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Το στοίχημα του τουρισμού, εκλογικό asset

Ο

ι προσδοκίες για τη φετινή τουριστική σεζόν είναι υψηλές από όλους, τους επαγγελματίες του κλάδου, τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την κυβέρνηση. Το πρώτο
σχεδόν Covid free καλοκαίρι αναμενόταν με ανυπομονησία από όλον τον πλανήτη για επιτέλους ξένοιαστες διακοπές, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να
αποτελεί το μαύρο στίγμα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει τις εκτιμήσεις
στη χώρα μας να κάνουν λόγο για προσέγγιση των
αριθμών της χρονιάς-ρεκόρ του 2019. Οι παράγοντες
της αγοράς βλέπουν τις αφίξεις να ξεπερνούν τα 27
εκατομμύρια επισκέπτες και το οικονομικό επιτελείο
υπολογίζει σε έσοδα κοντά στα 15 δισ.
Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, όμως κανείς
δεν μπορεί να αρνηθεί πως σε επίπεδο προετοιμασίας έγιναν αρκετά τους προηγούμενους μήνες, τα
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οποία φαίνονται τώρα. Για παράδειγμα, δόθηκε μεγάλο βάρος στην αεροπορική σύνδεση με τις ΗΠΑ και
στην προσέγγιση μεγάλων αμερικανικών operators,
για να μεγαλώσει ο όγκος επισκεπτών από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού. Άλλο παράδειγμα αφορά την
προσπάθεια «αντικατάστασης» των Ρώσων και Ουκρανών τουριστών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπως
και την προσοχή που δόθηκε στη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων σε συνεργασία των ξενοδοχειακών οργανισμών και των συναρμόδιων υπουργείων Τουρισμού και Εργασίας.
Το στοίχημα του φετινού θερινού τουρισμού είναι
μεγάλο, καθώς, πέρα από την ανάσα που θα δώσει
στην οικονομία, θα βαρύνει σε ένα ποσοστό στο να
δρομολογηθούν και οι πολιτικές εξελίξεις. Μια χρονιά ανάλογη του 2019, με αντίστοιχα έσοδα, αύξηση
της απασχόλησης και ενίσχυση πολλών οικογενει-
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ακών προϋπολογισμών, που θα βελτιώσει και άλλο
τη διεθνή εικόνα της χώρας, προσθέτοντάς της τα
χαρακτηριστικά τού απολύτως ασφαλούς τουριστικού προορισμού, θα πιστωθεί στη σημερινή κυβέρνηση. Θα προσθέσει ένα asset στην προεκλογική
φαρέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα μπορεί
να το επικοινωνήσει ως επίτευγμα, ότι, δηλαδή, σε
δύσκολες συνθήκες, μέσα σε ένα διεθνές ευμετάβλητο και επισφαλές περιβάλλον, στην Ελλάδα κάτι
γίνεται σωστά, οι προσπάθειες αποδίδουν και αυτό
φαίνεται με χειροπιαστά αποτελέσματα. Και όπως
έχουν δείξει οι έρευνες στην κοινή γνώμη, οι πολίτες, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότητά τους,
ξέρουν να αναγνωρίζουν τα θετικά που συμβαίνουν
και που έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία.
Και αυτό το επιβραβεύουν.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου στην Α’ Πειραιά

ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕ 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Με εντατικούς ρυθμούς
η «γαλάζια» προετοιμασία

Σ

ε μια οιονεί προεκλογική περίοδο παραπέμπουν οι χθεσινές
ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις 4 νέες γυναικείες
υποψηφιότητες, αυξάνοντας τρόπον τινά
την… καχυποψία εντός και εκτός του κυβερνώντος κόμματος για πρόωρες κάλπες
πριν από το 2023.
Σε κάθε περίπτωση, η επισημοποίηση
της καθόδου της υφυπουργού Εργασίας
Δόμνας Μιχαηλίδου στην Α’ Πειραιά, της
υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη στην Ανατολική Αττική, της υφυπουργού για τη Δημογραφική Πολιτική και την
Οικογένεια Μαρίας Συρεγγέλα στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών και της πρώην γγ
Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφίας Νικολάου στην Εύβοια υποδηλώνει το «ζέσταμα» της κομματικής μηχανής ενόψει της
εκλογικής σεζόν που έρχεται μετά τον Αύγουστο.
Πάντως, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ο εκλογικός σχεδιασμός του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αλλάζει και πως
κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, όπως κατ’ επανάληψη δηλώνει, δοθείσης της ευκαιρίας, ο πρωθυπουργός.
Τα ίδια πρόσωπα προσθέτουν, δε, πως οι 4
νέες υποψήφιες -οι τρεις εν ενεργεία κυβερνητικά στελέχη και η τέταρτη πρώηνδοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε άγνωστες για αυτές περιφέρειες, ως εκ τούτου
έπρεπε να τους δοθεί επαρκής χρόνος

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ςmourelatos.sp@gmail.com

προκειμένου να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες της νέας τους αποστολής χωρίς να παραβλέψουν και τα λοιπά τους καθήκοντα.
Πάντως και μολονότι το plan a του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει, σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες, η διενέργεια
εκλογών στο τέλος ή εν πάση περιπτώσει
κοντά στο τέλος της τετραετίας, είναι σαφές ότι η «γαλάζια» εκλογική προπαρασκευή έχει εντατικοποιηθεί. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει δώσει ξεκάθαρο μήνυμα από το Συνέδριο για διαρκή κομματική
εγρήγορση, την ώρα που υψηλόβαθμα
κυβερνητικά κλιμάκια, αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από υπουργούς και βουλευτές, «σαρώνουν» την περιφέρεια επικοινωνώντας το κυβερνητικό έργο και ιεραρχώντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες του αμέσως προσεχούς διαστήματος. Μόλις προχθές, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η είσοδος στον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας
δεν θα πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για
υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη
ώστε να κατεβάσουν τα μολύβια τους.
Συγκλίνουσες πληροφορίες από το κυ-

βερνητικό στρατόπεδο συνηγορούν πως
στην κυβέρνηση επιδιώκουν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ενόψει και
της παρουσίας του πρωθυπουργού στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο πολιτικής και
οργανωτικής ετοιμότητας για παν ενδεχόμενο. Πρόσωπα που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον κυβερνητικό σχεδιασμό παραπέμπουν τις τελικές αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις αρχές του φθινοπώρου και ανάλογα με το πολιτικό κλίμα
το εν γένει πολιτικό σκηνικό αλλά και τις
δημοσκοπήσεις εκείνου του χρονικού
διαστήματος. Προφανώς και η πορεία των
ελληνοτουρκικών σχέσεων εν μέσω του
περιβάλλοντος της άνευ προηγουμένου
όξυνσης από την πλευρά του Τούρκου
προέδρου Ταγίπ Ερντογάν αλλά και το επίπεδο της ακρίβειας, που πλήττει οριζοντίως νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναμένεται να βαρύνουν στις κυβερνητικές
αποφάσεις.

Σοφία Ζαχαράκη στην Ανατ. Αττική

Σοφία Νικολάου στην Εύβοια

Παρά τις ανακοινώσεις
των υποψηφιοτήτων,
ο πρωθυπουργός επιμένει
στην εκπεφρασμένη άποψή του
ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν
στο τέλος της τετραετίας
Μαρία Συρεγγέλα στον Δ. Τομέα Β’ Αθηνών
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Η

ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία διευρύνει διαρκώς τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η
κυβέρνηση στην οικονομία, καθώς τη στιγμή που επιχειρεί να μετριάσει τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος, άρχισαν οι τιμές των καυσίμων
να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΑΓΚAΘΙ» ΤΑ ΚΑYΣΙΜΑ

Μονόδρομος η νέα επιδότηση

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Στο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός
από τη στιγμή που τα περιθώρια του προϋπολογισμού έχουν μειωθεί δραματικά, με
το οικονομικό επιτελείο να αναζητά τρόπους για την εξεύρεση πόρων.
Πιθανότατα θα υπάρξει επέκταση για
έναν ακόμη μήνα του Fuel Pass, για το
οποίο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο
φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξουν
παρεμβάσεις στις νησιωτικές περιοχές
όπου είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θα
σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος τους επόμενους μήνες, που θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές άδειες.
«Προφανώς, οι ανατιμήσεις καθιστούν
αναγκαία την περαιτέρω παρέμβαση στο
κομμάτι αυτό. Αυτό που μπορώ να πω τώρα
είναι η κατεύθυνση», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς ωστόσο
να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας πως μέσα στον μήνα θα υπάρξουν
ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό
επιτελείο κρατά κλειστά τα χαρτιά του, καθώς

επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχει
πρόσφορο έδαφος για τη λήψη νέων μέτρων
στήριξης στο ζήτημα των καυσίμων.

Το βάρος στο ρεύμα
Το κυβερνητικό επιτελείο ρίχνει το βάρος στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των υπέρογκων λογαριασμών
στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Ήδη οι καταναλωτές άρχισαν να βλέπουν τις πρώτες μειώσεις, ακολουθεί την
επόμενη εβδομάδα το άνοιγμα της πλατφόρμας για την επιστροφή των λογαριασμών Μαΐου - Δεκεμβρίου, ενώ τον Ιούλιο
θα ξεκινήσει η αναστολή της ρήτρας ανα-

προσαρμογής με οριζόντιο χαρακτήρα για
όλον τον πληθυσμό.
Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη η
επιδότηση νέων ηλεκτρικών συσκευών,
με στόχο να αντικατασταθούν οι παλιές
και οι πιο ενεργοβόρες που αυξάνουν
τους λογαριασμούς. Στο Μαξίμου θέλουν
να προλάβουν τις υψηλές θερμοκρασίες,
ώστε όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν
συνέχεια τα κλιματιστικά να έχει δημιουργηθεί μια δικλίδα ασφαλείας στους καταναλωτές. «Βλέπουμε ότι η ακρίβεια στα
καύσιμα πλήττει εισοδήματα που είναι πάνω από την περίμετρο των πιο ευάλωτων.
Άρα, όπως και στο ρεύμα, που χρειάστηκε

να γίνουν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις και για εκείνους που κατανάλωναν
πάνω από 300 κιλοβατώρες, προσπαθούμε να βρούμε τους πόρους, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται
για να διευρύνουμε όλα τα υπόλοιπα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου.

Σε βενζίνη και ρεύμα κάνουν
focus στην κυβέρνηση - Μέσα
στον μήνα νέες ανακοινώσεις

Μητσοτάκης: «Εθνικό ζήτημα το δημογραφικό»
Την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει το ωράριο
των παιδικών σταθμών και των δημοτικών σχολείων μέχρι
το απόγευμα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση
για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα. Ήδη το σχέδιο
βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, ενώ
δρομολογείται η στελέχωση των μονάδων υγείας της περιφέρειας και κυρίως των νησιών από γυναικολόγους και
παιδιάτρους, προκειμένου να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας εκεί. «Πρόκειται για μια ξεχωριστή πρόκληση
για έναν πληθυσμό που γερνά», υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας πως έχει καλέσει επανειλημμένως όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου σε μια διακομματική συνεργασία, καθώς τα «κοινά προβλήματα
απαιτούν κοινή αντιμετώπιση».
Παράλληλα χαρακτήρισε το δημογραφικό ως ένα εθνικό, υπαρξιακό ζήτημα, που απαιτεί την παραίτηση από κάθε κομματική οπτική. «Δεν μιλάμε για μια απειλή κατά της
εθνικής μας ταυτότητας, αλλά για μια ευθεία υπονόμευση

της δυνατότητας του τόπου να παράγει πλούτο σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο διατηρώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο τον ισχυρό ιστό που ενώνει τους πολίτες. Εξ ου και ο
κίνδυνος είναι επίκαιρος, όσο και καθοριστικός», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστήριξε, ωστόσο, πως

θα πρέπει τη συγκεκριμένη απειλή να την κοιτάξουμε κατάματα για να την αντιμετωπίσουμε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην
ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην κοινωνία ως
απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών σε κλάδους όπως ο πρωτογενής τομέας και αυτός
των κατασκευών. «Προσοχή, όμως, η νέα πολιτική δεν
θα γίνει με τρόπο που να αφήσει κάποιον πίσω, ούτε οι
νέοι Έλληνες να μην μπορούν να βρουν δουλειά ούτε να
επικρατούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τους
αλλοδαπούς εργαζομένους. Μια χώρα μεσηλίκων μπορεί να ανανεωθεί με ανθρώπους που ασπάζονται τις
αξίες της και μπορούν να κάνουν οικογένεια εδώ και να
τη συντηρήσουν. Δεν μιλώ για ένα εύκολο ζήτημα, αλλά
οφείλουμε να το εξετάσουμε με ευθύνη, σοβαρότητα
και θάρρος, αλλά και με την εθνική αυτοπεποίθηση και
την εμπιστοσύνη σε έναν πολιτισμό που αντέχει στους
αιώνες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ

τοχευμένες οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας με μπόνους
στο Δημόσιο πρόκειται να ανακοινώσει, σήμερα στις 10 το
πρωί, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιχειρώντας και με αυτό τον τρόπο να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο το
ενεργειακό σύστημα της χώρας ενόψει
της αυξημένης καλοκαιρινής ενεργειακής ζήτησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα άμεσα
σχέδια της κυβέρνησης είναι η επιχείρηση
«Θερμοστάτης», η μείωση δηλαδή της κατανάλωσης ρεύματος και ενέργειας μέσω
της ρύθμισης της θερμοκρασίας των κλιματιστικών, αρχικά στον δημόσιο τομέα
και στη συνέχεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν πως το μέτρο της «κινητροδότησης» εξετάζεται να επεκταθεί και στα
νοικοκυριά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι
σίγουρο.
Το σχέδιο «Θερμοστάτης» θα ανακοινωθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και τη γενική γραμματέα Ενέργειας
Αλεξάνδρα Σδούκου και θα προβλέπει κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συστάσεις για να
λειτουργούν τα κλιματιστικά στους 26 με
27 βαθμούς. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης και περιορισμό στις καταναλώσεις του
οδικού φωτισμού.
Σε υπουργεία, δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, που θα συμμορφωθούν με
τις συστάσεις για μειωμένη κατανάλωση
και θα χαμηλώσουν φώτα και κλιματιστικά, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη
δυνατότητα να δώσει ακόμη και μπόνους.

Πώς θα γίνεται η επιβράβευση
Πώς θα γίνει αυτό; Με σύγκριση των λογαριασμών της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Δεδομένου πως δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να ελεγχθεί η θερμοκρασία
ενός κλιματιστικού, το αν ένας φορέας ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές συστάσεις θα διαπιστωθεί από τη σύγκριση των
αντίστοιχων περσινών λογαριασμών.
Και όταν διαπιστώνεται χαμηλότερη κατανάλωση από ένα ποσοστό που θα οριστεί, τότε ο φορέας θα έχει μπόνους και
θα επιβραβεύεται με αυξημένα κονδύλια
από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Για την εφαρμογή του μέτρου το υπουργείο Οικονομικών θα φτιάξει πλατφόρμα
όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία και οι
καταναλώσεις κάθε δημόσιου κτιρίου.
Ήδη η ΡΑΕ έχει καταγράψει πλήρως την
ενεργειακή κατανάλωση κάθε δημόσιου

«ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ»

Μπόνους στο Δημόσιο για
εξοικονόμηση ρεύματος
κτιρίου τους χειμερινούς και θερινούς
μήνες και έχει υπολογίσει την εξοικονόμηση που μπορεί να προκύψει.
Οι υπουργοί που θα ανακοινώσουν τα
μέτρα θα κάνουν σύσταση και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να «χαμηλώσουν το
ρεύμα».
Το υπουργείο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μπόνους και στα νοικοκυριά
που θα μειώσουν την κατανάλωσή τους
μέσω αντίστοιχου μηχανισμού σύγκρισης
με το αντίστοιχο περσινό δίμηνο. Στα νοι-

κοκυριά το μπόνους θα είναι η αυξημένη
επιδότηση ρεύματος.
Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει και η
πλατφόρμα, που θα ανοίξει στις 14 Ιουνίου, για την αποζημίωση έως και 600 ευρώ
για τις επιπλέον καταναλώσεις από τον
Δεκέμβριο έως τον Μάιο.
Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά πως
μόνο από τον περιορισμό κατανάλωσης
στους οδικούς φωτισμούς μπορεί να
προκύψει εξοικονόμηση από 18 έως 20
εκατ. ευρώ.

Θα ανακοινωθεί σήμερα
από τους Κώστα Σκρέκα και
Θόδωρο Σκυλακάκη
και περιλαμβάνει «κόφτη»
στα κλιματιστικά αλλά και
περιορισμό κατανάλωσης
στον οδικό φωτισμό Υπό εξέταση τα νοικοκυριά

Συστάσεις και προτάσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις
Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει και συστάσεις προς τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση αναμένεται να
εκδώσει έναν οδηγό για πολίτες και επιχειρήσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσα από την καθημερινή
δραστηριότητά τους.
Ορισμένες από τις προτάσεις είναι:
G Οδήγηση με μειωμένη ταχύτητα.
G Προτροπή για περπάτημα, χρήση ποδηλάτου και μικροκινητικότητα στις πόλεις.
G Αποτελεσματικότερη οδήγηση εμπορευματικών οχημάτων.
G Καθιέρωση ημερών χωρίς αυτοκίνητο.
G Μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα θέρμανσης.
G Αποφυγή της κατανάλωσης ρεύματος σε ώρες αιχμής.
G Απενεργοποίηση της θέρμανσης σε κλειστά δωμάτια.

G Να κλείνουν τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.
G Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα καταστήματα λιανι-

κής.
Εξάλλου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δρομολογεί προγράμματα που επιδοτούν ή και παρέχουν κίνητρα
για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόκειται για δράσεις που
δεν επιχορηγούν απευθείας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι
στις αυξήσεις των τιμών, αλλά δίνουν την ευκαιρία στους καταναλωτές να πετυχαίνουν σε μακροχρόνια βάση τη μείωση
των δαπανών για την κατανάλωση ενέργειας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρόγραμμα αντικατάστασης
παλιών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, το πρόγραμμα «Ηλέκτρα», το «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις» και το πρόγραμμα
«Φωτοβολταϊκά στη στέγη».
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«Καίγεται»
για εκλογές
ο Αλέξης
Ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να βλέπει ότι θα
στηθούν πρόωρες κάλπες
και αναφέρθηκε εκ νέου
σε αυτά τα σενάρια. «Όσο
πιο γρήγορα πάμε σε
εκλογές τόσο καλύτερα
για τον τόπο», και συμπλήρωσε πως «δεν θα
ολοκληρωθεί η τετραετία,
διότι έχει, από ό,τι φαίνεται, αποφασίσει να αποδράσει πριν έρθει ο χειμώνας και υποστεί τις συνέπειες μιας καταστροφικής πολιτικής για την
οποία ο ίδιος ευθύνεται».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κατά την επίσκεψή του
στη Σύμη είχε συνάντηση
και με έναν ψηφοφόρο
της Νέας Δημοκρατίας,
κάτοικο του νησιού. «Θέλω να μιλήσω στον Μητσοτάκη. Αν συνεχίσει
αυτό το βιολί, θα χάσει τις
εκλογές. Το λέω εγώ που
είμαι Νέα Δημοκρατία.
Πάντως, είσαι συμπαθητικός άνθρωπος, μου
αρέσεις, κ. Τσίπρα», ήταν
τα λόγια που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το
επικοινωνιακό επιτελείο
του κ. Τσίπρα.
Με αυτά τα σενάρια υπό
μάλης, στην Κουμουνδούρου θέλουν να είναι
«ετοιμοπόλεμοι» την 1η
Σεπτεμβρίου, έχοντας
ολοκληρώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του
κόμματος ώστε να διαφημιστεί στην κοινωνία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΣIΠΡΑΣ ΥΠEΡ ΤΟΥ ΝOΜΟΥ ΚΑΤΡΟYΓΚΑΛΟΥ

Πάλι βάφτισε το κρέας... ψάρι

Σ

τη Ρόδο και στη Σύμη περιόδευσε
χθες ο Αλέξης Τσίπρας, με το «μενού» να περιλαμβάνει συνάντηση
με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.
Την Τρίτη τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχαν σε ένα
άτυπο debate, αφού ο καθένας μέσα από τη
συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Το Σύστημα Υγείας στη
Νέα Εποχή» είχε την ευκαιρία να αναπτύξει
τις θέσεις του, ενόψει μάλιστα και των πρόωρων εκλογών του φθινοπώρου, με τον
πρωθυπουργό ωστόσο να διαψεύδει για
ακόμη μια φορά αυτά τα σενάρια.
Μάλιστα, επειδή το θέμα της συζήτησης
ήταν το «Σύστημα Υγείας στη Νέα Εποχή», ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
τόνισε την ανάγκη ύπαρξης και εφαρμογής
ενός «ολιστικού σχεδίου» για την ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας, συζητώντας
με τους δημοσιογράφους Μπάμπη Κούτρα
και Αντώνη Σρόιτερ και τους καθηγητές
Γιάννη Καλομενίδη, Αθηνά Λινού και Αθανάσιο Τσακρή.
Η συζήτηση επεκτάθηκε φυσικά στα Ελληνοτουρκικά, τη στιγμή που οι σχέσεις των

δύο χωρών βρίσκονται στο ναδίρ, καθώς
επίσης και στα εκλογικά σενάρια αλλά και
στον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου.

