι αλλάζοντας
τις παλιές συσκευές με νέες τα νοικοκυριά θα εξοικονομήσουν έως 40% του
ετήσιου ενεργειακού τους κόστους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
κάνουν αίτηση με κωδικούς Taxisnet στο gov.gr. Με την είσοδο στην
πλατφόρμα θα χρειάζεται να έχουν
τρία στοιχεία, τον αριθμό ταυτότητας, τον ΑΦΜ και τον αριθμό παρο-

χής. Έπειτα θα δηλώνουν το είδος
της συσκευής που ενδιαφέρονται να
αλλάξουν.

Οι προϋποθέσεις
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, «ο καταναλωτής θα μπορεί να υποβάλει την
αίτησή του είτε στο gov.gr είτε στο κατάστημα που πουλάει τις συσκευές δίνοντας το ονοματεπώνυμό του, τον
ΑΦΜ του, τον αριθμό παροχής και δηλώνοντας ποια ή ποιες συσκευές θέλει
να αντικαταστήσει».
Στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών αναφέρθηκε ο υπουργός: «Η
επιδότηση θα αφαιρείται από το κα-

τάστημα, δηλαδή το κατάστημα θα
πουλάει τη συσκευή στον πελάτη
αφαιρώντας την επιδότηση που δικαιούται. Θα είναι ελεύθερη η επιλογή των συσκευών με μία προϋπόθεση, οι συσκευές που θα αγοράζονται
να πληρούν κάποια ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να παραδίδεται η παλιά συσκευή, η οποία θα
πρέπει να λειτουργεί κιόλας, και στη
συνέχεια από το κατάστημα θα παραδίδεται στα συστήματα διαχείρισης,
ώστε να ανακυκλωθούν αυτές οι συσκευές».
Οι συσκευές που μπορούν να ενταχ-

θούν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
είναι:
 ψυγεία
 καταψύκτες
 κλιματιστικά.
Οι συσκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιδότηση για την ανακύκλωση συσκευών είναι:
 πλυντήρια ρούχων
 πλυντήρια πιάτων
 ηλεκτρικές κουζίνες.

Στα 150 εκατ. ευρώ
ο προϋπολογισμός
του προγράμματος

Εξάμηνη παράταση για τον μειωμένο ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, εισιτήρια, γυμναστήρια, σχολές χορού
Παρατείνεται για έξι ακόμη μήνες, δηλαδή έως
και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση, στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια κινηματογράφου,
αθλητικών αγώνων, στις σχολές χορού και τα γυμναστήρια.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίοδος
εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έληγε κανονικά στο τέλος Ιουνίου, αλλά με διάταξη που
περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες η εφαρμογή του

μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες.
Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 35 του νομοσχεδίου, παρατείνεται έως και τις 31/12/2022 η εφαρμογή
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά
της ΔΚ ΕΧ2201, της παρ. 51 του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και
 για τα εισιτήρια κινηματογράφων
 για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών
τους
 για τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων
 για τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογι-

κούς κήπους
 για τις υπηρεσίες εστίασης
 για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και
 για τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης χορού του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα
ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
στα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη,
λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση των συνθηκών
δυσπραγίας στην οικονομία λόγω της πανδημίας
Covid-19 και της ενεργειακής κρίσης.
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ΕΛΛΑΔΑ
Έρχεται νέο πακέτο
επιδοτήσεων
στα καύσιμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκρηξη τζίρου στα 88 δισ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

αλματώδης άνοδος του
πληθωρισμού, η αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού και η εμφάνιση περισσότερου
χρήματος στην επίσημη οικονομία
μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτέλεσαν τους τρεις βασικούς λόγους για την εκτόξευση του
τζίρου των επιχειρήσεων κατά
33,5%, κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος
των επιχειρήσεων ενισχύθηκε κατά
22 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρσι,
φτάνοντας στα 88,28 δισ. ευρώ,
έναντι 66,112 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
περσινό τρίμηνο. Η εντυπωσιακή
ανάκαμψη του τζίρου εξαφάνισε
πλήρως τη μερική κάμψη της ζήτησης που σημειώθηκε τον Μάρτιο, ως
αποτέλεσμα των πρώτων επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και
της τροφοδότησης της ανοδικής κίνησης των τιμών σε ενέργεια, διατροφή και πρώτες ύλες. Επιπλέον, η
αύξηση αυτή αποτυπώνει και την
ισχυρή άνοδο του ΑΕΠ κατά 7% το α’
τρίμηνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

στον κύκλο εργασιών κατά το α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το
πρώτο τρίμηνο του 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία»
κατά 315,1%, ενώ τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Ενημέρωση
και Επικοινωνία», κατά 5,3%.

Άνοδος και τον Απρίλιο
Από την άλλη πλευρά, παρά την
έκρηξη του πληθωρισμού και τις αυξανόμενες αρνητικές παρενέργειες
του πολέμου στην Ουκρανία, ο Απρίλιος παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, η
οποία ενισχύθηκε από το τουριστικό
ρεύμα, αλλά και τη ζήτηση για αγορές κατά τη διάρκεια της πασχαλινής
περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του τζίρου τον

Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 31,6% σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, φτάνοντας τα 27,176 δισ. ευρώ,
έναντι 20,7 δισ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο του 2022
σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», κατά 272,6%. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο του 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες Σχετικές με
την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα», κατά 2,6%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα «Ορυχεία και Λατομεία»,
κατά 17,7%.

Πληθωρισμός και
«πλαστικό χρήμα»
απογείωσαν κατά 33,5%
τις πωλήσεις το α’ τρίμηνο

Το ακριβές ύψος του δημοσιονομικού περιθωρίου που θα χρηματοδοτήσει μια περαιτέρω μείωση των επιβαρύνσεων στις τιμές των καυσίμων
αναζητεί η κυβέρνηση. Όπως δήλωσε
χθες στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, θα υπάρξει και νέα παρέμβαση
για τις τιμές των καυσίμων, η οποία θα
ανακοινωθεί από την κυβέρνηση όταν
οριστικοποιηθεί το δημοσιονομικό
περιθώριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», τα προσωρινά στοιχεία του
προϋπολογισμού στο εξάμηνο αναμένεται να δημιουργήσουν πρόσθετο περιθώριο άνω των 200 εκατ. ευρώ, έτσι
ώστε στη συνέχεια και ανάλογα με τις
τάσεις στην αγορά των καυσίμων να
δοθούν είτε οριζόντιες είτε στοχευμένες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τον κ.
Γεωργιάδη, η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων δεν επιτρέπει την
ανακοίνωση μέτρων σε… καθημερινή
βάση, αλλά τη δημιουργία αποθέματος, που θα χρηματοδοτήσει όταν πρέπει ένα νέο πακέτο στήριξης.

