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Editorial
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Ποιοι έπεσαν από τα σύννεφα με το φαινόμενο «Τράγκας»;

Μ

ε το φαινόμενο «Τράγκας» και τα όσα δυσώδη
βγήκαν στο φως μετά τον θάνατό του σχετικά
με την περιούσια του και τον τρόπο απόκτησής
της, η «Political» ασχολήθηκε από ελάχιστα μέχρι καθόλου. Όχι γιατί «δεν είχε ρεπορτάζ» ή δεν αξιολόγησε
σωστά ένα «πουλησιάρικο» θέμα. Αρκετοί από τους
συντελεστές της εφημερίδας θητεύσαμε στον «θείο
Γιώργο», οπότε γνωρίζαμε «πρόσωπα και καταστάσεις».
Ωστόσο, αποφύγαμε την εξαντλητική αναφορά στο θέμα
και το κάναμε από επιλογή.
Η «Political» είναι από τα πιο «φρέσκα», από τα πιο
καινοτόμα «προϊόντα» του Τύπου και της δημοσιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Και ο «Τράγκας» -όχι ως πρόσωπο αλλά ως λογική, σύστημα και πρακτική του λειτουργήματος που ονομάζεται δημοσιογραφία- είναι ό,τι
πιο παλιό και κακοφορμισμένο κυκλοφορεί, ακόμη και
ευρέως, στον χώρο.

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

«Ο αποθανών είχε εδώ και δεκαετίες απαρνηθεί τη
δημοσιογραφική του ιδιότητα επιδιδόμενος σε εκδοτικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις ως εργοδότης. Στα χρόνια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας άφησε απλήρωτους δεκάδες συναδέλφους μας, ενώ
ο ίδιος, όπως αποκαλύπτεται, επιδιδόταν σε ακραίο και
αθέμιτο, όπως όλα δείχνουν, πλουτισμό», είναι η επιβεβαιωτική των παραπάνω ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.
Οι δημόσιες καταγγελίες της ΕΣΗΕΑ έχουν χρονικό
βάθος 20ετίας, όταν ο «θείος» μεσουρανούσε, επηρέαζε, είχε δικά του «μαγαζιά» και παράλληλα ήταν υψηλότατα αμειβόμενος ως δημοσιογράφος, παρουσιαστής ή
σόουμαν σε κανάλι ή σε ραδιόφωνο ή και στα δύο. «Οι
δύο εταιρείες του, οι οποίες πτώχευσαν το 2010, άφησαν
οφειλές από συνδρομές 25.000€ στην ΕΣΗΕΑ, από αγγελιόσημο 260.000€ και από εισφορές εργαζομένων

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
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Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου,
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

67.000€ στον ΕΔΟΕΑΠ. Όσον αφορά τις οφειλές προς
την ΕΣΗΕΑ και τον ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίες έχουν φτάσει με
τις προσαυξήσεις τις 450.000€ και 98.000€ αντίστοιχα,
έχουν αναγγελθεί και διεκδικούνται», σημειώνεται στην
ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.
Χωρίς να ήμασταν συνεργάτες του επί μακρόν, χωρίς
να έχουμε κάνει καριέρα δίπλα του, χωρίς να έχουμε
«ξεπατικώσει» τα χαρακτηριστικά του μεταφέροντάς τα
στις επόμενες δουλειές μας, χωρίς να έχουμε συναγελαστεί μαζί του, δεν «πέσαμε από τα σύννεφα» όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις, όταν υπήρξε η εμπλοκή του οικονομικού εισαγγελέα, όταν άνοιξαν οι λογαριασμοί και
προχώρησαν οι δεσμεύσεις περιουσιών. Από τα σύννεφα έπεσαν όσοι ήθελαν να βρίσκονται πάνω σε αυτά όσο
καιρό ζούσε ο μακαρίτης και... ξύπνησαν ξαφνικά όταν
εκείνος πέθανε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάλπες
τώρα ή την
άνοιξη;
Τα συν και τα πλην των εκλογών
και ο Τσίπρας που έγινε Τραμπ

Τ

α δεδομένα γύρω από τον χρόνο
των εκλογών δείχνει να σταθμίζει ο πρωθυπουργός. Ο ίδιος
εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ
της εξάντλησης της τετραετίας, αν και δέχεται εισηγήσεις από συνεργάτες του και
υπουργούς για εκλογές το φθινόπωρο. Την
ίδια στιγμή όμως στο Μαξίμου βλέπουν
την αξιωματική αντιπολίτευση να ανεβάζει
κατακόρυφα τους τόνους με στόχο την πόλωση του πολιτικού κλίματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει προειδοποιήσει
πως η τοξικότητα και η παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος θα βλάψουν σημαντικά την πορεία της χώρας.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ωστόσο, η στάση του Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος δείχνει πως επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα αμφισβήτησης του
εκλογικού αποτελέσματος με το αίτημά
του να οριστεί από τώρα υπηρεσιακός
υπουργός Εσωτερικών, ρίχνει «λάδι στη
φωτιά», με το Μαξίμου να τον κατηγορεί
πως ακολουθεί πρακτικές Ντόναλντ
Τραμπ. «Προσπαθεί να εισάγει στην Ελλάδα τις διχαστικές πρακτικές του τραμπισμού προκειμένου να καλλιεργήσει
νοσηρό κλίμα, να δικαιολογήσει την πολιτική του υστέρηση στις δημοσκοπήσεις και να οικοδομήσει γραμμή άμυνας
για την επόμενη πολιτική περίοδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τα επιχειρήματα
για εκλογές τον Σεπτέμβριο
Η επιχειρηματολογία των κυβερνητικών στελεχών που τάσσονται υπέρ των
πρόωρων εκλογών βασίζεται κυρίως στην
αβεβαιότητα που επικρατεί για τον επικείμενο χειμώνα αλλά και στο θετικό μομέντουμ που υπάρχει και αποτυπώνεται σε
όλες τις δημοσκοπήσεις. Το θολό τοπίο
στο Ουκρανικό, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, η
ενεργειακή κρίση, οι επιπτώσεις στην οικονομία, τα Ελληνοτουρκικά αλλά και η
πορεία της πανδημίας είναι οι βασικοί λόγοι που υπουργοί και βουλευτές βλέπουν
εκλογές τον Σεπτέμβριο.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν αρκετά θετικά μέτρα που εφαρμόζονται, όπως οι παρεμβάσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
και τα καύσιμα αλλά και τα σημαντικά έσοδα που φέρνει ο τουρισμός. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στα Παραπολιτικά,
υποστήριξε πως τον τελευταίο λόγο για τον
χρόνο των εκλογών τον έχει ο πρωθυπουργός, ωστόσο σημείωσε πως υπάρχουν περισσότεροι λόγοι για να μη στηθούν κάλπες τον Σεπτέμβρη. «Υπάρχουν
λόγοι να πάμε σε εκλογές, για παράδειγμα
να υπάρχει μια πολύ καθαρή θητεία μπροστά μας. Υπάρχουν λόγοι να το κάνεις αυτό,
υπάρχουν και πολλοί περισσότεροι λόγοι
να μη γίνουν εκλογές, γιατί σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση πολύ σταθερή, είναι πολύ συμπαγής, έχει την εμπιστοσύνη όχι
μόνο του Κοινοβουλίου αλλά έχει την εμπιστοσύνη και του ελληνικού λαού», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

Τα υπέρ της εξάντλησης της θητείας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει
από την πρώτη στιγμή ότι η θητεία μιας
κυβέρνησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται, καθώς αυτό είναι το σωστό θεσμικά.
Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει, υπήρξαν εισηγήσεις για να πάει σε πρόωρες εκλογές
προτού κλείσει τρία χρόνια στην κυβέρνηση, όμως ο ίδιος δεν το έπραξε. «Δεν μπορώ να βάζω στο ζύγι το κομματικό συμφέρον εις βάρος του εθνικού συμφέροντος»,
είχε υποστηρίξει ο πρωθυπουργός.
Στο Μαξίμου αναγνωρίζουν πως το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο λόγω των
αβέβαιων διεθνών εξελίξεων, ωστόσο
εκτιμούν πως η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία και ο στόχος της ένταξης στην
επενδυτική βαθμίδα θα αλλάξουν την οικονομική πορεία της χώρας, ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετά νομοσχέδια που
θα πρέπει να ψηφιστούν, όπως οι αλλαγές
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο.
Σε αυτό το κλίμα ήταν οι δηλώσεις του
Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος υποστήριξε
πως οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν.
«Ό,τι ήταν να ειπωθεί για τις εκλογές, ειπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια και απόλυτη ειλικρίνεια από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει να
προσθέσει κάτι ούτε στον δημόσιο διάλογο ούτε στους πολίτες και στις ανάγκες που έχουν αυτή την ώρα η κοινωνία
και η πατρίδα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Επίσης, η πορεία των Ελληνοτουρκικών
είναι ένα ακόμη ζήτημα που ενδεχομένως
να κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις. Η Ντόρα

Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί
να αφήσει τη χωρά ακυβέρνητη, με απλή
αναλογική και με υπηρεσιακό πρωθυπουργό, εν μέσω παροξυσμού και παραλογισμού του Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος
της χώρας μας. «Ο πρωθυπουργός θα
αναζητήσει τις όποιες δυνατές συνεργασίες για να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά αποκλείοντας
το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών.

«Γαλάζια» περιοδεία στην Άρτα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι περιοδείες της ΝΔ σε ολόκληρη τη χώρα με βασικό στόχο την προβολή του κυβερνητικού έργου και την επικοινωνία του σε τοπικό επίπεδο. Επικεφαλής της «γαλάζιου»
κλιμακίου ήταν ο Νότης Μηταράκης, τον
οποίο συνόδευαν οι Γιώργος Αμυράς,
Γιώργος Στύλιος, Στέργιος Γιαννάκης, Άννα Ευθυμίου, Γεώργιος Κωτσός και Κωνσταντίνος Τσουβάλας. «Η Άρτα έχει μπει
σε τροχιά ανάπτυξης και δεν πρόκειται να
κοιτάξει ξανά πίσω. Είναι πλέον μια περιοχή που μπορεί να προσελκύει εύκολα
νέες επενδύσεις και κατ' επέκταση νέες
θέσεις εργασίας. Μια περιοχή που γνωρίζει καλά τις δυνατότητές της και αισθάνεται πλέον σίγουρη για το μέλλον», δήλωσε
ο υπουργός Μετανάστευσης.

Λάδι στη φωτιά έριξε ο
Αλέξης Τσίπρας με το αίτημά
του περί υπηρεσιακού ΥΠΕΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κρίσιμη καμπή τα Ελληνοτουρκικά

Κ

ρίσιμες είναι οι διεργασίες στο
παρασκήνιο διεθνώς, καθώς
φαίνεται ότι βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη συντονισμένες
προσπάθειες προκειμένου να πιεστεί ο
Ερντογάν να χαμηλώσει τους τόνους σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο αυτό, η νύξη του γενικού
γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία
διαθέτει μηχανισμό αποσόβησης πιθανού
«θερμού» επεισοδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία εκτιμάται ότι εντάσσεται
σε μια συγκεκριμένη ακολουθία συνεννοήσεων, μηχανισμών και γεγονότων,
που ενεργοποιήθηκαν κατά πληροφορίες
μετά το ολιγόλεπτο τετ α τετ των υπουργών Άμυνας Παναγιωτόπουλου και Ακάρ
στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου
του Συμφώνου. Είναι εξάλλου σαφές ότι ο
δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο
υπουργεία Άμυνας αλλά και οι πρόνοιες
των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) αποτελούν για την ώρα τον πλέον
αποτελεσματικό μηχανισμό αποφυγής
ανεξέλεγκτων καταστάσεων στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο.
Στην ελληνική κυβέρνηση αναμένουν
το πρακτικό αντίκρισμα των προσπαθειών
και των μηνυμάτων που έχουν εκπεμφθεί
προς την Άγκυρα τόσο από Αμερικανούς
όσο και από Ευρωπαίους αξιωματού-
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χους, προκειμένου να αποφασιστούν τα
επόμενα βήματα της ελληνικής διπλωματίας. Και τούτο διότι, παρά το γεγονός πως
εσχάτως παρατηρείται μια κάποια… ύφεση σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του
Ερντογάν και των λοιπών ανώτερων
Τούρκων αξιωματούχων, το κλίμα που
καλλιεργούν ο Τύπος και τα κανάλια στη
γείτονα χαρακτηρίζεται από ακρότητες
και εξαλλοσύνη, όπως τα τελευταία ρεπορτάζ από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου «στοχοποιείται» τρόπον τινά
η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων.

«Να ακούσει η Τουρκία τις
παραινέσεις περί αποκλιμάκωσης»
Ικανοποιημένη αφήνει, κατά πληροφορίες, την Αθήνα η διατύπωση ρητής αποδοκιμασίας τής προσφάτως εντεινόμενης
τουρκικής προκλητικότητας, που ενσωματώνεται στο κείμενο συμπερασμάτων
της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ούτως ή άλλως, η προεργασία,
που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες
από την ελληνική κυβέρνηση, είχε ως
στόχο να εκφραστεί η άνευ αστερίσκων

και υποσημειώσεων ξεκάθαρη καταδίκη
των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας
σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κατά της Ελλάδας, ως
μια ακόμη έμμεση προειδοποίηση πως
τυχόν περαιτέρω κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο στρέφεται κατά των
μεσοπρόθεσμων συμφερόντων της γείτονος.
«Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το
προσχέδιο των συμπερασμάτων, το οποίο
ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα χωρών της ΕΕ και να επιστρέψει σε μια
διαδικασία αποκλιμάκωσης με απόλυτο
σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και ελπίζω
πραγματικά η Τουρκία να εισακούσει αυτήν τη φορά αυτές τις παραινέσεις, διότι
μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί
στην Ανατολική Μεσόγειο τους τελευταίους δύο μήνες με αποκλειστική υπαίτιο
τη γείτονα χώρα», ανέφερε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο
Κορυφής χθες το απόγευμα. Λίγες ώρες
αργότερα ο Έλληνας πρωθυπουργός
ενημέρωσε τους ομολόγους για τα τελευταία... επεισόδια της τουρκικής προκλητικότητας, κατανοώντας πάντως πως το ευρωπαϊκό τερέν αποδεικνύεται ιδιαιτέρως

φιλικό για τις ελληνικές θέσεις.
Στο «ραντάρ» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ούτως ή άλλως η επικείμενη
Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, εκεί όπου θα έλθει ενώπιος ενωπίω με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και τον Αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Στην Αθήνα τηρούν στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τη
σπερμολογία ότι η Άγκυρα θα θέσει θέμα «Ελλάδα» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ,
διαμηνύουν ότι σε κάθε περίπτωση θα
απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα σε
κάθε πρόκληση, αντιλαμβάνονται πάντως πως το κλίμα κατά της Τουρκίας θα
είναι ούτως ή άλλως φορτισμένο εξαιτίας της απροθυμίας της να ανάψει το
«πράσινο φως» στην ένταξη Σουηδίας
και Φινλανδίας στη Συμμαχία.

Στην Αθήνα τονίζουν
ότι η προκλητικότητα
των Τούρκων έχει φύγει
από το επίπεδο της ηγεσίας
και διενεργείται κυρίως
από τα μέσα προπαγάνδας
της γείτονος
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
«ΜΑΔΡΙΤΗ»

Εθνικά δικαιώματα χωρίς
αστερίσκους βάσει των συνθηκών

«Η

Αθήνα προετοιμάζεται για
όλα τα ενδεχόμενα», διαμηνύουν αρμόδιες πηγές
ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη στη Μαδρίτη.
Παρά τα εμπρηστικά δημοσιεύματα και την
επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η ελληνική πλευρά κρατά χαμηλούς τόνους. Η στρατηγική της Αθήνας είναι να μην
μπει σε αντιδικία με την Άγκυρα, ειδικά σε μια
τόσο κρίσιμη Σύνοδο, με την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας να δέχεται αφόρητη πίεση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αν όμως η Τουρκία επιλέξει να μετατρέψει τη Σύνοδο σε επικοινωνιακό σόου, προβάλλοντας από το βήμα της Μαδρίτης τις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις της
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τότε
οι απαντήσεις που θα λάβει θα είναι σαφείς
και κατηγορηματικές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο φιλοκυβερνητικός Τύπος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σκοπεύει να επιρρίψει στην
Αθήνα την ευθύνη για την όξυνση στα Ελληνοτουρκικά, εμφανίζοντας τη χώρα μας ως «παραβάτη» που καταπατά τις διεθνείς συνθήκες.
Για να στηρίξει μάλιστα τα έωλα επιχειρήματά
του, δεν αποκλείεται να παρουσιάσει ενώπιων
των Συμμάχων τούς χάρτες του τουρκικού
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αναθεωρητισμού και να θέσει το ζήτημα της
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, παραθέτοντας ακόμη και
ψευδή στοιχεία για παραβιάσεις ελληνικών
μαχητικών και πολεμικών πλοίων. Μια πρώτη
γεύση για τη γραμμή της Άγκυρας έδωσε
πρόσφατα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χου-

λουσί Ακάρ, ο οποίος μίλησε για «αντίποινα»
σε υπερπτήσεις που δήθεν πραγματοποίησαν
ελληνικά αεροσκάφη πάνω από το Ντάλαμαν,
το Ντιντίμ και την Ντάτσα.
Προκειμένου να αντιμετωπίσει μια πιθανή
πρόκληση, το ελληνικό επιτελείο έχει ετοιμάσει τους φακέλους που θα έχει μαζί του ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος θα συνοδεύεται από τον υπουργό
Εξωτερικών και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σε αυτούς περιγράφονται αναλυτικά οι
προβλέψεις των διεθνών συνθηκών, συγκεκριμένα της Λωζάννης του 1923 και των Παρι-

Και σόου Ερντογάν στα Κατεχόμενα
Η Άγκυρα πάντως ετοιμάζεται και για νέο γύρο προκλήσεων. Στις 15 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η έξοδος του νέου πλωτού γεωτρύπανου της Τουρκίας για εργασίες στην
Ανατολική Μεσόγειο. Λίγες μέρες μετά, στις 20 Ιουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μεταβεί στα Κατεχόμενα για μια πρωτοφανή εθνικιστική φιέστα. Έχοντας στο πλάι του το φερέφωνο της Άγκυρας, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο Ερντογάν θα επισκεφτεί την περίκλειστη Αμμόχωστο, παραβιάζοντας για μια ακόμη
φορά το διεθνές δίκαιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τοποθετήσει τον θεμέλιο λίθο στην περιοχή του κατεχόμενου Αγίου Δομετίου, εκεί όπου
θα κατασκευαστούν το πολυτελές Προεδρικό Μέγαρο και το κτίριο της Βουλής του ψευδοκράτους,
που είχε υποσχεθεί στην τελευταία του επίσκεψη.

σίων του 1947, που αφορούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως έγινε σαφές και στην
επιστολή που έστειλε η μόνιμη αντιπρόσωπος
της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Θεοφίλη στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού,
οι συνθήκες ορίζουν μόνιμα σύνορα και εδαφικά δικαιώματα στις χώρες που αναφέρονται, χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος όρος ή
υποχρέωση.
Η «φαρέτρα» της ελληνικής πλευράς θα
περιλαμβάνει και επιχειρήματα για να καταρρίψει τις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με
την ύπαρξη στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι αποτέλεσμα του casus belli, δηλαδή της διαρκούς
απειλής πολέμου, αν η Αθήνα επεκτείνει τα
χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά
και της παρουσίας της «Στρατιάς του Αιγαίου», της μεγαλύτερης αποβατικής δύναμης
της Μεσογείου, σε απόσταση αναπνοής από
τα ελληνικά νησιά.

Δεν αποκλείεται
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η
Τουρκία να δώσει ρεσιτάλ
ψεύδους με εμμονές για
την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών
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ΣΥΡΙΖΑ: Συζητούν σαν νικητές

Σ

την προπαρασκευαστική της Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης συζήτησε με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές για τα Ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις από την Τουρκία και
τον Ταγίπ Ερντογάν. Ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να υπάρξουν δεσμεύσεις για
την ουσιαστική στήριξη της Ελλάδας.
Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός κατά
την άφιξή του δήλωσε πως θα ζητήσει
πρωτοβουλία για σύναψη ειρήνης στην
Ουκρανία και λήψη μέτρων για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων από
τον πόλεμο: «Αν συνεχιστεί για πολύ ο πόλεμος, είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα είναι
ένας από τους πιο βαριά ηττημένους αυτής της κρίσης. Για αυτό είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σταματήσει να είναι ουραγός των
διπλωματικών και των διεθνών εξελίξεων
και να αναλάβει ενεργές διπλωματικές
πρωτοβουλίες, για τον τερματισμό της εισβολής και την ειρήνη στην περιοχή».

Όνειρα θερινής νυκτός…
Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο Τσίπρας συζητά εντός και εκτός κόμματος
σαν νικητής. Μάλιστα, κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ την Τετάρτη το απόγευμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άφησε να εννοηθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει καθαρή νίκη στην κάλπη της απλής αναλογικής και με μεγάλη
διαφορά από τη ΝΔ. Οι τοποθετήσεις
των βουλευτών ήταν ενδιαφέρουσες.