Πάει να «δραπετεύσει»
από τις ευθύνες του ο Τσίπρας
Αναφερόμενος στον νόμο Κατρούγκαλου,
ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι είναι από
τους πιο παρεξηγημένους νόμους, τονίζοντας πως ήταν αδιαμφισβήτητο ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα ήταν μη βιώσιμο
και θα έπρεπε αργά ή γρήγορα να αναθεωρηθεί ανεξάρτητα από την τρόικα.
Υπογράμμισε επίσης πως ήταν απολύτως
διαφανής και διακρινόταν από δικαιοσύνη
στο μοίρασμα των βαρών και των ωφελειών,
ενώ προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που
έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες.
Παρ’ όλα αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι
ο συγκεκριμένος νόμος είχε ως αποτέλεσμα
τη μεγάλη περικοπή των συντάξεων. Μάλιστα, κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τσίπρα περί ζωτικής σημασίας νόμου για το ασφαλιστικό σύστημα, τόνισαν χαρακτηριστικά στην «Political»: «Μετά τη “σφαγή” της μεσαίας τάξης
που κόστισε την αποχώρηση ενός μεγάλου

τμήματος των ψηφοφόρων μας από την
εκλογική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
του 2019, δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα
να μην κοιτάμε τα λάθη μας. Δεν γίνεται να
βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε δομικές και βασικές αδυναμίες που πρέπει να δούμε και να μην επαναλάβουμε στο μέλλον. Ήταν κακή συνταγή».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,
πριν από αυτήν τη συζήτηση στην επίσημη
πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της επαναπροσέγγισης των ελεύθερων επαγγελματιών
που χτυπήθηκαν από τον νόμο Κατρούγκαλου τέθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό
έγινε στην προσπάθεια εύρεσης ενός νέου,
ρεαλιστικού αφηγήματος, μια και τα στελέχη που έρχονται σε επαφή με την κοινωνία
θα πρέπει ενόψει των εκλογών να δώσουν
σαφείς απαντήσεις αλλά και αντιπρόταση
αποσυμφόρησης των οικονομικών βαρών
που θα εφαρμοστεί και θα τηρηθεί.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
θεωρεί παρεξηγημένο
τον νόμο για τις συντάξεις
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ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Δεν τίθεται θέμα επιστροφής του Σταύρου Παπασταύρου
στο Μέγαρο Μαξίμου, μου λένε αρμόδιες πηγές. Ωστόσο,
επειδή ο ίδιος έχει μεγάλες γνώσεις στο ευρωπαϊκό και
εταιρικό δίκαιο, θα έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο εξ αποστάσεως. Kαι αυτό διότι θα ήθελε να τιμήσει τη φιλία του
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο γνωρίζονται πολλά χρόνια, από τα μαθητικά θρανία. Δεν θα ήθελε και ο
ίδιος να διαταράξει τις ισορροπίες μέσα στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Η κύρια ασχολία του, τώρα που είναι και δικαιωμένος από τη δικαιοσύνη, είναι το δικηγορικό του
γραφείο που διατηρεί στο Χαλάνδρι…

KENTΡΙ

Πήγαμε να χάσουμε την παρέλαση
Τελικά μαθαίνω εκ των υστέρων ότι
κινδύνεψε να μη γίνει η παραδοσιακή
παρέλαση της 5ης Λεωφόρου στη Νέα
Υόρκη για τα 201 χρόνια της Ελληνικής
Επανάστασης και αυτό θα ήταν καταστροφικό για την εικόνα της ομογένειας.
Η αιτία; Μα φυσικά η φαγωμάρα μεταξύ
συλλόγων της ομογένειας, καθώς κάποιοι πήγαν να το παίξουν παράγοντες
εις βάρος άλλων. Έτσι τα πήραν και οι

Προχωρά σε ψηφιοποίηση
η Βιβλιοθήκη της Βουλής
Οι 300…
του Κουμουτσάκου
Είχε αρκετό κόσμο στην παρουσίαση του
βιβλίου του Γιώργου Κουμουτσάκου «Μικρασιατική Εκστρατεία: Εικόνες και μνήμες» στην Παλαιά Βουλή προχθές. Μάλλον
ούτε και ο ίδιος περίμενε τόσο κόσμο, τουλάχιστον 300 άτομα… Αυτό, όμως, που προξένησε εντύπωση σε πολλούς ήταν που ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς και όχι (εντέλει) ο
Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε βεβαρυμένο πρόγραμμα… Εκεί βρέθηκαν ο Παναγιώτης Πικραμμένος, η Νίκη Κεραμέως αλλά
και ο Κώστας Σκρέκας, με τους οποίους διατηρεί στενούς δεσμούς ο βουλευτής. Είδαμε και τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο αλλά
και τον παλαιό επιχειρηματία Γιάννη Σαρακάκη. Αρκετοί είχαν έναν καλό λόγο για το
εγκωμιαστικό προοίμιο του προέδρου της
Βουλής για το βιβλίο, τις φωτογραφίες του
και τον συγγραφέα.

Συμβαίνουν αυτά…

Άδειασμα και, μάλλον, αυτοκρατορικό είχαμε πριν από λίγες μέρες στην κυβέρνηση.
Ο σύμβουλος Αλέξης Πατέλης είχε βάλει κατά δύο τραπεζών για αίτημα που είχαν κάνει
στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης,
ώστε να δώσουν μπόνους στα στελέχη τους.
Είχε προαναγγείλει και τροπολογία, ώστε να
μην μπορούν να δίνονται μπόνους. Ήρθε
ύστερα από λίγες μέρες ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ξεκαθάρισε ότι όσα τραπεζικά
ιδρύματα έχουν επιτύχει μείωση κόκκινων
δανείων ΝPE’s κάτω του 10% των συνολικών
δανείων, τότε θα μπορούν να χορηγούν μπόνους στα στελέχη τους. Εντάξει, συμβαίνουν
και στις καλύτερες οικογένειες…

Αμερικανοί και πήγαν να μας διώξουν
από τη 5th Avenue όπου παρελαύνουν οι
μεγάλες εθνοτικές ομάδες της Νέας
Υόρκης (Ιρλανδοί, Ιταλοί, Έλληνες) και
να μας υποβαθμίσουν στη λεωφόρο
Μάντισον, έναν μικρό δρόμο όπου παρελαύνουν γραφικές μειονότητες. Χρειάστηκε να παρέμβει το ελληνικό ΥΠΕΞ
και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ευτυχώς, κύλησαν όλα ομαλά.

ΑΞΙΖΕΙ…
Ο πρωθυπουργός σήμερα θα μιλήσει στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Φώφη
Γεννηματά» για την παροχή δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας στις γυναίκες 50 έως 69
ετών στο Κέντρο Πολιτισμού
Σταύρος Νιάρχος. Ο πρωθυπουργός θα θέσει την πρόληψη
στις υψηλές προτεραιότητες του
υπουργείου Υγείας.

Νέο σχέδιο οδικής
ασφάλειας

Τις προηγούμενες μέρες είδαμε
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλη Τσαμάζ
στη Βουλή και αναρωτηθήκαμε προς
τι η παρουσία του. Ψάξαμε και μάθαμε ότι είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα για να υπογράψουν τη σύμβαση ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης
των συλλογών της Βιβλιοθήκης της
Βουλής. Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού του αρχειακού υλικού της Βουλής, κοινοβουλευτικά ντοκουμέντα και ιστορικά στοιχεία της κοινοβουλευτικής
μας δημοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί πως το υλικό που θα δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση
περιλαμβάνει 14.000.000 λήψεις εφημερίδων, 795.000 σελίδες κοινοβουλευτικού
αρχείου, 71.660 σελίδες αρχείων προσωπικοτήτων, 600 χειρόγραφους κώδικες,
3.366 χάρτες, 1.300 φωτογραφίες, καθώς και το ακουστικό αρχείο BBC. Το συνολικό κόστος εκτέλεσής του ανέρχεται σε 2.074.611,29 ευρώ και έγινε δημοπράτηση.

Στο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, το οποίο
διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και τον Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων. Μπροστά σε ένα κοινό, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης, ο υπουργός ανέλυσε το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 20212030. Ένα σχέδιο συνεκτικό και καλά μελετημένο που βασίζεται σε οκτώ θεμελιώδεις πυλώνες: Νέο νόμο οδικής ασφάλειας, σύστημα διαχείρισης παραβάσεων,
επιτήρηση της οδικής ασφάλειας, βελτιώσεις στο δίκτυο, επεμβάσεις στις πόλεις,
παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, εθνικό
ταμείο οδικής ασφάλειας και επικοινωνιακή πολιτική για την ευαισθητοποίηση
του κοινού.
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Απάντηση Χαρδαλιά
στους Τούρκους
«Να μάθουν να μετράνε
σωστά», ήταν η απάντηση
του Νίκου Χαρδαλιά στα
όσα αναφέρει τουρκικό
υπουργείο Άμυνας, ότι δηλαδή επισκέφτηκε 24 φορές τα
ελληνικά νησιά. Και αμέσως μετά συμπλήρωσε με νόημα: «Τα νησιά αυτά τα επισκέφτηκα πολύ περισσότερες φορές απ’
ό,τι λένε και θα τα επισκεφτώ και πάλι άλλες τόσες φορές». Ο υφυπουργός κάνει λόγο για «νεοοθωμανικό παραλήρημα», λέγοντας ότι εκείνα που προέχουν είναι η ψυχραιμία αλλά και η αποφασιστικότητα που
δείχνει η ελληνική πλευρά.
Μην ανησυχείτε για τον Χρήστο,
θα εργάζεται από το σπίτι λόγω
κορονοϊού… Στον υπουργό
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδη αναφέρομαι, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό έπειτα από rapid test
που έκανε το πρωί της Τετάρτης. Όπως σημείωσε
ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter, «χάρη στον
πλήρη εμβολιασμό μου τα συμπτώματα είναι ήπια.
Εφαρμόζω τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και θα εργάζομαι από το σπίτι τις επόμενες μέρες».

Χρονικό του Χρόνου
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Ο «κύριος»
ακτιβιστής
και ο Τσίπρας

Τ

ο πρόβλημα δεν είναι αυτός ο «κύριος»
ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος
που παραλίγο να τον βραβεύσει η Σακελλαροπούλου... Το πρόβλημα είναι ότι το
ανθελληνικό του παραλήρημα το υιοθέτησε
πλήρως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος τον καμάρωνε την
ώρα που έλεγε ότι οι «ελληνικές Αρχές απάγουν πρόσφυγες που έχουν ήδη φτάσει στις
ελληνικές ακτές και τους πετάνε πάλι στην
ανοικτή θάλασσα». Πολύ εύστοχα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναρωτιέται αν ο Αλέξης Τσίπρας συμμερίζεται
αυτές τις αθλιότητες εναντίον των λιμενικών
δυνάμεων της χώρας μας.

Μαζί σε εκδηλώσεις
και... δημοσκοπήσεις
Στη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Γαλατσίου θα μιλήσουν ο Δημήτρης Καιρίδης
και ο Γιώργος Κουμουτσάκος σήμερα, με κεντρικό
θέμα (τι άλλο;) τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπό το
πρίσμα του πολέμου στην
Ουκρανία. Μιλάμε, οι διεθνολόγοι της Νέας Δημοκρατίας χτυπάνε 12ωρα κάθε μέρα. Και επί τη ευκαιρία, κάτι που έμαθα πριν από δύο μέρες από
δημοσκόπηση μεγαλοστελέχους στον Βόρειο Τομέα Αθήνας είναι ότι Καιρίδης και
Κουμουτσάκος βαδίζουν σταθερά μαζί, με
ένα ελαφρύ προβάδισμα του Δημήτρη Καιρίδη. Εννοείται σε εκλόγιμες θέσεις…

Το σπίτι του Βαγγέλη
στην Ακρόπολη

Δεν ζητάει συγγνώμη
η Άνγκελα
Στην πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρησή της από την εξουσία η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας
Άνγκελα Μέρκελ υπερασπίστηκε την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία,
λέγοντας ότι δεν
κατηγορεί τον
εαυτό της για την
τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία. «Με θλίβει που δεν
πέτυχε, αλλά δεν κατηγορώ τον εαυτό μου
ότι δεν προσπάθησα», είπε η Μέρκελ σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία του
Μινσκ του 2014 με τη Ρωσία.
Η συνέντευξη μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο ARD. Η Μέρκελ, η οποία
ηγήθηκε της επιβολής κυρώσεων από τη
Δύση στη Ρωσία το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, είπε ότι η συμφωνία
του Μινσκ ηρέμησε την κατάσταση και
έδωσε στην Ουκρανία χρόνο να γίνει αυτό
που είναι σήμερα.

ΚΕΝΤΡΙ

Η πρώην πήρε θέση...
Μου λένε ότι πρόσφατα κυβερνητικό στέλεχος αναγκάστηκε έπειτα από μεγάλη πίεση να
διορίσει σε οργανισμό, εποπτευόμενο από τον
ίδιο, θηλυκή παρουσία, πρώην σχέση του. Η
ιστορία έχει ως εξής:
Στην πρώτη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου το 2019 είχε καταφέρει να τη βάλει σε
μια άλλη θέση, αλλά ο προϊστάμενος κυβερνητικός αξιωματούχος την έστειλε σπίτι της
γιατί μάλλον δεν του έκανε… Όταν όμως ο
πρώην της έπιασε υπουργικό πόστο, μου λένε
ότι «κατσικώθηκε» έξω από το γραφείο του
μέχρι να μπει κάπου καλά… Άντε καλέ. Γίνονται τέτοια πράγματα;

Κάπου πήρε το μάτι μου μια είδηση ότι πουλήθηκε το σπίτι του αείμνηστου Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν
από λίγες μέρες. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό σπίτι ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη στη
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που διατηρούσε στο
παρελθόν ο μουσικοσυνθέτης. Μόνο που η είδηση είναι «μπαγιάτικη». Η συγκεκριμένη οικία έχει πουληθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε
Έλληνα εφοπλιστή. Την πούλησε και μετά εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι.

Διαδικτυακή ομιλία Μαριά
Μία ακόμα διαδικτυακή ομιλία θα πραγματοποιήσει σήμερα ο καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παν. Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Ελλάδα-Ο
Άλλος Δρόμος» Νότης Μαριάς που αφορά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη φορά, σε
διοργάνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), ο αρθρογράφος της «Political» θα αναφερθεί στο «Θέμα της Ομοφωνίας
και το Δικαίωμα Αρνησικυρίας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Θεωρία και Πράξη». Όσοι
επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν στο
https://zoom.us/j/2463957163?pwd=SmY2Vk5X
blRwSVRuRjZvajI3eHRTQT09 στις 18.00.
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Μητσοτάκης και Τσίπρας στον ΣΕΒ…

Τo... Πρόσωπο
Επανεμφάνιση
Σαμαρά…
Μαθαίνω ότι ο πρώην
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
θα έχει την ευκαιρία να
εκφωνήσει νέα ομιλία εν μέσω
θέρους σε «γαλάζια» κομματική
εκδήλωση. Μετά τον σάλο που
δημιουργήθηκε στο πρόσφατο
συνέδριο της ΝΔ, θα κάνει την
εμφάνισή του λίαν συντόμως στη
Μεσσηνία.
Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται
να δώσει το «παρών» σε κομματική
εκδήλωση της ΝΔ (ΔΕΕΠ
Μεσσηνίας) στις 25/6 στην
Καλαμάτα (ξενοδοχείο
«Belvedere») και η ομιλία του
αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να
μαντέψω τι θα πει…

ΚΕΝΤΡΙ
Αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουνίου την Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ. Με βασικό μήνυμα «Μαζί ανοίγουμε δρόμους» η φετινή Γενική Συνέλευση των Μελών θα διεξαχθεί με φυσική
παρουσία. Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει στα μέλη του
ΣΕΒ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Στις 19.00 θα
ακολουθήσει η ανοικτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, η
οποία θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον πρόεδρο του ΣΕΒ,
ενώ θα ακολουθήσει και συζήτηση μεταξύ τους. Περιμένω από τον πρόεδρο Αλέξη να ξεδιπλώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.

Ο Πάνος
ο «τουρκοφάγος»
Από τι γλιτώσαμε; Φανταστείτε σε όλη αυτή την
ένταση με τους Τούρκους να είχαμε υπουργό τον
Πάνο Καμμένο… Τρανή απόδειξη, η ανάρτηση
που έκανε εναντίον του Ερντογάν και του Τσαβούσογλου. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, μέσω του αγαπημένου του Twitter, έστειλε «πολεμικό» μήνυμα τόσο στον Τσαβούσογλου όσο και στον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι, λίγες ώρες μετά το νέο παραλήρημα του Τσαβούσογλου, ο Πάνος Καμμένος επέλεξε να
αναρτήσει μια φωτογραφία του… περικυκλωμένος από Έλληνες καταδρομείς και
στο σχόλιό του ανέφερε: «Έλα, Τσαβούσογλου, Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένιοι, Άραβες της Αλεξανδρέττας, Κύπριοι και Πόντιοι σας περιμένουμε μαζί με τον Ερντογάν,
θα σας λιώσουμε»! Ανάρτηση που θα μπορούσε εύκολα να είναι κάποιου 12χρονου
τράπερ, αλλά σίγουρα όχι κάποιου σοβαρού πολιτικού.

Κυβερνητική εμμονή
«βλέπει»
ο Μ. Κατρίνης
«Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει από τον
Δεκέμβριο τη μείωση του ΦΠΑ στα
βασικά είδη διατροφής στο 6%, κάτι
που συστήνει και η ΕΕ.
Μόνο τώρα, που η μειωμένη
κατανάλωση στα βασικά είδη
διατροφής είναι μια οδυνηρή
πραγματικότητα για πολλούς
συμπολίτες μας, αρχίζει η
κυβέρνηση να ψελλίζει κάτι για
μείωση του ΦΠΑ», υπογράμμισε ο
επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚΚίνημα Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης
από το βήμα της Ολομέλειας,
εκτιμώντας ωστόσο πως η
κυβέρνηση εξακολουθεί να
στηρίζει τον κύριο όγκο των
δημόσιων εσόδων στους έμμεσους
φόρους στα καύσιμα αλλά και στα
τρόφιμα που πλήττουν βέβαια
σημαντικά το εισόδημα του πολίτη.

Να πάμε φυλακή
το πουλί
Ακόμη γελάει το σύμπαν με τη δήλωση
του συνδικαλιστή, προέδρου των Εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ Κώστα Μανιάτη για την
πυρκαγιά στη Βούλα: «Η φωτιά που δημιουργήθηκε και αν
δημιουργήθηκε
στον υποσταθμό
εκεί, που ανήκει
στον ΔΕΔΔΗΕ,
είναι από εξωγενή παράγοντα.
Ενημερώθηκα ότι
υπήρχε ένα πουλί
που αυτό δημιούργησε το πρόβλημα, καθώς μετέφερε τη
φωτιά έξω από τον υποσταθμό», είπε στην
ΕΡΤ και συνέχισε: «Αυτό δημιούργησε το
πρόβλημα, πήραν φωτιά τα φτερά του και
έπεσε έξω από τον χώρο». Ο κ. Μανιάτης, για
να μην ψάχνετε, είναι συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ (τυχαίο;). Πάντως, ο δημοσιογράφος
της ΕΡΤ Κώστας Παπαχλιμίντζος είπε το καλύτερο: «Να το πάμε φυλακή».