Τι συζήτησε
ο Σταϊκούρας
με τον Λίντνερ
Τη δέσμευση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει απαρέγκλιτα τους στόχους για συνεχή μείωση του ελλείμματος και του
δημόσιου χρέους, αλλά με… μέτρο,
λόγω των συνεπειών της οικονομικής
κρίσης, διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στον
Γερμανό ομόλογό του και πρόεδρο των
Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ.
Ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε
για ακόμη μία φορά ότι η Ελλάδα δεν
αποτελεί πλέον τον «κακό μαθητή»
της Ευρωζώνης και με «όπλα» τους
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τις
επενδύσεις και τα τουριστικά έσοδα,
βγαίνει από την ενισχυμένη εποπτεία
και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την
ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Σημειώνεται ότι ο κ. Λίντνερ έχει χαρακτηριστεί ως… νέος Σόιμπλε, ενώ το
2015 είχε ζητήσει την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ με «κούρεμα» του
δημόσιου χρέους.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα
του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ

α ενεργειακά έργα που θα
καταστήσουν την Ελλάδα πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα
με τη γενική διευθύντρια Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντίτε
Τζουλ Γιόργκενσεν. Στη συνάντηση
συμμετείχαν επίσης η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, ο προέδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης και η
διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ
Μαρία Ρίτα Γκάλι.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η
σημασία της διασυνδεσιμότητας των
συστημάτων φυσικού αερίου των
βαλκανικών χωρών, η οποία μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση
της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας
των χωρών της περιοχής. Ο Έλληνας
υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις
ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ
επισήμανε ότι από την ανάπτυξη μιας
νέας γραμμής υψηλής τάσης με την
Αλβανία θα προκύψουν πολλαπλά
οφέλη, όπως η καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι κρίσιμες υποδομές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταυτόχρονα, τις συζητήσεις με την
επικεφαλής της DG Energy απασχόλησε η λίστα με τις ενεργειακές υποδομές που θα προτείνει η ελληνική

κυβέρνηση για χρηματοδότηση μέσω
του ευρωπαϊκού σχεδίου REPowerEU, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει «κλειδώσει».
Λέγεται ότι περιλαμβάνει 14 έργα και
μια δέσμη μέτρων και δράσεων για
την ενεργειακή εξοικονόμηση, με τα
συνολικά προς άντληση κεφάλαια να
φτάνουν περί τα 7-8 δισ. ευρώ.
Ανάμεσα στα έργα, η αναβάθμιση
του εθνικού συστήματος μεταφοράς
φυσικού αερίου (δηλαδή του ΔΕΣΦΑ),
η εγκατάσταση της νέας πλωτής δεξαμενής αποθήκευσης αερίου (FSU) στη
Ρεβυθούσα, το FSRU της «Διώρυγα
Gas» στην Κόρινθο, τα projects υδρογόνου Blue Med και Green HiPo, η
Υποθαλάσσια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Ν. Καβάλας, η αναβάθμιση δυναμικότητας των αγωγών IGB και TAP, το
δεύτερο FSRU της Gastrade στην

Αλεξανδρούπολη, καθώς επίσης οι
ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας Αιγύπτου και Ελλάδας - Βουλγαρίας.

FSU Ρεβυθούσα
Τέλος, άλλο έργο που αξίζει ειδική
αναφορά και περιλήφθηκε στην
«ατζέντα» της συνάντησης είναι η νέα
πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Ρεβυθούσα και να συμβάλει τα μέγιστα στην
αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου
της χώρας στην ευρύτερη περιοχή, με
ιδιαίτερη αντανάκλαση στην περιοχή
των Βαλκανίων ελέω μεγαλύτερης
δυνατότητας εξαγωγών αερίου προς
τις εκεί αγορές.
Το ειδικά εξοπλισμένο δεξαμενόπλοιο αναμένεται στη Ρεβυθούσα μέσα στον Ιούλιο και σε συνθήκες 100%

πλήρωσης θα έχει συνολική χωρητικότητα από 150.000 έως 174.000 κυβικά μέτρα. Στόχος είναι να αυξηθεί κατά 70% η σημερινή δυναμικότητα των
τριών υφιστάμενων χερσαίων δεξαμενών του τερματικού, από τα 225.000
κυβικά μέτρα σε τουλάχιστον 375.000
κυβικά μέτρα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης
του υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα
με την επικεφαλής της DG
Energy Ντίτε Τζουλ
Γιόργκενσεν, τα έργα που
θα καταστήσουν τη χώρα
πυλώνα της ΝΑ Ευρώπης

Κομισιόν: Εξετάζει νέο διάδρομο αερίου και υδρογόνου στην Ανατολική Μεσόγειο
«Παράθυρο» για την προώθηση του πολυσυζητημένου αγωγού EastMed και
την αξιοποίηση της υποδομής για τη
μεταφορά και πράσινου υδρογόνου,
πέραν του φυσικού αερίου, άφησε η
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν σε ομιλία που έκανε
χθες στο Πανεπιστήμιο Μπεν-Γκουριόν του Ισραήλ.
Συγκεκριμένα, μίλησε για δύο μεγάλα
διεθνή έργα που άπτονται των ελληνικών και
κυπριακών συμφερόντων. Το ένα είναι «ένας αγωγός αερίου και πράσινου υδρογόνου στην Ανατολική

Μεσόγειο» και το άλλο η γνωστή ηλεκτρική διασύνδεση Euroasia Interconnector, που φιλοδοξεί να συνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα.
Αν και η Λάιεν δεν αναφέρθηκε
λεπτομερώς στο έργο του αγωγού
πράσινου υδρογόνου και δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται στον EastMed, σχολίασε ότι και αυτή η υποδομή θα συμβάλει στην απανθρακοποίηση
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος:
«Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς οι δημοκρατίες μας είναι ενωμένες για να πολεμήσουν

τον εχθρό της κλιματικής αλλαγής».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο REPower EU,
που παρουσίασε η Κομισιόν πρόσφατα, προβλέπει
τη δημιουργία διαδρόμων υδρογόνου στη Μεσόγειο
ώστε να τροφοδοτηθεί η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό,
ένα πιθανό έργο που συζητείται, εκτός από τον EastMed με την παρούσα του μορφή, είναι ένας αγωγός που θα συνδέει τα ισραηλινά κοιτάσματα και το
κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» με την Κύπρο, όπου
στη συνέχεια είτε θα υγροποιείται το αέριο και θα
μεταφέρεται με πλοία προς Ευρώπη είτε μέσω του
αγωγού EastMed προς Ελλάδα.
Μ.ΜΑΣΤ.
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Αρνητικό το κλίμα στο χρηματιστήριο

Σ

ε πτωτικό κανάλι έχει εγκλωβιστεί το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους πωλητές
να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα
και τους αναλυτές να εμφανίζονται
ανήσυχοι για τη μεσοβραχυπρόθεσμη τάση. Είναι εμφανές ότι το αρνητικό διεθνές κλίμα επιφέρει
πλήγμα στην εγχώρια αγορά, η
οποία δεν έχει ούτε τα καύσιμα ούτε τη δυναμική να αντισταθεί στις
εισαγόμενες πιέσεις. Τεχνικά η παραμονή του Γενικού Δείκτη κάτω
από τις 899 - 883, όπου συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών
και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων, αυξάνει τις πιθανότητες για
υποχώρηση προς τις 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. Για τον FTSE 25 χάθηκε η σημαντική ζώνη στήριξης 2.170 - 2.135 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60
και 200 ημερών) και οι τελευταίες ελπίδες των αγοραστών εναποτίθενται στις 2.010 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.192,
2.200 - 2.240, 2.282 και 2.305 μονάδες.