Αξίζει να σημειωθεί πως έγιναν εκτιμήσεις ακόμη και για περισσότερες έδρες
σε περιφέρειες της επαρχίας, μιας και κατά τους συριζαίους- το ποσοστό της
νίκης θα είναι θεαματικά μεγάλο.
«Οι δηλώσεις Μητσοτάκη μάς πάνε
προς αυτή την κατεύθυνση. Εκλογές το
τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Οι πρώτες. Και μετά θα πάμε για τις
δεύτερες. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά να
μην υποτιμάμε την κάλπη. Έχουμε δει
πολλά…», υποστηρίζουν πηγές της
Κουμουνδούρου, επιδιώκοντας να είναι
εγκρατείς σε αυτό το αρχικό στάδιο της
προεκλογικής περιόδου. Και αυτό γιατί

ορισμένα στελέχη που μπορούν να διαβάζουν την πολιτική πεπατημένη, ξέρουν πως αυτήν τη στιγμή υπάρχουν
ορισμένες υποσημειώσεις -πολύ σοβαρές- που θα οδηγήσουν ή όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πρόωρη κάλπη.
Αρχικά, το τι θα γίνει με το Ταμείο
Ανάκαμψης και αν ο πρωθυπουργός καταφέρει στον χρόνο του καλοκαιριού να
διοχετεύσει εκεί που έχει σχεδιάσει τα
αντίστοιχα χρήματα. Δεύτερον, τα Ελληνοτουρκικά και η ένταση που υπάρχει
εδώ και αρκετό διάστημα, αν θα καταλήξουν σε ένα θερμό επεισόδιο. Τρίτον,
οι πυρκαγιές! Εάν μπορέσει να συγκρα-

τήσει το φαινόμενο -γιατί συνηθίσαμε
την ανθρώπινη παρέμβαση να τη λέμε
φαινόμενο- και για ακόμη μία χρονιά δεν
καταγραφούν νεκροί, τότε θα έχει βάλει
ένα συν στη μία εκ των τριών υποσημειώσεων. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ίσως τα
δεδομένα να αλλάξουν.

Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ πήγε στους
Ευρωπαίους Σοσιαλιστές
με… αέρα πρωθυπουργού

Τσίπρας - Τσακαλώτος - Βαρουφάκης: Αμετανόητοι κρατιστές
Οι δηλώσεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην ΕΡΤ πως
ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξανακυβερνήσει με τον Γιάνη Βαρουφάκη δεν προκάλεσαν καμία απολύτως αρνητική
αντίδραση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Οργή
και δυσφορία προκάλεσαν κατά κύριο λόγο στον λαό
που έζησε το 2015 την απόλυτη φτωχοποίηση από την
παρέα της Αίγινας που έκλεισε τις τράπεζες και άφησε
τις οικογένειες να κρέμονται στα ΑΤΜ για 60 ευρώ! Στο
Twitter και στα social media υπήρξε τσουνάμι οργής
κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες ξαναθυμήθηκαν το «αγάπη
μου, απόψε έκλεισα τις τράπεζες», το «go back, κυρία
Μέρκελ» και το γεγονός ότι η χώρα βρέθηκε με το ένα
πόδι εκτός ΕΕ. Έντονη ήταν η αντίδραση της ΝΔ, η
οποία προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση: «Το
“μέτωπο” Τσίπρα-Βαρουφάκη, που με τις καταστροφικές επιλογές του οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρε-

μού, ξανασυγκροτείται. Αυτός που λείπει είναι ο κ. Καμμένος. Αλλά το 2022 δεν είναι 2015». Από την πλευρά
του Αλέξη Τσίπρα όχι μόνο δεν υπήρξε καμία αντίδραση
εναντίον των δηλώσεων Τσακαλώτου, αντίθετα η κομματική εφημερίδα «Αυγή» σε άρθρο με τίτλο «Μαξίμου
/ Βαράνε Τσακαλώτο-Βαρουφάκη για να ακούνε στο

ΠΑΣΟΚ» υπερασπίζεται τον Γιάνη Βαρουφάκη και αναφέρει: «Σύμφωνα με πληροφορίες της “Αυγής”, ο στόχος της ΝΔ είναι να μείνει έξω από το κατώφλι του Κοινοβουλίου το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη -όπως και οι
νεόκοποι σχηματισμοί που κινούνται στα δεξιά της ΝΔ.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο που ψήφισαν ΝΔ - Ελληνική Λύση, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής τόσο
θα χαμηλώνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Πολλοί
βουλευτές της ΝΔ δεν κρύβουν, εντούτοις, την ανησυχία τους ακόμα και για την πρωτιά του κόμματος στις
μεθεπόμενες εκλογές στο πλαίσιο των κοινωνικών
συνθηκών που θα διεξαχθούν». Οι άνθρωποι είναι αμετανόητοι κρατιστές και εξουσιομανείς. Ακόμα και σήμερα, εν έτει 2022, που η Ελλάδα προσπαθεί να γυρίσει
σελίδα, παραμένουν το ίδιο επικίνδυνοι με το 2015.
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Το μπάσκετ πιο κοντά
στους πολίτες

Συγχαρητήρια του ΟΗΕ στη Συρεγγέλα

Η τριπλή συνεργασία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικτύων Κυριάκου Πιερρακάκη, του υφυπουργού του Θοδωρή Λιβάνιου και του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απέδωσε καρπούς. Οι ομάδες
της ΕΟΚ θα αποκτήσουν ψηφιακό μητρώο, ενώ θα εγκατασταθούν κάμερες και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στα
κλειστά γήπεδα. Έτσι, όλοι οι φίλαθλοι θα μπορούν να
βλέπουν μέσω live streaming τους αγώνες χωρίς διακοπές.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Επειδή ακούστηκε το όνομα
της Ματίνας Παγώνη για τη Β’
Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν ίδρωσε το αυτί των
υπόλοιπων βουλευτών και πολιτευτών του κόμματος. Όπως
μου είπαν κάποιοι από αυτούς,
η Β’ Πειραιά στηρίζεται πολύ
στις οικογένειες και θέλει μεγάλο περπάτημα. Η τηλεόραση
από μόνη της δεν μπορεί να σε
καθιερώσει. Άσε που ο λαϊκός
κόσμος της περιφέρειας
ακούει για τηλε-επιστήμονες
και βγάζει φλύκταινες. Οπότε,
θα είναι μια κακή σκέψη, αν
την κάνει η κυρία Παγώνη.

Ο Οικονόμου τίμησε
τον Γεράσιμο Αρσένη
Τη μακρόχρονη φιλία και εκτίμηση που
είχε ο Γεράσιμος Αρσένης στον Βασίλη
Οικονόμου τίμησε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, καθώς πριν
από δύο μέρες πήρε
μέρος σε εκδήλωση για το βιβλίο
«Γεράσιμος Αρσένης: Ένας Επίμονος Μεταρρυθμιστής». Οι δύο άνδρες
ήταν φίλοι και συνοδοιπόροι στο ΠΑΣΟΚ και αυτό
δεν το ξέχασε η σύζυγος του Αρσένη,
Λούκα Κατσέλη, η
οποία κάλεσε στην
εκδήλωση τον Βασίλη Οικονόμου και εκφράστηκε με κολακευτικά
σχόλια για αυτόν. Πάντως, το γκελ που
έχει ακόμη στους κεντρώους και κεντροαριστερούς ο Βασίλης δεν το έχουν εκτιμήσει ακόμη στη ΝΔ…

KENTΡΙ

Στην Ελλάδα βρίσκονται εμπειρογνώμονες, συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με σκοπό να εκπαιδεύσουν τα στελέχη των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής περιστατικών έμφυλης βίας στη χρήση του Οριζόντιου Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου Ενδοοικογενειακής/Έμφυλης Βίας, που για
πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης των περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Η Melissa Scaia και η
Cheryl Thomas, που συνεργάζονται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και είναι
εξειδικευμένες στο αντικείμενο αυτό, συναντήθηκαν με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα και τη συνεχάρησαν για την
πρωτοβουλία ανάπτυξης του εργαλείου, για το σύνολο του έργου της για την
προστασία των γυναικών αλλά και για τη δέσμευσή της στον αγώνα κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Άλλη μία αναγνώριση για τη Μαρία...

Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια
για τον Π. Μπακογιάννη

Μου λένε ότι κυβερνητικός παράγοντας,
συνειδητοποιώντας
ότι έρχονται εκλογές,
καλεί στο γραφείο του κομματάρχες, φίλους και γνωστούς της περιφέρειάς του και τους κερνάει
τζόνι μπλακ; Έδωσε μάλιστα εντολή στη γραμματεία του να πεταχτεί στην κάβα της γειτονιάς και
να πάρει δύο ντουζίνες από το
γνωστό ουίσκι, γιατί οι μέρες θα
είναι δύσκολες…

Στον Ιερώνυμο
ο Κουμουτσάκος

Μ

ια ξεχωριστή εκδήλωση υψηλού συμβολισμού θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 19.30 στο άλσος Μπακογιάννη, στην οδό Δάφνης
στο Ψυχικό, για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμνηστου πολιτικού
Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος πριν από 33 χρόνια δολοφονήθηκε άνανδρα από
την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη». Γεννημένος στο χωριό Βελωτά της Ευρυτανίας στις 10 Φεβρουαρίου 1935, ο Παύλος Μπακογιάννης υπήρξε μια από τις
πιο αξιόμαχες φωνές του αντιδικτατορικού αγώνα και υπέρμαχος της Εθνικής Συμφιλίωσης. Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων θα δώσουν το «παρών» η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και πολιτικοί συνοδοιπόροι του μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού με πρωτοβουλία του δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη. Το γλυπτό του Παύλου
Μπακογιάννη φιλοτεχνήθηκε από τον βραβευμένο καλλιτέχνη-γλύπτη Γιώργο Καλακαλλά και είναι δωρεά του Νικόλαου Χριστογιάννη.

«Επενδύει» στους φοιτητές η Ζωή
Τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ επισκέφτηκε προχθές η υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη και της παρουσίασαν
εφαρμογές για την υποστήριξη των ειδικών στα θέματα
ψυχικής υγείας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Χάρη σε αυτές τις εφαρμογές κατέστη δυνατή η λειτουργία της Εθνικής
Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, καθώς και η παροχή υποστήριξης εξ αποστάσεων σε ηλικιωμένους σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές με το πρόγραμμα ΕRΜΕS.

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφτηκε χθες το
μεσημέρι ο βουλευτής Βόρειου Τομέα
Αθηνών Γιώργος Κουμουτσάκος και επί
τη αφορμή τού δώρισε και το πρόσφατο
βιβλίο του «Εικόνες και Μνήμες: Μικρασιατική Εκστρατεία», που παρουσίασε
προ ημερών. Οι δύο άνδρες μίλησαν για
αρκετή ώρα σχετικά με τις εξελίξεις στην
Ουκρανία, τα Βαλκάνια και τα Ελληνοτουρκικά αλλά και τα τρέχοντα θέματα του
πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης. Πηγές από το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ μού είπαν ότι ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας βλέπει το τελευταίο
διάστημα πολλούς βουλευτές από όλα τα
κόμματα. Πριν από μέρες είχε δει και τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
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Ο Γερουλάνος… ξεναγός
Ρόλο ξεναγού στο Μουσείο Μπενάκη για
ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα
ανέλαβε το προηγούμενο Σάββατο ο
πρώην υπουργός Πολιτισμού Παύλος
Γε ρ ο υ λ ά ν ο ς .
Με ανάρτησή
του στα social media,
μάλιστα, αργότερα μοιραζόταν τις εντυπώσεις του από
αυτή την εμπειρία με
ομάδα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων που φιλοξενούνται στις δομές του The
Home Project, γράφοντας μεταξύ άλλων
πως το ενδιαφέρον που έδειξαν ήταν συγκινητικό, θέτοντάς του ερωτήματα όπως
γιατί μαθαίνουμε την ιστορία με ορόσημο
τους πολέμους και όχι μέσω των τεχνών
και της δημιουργίας των ανθρώπων.

Συνεχίζεται ακάθεκτη η τουρκική προπαγάνδα. Το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές Αρχές
προχώρησαν στη σύλληψη της
Σουμεγέ Γκιουλέν, ανιψιάς του
Φετουλάχ Γκιουλέν, κατά την προσπάθειά της να
περάσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του τουρκικού υπουργείου: «Δέκα άτομα που
προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα συνελήφθησαν από τις δυνάμεις του τουρκικού στρατού στα σύνορα». Ξέρετε πού πάει το
πράγμα; Επειδή κατηγορούν τον Γκιουλέν εδώ και
χρόνια ως τρομοκράτη…

Χρονικό του Χρόνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 IOYNIΟΥ 2022

Στις ΗΠΑ
υπό τους ήχους
του «Ζορμπά»

Η ξαφνική αγάπη
με τον Βαρουφάκη

Ο

Άδωνις Γεωργιάδης πριν από λίγες
ημέρες βρέθηκε στη Βοστόνη των ΗΠΑ,
όπου παρακολούθησε και αγώνα
μπέιζμπολ των Red Sox. Ανάρτησε, μάλιστα,
στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο μέσα από τον
αγωνιστικό χώρο, όπου υπήρχε έντονο το ελληνικό άρωμα, καθώς πριν από την έναρξη του
αγώνα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με ελληνικούς χορούς και παραδοσιακά φαγητά, στην
οποία τιμήθηκε ο Έλληνας πρόξενος στη Μασαχουσέτη Στράτος Ευθυμίου. Σύμφωνα με
τον Άδωνι Γεωργιάδη, από τα μεγάφωνα έπαιζε διαρκώς ο «Ζορμπάς» και ο κόσμος χόρευε
ασταμάτητα. Η τεράστια αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα έρχεται ως επιστέγασμα όλων αυτών των συντονισμένων προσπαθειών. Δεν έχει άδικο σε αυτό.

Μην περιμένετε να αποτινάξουν τον Γιάνη
Βαρουφάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα προχθές
τον Πάνο Σκουρλέτη σε μια τηλεοπτική εκπομπή εις την οποία εδέχθη βροχή ερωτημάτων μήπως και πει κάτι εναντίον του Γιάνη…
Τίποτα, το παραμικρό δεν είπε. Αντίθετα,
απαντούσε άλλα αντί άλλων.

Τα κοσμικά βαφτίσια
στη Βενετία

Στα αζήτητα το «μαγαζί»
Ψυχάρη - Μπόμπολα
Και η Δόμνα
στο πλευρό της Έφης…
Τελικά δεν βρέθηκε αγοραστής για το
κτίριο των εγκαταστάσεων της πάλαι ποτέ
κραταιής « Ίρις Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ» στο
Κορωπί. Από τα 35 εκατομμύρια που είχε
παλιά ως τιμή εκκίνησης έπεσε στα 16,83
εκατ. ευρώ, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να
το «χτυπήσει». Για όσους δεν θυμούνται,
στο παρελθόν άνηκε 50-50 στον ΔΟΛ του
Σταύρου Ψυχάρη και στον Πήγασο του
Φώτη Μπόμπολα. Περασμένα μεγαλεία…

ΚΕΝΤΡΙ

Από αριστερά τη βγήκε σε όλους η Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή τις αήθεις
επιθέσεις που δέχθηκε η
Έφη Αχτσιόγλου. « Έχω
πιο χοντρά μπράτσα από
την Έφη Αχτσιόγλου;
Έχω. Επηρεάζει κανέναν; ΚΑΝΕΝΑΝ. Τα χέρια,
τα πόδια, το σώμα όλων μας
δεν είναι προς συζήτηση. Το σεξιστικό bullying είναι κατάλοιπο εποχών που θα
έπρεπε να έχουμε αφήσει πίσω. Πολύ πίσω»,
έγραψε η Δόμνα Μιχαηλίδου στα social media.

Να μην ξεχάσω να μπω και στα χωράφια
του κοσμικού ρεπορτάζ, όπως κάνω πάντα… Ίσα
που προλαβαίνετε να πάτε Βενετία
αν είστε καλεσμένοι στο μεγάλο event της χρονιάς. Τριήμερο
παρακαλώ. Ξεκινά από σήμερα
και διαρκεί μέχρι
και την Κυριακή.
Η βάπτιση της
δεύτερης κόρης του Γιάννη και της Δήμητρας
Κούστα θα πραγματοποιηθεί στη Βενετία αύριο, Σάββατο 25 Ιουνίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι εκεί όλη η εγχώρια και ευρωπαϊκή ελίτ της επιχειρηματικής ζωής. Μαθαίνω ότι ο Vincenzo Dascanio, ο Ιταλός που
επιμελείται τα καλέσματα μεγάλων οίκων
όπως οι Gucci, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Elisabetta Franchi, έχει αναλάβει
να δημιουργήσει ένα παραμυθένιο σκηνικό.
Σήμερα, μάλιστα, αναχωρεί από το «Βενιζέλος» πτήση τσάρτερ, γεμάτη από σημαίνοντες εκπροσώπους της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Κάποιοι θα πάνε με ιδιωτικά τζετ προφανώς.
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Τον πήγε πριονοκορδέλα η Ζωή

Το... Πρόσωπο
Πεντακάθαρη
η πλατεία
Αγίου Γεωργίου
Η «μανία» για αντιπολίτευση «ντε και
καλά» είναι κακός σύντροφος στην πολιτική. Αν, μάλιστα, έχει και «καλό περιτύλιγμα», ενίοτε παρασύρει στις λακκούβες και τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Ο λόγος για τη «φούρια» του δημοτικού
συμβούλου στον Δήμο της Αθήνας
Γιώργου Αποστολόπουλου, που φρόντισε να στείλει στα ΜΜΕ το φωτογραφικό
«οδοιπορικό της θλίψης» στην πλατεία
Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, με μεγάλη όμως χρονική καθυστέρηση. Οι
εικόνες αυτές δεν ήταν πλασματικές!
Δεν ανταποκρίνονταν, όμως, στη σημερινή πραγματικότητα, καθώς ο Δήμος
της Αθήνας έχει φροντίσει, όπως μπορείτε να δείτε και στις χθεσινές φωτογραφίες, να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο και ειδικά το περίφημο
«δίδυμο» γλυπτό της πλατείας. Τελικά,
ελπίδα για καλύτερες μέρες υπάρχει,
αλλά δεν υπάρχει σωτηρία από ορισμένες νοοτροπίες.

ΚΕΝΤΡΙ
Για άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε κατά του Τσίπρα
και της παρέας του, ξεκαθαρίζοντας
ότι «δεν υπάρχει καμία προοπτική
συνεργασίας με Τσίπρα και τα… ορφανά του». Όπως χαρακτηριστικά
είπε σε διοργάνωση ημερίδας στη
Θεσσαλονίκη: «Δεν πρόκειται να βαφτίσουμε προοδευτικό ή δημοκράτη
ή πατριώτη έναν που έχει ξεπουλήσει τα πάντα, ούτε θα δεχθούμε τα

ορφανά του Τσίπρα, που τώρα ξαφνικά το 2022 θυμήθηκαν ότι αντιπολιτεύονται, την ώρα που πήραν υπουργικές καρέκλες και τα εφάρμοσαν
όλα. Μιλάω για Τσακαλώτους, μιλάω
για όλους αυτούς που τώρα κάνουν
τους επαναστάτες εντός ΣΥΡΙΖΑ αλλά ήταν οι καλύτεροι στυλοβάτες των
μνημονίων και του Τσίπρα». Κάθε
φορά που ανοίγει το στόμα της τον
πετσοκόβει…

Τα τραγούδια του Καπερνάρου

Περί Καμίνη και Χίου

Δεν ξέρω αν κάνει για αρχηγός κόμματος, αλλά
σίγουρα ο Καπερνάρος είναι καλός στιχουργός,
κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ο Βασίλης
Καπερνάρος είπε στον ΣΚΑΪ ότι ξεκίνησε να
γράφει τραγούδια όταν ήταν ακόμα φοιτητής
στη Νομική Σχολή. «Το πρώτο τραγούδι το
έγραψα όταν ήμουν φοιτητής, 20 χρόνων.
Είναι ένας αγωγός εκφόρτισης. Τα συγκεντρώνεις και βγαίνουν», ανέφερε. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι «Χειμώνας είναι» που τραγουδούν μαζί Χρήστος Δάντης και Νότης Σφακιανάκης. Δεν έχει γράψει και λίγα πάντως, έχει πλούσιο ρεπερτόριο και μάλιστα λαϊκό. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους
καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Πασχάλης Τερζής, η Ελένη Βιτάλη, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Βασίλης Καρράς, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Δήμητρα Γαλάνη μεταξύ άλλων.

Ρώτησα ορισμένους πιο έμπειρους από
εμένα για την αποχώρηση Γιώργου Καμίνη από την ενεργό πολιτική… «Και να
ήθελε να κατέβει, πού θα έβγαινε;», ήταν
η απάντηση που πήρα… «Στη Χίο», μου
είπαν, «είναι δύναμη ο δικηγόρος Κώστας
Τριαντάφυλλος και στην Α’ Αθήνας ο
Σκανδαλίδης ακούνητος… Τον Καμίνη
τον είχε βάλει η συγχωρεμένη η Φώφη σε
εκλόγιμη στο Επικρατείας μόνο και μόνο
για να μη βάλει το Βενιζέλο». Πες τα, ρε
σύντροφε, κι έσπαγα το κεφάλι μου να δω
τι συμβαίνει…

LOCK
Γεραπετρίτης για εκλογές

Μ

ε μπέρδεψε ακόμα περισσότερο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός
Επικρατείας τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη πως υπάρχουν λόγοι
να πάμε σε εκλογές, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι να μη γίνουν εκλογές, καθώς υπάρχει μια σταθερή και συμπαγής κυβέρνηση. Σημείωσε
πως οι πολιτικοί σχηματισμοί λειτουργούν κατά τρόπο, ώστε να διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Απέρριψε τα περί αλαζονείας στη Νέα Δημοκρατία που κάνει λόγο για αυτοδυναμία, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα αναζητήσουμε συμμαχίες. Ο υπουργός ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός επιλέγει εκείνους που
είναι πιο άξιοι να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον και ξεκαθάρισε πως η Νέα
Δημοκρατία θα πάει σε λογική προγραμματικών συγκλίσεων.