LOCK
Μεγάλες φουρτούνες για τον Άδωνι

Ο

ι απολυμένοι εργαζόμενοι της Pitsos έστειλαν επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη. Οι πρώην εργαζόμενοι στην Pitsos σημειώνουν ότι ενώ έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την απόλυσή τους, δεν έχουν καμία ενημέρωση για την επαναπρόσληψή τους από την Pyramis, το διάδοχο σχήμα της Pitsos, που απέκτησε όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό
της τελευταίας. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή των Πρώην Εργαζομένων στην Pitsos ζητεί συνάντηση τόσο με τον υπουργό Ανάπτυξης όσο και με τη διοίκηση της
Pyramis προκειμένου να ενημερωθούν τι μέλλει γενέσθαι. Δύσκολες καταστάσεις… και χθες είχε άλλες δουλειές ο υπουργός. Παρουσίασε το νέο του βιβλίο με
τίτλο «Απλά μαθήματα ρητορικής»… μόνο που δεν ξέρω αν θα του χρειαστεί…

Ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος αγόρασε την υπέροχη βίλα του αείμνηστου
ιδρυτή της Aegean Θεόδωρου Βασιλάκη στη Μύκονο. Μιλάμε για ένα
φοβερό σπίτι μετά το λιμάνι του Ορνού στον δρόμο προς τον Άι Γιάννη.
Ένα από τα πρώτα σπίτια που χτίστηκαν από επιχειρηματία στις αρχές
της δεκαετίας του ’80. Η μόνη πληροφορία είναι ότι αγοράστηκε από πάμπλουτο Αμερικανό επιχειρηματία. Η
ταυτότητά του ακόμη κρατείται επτασφράγιστο μυστικό.
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ΘΕΣΕΙΣ

Τα «Ποσειδώνια» υποδέχονται την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα

Τ
τoυ

Κων/νου Σ.
Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

α επίσημα εγκαίνια των «Ποσειδωνίων 2022»,
της κορυφαίας ναυτιλιακής διοργάνωσης στον
κόσμο που υποδέχθηκε και πάλι στην Αθήνα
την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα έπειτα από τέσσερα χρόνια, πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η τελετή των εγκαινίων σηματοδότησε την επανέναρξη της πιο αναμενόμενης εκδήλωσης του διεθνούς ναυτιλιακού ημερολογίου, η οποία είναι φέτος
η μεγαλύτερη σε μέγεθος στα 54 χρόνια ιστορίας της,
έχοντας αυξήσει κατά 7% τον καθαρό εκθεσιακό χώρο
σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2018. Συνολικά,
1.948 εκθέτες από 88 χώρες και 24 εθνικά περίπτερα
από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και καταθέτουν τα ναυτιλιακά τους διαπιστευτήρια κατά τη διάρκεια της έκθεσης, την οποία αναμένεται να επισκεφθούν περισσότεροι από 18.000 ξένοι και Έλληνες επισκέπτες.
Ανάμεσά τους χιλιάδες σύνεδροι που έχουν φτάσει
στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τα 68 συνέδρια,
σεμινάρια και εργαστήρια που έχει προγραμματιστεί
να πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση
στους χώρους του Metropolitan Expo.
Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, «σε επιστολή μου
προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την κάλεσα η ναυτιλία να
γίνει ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Με 4 προτάσεις:
Πρώτον, να ενταθεί η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων που θα είναι συμβατά με το περιβάλλον. Ασφαλή για τα πλοία. Και βιώσιμα για την οικονομία. Δεύτερον, να αναθεωρηθεί η
ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι
όροι ανταγωνισμού στις μεταφορές. Τρίτον, να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κρατών-μελών τα έσοδα
από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών ειδικά στο θαλάσσιο εμπόριο. Και τέταρτον, να ισχύσει ο

μηχανισμός της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” με
υπεύθυνο τον χειριστή και όχι τον ιδιοκτήτη του πλοίου. Θέση που συμμερίζεται πλήρως και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Μιλώ για πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης, «που υπερβαίνουν το μέγεθος της χώρας μας. Αντανακλούν, ωστόσο, την επιρροή της στα
ναυτιλιακά πράγματα. Και, κυρίως, ευθυγραμμίζονται
με το μέλλον. Το στοίχημα των καιρών είναι διπλό και
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατάματα. “Ορθόπλωρα”, όπως θα έλεγαν οι καπετάνιοι μας. Ο πόλεμος της
Ουκρανίας άνοιξε το ζήτημα της ενέργειας και επιτάχυνε τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση».
Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ κυρία Αντίνα Βαλεάν μεταξύ άλλων τόνισε: «Πιστεύω στη δύναμη της
αγοράς να επιλέγει τις καλύτερες τεχνολογίες για να
πετύχει συγκεκριμένους στόχους. Ο ρόλος μας ως
ρυθμιστικών φορέων είναι να θέσουμε τους στόχους
και να δείξουμε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εναπόκειται στη βιομηχανία να επιλέξει την
καλύτερη τεχνολογία για τα πλοία και τις επιχειρήσεις
της. Οι τεχνολογίες είναι άφθονες -αλλά δεν είναι
απαραίτητα εύκολο να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. Αυτές ακριβώς οι προκλήσεις είναι που κάνουν
τα Ποσειδώνια τόσο σημαντικά: ένα μέρος για να φέρεις όλους τους φορείς μαζί, να συζητήσουμε, να δοκιμάσουμε και να σφυρηλατήσουμε νέες συνεργασίες που θα μας πάνε μπροστά. Το 2020, το θαλάσσιο
εμπόριο κατέγραψε πτώση της τάξης του 3,8%. Το ποσοστό αυτό κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα
χάρη στις προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών
που, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, συνέχισαν
να μπαρκάρουν για να μεταφέρουν τρόφιμα, φάρμακα και καθημερινά αγαθά. Οι ναυτικοί συγκαταλέγονται στους αφανείς ήρωες της εποχής μας, αφού διατήρησαν ανέπαφες τις εφοδιαστικές αλυσίδες και
κράτησαν το διεθνές εμπόριο σε λειτουργία. Η μεί-

ωση των εκπομπών ρύπων θα ήταν εύκολη εάν είχαμε μια ενιαία τεχνολογία απανθρακοποίησης που να
ικανοποιεί ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν υπάρχει».
Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κυρία Μελίνα Τραυλού στον χαιρετισμό της ανέφερε:
«Είναι ύψιστη προτεραιότητα το ευρωπαϊκό αλλά και
το διεθνές κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο να
συμβάλουν στην πρόοδο και στην εξέλιξη της ναυτιλίας και όχι στη δημιουργία αδιεξόδων. Απαιτούνται
λύσεις οικουμενικές και πάνω από όλα εφικτές! Λύσεις που δεν θα στρεβλώνουν τον διεθνή ανταγωνισμό και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας. Μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου μας. Η ναυτιλία μας, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται λύσεις ρεαλιστικές, λύσεις που θα προχωρήσουν τον κλάδο μας στη νέα του εποχή. Και η νέα εποχή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ενεργειακή μετάβαση».
Ο κ. Θοδωρής Βώκος, διευθύνων σύμβουλος των
Εκθέσεων Ποσειδώνια ΑΕ, επεσήμανε: «Τα “Ποσειδώνια” επιστρέφουν ισχυρότερα και μεγαλύτερα από
ποτέ, καθώς η ανανεωμένη δυναμική του κλάδου
τροφοδοτεί τη δέσμευσή μας να κάνουμε αυτή τη
διοργάνωση μια αξέχαστη συγκέντρωση όπου τα μέλη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας θα δικτυωθούν, θα μάθουν και θα αλληλεπιδράσουν, για
σήμερα και για αύριο. Η επανέναρξη των “Ποσειδωνίων” είναι, επίσης, μια σπουδαία εξέλιξη για την οικονομία της Αθήνας, καθώς η εκδήλωσή μας συνεισφέρει τζίρο 60 εκατομμυρίων ευρώ στους τοπικούς
τομείς φιλοξενίας, μεταφορών και εστίασης».
Η Ελλάδα μπορεί και πετυχαίνει τους στόχους της.
Η ελληνική ναυτιλία χρειάζεται οικουμενική στήριξη
για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί.

Σας διακόπτουν όταν μιλάτε; Τι να κάνετε
Γιατί οι άνθρωποι διακόπτουν τους άλλους;
Όλοι θέλουν να αισθάνονται ότι ακούγονται. Οι συνεχείς διακοπές από το ίδιο άτομο δείχνουν έλλειψη
σεβασμού για εσάς και τις σκέψεις σας και φαινομενικό εγωκεντρισμό. Οι διακοπές μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε ασήμαντοι και ότι αυτό που προσπαθείτε να πείτε δεν αξίζει να ακούγεται.
Μερικοί άνθρωποι, όμως, διακόπτουν επειδή είναι
τόσο ενθουσιασμένοι με αυτό που λέτε, που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να τελειώσετε για να συνεισφέρουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

Εάν οι άνθρωποι σας διακόπτουν ενώ μιλάτε, μπορείτε να τους υπενθυμίσετε ότι θα υπάρχει ένα σημείο για να κάνουν ερωτήσεις ή να κάνουν σχόλια σε
λίγα λεπτά.

ματήσετε να μιλάτε εντελώς ή μπορείτε να ρωτήσετε
«Μπορώ να τελειώσω;» και μετά να συνεχίσετε.
Μπορείτε ακόμη και να απομακρυνθείτε από τη συζήτηση, αν θέλετε.

2. Συζητήστε τις διακοπές σε ουδέτερο χρόνο
Μιλήστε στο άτομο για αυτό που έχετε βιώσει -σε
ένα χρονικό πλαίσιο που θα είστε και οι δύο ήρεμοικαι εξηγήστε πώς σας επηρεάζει, χρησιμοποιώντας
δηλώσεις «εγώ» αντί να δείχνετε το δάχτυλο ή να κατηγορείτε.

Πώς να το αντιμετωπίσετε
1. Διαχειριστείτε το πριν αρχίσετε να μιλάτε
Εάν αφορά την εργασία σας, μπορείτε, για παράδειγμα, πριν ξεκινήσετε την παρουσίασή σας, να κάνετε προεπισκόπηση σε ό,τι σκοπεύετε να πείτε και
να ορίσετε πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για
ερωτήσεις.

3. Αποφασίστε πώς να χειριστείτε μελλοντικές
διακοπές
Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει ένα μοτίβο συμπεριφοράς ακαριαία.
Όταν σας διακόπτουν στο μέλλον, έχετε πολλές
επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγνοήσετε το
άτομο και να συνεχίσετε να μιλάτε. Μπορείτε να στα-

4. Σκεφτείτε το δικό σας στιλ επικοινωνίας
Ρίξτε μια καλή, προσεκτική ματιά στον τρόπο που
επικοινωνείτε. Μοιράζεστε μακροσκελείς ιστορίες;
Θα μπορούσατε να είστε συνοπτικός και επίκαιρος;
Ίσως το στιλ επικοινωνίας σας να μπορούσε να αλλάξει ή να βελτιωθεί για να αποτρέψει τις διακοπές με
κάποιο τρόπο, ειδικά αν τείνετε να μονοπωλείτε τη
συνομιλία.
Να είστε ανοιχτοί σε σχόλια σχετικά με το στιλ επικοινωνίας σας επίσης. Μπορεί να σας διακόπτουν
επειδή δεν δίνετε σε κανέναν άλλο χώρο να μοιραστεί τις ιδέες του. Βοηθά επίσης να έχετε αυτοπεποίθηση όταν μιλάτε. Οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό
να διακόψουν όταν μιλάτε με εξουσία.

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΚΗΝΙΚΟ ΑΠΟΒΑΣΗΣ ΑΛΑ ΙΜΙΑ

Ποια ελληνικά νησιά έχουν
βάλει στο στόχαστρο

Π

ροσάναμμα στην ένταση ρίχνει
καθημερινά η Τουρκία με δηλώσεις αξιωματούχων και
αναλυτών που απειλούν να βάλουν «φωτιά» στο Αιγαίο. Τις τελευταίες
μέρες η Άγκυρα έχει αναβαθμίσει τις
προκλήσεις της και από την αμφισβήτηση
της κυριαρχίας ελληνικών νησιών έχει
περάσει στη διακίνηση σεναρίων ακόμη
και για κατάληψή τους, θυμίζοντας έντονα
το κλίμα που επικρατούσε το 1996 με την
κρίση των Ιμίων.
Η ρητορική «καταιγίδα» της Άγκυρας
δεν έχει τέλος και προμηνύει ένα δύσκολο καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά. Μετά
τον Ερκάν Καρακούς, τον απόστρατο
αξιωματικό της τουρκικής αεροπορίας
που ανήκει στο στενό περιβάλλον του
προέδρου Ερντογάν και ισχυρίστηκε ότι
το Αγαθονήσι, οι Οινούσσες, το Φαρμακονήσι, η Ψέριμος, η Κίναρος και πολλά
ακόμη νησιά ανήκουν στην Τουρκία, ήρθε η σειρά ενός ακόμη γραφικού αναλυτή, του Χακάν Μπαϊρακτσί, ο οποίος είπε
ότι η Τουρκία «πρέπει να ρίξει μια σφαλιάρα» στην Ελλάδα κάνοντας απόβαση
στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη ώστε «να
καταρρεύσει η πολιτική της Ελλάδας και
των ΗΠΑ».
Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι οι
υψηλοί τόνοι της Άγκυρας θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ στις 29 Ιουνίου, ενώ παράλληλα θα
κλιμακώνεται η κόντρα της Τουρκίας με
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση του Ερντογάν αλλά και των Συμμάχων σε ένα ενδεχόμενο βέτο στην ένταξη της Σουηδίας
και της Φινλανδίας θα κρίνουν σε μεγάλο
βαθμό και τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο, αφού μια νέα διπλωματική ήττα
θα στριμώξει ακόμη περισσότερο τον

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος δεν αποκλείεται να αναζητήσει διέξοδο μέσω μιας νέας κρίσης στα Ελληνοτουρκικά.
Η ελληνική πλευρά πάντως ξεκαθαρίζει
ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία απόπειρα αμφισβήτησης της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ενώ
διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε περίπτωση που η
Άγκυρα επιχειρήσει να «τεστάρει» τα ανακλαστικά της. Πληροφορίες που φτάνουν
στην Αθήνα κάνουν λόγο για αυξημένες
συγκεντρώσεις μεταναστών στα παράλια
απέναντι από τη Χίο και τη Σάμο και έχουν

κινητοποιήσει τις ελληνικές Αρχές για το
ενδεχόμενο εκδήλωσης μιας νέας υβριδικής επίθεσης από την Τουρκία. Παράλληλα, στην Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ειδικές Δυνάμεις
έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες ώστε
να υπάρχει η απαιτούμενη ετοιμότητα και
να δοθεί άμεση και δυναμική απάντηση σε
περίπτωση που η Άγκυρα θέσει σε κίνηση
κάποιο από τα επιθετικά της σενάρια.
«Νομίζω ότι οι έντονες δηλώσεις και οι
απειλητικές εκφράσεις δεν βοηθούν. Αυτό που πρέπει να κάνει η τουρκική πλευρά
είναι να απέχει από αυτές τις εκδηλώσεις.
Να φροντίσει ώστε να υπάρχει ηρεμία και
οι σχέσεις μας να κινούνται πάντοτε μέσα
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα των
χωρών», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Σήμερα πάντως αναμένεται νέα ρητορική

κλιμάκωση, με τον Ερντογάν και τον
ακροδεξιό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελί
να παρακολουθούν μαζί την τελική φάση
της τουρκικής αποβατικής άσκησης
«Efes» στο Αιγαίο.

Χαστούκι από το Ευρωκοινοβούλιο
Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει για ακόμη μια φορά την
απομάκρυνση της Τουρκίας από τις ευρωπαϊκές αξίες και υπογραμμίζει τη «συνεχιζόμενη απουσία πολιτικής βούλησης
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που
θα αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου και τα
θεμελιώδη δικαιώματα». Η έκθεση καταδικάζει και τις τουρκικές προκλήσεις,
συγκεκριμένα «την παρενόχληση ερευνητικών σκαφών στην κυπριακή ΑΟΖ και
τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών επί
κατοικημένων περιοχών», με τους ευρωβουλευτές να τονίζουν ότι οι ενέργειες
αυτές «παραβιάζουν τόσο την εθνική κυριαρχία όσο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ, αντιβαίνοντας το διεθνές δίκαιο». Ο αρμόδιος επίτροπος για τη Διεύρυνση της Ευρώπης
Όλιβερ Βαρχέλι σημείωσε ότι η «μεγαλύτερη πρόκληση» στις σχέσεις της ΕΕ με
την Τουρκία είναι το Κυπριακό, ενώ χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι το τουρκικό casus belli εναντίον της Ελλάδας
βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.

«Απόβαση σε νησιά» στην
άσκηση «Efes 2022» Ερντογάν και Μπαχτσελί
στήνουν σόου στη Σμύρνη
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Τ

ο «πράσινο φως» από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων περιμένει το
ειδικό κλιμάκιο του Γενικού Επιτελείου Στρατού ώστε να ταξιδέψει στη
Γερμανία και να αξιολογήσει τα τεθωρακισμένα Marder 1A3 που θα παραλάβει η
Ελλάδα ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση των απαρχαιωμένων BMP-1 στην
Ουκρανία.

ΑΜΥΝΑ

«Απόβαση» των Marder
προς ενίσχυση των νησιών

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Μόλις τα δύο υπουργεία Άμυνας συμφωνήσουν στους όρους της ανταλλαγής,
οι αξιωματικοί του ΓΕΣ θα μεταβούν στις
γερμανικές μονάδες που διαθέτουν
Marder ώστε να ενημερωθούν για την κατάσταση που βρίσκονται τα οχήματα και να
επιλέξουν ποια από αυτά θα έρθουν στην
Ελλάδα. Όπως έγινε και με τα αμερικανικά Μ1117, πολλά από τα οποία βρίσκονταν
στο Ραμστάιν της Γερμανίας, οι αξιωματικοί του Στρατού θα ελέγξουν τον οπλισμό
των ΤΟΜΑ, τις επικοινωνίες και τα μηχανικά τους μέρη.
Στη συνέχεια, τα οχήματα θα μεταφερθούν κατά πάσα πιθανότητα μέσω σιδηροδρόμου στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στα
εργοστάσια του Στρατού Ξηράς. Αν και από
το υπουργείο Άμυνας διαβεβαιώνουν ότι
όλα τα Marder θα είναι επιχειρησιακά, θα
απαιτηθεί να περάσουν τεχνικό έλεγχο και
στην Ελλάδα, ενώ προτού αναλάβουν υπηρεσία θα βαφτούν με την παραλλαγή του
Ελληνικού Στρατού.
Όπως τα Μ1117 έτσι και τα Marder θα ενισχύσουν τις μονάδες των νησιών αντικαθιστώντας τα αναξιόπιστα BMP-1, ενώ χάρη
στην ισχυρή θωράκιση και τον οπλισμό
που διαθέτουν θα βρεθούν αμέσως στην
πρώτη γραμμή.
Τα Marder είναι εξοπλισμένα με πολυβόλο των 20 χιλιοστών, μικρότερου διαμετρήματος από το BMP-1. Πέρα όμως από το
γεγονός ότι τα BMP-1 έχουν να κάνουν βολή από τη δεκαετία του ’90, τα Marder
έχουν μεγαλύτερη ταχυβολία, ενώ το 20άρι
χρησιμοποιείται ήδη από τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις, οπότε είναι εύκολη και
χαμηλού κόστους η συντήρηση ή αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης. Το ίδιο
ισχύει και για το σκάφος του Marder που
είναι παρόμοιο με αυτό των αρμάτων μάχης Leopard, γεγονός που καθιστά εύκολη
την εξεύρεση ανταλλακτικών.
Ακόμη, τα Marder διαθέτουν καλύτερα
σκοπευτικά συστήματα, σύγχρονες διόπτρες, ενώ σε ορισμένα οχήματα έχουν

προσαρμοστεί εκτοξευτήρες MILAN, του
αντιαρματικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Στρατός Ξηράς.

Όπλα στην Ουκρανία
Την ίδια ώρα, με την παραχώρηση των
BMP-1 στην Ουκρανία, εκτός από τη μείωση του κόστους συντήρησης και αποθήκευσης των παρωχημένων ΤΟΜΑ, η Ελλάδα παραμένει συνεπής στις υποχρεώσεις
της απέναντι στη Συμμαχία. Άλλωστε, μέχρι
σήμερα έχει προσφέρει όπλα από το πλεονάζον υλικό που ακόμη και σε περίπτωση
ανάγκης θα παρέμενε στις αποθήκες. Αρκετές πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών
έχουν γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου που
απογειώθηκε το πρώτο C-130 με προορισμό την Πολωνία. Το φορτίο που μετέφεραν, εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια, περιείχε κυρίως κατασχεμένα τυφέκια Καλάσνικοφ αλλά και φορητούς αντιαρματικούς εκτοξευτήρες RPG-18 που βρίσκονται
κοντά στη λήξη του ορίου ζωής τους. Άλλωστε, οι σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία δεν

ευνοούν μια πιθανή συμφωνία για αναβάθμιση ή επέκταση της επιχειρησιακής ζωής
των συγκεκριμένων συστημάτων.
Στην Ουκρανία παραχωρήθηκαν και βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών, τα
οποία σίγουρα δεν θα λείψουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναβάθμιση αρμάτων
Η συμφωνία με το γερμανικό υπουργείο
Άμυνας συνδέθηκε με πληροφορίες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των αρμάτων μάχης Leopard από τη γερμανική εταιρεία
KMW. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα τελευταία χρόνια το ΓΕΣ εξετάζει
όλες τις πιθανές λύσεις για να αναβαθμίσει
τους «χαλύβδινους θώρακες» των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μελέτη μάλιστα που πέρασε πρόσφατα από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο αποτελεί πρόταση του Επιτελείου και όχι πρόγραμμα, καθώς απαιτούνται πάρα πολλά βήματα μέχρι να υλοποιηθεί και σίγουρα το εύρος της αναβάθμισης
θα εξαρτηθεί από τη δημοσιονομική κατά-

σταση αλλά και τις προτεραιότητες που θα
θέσει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Η
μελέτη του ΓΕΣ προβλέπει την αναβάθμιση
183 αρμάτων στην έκδοση 2Α7 και την προμήθεια 205 υπερσύγχρονων ΤΟΜΑ Lynx
για το Πεζικό. Το επόμενο βήμα είναι να περάσει από το Συμβούλιο Αρχηγών και έπειτα από το Συμβούλιο Άμυνας, ενώ ακολουθούν το ΚΥΣΕΑ και η αρμόδια επιτροπή της
Βουλής. Στρατιωτικές πηγές πάντως εκτιμούν ότι καθώς θα ωριμάζει, το πρόγραμμα
θα προσαρμοστεί στα οικονομικά μεγέθη
της χώρας, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.

Τα Marder διαθέτουν καλύτερα
σκοπευτικά συστήματα και
σύγχρονες διόπτρες, ενώ σε
ορισμένα οχήματα έχουν
προσαρμοστεί εκτοξευτήρες MILAN
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή στο στράτευμα - «Βεντέτα» με τους αρχηγούς άνοιξε ο Παναγιωτόπουλος
Ξεπέρασε κάθε όριο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος χθες στη
Βουλή, καθώς εν μέσω της κρίσης που έχει χτυπήσει κόκκινο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θεώρησε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να επιτεθεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για επικίνδυνες διαρροές.
Την ώρα που η εμπρηστική ρητορική της
γείτονος κλιμακώνεται, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κατηγόρησε τις Ένοπλες Δυνάμεις για «διάτρητο σύστημα πληροφοριών», με τη χαρακτηριστική αποστροφή
ότι μοιάζει με «ελβετικό τυρί». Μάλιστα, θεώρησε σκόπιμο να προειδοποιήσει ότι θα θέσει το ζήτημα στους αρχηγούς των επιτελείων, κάνοντας λόγο για «άσκηση αντικατασκοπείας που δεν έχει
νόημα». Σε μια ανεξήγητη και απρόκλητη επίθεση στους
αξιωματικούς του Στρατού, που αυτή την περίοδο «δεν κά-

νουν διακοπές» και έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα
σύνορα της χώρας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος εντός της
Βουλής και εις επήκοον όλων δεν δίστασε να πει ότι
«δεν μπορούν στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
να παίρνουν τηλέφωνο και να διοχετεύουν πληροφορίες, ψάξε αυτό, δώσε
εκείνο». Οι ισχυρισμοί αυτοί πάντως
προκάλεσαν την οργή των αξιωματικών και σε υψηλότερα κλιμάκια.
Σύμφωνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, η αναφορά του αυτή προκλήθηκε
από δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστη», στο οποίο λεπτομερώς παρατίθεται το
σύνολο του αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αλλά και
μετά την παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη
Μπουρνού, ο οποίος αναφέρθηκε σε σχέδια αμυντικής διά-

ταξης των νησιών μας.
Αν και επιλογή του υπουργού ήταν η σύγκληση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών να είναι ανοιχτή,
δηλαδή να μεταδίδεται ζωντανά, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
δεν θέλησε να απαντήσει επί της ουσίας στα ερωτήματα της
αντιπολίτευσης για το πόσο και ποια ακριβώς όπλα έχουν
αποσταλεί στην Ουκρανία και αντ’ αυτού τους κάλεσε στο
υπουργείο Άμυνας για κατ’ ιδίαν ενημέρωση.
«Το επιχείρημα να έρθετε στο γραφείο δεν είναι κοινοβουλευτική διαδικασία», απάντησε ο Θ. Δρίτσας, ενώ και
τα υπόλοιπα κόμματα άσκησαν κριτική στη στάση του
υπουργού, καθώς η συνεδρίαση θα μπορούσε να είχε γίνει
«κεκλεισμένων των θυρών» με αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα των εξοπλισμών, ως είθισται στην κοινοβουλευτική
παράδοση.