Epsilon Net: Προς μέρισμα 0,035 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη διανομή μεικτού μερίσματος
ύψους 1,897 εκατ. ευρώ ή 0,035 ευρώ ανά μετοχή (συντελεστής φορολόγησης 5% παρακρατούμενος στην
πηγή) προτίθεται να προτείνει η διοίκηση της Epsilon Net στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της. Το ποσό αυτό είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου περσινού (0,01175 ευρώ), γεγονός που οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο που σημείωσε η καθαρή
κερδοφορία της εισηγμένης εταιρείας (το 2021 η Epsilon Net ανέβασε τον κύκλο εργασιών της από τα 21,7
στα 50,5 εκατ. ευρώ και την καθαρή της μετά από φόρους κερδοφορία από τα 3,35 στα 10,78 εκατ. ευρώ).

Καρέλιας: Αυξημένος 6,62% ο τζίρος α’ τριμήνου
Μικρή ανάκαμψη της τάξης του 6,62% κατέγραψε στο α’ τρίμηνο του 2022 ο τζίρος
της Καρέλιας συγκριτικά με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα και ανήλθε σε 280,9 εκατ.
ευρώ. Αυξημένα κατά 12,71% ήταν τα μεικτά
αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε
31,77 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η
κερδοφορία πιέστηκε, καθώς υποχώρησε
σε ποσοστό 8%-10%. Ειδικότερα τα κέρδη
προ φόρων ανήλθαν σε 28,19 εκατ. ευρώ (8,03% από το α’ τρίμηνο του 2021) και τα καθαρά κέρδη σε 21,7 εκατ. (-9,78%).

Eurobank: Η πρώτη
που καθιερώνει το υβριδικό
μοντέλο εργασίας
Η Eurobank καθιερώνει το νέο
υβριδικό μοντέλο
εργασίας και γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
που εφαρμόζει σε
σταθερή βάση τον
συνδυασμό εργασίας από το γραφείο και
εργασίας από το σπίτι για το προσωπικό
της. Το νέο μοντέλο που θα εφαρμοστεί
από τις 24 Ιουνίου προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα εργασίας από την κατοικία για δύο ή κατ’ εξαίρεση τρεις εργάσιμες μέρες την εβδομάδα οικειοθελώς
και κάλυψη από την τράπεζα του κόστους
που προκαλείται στον εργαζόμενο από
την τηλεργασία (work@home), με σεβασμό στις διατάξεις για την προστασία
προσωπικών δεδομένων.

Trastor: Στοχεύει
σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων
600 εκατ.
Στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της
Trastor σε 600 εκατ. από 351,5 εκατ. ευρώ, που είναι σήμερα, έως το 2025 στοχεύει η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΑΕΕΑΠ που σχεδιάζει τον οδικό χάρτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας ακινήτων.
Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την εξαγορά του ποσοστού που κατείχε η Värde
Partners η Πειραιώς διαθέτει το 96,75%
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ.

Flexopack: Διανέμει
μέρισμα 0,136 ευρώ
Η ΓΣ της Flexopack ενέκρινε ομόφωνα
τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε στις
31/12/2021 και ειδικότερα ενέκρινε αφενός μεν τη δημιουργία του τακτικού και
των ειδικών αποθεματικών της εταιρείας,
αφετέρου δε τη διανομή (καταβολή) προς
τους μετόχους της εταιρείας μερίσματος
συνολικού ποσού 1.591.006,06 ευρώ
(μεικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021 (1/1/2021 31/12/2021), ήτοι ποσού 0,136 ευρώ ανά
μετοχή (μεικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα
ανέλθει σε 0,1292 ευρώ ανά μετοχή.
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ΕΒΕΑ: Διάκριση
για Intracom Defense

Η ΒΙΑΝΕΞ στην 7η θέση
της λίστας με τους πιο
ελκυστικούς εργοδότες
Ποια είναι τα πέντε
νέα στελέχη της Gizelis

Για άλλη μια χρονιά η ΒΙΑΝΕΞ συμπεριλήφθηκε
στο Top10 των πιο ελκυστικών εργοδοτών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην 7η θέση της κατάταξης,
σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Employer Brand
που πραγματοποίησε η Randstad στην Ελλάδα για
το 2022. Ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος σημείωσε σχετικά με τη διάκριση της ΒΙΑΝΕΞ: «Στη ΒΙΑΝΕΞ δεν έχουμε σταματήσει να αναπτυσσόμαστε και ταυτόχρονα να επενδύουμε στους
ανθρώπους μας, με την προσθήκη θέσεων εργασίας, με συνεχείς εκπαιδεύσεις και σεμινάρια. Παρά τις προκλήσεις των καιρών, για το 2022 αυξήσαμε τους εργαζομένους μας, ενώ διατηρούμε και τα
υψηλά ποσοστά ικανοποίησής τους. Είμαστε πολύ
χαρούμενοι για άλλη μια χρονιά για τη διάκριση αυτή, που αποτελεί επιστέγασμα της εταιρικής μας φιλοσοφίας για ποιότητα στην παραγωγή και φυσικά
φροντίδα προς τον άνθρωπο».

Disney+: Στα 8,99 €
η μηνιαία συνδρομή

Η Gizelis SA ενισχύει σταθερά το ανθρώπινο δυναμικό της με στόχο να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες και
αναπτυξιακές απαιτήσεις των πελατών της.
Εντάσσει στην ομάδα της πέντε νέα υψηλής
τεχνικής κατάρτισης και εξειδίκευσης στελέχη με στόχο να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις και προϊόντα που διασφαλίζουν στους
πελάτες της υψηλές επιδόσεις σε όρους παραγωγικότητας, ποιότητας, κόστους και αξιοπιστίας. Στην ομάδα της Gizelis SA ανήκουν
πλέον οι Θανάσης Ανδρούτσος, Χρήστος
Γκουρτσογιάννης - application engineer,
Κωνσταντίνος Καμπούρης - chief technology
officer, Αντώνης Μανικάκης - production
planning engineer και Ηλίας Σουσδές - technical director.

Elevate Greece:
Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

H Intracom
Defense (IDE)
τιμήθηκε από
το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
(EBEA) με το
Βραβείο Έρευνας - Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέγαρο,
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών της κυβέρνησης και εκπροσώπων φορέων. Το βραβείο παρέλαβε
από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως και τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ
Ιωάννη Μπρατάκο ο διευθύνων σύμβουλος
της IDE Γεώργιος Τρουλλινός.