Ξυδάκης γιοκ. Δεν
κατεβαίνει…
Μεγάλη στεναχώρια στη ριζοσπαστική
Αριστερά. Ο Νίκος Ξυδάκης ειδοποίησε, μου λένε,
την ηγεσία του κόμματος ότι δεν θα
είναι υποψήφιος στις επικείμενες
εθνικές εκλογές. Να δεις που στο τέλος δεν θα βρίσκει υποψηφίους να
κλείσει τα ψηφοδέλτια.
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ΘΕΣEIΣ

Ολύμπια 2022

Η
της

Μαριάνθης
Δ. Καφετζή
Αντιπρόεδρος
ΕΟ & Κ - Ζάππειο
Μέγαρο,
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ,
Πολιτευτής ΝΔ
στον Βόρειο
Τομέα Β1 Αθηνών

τουριστική σεζόν άρχισε και μετράμε τις δυνάμεις μας. Ένα «προϊόν» που φέτος, μια χρονιά
με ανατροπές, αποδεικνύεται πιο σημαντικό
από ποτέ για την Ελλάδα. Σημαντική πηγή εσόδων και
ελπίδας για τη χώρα μας. Παράλληλα, η Covid-19 εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί και ο πόλεμος στην Ουκρανία να μην έχει τέλος, προκαλώντας αλλεπάλληλες
αντιδράσεις στον πλανήτη και κυρίως στην Ευρώπη. Η
χώρα μας επιπλέον των παραπάνω έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινή τουρκική προκλητικότητα που φτάνει σε σημεία παραλογισμού.
Παρ’ όλα αυτά, η ζωή συνεχίζεται -και έτσι πρέπεικαι συντελούνται σπουδαία γεγονότα στην Ελλάδα. Ένα
από αυτά είναι η έναρξη στην Αθήνα των Ολυμπίων
2022, θεματοφύλακας των οποίων είναι η Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Το Ζάππειο Μέγαρο
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό το υπέροχο αρχιτεκτονικό δημιούργημα, ένα
πραγματικό όνειρο ζωής, που οραματίστηκαν και χρηματοδότησαν οι μεγάλοι εθνικοί μας ευεργέτες Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Ζάππας και που σχεδίασε ο
σπουδαίος Δανός αρχιτέκτονας Θεόφιλος Χάνσεν, απο-

τέλεσε χώρο διεξαγωγής σπουδαίων ιστορικών γεγονότων του έθνους μας. Το Ζάππειο Μέγαρο, τον χώρο
που σηματοδοτεί, μαζί με το Παναθηναϊκό Στάδιο, την
κληρονομιά του εθνικού ευεργέτη Ευάγγελου Ζάππα.
Μέρος του κόστους της αναμόρφωσής του περίφημου
Παναθηναϊκού Σταδίου, γνωστού και ως Καλλιμάρμαρο, καλύφθηκε από τον Ζάππα. Το Παναθηναϊκό Στάδιο
την περασμένη εβδομάδα άνοιξε και πάλι τις πύλες του
για το «Διεθνές Κύπελλο Πυγμαχίας Ακρόπολης», το
οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο Καλλιμάρμαρο,
για πρώτη φορά από το 1975, με τη συμμετοχή πρωταθλητών από όλο τον κόσμο. Αποτέλεσε το πρώτο άθλημα που άνοιξε και σηματοδότησε τα Ολύμπια 2022, πέρα από την εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών που επίσης πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο των Ολυμπίων 2022.
Το άθλημα της ξιφασκίας θα αποτελέσει το δεύτερο
αγώνισμα των Ολυμπίων 2022, στον πανέμορφο χώρο
του Περιστυλίου του Ζαππείου. Η ξιφασκία, ένα άθλημα
που η ιστορία του χάνεται στο βάθος των αιώνων, στη
σημερινή του μορφή καταγράφει ήδη πέντε αιώνες
ζωής, ενώ εκπροσωπείται σήμερα στη χώρα μας προ-

πονητικά και αγωνιστικά μέσα από περισσότερους από
70 συλλόγους. Ο πρώτος σύλλογος ξιφασκίας στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1888. Στους Θερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1896, διεξήχθησαν τρία αγωνίσματα ξιφασκίας ανδρών, στο Ζάππειο Μέγαρο, με την Ελλάδα να
αποσπά τα περισσότερα μετάλλια, 2 χρυσά, 1 αργυρό
και 1 χάλκινο. Στον ίδιο χώρο, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, η Ελληνική Επιτροπή Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων και η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας έχουν οργανώσει ένα πρόγραμμα αγώνων με
οκτώ διακεκριμένους αθλητές, άνδρες και γυναίκες,
που θα αγωνιστούν την Κυριακή 26 Ιουνίου και ώρα
20.00. Θα ακολουθήσει η βράβευση των αθλητών με
χρυσό στεφάνι, σύμφωνα με τη διαθήκη του Ζάππα.
Ο ιστορικός χώρος του Περιστυλίου του Ζαππείου
Μεγάρου έχει φιλοξενήσει αναρίθμητα γεγονότα πολιτικής, πολιτισμού και αθλητισμού, ακριβώς όπως τον οραματίστηκε ο εμπνευστής και δημιουργός του, Ευαγγέλης
Ζάππας, πριν από 163 χρόνια, προκειμένου να υπάρξει
πολιτιστική και οικονομική άνθηση του τόπου, μέσα από
εκδηλώσεις διεθνούς κύρους και ακτινοβολίας.

Η κλιματική κρίση είναι η πολιτική κρίση της εποχής μας

Η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) το
2022 παύει να χρηματοδοτεί νέα έργα που
αφορούν τα ορυκτά καύσιμα, απόφαση που
συμβάλλει στις προσπάθειες αποτροπής της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες
μέσα σε έξι χρόνια, μετά και την υιοθέτηση της Συνθήκης του Παρισιού για το Κλίμα, έχουν συνολικά χρηματοδοτήσει τον πλέον ρυπογόνο κλάδο με 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια!
Έχουμε αποτύχει… τόσο ως κοινωνία όσο και ως
προς τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν… κυρίως όμως
ως κοινωνία, διότι εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε ποιες πολιτικές θα μας κυβερνήσουν…
Η κλιματική αλλαγή έχει φθάσει και επιταχύνεται ταχύτερα από ό,τι πολλοί επιστήμονες περίμεναν. Η κλιματική κρίση είναι η πολιτική κρίση της εποχής μας.
Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό
Κελσίου εγκυμονεί τον κίνδυνο μακροχρόνιων και μη
αναστρέψιμων αλλαγών.
Και για να έχουμε μια πιο παραστατική και συγκεκριμένη ιδέα για τι μιλάμε, ιδού λίγα στοιχεία:
 50.000.000 άνθρωποι θα γίνουν περιβαλλοντικοί
πρόσφυγες μέχρι το 2050.
 Οι καταστροφικές πυρκαγιές θα οκταπλασιαστούν
(έχει αρχίσει να συμβαίνει ήδη).
 136 ιστορικά μέρη του κόσμου θα εξαφανιστούν κάτω
από τη θάλασσα.
 Οι τυφώνες θα γίνουν πολύ πιο έντονοι και υγροί.
 Η ερημοποίηση και η λειψυδρία θα επεκταθούν επικίνδυνα.
 Το 100% των υφάλων θα εξαφανιστεί μέχρι το 2050.
 Ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών θα αυξηθεί
κατά 20.000.000 μέχρι το 2050.

Όλα αυτά συμβαίνουν ήδη σε «ήπιους» ρυθμούς και
θα κλιμακωθούν με μη αναστρέψιμη πορεία ύστερα
από μία δεκαπενταετία.
Μπορούμε να περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου; Φυσικά και μπορούμε, ΑΛΛΑ αυτό θα απαιτούσε πρωτοφανείς πολιτικές
αλλαγές.
Η κλιματική κρίση, λοιπόν, είναι η πολιτική κρίση της
εποχής μας. Γιατί ο ανταγωνισμός αλλά και τα γεωπολιτικά συμφέροντα μεταξύ των ισχυρών του πλανήτη και
η επανεθνικοποίηση των κρατικών πολιτικών που κερδίζει διαρκώς έδαφος -άλλωστε, πολλά από τα ανερχόμενα ακροδεξιά κόμματα αρνούνται ή υποβαθμίζουν
την κλιματική αλλαγή- οδηγούν στην κατάρρευση των
διεθνών συνθηκών για το κλίμα.
Όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε τις διεθνείς συνθήκες σαν παγκόσμια συνωμοσία κατά των
συμφερόντων των ΗΠΑ και θεωρούσε ότι η κλιματική
αλλαγή είναι κατασκευή των πρωτεργατών αυτής της
συνωμοσίας, όταν η Ρωσία με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ
Πούτιν αρνείται ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται από
την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και βέβαια όταν η Κίνα,
ο κύριος ρυπαντής του πλανήτη, φαίνεται μεν πρόθυμη
να σηκώσει το φορτίο της αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής ΑΛΛΑ προωθεί λιγνιτικές μονάδες σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια -συχνά με χρηματοδότηση από
ευρωπαϊκές θεσμικές τράπεζες! Τι δεν καταλαβαίνουμε εμείς;
Και ας μη γελιόμαστε, δεν πρόκειται για θεωρητικές
διαφορές στις εκτιμήσεις για την κλιματική αλλαγή, ούτε για διαφορετικά συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας, αλλά για όξυνση των κρατικών ανταγωνισμών για
όλους τους δυνατούς λόγους, όπως γεωπολιτικοί λόγοι

(ανακατανομή ισχύος) και επιμέρους συμφέροντα
(ενέργεια κ.λπ.). Σαφώς και ο πόλεμος στην Ευρώπη
αποτελεί ένα γεωπολιτικό παιχνίδι ισχύος, αφού η ίδια
η διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι μια «εξωφρενικά ακριβή υπόθεση»: Μέχρι το 2030,
η κλιματική αλλαγή αναμένεται να κοστίζει στην «παγκόσμια οικονομία» 700 δισ. δολάρια ετησίως! Το υπάρχον πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε μέχρι εδώ δεν
γνωρίζει άλλο τρόπο να διαχειρίζεται όλα αυτά παρά με
τον ανταγωνισμό και την προσπάθεια μετάθεσης των
συνεπειών στους «άλλους».
Μόνο που οι άλλοι είμαστε εμείς…
Πιστεύει κανείς ότι τα υπάρχοντα πολιτικά συστήματα
και ιδιαίτερα ο νεοφιλελευθερισμός θα δαπανήσει τα
τεράστια ποσά που απαιτούνται για να αποζημιώσει και
συνδράμει τα θύματα των καταστροφών από την κλιματική αλλαγή και να ανασυγκροτήσει τις κοινωνικού χαρακτήρα υποδομές που καταστρέφονται;
Η υπόθεση της κλιματικής κρίσης είναι, λοιπόν, πολιτική σε όλη την κλίμακα και με όλη τη σημασία της λέξης. Για αυτό τα παιδιά μας φωνάζουν: «Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα».
Δεν είναι δυνατόν ο ελέφαντας να είναι μέσα στο σαλόνι μας, να στρογγυλοκάθεται στον καναπέ μας και
εμείς να είμαστε έξω στον κήπο και να παριστάνουμε τις
στρουθοκαμήλους.
Το μέλλον των παιδιών μας ΔΕΝ είναι μόνο ένα σπίτι,
μια δουλειά, ένα αυτοκίνητο. Γιατί τίποτα από αυτά δεν θα
έχει αξία όταν τα παιδιά μας δεν θα μπορούν να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, να φάνε καθαρή τροφή και να πιουν
καθαρό νερό. Για αυτά τα αγαθά πρέπει να αγωνιστούμε.
Η μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση είναι μάχη επιβίωσης για το ανθρώπινο γένος και τον πολιτισμό μας.

της

Δήμητρας
Λυμπεροπούλου
Περιφερειακή
Σύμβουλος
Πελοποννήσου,
Επικεφαλής
Περιφερειακής
Παράταξης
«Πράσινη
Πελοπόννησος»
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Χ

ωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές
εμφανίζονται τα Πόθεν Έσχες
των πολιτικών αρχηγών για το
2021 με οικονομική χρήση 2020,
που δημοσιοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη.
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ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ

Οι περιουσίες των 300

Μακράν ο πλέον ευκατάστατος των πολιτικών αρχηγών είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με εισόδημα που ανέρχεται σε
239.358 ευρώ. Με μικρές διαφορές ακολουθούν ο Γιάνης Βαρουφάκης με 195.851
ευρώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με
178.586 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δήλωσε για το 2020 εισόδημα 77.603 ευρώ, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας 74.943
ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στα ταμεία του Περισσού, και ο
Αλέξης Τσίπρας 69.279 ευρώ.
Οι ισορροπίες αλλάζουν όταν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης συμπεριληφθούν τα ακίνητα και οι μετοχές των
συζύγων των πολιτικών αρχηγών.
Αναλυτικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 77.603 ευρώ και
η σύζυγός του Μαρέβα 39.245 ευρώ. Η
εκποίηση ενός ισόγειου διαμερίσματος
328 τμ στη Σούδα Χανίων είναι η μόνη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργού, ενώ η σύζυγός του πούλησε
ένα αυτοκίνητο αλλά και προχώρησε στην
εκποίηση των μετοχών της στην εταιρεία
ZEUS+DIONE. Ωστόσο, έναντι 25.000 ευρώ απέκτησε το 83,3% σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Το ζεύγος εμφανίζει 40 εγγραφές με
διάφορα ποσοστά κυριότητας σε ακίνητα
σε Αθήνα, Κρήτη και Κυκλάδες με τρία εξ
αυτών να διαθέτουν πισίνα. Οι τραπεζικοί
λογαριασμοί της κυρίας Γκραμπόφσκι διαθέτουν 348.996 ευρώ και 177.712 δολάρια.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε δύο δάνεια
και μια πιστωτική κάρτα, με συνολικό
οφειλόμενο ποσό 405.892 ευρώ, ενώ η
σύζυγός του δήλωσε δύο δάνεια και μια
πιστωτική κάρτα, με οφειλόμενο ποσό
890.035 ευρώ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει εισοδήματα ύψους
69.279 ευρώ, ενώ η σύντροφός του Μπέτυ Μπαζιάνα έχει εισοδήματα ύψους
21.290 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία τους
παραμένει η ίδια, ενώ οι τραπεζικοί τους
λογαριασμοί έχουν αθροιστικά περίπου
140.000 ευρώ.
Ο Αλέξης Τσίπρας και η σύζυγός του
δεν έχουν δάνεια. Η Μπέτυ Μπαζιάνα
κατέχει από το 2013 μια θυρίδα στην
Εθνική Τράπεζα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε αθροιστικά καταθέσεις
ύψους 135.793 ευρώ σε λογαριασμούς
μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους

παιδιά. Ο κ. Τσίπρας διατηρεί ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη και μια μηχανή και η
κυρία Μπαζιάνα ένα οικόπεδο στην Αρτέμιδα και ένα αυτοκίνητο.
Μπορεί να μη διαθέτει μετοχές, τραπεζική θυρίδα και να μην έχει οφειλές σε
τράπεζες ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανίζει ωστόσο 19 εγγραφές σε ακίνητα και
καταθέσεις σε τράπεζα του Βελγίου
ύψους 488.780 ευρώ και σε ελληνικές
τράπεζες ύψους 34.930 ευρώ. Έχει ένα
αυτοκίνητο στην κατοχή του και μετοχές
σε βιοτεχνική επιχείρηση.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δήλωσε συνολικά εισοδήματα
178.586 ευρώ. Το 2020 ο κ. Ανδρουλάκης
αγόρασε έναντι 340.000 ευρώ διαμέρισμα
154 τμ στου Παπάγου. Σε ό,τι αφορά την
υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του, εμφανίζει 19 καταγραφές σε διαμερίσματα, καταστήματα και αποθήκες, όλα στη γενέτειρά του την Κρήτη και συγκεκριμένα στον
Νομό Ηρακλείου.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η σύζυγός του διαθέτουν συνολικές καταθέσεις
σε τράπεζες ύψους 7.957 ευρώ και 4 ακίνητα, εκ των οποίων τα δύο εμφανίζονται
ως ημιτελή.
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε
από κοινού με τη σύζυγό του εισόδημα
89.769 ευρώ, με τη βουλευτική του αποζημίωση πάντως να καταλήγει στο κόμμα.

Το ζεύγος Κουτσούμπα έχει ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών. Εισοδήματα ύψους
295.000 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος
μαζί με τη σύζυγό του, ενώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ζευγαριού υπάρχουν 559.144 ευρώ.

Οι έχοντες και οι σκαφάτοι
Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης από κοινού με τη σύζυγό του
Δανάη εμφανίζονται σε 11 εγγραφές ακινήτων. Δήλωσαν εισοδήματα 200.660 ευρώ, ενώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς υπάρχουν 128.824 δολάρια και
24.556 ευρώ.
Από τους έχοντες και κατέχοντες ξεχωρίζουν πολιτικά πρόσωπα από τη ΝΔ αλλά
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλές καταθέσεις σε 15
λογαριασμούς που αγγίζουν το 1,5 εκατ.
διαθέτει ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βαγιωνάς, ενώ το 1 εκατ. αγγίζουν και οι καταθέσεις της Νίκης Κεραμέως στην
Deutsche Bank. Στο 1 εκατ. ανέρχονται
και οι καταθέσεις του Στέλιου Κούλογλου.
Σε 987.000 φθάνουν οι καταθέσεις του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που εμφανίζεται
σε 122 ακίνητα, ενώ διαθέτει και ένα ταχύπλοο 8,5 μέτρων.
Μεγάλη παραμένει η ακίνητη περιουσία
του Δημήτρη Παπαδημούλη, που νοικιάζει 6 διαμερίσματα σε ΜΚΟ για πρόσφυ-

γες, ενώ στα αξιοσημείωτα καταγράφεται
η δήλωση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Μανιού, ο οποίος «αποκάλυψε»
ότι η θυρίδα που διαθέτει περιέχει 15 χρυσές λίρες και κοσμήματα της μητέρας της
συζύγου του.
Δεν λείπουν και οι «σκαφάτοι» πολιτικοί από τα Πόθεν Έσχες. Δύο φουσκωτά
διαθέτει ο Γιάνης Βαρουφάκης, ένα ο
Παύλος Πολάκης, ενώ η Σοφία Σακοράφα
από κοινού με τον σύζυγό της διαθέτει ένα
σκάφος 5 μέτρων. Ταχύπλοο διαθέτει και
ο Σπήλιος Λιβανός. Ο Κλέων Γρηγοριάδης
δεν διαθέτει σκάφος, κάνει τις βουτιές
του, ωστόσο, στην πισίνα της μονοκατοικίας του στη Μύκονο.
Αναφορικά με τα χρέη, δυσθεώρητο είναι το ποσό που οφείλει ο Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς αγγίζει το 1,7 εκατ. ευρώ.
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές
του Νότη Μηταράκη και στις 730.000 του
Κώστα Τσιάρα. Σε 654.000 ανέρχονται τα
χρέη του Λευτέρη Αυγενάκη, σε 629.765
του Βασίλη Κεγκέρογλου και σε 557.758
του Άδωνι Γεωργιάδη.

Περίπου τα ίδια με
προηγούμενες χρονιές
δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί
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Ιταλογαλλική ναυμαχία
για την ελληνική κορβέτα
Ε

ντονο ενδιαφέρον αποκτά η «κούρσα» για τις νέες
κορβέτες του ελληνικού Στόλου και μάλιστα στο παρά
πέντε της διαδικασίας επιλογής. Η ανανεωμένη πρόταση της Fincantieri μπήκε «σφήνα» απειλώντας να εκτοπίσει
από την κορυφή της λίστας τις γαλλικές GoWind, με τους Ιταλούς να μετατρέπουν τη «ναυμαχία» σε θρίλερ για γερά νεύρα.
Στις αρχές της εβδομάδας, αντιπροσωπεία της Fincantieri
επισκέφθηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να κομίσει
μια νέα, άκρως ανταγωνιστική πρόταση, η οποία, σύμφωνα με
καλά ενημερωμένες πηγές, αποτελεί πλέον το φαβορί για τις
νέες μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού. Πλέον, οι
κορβέτες FCX-30 (Doha) κοιτούν στα «μάτια» τις GoWind της
Group Naval, αφού έχουν σχεδόν ίδιο κόστος, ενώ αν τις επιλέξει η ελληνική πλευρά, μπορούν να φέρουν ακόμη πιο
ισχυρή διαμόρφωση οπλισμού σε σχέση με τις γαλλικές.
Οι FCX-30 έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο εκτόπισμα από τις
GoWind, το οποίο παραπέμπει σε μικρή φρεγάτα, ενώ σύμφωνα με την πρόταση των Ιταλών θα έρθουν εξοπλισμένες με
τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Mica, της οικογένειας
πυρομαχικών που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη Mirage
2000-5 και Rafale, ενώ για στόχους επιφανείας θα διαθέτουν
τους φονικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet Block III. Η
κορβέτα θα διαθέτει ακόμη πανίσχυρο σόναρ για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο ενώ θα «φοράει» το σύστημα μάχης
Athena.
Το ιλιγγιώδες ποσό που ζητούσαν αρχικά οι Ιταλοί κατασκευαστές για τέσσερις FCX-30 ψαλιδίστηκε στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που κοστολογεί η Group Naval τον ίδιο αριθμό κορβετών GoWind. Και οι
δύο εταιρείες, πάντως, εφόσον τα πλοία τους κατασκευαστούν σε ιταλικά και γαλλικά ναυπηγεία αντίστοιχα, προσφέρουν παράδοση της πρώτης κορβέτας σε 32 μήνες. Αμφότεροι, μάλιστα, έρχονται με πρόταση και για εγχώρια ναυπήγηση, τριών εκ των τεσσάρων πλοίων, αφού σε κάθε περίπτωση
η πρώτη θα κατασκευαστεί στο εξωτερικό. Fincantieri και
Naval έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ενώ οι Ιταλοί φαίνονται διατεθειμένοι να εμπλακούν,
υπό όρους, και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η γαλλική απάντηση
Θεωρείται σίγουρο, πάντως, ότι οι Γάλλοι της Group Naval,
που ήδη ναυπηγούν τις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI Belharra για τον ελληνικό Στόλο, δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως και
ώρες, θα έρθουν με πρόταση την οποία δύσκολα θα αρνηθεί
το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν, πάντως, ότι η ώρα της τελικής κρίσης πλησιάζει και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας οι ναύαρχοι αναμένεται να δώσουν στην πολιτική ηγεσία τη λίστα με
τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής αξιολόγησης.

