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Editorial
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Στις ζαριές του Ερντογάν, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα

Η

ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τροφοδοτείται καθημερινά από την πλευρά της Άγκυρας και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η επιθετική ρητορική Ερντογάν, που
έφτασε μέχρι του σημείου να μας απειλεί πως θα μας
καταστρέψει σε… άπταιστα ελληνικά, πλαισιώνεται και
υποδαυλίζεται από πολεμικές κορόνες τόσο της αυλής
του όσο και των πολιτικών αντιπάλων του. Και αυτή η
πλειοδοσία επιθετικότητας και πολεμοκαπηλίας από
όλους τους «απέναντι» δεν φαίνεται να έχει καλό τέλος,
από τη στιγμή που έχουν αρχίσει ήδη όλοι να αυτοπαγιδεύονται στα λεγόμενά τους. Και με τον τουρκικό λαό να
παρακολουθεί και να βλέπει μόνο αποτυχίες, στην οικονομία, στη δημοκρατία, στα κοινωνικά δικαιώματα, στις
ευκαιρίες εξέλιξης και απασχόλησης, μια ακόμα «ήττα»,
μέσω μιας αναδίπλωσης που μόνο ως υποχώρηση θα
ερμηνευτεί, σημαίνει αυτομάτως και «μαύρο» στις επό-
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μενες εκλογές στον πρόεδρο που σέρνει τον χορό και
που μόλις ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του.
Στα καθ’ ημάς υπάρχει άλλο κλίμα, μακριά από τις
εξαλλοσύνες και τις ακρότητες της Τουρκίας. Υπάρχει
αποφασιστικότητα αλλά και ψυχραιμία, προετοιμασία
για οτιδήποτε προκύψει αλλά και νηφαλιότητα ώστε να
μη γίνουν λάθη, διάθεση για αποτροπή του «μοιραίου»
αλλά και σταθερότητα πως αν απαιτηθεί θα υπάρξει
απάντηση. Στο χαώδες πολιτικό σκηνικό των γειτόνων,
στην Αθήνα υπάρχει μια κυβέρνηση που τοποθετείται
μετρημένα χωρίς να αφήνει αναπάντητο τίποτα, ένας
πρωθυπουργός που διατηρεί και ενισχύει τις στρατηγικές συμμαχίες του προηγούμενου διαστήματος, ένα
ΥΠΕΞ που επιχειρηματολογεί με επίσημα έγγραφα, με
άρθρα του διεθνούς δικαίου και με τις καταχωρημένες
συνθήκες ειρήνης έναντι των ανιστόρητων και αβάσιμων τουρκικών ισχυρισμών και ένα πολιτικό προσωπικό
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που ξέρει να ομονοεί μπροστά στον εθνικό κίνδυνο. Και
βέβαια, υπάρχουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, πρόσφατα
ενισχυμένες αλλά πάντοτε παρούσες, άγρυπνοι φύλακες της εθνικής κυριαρχίας.
Ο Ερντογάν πιέζεται από τις αρνητικές δημοσκοπήσεις. Προσπαθεί να διασώσει το πολιτικό κεφάλαιό του
μέσα από λεονταρισμούς και τσαμπουκάδες, να διατηρήσει πάση θυσία τις ελπίδες επανεκλογής του κι ας
παίξει στα ζάρια τη χώρα του και τους πολίτες της. Αντιθέτως, ο Μητσοτάκης είναι βάσει των δημοσκοπήσεων
ο καταλληλότερος για να χειριστεί τα εθνικά θέματα,
διατηρεί απόλυτα συνεπή στάση στα όσα έχει θέσει
εξαρχής για τα εθνικά, αλλά και έτσι να μην ήταν, δεν θα
ρίσκαρε ποτέ το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων. Και
το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης το βλέπουν, εντός
και εκτός, φίλοι, σύμμαχοι και εχθροί.
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Ο Μητσοτάκης
«αδειάζει»
το Επικρατείας και
το ευρωψηφοδέλτιο

Σ

ε πλήρη αναμόρφωση των ψηφοδελτίων του Επικρατείας και των ευρωεκλογών θα προχωρήσει
ο πρωθυπουργός, ανεξάρτητα από τον χρόνο που
θα διεξαχθούν οι εκλογές. Η κίνηση θεωρείται
προαποφασισμένη και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι από τους πέντε βουλευτές που έχουν εκλεγεί με
το Επικρατείας υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μη μετέχει
κανείς εξ αυτών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Όλα τα σενάρια θέλουν τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Πικραμμένο να αποχωρεί, ενώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει ο Χρήστος Ταραντίλης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα είναι
υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας, ενώ για τον
Θόδωρο Σκυλακάκη ακούγεται πως θα δώσει τη μάχη του
σταυρού στην Ηλεία. Ερωτήματα υπάρχουν για τον Γιώργο
Γεραπετρίτη. Αρχικά τα σενάρια που υπήρχαν για τον
υπουργό Επικρατείας ήταν πως θα μετακινηθεί στην Α’ Πειραιά, ωστόσο η υποψηφιότητα της Δόμνας Μιχαηλίδου στη
συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια άλλαξε τα δεδομένα.
Ο μόνος σίγουρος για μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος πιθανότατα θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου μόλις προκηρυχθούν εκλογές προκειμένου να αποχωρήσει ο Γιάννης Οικονόμου για να διεκδικήσει την επανεκλογή του
στη Φθιώτιδα. Επίσης, ακούγεται το όνομα του Άκη Σκέρτσου, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη θα είναι τελικά εκ νέου
υποψήφια στα Χανιά. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τη λίστα υποψηφίων που θα δημιουργήσει είναι να στείλει
ένα μήνυμα ανανέωσης και διεύρυνσης της κεντροδεξιάς
παράταξης με νέα πρόσωπα, τα οποία δεν θα προέρχονται
απαραίτητα από τον χώρο της ΝΔ. Ήδη η ΝΔ προχωρά σε

«λίφτινγκ» των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων σε όλες τις
εκλογικές περιφέρειες με την ένταξη εξωκοινοβουλευτικών στελεχών αλλά και νέων προσώπων με στόχο την
ισχυροποίηση της κεντροδεξιάς παράταξης.

Το ευρωψηφοδέλτιο
Η ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλογών θα
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και τους «γαλάζιους» ευρωβουλευτές, καθώς ορισμένοι αναμένεται να αφήσουν
τις Βρυξέλλες για να δώσουν τη μάχη του σταυρού εντός
ελληνικών συνόρων. Όλα δείχνουν ότι η Μαρία Σπυράκη
θα είναι υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ ακούγεται
και η επιστροφή της Ελίζας Βόζεμπεργκ στην Α’ Αθήνας.
Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης θέλουν να είναι εκ
νέου υποψήφιοι στην Ευρωβουλή, αν και ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου έχει συμπληρώσει δύο θητείες στις Βρυξέλλες. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο
οποίος φέρεται να συζήτησε το ζήτημα τις μέρες του συνεδρίου της ΝΔ με τον πρωθυπουργό και συμφώνησαν να είναι ο επικεφαλής του «γαλάζιου» ευρωψηφοδελτίου.
Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από το σύστημα που θα
διεξαχθούν οι ευρωεκλογές αλλά και από το πολιτικό κλίμα που θα υπάρχει την άνοιξη του 2024, καθώς θα έχουν
προηγηθεί οι εθνικές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο
Μαξίμου εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στον
τρόπο εκλογής μέσω λίστας και όχι με σταυρό, όπως
ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι μια πρόταση που εξετάζεται
χωρίς να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις.

Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2023»
Σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός επιχειρεί να φρενάρει την εκλογολογία, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα
στηθούν στο τέλος της τετραετίας. Αυτός άλλωστε είναι ο
στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και η αντιπολίτευση
εκτιμά πως θα επιχειρήσει να αιφνιδιάσει. «Έχω πει πολλές φορές, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Θα είναι προεκλογική χρονιά στον βαθμό που θα είναι σί-

γουρα η τελευταία Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν από τις
επόμενες εθνικές εκλογές που θα γίνουν το ’23», είπε ο
πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό FM 100 της Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, οι επιπτώσεις
στην οικονομία και η πόλωση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να αλλάξουν τους εκλογικούς σχεδιασμούς
του Μαξίμου. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, από
τον Ιούλιο και μετά η χώρα εισέρχεται σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο,
όταν και θα έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα.

Με σύνθημα τη σταθερότητα
Το σύνθημα που αναμένεται να κυριαρχήσει κατά την
προεκλογική περίοδο από το κυβερνητικό στρατόπεδο
δεν θα είναι άλλο από τη «σταθερότητα» που έχει ανάγκη
η χώρα για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία σε όλους
τους τομείς. Ήδη ο πρωθυπουργός έχει χρησιμοποιήσει
τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό σχεδόν σε όλες τις τελευταίες του τοποθετήσεις, θέτοντας παράλληλα το δίλημμα πως η στήριξη προς τον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει οπισθοδρόμηση. «Ισχυρό κράτος σήμερα είναι το σταθερό κράτος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του
στο ΕΒΕΑ, αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα
αλλά και στις επιπτώσεις που εξακολουθεί να προκαλεί
στην οικονομία ο εισαγόμενος πληθωρισμός.

Ήδη η ΝΔ προχωρά σε «λίφτινγκ»
των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων σε όλες
τις εκλογικές περιφέρειες με την ένταξη
εξωκοινοβουλευτικών στελεχών
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Απαντά στον τουρκικό παραλογισμό
με εκτόπισμα περιφερειακής δύναμης

Ε

πίδειξη ισχύος αλλά και της ικανότητας της Αθήνας να αξιοποιεί ευκαιρίες και δυνατότητες,
ώστε να προάγει τη συνεργασία,
την ευημερία, τη σταθερότητα και εντέλει
την ειρήνη στα υποσυστήματα της Βαλκανικής, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
της Ανατολικής Μεσογείου, αποτέλεσε η
χθεσινή Σύνοδος για τη Συνεργασία των
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
αμφιτρύων της οποίας ήταν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.

τεί ως άμεση ή έμμεση πρόκληση θεωρείται απόδειξη ότι η Άγκυρα μπορεί κάλλιστα να προσαρμοστεί στη διπλωματική
νόρμα που επιβάλλει η Αθήνα. Το μήνυμα
του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν άλλωστε
ξεκάθαρο: «Μετά την απροκάλυπτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να στείλουμε
ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανείς στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να
δεχτεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που
απειλεί τη διεθνή γεωπολιτική ισορροπία
και τα αποδεκτά σύνορα με τα οποία χτίστηκε ο σύγχρονος κόσμος. Η Ιστορία δεν
ξαναγράφεται επειδή κάποιος την κατασκευάζει αυθαίρετα στο μυαλό του».

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Καυτό 20ήμερο

mourelatos.sp@gmail.com

Το στίγμα φρόντισε να δώσει ο ίδιος ο
Έλληνας πρωθυπουργός σε δηλώσεις του
μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου:
«Θεωρώ ότι έφτασε η ώρα να προχωρήσει
η ενταξιακή προοπτική των χωρών της
Δυτικής Βαλκανικής με πιο αποφασιστικά
βήματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα της επανεκκίνησης αλλά και
της ταχύτερης δυνατής ολοκλήρωσης του
εγχειρήματος της ενσωμάτωσης της χωρών της Δυτικής Βαλκανικής στην ΕΕ ως
ανάχωμα της αυξανόμενης εσχάτως επιρροής «τρίτων» χωρών, που δεν συμμερίζονται την οπτική της Δύσης.
Σε άρθρο του στο επιδραστικό Politico,
ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεδιπλώνει
σημαντική πρωτοβουλία στη συγκεκριμένη κατεύθυνση: «Το μήνυμά μου σήμερα
είναι ξεκάθαρο. Τηρώντας τα κριτήρια που
έχουν οριστεί, ας επιδιώξουμε την ένταξη
ολόκληρων των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι το 2033. Πρόκειται για φιλόδοξο αλλά
επιτεύξιμο χρονοδιάγραμμα. Ήδη έχουμε
καθυστερήσει πολύ. Και το πρώτο βήμα
θα πρέπει να είναι η απόφαση σε δύο
εβδομάδες στις Βρυξέλλες να ξεμπλοκάρουμε την πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας».
Ασφαλείς πληροφορίες της «Political»
επιμένουν ότι η έντονη κινητικότητα της
Αθήνας για τη «νεκρανάσταση» της ενταξιακής προοπτικής των χωρών της Δυτικής Βαλκανικής έχει τις ευλογίες τόσο

του Βερολίνου, που παραδοσιακά εμφανίζεται ενθουσιώδης υποστηρικτής τής εν
λόγω πολιτικής επιλογής, αλλά και του
Παρισιού, του οποίου οι γνωστές επιφυλάξεις έχουν εν πολλοίς αρθεί εξαιτίας
της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας
που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Η παρουσία άλλωστε του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ, πολλώ δε μάλλον του καγκελαρίου
της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, επιβεβαιώνει
το έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον ώστε να
μην αποσταθεροποιηθεί ο ευαίσθητος γεωπολιτικά χώρος των Βαλκανίων.

Φέρνουμε την Άγκυρα
στο δικό μας γήπεδο
Πάντως, για την Αθήνα η παρουσία του
Όλαφ Σολτς στη Θεσσαλονίκη εν μέσω της
άνευ προηγουμένου έξαρσης της τουρκικής επιθετικότητας έχει ξεχωριστή σημασία και υψηλό συμβολισμό, ιδίως με εκ-

πεφρασμένη τη θέση της γερμανικής καγκελαρίας ότι η ελληνική κυριαρχία δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί. Ούτως ή άλλως,
η δεύτερη εντός των τελευταίων 10 ημερών συνάντηση Μητσοτάκη - Σολτς επιβεβαιώνει το ζωηρό ενδιαφέρον του Βερολίνου για τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Η γερμανική «μεταβλητή» θεωρείται κρίσιμη
για την ελληνοτουρκική εξίσωση, καθώς
το Βερολίνο είναι ένας παίκτης που η Άγκυρα πάντα ακούει με ιδιαίτερη προσοχή.
Η απόφαση, δε, του καθεστώτος Ερντογάν
να εκπροσωπηθεί στο παρά ένα στη χθεσινή Σύνοδο, έστω και από τον υφυπουργό
Εξωτερικών Φαρούκ Καϊμακτσί, εκλαμβάνεται από υψηλόβαθμη κυβερνητική
πηγή ως σαφής ένδειξη της επιτυχίας της
Αθήνας να φέρει στο γήπεδό της, σε αυτό
της συνεννόησης και της συνεργασίας,
την Τουρκία. Η αποφυγή μάλιστα του
Τούρκου αξιωματούχου οποιασδήποτε
αναφοράς που θα μπορούσε να ερμηνευ-

Είναι σαφές πως για την ελληνική κυβέρνηση, αρχής γενομένης από χθες στη
Θεσσαλονίκη, ξεκινά ένα καυτό 20ήμερο,
μια εκστρατεία για τη διεθνοποίηση του
εντεινόμενου τουρκικού αναθεωρητισμού. Μετά το χθεσινό δείπνο με τον
Όλαφ Σολτς και τον Σαρλ Μισέλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να θέσει το ζήτημα της πρωτοφανούς τουρκικής προκλητικότητας στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
στις 23 και 24 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, με
την επιδίωξη να υιοθετηθεί μια ρητή αναφορά στο κείμενο συμπερασμάτων. Η ελληνική κινητικότητα αναμένεται να κορυφωθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
στα τέλη Ιουνίου στη Μαδρίτη, εκεί όπου
θα παρευρεθούν τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο Τούρκος
ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η
Αθήνα επιλέγει συνειδητά να μην πλειοδοτήσει στην ένταση που συστηματικά
και με συνέπεια καλλιεργεί η Άγκυρα είναι η μία όψη της τακτικής της Αθήνας. Η
άλλη είναι η πλήρης ετοιμότητα για παν
ενδεχόμενο και η αυτοπεποίθηση πως
κανείς και τίποτε δεν μπορεί να πλήξει την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Ελλάδας.