Standard Bank:
Μικρή αύξηση των εσόδων
Η Standard Bank Group ανακοίνωσε ότι κατέγραψε χαμηλή, διψήφια αύξηση εσόδων
στο α’ πεντάμηνο του έτους και αναμένει ότι
τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν στο α’
εξάμηνο. Η τράπεζα τόνισε ότι η αύξηση των
εσόδων για το α’ πεντάμηνο υπερβαίνει την
αύξηση του κόστους, παρά τα υψηλότερα
κόστη του προσωπικού και τις γενικότερες
πληθωριστικές πιέσεις. Οι χρεώσεις για
απομείωση πίστωσης κατά την περίοδο ήταν
οριακά χαμηλότερες σε ετήσια βάση και το
ποσοστό πιστωτικών ζημιών στο πεντάμηνο
ήταν στο χαμηλότερο εύρος των εκτιμήσεων
της εταιρείας για 70-100 μονάδες βάσης.

Το Disney+, η streaming υπηρεσία της Walt Disney Company, ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ελλάδα. Το βασικό κόστος συνδρομής διαμορφώνεται
στα 8,99 € για μηνιαία συνδρομή ή 89,90 € για ετήσια συνδρομή. Με πάνω από 800 ταινίες, περισσότερες από 450 σειρές και μια συλλογή από 120 αποκλειστικές, πρωτότυπες σειρές και ταινίες των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic
και γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει
στους fans το καλύτερο περιεχόμενο, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση
του κεφαλαίου κίνησης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για νεοφυείς επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την πανδημία, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Με σχέδιο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την 2η πρόσκληση ΕΣΠΑ 34 εκατ.
ευρώ για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις Elevate Greece που επλήγησαν από την πανδημία», επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Δίνοντας δυναμικά το «παρών», η Cardlink
συμμετείχε στις εκθέσεις eCommerce & Digital Marketing Expo και 12η Health Expo, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα στις
14-15 και 21-22 Μαΐου. Με έμφαση στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, η εταιρεία
παρουσίασε προϊόντα και λύσεις πληρωμών
προηγμένης τεχνολογίας για το ηλεκτρονικό
επιχειρείν και τον κλάδο της υγείας. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, μέσα από live demos
και 1:1 συναντήσεις με πελάτες, οι επισκέπτες
των εκθέσεων είδαν την αυξημένη λειτουργικότητα και την ευχρηστία όλων των μοντέλων
της νέας γενιάς Android POS, καθώς και της
πλατφόρμας πληρωμών Cardlink POSsible
και εφαρμογών που προσφέρουν στον χρήστη
ακόμη περισσότερες δυνατότητες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cardlink: Ποιες καινοτόμες
εφαρμογές παρουσίασε
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Σήμερα κληρώνει…
ήμερα κληρώνει για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη στην
Ευρώπη. Στη Νιόν της Ελβετίας, ο πρωταθλητής θα μάθει
τον πρώτο του αντίπαλο στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου θα τοποθετηθεί στο γκρουπ
των ισχυρών. Όπως ισχυροί θα είναι
και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στον 2ο προκριματικό του Conference League. Ο
Παναθηναϊκός θα πάρει μέρος στον 3ο
προκριματικό γύρο και η σχετική κλήρωση θα γίνει στις 18 Ιουλίου.
Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στον 3ο
προκριματικό γύρο, επίσης θα είναι
στο γκρουπ των ισχυρών, όπως και στα
πλέι οφ, που είναι το τελευταίο στάδιο
πριν από τους ομίλους της μεγαλύτε-

Σ

ρης διασυλλογικής διοργάνωσης του
πλανήτη. Αν περάσουν στους ομίλους
οι «ερυθρόλευκοι», θα τοποθετηθούν
στο 4ο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Θα δώσουν τα δυο τους παιχνίδια στις 19 ή 20 Ιουλίου και τον επαναληπτικό μία εβδομάδα αργότερα.
Οι μοναδικοί γνωστοί υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη σημερινή
κλήρωση είναι η Μακάμπι Χάιφα και η
Ζυρίχη. Οι υπόλοιποι αντίπαλοί του θα
προκύψουν από τις αναμετρήσεις του
1ου προκριματικού γύρου του Champions League. Και δεν είναι όλοι εύκολοι. Μπορεί να πέσει επάνω στην
Καραμπάχ, τη Μάριμπορ, τη Σλόβαν ή
τη Λουντογκόρετς, από την οποία αποκλείστηκε την περασμένη σεζόν. Ή

ακόμα να κληρωθεί με τη νορβηγική
ομάδα-θαύμα Μπόντο Γκλιμτ, που διέλυσε 6-2 τη Ρόμα! Έχει όμως και τους
εύκολους αντιπάλους, όπως η Ντουντελάνζ, η Λίνκολν κ.ά.
Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα
δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια στο
Conference League στις 21 Ιουλίου
και τους επαναληπτικούς μία εβδομάδα αργότερα. Οι «πράσινοι», ως Κυπελλούχοι, έχουν περισσότερο χρόνο
ανάπαυσης και προετοιμασίας, αφού
στον 3ο προκριματικό γύρο θα παίξουν
στις 4 και 11 Αυγούστου.
Όσον αφορά τους αντιπάλους του
ΠΑΟΚ και του Άρη, αυτοί δεν είναι εύκολοι. Και ναι μεν ο «δικέφαλος»
έφτασε μέχρι τους «8» της διοργάνω-

σης την περασμένη σεζόν, αλλά ο
Άρης αποκλείστηκε από την ουκρανική Κόλος Κοβαλίβκα. Πιο δυνατοί είναι σαφώς η τουρκική Κόνιασπορ, ο
Άρης Λεμεσού, η Καμπάλα από το
Αζερμπαϊτζάν, η πολωνική Ρακόφ των
Σβάρνα και Παπανικολάου.

Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ
και ο Άρης θα μάθουν
τους αντιπάλους τους
στα ευρωπαϊκά Κύπελλα
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«Υπάρχει μαύρο χρήμα στο ποδόσφαιρο»

Η ιστοσελίδα Footy Headlines, που ασχολείται
με εμφανίσεις ομάδων και κάθε μήνα… εκλέγει
μέσω ψηφοφορίας τις χειρότερες και τις καλύτερες, «έβγαλε» τη νέα φανέλα της ΑΕΚ ως χειρότερη του Μαΐου! Η νέα φανέλα της Ένωσης, η πρώτη
που παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό, ήταν σχεδόν… αποκρουστική, με το τιγρέ ντιζάιν. Η δεύτερη
και η τρίτη κατά γενική ομολογία άρεσαν. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι εμφανίσεις Λίβερπουλ
και Μπάγερν Μονάχου.

Σ

την έρευνα που διεξάγει ο
πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης άρχισαν να
ανοίγουν στόματα. Ο πρώην διαιτητής και τέως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Πέτρος Κωνσταντινέας σε δηλώσεις
του στην εκπομπή «Η Δίκη στο Open»
τόνισε: «Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαιτητές με ξενοδοχεία, δεν ξέρω αν
υπάρχουν βουλγάρικες πινακίδες.
Προφανώς και υπάρχει μαύρο χρήμα
στο ποδόσφαιρο. Οι διαιτητές είναι
μέρος του ποδοσφαίρου». Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ο ίδιος είναι «λευκό
πανί». Ανάλογες καταθέσεις έχει δώσει και ο άλλοτε διαιτητής Ηλίας Καραμάνης, ενώ ο Σωτήρης Βοργιάς,
επίσης πρώην ρέφερι, είχε δηλώσει
ότι υπάρχουν διαιτητές με ξενοδοχεία και μεγάλα τζιπ 5.000 κυβικών
που δεν δικαιολογούνται.