Καθώς, όμως, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, η κατάσταση
μοιάζει να ξεκαθαρίζει, με τους Γάλλους και τους Ιταλούς να
βρίσκονται «πλώρη με πλώρη» στην κορυφή και τους Ολλανδούς να ακολουθούν σε απόσταση «αναπνοής». Λιγότερο
πρόθυμοι να ακολουθήσουν τους φρενήρεις ρυθμούς της
«κούρσας» επιλογής δείχνουν οι Βρετανοί με τις Arrowhead
140, οι οποίοι, αν και κατέθεσαν πρόταση, δεν επανήλθαν με
δεύτερη -πιο δελεαστική- προσφορά.
Μαζί με τον φάκελο για τις νέες κορβέτες, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού θα παρουσιάσει στην κυβέρνηση και την
πρότασή της για την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών
ΜΕΚΟ 200ΗΝ, στις οποίες αναμένεται να εγκατασταθούν νέοι αισθητήρες, οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ θα
γίνουν και όλες οι απαραίτητες μηχανολογικές εργασίες. Το
κόστος υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο ελληνικός
Στόλος επιφανείας θα διαθέτει ακόμη τέσσερα σύγχρονα
πλοία με πανίσχυρες δυνατότητες κρούσης.

Το ιλιγγιώδες ποσό που
ζητούσαν αρχικά οι Ιταλοί
κατασκευαστές ψαλιδίστηκε
στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ,
αντίστοιχο δηλαδή με αυτό
που κοστολογεί η Group
Naval τις GoWind

Γράφει
ο Σταύρος
Ιωαννίδης
stavros.ion@gmail.com

ΑΜΥΝΑ
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ΚΟΣΜΟΣ

Στον προθάλαμο της Ευρωπαικής Ένωσης η Ουκρανία
Οι 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναμενόταν να δώσουν αργά χθες το βράδυ στην Ουκρανία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, σε μια ιστορική απόφαση που θα προκαλούσε ενθουσιασμό στο Κίεβο.
Η προοπτική της ένταξης είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την Ουκρανία, η οποία έχει επενδύσει το πολιτικό
μέλλον της σε μια στενότερη σχέση με την Ευρώπη,
καθώς αναζητά υποστήριξη για την αντιμετώπιση της

ρωσικής εισβολής. Δεν υπάρχει υφιστάμενη οδός για
την επιτάχυνση της επίπονης διαδικασίας ένταξης, η
οποία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μια δεκαετία. Το καθεστώς της υποψήφιας χώρας έλαβε και
η Μολδαβία.
Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα κατηγόρησε τη
Ρωσία ότι διεξάγει «οικονομικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης», προειδοποιώντας πως υπάρχει «αληθινός κίνδυνος η Ρωσία να διακόψει πλήρως τον εφοδιασμό της Ευ-

ρώπης με φυσικό αέριο», ενώ ο Πούτιν άρχισε να πληρώνει με ρούβλια τις λήξεις ομολόγων, με τους αναλυτές να
κάνουν λόγο για πιθανή στάση πληρωμών στις 26 Ιουνίου.
Η Ρωσία πλήρωσε το κουπόνι της τελευταίας σειράς
ομολόγων σε ρούβλια, επικαλούμενη τους νέους κανόνες που της επιτρέπουν να εξυπηρετεί το εξωτερικό
χρέος σε εθνικό νόμισμα, με μόνο λίγες μέρες να απομένουν μέχρι να περιέλθει πιθανώς στην πρώτη της στάση πληρωμών σε ξένο χρέος εδώ και έναν αιώνα.

Έφαγε... πόρτα από
τους πολιτικούς αρχηγούς
Χωρίς αποτέλεσμα
οι διήμερες διαβουλεύσεις
του Μακρόν, απέτυχε
να σχηματίσει
κυβερνητική πλειοψηφία

Σ

το κενό έπεσαν οι διήμερες διαβουλεύσεις του Εμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς, στις οποίες κάλεσε τις κοινοβουλευτικές ομάδες να υπογράψουν
μια «συμφωνία συμβιβασμού» μαζί του ή
να ψηφίζουν σε ad hoc βάση τα νομοσχέδια, καθώς ουδείς φαίνεται πρόθυμος να
συμπράξει στην οικοδόμηση μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Γαλλία.
«Δεν μπορώ να αγνοήσω τα ρήγματα και
τις βαθιές διαιρέσεις της χώρας μας που
αντικατοπτρίζονται στη Εθνοσυνέλευση»,
είπε ο Μακρόν στο πρώτο διάγγελμά του
μετά το ταπεινωτικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που του στέρησε την
απόλυτη πλειοψηφία.
Σε χαμηλότερους τόνους και με αισθητά
μειωμένη αυτοπεποίθηση, ο 44χρονος
πρόεδρος περιέγραψε ως προτεραιότητά
του τη συγκρότηση μιας «πολιτικής πλειοψηφίας» το αμέσως επόμενο διάστημα
ώστε να αποφευχθεί το πολιτικό αδιέξοδο.
«Πρέπει συλλογικά να μάθουμε να κυ-

βερνάμε και να νομοθετούμε διαφορετικά. Χτίζοντας νέους συμβιβασμούς με διάλογο και σεβασμό», τόνισε αποκλείοντας
το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής
ενότητας.
Τα πολιτικά κόμματα της Αριστεράς και
της Δεξιάς απέρριψαν την έκκληση του
44χρονου προέδρου να βοηθήσουν να ξεπεραστεί το γεγονός ότι κανένα κόμμα δεν
έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και του ζήτησαν να αποσαφηνίσει
ποιους συμβιβασμούς είναι έτοιμος να κάνει για να κερδίσει την υποστήριξή τους.
Ο βετεράνος νεοκομμουνιστής ηγέτης
Ζαν-Λικ Μελανσόν χαρακτήρισε την ομιλία
του Μακρόν «τουρλού» («ρατατούιγ» στα
γαλλικά), ενώ άλλοι την είδαν ως απόπειρα
να συγκεντρώσει υποστήριξη στην πολιτική του κάνοντας ελάχιστες παραχωρήσεις.

Έρευνα για τη Ζαχαροπούλου
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
γαλλικών ΜΜΕ βρίσκεται η Ελληνογαλλίδα υφυπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνη-

ση Μακρόν, γυναικολόγος εξειδικευμένη
στην πάθηση της ενδομητρίωσης Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, η οποία ερευνάται από
την Εισαγγελία για δύο βιασμούς, το 2016,
που φέρεται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο
των ιατρικών καθηκόντων της.
Όπως αναφέρει το δίκτυο BFMTV, τον
τελευταίο μήνα κατατέθηκαν μηνύσεις σε
βάρος της από τρεις γυναίκες για «διείσδυση χωρίς συναίνεση», στο πλαίσιο της
άσκησης του επαγγέλματός της ως γυναικολόγου, με τις ασθενείς να ισχυρίζονται
ότι ένιωσαν πως υπέστησαν βιασμό.
Η 46χρονη Ζαχαροπούλου κατηγορείται ότι πραγματοποίησε ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κολπικής ή πρωκτικής διείσδυσης, χωρίς να
έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση των ασθενών της, κάτι που συνιστά
«άσκηση σεξουαλικής βίας σε ιατρικό
περιβάλλον».
«Της είπα “όχι”, άρχισα να κλαίω, δεν
μπορούσα να ανασάνω», φέρεται να είπε
μία από τις καταγγέλλουσες.

Στο Ιράν ο Λαβρόφ
για την αναβίωση
της πυρηνικής
συμφωνίας
Η Μόσχα υποστηρίζει πλήρως
την αναβίωση της πυρηνικής
συμφωνίας του 2015 ανάμεσα
στο Ιράν και τις μεγάλες δυνάμεις, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από την Τεχεράνη, όπου
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη. Οι έμμεσες συνομιλίες
Ιράν και ΗΠΑ για την αποκατάσταση της συμφωνίας σταμάτησαν τον Μάρτιο, κυρίως λόγω
της επιμονής της Τεχεράνης να
αφαιρέσει η Ουάσιγκτον
τους Φρουρούς της Ισλαμικής
Επανάστασης από τον κατάλογο
των τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζουν οι ΗΠΑ.
Η επίσκεψη Λαβρόφ στην Τεχεράνη εντάσσεται στο πλαίσιο
της πολιτικής και στρατιωτικής
προσέγγισης της Ρωσίας με το
Ιράν, καθώς οι δύο χώρες που
βρίσκονται υπό δυτικές κυρώσεις συζητούν για την ανταλλαγή προμηθειών πετρελαίου και
φυσικού αερίου και για τη δημιουργία ενός κόμβου logistics. Η Μόσχα παίζει κεντρικό
ρόλο στην εφαρμογή της πυρηνικής συνθήκης του 2015, λαμβάνοντας πλεονάζοντες τόνους
εμπλουτισμένου ουρανίου από
την Τεχεράνη, η οποία απαιτεί
να αρθούν όλες οι κυρώσεις
εναντίον του Ιράν προκειμένου
να αναβιώσει η συμφωνία.
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ετά την έκρηξη του πολέμου
στην Ουκρανία οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν στο
ότι το υδρογόνο θα μπορούσε
να είναι η εναλλακτική απάντηση που
μπορεί να δώσει ο κόσμος στο ερώτημα
της καθαρής και φθηνής ενέργειας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φαίνεται να
πρωταγωνιστεί στον τομέα αυτόν ώστε να
εκκινήσει από τους πρώτους στον ενεργειακό βατήρα της νέας ενεργειακής
πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί.
Όπως σημειώνεται στις επιστημονικές
μελέτες, το υδρογόνο είναι ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα καύσιμα με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και παρέχει
τη δυνατότητα αποθήκευσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (πχ, ηλιακή, αιολική).
Το καύσιμο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα και στην
επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 μέσω της απανθρακοποίησης του τομέα των μεταφορών που
ευθύνεται για σχεδόν το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» αναπτύσσει ήδη μια σειρά σημαντικών ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και την ευρεία εφαρμογή τους στις
μεταφορές, τη βιομηχανία και τον ενεργειακό τομέα.
Πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί στην
Ελλάδα, στον χώρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού
μικρών οχημάτων υδρογόνου, το πρώτο
υδρογονάδικο όπως χαρακτηριστικά το
λένε οι άνθρωποι του χώρου, και αποτελεί
το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού
υδρογονοκίνητων οχημάτων στη χώρα.
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Πώς λειτουργεί το πρώτο
υδρογονάδικο της χώρας

Πάντως, πρόσφατα στο Athens Energy
Dialogues ο Κωνσταντίνος Παπαλουκάς,
ειδικός εμπειρογνώμων και συντονιστής
της επιτροπής για τη χάραξη της εθνικής
στρατηγικής για το υδρογόνο, σημείωσε
ότι το σχέδιο δράσης αναμένεται σύντομα
να βγει σε διαβούλευση.

«Αποτέλεσμα έρευνας»

Βασισμένο σε ελληνική τεχνογνωσία

«Ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού
οχημάτων υδρογόνου αποτελεί μια εικόνα από το μέλλον και ένα βήμα στην πορεία της πράσινης μετάβασης. Πρόκειται
για ένα ακόμη αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής ερευνητικής δραστηριότητας
που πραγματοποιείται στα ερευνητικά
ιδρύματα της πατρίδας μας», δήλωσε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Χρίστος Δήμας. Από την πλευρά του, ο διευθυντής Ερευνών στον «Δημόκριτο» και
εκ των ιδρυτών της Cyrus Θάνος Στούμπος εξηγεί ότι οι ρυθμοί πρέπει να επιταχυνθούν και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε την
πολυτέλεια να περιμένουμε να γίνει πιο
φθηνό το υδρογόνο για να το αξιοποιήσουμε. Αν η αγορά αρχίσει να αναπτύσσεται, το κόστος θα μειωθεί δραστικά».

Ο σταθμός υδρογόνου ενσωματώνει
πρωτοποριακή τεχνολογία συμπίεσης
του καυσίμου που αναπτύχθηκε από τη Cyrus, μια εταιρεία spin off του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος». Υπογραμμίζεται ότι η ανάπτυξη του έργου, που
συγχρηματοδοτείται
από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μέσω της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», βασίζεται κυρίως σε ελληνική τεχνογνωσία.
Ας δούμε πώς λειτουργεί ο σταθμός:
Η υποδομή διαθέτει μονάδα παραγω-

γής «πράσινου» υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης νερού με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, τον
καινοτόμο συμπιεστή υδρογόνου της
εταιρείας Cyrus που το αποδίδει στα 200
bar, δεξαμενές αποθήκευσης υδρογόνου σε υψηλή πίεση και σύστημα ανεφοδιασμού μικρών οχημάτων με καύσιμο υδρογόνο. Οι συμπιεστές υδρογόνου
της εταιρείας Cyrus λειτουργούν εντελώς αυτόνομα με ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ και παροχή νερού βρύσης. Έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση της τεχνολογίας μεταλλοϋδριδίων, παράγοντας μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και πολύ χαμηλά
επίπεδα ήχου. Αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση
σταθμών και σε αστικά περιβάλλοντα, κάτι που έως τώρα
ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω των
εκπομπών θορύβου των συμβατικών,
μηχανικών συμπιεστών.
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο REPowerEU της ΕΕ, που ανακοινώθηκε πρόσφα-

τα, θέτει ως στόχο την παραγωγή περισσότερων από 10 εκατομμυρίων τόνων
«πράσινου» υδρογόνου και αντίστοιχων
ποσοτήτων έως το 2030, με το υδρογόνο
να καθίσταται σημαντικό συστατικό του
ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα
χρόνια, καθώς οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις μεταφορές, αλλά περιλαμβάνουν τη βιομηχανία και γενικότερα
τους τομείς όπου δεν μπορεί να δώσει λύσεις η χρήση μπαταρίας.

Στον χώρο του «Δημόκριτου»
βρίσκεται ο σταθμός
ανεφοδιασμού μικρών
οχημάτων υδρογόνου «Αποτελεί εικόνα από το μέλλον
και βήμα στην πορεία
της πράσινης μετάβασης»,
δηλώνει ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας
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Προαιρετική η 4η δόση εμβολίου για τους άνω των 30 - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Προαιρετική θα είναι τελικά η τέταρτη δόση εμβολίου για
τα άτομα ηλικίας από 30 έως 59 ετών, όπως προκύπτει από
την ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Παράλληλα, τονίζεται ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει τη Δευτέρα 27
Ιουνίου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά τη χορήγηση της
2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή σύσταση για τους άνω των 60. Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών, η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή
επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που
θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια.
Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική
δόση σε άτομα ηλικίας από 30 ως 59 ετών, εφόσον το επιλέξουν. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για όλους όσοι το επιθυμούν
την επόμενη Δευτέρα.
Εντωμεταξύ, αυξητική πορεία έχουν πάρει τις τελευταίες
ώρες οι μολύνσεις από κορονοϊό. Ειδικότερα, συνολικά

10.474 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ.
Καταγράφηκαν επίσης 17 θάνατοι και 88 διασωληνωμένοι
ασθενείς. Παράλληλα, ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 1.797.
Την αρνητική πρωτιά «διατηρεί» η Αττική στον αριθμό
των κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται. Συγκεκριμένα, χθες εντοπίστηκαν 6.401 μολύνσεις, ενώ στη
Θεσσαλονίκη 794.

Ευλογιά των πιθήκων: Τρία κρούσματα στην Ελλάδα
Τρία εισαγόμενα περιστατικά ευλογιάς των πιθήκων έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά στη
χώρα μας, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.
Επίσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός
έλεγχος ενός επιπλέον ασθενούς με ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού, για τον οποίο ο αρχικός έλεγχος
δείγματος για είδη non-variola orthopox ιών (στα

οποία συγκαταλέγεται και ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων) ήταν θετικός.
Σε ό,τι αφορά τον τουρίστα στη Νάξο που μεταφέρθηκε
σε ειδική κάψουλα στο νοσοκομείο «Αττικόν» και
μπήκε σε θάλαμο υψηλής πίεσης, καθώς είχε εξανθήματα, ενώ εμφάνισε και πυρετό, ο συναγερμός έληξε,
καθώς το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι πάσχει από
ανεμοβλογιά.

Περιμένοντας τις νέες διώξεις...

Σ

τα χέρια των δύο εισαγγελέων
που χειρίζονται την υπόθεση
βρίσκεται από χθες το απόγευμα
η δικογραφία του τμήματος Ανθρωποκτονιών για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.
Το πόρισμα των ιατροδικαστών και οι
καταθέσεις των μαρτύρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης από τους άνδρες της ΕΛΑΣ θα
ελεγχθούν από τους εισαγγελείς Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνο και Απόστολο
Ανδρέου. Οι δικαστικοί λειτουργοί θα
αξιολογήσουν το αποδεικτικό υλικό και
θα αποφανθούν σε ποιον θα ασκήσουν
διώξεις, καθώς ο θάνατος των δύο κοριτσιών προήλθε, όπως αποφάνθηκαν οι
δύο ιατροδικαστές, από εγκληματική
ενέργεια.
Έτσι, οι εξελίξεις την ερχομένη εβδομάδα αναμένεται να είναι ραγδαίες, καθώς
δεν αποκλείεται να δοθεί η παραγγελία για
τη λήψη ανωμοτί κατάθεσης ενός ή περισσοτέρων ατόμων, για τα οποία προκύπτουν
ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Σε αυτή την περίπτωση η Ρούλα Πισπιρίγκου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ιδιότητα της ύποπτης και θα κληθεί να δώσει
εξηγήσεις και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της. Αν και η 33χρονη
προφυλακισμένη για τον θάνατο της
Τζωρτζίνας αρνείται κάθε ανάμειξή της, οι
εισαγγελείς είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης
εναντίον της.

Συμπληρωματικές καταθέσεις
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή της δικογραφίας στους εισαγγελείς ξεκίνησε από το πόρισμα των Νίκου
Καρακούκη και Νίκου Καλογριά, το
οποίο κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ανθρωποκτονιών και γινόταν
λόγος για ασφυκτικούς θανάτους της
Μαλένας και της Ίριδας. Ένα 24ωρο αργότερα η αδελφή της γυναίκας που προς
το παρόν κατηγορείται ότι σκότωσε το
μεγαλύτερο παιδί της, την Τζωρτζίνα,
πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τα

αποτελέσματα του πορίσματος των δύο
ιατροδικαστών αλλά και την κατάθεση
της Δήμητρας Πισπιρίγκου στα γραφεία
του Ανθρωποκτονιών κλήθηκαν κάποιοι
από τους θεράποντες γιατρούς της Μαλένας προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Η ανάγκη αυτή
φαίνεται να προέκυψε και από τα δεδομένα που παρουσίασαν στο πόρισμα
τους οι ιατροδικαστές Καρακούκης και
Καλογριάς.
Γιατροί του νοσοκομείου της Αθήνας
φαίνεται να ρωτήθηκαν και πάλι για τις
εκδορές που υπήρχαν στη μύτη της Μαλένας και αν αυτές μπορούσαν να προκλη-

θούν κατά τη διάρκεια της ανάνηψης του
μόλις 3,5 χρονών κοριτσιού το μεσημέρι
της 13ης Απριλίου 2019.