Εκπεφρασμένη πλέον η θέση
της γερμανικής καγκελαρίας
ότι η ελληνική κυριαρχία
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
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Στο Πεντάγωνο
«βλέπουν»
υβριδικό χτύπημα

«Δ

εν θα περάσει κανείς»,
απαντούν οι «Φρουροί
του Αιγαίου» στις απειλές του Ομέρ Τσελίκ, ο
οποίος ως φερέφωνο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν έσπευσε να πλειοδοτήσει στην
ένταση, αφήνοντας υπονοούμενα για αιφνιδιαστική επίθεση της Άγκυρας σε ελληνικό νησί.
Οι «κουρσάροι» του Αρχιπελάγους,
όπως αποκαλούνται τα τμήματα των Ειδικών Επιχειρήσεων που σαρώνουν ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο με τα σκάφη
ανορθόδοξου πολέμου, καιροφυλαχτούν
και «είναι έτοιμοι να δώσουν άμεση και
συντριπτική απάντηση σε όποιον επιχειρήσει να παραβιάσει έστω και σπιθαμή
ελληνικής κυριαρχίας», αναφέρουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές και ξεκαθαρίζουν ότι το κόστος που θα πληρώσει ο επιτιθέμενος σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα θα είναι δυσβάσταχτο.
Την ίδια ώρα, στις πολεμικές ιαχές του
Ερντογάν και τις παράλογες αξιώσεις για
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία απαντούν πως
«ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται» και ταυτόχρονα ενισχύουν τις κρίσιμες μονάδες στο Ανατολικό Αιγαίο και τον
Έβρο. Στα νησιά, τις τελευταίες ημέρες
έχουν δοθεί οδηγίες για αυξημένη επιφυλακή, καθώς διακινούνται σενάρια για
υβριδικές επιθέσεις από την πλευρά της
Τουρκίας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, μια
μεγάλης κλίμακας επίθεση ή απόπειρα
κατάληψης ενός νησιού θα έβρισκε απέναντί της ένα αδιαπέραστο τείχος αποτροπής από την Ελλάδα και τους συμμάχους
της και θα οδηγούσε σε απόλυτη ταύτιση
του Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ωστόσο, μια προβοκάτσια θα εξυπηρετούσε περισσότερο τους σχεδιασμούς της Άγκυρας, καθώς η ένταση ανάμεσα στις δύο

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

πλευρές θα κλιμακωνόταν σταδιακά, όπως
συνέβη και το καλοκαίρι του 2020.
Στο ελληνικό Επιτελείο αναλύονται όλα
τα πιθανά σενάρια πάνω στα οποία η
Τουρκία θα μπορούσε να στήσει μια τεχνητή ένταση με απρόβλεπτες συνέπειες.
Ορισμένα από αυτά τα σενάρια περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ερευνητικού σκάφους σε θαλάσσια περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας, τη διενέργεια επιχείρησης
έρευνας και διάσωσης με ιπτάμενα μέσα
εντός του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τα 10 ναυτικά μίλια, ή, το πιθανότερο, την απόπειρα
παρεμπόδισης αλλαγής φρουράς σε κάποιο από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καθένα από αυτά τα σενάρια, αλλά
ακόμη και τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν αεραποβατικές ενέργειες σε ελληνι-

κό έδαφος έχουν μελετηθεί εξονυχιστικά
και για όλα υπάρχουν οι κατάλληλες
απαντήσεις, τονίζουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές.

Διαρκής εγρήγορση
Το σίγουρο είναι πως καμία από τις τουρκικές κινήσεις δεν πρόκειται να αιφνιδιάσει
την Αθήνα. Το ΓΕΕΘΑ και τα Επιτελεία
έχουν σχεδιάσει σειρά ασκήσεων, διατηρώντας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στις μητρικές
βάσεις αλλά και στις Σμηναρχίες Μάχης των
νησιών, εκεί όπου βρίσκονται τα αεροσκάφη ετοιμότητας, γνωστά και ως Readiness,
γίνονται όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε κανένας επίδοξος εισβολέας να
μη μείνει αμαρκάριστος στον αέρα. Πιλότοι
και τεχνικοί βρίσκονται επί ποδός ενώ οπλισμένα μαχητικά θα συμμετέχουν σε ασκήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας από τον
Έβρο μέχρι το Καστελόριζο.
Στη θάλασσα, οι περιπολίες του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και του Λιμενικού Σώματος αυξάνονται, ενώ εφόσον απαιτηθεί,

πυραυλάκατοι και υποβρύχια του Στόλου
θα πάρουν θέσεις στις φυσικές κρυψώνες
του Αιγαίου, περιμένοντας τη λάθος κίνηση της Τουρκίας. Άλλωστε, μεγάλο μέρος
του Αρχιπελάγους έχει δεσμευτεί από το
ελληνικό Επιτελείο με NAVTEX και NOTAM, ώστε η Αθήνα να βρίσκεται διαρκώς
ένα βήμα μπροστά από την Άγκυρα.
Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο έδαφος, από τον Έβρο και τα μεγάλα νησιά
μέχρι τον τελευταίο βράχο του Αιγαίου,
όπου οι μονάδες της ΑΣΔΕΝ βρίσκονται
σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ
αναμένεται να πραγματοποιηθούν και
ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Προβληματισμός στην
Αθήνα για την τεχνητή
ένταση που δημιουργεί
καθημερινά
η Τουρκία στο Αιγαίο

Κωσταράκος: «Θα τους φάνε τα μαύρα ψάρια»
Με μια ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μιχάλης Κωσταράκος αποδομεί τις
τουρκικές απειλές: «Μια φιλική συμβουλή στον καλοντυμένο κύριο Ομέρ Τσελίκ που μας απειλεί ότι οι
Τούρκοι θα έρθουν ξαφνικά μια νύχτα. Όχι ότι τους
φοβόμαστε ή ότι μας τρομάζει ο κομψός κύριος
Τσελίκ, τον έχουμε συνηθίσει με βαρύγδουπες και
προκλητικές δηλώσεις, εξάλλου ένας απλός εκπρόσωπος κόμματος που αντιπροσωπεύει τον εαυτό του
και τους ομοϊδεάτες του είναι, αν όμως είναι να έρθει βράδυ ή
πρωί, με τον τρόπο που ενεργούν και επιχειρούν στη μεγαλειώδη άσκησή τους “Εφές 2022”, τότε θα τους συμβούλευα όλους,
και τον κύριο Τσελίκ και όσους συμμερίζονται τις απόψεις του,

να το σκεφτούν πολλές φορές, γιατί όπως λέει και το
τραγούδι (ίσως το γνωρίζει) “θα τους φάνε τα μαύρα
ψάρια και το αλμυρό νερό”, χώρια που πρέπει να
αναλογισθούν τι θα συμβεί αν εμείς αποφασίσουμε
να έρθουμε να τους συναντήσουμε κάποιο βράδυ.
Υποθέτω ότι έχει βρει ήδη τρύπες να κρυφτεί. Αυτό
θα τους συμβούλευα εγώ. Μας έχουν κουράσει με
τις απειλές και τις άναρθρες κραυγές τους. Και μέρα
και νύχτα η αποφασιστικότητά μας και η τύχη τους
θα είναι ίδια. Ας το αναλογισθούν. Έχουν ακόμα πολύ χρόνο.
Προλαβαίνουν να αναθεωρήσουν τις απειλητικές απόψεις τους
και να γίνουν αξιοπρεπείς ειρηνικοί και πολιτισμένοι γείτονες
για να δουλέψουμε μαζί για το κοινό καλό των λαών μας».