Αισθητικά οι πιο κιτς φανέλες

Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», ο κ. Βουρλιώτης έχει
συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία που
προκαλούν απορίες, τουλάχιστον
για διαιτητές που βρέθηκαν με με-

γάλα ποσά που πρέπει να δικαιολογήσουν. Η έρευνα της Αρχής γίνεται
σε βάθος δεκαετίας. Μόλις περατωθεί, σειρά θα πάρουν παράγοντες
του ποδοσφαίρου.

Μετά τη Σακίρα, τον… χωρίζει
και η Μπαρτσελόνα
Μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του με τη διάσημη τραγουδίστρια της ποπ Σακίρα, ο Καταλανός
κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ ειδοποιήθηκε ότι δεν υπολογίζεται από τον σύλλογο. Όχι εξαιτίας του χωρισμού του, φυσικά. Ο Πικέ συναντήθηκε
με τον Λαπόρτα, του ανέφερε ρητά πως δεν
θα φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου
του, έτσι, αν η Μπάρτσα αγοράσει κεντρικό
αμυντικό, θα τον κάνει… αναπληρωματικό.

Πριμ 1 εκατ. ευρώ
στους διεθνείς

Ο Γιάννης με Ρέμο και Ιτούδη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύντροφό του Μαράια και τα αδέρφια του πήγαν για λίγες μέρες
ξεκούρασης, αλλά και… ξεφαντώματος στην Κύπρο, όπου συνάντησαν τον Αντώνη Ρέμο, που έδινε
συναυλία στο «νησί της Αφροδίτης». Και όπως ήταν αναμενόμενο, διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Κατά πληροφορίες, συναντήθηκε και με τον νέο τεχνικό της Εθνικής μας ομάδας και συζήτησαν για
το Eurobasket 2022 που θα γίνει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Χρυσό ο Τσαπατάκης στη Μαδέιρα
Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αντώνης Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης ΑμεΑ που έγινε στη Μαδέιρα της
Πορτογαλίας. Ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Τόκιο έγραψε ιστορία στον τελικό των 100 μέτρων πρόσθιο SB4, καθώς είχε
χρόνο 1:36.27 και βρέθηκε στην πρώτη θέση, με την επίδοσή του
να αποτελεί και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ανήκε
στον ίδιο με 1:36.33 από τις 18 Ιουλίου 2015 στην Αγγλία.

Η ΕΠΟ εξασφάλισε ήδη 2 εκατ. ευρώ από την
πρωτιά στον όμιλο της Εθνικής στο Nations League και ο νέος πρόεδρος Τάκης Μπαλτάκος μοίρασε τα μισά στους διεθνείς. Σημαντική κίνηση που
άρεσε στους διεθνείς και το ανέφεραν στον Μπαλτάκο. Όχι τόσο για τα χρήματα, για τους περισσότερους άλλωστε είναι ψίχουλα, αλλά η ίδια η κίνηση
του νέου προέδρου μέτρησε.

Με υπερκόπωση στο
νοσοκομείο ο Χατζηγιοβάνης
Στο νοσοκομείο με υπερκόπωση μεταφέρθηκε ο
διεθνής επιθετικός, πρώην του Παναθηναϊκού και
νυν της τουρκικής Ανκαραγκούτσου, Τάσος Χατζηγιοβάνης! Μετά το ματς της Εθνικής με το Κόσοβο
στον Βόλο (2-0), όπου ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε από τον Πέτρο Μάνταλο, ο 25χρονος
Χατζηγιοβάνης αισθάνθηκε αδιαθεσία, παρουσιάζοντας συμπτώματα εξάντλησης. Προληπτικά, λοιπόν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι καλά
στην υγεία του και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
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ΕΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

POLITICAL ΑRT

«Αυτός, ο Άλλος
και το Παντελόνι του»

Ο

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μόνος του
στη σκηνή. Ξανά. Γίνεται «Αυτός». Μιλά για το ξόδι κάποιου «Άλλου» και για
το «Παντελόνι» του!
Ο πρωταγωνιστής των τηλεοπτικών «Συμπέθερων από τα Τίρανα» παρουσιάζει «δύο έργα σε
ένα» του κορυφαίου Ιάκωβου Καμπανέλλη, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του σπουδαίου Νεοέλληνα δημιουργού. Η αστεία και συνάμα συγκινητική
παράσταση «Αυτός, ο Άλλος και το Παντελόνι
του», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάνου Καρατζογιάννη, είναι η καλλιτεχνική προσφορά των
δύο καλλιτεχνών στο « Έτος Καμπανέλλη 2022»,
παρουσιάζοντας το επικό αριστουργηματικό μονόπρακτο με τις εναλλαγές συναισθημάτων.

Στο πρώτο μέρος της παράστασης ο θεατρικός
«ήρωας» μας χαρίζει αβίαστα το γέλιο σατιρίζοντας τη ματαιοδοξία και τις μικρότητες της ανθρώπινης φύσης.
Στο δεύτερο μέρος, το δυσαναπλήρωτο κενό
της μάνας γίνεται σπαρακτικός μονόλογος με μόνους ακροατές τα έπιπλα του σπιτιού του. Συγκατοικεί με τις φορτισμένες αναμνήσεις και τις
φαντασιώσεις που του προκαλεί η αβάσταχτη μοναξιά. Η υποσυνείδητη ανάγκη του να «έχει έναν
άνθρωπο» εκφράζεται άλλοτε με υποδόριο χιούμορ και άλλοτε με ακραιφνή ευαισθησία.
Άλλωστε, η πίκρα, η γεμάτη από μοναξιά μελαγχολία, το καυστικό χιούμορ, η αγάπη και η νοσταλγία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα
όχι μόνο των συγκεκριμένων μονόπρακτων αλλά και ολόκληρου
του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη, που φέτος, εκατό χρόνια
από τη γέννησή του, τιμάμε τη
μνήμη του και την προσφορά του
στο θέατρο, στον κινηματογράφο
και τη λογοτεχνία μας.
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουλίου στο Μαλεζίβι
της Κρήτης, ενώ θα έχει την τιμητική της στη γενέτειρα του Ιάκωβου Καμπανέλλη, τη Νάξο
(φεστιβάλ), στον Πύργο Μπαζαίου στις 11 Αυγούστου.
Το έργο τελεί υπό την αιγίδα
και υποστήριξη του υπουργείου

Πολιτισμού και έχει την αρωγή του Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων.