Στο κόκκινο τρεις περιοχές
για εισβολή μεταναστών
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σ

ε αυξημένο συναγερμό τίθενται
συνοριοφύλακες και αστυνομικοί στη Θράκη, έτοιμοι να
«αποκρούσουν» κάθε απόπειρα ασύμμετρης απειλής από την άλλη
πλευρά των συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, τις προσεχείς μέρες θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις -τόσο επί χάρτου
όσο και στο πεδίο- για την αποτροπή
απόπειρας μαζικής εισβολής μεταναστών από τα χερσαία σύνορά μας (από
τις παραποτάμιες περιοχές του Έβρου).
Οι συγκεκριμένες ασκήσεις, σύμφωνα με πηγές που μιλούν στην «Political»,
έχουν διπλή στόχευση: από τη μία να
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τους
χρόνους αντίδρασης και από την άλλη να
σταλεί μήνυμα στην αντίπερα πλευρά

του Έβρου, ότι, όπως και τον Μάρτιο του
2020, κάθε προσπάθεια για μαζική εισβολή μεταναστών θα πέσει κυριολεκτικά και μεταφορικά σε τοίχο.
Η ρητορική της Άγκυρας -τόσο διά
στόματος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο
και κορυφαίων υπουργών του- δείχνει
πως η Τουρκία απεργάζεται σενάρια
ασύμμετρου ή υβριδικού «πολέμου»
με... άρμα τους εκατοντάδες χιλιάδες
μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη.
Δεν είναι τυχαίο πως σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι στον
Έβρο καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 20% στις απόπειρες παραβίασης των ελληνικών συνόρων, πάντα υπό
το... βλέμμα (και κάποιες περιπτώσεις
και υπό την καθοδήγηση) της τουρκικής
στρατοχωροφυλακής.
Τα στελέχη των Τμημάτων Συνοριακής
Φύλαξης έχουν ήδη αναπτυχθεί κατά
μήκος της οριογραμμής, ιδιαίτερα στα
σημεία όπου η στάθμη των νερών στον

ποταμό Έβρο έχει πέσει κατά πολύ, ενώ
σε ετοιμότητα λίγων ωρών βρίσκονται
και συνάδελφοί τους από αστυνομικές
υπηρεσίες στους όμορους νομούς (Ξάνθη και Ροδόπη).

Σύγχρονες κάμερες και «αύρες»
Κομβικό ρόλο στην έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση των ελληνικών
δυνάμεων παίζει το αυτοματοποιημένο
κέντρο διαχείρισης καμερών, σε πέντε
κέντρα επιχειρήσεων στον Έβρο, το
οποίο καλύπτει σχεδόν το σύνολο των
ελληνοτουρκικών συνόρων. Οι υπερσύγχρονες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί -με δυνατότητα θερμικής απεικόνισης κατά τη διάρκεια της νύχτας- δίνουν στους Έλληνες συνοριοφύλακες το
πλεονέκτημα να «βλέπουν» κινήσεις
ακόμη και 3-4 χιλιόμετρα μέσα στα
τουρκικά εδάφη.
Χρήζει επίσης αναφοράς το γεγονός
ότι, εκτός από ασκήσεις, αυτές τις μέρες
γίνονται σημαντικές κινήσεις και στο πε-

δίο του εξοπλισμού, ενώ μεταφέρονται
στις αποθήκες στον Έβρο δακρυγόνα και
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, σε περίπτωση η Τουρκία επιχειρήσει να στήσει
«σκηνικό» ανάλογο με αυτό του 2020.
Παράλληλα, διμοιρίες των ΜΑΤ και
ΥΜΕΤ είναι έτοιμες να μετακινηθούν
από την Αθήνα σε περίπτωση «κόκκινου
συναγερμού», όπως επίσης και οι «αύρες» της ΕΛΑΣ. Τέλος, κομβικής σημασίας είναι η ενίσχυση με επιπλέον drones και η εξειδίκευση των συνοριοφυλάκων στη χρήση τους.

Έβρος, Ξάνθη και Ροδόπη
βρίσκονται σε αυξημένο
συναγερμό - Ασκήσεις-μήνυμα
για την αποτροπή
οποιασδήποτε απόπειρας και
ενίσχυση του εξοπλισμού
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ΚΟΣΜΟΣ

Τα βρίσκουν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί για τον περιορισμό της οπλοκατοχής
Δημοκρατικοί γερουσιαστές στις ΗΠΑ δήλωσαν αισιόδοξοι
για τις συνομιλίες με τους Ρεπουμπλικανούς της αντιπολίτευσης σχετικά με την προώθηση νομοθεσίας για τον περιορισμό
της οπλοκατοχής, αν και προειδοποίησαν ότι οποιοσδήποτε
συμβιβασμός δεν θα καλύψει όλα τα μέτρα για τον περιορισμό
της βίας των όπλων που ευθύνεται για τον θάνατο περισσότερων από 45.000 Αμερικανών το 2021.
Στον απόηχο του μακελειού σε δημοτικό του Τέξας τον Μάιο,
όταν 18χρονος άνοιξε πυρ αδιακρίτως σκοτώνοντας 19 μαθητές
και δύο δασκάλες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε για την
απαγόρευση ημιαυτόματων -επιθετικού τύπου- όπλων, γεμιστήρων με πολλές σφαίρες ή, τουλάχιστον, για αύξηση του ελά-

χιστου ορίου ηλικίας για την αγορά τέτοιων όπλων στα 21 έτη.
Την ίδια ώρα, εγκώμια αλλά και επικρίσεις δέχτηκε ο σταρ
του Χόλιγουντ Μάθιου Μακόναχι για τη συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία που εκφώνησε από τον Λευκό Οίκο κατά της
οπλοκατοχής. Ο 52χρονος ηθοποιός λύγισε κρατώντας μετά
βίας τα δάκρυά του μιλώντας για τους μικρούς μαθητές που
σκοτώθηκαν στο Τέξας. Αν και πολλοί χρήστες των social media αποθέωσαν τον Μακόναχι, σημαντική μερίδα τον επέκρινε
βλέποντας πίσω από την πρωτοβουλία του την επιθυμία να
ασχοληθεί με την πολιτική ή να αποκομίσει άλλα οφέλη. Πολλοί
τού καταλόγισαν υποκρισία, αφού είναι γνωστό ότι και ο ίδιος
χρησιμοποιεί όπλα.

Επιπλέον βοήθεια 1,5 δισ. $
στους Ουκρανούς

Μ

ε τον πόλεμο στην Ουκρανία
να μαίνεται για 105η μέρα
χθες, η Παγκόσμια Τράπεζα
ενέκρινε επιπρόσθετη χρηματοδότηση 1,49 δισ. δολαρίων στο Κίεβο
για να ωφεληθούν «οι απλοί πολίτες» σε
τομείς όπως «η ύδρευση, η αποχέτευση, η
θέρμανση, η κοινωνική προστασία, η Παιδεία και η Υγεία».
Η νέα χρηματοδότηση αυξάνει σε πάνω
από 4 δισ. δολάρια τις χορηγήσεις του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού
που παρέχει οικονομική στήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση της
φτώχειας.
Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι
το νέο πακέτο που εκταμιεύεται θα έχει
τριτεγγυήτριες χώρες τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, χωρίς
πάντως να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για
δωρεά ή για δανεισμό.

«Αντέχει το Ντονμπάς»
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε χθες ότι οι Ρώσοι προελαύνουν στα ανατολικά της χώρας, δηλώνοντας ότι «το Ντονμπάς αντέχει χάρη στην
ηρωική μας αντίσταση». Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 31.000 Ρώσοι στρατιώτες
έχουν σκοτωθεί στην εισβολή και ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα εγκαινιάσει ένα
«Βιβλίο εκτελεστών», ένα σύστημα για να
συγκεντρώνει στοιχεία «για τα εκατοντάδες εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν
οι εισβολείς, φόνους αμάχων, βιασμούς
και λεηλασίες».
Ερήμην της Ουκρανίας και υπό την κατακραυγή του Κιέβου συζήτησαν χθες

στην Άγκυρα οι υπουργοί Εξωτερικών της
Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την επανεκκίνηση των εξαγωγών εκατομμυρίων τόνων
ουκρανικών σιτηρών που έχουν μπλοκάρει οι Ρώσοι από τα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας. Η συνάντηση έληξε χωρίς απτό
αποτέλεσμα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προειδοποιούσε για τον κίνδυνο
επισιτιστικής κρίσης για 275 εκατομμύρια
ανθρώπους παγκοσμίως.

Ανταλλαγή νεκρών
Η Ουκρανία απέρριψε τις διαβεβαιώσεις του Λαβρόφ ότι η Μόσχα δεν θα εκμεταλλευτεί στρατιωτικά την κατάσταση
προς όφελός της, αν το Κίεβο επιτρέψει
στα φορτία των σιτηρών να αποπλεύσουν.
Το Κίεβο αρνείται επίσης να αποναρκοθετήσει το λιμάνι της Οδησσού για να επιτρα-

πούν οι εξαγωγές σιτηρών, διότι φοβάται
ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα το εκμεταλλευτούν για να επιτεθούν κατά της στρατηγικής πόλης, που έχει γίνει στόχος βομβαρδισμών στη διάρκεια του πολέμου.
Ουκρανία και Ρωσία παρέδωσαν η μία
στην άλλη τις σορούς 50 στρατιωτών που
σκοτώθηκαν σε μάχες κατά τη διάρκεια
του πολέμου. Μεταξύ των νεκρών ήταν 37
Ουκρανοί που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal της μαρτυρικής Μαριούπολης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα
ενέκρινε πρόσθετη
χρηματοδότηση για να
ωφεληθούν οι απλοί πολίτες

Γαλλικές εκλογές:
Μόνο μισή μονάδα
μπροστά ο Μακρόν
στις δημοσκοπήσεις
Στα όρια του στατιστικού λάθους, με μόλις μισή μονάδα
διαφορά, προηγείται στις δημοσκοπήσεις η παράταξη του
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν ενόψει του πρώτου
γύρου των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθεί την Κυριακή.
Στην τελευταία σφυγμομέτρηση (Ipsos / Le Monde), η συμμαχία «Ensemble» («Μαζί»)
του 44χρονου Μακρόν συγκεντρώνει το 28% των ψήφων,
έναντι του 27,5% της συμμαχίας NUPES (Νέα Λαϊκή Οικολογική Κοινωνική Ένωση) υπό
τον 70χρονο βετεράνο ηγέτη
της άκρας Αριστεράς Ζαν-Λικ
Μελανσόν. Οι βουλευτικές
εκλογές διεξάγονται σε δύο
γύρους στις 12 και 19 Ιουνίου.
Η κεντρώα παράταξη του προέδρου προβλέπεται, σύμφωνα
με τη δημοσκόπηση, να εξασφαλίσει 275-315 έδρες στην
εθνοσυνέλευση (χρειάζονται
289 για την πλειοψηφία). Στον
δεύτερο γύρο ωστόσο η αντιπολιτευόμενη Λαϊκή Ένωση
εμφανίζεται να κερδίζει το μέγιστο 230 έδρες, ενώ η παράταξη Μακρόν 250 με 290
έδρες. Η αποχή εκτιμάται ότι
θα είναι άνω του 50%.
Ο Μακρόν επανεξελέγη στην
προεδρία τον Απρίλιο με 58,5%
έναντι 41,5% της ακροδεξιάς
Μαρίν Λεπέν.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ακριβό μου ενοίκιο

Ο

ι ανατιμήσεις που πλήττουν την
αγορά δεν αφήνουν ανεπηρέαστες ούτε τις τιμές των ενοικίων.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ήδη μια σημαντική αύξηση στα ενοίκια,
που γίνεται ακόμα πιο αισθητή αν αναλογιστεί κάποιος ότι πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν
πλέον αυξήσεις που φτάνουν και το 25% σε
περιπτώσεις ανανέωσης μίσθωσης, όπως
προκύπτει από στοιχεία του Πανελλαδικού
Δικτύου E-Real Estates.
Ραγδαία αύξηση έχουν σημειώσει οι τιμές των ενοικίων στη χώρα μας από το 2019
μέχρι και τους α’ δίμηνο του 2022, που σε
πολλές περιοχές αγγίζει ακόμη και το 50%.
Οι αυξήσεις καταγράφονται στο κέντρο της
Αθήνας, όπου οι τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά 20%-30% κατά μέσον όρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, ενώ στις περιοχές εκτός του κέντρου η αντίστοιχη άνοδος
εκτιμάται ότι κινήθηκε πέριξ του 10%-15%.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία Δικτύου EReal Estates, οι ζητούμενες τιμές ενοικίων
στην Κυψέλη από το 2019 μέχρι το 2022 αυξήθηκαν κατά 16,67%, ενώ στο Παγκράτι κατά 34,62% και στην πλατεία Βικτωρίας κατά
20,45%. Καθώς μάλιστα προσεγγίζουμε
χρονικά στον Αύγουστο, που αποτελεί παραδοσιακά τον μήνα που πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετακομίσεις, ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων αλλά και η
έναρξη νέων, μεγάλο μέρος των μισθωτηρίων συμβολαίων που υπογράφηκαν προ
τριετίας το 2019 θα πρέπει να ανανεωθεί.

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

« Ήδη από αρχές Ιουνίου του τρέχοντος
έτους μέρος των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν ακίνητα έχει προβεί σε επικοινωνία με τους ενοικιαστές για την ανανέωση της τριετούς μισθωτικής σύμβασης που επίκειται να λήξει
εντός των επομένων 2-3 μηνών. Για να πραγματοποιήσουν την ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης στον ίδιο
ενοικιαστή ζητούν αύξηση του
ενοικίου ακόμη και 25% σε σχέση με το ενοίκιο το 2019», αποκαλύπτει ο πρόεδρος του E-Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας.
Το γεγονός αυτό φέρνει σε αδιέξοδο
πολλούς ενοικιαστές που σε περίπτωση
οικονομικής αδυναμίας θα πρέπει να
βρεθούν στη δίνη της αναζήτησης κατοικίας. Όπως λέει ο κ. Μπάκας, «οι ιδιοκτήτες, επειδή γνωρίζουν ότι η εύρεση κατοικίας με προσιτό ενοίκιο και παράλληλα η εύρεση κατοικίας που να συνάδει η
κατάσταση του ακινήτου με το ζητούμενο
μίσθωμα αποτελούν “τζόκερ”, ξέρουν ότι
ο ενοικιαστής θα αναγκαστεί να αποδεχτεί την όποια αύξηση, διότι δεν υπάρχουν επιλογές. Παράλληλα, μια μετακό-

μιση έχει μεγάλο κόστος».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
επικοινωνία ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή,
που όταν ο ενοικιαστής τού ανάφερε ότι η
αύξηση που ζητάει είναι μεγάλη (25%), ο
ιδιοκτήτης τού απάντησε: «Μπες στις ιστοσελίδες των αγγελιών να δεις τη ζητάνε για
50 τμ». Όπως προκύπτει από την έκθεση, το
μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών που ζητούν μεγάλες αυξήσεις δεν είναι φυσικά
πρόσωπα που εκμισθώνουν 1-2
ακίνητα, αλλά ιδιοκτήτες (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα)
πολλών διαμερισμάτων και
ολόκληρων πολυκατοικιών.
Μάλιστα, το μεγάλο μέρος των
ενοικιαστών που έχουν έρθει
αντιμέτωποι με ραγδαίες αυξήσεις για την ανανέωση της μισθωτικής
σύμβασης είναι «σωστοί» στις μισθωτικές
υποχρεώσεις τους χωρίς οφειλές σε κοινόχρηστα και λογαριασμούς ΔΕΚΟ.

Έρευνα αγοράς από ιδιοκτήτες
Ο κ. Μπάκας σχολιάζει μάλιστα ότι δεν
είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που επικοινωνούν
με μεσιτικά γραφεία της περιοχής τους κάνοντας έρευνα αγοράς ώστε να γνωρίσουν
τη σημερινή εικόνα των ζητούμενων μισθωμάτων και να ενημερώσουν τον ενοικιαστή για τη νέα αύξηση στην ανανέωση
της μισθωτικής σύμβασης. Η ζητούμενη
αύξηση στην ανανέωση των μισθωτηρίων
συμβολαίων ακολουθεί μάλιστα μια χρονιά

που τα έξοδα για τα κοινόχρηστα πολλών
διαμερισμάτων άγγιξαν τα 200€/μήνα τους
μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο σε πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση (φυσικό αέριο).
Ο πληθωρισμός καλπάζει και οι αναλυτές
αναμένουν να αγγίξει το 11% τον Μάιο συρρικνώνοντας τα εισοδήματα, ενώ το κόστος
αγαθών και καυσίμων βρίσκεται σε ιστορικά ανώτατα επίπεδα. Όλα αυτά προστίθενται στα ήδη απολεσθέντα εισοδήματα που
καταγράφονται σε μια σειρά από έρευνες.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από το
2007 έως το α’ τρίμηνο του 2015 το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά
27,5%, με τους καταναλωτές να χάνουν περισσότερο από το ένα τέταρτο του εισοδήματός τους.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ), ο μέσος μηνιαίος μισθός στον
ιδιωτικό τομέα έχει υποχωρήσει κατά
24,4% τη δεκαετία 2009-2019.

Σε ποιες περιοχές
καταγράφονται οι
μεγαλύτερες αυξήσεις «Πονοκέφαλος» για τους
ενοικιαστές η ανανέωση των
μισθωτηρίων συμβολαίων

-
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Ανατριχιαστικές
οι λεπτομέρειες
του εγκλήματος
στη Δράμα

Τ

α πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο
ζευγάρι της Προσοτσάνης της
Δράμας το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα
στο σπίτι του αποκαλύπτουν τις ανατριχιαστικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
ο δράστης σκότωσε τη σύζυγό του και
στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.
Όπως όλα δείχνουν, μεταξύ του ζευγαριού είχε προηγηθεί καβγάς. Στη συνέχεια ο γυναικοκτόνος πήρε την καραμπίνα του και κατευθύνθηκε προς το σαλόνι
του σπιτιού.
Στον καναπέ καθόταν η 59χρονη, την
οποία αρχικά πυροβόλησε πισώπλατα. Τα
φυσίγγια από δράμια (σκάγια που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι των αγριόχοιρων)
βρήκαν την άτυχη γυναίκα στην πλάτη.

Την αιφνιδίασε
Αν και το χτύπημα αυτό, σύμφωνα με
τον ιατροδικαστή, ήταν ικανό να της στερήσει τη ζωή, ο 64χρονος πήγε μπροστά
από την εν διαστάσει σύζυγό του, σήκωσε
και πάλι την καραμπίνα και την πυροβόλησε στην περιοχή μεταξύ θώρακα και
άνω κοιλίας.
Τα ισχυρά σκάγια του φυσιγγιού προκάλεσαν σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή ρήξη καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος και

κατάγματα πλευρών στην 59χρονη.
Η γυναίκα φαίνεται να αιφνιδιάστηκε
και δεν προέβαλε την παραμικρή αντίσταση. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση, δεν υπήρξε κάποιας
μορφής πάλη, καθώς η 59χρονη δεν
έφερε εκδορές ή εκχυμώσεις σε σημεία
του σώματός της. Έτσι εκτιμάται ότι η
πρώτη βολή κατά της γυναίκας ήταν από
απόσταση σε αντίθεση με τη δεύτερη,
όπου ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας πλησίασε το θύμα του και το έπληξε
ξανά σε πολλά ζωτικά όργανα.
Στη συνέχεια ο δράστης, που φέρεται
να έφτασε σε αυτή την ενέργεια μετά την
οριστική απόφαση της εν διαστάσει συζύγου του να πάρουν διαζύγιο, η οποία
του είχε ανακοινώσει ότι την περασμένη
Τρίτη θα έφευγε από το σπίτι, πήγε στην
τουαλέτα του σπιτιού και εκεί προσπάθησε με το ίδιο όπλο να βάλει τέλος στη ζωή
του. Τοποθέτησε την καραμπίνα στην κοιλιά του, ωστόσο η απόσταση ήταν τέτοια

που δεν επέτρεπε σε ένα από τα δάχτυλά
του να πιέσει τη σκανδάλη. Έτσι επέστρεψε στο σαλόνι και πήρε τη μασιά από το
τζάκι. Έβαλε το κοντάκι σε σταθερό σημείο και την άκρη της κάννης του όπλου
στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς του.
Με τη μασιά κατάφερε να δώσει την ώθηση που ήθελε στη σκανδάλη, έτσι ώστε το
όπλο να εκπυρσοκροτήσει.
Οι περισσότεροι από τους συγγενείς
και φίλους του ζευγαριού γνώριζαν για
τις τεταμένες σχέσεις τους. Πολλοί είναι
αυτοί στους οποίους η 59χρονη είχε εκμυστηρευτεί ότι κινδύνευε από τον άνδρα
της, ωστόσο κανένας δεν μπορούσε να

πιστέψει ότι ο 64χρονος θα προκαλούσε
αυτό το κακό. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι
μαρτυρίες που αναφέρουν ότι μεταξύ του
ζευγαριού υπήρχαν και οικονομικές διαφορές.