ΡOLITICAL

6

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Σ

ε πρώτο πλάνο έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ τα Ελληνοτουρκικά και τις
προκλήσεις Ερντογάν, που μαζί
με τους ακροδεξιούς της Τουρκίας ανεβάζει καθημερινά την ένταση. Και
πέραν της δεδομένης εθνικής ομοψυχίας
και συσπείρωσης που, όπως έδειξε η αντίδραση Τσίπρα, στην Κουμουνδούρου
φροντίζουν να κοινοποιούν, δεν κρύβεται
η δυσαρέσκεια για λανθασμένους χειρισμούς, όπως στην περίπτωση Παναγιωτόπουλου.
Ο Στρατός είναι στα «κάγκελα» με τον
υπουργό Άμυνας, με την Πανελλαδική
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) να επιτίθεται στον Νίκο Παναγιωτόπουλο για τις δηλώσεις του περί «ελβετικού τυριού» στρατεύματος. Σε σχετική
ανακοίνωση η ΠΟΕΣ κατηγορεί τον
υπουργό πως βγάζει «αυθαίρετο συμπέρασμα», ενώ κάνει λόγο και για «ανυπόστατες κατηγορίες».
Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει
πως τα τρολ της ΝΔ στοχοποιούν τον βουλευτή Λέσβου Γιάννη Μπουρνούς, χρησιμοποιώντας τη «γνώριμη ρητορική της
Δεξιάς των μακεδονομάχων», κάνοντας
λόγο για εθνικό προδότη. Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι
η ΝΔ ρίχνει τα φώτα αλλού για να μη δει ο
λαός πόσο «μπάχαλο» τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης στην εξωτερική πολιτική. Ακόμη
υποστηρίζουν πως το ίδιο το στράτευμα
εξέθεσε τον υπουργό Άμυνας με την ανακοίνωσή του. Συμπληρώνουν επίσης πως
την ώρα που ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για
ένα ήσυχο καλοκαίρι, θέλοντας με αυτό
τον τρόπο να δείξει πως διαχειρίζεται με
επάρκεια την κατάσταση με την Τουρκία,
οι «σύμμαχοι» έλεγαν «βρείτε τα»!

«Πρωθυπουργικό» tweet
«Υπερασπιζόμαστε τον σύντροφο Γιάννη Μπουρνούς. Κανείς από εμάς δεν θα
λειτουργήσει ως εξιλαστήριο θύμα των
λανθασμένων κυβερνητικών πρακτικών
στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Έχει
ευθύνη ο Μητσοτάκης, αν πάμε σε θερμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας απαντά στον Ερντογάν

επεισόδιο», τονίζουν οι ίδιες πηγές.
Ταυτόχρονα, σαν να είναι αυτός ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας
απαντά στον Ερντογάν τόσο στα ελληνικά
όσο και στα τουρκικά, ακολουθώντας το
παράδειγμά του: «Η Ελλάδα θα προστατέψει την κυριαρχία της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Ας σταματήσουν λοιπόν
οι προκλήσεις και ας επιστρέψουμε στον
διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η
απάντηση στην οικονομική κρίση, που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, δεν είναι ο εθνικισμός».
«Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde
kışkırtmalara son verelim ve uluslararası
hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim.

Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik
krize cevap aşırı milliyetçilik değildir».

Καμπανάκι κινδύνου για τις φωτιές
Και ενώ όλα αυτά εξελίσσονται με φόντο το Αιγαίο και τα νησιά μας, το φαινόμενο των πυρκαγιών είναι ήδη εδώ, με τον
ΣΥΡΙΖΑ να «σηκώνει» το θέμα της αντιπυρικής προστασίας. Μάλιστα, ο τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Σπίρτζης
έδωσε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο του
διαδημοτικού Συνδέσμου Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού, το οποίο είχε αποσταλεί στον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς από τον Φεβρουάριο,
υποστηρίζοντας πως η αμέλειά τους επέφερε την καταστροφή της περασμένης

εβδομάδας στην Άνω Βούλα.
«Τι θα πουν τώρα; Ότι δεν ήξεραν; Δεν
έκαναν ούτε τα βασικά στον χρόνο που
έπρεπε. Ας πάνε στους πολίτες να τα πουν.
Εδώ υπάρχουν τα έγγραφα από τον Φλεβάρη. Επιτελικά ανίκανοι και ιδεοληπτικά
επικίνδυνοι», τονίζουν πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας το γεγονός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
έσπευσε να απαντήσει
στον «σουλτάνο»
στα τουρκικά σαν να είναι
πρωθυπουργός της Ελλάδας

Συμφωνία της ΕΕ για το Μεταναστευτικό
Συμφωνία επετεύχθη στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική αλληλεγγύη προς τις χώρες με μεταναστευτικές πιέσεις.
Οι μετέχοντες στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών
της ΕΕ, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, κατέληξαν
στη συμφωνία που αφορά τη μετεγκατάσταση μεταναστών και τους κανονισμούς που αφορούν την ενίσχυση
του ελέγχου στα σύνορα της ΕΕ. Η χώρα μας, που εκπροσωπείται από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότη Μηταράκη, βγαίνει ιδιαίτερα ενισχυμένη έπειτα

από μια τέτοια συμφωνία, καθώς πλέον θα έχει στο
πλευρό της και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ στη διαχείριση του Μεταναστευτικού.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς
με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί αδιαμφισβήτητη ένδειξη της ενότητας της Ευρώπης που αναπτύσσεται τους τελευταίους
μήνες. Παράλληλα, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις χώρες της
ομάδας των MED5 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία,
Μάλτα) για την «εποικοδομητική τους προσέγγιση».

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζεράρ Νταρμανίν, ο οποίος προεδρεύει στο Συμβούλιο, μίλησε για μια «ιστορική συμφωνία» που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου
προς την υιοθέτηση του Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης. Ακόμη, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες η Γαλλική Προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσουν μια συνάντηση για την «πλατφόρμα αλληλεγγύης» με σκοπό να αποκτήσει ουσία η
συμφωνία αυτή.
Ν.Κ.
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Κακός μπελάς…
Απάντηση ουσιαστικά στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλησε να το
παίξει «πατριωτικό κόμμα» έδωσε ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, διότι παρατράβηξε το αστείο. Ο νεαρός βουλευτής
άσκησε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση, καταλογίζοντας υποχωρητική,
όπως τη χαρακτήρισε, εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια της διακυβέρνησής του, και μεταξύ άλλων τόνισε: «Όταν έχεις πει δημοσίως ότι στο
Αιγαίο χρειάζεσαι μια συμφωνία στα
πρότυπα της Συμφωνίας των Πρεσπών,
δεν μπορείς να λες τώρα ότι ως αντιπολίτευση έχουμε μια πατριωτική στάση».