Το σημείωμα του σκηνοθέτη
«Η αγάπη μου για τους μονολόγους είναι παλιά,
από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’50, τότε
που για πρώτη φορά είδα πως υπάρχουν και θεατρικά αυτής της μορφής. Ήταν και πάλι στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Έως τότε δεν ήξερα πως είναι δυνατόν να υπάρχει μονόπρακτο με
ένα μόνο πρόσωπο επί σκηνής -κι όμως να μην
είναι ένα. Ούτε θα μπορούσα να φανταστώ ότι είναι δυνατόν ένας ηθοποιός, όσο μάστορης κι αν
είναι, να “μονολογεί” επί μισή ώρα επί σκηνής, κι
όμως να καθηλώνει τους θεατές», αποκάλυψε ο
Μάνος Καρατζογιάννης. Και συνέχισε: «Αυτή δα
είναι και η μαγεία ενός μονολόγου, αυτή η μοναξιά του ενός προσώπου επί σκηνής, μοναξιά που
ρευστοποιεί τα συγκεκριμένα του περίγυρου σε
ύλη φαντασίας, ονείρου, σκέψης, δίνοντάς τους
έτσι μιαν παραπανιστή σημασία και άπλα».

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα
στις 8 Ιουλίου στο Μαλεζίβι της
Κρήτης, ενώ θα έχει την τιμητική
της στη γενέτειρα του δημιουργού,
τη Νάξο, στον Πύργο Μπαζαίου,
στις 11 Αυγούστου
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Από την Κύπρο με αγάπη

Έναν χρόνο μαζί

Βόλτα στη Σαχάρα

Επέτειος γάμου για την Ευγενία Δημητροπούλου και τον σύζυγό της Στέλιο Βλατάκη. Η
πρωταγωνίστρια και μαμά της
υιοθετημένης κορούλας τους
από τη Σιέρα Λεόνε, με αφορμή
τη συμπλήρωση ενός έτους από
την ημέρα που αντάλλαξε όρκους αγάπης και πίστης με τον
αγαπημένο της, δημοσίευσε
φωτογραφία από τη γαμήλια τελετή, σχολιάζοντας τρυφερά, «1
year» συνοδεύοντάς τη με μια
καρδούλα!

Ο

ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε μεγάλη πέραση στις γυναικείες καρδιές ακόμα
και της Κύπρου! Στο ασπρόμαυρο ντοκουμέντο που έδωσε ο
Άρης Λουπάσης στη δημοσιότητα, αποκάλυψε το backstage του ενσταντανέ: «Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με θαυμάστριές του στη Λεμεσό
στα πλαίσια της θεατρικής περιοδείας που πραγματοποιεί σε Ελλάδα
και Κύπρο τη σεζόν 1962-63. Έναν χρόνο πριν θα επισκεφθεί και πάλι
το πανέμορφο “νησί της Αφροδίτης” για τα γυρίσματα της αστυνομικής ταινίας της Φίνος Φιλμ “Ο θάνατος θα ξανάρθει”, ένα εκπληκτικό
φιλμ μυστηρίου που δυστυχώς έχει προβληθεί ελάχιστα από την ελληνική τηλεόραση. Η επιλογή των θεατρικών έργων γίνεται σε συνεργασία με την τότε σύντροφό του, τη σπουδαία κυρία του θεάτρου Δέσπω Διαμαντίδου, η οποία για τα επόμενα εννέα χρόνια θα αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του».

Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Νίκος Κοκλώνης. Πέταξε για την Αίγυπτο με ιδιωτική πτήση,
παρέα με τα κορίτσια του Κατερίνα Καινούργιου
και Πηγή Δεβετζή, χαρίζοντάς τους ένα πολυτελέστατο τριήμερο ξεκούρασης. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, ιδιαίτερα για την έρημο. «Ξεκάθαρα μια lifetime εμπειρία. Η μοναδική γοητεία των άγονων αυτών περιοχών του κόσμου δεν με άφησε ασυγκίνητη,
για την ακρίβεια με συγκλόνισε. Έμαθα τα πάντα
για τους Βεδουίνους», εξομολογήθηκε στο Instagram.

Ερμήνευσε άριες

Αμέτρητοι κουμπάροι!

Ένα live εντελώς διαφορετικό έδωσε ο
Ησαΐας Ματιάμπα. Ο τραγουδοποιός συμμετείχε σε συναυλία κλασικής μουσικής ερμηνεύοντας άριες και lied του Schubert,
αποκαλύπτοντας στο Instagram: «Σπουδάζω κλασικό τραγούδι δέκα μήνες περίπου!
Το ταξίδι αυτό είναι μακρύ και δύσκολο, αλλά δηλώνω τρελά ερωτευμένος! Χθες συμμετείχα πρώτη φορά σε μια υπέροχη μουσική βραδιά, περιτριγυρισμένος από υπερταλαντούχες φωνές, ερμηνεύοντας μια προκλασική άρια και ένα lied Schubert».

Ραντεβού στην Πάρο
Και μαζί και χώρια φέτος το καλοκαίρι η Δέσποινα Βανδή με τον
Βασίλη Μπισμπίκη. Το ερωτευμένο ζευγάρι αντί να απολαύσει το
καλοκαιράκι «θα οργώσει» την Ελλάδα, η μεν τραγουδίστρια με
προγραμματισμένα live, ο δε ηθοποιός με την παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Ωστόσο, τις λίγες ημέρες διακοπών τους θα
τις περάσουν στην Πάρο, φιλοξενούμενοι του Λάκη Λαζόπουλου,
ο οποίος διαθέτει ένα εκπληκτικό εξοχικό.

Οι μελλόνυμφοι Κόνι Μεταξά και Μάριος Καπότσης μετρούν αντίστροφα για τον πολυαναμενόμενο γάμο τους τον Ιούλιο στα Χανιά. Ο Ολυμπιονίκης αποκάλυψε πως η σύντροφός του ανέλαβε όλες τις προετοιμασίες της τελετής αλλά
και του wedding party, δηλώνοντας: «Δεν έχω
δει ούτε τις μπομπονιέρες. Θα έχω τρεις κουμπάρους και η Κόνι τις δικές της κουμπάρες. Ο
Λευτέρης Πανταζής θα πει κάποια τραγούδια, αν
θέλουν θα πουν η Ελένη Φουρέιρα και ο Αντώνης Δημητριάδης».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