Με σκάγια για κυνήγι
αγριογούρουνου πυροβόλησε στην
πλάτη τη γυναίκα του και μετά της
έριξε δυο φορές στην κοιλιά και την
καρδιά - Όπλισε με… μασιά από το
τζάκι την καραμπίνα και αυτοκτόνησε

Διάρρηξη στη Βούλα: Νύχτα τρόμου για γνωστό μουσικοσυνθέτη
Να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ της εισβολής, με
κίνητρο τη ληστεία, που σημειώθηκε στις 04.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/6) στα γραφεία γνωστής εταιρείας
μουσικών παραγωγών στη Βούλα, επιχειρούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.
Είναι ενδεικτικό ότι για ώρες αστυνομικοί της Σήμανσης
λάμβαναν αποτυπώματα από τον χώρο, ενώ συνάδελφοί
τους της Ασφάλειας ανέλαβαν να εξετάσουν το υλικό από τις
κάμερες ασφαλείας και να πάρουν μαρτυρική κατάθεση από

τον άνθρωπο που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους.
Ο λόγος για τον μουσικοσυνθέτη ΜΨ, ο οποίος εκείνη
την ώρα βρισκόταν σε ένα από τα στούντιο της εταιρείας
και εργαζόταν, με τους δύο κακοποιούς να «πέφτουν» πάνω του, να τον ακινητοποιούν, να τον φιμώνουν και να τον
δένουν με καλώδια σε μια καρέκλα. Στο χρονικό διάστημα
που έμειναν μέσα στην εταιρεία και έψαχναν, τον «έσερναν» μαζί τους με την καρέκλα, ενώ ο μουσικοσυνθέτης
κατάφερε να απελευθερωθεί σχεδόν μία ώρα αφότου οι
κακοποιοί έφυγαν και να ειδοποιήσει την Άμεση Δράση.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο εισβολείς παραβίασαν τις
κλειδαριές από τρία ερμάρια στα γραφεία της εταιρείας,
ενώ έφυγαν αρπάζοντας ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό και έγγραφο.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό από ένα ανασφάλιστο παράθυρο στο
ισόγειο, ενώ δεν φάνηκε να ήταν προετοιμασμένοι πως θα
υπάρχει άτομο στα γραφεία, για αυτό είχαν μαζί τους μόνο
ένα κατσαβίδι σαν «όπλο».
Κώστας Παπαδόπουλος
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«Τον ζήλευαν και βρήκαν
ευκαιρία να τον… φάνε»
Της Σοφίας Σπίγγου

Φ

θόνο «είδε» στους καταγγέλλοντες τον Δημήτρη Λιγνάδη
η αδελφική του φίλη Ελένη
Κούρκουλα, που κατέθεσε
χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι θέλησαν να τον καταστρέψουν και να χτυπήσουν την κυβέρνηση.
«Είμαστε αδελφικοί φίλοι από το 1990.
Τον θεωρώ οικογένειά μου», ξεκαθάρισε
από τα πρώτα λεπτά της κατάθεσής της και
συνέχισε λέγοντας: «Έπεσα από τα σύννεφα όταν άρχισε όλο αυτό. Μου έπεσε το ταβάνι στο κεφάλι. Άκουγα είκοσι ημέρες
πριν από τη σύλληψή του ότι “κάτι έρχεται
με τον Λιγνάδη”. Τον ρώτησα πολλές φορές, όχι μία. “Τι είναι αυτό που έρχεται;”.
Μου είπε “δεν ξέρω”. Αφού πήγε μόνος
του στη ΓΑΔΑ, μετά συνελήφθη. Εγώ με
ανήλικους δεν τον είχα δει ποτέ».
Σχολιάζοντας τις αρχικές ημερομηνίες
που είχε δηλώσει ότι βιάστηκε ο δεύτερος
καταγγέλλων στην
Επίδαυρο, η μάρτυρας ανέφερε: «Είδα
το κινητό μου, ήταν
γεμάτο φωτογραφίες από την Ιθάκη
μαζί του. Πήγα στην
ανακρίτρια και το
κατέθεσα. Ο κύριος
αυτός είπε μετά ότι
μπέρδεψε τις ημερομηνίες, όπως και ένας ακόμη από τους
καταγγέλλοντες. Το ερώτημα το δικό μου
είναι γιατί δεν περίμενε έξι μήνες για να
είναι σίγουρος, παρά έπεσε σε τόσες ανακρίβειες».
Η μάρτυρας ερωτήθηκε και για την επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί ο κατηγορούμενος: «Κάποιος του την είχε στήσει
στο σκοτάδι στο χολ ενώ πήγαινε να μπει
στο σπίτι του. Από εκεί και πέρα άρχισε μια
παραφιλολογία. Αυτό άρχισε αμέσως. Μεταξύ άλλων έλεγαν ότι ο πατέρας κάποιου
παιδιού, που κατά τη γνώμη τους είχε παρενοχλήσει ο Δημήτρης, τον μαχαίρωσε.
Και αυτό το έλεγαν χωρίς να υπάρχει κάποια μήνυση. Τίποτα από αυτά δεν είναι η
αλήθεια. Ο Δημήτρης, όπως και εγώ, έπεσε θύμα ανθρώπου που ήθελε να τον ληστέψει».

Δίκη Κορκονέα:
Ένταση με διακοπές
και αντεγκλήσεις
μεταξύ δικηγόρων

«Φθονούσαν την προσωπικότητά του»
Η ίδια εκτίμησε ότι θέλησαν «να βγάλουν τον Λιγνάδη από τη μέση με το #metoo, γιατί τον ζήλευαν και πάντα είχε μια
προσωπικότητα που προκαλούσε φθόνο».
Μάλιστα, όπως εξήγησε, οι καταγγελίες
είχαν στόχο να πληγούν η υπουργός Πολιτισμού και ο πρωθυπουργός. «Όταν έσκασε το #metoo, είπαν, να η χρυσή ευκαιρία
για να φάμε τον Λιγνάδη. Άρχισαν κάποιοι
να σκέφτονται που δεν ήταν από την πλευρά της κυβέρνησης, να μια ευκαιρία να
πλήξουμε “τον ζωηρό Λιγνάδη”, να τον τελειώσουμε».
Νωρίτερα, κατάθεση είχε δώσει γνωστός ηθοποιός-τραγουδιστής που είχε
προσέλθει αυτοβούλως στις δικαστικές
Αρχές για να καταθέσει μόλις αποκαλύ-

φθηκε η υπόθεση Λιγνάδη, λέγοντας στο
δικαστήριο πως τον είχε δει να συναναστρέφεται με ανήλικα αγόρια. Κατά την
έναρξη της διαδικασίας πάντως, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Αλέξης Κούγιας υπέβαλε νέα μήνυση, σε βάρος του
μάρτυρα ΝΣ που είχε καταθέσει την προηγούμενη φορά.

Η Ελένη Κούρκουλα
υπερασπίστηκε τον Λιγνάδη
λέγοντας πως κάποιοι
θέλησαν να τον τελειώσουν
για να πλήξουν
την κυβέρνηση

Σε κλίμα έντασης ξεκίνησε χθες η
δίκη του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα στο Εφετείο της
Λαμίας, το οποίο καλείται να κρίνει
αν θα αναγνωριστούν ή όχι ελαφρυντικά για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008. Το
δικαστήριο κατάφερε να συγκροτηθεί χθες αργά το μεσημέρι, οπότε
σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου για
να αρχίσει η συζήτηση επί των ελαφρυντικών, χωρίς να παρίσταται η
πλευρά της οικογένεια Γρηγορόπουλου, που αποβλήθηκε με απόφαση του ίδιου δικαστηρίου.
Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων
ανάγκασαν το δικαστήριο να διακόψει αρκετές φορές, ενώ οι δικηγόροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπέβαλαν αίτηση εξαίρεσης όλης της έδρας. Το αίτημα
δεν έγινε δεκτό και το δικαστήριο
θα προχωρήσει σήμερα κανονικά
στη διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι ο Επαμεινώνδας
Κορκονέας είχε αποφυλακιστεί το
2019, έχοντας εκτίσει σχεδόν 11
χρόνια από την ποινή του, λόγω του
ελαφρυντικού που του είχε αναγνωρίσει το δικαστήριο, σπάζοντας
τα ισόβια. Τον Μάρτιο του 2022 ο ειδικός φρουρός επέστρεψε στη φυλακή όταν με ομόφωνη απόφαση
της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου
έγινε δεκτή η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη
Πλιώτα που αναίρεσε την απόφαση
του ΜΟΕ Λαμίας.
Σ.Σ
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Στο Στρασβούργο για τη νησιωτική
πολιτική η περιφερειάρχης
Τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας θα εκπροσωπήσει και θα προωθήσει θέσεις για
ολοκληρωμένη πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο η περιφερειάρχης Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Σημειώνεται ότι ευρωβουλευτές, διεθνείς οργανισμοί και
περιφερειάρχες από διάφορες χώρες με νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα, μεταξύ των
οποίων και η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρώην
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκουν να αναδείξουν τη
«νησιωτικότητα» σε καίριο θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Προς τούτο, η περιφερειάρχης
θα μετάσχει σε ειδικές συσκέψεις με περιφερειάρχες, μέλη των κυβερνήσεων με
αρμοδιότητα τη νησιωτική πολιτική, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα
Μέτσολα, την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Ελίζα Φερέιρα, τον πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ευρωβουλευτή Γιουνού Ομάρτζι και άλλους ευρωβουλευτές.

Αθήνα

Μνημόνιο για την ανάδειξη
της Ακαδημίας Πλάτωνος
Μνημόνιο συνεργασίας, για την ανάδειξη
του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και τη λειτουργία
του Διεθνούς Κοινού των
Ακαδημιών, υπεγράφη
στην κεντρική Αίθουσα
Τελετών του Μεγάρου
της Ακαδημίας Αθηνών.
Το μνημόνιο υπεγράφη
μεταξύ του υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της υπουργού
Λίνας Μενδώνη, της
Ακαδημίας Αθηνών, διά του προέδρου και του γενικού γραμματέα αυτής, και του Δήμου Αθηναίων, διά του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Στερεά Ελλάδα

Αναβάθμιση των αλιευτικών
καταφυγίων Φθιώτιδας
Συμβάσεις κατασκευής δύο έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.797.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για την επέκταση και αναβάθμιση των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου - Γλύφας, της
ΠΕ Φθιώτιδας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός. Πρόκειται για την «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου Φθιώτιδας» αρχικού προϋπολογισμού
2.765.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και την «Επέκταση Αλιευτικού
Καταφυγίου Γλύφας Φθιώτιδας» αρχικού προϋπολογισμού
2.032.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής, ο κ. Σπανός δήλωσε: «Εξασφαλίσαμε 4,8
εκατ. από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας
(ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 και τρέξαμε τις διαδικασίες για την ωρίμανση και τη δημοπράτηση των δύο σημαντικών έργων».

!

Δυτική Ελλάδα

Προσπάθεια
υποκλοπής
προσωπικών
στοιχείων αγροτών

Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών δικαιούχων του
προγράμματος «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» προσπαθούν
άγνωστοι να υποκλέψουν με επιχείρημα
την καταβολή της δεύτερης δόσης της δημόσιας ενίσχυσης, που δικαιούνται οι
ωφελούμενοι από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας της οικείας περιφέρειας, πληροφορούμενη ότι άγνωστοι επιχειρούν να
αλιεύσουν προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, με έκτακτη ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Οι πολίτες να εμπιστεύονται
μόνο τις επίσημες ενημερώσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ και σε
περίπτωση που ενοχληθούν από αγνώστους, να επικοινωνήσουν άμεσα με την
Αστυνομία ή με τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας. Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου υπομέτρου, όσο και κάθε άλλος πολίτης που εντάσσεται σε οποιοδήποτε μέτρο ενίσχυσης, να μην παραχωρούν κανένα στοιχείο».

Πελοπόννησος

Κονδύλι 15 εκατ. ευρώ
για αποκατάσταση υποδομών
σε πυρόπληκτες περιοχές

Συμφωνία για την υλοποίηση του προγράμματος
«Τροποποίηση των τεχνικών δελτίων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών στις πυρόπληκτες περιοχές της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας» εξετάζει η
Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου. Προς τούτο, έγινε ειδική σύσκεψη υπό τον οικείο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα με τη συμμετοχή των χωρικών αντιπεριφερειαρχών Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,
Μανώλη Σκαντζού, Νίκωνα Τζινιέρη και Βασίλη Καπέλιου αντίστοιχα, καθώς και υπηρεσιακών στελεχών
από τις τρεις ΠΕ. Είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη του
περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα με τον υφυπουργό
στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Κρατικής
Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο και τον γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο, στην οποία συζητήθηκε η χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων. Ο
προϋπολογισμός είναι εξασφαλισμένος, ανέρχεται σε
15.000.000 ευρώ και δόθηκε εντολή για άμεση σύνταξη των σχετικών μελετών.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δημήτρης Παπαστεργίου:
Για ποιον πρώην δήμαρχο της
Αττικής, που πρόσφατα παραιτήθηκε και από τη θέση δημοτικού συμβούλου, φίλοι και αντίπαλοι αναρωτιούνται αν αυτήν
τη φορά πραγματικά εγκαταλείπει τα «κοινά» της πόλης; Κι
αυτό γιατί στη σαραντάχρονη
θητεία του στην πόλη αρκετές
φορές ανακοίνωσε την απόσυρση (κυρίως από υποψήφιος
δήμαρχος), αλλά όλες επανήλθε… Αυτήν τη φορά είναι, άραγε, οριστική η απόσυρση;

Σε διαβούλευση
η παράταση
για τα αδήλωτα
τετραγωνικά

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε
από την Τρίτη 7 Ιουνίου το Σχέδιο
Νόμου του υπουργείου
Εσωτερικών, στο οποίο μεταξύ
άλλων περιλαμβάνεται διάταξη με
την οποία περισσότεροι ιδιοκτήτες
ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν χρήση της ευνοϊκής
ρύθμισης για τα αδήλωτα
τετραγωνικά. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται ότι η παράταση που
δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2022
για τη διόρθωση των
τετραγωνικών ακινήτων αφορά και
τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα από 1η
Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου
2022, δηλαδή την προηγούμενη
της ημερομηνίας δημοσίευσης σε
νόμο της σχετικής διάταξης.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση για τη
διόρθωση των τετραγωνικών
απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες
ακινήτων από το σύνολο των
προστίμων που προκύπτουν από
τις διαφορές τετραγωνικών
μέτρων, ενώ τα χρηματικά ποσά
που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν
των οφειλομένων, θα επιστραφούν
έπειτα από αίτησή τους.

«Οι τελευταίες πυρκαγιές δεν
οφείλονται σε πράξεις δήμων»

Ο

πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου με δημόσια τοποθέτησή του προσπαθεί να βάλει όρια στην κριτική που ασκείται στις δημοτικές αρχές σχετικά με τις ευθύνες που έχουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών και διαμηνύει πως κανείς δεν νομιμοποιείται να κατηγορεί αναίτια τους δήμους.
Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κάποιοι προσπαθούν να στήσουν πολύ
νωρίς φέτος «ένα blame game» για τις
πυρκαγιές, για αυτό και προσπάθησε να
δώσει άμεσες απαντήσεις όσον αφορά τις
πραγματικές αρμοδιότητες των δήμων στο
συγκεκριμένο ζήτημα.
Ξεκαθαρίζει, λοιπόν, στην τοποθέτησή
του πως οι δήμοι δεν έχουν την ευθύνη
καθαρισμού των δασών, ότι δεν είναι
υπεύθυνοι για τη διάνοιξη των δασικών
δρόμων και τον καθαρισμό των εκτός σχεδίου εκτάσεων, ότι δεν έχουν την ευθύνη

κοπής των δέντρων κάτω από γραμμές
μεταφοράς ενέργειας. «Για όλα τα παραπάνω, ξεκάθαρα δεν έχουμε ευθύνη και
αρμοδιότητα», τονίζει και συνεχίζει: «Οι
δήμοι έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα για
τις δικές τους εκτάσεις, τους κοινόχρηστους χώρους, κάποια (όχι όλα) περιαστικά πάρκα και άλση, καθώς και την ευθύνη
να κινηθούν οι διαδικασίες για να καθαριστούν ιδιωτικά οικόπεδα εντός σχεδίου.
Αυτά και μόνο».
Ακόμη, όσον αφορά τα μέσα με τα οποία
οι δήμοι προσπαθούν να ανταποκριθούν
στις αρμοδιότητες που έχουν, τονίζει ότι τα
χρήματα που παίρνουν είναι ελάχιστα και
σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν, ενώ
υπενθυμίζει και την τεράστια έλλειψη προσωπικού, για να καταλήξει στο προφανές
συμπέρασμα πως «καμία από τις τελευταίες τεράστιες φωτιές δεν ήταν απόρροια
πράξεων ή παραλείψεων των δήμων».

Πρεμιέρα για το νέο
πρόγραμμα «Πρόσοψη»
Στην υλοποίηση ενός προγράμματος-μαμούθ,
που θα αναβαθμίσει αισθητικά την Αθήνα και θα
αναδείξει τον μοναδικό κτιριακό πλούτο της, προχωρούν ο Δήμος Αθηναίων, η Ανάπλαση Αθήνας
ΑΕ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόγραμμα «Πρόσοψη», το οποίο σε πρώτη φάση έχει
προϋπολογισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και υλοποιείται σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το αντίστοιχο που «έτρεξε» την περίοδο 2003-2006, μπορούν να ενταχθούν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα. Προβλέπει μέγιστο ποσό επιδότησης
ύψους 6.000 ευρώ ανά κτίριο, ενώ ειδικά για τα διατηρητέα η επιδότηση μπορεί να φτάσει
έως και τις 7.200 ευρώ ανά κτίριο. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου και γίνονται ηλεκτρονικά, όπως και η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών.

Άσκηση
ετοιμότητας
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας
που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην
πρόληψη, πραγματοποιήθηκε, με τη
συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος, άσκηση πεδίου με την ονομασία «Αινείας 2022», στο Άλσος
του Προφήτη Ηλία, στην Καστέλλα
Πειραιά. Στόχος της άσκησης ήταν,
μεταξύ άλλων, η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών, η βελτίωση του συντονισμού, και ο προσδιορισμός και η
εκτίμηση των απαραίτητων πόρων
(ανθρώπινων και υλικών). Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης,
αφού συνεχάρη τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την ευαισθησία που επιδεικνύει σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας, εστίασε
στη σημασία της συνεργασίας της
κεντρικής διοίκησης με την Αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους
φορείς στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Δωρεάν λογιστικές
υπηρεσίες
Στο πλαίσιο των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής που έχουν αναπτυχθεί
στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας για τους οικονομικά ευάλωτους πολίτες, η δημοτική αρχή του
Γιάννη Βούρου συνεχίζει και φέτος τη
δωρεάν υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες της κοινωνικής
υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα
13 Ιουνίου και οι απαραίτητες υπηρεσίες θα παρέχονται κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη 12.00-14.00, στο δημαρχείο
της πόλης. Όπως επισημαίνει ο κ.
Βούρος: «Ο δήμος στέκεται αρωγός
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ουσιαστικής στήριξης όλων των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων».

-
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της Εύης Πανταζοπούλου

Ε

να βήμα πριν από την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος
των πανελλαδικών εξετάσεων
βρίσκονται περισσότεροι από
75.000 υποψήφιοι των γενικών λυκείων,
καθώς αύριο θα εξεταστούν στο τελευταίο
μάθημα (Ιστορία, Φυσική και Οικονομία
Ομάδας Προσανατολισμού). Ωστόσο, και
χθες οι μαθητές των ΓΕΛ αντιμετώπισαν
δυσκολίες, καθώς πολλά από τα θέματα
που επελέγησαν από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή προέρχονταν από κομμάτια
της ύλης που προστέθηκε φέτος.
Αναλυτικά, οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν χθες σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού και,
σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα πιο
βατά θέματα ήταν αυτά στο μάθημα των
Λατινικών, όπου κλήθηκαν να διαχειριστούν τρία αποσπάσματα κειμένων (16, 34
και 45). Οι ασκήσεις που σχετίζονταν με
την εισαγωγή και την ετυμολογία των λέξεων ήταν εύκολα επιλύσιμες, καθώς είχαν μορφή αντιστοίχισης. Οι ζητούμενοι
γραμματικοί τύποι δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ οι ασκήσεις με
συντακτικά φαινόμενα εμφάνιζαν διαβαθμισμένη δυσκολία, αλλά έπειτα από χρόνια ζητήθηκε από τους μαθητές μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ βάσει της
νέας ύλης που προστέθηκε. «Συμπερασματικά, τα θέματα ήταν βατά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι
μπορούσαν να ανταποκριθούν επιτυχώς»,
σημειώνει η ΟΕΦΕ.
Αντιθέτως, στη Χημεία παρατηρήθηκαν
διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα με
κατανοητές ωστόσο εκφωνήσεις στην
πλειοψηφία τους. Μικρές δυσκολίες διαπιστώθηκαν στο ερώτημα Β4 και ακόμη
περισσότερο στο Δ3, όπου απαιτούνταν
καλή κριτική ικανότητα, καθώς η χημική

ΕΛΛΑΔΑ

Βατά θέματα στα Λατινικά,
δυσκολίες στη Χημεία…

εξίσωση της αντίδρασης παρουσίαζε
ιδιορρυθμία, αφού δεν αναφερόταν αναλυτικά στο σχολικό βιβλίο παρά μόνο θεωρητικά. Σε κάθε περίπτωση επαρκούσε ο
χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές για την ανάπτυξη των ερωτημάτων.