Στα όρια
της γραφικότητας
Τώρα τι να πεις για τον πολιτικό άνδρα Πάνο Σκουρλέτη… Ήρωα ανέβαζε τον Ιάσονα Αποστολόπουλο,
πρότυπο τον κατέβαζε. Μέχρι που
έφτασε στην ύψιστη
γραφικότητα να πει
ότι ο επαγγελματίας
διασώστης των ΜΚΟ
είναι η σημαία της
Ελλάδας. Όλα αυτά
τα είπε σε πάνελ
μπροστά στην υφυπουργό Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη, που μόλις και μετά βίας μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια της
με αυτά που άκουγε…

Συγχαρητήρια
H Ανδριάνα Φέρρα είναι αθλήτρια στίβου,
άγνωστη στο ευρύ κοινό, που πριν από λίγο καιρό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου στην Τουρκία πήρε το χρυσό μετάλλιο
με την εθνική ομάδα
στα 4Χ400. Όμως, είναι και υπαρχιφύλακας της Ελληνικής
Αστυνομίας, γεγονός
που πληροφορήθηκε
από τους συνεργάτες
του ο Τάκης Θεοδωρικάκος και έτσι την κάλεσε στο γραφείο του για να τη συγχαρεί
για την επιτυχία της αλλά και να συζητήσουν τις θυσίες που έκανε και κάνει ώστε
να είναι πρωταγωνίστρια και στον αθλητισμό αλλά και στην υπηρεσία της.

KENTΡΙ

Ο Ραπίδης έκανε
λάικ στον Ταγίπ

Συνωστισμός στα νότια

Με το τουίτ του Ερντογάν στα ελληνικά, εκτός από
τις ψυχικές διαταραχές ενός πολιτικού, βγήκαν
στην επιφάνεια και άλλες διαταραχές δικών μας. Για παράδειγμα, μου έλεγαν πώς είναι
δυνατόν ο Δημήτρης Ραπίδης,
σύμβουλος Επικοινωνίας και
πολιτικός αναλυτής της Bridging Europe, ενός think tank
που εκθειάζει τον ΣΥΡΙΖΑ, να
κάνει λάικ στο τουίτ του Ερντογάν και μάλιστα στο εδάφιο που
λέει ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και το δίκαιο των άλλων χωρών…

Συμβαίνει σε πολλές εκλογικές περιφέρειες, αλλά στη συγκεκριμένη θα
γίνει στην κυριολεξία ο χαμός. Στον Νότιο Τομέα της Αθήνας αναφερόμαστε, εκεί όπου έχουν εκλεγεί βουλευτές
άξια «γαλάζια» στελέχη με κοινοβουλευτικό και υπουργικό έργο, αλλά και με
στιβαρή δημόσια παρουσία για τη στήριξη συνολικά των πεπραγμένων της κυβέρνησης. Ο Νότιος Τομέας, βάσει της
απογραφής, απώλεσε μία έδρα, ενώ
στους υπάρχοντες εννέα βουλευτές που
θα είναι εκ νέου υποψήφιοι προστέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως ανακοινώθηκε προ διμήνου. Και εσχάτως κυκλοφόρησε πως «παίζει» και μια ακόμη υποψηφιότητα-έκπληξη. Ο
κακός χαμός σάς λέω.

Κυβερνητική αποστολή με
«βαρύ πυροβολικό» στην Πάτρα

Δύο μεγάλοι πολιτικοί παράγοντες (πιο μεγάλοι δεν γίνονται) από το ίδιο κόμμα βρέθηκαν με διαφορετικές παρέες σε
γνωστό παραδοσιακό στέκι στο Κολωνάκι. Ο ένας με την οικογένειά του και
ο άλλος με παρέα επιχειρηματιών.
Όπως μου είπαν, δεν αντάλλαξαν χαιρετισμό μεταξύ τους. Ήταν μακριά το
ένα τραπέζι με το άλλο, αλλά δεν νομίζω να ήταν αυτός ο λόγος…

«Παρεάκι» με
μπασκετμπολίστες
Μου έλεγε κυβερνητικός παράγοντας σχετικά με το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού για συγκεκριμένες περιοχές όπου η ΝΔ δεν είναι κραταιά δύναμη, όπως, πχ, η
Πάτρα, όπου είναι δυνατό το αριστερό στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που τις προηγούμενες ημέρες έστειλε δύο από τους πολύ «δυνατούς» του υπουργούς, τον
υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κώστα Καραμανλή. Ο μεν μίλησε στο συνέδριο Regional Growth Conference και
αφού έκανε έναν απολογισμό έδωσε και ειδήσεις, όπως, πχ, για την πλήρη εκκαθάριση των συντάξεων μέχρι το καλοκαίρι αλλά και την ένταξη στην ψηφιακή κάρτα των
εταιρειών εστίασης, τουρισμού, σεκιούριτι και ασφαλειών. Επιπλέον τόνισε ότι έρχονται νέες αυξήσεις σε συντάξεις, μισθούς. Ο κ. Καραμανλής μίλησε και στο προαναφερθέν συνέδριο και στη ΔΕΕΠ Αχαΐας, όπου και αυτός έδωσε τις ειδήσεις του.
Όπως ότι το Πάτρα-Πύργος σε 36 μήνες θα είναι σχεδόν έτοιμο για παράδοση, τη σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με σιδηροδρομικό δίκτυο, την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα και ανάπλαση μεγάλων χώρων αλλά και την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας-Πύργου.

Πρότεινε εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
Πάντως, οι Τούρκοι βλέπουν Κυρανάκη και… ανακατεύονται. Αντικείμενο συζήτησης
στον τουρκικό Τύπο έγιναν οι δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής στον ΑΝΤ1 ότι
η Ελλάδα έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ και είναι ισχυρότερη
τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά, επισημαίνοντας, παράλληλα,
την ανάγκη να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία από τις
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Αυτές οι αναφορές, ειδικά για το εμπάργκο, ήταν που ενόχλησαν τον τουρκικό Τύπο και συγκεκριμένα το δίκτυο Doğu Akdeniz Politik, για άλλη μία φορά, αναδημοσιεύοντας τις
δηλώσεις του Έλληνα βουλευτή. Χτύπησε… νεύρο ο μικρός…

Στη Θεσσαλονίκη όπου ανέβηκε ο πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής μαζί με
ηγέτες των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης επισκέφτηκε και το Ποσειδώνιο
Αθλητικό Κέντρο που ανακαινίζεται, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τα νέα γηπεδάκια μπάσκετ,
καθώς και ο ίδιος είναι δεινός παίκτης μπάσκετ. Ο
πρωθυπουργός εκεί βρέθηκε με τους αθλητές του
Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος, Νίκο Ζήση, Μπάνε Πρέλεβιτς, Χρήστο
Κωνσταντινίδη, Γιώργο Τσιάρα, Γιώργο
Γιαννουζάκο και Γιάννη Γιαννούλη. Στην
κουβέντα που είχε με τους παλαίμαχους
αθλητές, δεν έλειψαν αναφορές στις γενικότερες εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ
για την ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών
ομάδων, για την Εθνική ομάδα μπάσκετ,
για τη βία στα γήπεδα και, φυσικά, για τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο
αγαπημένος του Κυριάκου. Στο τέλος, πάντως, του έκαναν δώρο μια φανέλα της
Εθνικής ομάδας μπάσκετ που έγραφε το
όνομά του και είχε το νούμερο 7.
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Επανεμφάνιση
«Φλάμπουρ»
Τον είχαμε χάσει εδώ και πολύ
καιρό και προς
στιγμήν νόμιζα ότι
έχει εγκαταλείψει το άθλημα της
πολιτικής. Ο λόγος για τον μέντορα του Αλέξη Τσίπρα, Αλέκο Φλαμπουράρη. Τελικά είναι στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα
και μάλιστα έκανε κοινή εμφάνιση με την
Έφη Αχτσιόγλου… Συναντήθηκαν με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά δεν
κατάφερα να μάθω την ατζέντα της συζήτησης… Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν εποικοδομητική η συζήτηση, σε αυτά είναι μανούλα ο κυρ Αλέκος.
Μια κυρία που κατηγορεί για τυμβωρυχία τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά το πρόγραμμα
προληπτικής μαστογραφίας,
δεν την είχε μαζέψει η ΝΔ από
το κόμμα του μπαρμπα-Φώτη και
μετά από το κόμμα του Σταύρακα; Τότε που ήταν
άστεγη πολιτικά; Αχ καλέ, κυρία Μάρκου, μας συγκινήσατε… Μπορεί, βέβαια, η γυναίκα να έχει αποφασίσει να πάει στην «προοδευτικιά» συμμαχία…