Το κάπνισμα βλάπτει και το δέρμα

Τ

ο κάπνισμα δεν βλάπτει μόνο την υγεία
μας αλλά και το δέρμα μας! Οι ειδικοί
αναφέρουν πως το κάπνισμα συμβατικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων ή άλλων
προϊόντων καπνού μπορεί να προκαλέσει πολλές
δερματικές βλάβες. «Τα συμβατικά τσιγάρα περιέχουν τοξικές ουσίες οι οποίες προκαλούν πρόωρη γήρανση του δέρματος και πολλές δερματικές διαταραχές και παθήσεις. Επιπλέον, όσοι ήδη
πάσχουν από δερματικά νοσήματα μπορεί να τα
δουν να επιδεινώνονται εξαιτίας του», λέει ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος Μάρκος Μιχελάκης,
από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα επιταχύνει τη διαδικασία της γήρανσης, συμβάλλοντας
στην εμφάνιση ρυτίδων. Οι ρυτίδες αρχίζουν να
γίνονται εμφανείς μετά την πρώτη δεκαετία καπνίσματος, ενώ είναι ιδιαίτερα έντονες γύρω από
το στόμα. Στην πραγματικότητα, οι καπνιστές αναπτύσσουν βαθιές ρυτίδες ανάμεσα στα χείλη και
στη μύτη (ρινοχειλικές πτυχές) και πιο έντονες
ρυτίδες στα χείλη και κάτω από αυτά, επειδή χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μυς του στόματος σε
κάθε ρουφηξιά του τσιγάρου τους. Επίσης αναπτύσσουν πιο βαθιές ρυτίδες στο δέρμα στα πλάγια των ματιών (πόδι της χήνας) λόγω της θερμότητας από την καύση των τσιγάρων και την τάση να
μισοκλείνουν τα μάτια για να μην μπει καπνός στο
εσωτερικό τους.
Επειδή, εξάλλου, πολλά από τα 4.000 χημικά

των συμβατικών τσιγάρων καταστρέφουν τις ίνες
κολλαγόνου και ελαστίνης, οι καπνιστές έχουν
και πιο έντονη χαλάρωση και σακούλιασμα του
δέρματος όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στον
λαιμό, τη γνάθο, ακόμα και στο εσωτερικό των
βραχιόνων και σε άλλα σημεία του σώματος. Οι
καπνιστές έχουν φτωχό τόνο επιδερμίδας, λόγω
της χρόνιας έλλειψης οξυγόνου και θρεπτικών
συστατικών.
Ο τόνος της επιδερμίδας είναι η χροιά της επιφανειακής στιβάδας του δέρματος. Σε πολλούς
καπνιστές το πρόσωπο γίνεται ωχρό και σε άλλους έχει ανομοιόμορφη χροιά, με τις αλλαγές να
παρατηρούνται σταδιακά κατά τα πρώτα χρόνια
από την έναρξη του καπνίσματος. Διαφορά μπορεί να παρατηρηθεί και στα χείλη (το χρώμα τους
μπορεί να σκουρύνει σε όλη την επιφάνειά τους ή
κατά τόπους) και στο δέρμα των δακτύλων των χε-

ριών (κιτρινίζουν από τη νικοτίνη). Επιπρόσθετα,
μπορεί να επιταχυνθεί η εμφάνιση στιγμάτων (κηλίδες) λόγω ηλικίας. Το κάπνισμα συμβατικών
τσιγάρων μπορεί ακόμα να επιταχύνει τη λέπτυνση των μαλλιών, να αυξήσει τον κίνδυνο τριχόπτωσης και να διπλασιάσει τον κίνδυνο ψωρίασης. Εμποδίζει, επίσης, την επούλωση των πληγών και αυξάνει την πιθανότητα δερματικών μολύνσεων και μιας σχετικά συχνής μορφής καρκίνου (ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) στα χείλη.

Η συνήθεια αυτή επιταχύνει
τη διαδικασία της γήρανσης,
συμβάλλοντας
στην εμφάνιση ρυτίδων

Προσοχή και στα ηλεκτρονικά
«Προβλήματα δεν δημιουργούν μόνο τα συμβατικά τσιγάρα αλλά και τα ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προωθούνται ως καλύτερη εναλλακτική λύση από τα συμβατικά, αλλά βλέπουμε ολοένα περισσότερους ασθενείς με δερματικές βλάβες εξαιτίας τους. Όπως συμβαίνει
με τα συμβατικά τσιγάρα, έτσι και η ουσία στα ηλεκτρονικά διασπά το κολλαγόνο και την ελαστίνη, οδηγώντας σε πρόωρες ρυτίδες και γήρανση. Η νικοτίνη ενοχοποιείται επίσης για την επιβράδυνση της επούλωσης των πληγών. Για αυτό τον λόγο οι χειρουργοί συνιστούν στους ασθενείς να κόβουν το κάπνισμα πριν και ύστερα από μια εγχείρηση: η τομή δεν θα κλείσει εύκολα
με το τσιγάρο», τονίζει ο κ. Μιχελάκης.
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς τα κοινωνικά και επαγγελματικά ζητήματα θα βρεθούν σήμερα στις αναζητήσεις σας. Μπορεί επίσης να κάνετε μια νέα κίνηση που αφορά επαγγελματικό προσανατολισμό,
αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε κάθε λεπτομέρεια που θα πέσει στην αντίληψή σας. Με
αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τα λάθη που μπορεί
να δημιουργηθούν, γιατί δεν θα έχετε ολοκληρωμένη άποψη των καταστάσεων γύρω σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρξει η
δυνατότητα να κάνετε κάποια πράγματα με ευκολία και χωρίς άγχος σε σχέση με τα επόμενα δύο
δεκαήμερα του ζωδίου σας. Επίσης, ένα ταξίδι ή
μια μετακίνηση θα σας δώσει ικανοποίηση.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Σήμερα θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε κάποια
οικονομικά θέματα, ενώ θα βρεθείτε σε μια έντονη αναζήτηση οικονομικών πόρων και συναισθηματικών υποθέσεών σας, που σίγουρα χρειάζονται φροντίδα και καλή διαχείριση.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η Σελήνη στο
διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας θα
σας δημιουργήσει έντονη συναισθηματική αναζήτηση. Επίσης θα έχετε την ανάγκη να βρεθείτε
κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σ

ήμερα δεν θα υπάρξουν έντονες
πλανητικές όψεις, αλλά η χθεσινή
Πανσέληνος επηρεάζει το πλανητικό
σκηνικό. Βέβαια η Σελήνη περνά στο
ζώδιο του Αιγόκερου, όπου αλλάζει τις ενέργειες
και αρχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για πιο
πρακτικά θέματα. Τα ζώδια της Γης του πρώτου
δεκαημέρου θα έχουν ένα θετικό εκτόπισμα στα
καθημερινά τους θέματα.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Το σπίτι και η οικογένεια θα είναι το σημείο αναφοράς σας σήμερα. Θα έχετε πιθανότατα αρκετά
καλή διάθεση, κυρίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου, κάτι που θα σας δημιουργήσει εξωστρέφεια και θα σας εξασφαλίσει καλές επαφές με
τους άλλους.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, κυρίως του πρώτου
δεκαημέρου, πολλά θέματα θα σας απασχολήσουν, ενώ οι μετακινήσεις σας θα γίνουν πιο συχνές και θα έχουν μια ουσία και ένα σίγουρο
αποτέλεσμα.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η χθεσινή Πανσέληνος, στο δικό σας ζώδιο, θα
σας επηρεάσει αρκετές μέρες ακόμη, μέχρι να
ξεκινήσει το Νέο Φεγγάρι και σταδιακά να φύγει
η επιρροή του από εσάς. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει
να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα πριν τα αποφασίσετε, γιατί βρίσκεστε σε ψυχολογική αναστάτωση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο δικό σας ζώδιο και
εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια συναισθηματική αναζωπύρωση μιας σχέσης ή μιας
κατάστασης που αφορά τη δημιουργικότητά σας
μέσα από το επάγγελμα που κάνετε.