Οι εισαγγελείς πήραν χθες
στα χέρια τους τη δικογραφία
του Ανθρωποκτονιών για
τους θανάτους Μαλένας
και Ίριδας και από βδομάδα
θα προχωρήσουν
στο κατηγορητήριο
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«Κατέβασε
το παντελόνι του,
ανέβηκε πάνω μου
γονατιστός…»

Ε

ν μέσω αντεγκλήσεων και υψηλών
τόνων κινήθηκε και η χθεσινή ημέρα
της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη, ο
οποίος κατηγορείται για έναν βιασμό
κατ’ εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού
εναντίον τριών γυναικών συναδέλφων του.
Η δεύτερη γυναίκα που έχει καταγγείλει τον
ηθοποιό για απόπειρα βιασμού στο καμαρίνι
του ολοκλήρωσε την κατάθεσή της και κατά τη
διάρκεια της εξέτασής της από τη συνήγορο
του Πέτρου Φιλιππίδη, Κική Πακιρτζίδου, δέχτηκε πλήθος ερωτήσεων γύρω από τις συνθήκες που έλαβε, σύμφωνα με την καταγγελία, χώρα η απόπειρα βιασμού. Η συνήγορος
του Πέτρου Φιλιππίδη αμφισβήτησε τα όσα
έχει περιγράψει η καταγγέλλουσα. Μάλιστα η
κυρία Πακιρτζίδου υποστήριξε ότι το σκηνικό
που επικαλείται η καταγγέλλουσα δεν μπορεί
να αποτυπωθεί στην πραγματικότητα. Από την

πλευρά της η πολιτική αγωγή αντέδρασε και
ζήτησε από την έδρα να προστατέψει τη μάρτυρα από τις επιθέσεις της υπεράσπισης,
Υπεράσπιση: Έρχεται και σας αγκαλιάζει
και πάει να σας φιλήσει;
Μάρτυρας: Όπως είχα στραμμένο το κεφάλι
μου με έγλειφε. Φιλί φιλί όχι, δεν υπήρξε.
Υπεράσπιση: Το παντελόνι πού το είχε κατεβάσει;
Μάρτυρας: Μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ κατάλαβα ότι το είχε κατεβάσει γιατί είδα τα γεννητικά του όργανα.
Υπεράσπιση: Λέτε ότι ο Φιλιππίδης ήταν πάνω στους μηρούς σας με τα γόνατά του, έχοντας ύψος κοντά 1,90;
Μάρτυρας: Ναι.
Υπεράσπιση: Την έχω γυρίσει αυτή τη σκηνή
και θα τη δείξω στα αναγνωστέα.
Πολιτική Αγωγή: Υπάρχει και ένα όριο…

Πρόεδρος: Μη μας αναγκάσετε να διακόψουμε.
Υπεράσπιση: Αυτά στα περιοδικά και στις
συνεντεύξεις για το MeToo.
Μάρτυρας: Ανέβηκε πάνω μου γονατιστός.
Του κρατούσα τα χέρια.
Υπεράσπιση: Και μετά βγάζει το φανελάκι του;
Μάρτυρας: Ναι. Όλα γίνονταν σε μια αλλεπάλληλη πάλη.
Υπεράσπιση: Του τραβήξατε τα μαλλιά, τον
χτυπήσατε στο πρόσωπο;
Μάρτυρας: Κάποιες τον πήραν στο πρόσωπο, τον απομάκρυνα με το πόδι μου μέχρι ένα
σημείο και σηκώθηκα να φύγω.
Υπεράσπιση: Δηλαδή με έναν τρόπο χαριτωμένο βάλατε το πόδι σας…
Πολιτική Αγωγή: Να μη σας τύχει ποτέ τέτοιος «χαριτωμένος» τρόπος.
Υπεράσπιση: Στα μηνύματα του Φιλιππίδη

Απατεώνες high tech «έφαγαν» από
ξενοδόχους και γιατρούς 2 εκατ. €
Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε εγκληματική οργάνωση
που διέπραττε συστηματικά ηλεκτρονικές απάτες και
μέσα σε διάστημα μικρότερο των 10 μηνών κατάφερε
να αποσπάσει από τα θύματά της το ποσό των
2.050.000 ευρώ.
Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές
της Κορίνθου και της Βοιωτίας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε μέλη της συμμορίας ηλικίας από 22 έως
32 ετών και αναζητούν άλλα δύο άτομα.
Η οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν από τον
Οκτώβριο του 2021, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη
μεθοδολογία, άδειαζε λογαριασμούς κυρίως από ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και γιατρούς. Τηλεφωνούσαν στα θύματά τους και συστήνονταν ως υποψήφιοι πελάτες. Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της
άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων, αποσπούσαν τεχνηέντως τα
απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για
την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όνομα

χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κ.λπ.).
Έχοντας, πλέον, αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά
ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων σε λογαριασμούς ατόμων που είχαν στρατολογήσει για αυτό τον σκοπό.
Επίσης, σε πολλές από τις περιπτώσεις απατών, οι
δράστες χρησιμοποιούσαν απατηλούς υπερσυνδέσμους -αναδυόμενες σελίδες (phishing mails, phishing sites, smising), καταφέρνοντας και με αυτό τον
τρόπο να αποσπούν τα προσωπικά στοιχεία των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών των παθόντων.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, είχαν διαπράξει
συνολικά ογδόντα πέντε περιπτώσεις απατών, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση παράνομο
περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 2.050.000 ευρώ.

που ακολούθησαν τι απαντούσατε;
Μάρτυρας: Έλεγα «ναι, ναι, ναι».
Υπεράσπιση: Τι λέγατε όταν αυτοϊκανοποιού ταν;
Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι.
Αμέσως μετά η δίκη συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ στο βήμα ανέβηκε η
επόμενη γυναίκα που έχει καταγγείλει τον
ηθοποιό για απόπειρα βιασμού της το 2014.

Τι είπε στην κατάθεσή της
η δεύτερη γυναίκα που έχει
καταγγείλει τον ηθοποιό
για απόπειρα βιασμού
στο καμαρίνι του

ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

Πάνω από 6 χρόνια
φυλακή (εξαγοράσιμη) στους 8
Ποινές φυλάκισης που ξεπερνούν τα έξι χρόνια επέβαλε το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στους οκτώ κατηγορούμενους για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη
ζωή τους 25 άτομα. Οι ποινές είναι εξαγοράσιμες προς επτά
ευρώ ημερησίως, ενώ στους καταδικασθέντες δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 5 ετών και 19 μηνών σε
τρεις κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ένας αντιπεριφερειάρχης. Επίσης ποινή 5 ετών και 14 μηνών σε άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους ο
έτερος αντιπεριφερειάρχης που κρίθηκε ένοχος, και ποινή
4 ετών και 22 μηνών στην πρώην δήμαρχο Μάνδρας.
Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως και
αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους μόνο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ενώ απέρριψε όλα τα υπόλοιπα που αιτήθηκαν. Επί των ποινών, η εισαγγελέας ζήτησε
για την κατηγορία της πλημμύρας ποινή από 16 μήνες έως 2
χρόνια, για κάθε ανθρωποκτονία 3 χρόνια και για σωματικές βλάβες 6 μήνες για την καθεμία.
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Προφυλακιστέα η 31χρονη Βουλγάρα
που μαχαίρωσε τον 33χρονο σύζυγό της
Προφυλακιστέα κρίθηκε η 31
ετών γυναίκα που τραυμάτισε με
μαχαίρι τον 33χρονο σύζυγό της
στη Νέα Βόλβη Θεσσαλονίκης. Η
βουλγαρικής καταγωγής κατηγορούμενη, απολογούμενη στον
ανακριτή, φέρεται να επέμεινε
ότι επρόκειτο για ατύχημα, αρνούμενη την εις βάρος της αποδιδόμενη πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Δεν έπεισε, όμως, με τον ισχυρισμό της και με σύμφωνη
γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρα-

τούμενη. Το περιστατικό συνέβη
την Κυριακή σε πανηγύρι της
περιοχής, ενώ ο Έλληνας σύζυγός της υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται εκτός
κινδύνου, όπως ανέφερε ο συνήγορός του.
Το ζευγάρι, που έχει ένα παιδί 2 ετών, φαίνεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα στον γάμο του και υπήρξαν και κατά το
παρελθόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που
έφτασαν στα δικαστήρια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μνήμες Καράογλου
από την ορκωμοσία

Ο Ιγνάτιος βράβευσε
τη Μιμή Ντενίση
Με τους δημάρχους Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, και Παύλου
Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, συναντήθηκε η Μιμή Ντενίση κατά την
παραμονή της στη Θεσσαλονίκη για
την προώθηση της ταινίας «Σμύρνη
μου αγαπημένη». Η κυρία Ντενίση
βραβεύτηκε από τον κ. Καϊτεζίδη για
την πολύχρονη θητεία της στον πολιτισμό, αλλά και τη σημαντική προσφορά της στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ελληνισμού της Εγγύς Ανατολής. Τον κ. Δεμουρτζίδη
τον είδε στο πλαίσιο συνάντησης που
είχε η κυρία Ντενίση με τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα.

Έβγαλε selfie
στην Αριστοτέλους
η Κωνσταντοπούλου ’
Φωτογραφία με φόντο την πλατεία Αριστοτέλους ανάρτησε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο
facebook η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου
βρέθηκε στην πόλη με αφορμή την
ομιλία της σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών του Στρατού με θέμα
την καταγγελία της Συμφωνίας των
Πρεσπών στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Την ημέρα που ορκίστηκε
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
θυμήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ στη
Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου. Ήταν πριν από εννέα
χρόνια και όπως ο ίδιος έγραψε
κάτω από σχετικό φωτογραφικό
στιγμιότυπο, «ένα σημαντικό κεφάλαιο της προσωπικής και πολιτικής μου διαδρομής για το οποίο
είμαι πολύ υπερήφανος. Σαν σήμερα, το 2012, με αίσθημα τιμής
και ευθύνης ορκίστηκα υπουργός
Μακεδονίας και Θράκης. Άλλωστε, πολιτεύομαι έχοντας ως απαράβατη αρχή να βρίσκομαι #Δίπλα_στον_πολίτη και να στέκομαι
#Υπεύθυνα_δίπλα_σου».

«Εκστρατεία» και από τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσ.
Σε εκλογική ετοιμότητα και ενόψει του φθινοπώρου
βρίσκονται οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης. Σήμερα, Παρασκευή, ο Χάρης Καστανίδης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης, έχει
προσκαλέσει για χαλαρό καφέ και κουβεντούλα δημο-

σιογράφους στο roof garden κεντρικού ξενοδοχείου.
Στην πόλη δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν εκδηλώσει
την επιθυμία να είναι υποψήφιοι, ωστόσο, για την ώρα
δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επίσημη παρουσίαση-τοποθέτηση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επιστροφή στις διά
ζώσης συνεδριάσεις
Επέστρεψαν στις διά ζώσης συνεδριάσεις οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετά τη
χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Τόσο
στον Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας οι επιτροπές συνεδρίασαν
και πάλι -ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια- από κοντά. Άπαντες έδωσαν το «παρών» στις συνεδριάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής του κεντρικού δήμου
και της Μητροπολιτικής της περιφέρειας.

«Πράσινο» από Μαξίμου
στον Μάριο Δράμαλη
Ένα ακόμη όνομα
μέσα σε όσα ακούγονται για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης έρχεται να
προστεθεί από σήμερα. Πρόκειται
για τον επιχειρηματία και μέλος του
ΔΣ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Μάριο
Δράμαλη. Μάλιστα,
όπως μάθαμε, πήρε το πράσινο φως
από το Μέγαρο Μαξίμου και ήδη έχει ξεκινήσει
την προεκλογική του εκστρατεία.

Αναλαμβάνει νέα θέση
ο Μίμης Φωτόπουλος
Νέα σχέδια για τον Ευθύμη Φωτόπουλο. Είναι
θέμα ωρών να αναλάβει σημαντική θέση ευθύνης
μετά την αποχώρησή του από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το μόνο που μπορούμε προς το παρόν να
πούμε για τον πρώην γενικό γραμματέα του δήμου είναι πως θα έχει και πάλι εμπλοκή με τους
αυτοδιοικητικούς της πόλης, δημάρχους και αντιδημάρχους.

Εκδήλωση από 4η ΥΠΕ
κατά της παχυσαρκίας
Εκδήλωση για την παχυσαρκία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους από την
4η ΥΠΕ, σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν
και να ευαισθητοποιηθούν οι Θεσσαλονικείς
για το πρόβλημα.
Εκεί βρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών
Σταύρος Καλαφάτης, η αντιπεριφερειάρχης
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα
Δερμεντζοπούλου και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Εκσυγχρονίζεται με 32 νέα οχήματα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Με τη διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing),
προϋπολογισμού 1.207.512 ευρώ, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε την προμήθεια 32 οχημάτων για την κατά 33%
ανανέωση του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων. Με την εν λόγω διαδικασία
εξασφαλίζεται: Μείωση της συνολικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της
εκπομπής ρύπων ανά όχημα. Μείωση του συνόλου των κυβικών (cc) ανά
νεοαποκτηθέν όχημα. Βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυσης της
λειτουργίας των υπηρεσιών με τη χρήση diesel. Εξασφάλιση οικονομίας
κλίμακας τόσο με την απαλλαγή από έξοδα για αγορές, τέλη, ασφάλιστρα,
δαπάνες ελαστικών και σέρβις, όσο και από τη χρήση φθηνότερου
καύσιμου υλικού. Διασφάλιση ασφαλέστερων μετακινήσεων με οχήματα
νεότερης γενιάς και σύγχρονων προδιαγραφών.

Τρίπολη

Χρηματοδοτικά προγράμματα
συζήτησε ο δήμαρχος με τον Πέτσα

Τις προτάσεις
του Δήμου Τρίπολης που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και την πορεία των ενταγμένων έργων συζήτησε ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, κατά τη συνάντησή τους
στην Αθήνα, την περασμένη Τετάρτη. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι
νέες προτάσεις έργων που έχουν υποβληθεί. Ο κ. Πέτσας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την απορρόφηση κονδυλίων του Δήμου Τρίπολης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ ο δήμαρχος επισήμανε: «Προσπαθούμε πάντα να
εντοπίζουμε και να αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία για το
καλό των δημοτών μας. Ήδη υλοποιούνται σημαντικές υποδομές και έργα με το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”».

Πλατανιάς

Εξοντωτικές οι αντικειμενικές αξίες
σύμφωνα με τον δήμαρχο

Εξοντωτικές χαρακτηρίζει τις τιμές αντικειμενικής αξίας
στον δήμο του ο δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης
με έγγραφό του προς τον ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό Θόδωρο Σκυλακάκη, το οποίο κοινοποιεί
και στους βουλευτές του νομού, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, την ΠΕΔ Κρήτης, το ΕΒΕΧ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος αναφέρει: «Οι
εξοντωτικές τιμές αντικειμενικής αξίας έχουν ως αποτέλεσμα
την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και μιας σειράς λοιπών φόρων και τελών». Προς τούτο, ο δήμαρχος αιτείται οι αποδέκτες του εγγράφου «να επανεξετάσουν το ύψος των αντικειμενικών
αξιών με πιο ορθολογικό και αναπτυξιακό τρόπο».

!

Κρήτη

«Στο σκαμνί» για
παράβαση καθήκοντος
νυν και πρώην
αντιπεριφερειάρχες

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων η
εκδίκαση της υπόθεσης του γηροκομείουκολαστήριου, στο οποίο, όπως καταγγέλλεται, 300 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους
στη δομή από το 2015, ενώ περίπου 3 εκατ.
ευρώ ήταν το κέρδος από παράνομες συνταγογραφήσεις. Μεταξύ των κατηγορουμένων, για «παράβαση καθήκοντος τελεσθείσα και διά παραλείψεως», παραπέμπεται ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, αλλά και ο πρώην
αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης, καθώς και επτά υπάλληλοι της οικείας αντιπεριφέρειας! Υπενθυμίζεται πως
στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 25
άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο ιδιοκτήτριες του γηροκομείου και δύο γιατροί που
αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις
απολογίες τους στις 13 Φεβρουαρίου 2022,
ενώ δύο νοσηλευτές και ένας διοικητικός
υπάλληλος είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Θεσσαλία

Πρωτιά στο νέο
ΕΠΑ 2021-2025

Πρώτη περιφέρεια στη χώρα που ολοκλήρωσε
τις διαδικασίες μετάβασης του συνόλου των έργων, υποέργων και συμβάσεων του πρώην Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο νέο
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 (ΕΠΑ),
είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Προς τούτο, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιφέρειας συμμετείχε
ενεργά στην ομάδα εργασίας του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη συγγραφή
και θεσμοθέτηση του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με τον ν.
4635/2019 (Α’ 167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Με το
ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία
και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε
στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

ΡOLITICAL

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος έχει βρεθεί με την
πλάτη στον τοίχο εξαιτίας μιας
«παρέμβασης» σε αθλητικό
χώρο της πόλης; Οι βολές
από… αθλητικά σωματεία,
αθλητές, γονείς, παράγοντες,
αντιπολίτευση, ακόμη και την
περιφέρεια, είναι τόσες και τόσο «σφοδρές» που μάλλον, και
ενόψει εκλογών, θα το ξανασκεφτεί…

Έργα νέων δικτύων
αποχέτευσης
στη Σταδίου

Μ

ε μια συμβολική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έδρας του Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης επί της
λεωφόρου Βουλιαγμένης 602Α (τα μόνιμα γραφεία του φορέα θα βρίσκονται μέσα στον χώρο της Επένδυσης όταν ολοκληρωθεί).
Στην τελετή χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.
Αντώνιος, ενώ παρόντες ήταν, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανου-

«Πήρε μπροστά» ο Φορέας
Διαχείρισης Ελληνικού
δάκης και ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Στο επίσημο καλωσόρισμά του ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης και δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος τόνισε: «Ο
φορέας, μετά την έγκριση των οικονομικών του στοιχείων και της λειτουργίας του,
έχοντας πλέον και τις πρώτες του εγκεκριμένες δαπάνες από το υπουργείο Εσωτερικών, είναι έτοιμος να ξεκινήσει τον σκοπό του επίσημα, που δεν είναι άλλος από
τη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου

Κοσμά. Από τον Σεπτέμβριο μια σειρά από
πρωτοβουλίες θα δρομολογηθούν και
στόχος της διοίκησης του φορέα είναι η
ομαλή συνύπαρξη με τους επενδυτές».
Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «ιστορική» την ημέρα των εγκαινίων και τόνισε ότι «το Ελληνικό είναι
πολυσύνθετο έργο όχι μόνο για τη χώρα
μας αλλά ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα», κάνοντας σαφές πως «το έργο
του Ελληνικού δεν θα είναι ένας περίκλειστος χώρος προνομιούχων αλλά ένας
ανοιχτός χώρος για όλους».

Προχωρά η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δ. Αττικής
Η εκτέλεση έργων κατασκευής νέων δικτύων αποχέτευσης λυμάτων
επί της οδού Σταδίου βρίσκεται σε
εξέλιξη, στο πλαίσιο των έργων που
υλοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τον
Δήμο Αθηναίων.
Η κατασκευή του νέου δικτύου
αποχέτευσης εκτελείται ύστερα
από έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αποκλεισμό της αριστερής
λωρίδας κυκλοφορίας επί της
Σταδίου, με την αντίστοιχη έκδοση άδειας τομής από την Περιφέρεια Αττικής και τη θεώρησή της
από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Όπως τονίζεται, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη μικρότερη δυνατή όχληση των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Τα έργα εκτιμάται ότι θα
έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους
επόμενους δύο μήνες.

Ένα αντιπλημμυρικό έργο ζωτικής σημασίας για τον Δήμο
Φυλής, που θα συμβάλει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες τους κατοίκους, υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για το
μεγαλύτερο περιβαλλοντ ικό έρ γ ο α ντιπλη μμυρ ικής πρ οστασίας, με προϋπολογισ μό 1 4.91 5.000
ευρώ, που ξεκινά να
υλοποιείται ύστ ερ α
από συ στη ματ ικές
ενέργειες του περιφερειάρχη Γιώργου
Πατ ούλ η. Το έρ γο
αφορά την κατασκευή
διά φορ ων
ειδών
αγωγών ομβρίων και
φρεατίων υδροσυλλογής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία-θωράκιση της Ανατολικής Λεκάνης της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και της
ευρύτερης περιοχής. Και η υλοποίησή του εισέρχεται στην
τελική φάση κατόπιν και της υπογραφής της προγραμματικής
σύμβασης από τον περιφερειάρχη με τον ανάδοχο εργολάβο,

παρουσία του δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.
Ο κ. Πατούλης, αναφερόμενος στη σημασία του συγκεκριμένου έργου, επισήμανε: «Η στοχευμένη υλοποίηση έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που είναι ευάλωτ ες σ ε πλ ημμυ ρικά
φαινόμενα είναι
υψ η λή ς πρ οτερ αιότητας για την Περιφέρεια Αττικής. Με
σ τενή σ υνερ γα σία
και συνεννόη ση με
τους δήμους της Αττικής ενισχύουμε τις
υποδομές για τ ην
ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των περιουσιών
τους». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος
Χρήστος Παππούς, αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πατούλη,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «πρόκειται για ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο το οποίο θα μεταβάλει καθοριστικά τις συνέπειες από τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζει η περιοχή, και θα δημιουργήσει νέες συνθήκες στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών».
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Σ

την ενεργοποίηση μιας νέας
ψηφιακής εφαρμογής που
θα παρέχει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση στους φορολογουμένους για τις κινήσεις του
φορολογικού τους λογαριασμού προχωρά τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ. Η
ενημέρωση θα γίνεται με την έκδοση
ηλεκτρονικού statement σε μηνιαία
βάση, το οποίο οι φορολογούμενοι θα
μπορούν να δουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

ΕΛΛΑΔΑ

Οι «λογαριασμοί» της εφορίας
έρχονται στο κινητό μας

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει αναλυτικά για
κάθε μήνα την κίνηση των οφειλών
του σε ρύθμιση και εκτός ρύθμισης,
τις καταβολές που πραγματοποίησε
και τις επιστροφές, συμψηφισμούς
και άλλες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΑΔΕ προς αυτόν,
καθώς και τα υπόλοιπα των οφειλών
του. Παράλληλα θα ενημερώνεται
για τα ποσά που του καταβάλλει το
κράτος από αποζημιώσεις μέχρι και
επιδόματα.
Οι φορολογούμενοι θα δουν την
πρώτη αναλυτική κίνηση του λογαριασμού που διατηρούν στο Taxis, που θα
αφορά πιθανότατα τις συναλλαγές του
μήνα Μαΐου, τις επόμενες ημέρες,
αποκτώντας έτσι πλήρη εικόνα για τις
μηνιαίες συναλλαγές (πληρωμές, επιστροφές, αποζημιώσεις) που έχουν με
την εφορία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημέρωση φορολογούμενων
Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα
ενημερώνονται:
 Για τις μηνιαίες πληρωμές φόρων.
Συγκεκριμένα για τα ποσά των φόρων
που εξόφλησαν εφάπαξ ή τις δόσεις
που πλήρωσαν για φόρο εισοδήματος,

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, για την πάγια ρύθμιση
24 δόσεων ή 48 δόσεων, για τη ρύθμιση των 120 ή 100 δόσεων, και για τα
χρέη της πανδημίας. Από τον Ιούλιο θα
καταγράφονται και οι δόσεις για τις
επιστρεπτέες προκαταβολές που θα
πληρώνουν οι επιχειρήσεις και οι
επαγγελματίες στο Δημόσιο.
 Για τα ποσά φόρων που έχει συμψηφίσει η ΑΑΔΕ με βεβαιωμένες οφειλές
καθώς και για το είδος των οφειλών
(φορολογικές ή ασφαλιστικές) που
μειώθηκαν ή μηδενίστηκαν μετά τον
συμψηφισμό με τις επιστροφές φόρου.
 Για τις επιστροφές φόρου και για τα
ποσά των αποζημιώσεων (κρατική
αρωγή, «κουρεμένα» ενοίκια κ.ά.) που
έχουν πιστωθεί στον τραπεζικό τους
λογαριασμό.
 Για το ποσό των επιδομάτων που
έχουν λάβει. Για παράδειγμα, την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass



ή την επιδότηση ρεύματος μέσω του
Power Pass. Τον χειμώνα θα ενημερωθούν για το επίδομα θέρμανσης
που θα λάβουν.
 Για τις υπερεισπράξεις, τα επιπλέον
ποσά, δηλαδή, που έχουν πληρώσει
στην ΑΑΔΕ για φόρους και τέλη.