Χρονικό του Χρόνου
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Νέα θέση για
τον Βενιζέλο;

Βαρύ πένθος για
τη Βάσια Αναστασίου

Σ

το Συμβούλιο της Ευρώπης θα βρεθεί ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος έπειτα από πρόταση της
κυβέρνησης. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μετά
τη συζήτηση που είχε με τη γενική γραμματέα
του Συμβουλίου της Ευρώπης Μαρία Μπούρτις, πρότεινε για την Επιτροπή των Σοφών τον
Ευάγγελο Βενιζέλο. Ως επικεφαλής της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης ο
κ. Βαρβιτσιώτης είχε τη δυνατότητα να προτείνει μία θέση από τις επτά για την επιτροπή… Να
φανταστώ ότι έπιασε τόπο η συνάντησή του με
την Ντόρα στα Χανιά.

Το «μήνυμα» των
Αμερικανών στο Αιγαίο
Συνάντηση φίλων στο
υπουργείο Τουρισμού

Με τον δικό τους τρόπο οι ΗΠΑ έστειλαν ένα
σαφέστατο μήνυμα στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί
θέλησαν να διεξαγάγουν ασκήσεις με ένα μη
επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) σε μια περιοχή νοτίως της Χίου, στο Αιγαίο, εντός ελληνικής δικαιοδοσίας. Και επειδή αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή,
ζήτησαν την άδεια για την πτήση αυτή από τις
ελληνικές Αρχές. Συγκεκριμένα ζήτησαν από
τις ελληνικές Αρχές να εκδώσουν NOTAM με
την οποία δεσμεύουν μια περιοχή νοτίως της
Χίου. Η κίνηση αυτή της Ουάσιγκτον, την ώρα
μάλιστα που ο Ερντογάν έκανε σόου στη
Σμύρνη στην άσκηση «Efes 2022», είναι ένα
ηχηρό μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο…

ΚΕΝΤΡΙ

Χαμόγελα και εναγκαλισμοί στο υπουργείο
Τουρισμού κατά τη διάρκεια της συνάντησης
του Βασίλη Κικίλια
με τον νέο πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη.
Μπορεί να ήταν μια
επίσημη επίσκεψη,
αλλά οι δύο άνδρες
διατηρούν σχέση
φιλίας που κρατά
χρόνια.
Τη συζήτηση μονοπώλησε η στρατηγική
συνεργασία και συμμαχία που έχει αναπτύξει η χώρα μας με τις ΗΠΑ στον τομέα του
τουρισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και
από τις καθημερινές απευθείας πτήσεις από
την Αμερική, με αποτέλεσμα έως το τέλος της
σεζόν να ξεπεράσουν τις 500.000 οι αφίξεις
των Αμερικανών τουριστών στη χώρα μας.

Δεν πρόλαβε να χαρεί όσο ήθελε την εκλογή της στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου. Ο χαμός του παππού της Ηρακλή Αναστασίου βύθισε στο πένθος την οικογένειά
της αλλά και την ίδια, που του είχε μεγάλη
αδυναμία.
«Σε ευχαριστώ για όλα. Και όταν ανταμώσουμε ξανά στον Παράδεισο, θα σε κάνω την
πιο μεγάλη αγκαλιά. Σου υπόσχομαι ότι θα σε
κάνω περήφανο κάθε μέρα. Ήμουν 19 χρονών και ήσουν δίπλα μου όταν έτρεμα στην
πρώτη μου δημόσια ομιλία στην πλατεία του
αγαπημένου μας χωριού, του Βαρνάβα. Μου
κράτησες το χέρι και μου χαμογέλασες. Μου
είπες ότι η αγάπη για τους ανθρώπους είναι
το πιο όμορφο πράγμα και ότι όσο κάνω αυτό
που αγαπάω δεν έχω να φοβάμαι τίποτα και
κανέναν. Μου μίλαγες για όραμα, για αξίες,
για ήθος. Κάθε εκλογές ήταν η “δική μας
στιγμή”. Εσύ στο τιμόνι μέχρι τα 90 σου που
κάναμε τις τελευταίες μας εκλογές μαζί. Και
εγώ δίπλα σου. Να συναντάμε κόσμο, να μοιράζουμε φυλλάδιά μου. Να αγωνιζόμαστε
για όσα πιστεύουμε. Τώρα, παππού μου, θα
πάρω εγώ το τιμόνι. Και εσύ, παππού μου, θα
είσαι πάντα δίπλα μου. Θα ζεις μέσα σε κάθε
μου χαμόγελο όπως μου είπες. Και θα είσαι
αθάνατος μέσα στην ψυχή μου», έγραψε στο
fb, εκφράζοντας τη μεγάλη της θλίψη.

Εκ παραδρομής στο χθεσινό φύλλο είχαμε λάθος φωτογραφία της κυρίας
Μαριάνθης Δημοπούλου, η οποία
ανέλαβε ειδική
γραμματέας για την
Προστασία των Ζώων
Συντροφιάς στο υπουργείο Εσωτερικών. Επανορθώνουμε με τη σωστή φωτογραφία.
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Μηνύματα έστειλε η πρόεδρος
των εφοπλιστών Μ. Τραυλού

Τo... Πρόσωπo
Γάμος με κουμπάρο
τον Τσιάρα

ΚΕΝΤΡΙ

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, μιλώντας στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους στην αίθουσα
εκδηλώσεων των «Ποσειδωνίων», τόνισε ότι «η φετινή διεθνής έκθεση αποδεικνύει ότι όχι μόνο η ποσοτική, αλλά και η ποιοτική υπεροχή της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι διεθνώς αναγνωρισμένη»,
και έστειλε μηνύματα λέγοντας ότι «η κοινωνία παγκοσμίως δεν
έχει κατανοήσει τον σημαντικό ρόλο της ναυτιλίας στην παγκόσμια
οικονομία και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εντείνουμε
τις προσπάθειές μας». Δεν έχει άδικο…

Έκλεψε την παράσταση
ο Πλακιωτάκης
Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα, μέχρι που είδα το
σχετικό βίντεο. Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, εκτός από καλός πολιτικός, έχει και καλές
φωνητικές επιδόσεις. Σε ένα από τα πάρτι της μεγάλης
εορτής των «Ποσειδωνίων 2022», τραγούδησε η Άννα
Βίσση και μάλιστα πήγε στο τραπέζι του υπουργού Ναυτιλίας.
Κάθισε απέναντί του και του έδωσε το μικρόφωνο. Ο υπουργός, γνωστός για την
αγάπη του στη μουσική, δεν έχασε ευκαιρία. Τραγούδησε το «Απορώ με την καρδιά
μου» και το «Δώδεκα»… Ομολογουμένως πολύ καλός.