Πιο απαιτητικά στην Πληροφορική
Κλιμακούμενης δυσκολίας και σαφώς
πιο απαιτητικά συγκριτικά με πέρυσι, όταν
η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή επέλεξε
βατά θέματα στην πλειοψηφία των μαθημάτων λόγω της πρεμιέρας της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής, ήταν τα θέματα στην
Πληροφορική. Αρκετά από αυτά αντλήθη-

καν από τη νέα ύλη, γεγονός που ενδεχομένως να δυσκόλεψε τους υποψηφίους.
Όπως επισημαίνει η ΟΕΦΕ, ειδικά στο Β1
υποερώτημα οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το ζητούμενο δεν ήταν εύκολα αντιληπτό με την
πρώτη ανάγνωση.
Σήμερα παίρνουν τη σκυτάλη οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων με
τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Για τους μαθητές
των ΕΠΑΛ οι πανελλαδικές εξετάσεις
ολοκληρώνονται στις 17 Ιουνίου και στις

18 του ίδιου μήνα ξεκινά η εξέταση των
ειδικών μαθημάτων για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων. Υπενθυμίζεται ότι φέτος οι βαθμολογίες αλλά και οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τη
χθεσινή μέρα των πανελλαδικών
εξετάσεων στα ΓΕΛ - Αυλαία αύριο
με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία
Ομάδας Προσανατολισμού

Οξεία ηπατίτιδα σε παιδιά: Συνολικά 9 περιστατικά στην Ελλάδα, 4 νέα σε 15 μέρες
Συνολικά εννέα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Παρότι η νόσος παρουσιάζει ύφεση το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα μέσα
σε 15 μέρες κατεγράφησαν τέσσερα νέα περιστατικά.
Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, μετά την ανακοίνωση της αύξησης των περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί 650
ανάλογα περιστατικά σε 33 χώρες του κόσμου. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σταθερή μείωση των
περιστατικών διεθνώς.
Στη χώρα μας στο διάστημα των τελευταίων δεκαπέντε ημερών έχουν εντοπιστεί τέσσερα νέα περιστατικά παιδιών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθα-

νού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Το πρώτο αφορά ένα παιδί 4,5 ετών που παρουσίασε
ίκτερο χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα και από τον ερ-

γαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένες τρανσαμινάσες>500 IU/ml χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη ή
άλλη αιτία που να δικαιολογεί την αύξηση αυτή. Το παιδί
νοσηλεύεται, η κλινικοεργαστηριακή του εικόνα βελτιώνεται χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως και η
γενική του κατάσταση είναι καλή.
Τα άλλα τρία παιδιά ηλικίας 12 ετών, 6 ετών και 5,5
ετών παρουσίασαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό
και αύξηση των τρανσαμινασών, η οποία διαπιστώθηκε
έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο. Όλα τα παιδιά νοσηλεύτηκαν, βελτιώθηκαν και εξήλθαν από το νοσοκομείο
σε άριστη κατάσταση. Συνολικά τα «πιθανά κρούσματα»
οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά στη
χώρα μας μέχρι σήμερα ανέρχονται σε εννέα.
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Μια 16χρονη κατήγγειλε βιασμό και μια
12χρονη ασέλγεια από 73χρονο συγγενή

Α

νατριχιαστικές υποθέσεις καταγγελιών βιασμών
από ανήλικες αναδύθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, χθες το πρωί οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα 27χρονος, ο οποίος και συνελήφθη με την
κατηγορία ότι βίασε μια 16χρονη κοπέλα. Οι αστυνομικές Αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 27χρονου
έπειτα από καταγγελία της 16χρονης, σύμφωνα με την
οποία ο φερόμενος ως δράστης την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις. Όπως προκύπτει από την καταγγελία, όλα συνέβησαν σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην οποία ο 27χρονος οδήγησε την κοπέλα
με το αυτοκίνητό του.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε δίωξη για βιασμό και παράνομη κατακράτηση. Ο δράστης παραπέμφθηκε για απολογία στον ανακριτή, από τον οποίο
πήρε προθεσμία.
Σοκαριστικές, όμως, είναι οι λεπτομέρειες της καταγγελίας
12χρονης από τη Θεσσαλονίκη που βρήκε το θάρρος να μιλήσει
για το μαρτύριο που βίωνε. Η ανήλικη αποκάλυψε στη δασκάλα
της ότι την κακοποιεί σεξουαλικά συγγενικό της πρόσωπο. Η
καταγγελία έφτασε στις Αρχές και εκείνες έκαναν το έργο τους.
Ο 73χρονος φέρεται ότι ασελγούσε σε βάρος της 12χρονης όταν
αυτή τον επισκεπτόταν στο σπίτι του μετά το σχολείο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καλάθια με
τη… Βούλα
της Πατουλίδου

Θέλουν συνάντηση
με Θεοδωρικάκο για
την εγκληματικότητα

Φορώντας ροζ φόρεμα και ροζ γόβες,
η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
Βούλα Πατουλίδου παρευρέθηκε στα
εγκαίνια των ανακαινισμένων γηπέδων μπάσκετ στην περιοχή του Ποσειδωνίου, παρουσία του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Και επειδή η Βούλα είναι μία και μοναδική, παρά την αμπιγέ εμφάνισή της,
πήρε στα χέρια την μπάλα του μπάσκετ
και έκανε μπάσιμο προς το καλάθι
αποδεικνύοντας πως πέρα από τον
στίβο θα μπορούσε να διαπρέψει και
στην καλαθοσφαίριση!

Συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο ζητούν με κοινή επιστολή
τους ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ
και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ενώνουν τις
φωνές τους και εκφράζουν την
αγωνία τους για τη ραγδαία αύξηση
της εγκληματικότητας στον Νομό
Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τονίζουν
πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι και
πως η αγανάκτηση των πολιτών καθημερινά μεγαλώνει και γιγαντώνεται για την έλλειψη αστυνόμευ-

Γ. Καραγιάννης:
«Παραδόθηκε
το… ανέκδοτο!»
Έπειτα από δέκα χρόνια το περίφημο ορφανό χιλιόμετρο της Χαλκιδικής, λίγο μετά τα Μουδανιά και πριν
από την Ποτίδαια, επιτέλους… υιοθετήθηκε! Το έργο, που εκτελέστηκε
από την Εγνατία Οδό, παραδόθηκε
στην κυκλοφορία δίνοντας μεγάλη
ανάσα σε όλους τους επισκέπτες του
πρώτου ποδιού. Στην περιοχή βρέθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης, λέγοντας στις δηλώσεις του πως «ένα ανέκδοτο για τους
Θεσσαλονικείς παραδόθηκε και κανείς πια δεν θα ταλαιπωρείται».

«Καρφιά» από αντιπολίτευση για την αποχώρηση Φωτόπουλου
Δεν έλειψαν οι… ταβανόπροκες από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το διαζύγιο Ζέρβα - Φωτόπουλου. Τι και αν ο δήμαρχος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την τριετή συνεργασία του με τον πρώην γενικό γραμματέα; Ο Γιώργος Ορφανός
πήγε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα από τη λύση της συνερ-

γασίας με τον κ. Φωτόπουλο. Αναφέρθηκε στον τρόπο που φέρεται ο δήμαρχος στους συνεργάτες του, ενθυμούμενος αρμοδιότητες που αφαίρεσε από τον αντιδήμαρχο Σωκράτη Δημητριάδη, την αποπομπή του πρώην προέδρου Δρόσου Τσαβλή
αλλά και την πρόσφατη διαγραφή Αβαρλή από την παράταξη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Άρχισε ήδη τον… αγώνα
ο Θανάσης Γλαβίνας
Σε πολιτικό γραφείο έχει μετατρέψει το ήδη υπάρχον δικηγορικό, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Θανάσης Γλαβίνας. Ο διευθυντής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όποτε μπορεί ανεβαίνει στην πόλη, καθώς προετοιμάζεται για τη μάχη του σταυρού στη Β’ Περιφέρεια της
Θεσσαλονίκης.

Τσαβλής: «Με ανησυχούν
οι πολλές κουμπαριές…»
Καταγγελία για σπατάλη
χρημάτων που προορίζονταν για τον κορονοϊό σε
απευθείας αναθέσεις για έργα σε κουμπάρο αντιδημάρχου έκανε ο Δρόσος
Τσαβλής στην τελευταία συνεδρίαση
του δημοτικού
συμβουλίου
Θεσσαλονίκης.
«Οι πολλές
κουμπαριές σε
αυτήν τη διοίκηση εμένα τουλάχιστον με ανησυχούν
για το τι κρύβεται από
πίσω…», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαβλής και πρόσθεσε πως πρέπει να τα
ακούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της πόλης
και να είναι υποψιασμένοι.

Τέλος οι «υβριδικές»
συνεδριάσεις στον δήμο
Στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ετοιμάζονται να επιστρέψουν
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς οι υβριδικές
συνεδριάσεις -δηλαδή άλλοι σύμβουλοι διά ζώσης
και άλλοι μέσω τηλεδιάσκεψης- αναμένεται να λάβουν τέλος. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος, Πέτρος Λεκάκης, λέγοντας πως σύντομα άπαντες θα πρέπει να βρίσκονται εντός της αίθουσας στο
δημαρχιακό μέγαρο για τις συνεδριάσεις.

Παραιτήθηκε ο Ξενόπουλος
Την παραίτησή του από δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της παράταξης «Πόλη
Ανάποδα - Δύναμη Ανατροπής» ανακοίνωσε ο Κώστας Ξενόπουλος, παραχωρώντας τη θέση του στη
Λουκία Αργυριάδου. «Θα μας λείψεις, Κώστα», του
είπε η Ρία Καλφακάκου, με τον κ. Ξενόπουλο να της
απαντά: «Κι εσείς θα μου λείψετε».
Είναι η τρίτη αλλαγή δημοτικού συμβούλου της
συγκεκριμένης παράταξης στην υπάρχουσα θητεία,
καθώς πρώτος ανέλαβε μετά τις εκλογές ο Αντώνης
Γαζάκης.
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ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα γίνει το Fuel Pass 2

Θ

έμα χρόνου φαίνεται ότι είναι
οι ανακοινώσεις για τη δεύτερη επιδότηση καυσίμων
που κρίνεται απαραίτητη λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων στην
τιμή της βενζίνης, η οποία με τους ρυθμούς που ακριβαίνει καθιστά ρεαλιστική εξέλιξη το ενδεχόμενο να φτάσει
έως και τα 3 ευρώ στα νησιά.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
έκανε λόγο για «αναγκαία παρέμβαση», προσθέτοντας ότι «η κατεύθυνση
είναι να αξιοποιήσουμε τα τελευταία
δημοσιονομικά περιθώρια».
Περιγράφοντας τη λογική της νέας
επιδότησης καυσίμων, ο Γιάννης Οικονόμου είπε ότι αυτό που επιδιώκεται είναι «να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα σε όσο περισσότερους μπορούμε, έχοντας κατά νου
ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν
είναι απεριόριστα».
Παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα, λέγοντας ότι «η αξιοποίηση των φορολογικών εργαλείων
δεν θα βοηθήσει. Αν αυτά τα λεφτά λείψουν, κάποιος θα πρέπει να βάλει νέους φόρους».

Τα σχέδια για την επόμενη
επιδότηση καυσίμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προανήγγειλε, δε, ότι οι ανακοινώσεις για τη συνέχεια της επιδότησης
καυσίμων θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο,

ώστε να λειτουργήσει αμέσως μετά τη
λήξη του υφιστάμενου Fuel Pass, που
λήγει στις 10 Ιουνίου.
Στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου για την επόμενη επιδότηση καυσίμων περιλαμβάνεται μια διαφοροποίηση σε σχέση με την υπάρχουσα, με
στόχο η όποια παρέμβαση να έχει αποτέλεσμα στην τιμή της βενζίνης.
Οδηγός, κατά πληροφορίες, για την
επίτευξη του στόχου αυτού είναι η παρέμβαση που έγινε στο ντίζελ, καθώς
εκεί κρίθηκε ότι είχε αποτέλεσμα η επιδότηση στην αντλία, ενώ, αντίθετα, στην
πρώτη φάση του Fuel Pass δεν καταγράφηκε το ίδιο αποτέλεσμα, αν και
υπήρξε ελάφρυνση για αρκετούς.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να προκριθεί η λύση της συνέχισης της ίδιας μορ-

φής επιδότησης καυσίμων με μια διεύρυνση των ποσών που θα δοθούν στους
δικαιούχους και μια παράλληλη αλλαγή
στα κριτήρια, ώστε η παρέμβαση να
«φτάσει» πιο αποτελεσματικά στους πιο
ευάλωτους.

Βενζίνη: Οδεύει ολοταχώς
προς 3 ευρώ
Μιλώντας στην «Political» η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα τόνισε ότι η τιμή της
αμόλυβδης έχει ξεπεράσει σήμερα τα
2,3 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά έχει
«πετάξει» στα 2,60 ευρώ. Οι όλο και αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα έχουν
προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους οδηγούς, οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν να βρουν στα πρατήρια της Αττι-

κής όσο πιο φθηνή βενζίνη μπορούν, με
αποτέλεσμα πολλές φορές να «φουλάρουν» με αμφιβόλου ποιότητας προϊόν.
Ενδεικτικές είναι οι τιμές που καταγράφονται σήμερα στα νησιά, όπου
έχουν ξεφύγει και προσεγγίζουν τα
2,90 ευρώ.
Στην Κάλυμνο η τιμή διαμορφώνεται
στα 2,638 €/l, στην Κάρπαθο 2,64 €/l,
στη Λέρο 2,65 €/l, στη Σέριφο 2,679 €/l,
στην Αμοργό 2,68 €/l, στη Μήλο 2,70 €/l,
στη Σαντορίνη 2,708 €/l, στην Αντίπαρο
2,73 €/l, στη Φολέγανδρο 2,839 €/l.

Θέμα χρόνου οι
ανακοινώσεις για τη νέα
επιδότηση καυσίμων

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πιο γρήγορη και πιο εύκολη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Πιο εύκολη και πιο γρήγορη γίνεται η έκδοση
ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, με
ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών
«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής,
για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναμικό του δημοσίου τομέα».
Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, για

την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, που επέχει θέση
ασφαλιστικής ενημερότητας, ειδικά για τον σκοπό της
μεταβίβασης ακινήτων, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο
οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «ανοίγει έτσι ο δρόμος
προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης οφειλής. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν η ηλεκτρονική υποβολή της χορήγησης βεβαίωσης οφειλών και η ηλεκτρονική έκ-

δοση πιστοποιητικού με την ταυτότητα της οφειλής.
Έτσι, δεν θα απαιτούνται επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των
οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών
και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης
οφειλής, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Η δυνατότητα
για μεταβιβάσεις ακινήτων με έκδοση ηλεκτρονικού
πιστοποιητικού (μη ύπαρξης οφειλής ή πιστοποιητικού οφειλών με την ταυτότητα της οφειλής) θα επιταχύνει και θα διευκολύνει δραστικά την όλη διαδικασία
προς όφελος των συναλλασσόμενων πολιτών».
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ΕΛΛΑΔΑ
Γερμανία: Ψηφίζει
την Ελλάδα και
στον συνεδριακό
τουρισμό…

Κίνητρα για διακοπές
σε Β. Εύβοια και Σάμο
Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε

ιδικό ψηφιακό πάσο, το
οποίο μεταφράζεται έως το
ποσό των 150 ευρώ για τη
Βόρεια Εύβοια και έως 300
ευρώ για το νησί της Σάμου, προσφέρει το υπουργείο Τουρισμού, σε μια
προσπάθεια να τονώσει το τουριστικό
προϊόν, να ενισχύσει την τοπική οικονομία, τους επαγγελματίες αλλά και
τους εργαζόμενους των περιοχών αυτών, οι οποίες επλήγησαν από τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές και
τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Μέσω των οικονομικών κινήτρων το
υπουργείο παροτρύνει τους παραθεριστές να επισκεφθούν στις διακοπές
τους αυτούς τους προορισμούς, οι
οποίοι φημίζονται, άλλωστε, για τις
ομορφιές τους, το πράσινο και τη θάλασσά τους.
Όλο αυτό το διάστημα γίνεται μια
στοχευμένη προσπάθεια από το
υπουργείο, ώστε να «φωτιστούν» εναλλακτικοί τουριστικοί προορισμοί της
χώρας μας, λιγότερο γνωστοί και δημοφιλείς, εφάμιλλης όμως ομορφιάς.
«Το τουριστικό μας προϊόν αποτελεί
τη δύναμη πυρός της ελληνικής οικο-

νομίας, καθώς φέρνει άμεσο, ζεστό
χρήμα στη μέση ελληνική επιχείρηση,
στη μέση ελληνική οικογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή.

Τρίτος προορισμός για Βρετανούς
Ο υπουργός ανέδειξε την ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος της
χώρας μας, παρά τις πολλαπλές κρίσεις, καθώς είναι ξεκάθαρη η «ψήφος
εμπιστοσύνης» που δίνουν οι ξένοι
επισκέπτες που ταξιδεύουν στη χώρα
μας, γεγονός που αποτυπώνεται συνεχώς μέσω της αύξησης των τουριστικών ροών και το επιτυχές «άνοιγμα» προς νέους προορισμούς.
Σύμφωνα, άλλωστε, με τα τελευταία
στοιχεία, η Ελλάδα είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός για τους Βρετανούς
τουρίστες, μετά την Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά, σε σύνολο 26 χωρών.
«Όπως ανακοινώθηκε, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση αναφορικά με την
ποιότητα και την αξία του τουριστικού
της προϊόντος για τις διακοπές των
Βρετανών τουριστών φέτος το καλοκαίρι. Η χώρα μας απέδειξε ότι είναι
ένας ασφαλής τουριστικός προορι-

σμός. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πανδημίας και εν μέσω όλων αυτών των κρίσεων επιτύχαμε το rebranding της
χώρας μας, με αποτέλεσμα σήμερα οι
επισκέπτες μας να αναγνωρίζουν ότι
έχουμε ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη
στοχευμένη στρατηγική που ακολουθήθηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα
τις ποιοτικότερες υπηρεσίες, την αύξηση των αφίξεων των τουριστών σε
περισσότερους προορισμούς για περισσότερο χρονικό διάστημα και με
υψηλότερη δαπάνη.

Το υπουργείο Τουρισμού
προσφέρει ψηφιακό πάσο
150 και 300 € αντίστοιχα
στους παραθεριστές
που θα επισκεφτούν
τις συγκεκριμένες
περιοχές, που επλήγησαν
από φωτιές και ακραία
καιρικά φαινόμενα

Ο τουρισμός MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events)
αποτελεί το «χρηματιστήριο» στη
βιομηχανία τουρισμού. Το αρκτικόλεξο αναφέρεται στον ομαδικό
τουρισμό αναφορικά με την κράτηση, τη διευκόλυνση των συνεδρίων, των σεμιναρίων και άλλων
εκδηλώσεων στην παγκόσμια
βιομηχανία των ομαδικών εκδηλώσεων.
Και σε αυτόν τον τομέα η χώρα
μας καταγράφει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους
επαγγελματίες της γερμανικής
αγοράς για συνεδριακό τουρισμό
στην Ελλάδα. Με αυτήν τη διαπίστωση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας στη Διεθνή Έκθεση MICE
Τουρισμού ΙΜΕΧ 2022 της
Φρανκφούρτης, μία από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές εκθέσεις παγκοσμίως με αντικείμενο τις επαγγελματικές συναντήσεις, τα συνέδρια, τα events
και τα ταξίδια κινήτρων.
Ο ΕΟΤ φιλοξένησε 21 συνολικά
εκπροσώπους του συνεδριακού
τουρισμού, τα γραφεία συνεδρίων και επισκεπτών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, συνεδριακά
κέντρα, επαγγελματίες συνεδριακού τουρισμού και τουρισμού κινήτρων, καθώς και ξενοδοχεία με συνεδριακές υποδομές. Στη διάρκεια της έκθεσης,
το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν πολλά στελέχη εταιρειών του κλάδου από όλον τον κόσμο, προκειμένου να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών
κινήτρων στην Ελλάδα.
Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 2.300 εκθέτες, ενώ την επισκέφθηκαν περίπου 9.000 άτομα
από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και 3.000 buyers.
Ρ.Σ.
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Αναζητούνται «καύσιμα» για το χρηματιστήριο

Νέο κατάστημα Marks &
Spencer στην Καλαμάτα

Η

αργή απαξίωση των αποτιμήσεων, με ταυτόχρονη
επιστροφή της εικόνας συναλλακτικής απονεύρωσης, προβληματίζει τους αναλυτές, οι οποίοι επισημαίνουν πως θα πρέπει
άμεσα να υπάρξει αύξηση του τζίρου και «ξύπνημα» μετοχών της
μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, προκειμένου το ελληνικό
χρηματιστήριο να ζωντανέψει.
Τεχνικά, πάρα πολλά για τον Γενικό Δείκτη θα κριθούν στη ζώνη
στήριξης των 899 - 879, όπου συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων. Αν παραβιαστεί, οι
επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται
στις 843 και 818 - 784 μονάδες (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε περίπτωση ανοδικής διαφυγής υψηλότερα των 904, οι αγοραστές μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο τις 931, 944 και 950 μονάδες. Η ίδια εικόνα και για τον
FTSE25, με την αποφασιστική ζώνη να εντοπίζεται στις 2.170 - 2.125 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών, αλλά
και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Καταστρατήγηση της ζώνης στήριξης 2.170 - 2.125 θα δώσει πίεση προς τις
2.090 και 2.010 μονάδες.