να δουν τις οφειλές, τις πληρωμές
και τις επιστροφές φόρων και να προχωρήσουν μέσω του myAADE στην
πληρωμή των φόρων και στη ρύθμιση
των οφειλών τους,
 να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο.

Προς πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ

Νέα ψηφιακή εφαρμογή
e-statement ενεργοποιεί
η ΑΑΔΕ Οι φορολογούμενοι θα
βλέπουν κάθε μήνα
τους φόρους που
πλήρωσαν, τα ποσά που
συμψήφισε, διέγραψε
ή κατέβαλε η ΑΑΔΕ και
το υπόλοιπο των οφειλών

Αυτή η εφαρμογή εντάσσεται στο
ευρύτερο σχέδιο για πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της εφορίας. Πλέον, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι μπορούν:
 να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ όπως
δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία,
 να διαχειριστούν τον λογαριασμό και
τα στοιχεία επικοινωνίας και να μεταβάλουν τα στοιχεία της επιχείρησης,

Παράταση έως και τις 29 Ιουλίου στις φορολογικές δηλώσεις 2022
Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων 2022 έως τις 29 Ιουλίου ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022, η χρονική αυτή
παράταση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.
Σημειώνεται ότι η παράταση δεν επηρεάζει

την προθεσμία πληρωμής του φόρου. Η πρώτη
δόση ή η εξόφληση του ποσού με έκπτωση 15%
λήγει στις 29 Ιουλίου.
Φέτος ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων, ο οποίος υπολογίζεται περίπου σε 3 δισ. ευρώ, θα μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις, με την
πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου
και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου
2023. Αναλυτικά, οι φορολογούμενοι που θα

λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου θα έχουν έκπτωση
3% επί του συνολικού ποσού, ενώ εκτός από τις
8 μηνιαίες δόσεις και φέτος υπάρχουν και άλλες δύο επιλογές για τους οφειλέτες, είτε να
εντάξουν τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος
στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, είτε να τον
εξοφλήσουν μέσω της πιστωτικής τους κάρτας
σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
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ΕΛΛΑΔΑ
ΨΗΦΙΑΚH ΚAΡΤΑ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Από 1/10 ως
30/11 η απογραφή
των επιχειρήσεων

Μείωση άνω των 0,10€
σε αμόλυβδη, πετρέλαιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ουλάχιστον κατά 0,10 ευρώ
θα μειωθούν οι τιμές της
αμόλυβδης βενζίνης και του
πετρελαίου κίνησης μέσα
στα επόμενα 24ωρα, καθώς οι νέες
παραγγελίες των εταιρειών γίνονται
σε επίπεδα 7%-9%, λόγω της μείωσης
της τιμής του πετρελαίου από τα 121
δολάρια το βαρέλι στα 111 δολάρια.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αποκλιμάκωση των τιμών του «μαύρου
χρυσού» κατά την τελευταία περίοδο
θα έχει και συνέχεια, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει κάτω
από τα 100 δολάρια μέσα στη μεθεπόμενη εβδομάδα. Με βάση την τρέχουσα τιμή του βαρελιού, από την επόμενη εβδομάδα, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης
θα υποχωρήσει από τα 2,43 ευρώ το
λίτρο κάτω από τα 2,30 ευρώ. Αντιστοίχως, οι τιμές των 2,70 ευρώ στις
νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας
εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν ακόμη
και στα 2,50 ευρώ.
Εάν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές στην τιμή του πετρελαίου και
επιβεβαιωθεί η υποχώρηση της τιμής

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

του κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι,
τότε εκτιμάται ότι η μέση τιμή της
αμόλυβδης θα επιστρέψει στα επίπεδα των 2,15 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα 1,80 ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ενισχυτικά στο ποσό των επιδοτήσεων που θα παρέχεται μέσω του
Fuel Pass 2, το οποίο θα τεθεί σε
εφαρμογή για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και θα ρίξει πολύ κάτω
από τα 2 ευρώ την τιμή λιανικής για
τον καταναλωτή.

Παρέμβαση για την αισχροκέρδεια
Μάλιστα, στη βάση αυτού του θετικού σεναρίου και εφόσον ο πρωθυπουργός προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο,
τότε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης
μπορεί να υποχωρήσει κοντά στο
1,70-1,75 ευρώ το λίτρο στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο 1,80-1,85 ευρώ

στα νησιά. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο
κίνησης στην ηπειρωτική Ελλάδα θα
μπορούσε να υποχωρήσει στο 1,50
ευρώ, ενώ στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές στο 1,55 ευρώ!
Εξάλλου, χθες, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος παρενέβη για το θέμα της αισχροκέρδειας στα καύσιμα. Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τη δεκαετία 2007-2017 έκλεισαν 2.000
πρατήρια πανελλαδικά, καθώς οι έντιμοι επαγγελματίες δεν άντεξαν σε
πολλές περιπτώσεις τον αθέμιτο ανταγωνισμό από αυτούς που αισχροκερδούν ή χρησιμοποιούν ουσίες για να
νοθεύουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Προσδοκίες για…
προσγείωση των τιμών
ακόμα και κάτω
από τα 100 δολάρια
το βαρέλι τις επόμενες
βδομάδες

Η γενική απογραφή του συνόλου των
επιχειρήσεων της Ελλάδας κατά το
χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου
έως 30 Νοεμβρίου 2022 θα αποτελέσει την τελευταία… πράξη εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης κατά την
παρουσίαση της Ψηφιακής Κάρτας,
είναι όλα έτοιμα, ώστε από την 1η Ιουλίου να εφαρμοστεί σε 120.000 εργαζομένους στις τράπεζες και στα σουπερμάρκετ, που απασχολούν πάνω
από 250 άτομα. Οι νέες ψηφιακές
εφαρμογές της Κάρτας Εργασίας περνούν μέσα από το σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ και συγκεκριμένα την
εφαρμογή myErgani mobile app για
τους εργαζομένους, η οποία έχει
αναβαθμιστεί. Οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό
τους τηλέφωνο την εφαρμογή myErgani mobile app, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν στις πλατφόρμες Google
Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.myergani) και App Store (https://apps.apple.com/us/app/myergani/id162448
3175), μέσω των επίσημων λογαριασμών του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με την έναρξη της πρώτης φάσης
εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας
από 1/7/2022, οι επιχειρήσεις της
πρώτης φάσης εφαρμογής έχουν την
υποχρέωση να κοινοποιούν στο ΠΣ
Εργάνη, καθημερινά και άμεσα, σε
πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία του
πραγματικού χρόνου εργασίας (γεγονότα έναρξης και λήξης της εργασίας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία την
εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αυτές
έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης του συστήματος ωρομέτρησης (εφόσον διαθέτουν τέτοιο) με
τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ Εργάνη, ενώ αν αυτό δεν
είναι εφικτό, το υπουργείο Εργασίας
διαθέτει την εφαρμογή Ergani CardScanner. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, ο μηχανισμός ανάγνωσης
της Ψηφιακής Κάρτας είναι παρόμοιος με τη διαδικασία του σκαναρίσματος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης.
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Έρχονται περικοπές στην κατανάλωση φυσικού αερίου τον επόμενο χειμώνα
Εξαιρετικά δυσμενείς είναι οι μέχρι τώρα προβλέψεις και εκτιμήσεις για την ετοιμότητα της Ευρώπης
σε αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του επόμενου
χειμώνα.
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το Κλίμα Φρανς Τίμερμανς δήλωσε χθες πως δώδεκα χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επηρεαστεί από τις
περικοπές στην προμήθεια φυσικού αερίου από τη
Ρωσία. Σε μια τελευταία εξέλιξη, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι εισέρχεται στο «επίπεδο 2» της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης, που προβλέπεται λόγω υψηλού
κινδύνου μακροπρόθεσμης έλλειψης εφοδιασμού.
Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε διαρκείς επαφές με
εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου, όπως
στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση

Ανατολή και αλλού, ώστε να εξασφαλιστούν ποσότητες
άμεσα, καθώς η πτώση των ρωσικών εισαγωγών έχει
σημάνει συναγερμό.
Στο επίκεντρο της ανησυχίας δεν βρίσκεται τόσο η
παρούσα χρονική περίοδος, όσο ο επόμενος χειμώνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τη Wood
Mackenzie, αν οι προμήθειες αερίου μέσω του Nord

Stream 1 παραμείνουν στο 40%, τότε οι ευρωπαϊκές
αποθήκες θα φτάσουν στο 67% στις αρχές Νοεμβρίου
αντί για 80% που στοχεύει το σχέδιο REPower EU. Στο
απευκταίο σενάριο που οι ρωσικές προμήθειες μέσω
του Nord Stream μηδενιστούν, τότε οι αποθήκες θα
φτάσουν μόλις στο 59%. Αναλυτές εκτιμούν ότι σε περίπτωση πλήρους διακοπής οι ευρωπαϊκές αποθήκες
θα εξαντληθούν στα μέσα του χειμώνα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη συνέχεια.
Τέλος, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η
τιμή του φυσικού αερίου για τα συμβόλαια παράδοσης Ιουλίου στο ολλανδικό hub TTF κινούταν ανοδικά
στα 135€/MWh, αναβιώνοντας τον «εφιάλτη» των
ακραίων τιμών.
Μ. ΜΑΣΤ.

Αυστηρός έλεγχος
στους προμηθευτές
ρεύματος από ΡΑΕ
Του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ν

έα εργαλεία και μεθόδους
εγκαινιάζει η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας με στόχο
την καλύτερη εποπτεία της
λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον έλεγχο των εταιρειών προμήθειας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα
με σχετικές πληροφορίες, η Αρχή
έχει ζητήσει από τις εταιρείες προμήθειας να στείλουν μέχρι το τέλος του
μήνα το σύνολο της βάσης δεδομένων που έχουν και αφορούν αναλυτικά τα στοιχεία των λογαριασμών που
έστειλαν σε κάθε έναν από τους πελάτες τους το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τέλος Μαΐου του
2022.
Σκοπός είναι να μελετήσει αν έχουν
επιβάλει κανονικά τις χρεώσεις, αν τα
ποσά που χρέωσαν για ρήτρες αναπροσαρμογής είναι σύμφωνα με τις
συμβάσεις που έχουν υπογράψει με
τους πελάτες τους καθώς και αν

έχουν περάσει σωστά στους λογαριασμούς τις επιδοτήσεις που έχει δώσει
η κυβέρνηση.
Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι πρόθεση της ΡΑΕ είναι συνολικότερα να
ενισχύσει τον έλεγχο της λιανικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντοπίζοντας τυχόν ζητήματα που βαίνουν
σε βάρος των καταναλωτών, με τους
τελευταίους να καταλήγουν να επιβαρύνονται υπέρμετρα με χρεώσεις. Σε
αυτή την κατεύθυνση, η ΡΑΕ προετοιμάζει μια πλατφόρμα που θα «ακτινογραφεί» τις εμπορικές πολιτικές κάθε
προμηθευτή.

αυτό, στο «μικροσκόπιο» της Αρχής
μπαίνουν -μόνιμα- όλες οι παροχές
στο ελληνικό δίκτυο, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ και τα 7,9 εκατομμύρια
περίπου «ρολόγια» που είναι αυτή τη
στιγμή ενεργά.
Από τα στοιχεία αυτά, θα παρακολουθείται με αυτοματοποιημένο τρόπο το προφίλ όλων των παροχών.
Έτσι, για παράδειγμα, από το report
μιας εταιρείας θα μπορούν να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις μη συμβατικών χρεώσεων που «μεταφράζονται»
σε υπερβολικά υψηλό περιθώριο
κέρδους.

Συνεχείς ανανεώσεις στοιχείων

Τρέχουν οι «ακροάσεις»

Αναλυτικότερα, οι προμηθευτές
καλούνται να καταχωρίσουν για κάθε
λογαριασμό όλες τις «συνιστώσες»
του, όπως τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τα
δημοτικά τέλη ή το τέλος υπέρ ΕΡΤ. Τα
στοιχεία αυτά θα ανανεώνονται από
τις εταιρείες κάθε φορά που εκδίδουν
νέους λογαριασμούς. Με το σύστημα

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα
να «έρθουν στο φως» τυχόν κρούσματα χρεώσεων κάτω από το κόστος, από κάποια εταιρεία που ενδεχομένως θα θελήσει με αυτό τον
τρόπο να αυξήσει την πελατειακή
της βάση.
Παράλληλα «τρέχουν» από τη ΡΑΕ
δύο διαδικασίες ελέγχου για 12

εταιρείες προμήθεια. Η πρώτη αφορά το αν έχουν τηρήσει την υποχρέωση που έχουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους καταναλωτές για αλλαγές στον τύπο τιμολογίου στις οποίες προχώρησαν. Για παράδειγμα,
όταν πέρασαν τη ρήτρα σε πελάτες
που πλήρωναν μέχρι τότε τιμολόγια
άλλου τύπου.
Η δεύτερη αφορά το αν έχουν διαφάνεια στα τιμολόγιά τους και κατά τη
διαδικασία «πώλησης» των προγραμμάτων τους.

Ζήτησε από τις εταιρείες
να παραδώσουν
τους αναλυτικούς
λογαριασμούς που έστειλαν
στους πελάτες τους για
να τσεκάρουν αν υπήρξε
τήρηση των κανόνων
στα τιμολόγια
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ο εξαιρετικό κλίμα, η ποικιλομορφία του τοπίου αλλά
και οι διαφορετικές εμπειρίες που δύναται να προσφέρει στον κάθε επισκέπτη ξεχωριστά η
χώρα μας ενέπνευσαν τους δημιουργούς της φετινής διαφημιστικής καμπάνιας «Explore Your Happy Place».
της Ρεγγίνας Σαβούρδου
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ΕΟΤ - AEGEAN

Ενώνουν δυνάμεις για να
προβάλουν την Ελλάδα

ΕΟΤ και Aegean για 5η συνεχόμενη
χρονιά ενώνουν δυνάμεις στοχεύοντας κατευθείαν στο συναίσθημα του
ταξιδιώτη, αναδεικνύοντας τις ξεχωριστές εικόνες κάθε τόπου με στόχο τη
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου
μέσα από την προσέλκυση επισκεπτών σε όλες τις περιοχές και όλες τις
εποχές του χρόνου.
Με έναν έξυπνο και δημιουργικό
τρόπο αλλά και με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία προωθούν τα σωστά μηνύματα στους επισκέπτες του εξωτερικού για να τους δελεάσουν ώστε να
επισκεφτούν τη χώρα μας.
Σε ένα σύντομο online quiz, γεμάτο
εικόνες από τις πιο όμορφες γωνιές
της χώρας, ο επισκέπτης μπορεί να
δηλώσει τις προτιμήσεις αλλά και τις
επιθυμίες του και να ανακαλύψει το
δικό του προσωπικό «Happy Place».

Το πρόγραμμα συνδιαφήμισης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας είναι η συνεργασία με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και tour
operators για τη βέλτιστη προώθηση
της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Συμβάλλουμε στη δημιουργία
των απαραίτητων συνθηκών επιπλέον
ενίσχυσης, όχι μόνο του τουριστικού
κλάδου, αλλά του συνόλου της εθνικής
οικονομίας», σημείωσε με αφορμή τη
νέα καμπάνια ο γενικός γραμματέας
του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης.

Δ. Φραγκάκης, γενικός
γραμματέας του ΕΟΤ

Μ. Βάλβη, διευθύντρια
Marketing της Aegean

Το πρόγραμμα συνδιαφήμισης ΕΟΤ
και Aegean περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο προβολής της Ελλάδας απευθυνόμενο σε βασικές αγορές όπως το Λονδίνο, όπου και ξεκίνησε με ένα υπαίθριο activation, ενώ θα
ακολουθήσουν η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ελβετία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Δανία
και η Ολλανδία.
«Επενδύουμε συστηματικά σε στρατηγικές συνεργασίες που έχουν ως
στόχο την προώθηση της χώρας μας
και αποδίδουν κάθε χρόνο ολοένα και

περισσότερους καρπούς και το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας απογειώνεται», τόνισε η Μαρίνα Βάλβη, διευθύντρια Marketing της Aegean.
Η καμπάνια θα προβάλλεται αδιάλειπτα σε διαδικτυακά μέσα μέχρι το
τέλος του έτους, καλώντας τους χρήστες να παίξουν το quiz στην ειδικά
διαμορφωμένη σελίδα στο site της
Aegean, καθώς και σε όλα τα κανάλια της Aegean, αξιοποιώντας τόσο
την πελατειακή βάση της και τα δημοφιλή social media, που διαθέτει η
αεροπορική, όσο και τα ψηφιακά κα-

νάλια προώθησης εντός των αεροσκαφών της.

Με έναν έξυπνο και
δημιουργικό τρόπο αλλά και
με σύγχρονα τεχνολογικά
εργαλεία προωθούν τα σωστά
μηνύματα στους ξένους
επισκέπτες για να
τους δελεάσουν και να
επισκεφτούν τη χώρα μας

«Οι σύγχρονες υποδομές ενισχύουν γεωστρατηγικά τη Β. Ελλάδα»
Το συνεκτικό πρόγραμμα έργων που
υλοποιείται από το υπουργείο Υποδομών έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε
ένα μεγάλο εργοταξιακό σκάμμα, ενώ
στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα
στη Βόρεια Ελλάδα οι σύγχρονες υποδομές θα ενισχύσουν τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής.
«Ο ριζικός εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου “Μακεδονία”, η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών συνδέσεων

του λιμανιού, τα έργα βιώσιμης κινητικότητας εντός της πόλης όπως το μετρό και το FlyOver και οι δεκάδες νέοι
οδικοί άξονες και τα σιδηροδρομικά
έργα στην περιφέρεια που ευνοούν την
κινητικότητα προσώπων και εμπορευμάτων συντείνουν όλα μαζί στη θωράκιση της οικονομίας και της κοινωνίας,
στην περιβαλλοντική συνοχή, στην
εξωστρεφή αναδίπλωση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας», δή-

λωσε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
Το μετρό αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023, ενώ μέχρι το
τέλος του έτους θα στηθούν και τα εργοτάξια για τον FlyOver. Απαριθμώντας
τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα, ο
Γιώργος Καραγιάννης ανέφερε ότι το
μεγαλύτερο είναι η σιδηροδρομική

γραμμή «Θεσσαλονίκη - Τοξότες», συνολικού μήκους 206 χλμ. και προϋπολογισμού 1.680.000.000 €, ενώ προχωρά και το κρίσιμο έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Ρ.Σ.
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Εύθραυστο το κλίμα στο χρηματιστήριο

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Libra Group εξαγόρασε
το St Johns Ship Building

Π

αλεύει με τα
ανοιχτά μέτωπα
το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν
φαίνεται μέχρι στιγμής
να διαθέτει τη δυναμική
για να ξεφύγει από την
καχεξία.
Το διεθνές κλίμα θα παραμείνει ο βασικός διαμορφωτής της τάσης και
χρειάζονται θετικές ειδήσεις για να βελτιωθεί το
κλίμα. Τεχνικά για κίνηση
προς τις 944 και 950 μονάδες θα απαιτηθούν δραστική αλλαγή του διεθνούς κλίματος αλλά και σημαντική συναλλακτική αναβάθμιση του ΧΑ. Σε αντίθετη περίπτωση και ιδιαίτερα αν παραβιαστούν οι 800, «καραδοκεί η καταπακτή» που οδηγεί προς τις 789 - 780 και 740 μονάδες. Στην περίπτωση του δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης πρώτο ζητούμενο είναι η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 2.054 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Αν αυτή στεφθεί με επιτυχία, ο επόμενος στόχος των αγοραστών θα είναι οι 2.090 - 2.092, 2.110, 2.115 - 2.163
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 2.194 και 2.202 μονάδες. Η όποια επιστροφή των πωλητών δεν πρέπει να συνοδευτεί με παραβίαση της στήριξης στις 1.939 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).