Στο κλαμπ των παντρεμένων μπήκε ο ειδικός καρδιολόγος και υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ) Διαμαντής
Γκολιδάκης, καθώς την Κυριακή 5 Ιουνίου παντρεύτηκε την πολιτική επιστήμονα Φανή Αρβανιτίδου με κουμπάρο τον
υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και
τη σύζυγό του Αγγελική, που είναι στενοί
φίλοι του ζευγαριού. Το μυστήριο τελέστηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του
Παλαμά. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς και
άνθρωποι που αγαπούν το ζευγάρι παραβρέθηκαν στην εκκλησία για να ευχηθούν βίο ανθόσπαρτο στους νεόνυμφους. Μεταξύ άλλων το ζευγάρι τίμησαν
με την παρουσία τους δεκάδες «γαλάζιοι» βουλευτές και δήμαρχοι που αν αρχίσω να τους απαριθμώ, δεν θα τελειώσουμε ποτέ…

Μέλι στάζει ο Κραουνάκης
για τον Αλέξη…

Κ

αλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης.
Για τον γνωστό συνθέτη μίλησαν μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο της
μουσικής και όχι μόνο. Ανάμεσα σε αυτούς που έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για τον Σταμάτη Κραουνάκη ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο κ.
Τσίπρας αποθέωσε το καλλιτεχνικό έργο του κ. Κραουνάκη, ο οποίος με τη σειρά του
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. «Τον αγαπώ τον Αλέξη. Του έχω
ιδιαίτερη αδυναμία. Είναι ένα πλάσμα τίμιο, καθαρό. Στο συνέδριο σάρωσε. Ήταν έκπληξη, δεν το περίμενα ότι θα μιλήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κραουνάκης. Σε ερώτηση αν τα έχει κάνει όλα σωστά, σχολίασε: «Δεν μπορώ να το πω ύστερα
από αυτά που είπε για μένα. Μπάτσες θέλει, Χριστούλη μου. Αφού τον αγαπούσε τον
Παπανδρέου, ας πάρει παραδείγματα. Σε όποιον δεν του αρέσει το… τρένο να κατέβει». Τέλος, για τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως είναι ένα «αστικό αριστερό κόμμα».

Ο Κυριάκος και τα
παιδιά της Φώφης…
Ήταν ίσως η πιο συγκινητική στιγμή στην παρουσίαση του Εθνικού
Προγράμματος Προσυμπτωματικού
Ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά».
Στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος
Νιάρχος δεν ήταν μόνον η χειραψία
που είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο σύζυγος της
Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, ήταν και η συνομιλία που είχε ο
πρωθυπουργός με τα παιδιά της Φώφης Γεννηματά. Ο Κυριάκος φάνηκε
πολύ συγκινημένος που είδε τα παιδιά της Φώφης, αφού είναι γνωστό
ότι έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για την
αείμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

LOCK
Δεν παίζεται με τίποτα ο Αλέξης τελικά… Μου έλεγε ισχυρό «γαλάζιο» στέλεχος: «Αυτός ο Τσίπρας δεν παίζεται με
τίποτα τελικά… Τώρα θυμήθηκε την εθνική ομοψυχία και
δεν έχει ψηφίσει ούτε μία
συμφωνία. Ούτε με τους Γάλλους ούτε με τις ΗΠΑ».
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ΘΕΣH

Σκηνικό εισβολής σε νησιά
του Αιγαίου στήνει ο Ερντογάν
του

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

Ο

ι απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν με αφορμή
την παρουσία του στη στρατιωτική άσκηση
«Εφές 2022» δεν αφήνουν πλέον καμιά αμφιβολία ότι η Τουρκία στήνει σκηνικό εισβολής σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με πρόσχημα τη δήθεν παράνομη στρατιωτικοποίησή τους. Ειδικότερα, η
Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η στρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων ελληνικών νησιών στο ΒΑ Αιγαίο αλλά και
στη Δωδεκάνησο είναι δήθεν παράνομη, καθώς δήθεν
απαγορεύεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και
από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
Κατ’ ακολουθίαν, συνεχίζει η Άγκυρα, τα εν λόγω
στρατιωτικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή
για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» (www.dailysabah.com, 20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την Έφεσο στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει πλάκα» (www.tanea.gr, 9/6/2022), αλλά αντίθετα απαιτεί
εδώ και τώρα την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
μας, αλλιώς θα ενεργήσει με βάση δήθεν τις διεθνείς
συνθήκες (www.dailysabah.com, 9/6/2022) και με
τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα εισβολή
δηλώνοντας «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»
(www.cnn.gr, 9/6/2022).
Και όλα αυτά ενώ είναι πλέον πανθομολογούμενο
ότι η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, το τουρκικό casus
belli και οι συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου αποτελούν απειλή για την άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών νησιών, γεγονός που
δικαιολογεί την προληπτική τους στρατιωτικοποίηση
στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας της Ελλάδας, το οποίο κατοχυρώνει το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως τονίζει άλλωστε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών (www.mfa.gr, 14/6/2018).
Ερμηνεύοντας λοιπόν το απειλητικό κρεσέντο του
Ερντογάν και της παρέας του, είναι σαφές ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επόμενες παράνομες επεκτατικές της κινήσεις στη βάση διαφόρων
έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων αιτιάσεων. Ότι δηλαδή, καθώς η δήθεν παράνομη
στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί
δήθεν απειλή για την άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας, η Άγκυρα πλέον ασκώντας το δήθεν δικαίωμα

αυτοάμυνάς της, που μάλιστα δήθεν προβλέπεται
από το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ,
έχει δήθεν το δικαίωμα να αμυνθεί και μάλιστα η
άμυνα αυτή δήθεν νομιμοποιείται να είναι και προληπτική. Όπερ σημαίνει, σύμφωνα με την τουρκική
προπαγάνδα, ότι η Άγκυρα έχει δήθεν το δικαίωμα
να εισβάλει στα παραπάνω δήθεν παρανόμως στρατιωτικοποιηθέντα ελληνικά νησιά προκειμένου να τα
αφοπλίσει, καταστρέφοντας τις στρατιωτικές τους
δυνατότητες και εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν η Τουρκία προετοιμάζει το διεθνές κλίμα προκειμένου στο
πλαίσιο μιας «δήθεν ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» να εισβάλει στα παραπάνω ελληνικά νησιά.
Όμως, οι εν λόγω έωλες, ανυπόστατες, αβάσιμες και
παράνομες τουρκικές αιτιάσεις δεν σταματούν εδώ,
καθώς η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η στρατιωτικοποίηση των παραπάνω ελληνικών νησιών έχει οδηγήσει
στη δήθεν απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας επί
των εν λόγω νησιών. Ως εκ τούτου, συνεχίζει το νέο
υπό διαμόρφωση τουρκικό αφήγημα, η Τουρκία έχει
δήθεν δικαίωμα όχι μόνο να εισβάλει στη βάση μιας
δήθεν προληπτικής άμυνας δήθεν στη βάση του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, αλλά επιπλέον έχει δήθεν και το δικαίωμα ενσωμάτωσης των
εν λόγω ελληνικών νησιών στην Τουρκία, αφού δήθεν έχει παύσει η εκεί ελληνική κυριαρχία και ως εκ
τούτου, τουλάχιστον σε σχέση με τα νησιά που καλύπτονται με δήθεν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης
από τη Συνθήκη της Λωζάννης, αυτά δήθεν επιστρέφουν στον προγενέστερο κάτοχό τους, δηλαδή στην
Τουρκία ως διάδοχη χώρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και επειδή ο αντίστοιχος ισχυρισμός της
Τουρκίας για τα Δωδεκάνησα σκοντάφτει στο γεγονός ότι αυτά προ της παραχωρήσεώς τους στην Ελλάδα ανήκαν στην Ιταλία, ο Ερντογάν βάζει το κερασάκι στην τούρτα ισχυριζόμενος ότι σε Ρόδο και Κω
υπάρχει δήθεν τουρκική μειονότητα, η οποία μάλιστα δήθεν καταπιέζεται, καθώς δήθεν παραβιάζονται τα ανθρώπινά της δικαιώματα (www.naftemporiki.gr, 9/6/2022). Έτσι συμπληρώνει την επιχειρηματολογία του για την εκεί σχεδιαζόμενη εισβολή στη
βάση δήθεν της προστασίας τής δήθεν εκεί καταπιε-