Aegean: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες τον Μάιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική ανάκαμψη στην επιβατική κίνηση
κατέγραψε η Aegean τον Μάιο του τρέχοντος
έτους, μεταφέροντας περισσότερους από 1
εκατ. επιβάτες μόλις κατά την έναρξη της νέας
καλοκαιρινής περιόδου. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση, η Aegean μετέφερε
περισσότερους από 565 χιλ. επιβάτες στο δίκτυο
εξωτερικού και περίπου 461 χιλ. επιβάτες στο
δίκτυο εσωτερικού, έχοντας επαναφέρει το 85%
των συχνοτήτων της σε σχέση με το 2019. Χαρακτηριστικό των παραπάνω επιδόσεων είναι ότι η εταιρεία μετέφερε σε έναν μήνα σχεδόν όσους επιβάτες είχε μεταφέρει αθροιστικά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο συντελεστής πληρότητας τον Μάιο έφτασε σε
σχεδόν 79%, με μέσο όρο επιβατών 122 ανά πτήση, φτάνοντας μάλιστα τα προ πανδημίας επίπεδα κατά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Πτώση πωλήσεων για την Jumbo τον Μάιο
Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά τον Μάιο 2022 κατέγραψαν πτώση -4,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της. Κατά συνέπεια, στο πρώτο 5μηνο του 2022 οι πωλήσεις του ομίλου καταγράφουν συνολική αύξηση κατά 17% (έναντι αύξησης 25% κατά το τετράμηνο του 2022). Οι πωλήσεις του Μαΐου 2022 συγκρίνονται με την ισχυρή ζήτηση του Μαΐου του 2021 αμέσως
μετά το πολύμηνο κλείσιμο των καταστημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες και τους αυστηρούς περιορισμούς που ακολούθησαν στην Ελλάδα. Επίσης, η αρρυθμία που προκάλεσαν τα αλλεπάλληλα λοκντάουν λιμανιών στην Κίνα
λόγω της Covid-19, μαζί με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα ελληνικά λιμάνια, επιδείνωσαν την τροφοδοσία της αγοράς, προκαλώντας καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων.

Η εταιρεία Marks & Spencer, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για τη διεύρυνση του δικτύου της στην Ελλάδα και
την ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια fashion retail αγορά, παρουσίασε
το νέο της κατάστημα στην πόλη της Καλαμάτας. Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα Marks & Spencer στην πόλη και το
27ο στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε επίσημα τη λειτουργία του στις 6 Ιουνίου 2022.

Alpha Trust: Διανομή μερίσματος
μεικτού 0,3426 ευρώ/μετοχή
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,3426
ευρώ ανά μετοχή προ φόρων και διάθεσης κερδών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι τη 15η Ιουνίου
2022. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις
21/06/2022. Παράλληλα, η ΓΣ της εισηγμένης ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση
έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, κατ’ άρθρο 114 του
Ν. 4548/2018.

Trastor: Έκδοση ομολογιακού
δανείου έως 20,45 εκατ.
H Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της από 3/6/2022 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά Συμβάσεων Καλύψεως,
πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 20.450.000
ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4548/2018 και του άρθρου 14 του
Ν.3156/2003. Διαχειριστής πληρωμών
ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.
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ΟΛΘ ΑΕ: Μνημόνιο συνεργασίας
με την ΟΛΠΑ ΑΕ

Στρατηγική συνεργασία Ομίλου
Μotor Oil και Microsoft Hellas

Νέα γραφεία στην Αθήνα για την Bain,
αναλαμβάνει CEO ο Δ. Ψαρρής

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει για πρώτη
φορά στην ελληνική αγορά την υπηρεσία
«Μετατροπή Συναλλαγών σε Δόσεις». H νέα
υπηρεσία, που παρέχεται μέσω της winbank,
επιτρέπει στους κατόχους πιστωτικών καρτών της τράπεζας να πληρώνουν με δόσεις τις
αγορές τους, ακόμη και στην περίπτωση που
η επιχείρηση με την οποία πραγματοποιούν
τη συναλλαγή δεν δίνει τη δυνατότητα δόσεων. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι πιστωτικών
καρτών της τράπεζας μπορούν να αποπληρώνουν γρήγορα και απλά, μέσω του winbank
web banking και του winbank mobile app,
έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εφάπαξ πληρωμές, αξίας από 30 ευρώ και άνω
που έχουν πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 30 ημερών.

Την επανεκλογή
Παπαλεξόπουλου στην προεδρία
του ΣΕΒ προτείνει το ΔΣ

Η Bain & Company, διεθνής εταιρεία συμβούλων
επιχειρήσεων, ανακοινώνει το άνοιγμα των γραφείων της στην Αθήνα ως αποτέλεσμα της διευρυνόμενης συνεργασίας της με σημαντικές ελληνικές
επιχειρήσεις και της αυξημένης ζήτησης για τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες της στη χώρα. Όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, το
γραφείο της Bain & Company στην Αθήνα σηματοδοτεί την επίσημη άφιξη στη χώρα μας μιας εκ των
κορυφαίων εταιρειών συμβούλων στον κόσμο. Η
Bain εξυπηρετεί πάνω από το 60% των 500 μεγαλύτερων εταιρειών διεθνώς (Global 500), δραστηριοποιείται σε 40 χώρες με 65 γραφεία και απασχολεί
περισσότερους από 14.000 εργαζομένους παγκοσμίως. CEO της Bain & Company Ελλάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ψαρρής.

Την επανεκλογή του κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη ως
προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΣΕΒ θα προτείνει το ΔΣ του συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος» με βασικό μήνυμα «Μαζί ανοίγουμε
δρόμους» και με hashtag #ElladaAvrio.

Σε μια νέα σημαντική κίνηση για τον ελληνικό λιμενικό κλάδο προχώρησαν η ΟΛΘ ΑΕ και
η ΟΛΠΑ ΑΕ, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας, με κύριο γνώμονα τη δημιουργία συνεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας και
για τους δύο οργανισμούς. Η υπογραφή του
μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τους Θάνο
Λιάγκο, εκτελεστικό πρόεδρο ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ,
και Παναγιώτη Τσώνη, διευθύνοντα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ της ΟΛΠΑ ΑΕ,
στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια», παρουσία του Ευάγγελου
Κυριαζόπουλου, γενικού γραμματέα Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, και στελεχών των δύο εταιρειών.

Prodea: Διανέμει μέρισμα
0,169€/μετοχή
Η Prodea ανακοίνωσε προς τους μετόχους
ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε
τη διανομή μερίσματος ποσού 0,279 ευρώ
ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2021. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,110 ευρώ σε συνέχεια της από 7 Δεκεμβρίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα
ανέρχεται σε 0,169 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό). Από την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται
στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2021 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής
στο μέρισμα).

Credit Suisse: Αναμένει ζημίες
στο β’ τρίμηνο
Η Credit Suisse αναμένεται να εμφανίσει ζημίες σε επίπεδο ομίλου στο β’ τρίμηνο, ανέφερε η ελβετική τράπεζα, σε ένα ακόμη πλήγμα
για την ίδια. Η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική
τράπεζα εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τις
ζημιές δισεκατομμυρίων που καταγράφηκαν
το 2021 και από τις περαιτέρω ζημιές στο α’ τρίμηνο αυτού του έτους. Έχει περιγράψει το
2022 ως ένα μεταβατικό έτος, στο οποίο προσπαθεί να γυρίσει σελίδα σε δαπανηρά σκάνδαλα που οδήγησαν σε μια συνολική σχεδόν
αναδιάρθρωση της διοίκησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

τις 7/6/2022 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜοU) μεταξύ του Ομίλου Motor Oil
και της Microsoft Hellas για την περαιτέρω
ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος του ομίλου.
Με τη νέα αυτή στρατηγική συμφωνία η Microsoft
και η Motοr Oil πρόκειται να συνεργαστούν στη βάση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου
Motοr Oil, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής
αποδοτικότητας, την παροχή νέων εξατομικευμένων πελατοκεντρικών υπηρεσιών και την επίτευξη
της ψηφιακής ανάπτυξης, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο Όμιλος Motοr Oil, που φέτος
συμπληρώνει 50 χρόνια δραστηριότητας, παραμένει μια ενεργειακή ηγέτιδα δύναμη και εξελίσσεται
διαρκώς με στρατηγικές συνεργασίες που διευρύνουν αλλά και μετασχηματίζουν βιώσιμα τη λειτουργία του. Στη φωτογραφία από αριστερά προς
δεξιά: Νίκος Γιαννακάκης, γενικός διευθυντής
Πληροφορικής του Ομίλου Motor Oil, Θεοδόσης
Μιχαλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Βασίλης Αναστασίου, διευθυντής Υποδομών και Λειτουργίας
Πληροφορικής Ομίλου, Ναντίν Κάραλη, commercial director, Corporate Accounts & SME, Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας.

Πειραιώς: Νέα υπηρεσία
μετατρέπει τις συναλλαγές
σε δόσεις
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Να τριτώσει το καλό…
Σ

το Πανθεσσαλικό του Βόλου
δεν θα πέφτει καρφίτσα απόψε.
Εξαντλήθηκαν και τα 18.000 εισιτήρια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο (21.45 Nova,
Alpha), στο τρίτο ματς του ομίλου του
Nations League. Επιτέλους, τα εθνικά
χρώματα θα έχουν βοήθεια από την
κερκίδα, ενώ την τελευταία πενταετία
οι διεθνείς μας έπαιζαν μπροστά σε
συγγενείς και φίλους.
Μετά τα δύο εκτός έδρας νικηφόρα
αποτελέσματα, 1-0 με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ και με το ίδιο
σκορ κόντρα στο Κόσοβο στην Πρίστινα, με ισάριθμα γκολ του Μπακασέτα,
θα τριτώσει το καλό για την Εθνική; Όχι
και τόσο εύκολα.
Οι Κύπριοι, με προπονητή τον άλλοτε
παίκτη και προπονητή της ΑΕΚ Νίκο
Κωστένογλου, είναι αξιόμαχο σύνολο

και το κυπριακό ποδόσφαιρο έκανε
κατηγορία στη διοργάνωση και αυτό θα
γίνει μόνο αν τερματίσει στην πρώτη
βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια.
θέση του ομίλου. Ο Ουρουγουανός
Μόλις την περασμένη Δευτέρα η ΕθνιΓκουστάβο Πογιέτ θα στερηθεί τις
κή Ελπίδων της Κύπρου διέλυσε 3-0
υπηρεσίες του τραυματία δεξιού μπακ
την αντίστοιχη ελληνική στο γήπεδο
του Παναθηναϊκού Γιάννη Κώτσιρα,
του Εθνικού Άχνας για τα τελικά του
αλλά έχει για τη θέση αυτή και τον Ρότα
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με την
της ΑΕΚ, αλλά και τον Άγγλο Τζορτζ
Ελπίδων έπαιζαν παίκτες όπως ο ΤζοΜπάλντοκ (με γιαγιά Ελληνίλάκης και ο Σουρλής
δα) που άρεσε στο νικηφόρο
του Ολυμπιακού, ο ΛύΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1-0 με τους Κοσοβάρους.
ρατζης και ο Κούτσιας Ελλάδα........................6
Κάτω από τα δοκάρια θα κάτου ΠΑΟΚ, ο Διαμαν- Κόσοβο .......................3 τσει ο Βλαχοδήμος, δεξιά ο
τής του ΟΦΗ, ο Ζαγα- B. Ιρλανδία..................1 Μπάλντοκ και αριστερά ο Τσιρίτης της Πάρμα, ο Κύπρος .......................1 μίκας. Κεντρικό αμυντικό δίΜπότος της ολλανδιδυμο ο Μαυροπάνος με τον
κής Ινγκλς.
Χατζηδιάκο. Στη μεσαία γραμμή, ΜάνΤο Nations League είναι ένας παταλος, Μπακασέτας, Σιώπης και στην
ράλληλος δρόμος, πέραν των προκριεπίθεση, Μασούρας, Παυλίδης (Γιαματικών, για τα τελικά του Euro 2024
κουμάκης) και Λημνιός.
που θα γίνουν στη Γερμανία. Σε πρώτη
Την προσεχή Κυριακή στο ίδιο γήπεδο
φάση η Εθνική θα πρέπει να ανέβει
η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο.

Σήμερα
21.45: Ελλάδα - Κύπρος
21.45: Κόσοβο - Βόρεια Ιρλανδία

4η αγωνιστική - 12 Ιουνίου
16.00: Βόρεια Ιρλανδία - Κύπρος
21.45: Ελλάδα - Κόσοβο

5η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
19.00: Βόρεια Ιρλανδία - Κόσοβο
21.45: Κύπρος - Ελλάδα

6η αγωνιστική - 27 Σεπτεμβρίου
21.45: Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία
21.45: Κόσοβο - Κύπρος

Ελλάδα - Κύπρος για το
Nations League με 18.000
κόσμο στο Πανθεσσαλικό
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Το ΠΔ για τη Νέα Τούμπα δεν φτάνει…
Στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε υποσχεθεί γήπεδο στο ΠΑΟΚ.
Προχθές υπογράφτηκε το Προεδρικό Διάταγμα από την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και όλα πλέον θα πάρουν τον δρόμο τους. Στόχος είναι
το 2026, που ο «δικέφαλος του
Βορρά» θα γιορτάζει τα 100 χρόνια
από την ίδρυσή του, να μπει στο καινούργιο γήπεδο, εκεί όπου στεγάζεται τώρα το παλιό. Μέχρι τότε και
όταν οι μπουλντόζες γκρεμίσουν
την παλιά Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα παίζει στο Καυταντζόγλειο. Ωστόσο,
υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα που
πρέπει να λυθεί. Όπως με ενέργειες της κυβέρνησης δόθηκαν χρήματα μέσω του Δήμου Αθηναίων
για «συνοδά» έξοδα στο νέο γήπεδο
του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
(215 εκατ. ευρώ) και στην ΑΕΚ για

Χλεύαζαν… ναζιστικά
τους Γερμανούς
Μεθυσμένοι Άγγλοι οπαδοί συγκρούστηκαν
με την αστυνομία του Μονάχου πριν από το ματς
Γερμανία - Αγγλία 1-1. Οι Άγγλοι χλεύαζαν τους
Γερμανούς πολίτες κάνοντας ναζιστικούς χαιρετισμούς, τραγουδούσαν τραγούδια των ναζί στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στα δωμάτιά τους
βρέθηκαν βεγγαλικά. Η αστυνομία έκανε επτά
συλλήψεις. Κινδυνεύουν με άμεση φυλάκιση
έως και δέκα μηνών.

Οδυσσέας, Αθανασιάδης
στους κορυφαίους

την υπογειοποίηση στην «ΟΠΑΠ
Arena - Αγια-Σοφιά» (30 εκατ. ευρώ), έτσι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ξαναθέσει ανάλογο ζήτημα στην κυβέρ-

νηση, όπως το έχει κάνει και στο
παρελθόν, από τη στιγμή που ο Ιβάν
Σαββίδης ανακοίνωσε ότι θέλει να
φτιάξει τη Νέα Τούμπα.

Στο τέλος
ισοφαρίζουν
οι Άγγλοι

Δυο Έλληνες γκολκίπερ είναι στις πρώτες θέσεις με τις περισσότερες αποκρούσεις στο
Champions League τη σεζόν που τελείωσε. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος της Μπενφίκα, που έκανε 38 σε 10 παιχνίδια, και ο
Γιώργος Αθανασιάδης της μολδαβικής Σερίφ, με 29 σε 6 ματς. Πρώτος ο Κουρτουά της
Ρεάλ Μαδρίτης με 61 μέχρι και τον τελικό και
δεύτερος ο Τζερόνιμο Ρούλι της Βιγιαρεάλ με 41
μέχρι και τον ημιτελικό.

Τέσσερα χρόνια
αποκλεισμός

Αυτήν τη φορά, στο τέλος δεν κέρδισαν οι Γερμανοί, όπως λέει το «δόγμα Λίνεκερ», αλλά
ισοφάρισαν οι Άγγλοι. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι του Μονάχου για το Nations League.
Ο Χόφμαν το γκολ των Γερμανών, ισοφάρισε με πέναλτι ο Χάρι Κέιν προς το τέλος. Στο άλλο
ματς του ομίλου, Ιταλία - Ουγγαρία 2-1, πέρασε πρώτη στον όμιλο η «σκουάντρα ατζούρα».

Ολλανδική μπασκετοποίηση
του ποδοσφαίρου
Παγκόσμιο σάλο προκάλεσε το πιλοτικό πρόγραμμα των Ολλανδών στο
πρωτάθλημά τους. Θέλουν να παίζεται «καθαρός» χρόνος 30 λεπτών σε
κάθε ημίχρονο, όπως στο μπάσκετ, να υπάρχει απεριόριστος αριθμός αλλαγών, όπως στο μπάσκετ, η κίτρινη κάρτα να ισοδυναμεί με αποβολή
πέντε λεπτών και τα πλάγια άουτ να παίζονται με τα πόδια. Θα εφαρμοστεί
του χρόνου στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της χώρας.

Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για τέσσερα χρόνια τιμωρήθηκε ο οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι που στη διάρκεια των πανηγυρισμών
για την κατάκτηση του τίτλου κατά την εισβολή
στον αγωνιστικό χώρο χτύπησε τον γκολκίπερ
της Άστον Βίλα Ρόμπιν Όλσεν. Τον κατέγραψαν
οι κάμερες, η Σίτι τον παρέδωσε η ίδια στην
αστυνομία, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο
1.000 ευρώ από το δικαστήριο.

Αλλού συμφωνούν
κι αλλού στηρίζουν!
Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία Αυγενάκη
για τη δημιουργία επαγγελματικής διαιτησίας, που
θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την ΕΠΟ. Ο νέος
πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος τόνισε ότι η
διαιτησία θα μείνει στην ΕΠΟ. Οι δυο υπερκείμενες
συνομοσπονδίες του ποδοσφαίρου, FIFA/UEFA,
συμφώνησαν με τον Αυγενάκη, αλλά στηρίζουν τον
Μπαλτάκο! Μύλος.
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• H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τη
μαμά της δείπνησε στο εστιατόριο
του αγαπημένου της Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.
• Αγγελική Νικολούλη: Ο κούκλος γιος της Κωνσταντίνος
Μουσούλης, εκτός από τη σκηνοθεσία, ασχολείται επαγγελματικά και με το κικ μπόξινγκ.
• Γιώργος Χρανιώτης. «Στα 14 μου με
προσέγγισαν για ναρκωτικά. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο με όσα μου
έχουν συμβεί», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

O Armani αποθεώνει
τη Μεγαλόνησο

POLITICAL ΑRT

Τ

α απόκρημνα παράλια
του κρητικού Νότου με
φόντο τη χερσόνησο της
φημισμένης παραλίας
Τριόπετρα επέλεξε ο ιταλικός οίκος μόδας του Giorgio Armani για
τη φωτογράφιση της νέας του κολεξιόν!
Ο διάσημος σχεδιαστής, που
απολαμβάνει κάθε καλοκαίρι μέρος των διακοπών του στα Χανιά,
αποτίει τον προσωπικό του φόρο
τιμής στον μυθικό βασιλιά Μίνωα
υμνώντας τις υπέροχες παραλίες
του Ρεθύμνου, στην πλευρά του
Λιβυκού Πελάγους.
Η παγκόσμια καμπάνια της νέας συλλογής του διάσημου designer με τίτλο «Giorgio Armani
Mare» αναδεικνύει την απαράμιλλη μελανή Ακουμιανή Γιαλιά, την παραλία του Αγίου Παύλου με την Κόμη της Βερενίκης να φιγουράρει
από πάνω του τα βράδια, αλλά και την κοιλάδα του
Αγίου Γεωργίου με τα τροπικά νερά και την αμμουδιά
με το βότσαλο.
Η φετινή, εμπνευσμένη κολεξιόν του Giorgio Armani αναδεικνύει τόσο το απαράμιλλο, μαγικό και συνάμα άγριας ομορφιάς τοπίο του νησιού όσο και τα
brand ρούχα του που εναρμονίζονται με αυτό: εκπληκτικά μαγιό, βραδινά κοστούμια, αέρινες πουκαμίσες,
βερμούδες, καπέλα αλλά και κοσμήματα, όλα «λουσμένα» στο φωτεινό γαλάζιο του ουρανού και του ελληνικού ήλιου.
Πέντε διάσημα μοντέλα -γυναίκες και άντρες- κατέφθασαν αεροπορικώς από το εξωτερικό, με την Πολωνέζα καλλονή Daga Ziober, την εκπληκτικής ομορ-

• Από σαράντα κύματα η σχέση
του επιχειρηματία Δημήτρη Φιντιρίκου με την αθλήτρια Κατερίνα Δαλάκα. «Σύννεφα» και πάλι
στη σχέση τους.
• Συγκίνησε ο Χρήστος Χολίδης για
τον πατέρα του: «Φοβόταν τον κορονοϊό και τελικά έχασε τα νεφρά του».
• Μέγας φαν του τράπερ Snik είναι ο 14χρονος γιος του Νίκου
Καρβέλα και της Αννίτας Πάνια.

φιάς Anna Francesca και τον
αθλητή του τζούντο Julian Schneyder ανάμεσά τους.
Τα φωτογραφικά και κινηματογραφικά συνεργεία καθώς και το
beauty crew που ανέλαβαν το
πρότζεκτ εργάστηκαν για ώρες
και οι πρώτες φωτογραφίες από
το photoshooting κυκλοφόρησαν
στο διαδίκτυο.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, την παραγωγή ανέλαβε η
ιταλική D’Aria με την υποστήριξη
της ελληνικής εταιρείας Fixer in
Crete, τη φωτογράφιση το διάσημο δίδυμο Bruno and Nico, το μακιγιάζ η Chiara Guizzetti και το fashion styling o Mauro Demestria.