Lamda: «Τρέχουν» τα έργα στο Ελληνικό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρά το αυξημένο κόστος σε υλικά και ενέργεια και
τα προβλήματα που υπάρχουν στη διεθνή εφοδιαστική
αλυσίδα, ο CEO της Lamda Development Οδυσσέας
Αθανασίου στη γενική συνέλευση της εταιρείας εξέφρασε την πίστη του ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα
της α’ φάσης των έργων -από την παραλιακή στον Άγιο
Κοσμά μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης- τα οποία θα
ολοκληρωθούν εντός πενταετίας. Ανέφερε ότι ήδη
έχουν ξεκινήσει τα έργα υποδομής. Η Άβαξ είναι ήδη
στο εργοτάξιο στο Ελληνικό, όπως και η ΕΚΤΕΡ, η οποία
θα ολοκληρώσει το πρώτο ακίνητο που θα στεγάσει 4
συλλόγους ΑμεΑ. Φέτος εξάλλου αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες για τον Marina Tower. Ειδικότερα, στο δ’ τρίμηνο του 2025 θα ολοκληρωθούν οι βίλες στην παραλία αλλά και το εμπορικό πάρκο Marina Galleria. Στο α’ τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο Πύργος Κατοικιών (MRT) και στο β’
εξάμηνο του 2026 το Εμπορικό Πάρκο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο Πύργος Μεικτής Χρήσης αλλά και
τα υπόλοιπα οικιστικά projects.

Επέκταση εγκαταστάσεων για τη La Farm
Οι σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας La
Farm ΑΕ βρίσκονται μόλις 6 χιλιόμετρα έξω
από την πόλη των Τρικάλων, εκεί από όπου
ξεκίνησε και η παραδοσιακή οικογενειακή
επιχείρηση το 1960. Ο εκσυγχρονισμός του
εργοστασίου παραγωγής και οι επενδύσεις
στις εγκαταστάσεις της La Farm ΑΕ ξεκίνησαν το 2007 με την κατασκευή του συσκευαστηρίου σε συνολική έκταση 25.000 τμ, ενώ σήμερα, ύστερα από 15 χρόνια, οι εγκαταστάσεις έχουν
ξεπεράσει τα 75.000 τμ διαθέτοντας 3 γραμμές παραγωγής φέτας και 11 γραμμές συσκευασίας.

Η Americraft Marine, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Libra, ανακοίνωσε την
εξαγορά του ναυπηγείου St Johns Ship
Building, το οποίο εξειδικεύεται στην κατασκευή και επισκευή πλοίων που συμμορφώνονται με τον νόμο «Jones Act»,
συμπεριλαμβανομένων πλοίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση υπεράκτιων ανεμογεννητριών. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, με έδρα την
Palatka της Φλόριντα κοντά στο Τζάκσονβιλ η St Johns Ship Building πρωτοστατεί στη κατασκευή και επισκευή μιας
μεγάλης ποικιλίας πλοίων από χάλυβα
και αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων
πορθμείων (επιβατηγά/οχηματαγωγά),
ρυμουλκών, φορτηγίδων και πλοίων μεταφοράς γενικών φορτίων.

Ιατρικό: Επιτεύχθηκε
διαδερμική αντικατάσταση
μιτροειδούς βαλβίδας
Παγκόσμια ελληνική πρωτιά στον τομέα
της επεμβατικής καρδιολογίας ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών. Πραγματοποιήθηκαν με
επιτυχία δύο επεμβάσεις για την αμιγώς διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, οι επεμβάσεις
πραγματοποιήθηκαν από τον επεμβατικό καρδιολόγο δρ Βλάση Νινιό και την
ομάδα του στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διεθνούς
ερευνητικού προγράμματος που αφορά
την αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Αλλαγή της επωνυμίας
για τη Μύλοι Λούλη
Το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο
εξέλεξε η Μύλοι Λούλη, έχοντας ως
στόχο τη βελτίωση των πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την Τετάρτη
22 Ιουνίου 2022. Παράλληλα, η Γενική
Συνέλευση ψήφισε και ενέκρινε την
αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας
από Μύλοι Λούλη ΑΕ σε Loulis Food
Ingredients ΑΕ.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

UPS: Η Kim Ruymbeke
πρόεδρος Ανατολικής Ευρώπης

Τέλος εποχής για Νίκας,
αίτημα για έξοδο από το ΧΑ
Viva Advance Financing:
Κεφάλαιο κίνησης
για μικρομεσαίες

Δίκαιο το ποσό
για την Intralot US Securities

Eurobank: Νέα δέσμη λύσεων
και υπηρεσιών για ΜμΕ

Σ

«Λογικό και δίκαιο» είναι το ποσό των 125,1 εκατ.
ευρώ που θα δώσει η Intralot για να αποκτήσει το
34,27% των μετοχών της Intralot US Securities, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που διενήργησε η
PwC και η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η PwC
έκρινε πως το σταθμισμένο εύρος συνολικής αξίας
(100%) της Intralot US Securities BV ανέρχεται μεταξύ 335,9 εκατ. ευρώ και 419,6 εκατ. ευρώ και πως το
τελικό εύρος αξίων για το 34,27% των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 115,1 εκατ. ευρώ και 143,8 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η Intralot US Securities BV κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της Intralot Inc,
η οποία τα τελευταία χρόνια είναι «αιμοδότης» του
ομίλου τόσο σε τζίρο όσο και σε κέρδη.

Στη στρατηγική συνεργασία με τρεις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τις Microsoft,
Info Quest Technologies και Epsilon Net,
προχώρησε η Eurobank μέσω της θυγατρικής της Business Exchanges, διαμορφώνοντας μια νέα δέσμη λύσεων και υπηρεσιών με ανταγωνιστικούς όρους προκειμένου μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν απλά, γρήγορα και εύκολα το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» (Vouchers) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που θα δέχεται αιτήσεις έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Μέσα από την ολοκληρωμένη συνεργασία της με τις τρεις κορυφαίες
εταιρείες τεχνολογίας, που πρωταγωνιστούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και
την ωρίμανση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, και όχι μόνο, η Eurobank στηρίζει
την ψηφιακή μετάβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων αναπτυξιακών προγραμμάτων
για την υλοποίησή της.

Η UPS με ανακοίνωσή της καλωσορίζει την
Kim Ruymbeke, τη νέα πρόεδρο για την UPS
Ανατολικής Ευρώπης, πρώτη γυναίκα που
αναλαμβάνει αντίστοιχη θέση στην ιστορία της
εταιρείας. Η ίδια δήλωσε για τον νέο της ρόλο
ότι «η σημασία του παγκόσμιου εμπορίου στη
διατήρηση και την ανάπτυξη της οικονομίας με
βιώσιμους δείκτες είναι καίρια και αδιαμφισβήτητα στρατηγικής σημασίας. Η Ανατολική
Ευρώπη αποτελεί τη μητρόπολη για μια σημαντική μερίδα του ανθρώπινου δυναμικού
που διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, ενώ περιβάλλεται από δυναμικά αναπτυσσόμενες βιομηχανίες».

Το Twitter δοκιμάζει κείμενα
έως 2.500 λέξεις
Το Twitter ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη δοκιμή του νέου εργαλείου του «Notes», που
επιτρέπει σε χρήστες να μοιράζονται μεγάλα κείμενα μεγέθους έως 2.500 λέξεων. Η
δοκιμή θα πραγματοποιηθεί επί δύο μήνες
σε μικρό αριθμό χρηστών σε Καναδά, ΗΠΑ,
Βρετανία και Γκάνα, σύμφωνα με το BBC και
το πρακτορείο Ρόιτερς, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε η νέα
δυνατότητα θα γίνει ευρέως διαθέσιμη. Μέχρι στιγμής η πλατφόρμα έχει όριο 280 χαρακτήρων στις αναρτήσεις (tweets), το
οποίο ισχύει από το 2017 (πριν από το όριο
ήταν 140 χαρακτήρες).

Wind: Απεριόριστα data
για 30 μέρες
H Wind, και φέτος το καλοκαίρι, απογειώνει
τις δυνατότητες των συνδρομητών της προσφέροντας απεριόριστα data για 30 ημέρες.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η
εταιρεία, με την εγγύηση των δικτύων νέας
γενιάς 4G, 4G+ και 5G της Wind, όλοι οι συνδρομητές της θα μπορούν για όλο το καλοκαίρι να σερφάρουν ασταμάτητα, να μοιράζονται
τις εμπειρίες τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να ψυχαγωγούνται αλλά και να εργάζονται απ’ όπου και αν βρίσκονται.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

τις 22 Ιουνίου 2022 συνήλθε σε αυτόκλητη,
καθολική, έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία Παναγιώτης Γ. Nίκας ΑΒΕΕ στην έδρα
της εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το
Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού
αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5
του Ν. 3371/2005.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική
ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν
όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, ήτοι η Givenrise Investments Limited και η Cryred Investments Limited,
εκπροσωπούσες 53.154.140 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 53.154.140 μετοχών ονομαστικής αξίας
€0,12 εκάστης και την υποβολή σχετικού αιτήματος
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Η άμεση χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
Ελλάδα χωρίς «ψιλά γράμματα», χωρίς επισκέψεις σε γκισέ και χωρίς άλλες χρονοβόρες διαδικασίες και καλύψεις είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά του Viva Advance Financing
της Viva Wallet. Η συγκεκριμένη χρηματοδοτική λύση απευθύνεται σε χιλιάδες μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις μέσω της θυγατρικής
τράπεζας του ομίλου Vivabank. Το Viva Advance Financing βασίζεται στο προφίλ πληρωμών με κάρτες που οι μικρές επιχειρήσεις
έχουν ήδη «χτίσει» με τη Viva Wallet και: ελαχιστοποιεί τον χρόνο εκταμίευσης σε λίγες
μόνο μέρες, ορίζει ένα σταθερό και εκ των
προτέρων γνωστό κόστος αποπληρωμής, με
πλήρη διαφάνεια και χωρίς κρυφές χρεώσεις, καθιστά εύκολη τη διαδικασία εξυπηρέτησής του, με καθορισμό από την επιχείρηση
του ποσοστού επί των καθημερινών πωλήσεων με κάρτες που θα αποπληρώνει τη χρηματοδότηση και ολοκληρώνεται με πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες χωρίς άλλες δεσμεύσεις για την επιχείρηση.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γιάννης… «Η ζωή μου όλη»

Ε

λληνική λάμψη από ΝΒΑ στο
κόκκινο χαλί του σινεμά,
στην παγκόσμια πρεμιέρα
της ταινίας «Rise», που εξιστορεί τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Μια ταινία που γυρίστηκε και
στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί όπου
μεγάλωσαν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο. Και φυσικά ο Γιάννης, που από ένα
απλό παιδί των δρόμων πουλώντας CD
και DVD, έφτασε να γίνει ο MVP του
μεγαλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.
Στην πρεμιέρα εμφανίστηκε, φυσικά, σύσσωμη η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Η μητέρα τους Βερόνικα και
τα αδέρφια, Γιάννης, Θανάσης, Άλεξ
και Κώστας. Εκεί, βέβαια, ήταν και η
σύντροφος του Γιάννη. Παρόντες και
οι δύο ηθοποιοί που ενσάρκωσαν τον
Γιάννη και τον Θανάση.
O «Greek Freak» εμφανίστηκε με
ένα λαδί κοστούμι και λευκά παπού-

τσια, ενώ ανάλογα ντυμένα ήταν και τα
δύο αγοράκια του.
Όπως ήταν αναμενόμενο, τηλεοπτικά κανάλια και πολλοί δημοσιογράφοι
από άλλα μέσα ήταν εκεί για τις πρώτες δηλώσεις του Γιάννη: «Είμαι ενθουσιασμένος. Ήταν μια άκρως συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία. Φυσικά και ξέρω την ιστορία της οικογένειάς μου και τη διαδρομή της, αλλά
είναι διαφορετικό να το βλέπεις στην
οθόνη». Ο Γιάννης στάθηκε ακόμα στα
πρώτα πλάνα της ταινίας, που παρουσιάζουν την περιπέτεια των γονιών του
στην Τουρκία. « Ήταν πολύ φοβισμένοι, το έβλεπες στα μάτια τους. Ήταν
μόλις 25-26 ετών και φοβόντουσαν»,
ανέφερε.
Σε ερώτηση αν έδωσε κάποια συμβουλή στους ηθοποιούς που έπαιξαν
τον ρόλο του στο γήπεδο, ο Αντετοκούνμπο είπε: «Δεν τους έδωσα κάποια συμβουλή, αλλά είναι προφα-

νές πως με μελέτησαν». Από τις
σκηνές που ξεχώρισε ήταν αυτή της
προσευχής. «Θυμάμαι που καθόμασταν και προσευχόμασταν κάθε μέρα πριν από το σχολείο. Πρέπει πάντα να έχεις πίστη και να ελπίζεις πως
όλα θα πάνε καλά. Λέγαμε πως θα είμαστε χαρούμενοι και πως θα τα καταφέρουμε σαν οικογένεια. Η μητέρα μου λέει πως δεν έχασαν ποτέ την
ελπίδα τους. Εγώ θα είχα χάσει κάθε
ελπίδα. Εκείνοι, όμως, μας μεγάλωσαν, μας έστειλαν σχολείο, μας πήγαν σε μια ομάδα για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, μέχρι να τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Γιάννης.
Το καλό το κράτησε για το τέλος ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όσον αφορά
την αλλαγή του τίτλου της ταινίας, που
αρχικά ήταν «Greek Freak», είπε: «Η
ταινία είναι για την οικογένειά μου, όχι
για μένα. Ο Θανάσης λέει πως όταν
ένας σκοράρει, όλοι μαζί σκοράρουμε.

Όταν ένας πετυχαίνει, όλοι μαζί πετυχαίνουμε. Όταν πρότειναν το “Rise” ως
τίτλο, είπα “αυτό είναι”! Αρχίσαμε από
το μηδέν και όλοι μαζί σαν οικογένεια
σηκωθήκαμε και συνεχίζουμε να σηκωνόμαστε».
Η ταινία, με μότο « Ένας βασιλιάς θα
έρθει πέρα από τη θάλασσα», κάνει
πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 24/6,
στη συνδρομητική πλατφόρμα Disney+, που προ ημερών εγκαινιάστηκε
και στην Ελλάδα.

Σύσσωμη η οικογένεια
Αντετοκούνμπο
παρακολούθησε την
παγκόσμια πρεμιέρα της
ταινίας τους «Rise» - Σήμερα
στις οθόνες μας
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Έχασε τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα!

Σ

κηνές τρόμου έζησαν οι συναθλήτριες, οι προπονητές
και ο κόσμος στην κερκίδα,
όταν είδαν την Ανίτα Άλβαρεζ της
καλλιτεχνικής κολύμβησης να χάνει τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα κατά τη διάρκεια αγώνα. Ευτυχώς, έπεσαν αμέσως στο νερό και
την ανέσυραν. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Βουδαπέστη. Κατά τη διάρκεια του τελικού
σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, η Ανίτα Άλβαρεζ έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό και δεν
βγήκε στην επιφάνεια. Η Αμερικανίδα κολυμβήτρια εκτελούσε τη
χορογραφία της εντός του νερού,
όταν με τρόμο διαπίστωσαν ότι δεν αναδύθηκε. Αμέσως η
Ισπανίδα προπονήτριά της Αντρέα Φουέντες βούτηξε στο
νερό και την έβγαλε στην επιφάνεια. Έπειτα τη μετέφερε
έξω από την πισίνα με τη βοήθεια των υπευθύνων, ώστε

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ιστορία παράνοιας
με τους… Δώνηδες
Ο Γιώργος Δώνης είναι προπονητής της Αλ
Φατέχ στη Σαουδική Αραβία και έκανε πρόταση
στον Παναθηναϊκό για την αγορά του Ισπανού
κεντρικού αμυντικού Φραν Βέλεθ. Μέχρι εδώ,
όλα καλά. Ποιος την… πλήρωσε; Ο γιος του,
Χρήστος Δώνης. Αυτόν βρίζουν οι οπαδοί του
Παναθηναϊκού για τον… πατέρα του! Το ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.

Ο Λαλά σε ομάδα
Γ’ κατηγορίας

να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Με τη βοήθεια
των γιατρών, οι οποίοι έσπευσαν ταχύτατα, η Ανίτα ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι εκτός κινδύνου. Πλέον,
θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Ο Κένι Λαλά του Ολυμπιακού είναι, πλέον,
παρελθόν και η νέα του ομάδα, Παρί, αγωνίζεται στη Γ’ κατηγορία της Γαλλίας.
Εκεί, δηλαδή,
όπου έπρεπε κανονικά να παίζει
και ο συμπαθής
κατά τα άλλα Κένι.
Ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφική
γκάφα του Φρανσουά Μοντεστό, που επίσης έφυγε από
τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως ένας από
τους λόγους να ήταν και η απόκτηση
του Λαλά.

Μεταγραφικό μπαράζ
στον ΠΑΟΚ

Βουδαπέστη: Ελλάδα - Ισπανία 10-10
Ισόπαλο 10-10 έληξε το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας πόλο γυναικών με την αντίστοιχη
της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Βουδαπέστη. Ανοιχτή η πρωτιά στον
όμιλο, η οποία θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Η «γαλανόλευκη» εμφανίστηκε πολύ
συγκεντρωμένη κόντρα σε ένα από τα φαβορί, ωστόσο, αν και άγγιξε τη νίκη, η πρωταθλήτρια
Ευρώπης Ισπανία βρήκε τις λύσεις και ισοφάρισε.

Στρώθηκε ο χλοοτάπητας
Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας, που
προκάλεσαν και οργή για τα υψηλά κόστη, οι εργασίες στο νέο
γήπεδο της ΑΕΚ συνεχίζονται. Το νεότευκτο «OPAP Arena Αγιά Σοφιά» είναι σχεδόν έτοιμο, καθώς και ο χλοοτάπητας,
που έφτασε νωρίτερα, στρώνεται σιγά σιγά. Έτσι, δεν αργεί η
μέρα που ο «ναός» θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχτεί
τους «πιστούς» της Ένωσης.

Μεταγραφικό μπαράζ από τον ΠΑΟΚ. Ήρθε
στη Θεσσαλονίκη ο νεαρός Πορτογάλος Τιάγκο
Ντάντας της Μπενφίκα. Σήμερα αναμένεται ο
γκολκίπερ Ντομινίκ Κοτάρσκι, που προορίζεται
για αντικαταστάτης του Αλέξανδρου Πασχαλάκη
που, όπως είναι γνωστό, έφυγε από την Τούμπα
για την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας. Ο κεντρικός μπακ του ΠΑΣ Γιάννινα Γιάννης Κάργας
είναι και αυτός προ των πυλών. Από εκεί και πέρα, ο Αυστριακός Στέφαν Σβαμπ αναμένεται και
αυτός να υπογράψει και να μείνει.

Ολυμπιακός: Καμάρα και
Σκάπρα οι νέοι στόχοι
Μετά την απόκτηση του Φίλιπ Ζινκερνάγκελ, ο
Ολυμπιακός προχωρά στην απόκτηση δύο ακόμα
επιθετικών για τα «φτερά» του. Ο ένας είναι ο γνωστός Αμπουμπακάρ Καμαρά του Άρη. Ο άλλος, ένας
Βραζιλιάνος «μάγος», ο Γκουστάβο Σκάρπα, που δεν
ανανεώνει με την Παλμέιρας του πρώην προπονητή
του ΠΑΟΚ Αμπέλ Φερέιρα, γιατί θέλει να παίξει στην
Ευρώπη. Ο Σκάρπα είναι κλασικό «10άρι».