Υδροχόος

Λέων

(23/7-22/8)
Επαγγελματικές οι ανησυχίες σας αυτή την περίοδο, αλλά μη βιάζεστε να κλείσετε συμφωνίες,
όταν καταλαβαίνετε ότι κάποια οικονομικά κριτήρια είναι ασαφή και δεν καλύπτουν τις βασικές
σας ανάγκες.

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η θετική σας διάθεση
θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά σας συμπεριφέρονται κάποια πρόσωπα μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να αφήσετε για λίγο τις πεσιμιστικές σκέψεις και να προχωρήσετε σε νέες κατευθύνσεις.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του πρώτου δεκαημέρου,
τα γεγονότα σήμερα θα είναι αρκετά θετικά για την
προσωπική σας ζωή, αλλά και για κάθε επαγγελματικό σας στόχο. Ίσως, μάλιστα, να βρεθείτε κοντά
σε κάποιες λύσεις παλιών σας προβλημάτων.

(19/2-20/3)
Για εσάς κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, τα γεγονότα θα κυλήσουν όμορφα και ισορροπημένα.
Εσείς των δύο επόμενων δεκαημέρων ίσως να
μην πρέπει να πάρετε αποφάσεις μέχρι το τέλος
του μήνα.
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#ELLI

Όλα γίνονται όταν υπάρχει
πολιτική βούληση

«Ο
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Η κυβέρνηση
υλοποίησε και
δρομολογεί
σημαντικά μεταρρυθμιστικά έργα
που αναβαθμίζουν
την ποιότητα ζωής
και δημιουργούν
ευοίωνες
προοπτικές

ι μεταρρυθμίσεις είναι οι ειρηνικές
επαναστάσεις», είπε προ καιρού ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκης στη διάρκεια μιας διαδικτυακής συζήτησης για το βιβλίο
της διαΝΕΟσις «10 Μεταρρυθμίσεις που Άλλαξαν
την Ελλάδα».
Έχει δίκιο. Το ξεχνάμε συχνά, όχι άδικα, αφού εδώ
και δώδεκα χρόνια δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε
ανάσα από τα προβλήματα, με τα μνημόνια, την πανδημία και τώρα την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση
με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αλήθεια,
όμως, είναι ότι, αν απεγκλωβίσουμε για λίγο τη σκέψη από την τρέχουσα καθημερινότητα και τις δυσκολίες, θα διαπιστώσουμε ότι η χώρα μας αλλάζει. Και
τουλάχιστον σε κάποιους τομείς αλλάζει εντυπωσιακά και αυτό της εξασφαλίζει μια πορεία ανάτασης.
Με σταθερά βήματα και την απαιτούμενη πολιτική
βούληση -η οποία τροφοδοτείται από τη βαθιά πίστη
στην αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων- η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, στα τρία χρόνια του βίου της,
έθεσε όλες τις βάσεις για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα, που είναι και το μεγάλο
ζητούμενο. Εκσυγχρόνισε σε σημαντικό βαθμό το
στρεβλό και δύσκαμπτο θεσμικό περιβάλλον που
υπήρχε, δημιούργησε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την αξιοποίηση των σημαντικών επενδυτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για την ψηφιακή οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, προχώρησε στην
πολύτιμη μείωση της υπερφορολόγησης και έδωσε

την αναγκαία ώθηση στην οικονομία για να γίνει πιο
εξωστρεφής.
Και στο πεδίο της καθημερινότητας, όμως, η χώρα
άλλαξε πολύ. Χθες, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε
ότι σε πολύ λίγο οι πολίτες θα μπαίνουν στο gov.gr
και θα κατεβάζουν στο κινητό τους δίπλωμα και ταυτότητα. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται απλό σήμερα,
γιατί πλέον έχουμε ήδη εξοικειωθεί με την ευκολία
της απόκτησης δήλωσης του Νόμου 105, για παράδειγμα, από το σπίτι μας. Χωρίς ουρές στα ΚΕΠ, χωρίς απολύτως καμία ταλαιπωρία. Το ίδιο και για μια
ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα, που για να
την πάρει κάθε μήνα ένας εργαζόμενος έπρεπε να
πάρει πολύωρη άδεια από την εργασία του, χάνοντας
πολύτιμες ώρες από τη ζωή του.
Πέραν, όμως, της άκρως χρηστικής εισόδου των
ψηφιακών δυνατοτήτων στη ζωή μας, η κυβέρνηση
υλοποίησε και δρομολογεί σημαντικά έργα, μεταρρυθμιστικά έργα, που αναβαθμίζουν την ποιότητα
ζωής και δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές: Από
την επέκταση των συγκοινωνιών και των οδικών δικτύων, τον βιώσιμο μετασχηματισμό της αγροτικής
παραγωγής, την εξωστρέφεια και την ποιότητα του
τουριστικού προϊόντος, την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, την επικαιροποίηση της
χωροταξίας των πόλεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων, έως τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών, υποδομών, χώρων και
μνημείων. Τι αποδεικνύουν όλα αυτά; Ότι είναι μύθος πως το πολιτικό σύστημα έχει δυσανεξία στις

μεταρρυθμίσεις και πολύ περισσότερο ότι η έννοια
της μεταρρύθμισης παραπέμπει «στο κακό» όπως
πλασάρουν διάφοροι αριστεροί και αριστερίζοντες.
Όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, και στην προκειμένη περισσεύει, όταν βρίσκονται οι κατάλληλοι
άνθρωποι στο πεδίο, οι οποίοι μπορούν να υλοποιήσουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές και όταν αυτές οι
μεταρρυθμίσεις απαντούν σε κοινωνικά αιτήματα, η
χώρα αλλάζει προς το καλύτερο. Αρκεί να μπορείς
να αντλείς τα μέγιστα ανάλογα με τη συγκυρία και να
προσαρμόζεις τη στρατηγική και τις πολιτικές σου.
Η εποχή που ζούμε είναι αναμφισβήτητα πρωτόγνωρα δύσκολη. Με προβλήματα πιεστικά που συχνά «κρύβουν» με τη σκιά τους την εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα, που όμως υπάρχει και έχει στο κέντρο της
μια χώρα σαφώς πιο φιλική και υποστηρικτική για
τους πολίτες της, πολύ πιο ελκυστική για τους ξένους, με διευρυμένες δυνατότητες και με ένα κοινωνικό κράτος, έτοιμο να απλώσει το δίχτυ του για να
στηρίξει την κοινωνία. Το ζήσαμε στην πανδημία,
όπου τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης
ήταν από τα πλέον γενναιόδωρα στην Ευρώπη, το
βιώνουμε τώρα με την ενεργειακή κρίση, όπου επίσης η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα μέτρα στήριξης των πολιτών της, μακράν πολλών άλλων και πιο
κραταιών ευρωπαϊκών χωρών.
Τα στοιχήματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, αλλά
κερδίζονται. Με συστηματική δουλειά και πολιτική
βούληση προχωράμε. Με όλο και καλύτερους
όρους…