Τον έχει μαγέψει η Κρήτη
Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, η 64 μέτρων πολυτελέστατη θαλαμηγός του Giorgio Armani «Main» δένει στο
λιμάνι της Σούδας. Ο Ιταλός σχεδιαστής έχει πάθος με
τη Μεγαλόνησο, λατρεύει την ιστορία της, τα τραγούδια, τα παραδοσιακά φαγητά, ενώ έχει αποκτήσει κι
αρκετούς φίλους, οι περισσότεροι ντόπιοι, απλοί νησιώτες. Απολαμβάνει τα μπάνια του στο Μαράθι, στην
αγαπημένη παραλία του αείμνηστου Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, αποφεύγοντας διακριτικά την κοσμοπολίτικη και γεμάτη από τουρίστες θάλασσα της Αγίας
Μαρίνας.
Το 2013 επισκέφθηκε πρώτη φορά τα Σφακιά και
έμεινε άφωνος από το γραφικό χωριό των 300 κατοίκων. Κολύμπησε στα Γλυκά Νερά και στην παραλία
των Μαρμάρων κι από τότε ανανεώνει το καλοκαιρινό
ραντεβού του με το νησί.

• Η Έλλη Κοκκίνου θα τραγουδήσει
στον γάμο του Μαυρίκιου Μαυρικίου
που θα τελεστεί στις 28 Αυγούστου
στην Κύπρο.
• Η σχεδιάστρια μόδας Ορσαλία
Παρθένη έκανε δοκιμαστικό για
το νέο «GNTM» για τη θέση του
κριτή.
• Ο αρχισυντάκτης του «Shopping
Star» Στέλιος Σεβδαλής αποχωρεί
από την εκπομπή, έπειτα από έξι
χρόνια. Δεν τα βρήκε οικονομικά με
την παραγωγή.
• Η Μαριάννα Λάτση και η Μαρινέλλα ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του Τάκη Ζαχαράτου
στο birthday πάρτι του!
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η λατρεμένη του Μήτση

Αποκάλυψη-σοκ

Η τύχη τής χαμογέλασε

Η Ιωάννα Τούνη κατέρριψε τον
μύθο της «τέλειας γυναίκας»
που προωθεί συστηματικά στα
social media. Για πρώτη φορά η
influencer αποκάλυψε πως πάσχει από γυροειδή αλωπεκία,
ένα σοβαρό αυτοάνοσο που προκαλεί απώλεια μαλλιών: « Έχω
άπειρες ατέλειες, κάνω photoshop στις φωτογραφίες μου και
έχω ψυχοσωματικά προβλήματα, όπως ο τριχοφάγος που παθαίνω τα τελευταία χρόνια με
όλες αυτές τις καταστάσεις που
έχουν συμβεί στη ζωή μου».

A

πίθανο ντοκουμέντο! Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον
γάμο της αείμνηστης ηθοποιού Μήτσης Κωνσταντάρα ανάρτησε στο Instagram ο παλαίμαχος δημοσιογράφος και ανιψιός της Δημήτρης Κωνσταντάρας. Ο διάσημος μπαμπάς του Λάμπρος και η κωμική πρωταγωνίστρια ήταν αδέλφια και κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής τους καριέρας έπαιζαν μαζί, σχεδόν σε
κάθε ταινία. Για την υπέροχη θεία του, ο πρώην παρουσιαστής ανέφερε: «Αν και τη λάτρευα τη θεία μου τη Μήτσα (Μήτση το… καλλιτεχνικό της), δεν θυμάμαι πότε ακριβώς παντρεύτηκε τον συμπαθέστατο Σωτήρη Καρκούλια. Μέσα στη δεκαετία του ’60 πάντως. Δεν
ήταν ο πατέρας μου κουμπάρος. Ήταν ο αρθρογράφος και εκδότης
Σάββας Κωνσταντόπουλος. Δεν κράτησε πολύ ο γάμος τους. Υπέροχη γυναίκα. Δυστυχώς πέθανε μόνη της, στο κρεβάτι της και τη
βρήκε εκεί η ξαδέλφη μου Σίσσυ και με ειδοποίησε».

Βουνό με βουνό δεν σμίγει, αλλά στο Σεντ Τροπέ όλα είναι πιθανά! Η Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία
απολαμβάνει πολυτελείς διακοπές με τον σύζυγό της πρίγκιπα Νικόλαο στη Γαλλική Ριβιέρα,
ανακοίνωσε με ενθουσιασμό τη γνωριμία της με
τον αυτοκράτορα της γιαπωνέζικης κουζίνας
Νόμπου Ματσουχίτσα: «Λένε ότι όταν ο μαθητής
είναι έτοιμος, εμφανίζεται ο δάσκαλος. Ευχαριστώ που μοιράστηκες τόσες πολλές γνώσεις σου.
Το κέφι σου για ζωή είναι μεταδοτικό. Αιώνια ευγνώμων για τον χρόνο που περάσαμε μαζί!».

Επιστροφή στην Ελλάδα

Πήγαινε γυρεύοντας!
Πόζα-αλφάδι για τον φυσιολάτρη Παντελή
Καναράκη. Ξάπλωσε στον κορμό ενός πεύκου, αλλά δεν υπολόγισε τις συνέπειες:
«Δεν είναι εύκολες οι πόζες, παιδιά. Για να
πετύχω αυτή, γέμισα με ρετσίνι από τα πεύκα. Και στα ρούχα και στα μαλλιά και στο κεφάλι! Η φωτογραφία είναι συλλεκτική όμως,
γιατί έτσι όπως πάει τα δάση μας μόνο σε
φωτό θα τα βλέπουμε».

Περήφανος μπαμπάς
Αγέρωχος, με καμάρι και χαμόγελο, ο Γιάννης Δημαράς φωτογραφήθηκε με τους γιους του. Ο πρώην βουλευτής πόζαρε δίπλα
στον ένστολο Αλέξανδρο, που κατάφερε να κάνει το όνειρό του
πραγματικότητα υπηρετώντας μόνιμα τη «μαμά πατρίδα». «Τα
δύο παλικάρια μου! Ο Παύλος και ο Αλέξανδρος. Την ημέρα της
ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης του Αλέξανδρου στα ΟΥΚ»,
έγραψε συγκινημένος στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook.

Ο «τυφώνας» Άννα Βίσση σάρωσε στην Αμερική! Οι sold out συναυλίες της στην ομογένεια
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής, η pop star ευχαρίστησε δημόσια τον κόσμο για τη θερμή
υποδοχή που της επιφύλαξε: «Η περιοδεία μου
στη Βόρεια Αμερική έφτασε στο τέλος της και είμαι πολύ χαρούμενη που τραγούδησα μπροστά
στο καλύτερο κοινό όλων των εποχών! Είμαστε
Έλληνες και γιορτάζουμε τη ζωή με μουσική όσο
κανένας άλλος».
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Ματίνα Ματούλα,
ειδικός ορθοδοντικός

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Αντιμετωπίστε το φαινόμενο
του βρυγμού

Ο

ι ρυθμοί της καθημερινότητας δημιουργούν αυξημένα επίπεδα στρες. Ως
αποτέλεσμα προκαλούνται σε πολλές
περιπτώσεις μια σειρά σωματικών αντιδράσεων. Σε σχέση με τα δόντια ο βρυγμός, ή
ευρέως γνωστός ως «τρίξιμο των δοντιών», είναι
μία από τις πιο κοινές αντιδράσεις σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η ειδική ορθοδοντικός
Ματίνα Ματούλα μάς εξηγεί τι είναι ο βρυγμός και
πότε μας συμβαίνει.
«Το τρίξιμο των δοντιών κατά τη διάρκεια του
ύπνου και ορισμένες φορές και της ημέρας αποτελεί μια συνήθεια κατά την οποία ο ασθενής
δαγκώνει ή τρίζει με δύναμη τα δόντια του. Το ενδιαφέρον στο φαινόμενο του βρυγμού είναι ότι
δεν το αντιλαμβάνονται πάντοτε οι ασθενείς.
Ωστόσο, είθισται να δημιουργούνται πονοκέφαλοι, πόνοι στην περιοχή της κροταφογναθικής
άρθρωσης, μυϊκοί πόνοι στην περιοχή του προσώπου ή/και του αυχένα, δυσκολία στην πλήρη
διάνοιξη του στόματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
βρυγμός μπορεί να αφορά και τα παιδιά. Υπολογίζεται ότι δύο στους δέκα ενήλικες αντιμετωπίζουν σωματικά προβλήματα που προέρχονται
από βρυγμό. Επιπλέον, τα συμπτώματα του βρυγμού στα δόντια είναι ιδιαίτερα εμφανή και μάλιστα αποτελούν και το βασικό σημείο από το οποίο
γίνεται η διάγνωση της πάθησης.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται οδοντική φθορά,

ρωγμές ή ακόμα και μικροκατάγματα, ενώ μπορεί
το υπερβολικό σφίξιμο των δοντιών να οδηγεί και
σε υποχώρηση και φλεγμονή των ούλων», αναφέρει η ειδικός και συμπληρώνει ότι «εκτός από το
στρες που αποτελεί και τον βασικό παράγοντα για
την ανάπτυξη του βρυγμού, υπάρχουν και άλλες
συνήθειες που τον προκαλούν, όπως το κάπνισμα,

Ο ρόλος των γονιών
Ο ρόλος του γονέα είναι σημαντικός, ώστε
να μειωθεί ο βρυγμός στα παιδιά. «Βοηθήστε αρχικά τα παιδιά να χαλαρώσουν πριν
από τον ύπνο, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα
στρες. Δοκιμάστε ένα απαλό μασάζ στους
μυς της γνάθου. Φυσικά, υπάρχει η βοήθεια της ορθοδοντικής. Αν το φαινόμενο
είναι έντονο, η διόρθωση της θέσης του
δαγκώματος μπορεί να μειώσει το πρόβλημα. Πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει η
τοποθέτηση ενός κινητού μηχανισμού που
δεν εμποδίζει την ανατολή των μόνιμων
δοντιών και ταυτόχρονα αποφεύγεται η
φθορά τους μέσω του συχνού τριξίματος.
Φροντίστε, ώστε το παιδί σας να πίνει αρκετό νερό. Πολλές φορές η συνήθεια του
τριξίματος των δοντιών συνδέεται με την
αφυδάτωση», αναφέρει η κυρία Ματούλα.

η καφεΐνη, η κατανάλωση αλκοόλ. Συμβαίνει,
όμως, και στα παιδιά. Το 15% έως 30% των παιδιών
μικρής ηλικίας σφίγγει ή τρίζει τα δόντια του. Οι
κύριες περίοδοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι όταν ανατέλλουν τα πρώτα νεογιλά δόντια στο
στόμα, αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία κατά την
περίοδο αντικατάστασης των νεογιλών δοντιών με
τα μόνιμα. Ο βρυγμός στα παιδιά προκαλεί όπως
και στους ενήλικες διάφορες ενοχλήσεις, όπως
πονοκεφάλους, πόνους στη γνάθο ή/και φθορά
των δοντιών», τονίζει η κυρία Ματούλα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η κατασκευή ενός νάρθηκα, ο οποίος, εκτός της προστασίας που παρέχει στα δόντια, σταθεροποιεί
συνάμα το κλείσιμο του στόματος και χαλαρώνει
τους μυς και τις κροταφογναθικές αρθρώσεις. Σε
περίπτωση που ο βρυγμός συνυπάρχει μαζί με
άλλα σωματικά ή ψυχικά προβλήματα, κρίνεται
απαραίτητο ο ασθενής να επισκεφθεί γιατρό αντίστοιχου κλάδου, ώστε να αντιμετωπίσει συλλήβδην το πρόβλημα.

Είναι ευρέως γνωστός ως «τρίξιμο
των δοντιών» και είναι μία από τις
πιο κοινές αντιδράσεις σε μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού
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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)
Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο,
όπου θα δεχτεί τη θετική ενέργεια του Δία, που
βρίσκεται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το
δικό σας. Είναι μέρα υπερβολής και ίσως να την
έχετε ανάγκη, για να νιώσετε ότι κάποια στιγμή
οφείλουν κάποιοι να σας κακομαθαίνουν.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Εσάς που έχετε γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο,
θα σας απασχολήσουν σήμερα επαγγελματικά
θέματα, αλλά και ανησυχίες που αφορούν την
υγεία σας. Ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να
αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες και να
δείτε τη λήψη τροφής ως ένα μέσο επιβίωσης και
χαράς, χωρίς να εκτονώνετε τα συναισθήματά
σας σε αυτή.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Εσείς οι επικοινωνιακοί του ζωδιακού θα έχετε
σήμερα μια επιτυχία, ή μια αναγνώριση, που μάλλον την περιμένατε. Σημασία έχει ότι κάποια εξέλιξη θα σας φέρει πιο κοντά στα σχέδιά σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Σήμερα θα βρεθείτε κοντά σε αγαπημένα σας
πρόσωπα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα ξεπεράσετε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, που σας
έχει ταλαιπωρήσει τις τελευταίες μέρες.

Σ

ήμερα θα υπάρξουν πολύ ευνοϊκές
συνθήκες για τα ζώδια του Αέρα
(Διδύμους, Ζυγό και Υδροχόο), εφόσον η
Σελήνη περνά στον Ζυγό και δέχεται την
καλή ενέργεια του Δία. Βέβαια, σήμερα οι
πλανήτες δεν δίνουν έντονες όψεις, αλλά λόγω
των σημαντικών ενεργειών που θα δεχτούμε τις
επόμενες μέρες παίρνουμε μια πρώτη γεύση από
γεγονότα και εξελίξεις που έρχονται.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Σήμερα η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
ευνοεί τις σχέσεις σας, αλλά και τους ανθρώπους
που παίζουν έναν πολύ σημαντικό και ενεργό ρόλο στη ζωή σας. Ίσως, μάλιστα, τα συναισθήματά
σας να είναι έντονα για ένα πρόσωπο της οικογένειάς σας.

(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, όπου κάποιες ψυχολογικές μεταπτώσεις δεν θα τις αποφύγετε, ενώ θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον σας μια υπόθεση που ίσως
να αφορά κάποια χρήματα.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η μέρα θα είναι ευχάριστη, ανάλαφρη και αρκετά συναισθηματική. Μπορεί επίσης να πάρετε μια ικανοποίηση από το παιδί σας, αν είστε γονείς, ή από ένα
αγαπημένο σας πρόσωπο.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Επαγγελματικές οι ενασχολήσεις σας σήμερα,
ενώ θα πάρετε ικανοποίηση από την εργασία σας,
όπως επίσης από μια παρουσία ή μια προσπάθειά
σας. Κάποιο πρόσωπο επίσης θα σας διδάξει ή θα
σας μάθει κάτι χρήσιμο.

Υδροχόος

Λέων

(23/7-22/8)
Η επικοινωνία σας θα είναι σήμερα αρκετά έντονη, αλλά και πολύ ευχάριστη. Ίσως, μάλιστα, να
ταξιδέψετε, να μετακινηθείτε ή να βρεθείτε σε
χώρους όπου θα πάρετε αρκετή χαρά και αγάπη
από τους άλλους.

(20/1-18/2)
Σήμερα θα έχετε επιτυχία σε μια προσπάθειά
σας, που μπορεί να αφορά την εργασία σας, όπως
επίσης μια πνευματική ή νομική υπόθεση. Η Σελήνη βλέπει σήμερα από θετική γωνία το ζώδιό
σας, οπότε οι των πρώτων ημερών θα νιώσετε
ισορροπία μέσα από τις σχέσεις σας.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Μια πολύ θετική μέρα για εσάς σε ό,τι αφορά τις
οικονομικές σας βλέψεις. Μάλιστα, μπορεί εσείς
του πρώτου δεκαημέρου να δεχτείτε ένα σημαντικό δώρο, ή θα φροντίσετε να σταθεροποιήσετε
μια νέα πηγή εισοδημάτων.

(19/2-20/3)
Αν για κάποιους λόγους σήμερα πρέπει να κάνετε
μια σημαντική αγορά, είστε στο σωστό τάιμινγκ.
Αφήστε σήμερα στην άκρη τις φοβίες σας και κακομάθετε για λίγο τον εαυτό σας, ενώ τα κοντινά
σας πρόσωπα θα συμμετάσχουν σε αυτήν σας την
απόφαση.
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#ELLI
Όλοι αρχίζουν να
συνειδητοποιούν
ότι οι
αναθεωρητικές
δυνάμεις, όπως
αυτές του Πούτιν
και του Ερντογάν,
δεν τιθασεύονται
με τον
κατευνασμό.
Χρειάζεται
συλλογική
και δυναμική
απάντηση

Ιστορικές και κρίσιμες ευθύνες
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Η

ατμόσφαιρα στα Ελληνοτουρκικά
μυρίζει μπαρούτι και ορθώς η Αθήνα βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση τόσο σε διπλωματικό όσο και σε
στρατιωτικό επίπεδο.
Η προαναγγελθείσα για σήμερα κοινή εμφάνιση Ερντογάν - Μπαχτσελί σε τουρκική στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο είναι βέβαιο ότι θα
προσθέσει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της επιθετικής ρητορικής που εσχάτως ακολουθεί η
Άγκυρα, με πολιορκητικό κριό την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.
Όπως παραδέχονται διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι, δεν είναι η πρώτη φορά που η
Τουρκία προβαίνει σε τέτοιου τύπου επιθετικές
και ανιστόρητες διεκδικήσεις. Είναι, όμως, η
πρώτη φορά που το κάνει τόσο συστηματικά, με
τέτοια ένταση και μια έτοιμη προπαγανδιστική
μηχανή, η οποία καθημερινά «χύνει δηλητήριο»
για τους Έλληνες στο χειμαζόμενο από τα οικονομικά προβλήματα εσωτερικό της γείτονος.
Η Αθήνα έχει απόλυτη επίγνωση -όχι τώρα,
εδώ και καιρό- της επικινδυνότητας της κατάστασης, για αυτό και επιδίδεται σε έναν πραγματικό μαραθώνιο για να αυξήσει την επιρροή
των φιλικών συμμάχων, να «μετακινήσει» τους
παραδοσιακά ισαποστάκηδες, να «ταρακουνήσει» όσους επιμένουν να θεωρούν χρήσιμο και
αναγκαίο τον Ερντογάν, να διαδώσει σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη ότι, σε αυτή την ιστορία, η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή
νομιμότητα, σε πείσμα του αναθεωρητισμού της
Άγκυρας.
Η πολιτική αυτή έχει αποδώσει ήδη σημαντι-

κούς καρπούς. Φάνηκε με την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκε με τη
σχετική, έστω, μεταστροφή της Γερμανίας και
την αναγνώριση από το Βερολίνο της ανάγκης
σεβασμού των κανόνων από την Τουρκία, αποτυπώθηκε στην προχθεσινή έκθεση-κόλαφο
για την Άγκυρα του Ευρωκοινοβουλίου.
Εβδομάδα με την εβδομάδα -και πάντα με
φόντο τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία- όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως αυτές του Πούτιν και του Ερντογάν, δεν τιθασεύονται με τον κατευνασμό. Χρειάζεται συλλογική και δυναμική απάντηση, όπως αυτή
που δόθηκε στον Ρώσο πρόεδρο από την
έναρξη του βάναυσου πολέμου στην Ουκρανία μέχρι σήμερα.
Ο Τούρκος πρόεδρος, στη μέγγενη των εσωτερικών του προβλημάτων και υπό τον υπαρκτό
φόβο να χάσει την παντοκρατορία του στις
επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν,
ανοίγει ολοένα και πιο πολύ τη βεντάλια των θεμάτων, τα οποία θα μπορούσε να προβάλει ως
πλαίσιο διαλόγου ύστερα από ένα θερμό επεισόδιο.
Οι απειλές του, όμως, δεν στρέφονται μόνο
εναντίον της Αθήνας και της Λευκωσίας. Στρέφονται ευθέως εναντίον της σταθερότητας και
της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει ιδιαίτερα υψηλή αξία σε αυτή την ταραγμένη συγκυρία της
παγκόσμιας ιστορίας.
Οι ΗΠΑ δείχνουν να έχουν κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος. Η Ευρώπη, ακόμα πε-

ρισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ΕΕ είναι
αυτή που «πληρώνει το μάρμαρο» της σύγκρουσης με τον αναθεωρητισμό του Πούτιν πιο
ακριβά από όλους τους υπόλοιπους.
Σήμερα, στη μία πλευρά της εικόνας θα στέκονται οι Ερντογάν - Μπαχτσελί, αγκαλιά με τον
αναθεωρητισμό τους, και στην άλλη οι ηγέτες
των Βαλκανίων, παρουσία του καγκελάριου
Σολτς στη Θεσσαλονίκη. Ο οικοδεσπότης κ. Κ.
Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να αναμένει αύριο
από τον Γερμανό καγκελάριο μια σημαντική τοποθέτηση έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
Άλλωστε, μετά τη διά ζώσης ενημέρωση που
του έκανε πρόσφατα, ο κ. Σολτς δεν μπορεί να
ισχυριστεί ούτε ότι δεν είδε (τους χάρτες της
«Γαλάζιας Πατρίδας») ούτε ότι δεν άκουσε όσα
απαράδεκτα, προκλητικά, ανυπόστατα και ανιστόρητα αρθρώνει καθημερινά ο πρόεδρος
Ερντογάν.
Η Αθήνα, όμως, δεν προσδοκά μόνο μια δήλωση από τον κ. Σολτς κατά την παρουσία του
στη Σύνοδο της Διαδικασίας Συνεργασίας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Προετοιμάζεται ήδη
πυρετωδώς για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στα
τέλη Ιουνίου, όπου, όπως έχει προαναγγείλει, ο
κ. Μητσοτάκης θα ξεδιπλώσει στους ομολόγους του όλο το φάσμα του τουρκικού αναθεωρητισμού, μαζί με τους κινδύνους από την επιθετική στρατηγική Ερντογάν. Το ίδιο θα πράξει
και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο ίδιο περίπου διάστημα.
Έκτοτε, ο καθένας θα είναι αντιμέτωπος με τις
ευθύνες του. Ιστορικές και κρίσιμες.