και
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Τριήμερο σούπερ
φεστιβάλ στη Βαμβακού

Φ

τάνουν, άραγε, τρεις ημέρες στο βουνό
για να αποσυμπιεστείς και να ζήσεις μοναδικές στιγμές με τους φίλους και την
οικογένειά σου; Πώς φαντάζεσαι ένα
καλοκαιρινό ορεινό φεστιβάλ; Πιστεύεις ότι μπορείς να βρεις μέσα στο καταπράσινο τοπίο του βουνού, σε ένα μικρό ορεινό χωριό, πάνω από είκοσι
διαφορετικές πολιτιστικές, γαστρονομικές, αθλητικές, τεχνολογικές, εικαστικές και κάθε είδους εμπειρίες; Η απάντηση σε όλα είναι… Vamvakou Experience Festival 2022! Ένα τριήμερο γεμάτο αυθεντικές βαμβακίτικες εμπειρίες, 1-3 Ιουλίου 2022,
με την υπογραφή της Vamvakou Revival και την
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
«Η Vamvakou Revival σχεδίασε ένα υπέροχο
πρόγραμμα για όλα τα ενδιαφέροντα, τους επισκέπτες και τους κατοίκους του χωριού με έμπνευση
και μεράκι. Μοναδικοί συνεργάτες και φίλοι προσκλήθηκαν στο χωριό για να βάλουν το δικό τους λιθαράκι, φέρνοντας μαζί τους εμπειρίες, προγράμματα, δραστηριότητες και την καλύτερή τους διάθε-

ση. Ελάτε και εσείς να τρέξουμε, να μάθουμε, να
διασκεδάσουμε, να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε,
να γευτούμε, να δοκιμάσουμε, να χαρούμε και να
απολαύσουμε τη ζωή στο χωριό!
Τι θα ζήσουμε μαζί; Ένα stand-up comedy show
“Staying Alive” από την κωμικό Κατερινά Βρανά,
ένα cocktail party με τους The Blue Sins και μια μοναδική συναυλία των Gadjo Dilo στην πλατεία του
χωριού! Ένα εργαστήριο σοκολάτας από τον pastry
chef Χρήστο Βέργαδο, οινογνωσία, παραδοσιακές
συνταγές και μυστικά γαστρονομίας από τις γυναίκες του χωριού και τον Γυναικείο Συνεταιρισμό
Βαμβακούς “Βαμβακιά” σε επιμέλεια της Γιάννας
Μπαλαφούτη. Μια έκθεση προφορικών ιστοριών
από την ελληνική ύπαιθρο από το Istorima, μια διαφορετική μουσική διαδρομή με το Oros Ensemble,
πεζοπορία και ποδηλασία, αθλητικές δραστηριότητες, αρωματοθεραπεία και κεραμική. Παλιές παραδόσεις θα έρθουν στο σήμερα με μια πολιτιστική εκδήλωση που βασίζεται στο έθιμο του γάμου και την
“Αγάπη της Ζώης”, σε επιμέλεια του συντοπίτη μας
δρ Σταύρου Σπηλιάκου, συνοδεία οκταμελούς ορ-

χήστρας λαϊκών οργάνων, το Ντιλμπεράκι, με τη
συμμετοχή του χορευτικού συλλόγου “Η Πυρρίχη”
και της Ενοριακής Χορωδίας Ανωγείων.
Πολλές εκπλήξεις περιμένουν και τους μικρούς
επισκέπτες. Τρία από τα σχολικά προγράμματα του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ) θα ταξιδέψουν ως εδώ, το Γήπεδο Ζωής και
ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα βρεθούν κοντά μας με
διασκεδαστικά προγράμματα από τους τρεις πυλώνες τους (αθλητισμός, παιδεία/πολιτισμός, χαρακτήρας). Παράλληλα, θα υπάρχουν εργαστήρια
ρομποτικής και 3D εκτύπωσης, δραστηριότητες στη
φύση, περίπατοι και εικαστικά.
Έχεις τρέξει ποτέ σε βουνό; Έχεις νιώσει τον καθαρό αέρα και έχεις απολαύσει μια υπέροχη διαδρομή ανάμεσα σε συστάδες δέντρων; Όχι; Δήλωσε
τώρα συμμετοχή στο Vamvakou Mountain Run
2022! Και έλα να πάρουμε τα βουνά μαζί σε έναν μοναδικό αγώνα ορεινού τρεξίματος για καλό σκοπό».
Δείτε περισσότερα στο
www.vamvakourevival.org/vmr-2022.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αριστοκρατικό γκαλά

Π

ανηγυρικοί εορτασμοί στη Νορβηγία για τα 18α γενέθλια
της νεαρής πριγκίπισσας Ίνγκριντ-Αλεξάνδρας. Η βασιλική
οικογένεια της σκανδιναβικής χερσονήσου διοργάνωσε
στο παλάτι ένα εντυπωσιακό γκαλά προς τιμήν της και υποδέχτηκε
γαλαζοαίματους από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ήταν ο
πρίγκιπας Παύλος με τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και τα τρία από τα
πέντε παιδιά τους, την Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο και τον ΑχιλλέαΑνδρέα. Η εντυπωσιακής ομορφιάς εορτάζουσα και μελλοντική βασίλισσα -η δεύτερη κατά σειρά για τον νορβηγικό θρόνο- εμφανίσθηκε στο γκαλά συνοδευόμενη από τον πρωθυπουργό της χώρας
Γιούνας Στόρε, ενώ επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό, αέρινο
φόρεμα του οίκου Monique Lhuillier, κάνοντας τα φλας να αστράφτουν στο πέρασμά της. Η Ίνγκριντ-Αλεξάνδρα θα γίνει η πρώτη γυναίκα μονάρχης της χώρας έπειτα από 600 χρόνια, όταν ανέβει στον
θρόνο μετά τον 48χρονο πατέρα της.

Καλοκαιρινό
glam

Το τάμα

Εντυπωσιακή, κομψή και
voguish ακόμα και στην πισίνα!
Η Τζίνα Αλιμόνου, λαμπερή και
καλλίγραμμη, πόζαρε στα προσωπικά της social media με ένα
απίθανο ολόσωμο cut out μαγιό,
δίνοντας συμβουλές για μοναδικές καλοκαιρινές εμφανίσεις:
«Τα cut out μαγιό είναι ιδανικά
για εντυπωσιακές εμφανίσεις
στην παραλία και για βόλτες μετά, φορεμένα με ένα παρεό ή μια
φούστα. Ο σχεδιαστής Jacquemus μάς χαρίζει έναν αέρα Γαλλικής Ριβιέρας παντού!».
Τη Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Μανταμάδο Λέσβου επισκέφθηκε οικογενειακώς ο
Χάρης Σιανίδης. Ο pr man, όπως κάθε χρόνο,
εκπλήρωσε και φέτος το τάμα του, ανάβοντας
μια λαμπάδα ίσα με το μπόι του στον θαυματουργό Αρχάγγελο Ταξιάρχη. «Με τη μαμά και τη θεία
μου, εκπληρώνουμε το τάμα μας υπέρ υγείας και
ψυχικής γαλήνης στον λατρεμένο μας Ταξιάρχη
Μανταμάδου Λέσβου. Για άλλη μια χρόνια ο Ταξιάρχης μας ξαναφέρνει σε αυτό το πανέμορφο,
ευλογημένο νησί! Βοήθειά σας, φίλοι μου», ευχήθηκε.

Η ευτυχισμένη γιαγιά

«Χτίζει» κορμί

Μια τρυφερή φωτογραφία της μαμάς της
Μαρίνας, αγκαλιά με τα εγγονάκια της,
ανάρτησε στον λογαριασμό της η Τζένη
Μπότση συνοδεύοντας το ενσταντανέ με μια
συγκινητική ανάρτηση. «Αυτές είναι οι
τρεις από τις τέσσερις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Έχω την καλύτερη μαμά στον κόσμο και ας πιστεύει η κόρη μου
ότι την έχει εκείνη. Έχω και την καλύτερη
αδερφή στον κόσμο», σχολίασε η ηθοποιός.

Μήνυμα από Μύκονο
Κουκλάρα η Σάσα Μπάστα. Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Μύκονο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της και
πόζαρε στο Instagram πιο όμορφη και πιο αδύνατη από ποτέ,
στέλνοντας ένα μήνυμα όλο νόημα: «Τις δυναμικές γυναίκες τις
προσεγγίζουν πολλοί, τις φλερτάρουν λίγοι, τις κατακτούν ελάχιστοι, τις αντέχουν οι σπάνιοι και τις κρατούν στη ζωή τους μόνο οι ξεχωριστοί!».

Μπορεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το
επόμενο επαγγελματικό της βήμα, αλλά η γυμναστική, γυμναστική! Η Ιωάννα Μαλέσκου, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, συνεχίζει την έντονη παρουσία της στα social media αναρτώντας φωτογραφίες από το γυμναστήριο, ακολουθώντας το αρχαίο ρητό «νους υγιής
εν σώματι υγιεί», όπως ισχυρίζεται: «Τι ωραία,
γεμάτη εβδομάδα! Εσείς τι κάνατε για το σώμα
σας; Βρείτε αυτό που σας γεμίζει και “αδειάστε”
από αρνητικές σκέψεις, άγχος και μιζέρια!».
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Δέσποινα Αρναούτογλου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος
και μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής της Ελληνικής
Εταιρείας Εμμηνόπαυσης

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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Εμμηνόπαυση και καλοκαίρι

Σ

την εμμηνόπαυση συμβαίνουν μια σειρά
από αλλαγές που επηρεάζουν σχεδόν
στο σύνολό του τον οργανισμό της γυναίκας. Συνήθως γίνονται αντιληπτές από
τον πρώτο χρόνο και σταδιακά, καθώς ανατρέπεται η ορμονική ισορροπία, οι αλλαγές αυτές εμφανίζονται όλο και πιο έντονα. Αυτό που παρατηρούν οι γυναίκες στο δέρμα τους είναι έντονη
αφυδάτωση και ειδικά στο πρόσωπο το δέρμα γίνεται ευερέθιστο, εμφανίζονται τριχοφυΐα, δυσχρωμίες και όχι σπάνια βλέπουμε τη λεγόμενη
«εμμηνοπαυσιακή ακμή». Όταν οι συνθήκες είναι
ιδιαίτερες, όπως το καλοκαίρι, τότε το δέρμα έχει
ανάγκη ακόμη μεγαλύτερης και πιο προσεκτικής
φροντίδας.
«Το πιο σημαντικό είναι το αντηλιακό, καθώς είναι απαραίτητο για να μας προστατέψει από εγκαύματα και από τον καρκίνο του δέρματος. Ειδικά για τη γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση, το αντηλιακό θα προστατέψει το ευαίσθητο δέρμα της
από το οξειδωτικό στρες που προκαλεί ο ήλιος.
Αναλυτικά, το αντηλιακό θα προστατέψει τη γυναίκα από ερεθισμούς της ηλιοέκθεσης. Το δέρμα
μετά την εμμηνόπαυση γίνεται πολύ ευαίσθητο
και πολλές φορές ο ήλιος προκαλεί ερεθισμούς,
σε συνδυασμό με το θαλασσινό νερό ή με το χλωριωμένο νερό της πισίνας. Η έκθεση στον ήλιο
στεγνώνει το δέρμα και δίνει μια δυσάρεστη αίσθηση τραβήγματος. Για αυτό και το καλοκαίρι
όλοι έχουμε ανάγκη πιο συχνής χρήσης ενυδατικής κρέμας ή γαλακτώματος.

Η απρόσεκτη ή παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο
θα επιδεινώσει αυτό το πρόβλημα και έτσι το δέρμα θα γεράσει νωρίτερα. Οι διαταραχές στη χρώση
του δέρματος είναι συχνότερες σε αυτή την ηλικία
και επειδή φεύγουν δύσκολα, το αντηλιακό είναι
απαραίτητο για την προστασία του προσώπου. Παρατηρείται στην εμμηνόπαυση να εμφανίζονται

Καλή ενυδάτωση
«Αν αγαπάτε το μαύρισμα, προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσετε τα
self tan προϊόντα. Η υπερβολή έκθεσης στον ήλιο θα οδηγήσει στο μέλλον σε καρκίνο του δέρματος. Το ίδιο
ισχύει και για το σολάριουμ. Κάθε
φορά που βγαίνετε από τη θάλασσα,
θα ήταν ιδανικό να κάνετε ένα ντους
και να χτενίζετε τα μαλλιά σας αμέσως μετά. Μην τα αφήνετε να μπερδεύονται, γιατί στο χτένισμα σίγουρα
πολλές τρίχες θα σπάσουν. Να πίνετε
πολύ νερό όσο είστε στην παραλία. Η
ζέστη και ο ιδρώτας αφυδατώνουν
τον οργανισμό και το δέρμα σας. Επιστρέφοντας στο σπίτι, απλώστε ενυδατική κρέμα σώματος. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία after sun προϊόντων»,
τονίζει η ειδικός.

επιφανειακές ευρυαγγείες και η έκθεση στον ήλιο
επιδεινώνει το πρόβλημα. Στην εμμηνόπαυση το
δέρμα σταδιακά λεπταίνει. Αλλά και ο ήλιος κάνει
σταδιακά λέπτυνση του δέρματος. Κατανοητό, λοιπόν, ότι η χρήση του αντηλιακού είναι απαραίτητη
για την επιβράδυνση της γήρανσης και εμφάνισης
της εικόνας τσιγαρόχαρτου στο πρόσωπο», τονίζει
η δερματολόγος-αφροδισιολόγος και μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης Δέσποινα Αρναούτογλου.
Η ειδικός συμβουλεύει τις γυναίκες να μην ξεχνούν να ανανεώνουν το αντηλιακό τους, όχι μόνο
στην παραλία αλλά και στην πόλη, ενώ θα πρέπει
να επιλέγουν ένα αντηλιακό φιλικό με το δέρμα
τους: «Αν ανήκετε στην κατηγορία των γυναικών
που χρησιμοποιούν καθημερινά μέικαπ, να ξέρετε ότι υπάρχουν αντηλιακά mist spr που δεν χρειάζονται άπλωμα, οπότε μπορείτε να κάνετε κανονικά την ανανέωσή του. Τέλος, μην ξεχνάτε την
αντηλιακή προστασία των χειλιών και των μαλλιών σας, ειδικά όταν βρίσκεστε σε παραλία».

Όταν οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες,
τότε το δέρμα έχει ανάγκη ακόμη
μεγαλύτερη και πιο προσεκτική
φροντίδα
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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

(23/9-23/10)
Είναι η στιγμή που θα πρέπει να κάνετε
αλλαγή πλεύσης σε ένα προσωπικό σας
θέμα ή θα αποκτήσετε ελευθερία κινήσεων ύστερα από μια έντονη διαμάχη με
κάποιους που σας ήθελαν ελεγχόμενους.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Για τους Ταύρους του δεύτερου δεκαημέρου, η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα
σας φέρει αρκετές ψυχολογικές μεταπτώσεις, εφόσον η σύνοδος που θα δημιουργήσει με τον πλανήτη Ουρανό δεν θα
σας χαρίσει ηρεμία και γαλήνη.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι βρίσκεται
σήμερα η Σελήνη, όπου δημιουργεί αναστατωμένη διάθεση αλλά και κάποιες ιδέες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την
υπέρβαση σε ένα ζήτημα που σας απασχολεί.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα,
όπου θα αναζητήσετε αγαπημένα σας
πρόσωπα ή άτομα που η προσωπικότητά
τους είναι ξεχωριστή. Προσοχή σε συναισθηματικές απογοητεύσεις, όταν,
μάλιστα, είχατε δείγματα προς αυτό το
αποτέλεσμα.

Λέων

Η

Σελήνη σήμερα θα δημιουργήσει όψη συνόδου με τον
εκρηκτικό πλανήτη Ουρανό. Είναι μια μέρα που η
ενέργειά της βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά
τις αντιδράσεις μας και γενικότερα την τάση να
ερχόμαστε σε αντίθεση με τα συνηθισμένα. Προσοχή θα πρέπει
να δώσουν οι Ταύροι, Σκορπιοί, Υδροχόοι και Λέοντες του
δεύτερου δεκαημέρου.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς τα γεγονότα θα είναι αρκετά έκρυθμα, κυρίως όταν χρειαστεί να προστατέψετε τα συμφέροντά
σας, είτε υλικά είτε συναισθηματικά. Καλό είναι να μην κάνετε σπασμωδικές και
απρόσεκτες οικονομικές κινήσεις.

(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες του δεύτερου
δεκαημέρου, κάποια πράγματα δεν θα
έχουν ηρεμία και γαλήνη. Ίσως, μάλιστα, να χρειαστεί να φύγετε από κάποια
επαγγελματική σας θέση, για να νιώσετε πιο ελεύθεροι από την πίεση των καταστάσεων.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου θα
υπάρξουν πολύ καλά νέα σχετικά με μετακινήσεις, σπουδές και γραφειοκρατικά
θέματα. Ίσως μια απόφασή σας, που κάποιοι τη θεώρησαν επαναστατική, τώρα
να σας δικαιώσει πανηγυρικά.

(24/10-21/11)
Η προσωπική σας ζωή αποκτά πολύ ενδιαφέρον, όταν, μάλιστα, αφήσετε τον ή
τη σύντροφο να νιώσει ένα είδος ανεξαρτησίας και ελευθερίας. Επίσης, αν πρέπει
να ασχοληθείτε με κάποια συνεργασία,
αποφύγετε σήμερα να κάνετε μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Για εσάς τους ανανεωμένους Τοξότες,
αυτό το καλοκαίρι, ακόμη και στις δυσκολίες, έχει έναν μοναδικό τρόπο να
σας ευνοεί. Σήμερα επικεντρωθείτε σε
εργασιακά θέματα, που από ό,τι φαίνεται
θα έχουν μια παροδική αναστάτωση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται σε ένα ζώδιο αρκετά ευνοϊκό για εσάς, όπου θα
σας απαλλάξει οριστικά από φοβίες για
κάποιο συναισθηματικό σας ενδιαφέρον. Είναι η στιγμή που θα νιώσετε απελευθερωμένοι να εκφράσετε τα συναισθήματά σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε αλλαγή
κατοικίας ή να φτιάξετε τον προσωπικό
σας χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Ίσως να αναζητήσετε μια διαφορετική
προσέγγιση σε ένα θέμα σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για σας τους ευαίσθητους του ζωδιακού,
σήμερα μια μικρή μετακίνησή σας θα σας
βοηθήσει να απαλλαγείτε από το συνεχές
στρεσάρισμα που έχετε. Φροντίστε να
πείτε και να κάνετε πράγματα που θα σας
δημιουργήσουν όλες τις προδιαγραφές,
ώστε να γίνετε πιο χαρούμενοι.
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#ELLI
Η έλλειψη
επιβολής
πλαφόν
στην τιμή
της χονδρικής
του φυσικού
αερίου οδηγεί
σε επικίνδυνες
ατραπούς
την Ευρώπη

«Λεμβούχοι» αντί «καπεταναίοι»
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται δίνει μια ακόμη μάχη για το αυτονόητο: να αρθεί η Ευρώπη στο ύψος
των περιστάσεων και να ορθώσει (πραγματικό)
τείχος απέναντι στη λαίλαπα της ενεργειακής
κρίσης που πλήττει βάναυσα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μαζική εξαθλίωση.
Δυστυχώς οι «καπεταναίοι» του «υπερωκεάνιου» της ΕΕ, όπως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει
χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύεται ότι όχι απλώς δεν διαθέτουν τα γρήγορα
ανακλαστικά που απαιτούνται για να αποφύγουν
την πρόσκρουση με τα παγόβουνα, αλλά κυριολεκτικά παρουσιάζουν εικόνα ερασιτεχνών
λεμβούχων, απολύτως αδύναμων να πράξουν τα
δέοντα.
Δυστυχέστατα ο σωτήριος «λευκός καπνός»
για το ζήτημα του πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου δεν θα αναδυθεί ούτε αυτήν τη φορά πάνω από την αίθουσα της διήμερης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Γιατί; Διότι, σύμφωνα με κορυφαίους αξιωματούχους, η σχετική πρόταση της
Επιτροπής δεν είναι ακόμη έτοιμη.
Και αυτό την ώρα που οι τιμές της ενέργειας
στην Ευρώπη τον Μάιο κατέγραψαν αύξηση της
τάξεως του 40% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Στην Ευρωζώνη οι τιμές του φυσικού αερίου είναι τουλάχιστον έξι φορές υψηλότερες
σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Πόσο καιρό πιστεύουν άραγε οι «καπεταναίοι» της ΕΕ ότι μπορούν να αντέξουν οι λαοί τους
να τους περιμένουν να καταλήξουν σε αποφάσεις που σχετίζονται πλέον όχι μόνο με την ποιότητα της ζωής αλλά κυριολεκτικά με την επιβίωση;
Η ζωή εκατομμυρίων πολιτών δυσκολεύει
καθημερινά. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες μοιάζουν με «χύτρα» έτοιμη να εκραγεί. Ο Πούτιν
το γνωρίζει και κορυφώνει τις πιέσεις και τους
εκβιασμούς. Το ίδιο και οι πάσης φύσεως κερδοσκόποι και λαϊκιστές. Το παράδειγμα της γαλλικής περιπέτειας είναι πολύ νωπό και ουδείς
δικαιούται να υποστηρίξει ότι δεν πήρε το μήνυμα. Ούτε ότι δεν είδε ή δεν άκουσε το πού μπορεί να οδηγήσουν η εκτεταμένη ανέχεια και η εξ
αυτής απόλυτη αδιαφορία για τα μεγάλα και
οραματικά.
Οι ηγέτες του ευρωπαϊκού Νότου, οι κ. Μητσοτάκης, Ντράγκι και Σάντσεθ, κορυφώνουν
τις πιέσεις, αλλά οι βόρειοι περί άλλα τυρβάζουν, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός και διεθνής
Τύπος φιλοξενεί σελίδες επί σελίδων για το παραπάνω από υπαρκτό σενάριο ολικής διακοπής
της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία και
τα σχέδια επί χάρτου των κρατών-μελών για να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
Η συνέχιση της τιμολόγησης του ρεύματος με
βάση το ακριβότερο ορυκτό καύσιμο στον κόσμο και η έλλειψη επιβολής πλαφόν στην τιμή
της χονδρικής του φυσικού αερίου οδηγούν σε

επικίνδυνες ατραπούς την Ευρώπη αλλά και
πολλά από τα κράτη-μέλη της. Πρόκειται για μια
πραγματική «βόμβα», που όμως κάποιες ευρωπαϊκές ηγεσίες δεν δείχνουν καμία διάθεση να
απασφαλίσουν.
H ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων που διαθέτει, στήριξε και στηρίζει άοκνα και αδιάλειπτα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να
αντέξουν αυτή την εισαγόμενη κρίση. Οι δυνατότητες ωστόσο είναι πεπερασμένες, ενώ είναι
προφανές ότι αν δεν ληφθούν γενναίες, ουσιαστικές και άμεσες αποφάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης, τότε ακόμη και οι πιο ικανές
ηγεσίες της ΕΕ θα κυνηγούν την ουρά τους.
Δυστυχώς η ρωσική εισβολή την Ουκρανία
και η επακόλουθη ενεργειακή κρίση ανέδειξαν
με ανάγλυφο τρόπο τις εγγενείς αδυναμίες της
ΕΕ σε ό,τι αφορά τόσο την έλλειψη κοινής ενεργειακής πολιτικής όσο και τη διαχρονική της
αδυναμία να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα νέων πηγών ενέργειας.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συντάραξε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος
και έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργειακή
ασφάλεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η δυνατότητα οικονομικής πρόσβασης των
λαών στην ενέργεια.
Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας όλοι και πολύ
σύντομα: οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και οι λαοί που
τους εκλέγουν.