ζόμενης τουρκικής μειονότητας.
Όλο το παραπάνω σκηνικό έχει προετοιμαστεί από
τουρκικής πλευράς στη βάση διαφόρων έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων επιχειρημάτων
που εμπεριέχονται και εμμέσως πλην σαφώς υπονοούνται όχι μόνο στις δηλώσεις του Ερντογάν και της
παρέας του αλλά και στις σχετικές δύο επιστολές που
απέστειλε η Τουρκία τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο
2021 στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ετοιμάζεται
να στείλει και τρίτη επιστολή (www.tanea.gr,
9/6/2022).
Ειδικότερα, στην πρώτη τουρκική επιστολή, αφού
επισημαίνεται ότι η «εγγύτητα» των παραπάνω ελληνικών νησιών δήθεν «έχει αντίκτυπο στην άμυνα και
ασφάλεια» της Τουρκίας, στη συνέχεια καταλήγει ότι η
στρατιωτικοποίηση των νησιών αυτών δήθεν «αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας»
(documents-dds-ny.un.org, 14/7/2021).
Βέβαια, οι παραπάνω τουρκικές επιστολές απαντήθηκαν διεξοδικά με στέρεα επιχειρήματα από την
Αθήνα με δύο επιστολές της στον γενικό γραμματέα
του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2021 και τον Μάιο του 2022 αντίστοιχα.
Η τουρκική υποκρισία, διγλωσσία και υστεροβουλία
αποδεικνύονται επίσης και από τα ίδια τα γεγονότα. Και
αυτό γιατί, όπως αποκάλυψε το Nordic Monitor, η
Τουρκία από το 2014 έχει διαμορφώσει το σχέδιο
«Τσάκα Μπέης», το οποίο προβλέπει τουρκική εισβολή
στα νησιά του Αιγαίου (www.notismarias.gr, 1/7/2020).
Επιπλέον, πρόσφατα έγινε άσκηση κατάληψης ελληνικού νησιού (www.cnn.gr, 25/4/2022), για να ακολουθήσει μετά βαΐων και κλάδων μπροστά στα τηλεοπτικά
συνεργεία η τουρκική αποβατική στρατιωτική άσκηση
στο πλαίσιο της «Εφές 2022», παρουσία του Ερντογάν
με στολή παραλλαγής και με τις τουρκικές εφημερίδες
στις 10/6/2022 επί της ουσίας να προαναγγέλλουν με
πηχυαίους τίτλους αλλά και φωτογραφίες επικείμενη
τουρκική εισβολή σε νησιά του Αιγαίου.
Τα παραπάνω δεν αποκλείουν βέβαια και άλλα
τουρκικά εναλλακτικά σχέδια, στα οποία θα μπορούσε
να συμπεριλαμβάνονται τόσο η άσκηση τουρκικής
προσφυγής στη Χάγη για αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών όσο και σενάρια ναυτικού αποκλεισμού κάποιου κυρίως μικρού ελληνικού νησιού και δη απομακρυσμένου, όπως είναι η περίπτωση του Καστελόριζου, όπως έχουμε ήδη επισημάνει με σχετικό μας άρθρο υπό τον τίτλο «Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν
εγκατέλειψε το σχέδιό του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη και με ναυτικό αποκλεισμό», που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (www.notismarias.gr, 16/9/2020).
Επομένως, η πρότασή μας, την οποία διατυπώσαμε
από τον Σεπτέμβριο του 2020 για προσφυγή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli (www.notismarias.gr, 16/9/2020), καθίσταται πλέον όχι μόνο εξαιρετικά επίκαιρη αλλά και
άμεσα επιβεβλημένη.

ΡOLITICAL

11

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 IOYNIOY 2022

ΘΕΣEIΣ

Ποσειδώνια: Το αισιόδοξο, δημιουργικό
και εξωστρεφές πνεύμα της χώρας
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣ
Αττικής

Δ

εν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευημερία των ανθρώπων και
του πλανήτη. Για αυτό τον λόγο η υιοθέτηση μιας
παγκόσμιας προσέγγισης για την απαλλαγή από τις
εκπομπές άνθρακα αποτελεί το πλέον επίκαιρο ζήτημα στα Ποσειδώνια 2022. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι η ναυτιλία ευθύνεται μόλις για το 1,7%
της συνολικής εκπομπής ρύπων παγκοσμίως. Παρά
ταύτα, σε όρους περιβαλλοντικής απόδοσης, η ναυτιλία των Ελλήνων ηγείται μακράν της προσπάθειας,
έχοντας υιοθετήσει τις πιο καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες τεχνολογίες που υποδηλώνουν τον
αποδιδόμενο δέοντα σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον και όχι μόνο. Και στα φετινά Ποσειδώνια ο
«κόσμος της ναυτιλίας» αναμένει με ενδιαφέρον τις
καινοτόμες τεχνολογίες που προάγουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τις νέες προτάσεις για το «αύριο» της
παγκόσμιας ναυτιλίας.
Σε αυτό τον «καμβά» ο Πειραιάς για τη ναυτιλία
των Ελλήνων δεν είναι ένα απλό ναυτιλιακό κέντρο.
Είναι «η καρδιά και το μυαλό» της ισχυρότερης ναυτιλίας της Ευρώπης και του κόσμου. Δεν πρέπει να
διαλάθει της προσοχής μας ότι επιχειρηματικές
δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη μεταφορά,
την ενέργεια, την αλυσίδα εφοδιασμού, τη χρηματοδότηση, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, την κατασκευή, τη ναυπηγοεπισκευή, τη συναρμολόγηση,
τις νομικές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία, έχουν επιχειρηματικό ορίζοντα στον Πειραιά.

Έπειτα από την τετραετή παύση, η οποία μεσολάβησε λόγω πανδημίας από την τελευταία φορά που
τα Ποσειδώνια πραγματοποιήθηκαν στην παραδοσιακή, φυσική τους μορφή, τα φετινά Ποσειδώνια
είναι μια «γιορτή» επιστροφής στην κανονικότητα. Η
τέλεσή τους είναι μια «ευκαιρία» να γίνει η απαρχή
μιας νέας κοινής προσπάθειας για την εδραίωση του
Πειραιά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία «Shipping», «Ports & Logistics», «Maritime Finance & Law» ως κέντρο πλοιοκτησίας αλλά και ως ναυπηγικό κέντρο που προωθεί την «καινοτομία» σε όλο το εύρος του ναυτιλιακού «επιχειρείν».
Στα Ποσειδώνια αναδεικνύεται το αισιόδοξο, δημιουργικό και εξωστρεφές πνεύμα της χώρας μας.
Παράλληλα, αναδεικνύεται το μεγάλο λιμάνι ως ένα

σύγχρονο επιχειρηματικό, τουριστικό, ναυτιλιακό
και εμπορικό κέντρο διεθνούς αναγνωρισιμότητας
και εμβέλειας. Το ΕΒΕΠ δηλώνει «παρών» σε κάθε
προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου της ναυτιλίας και
της σημασίας των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
στο διεθνές εμπόριο και τη ναυπηγική βιομηχανία.
Οφείλω να εξάρω τη σημαντική συνδρομή των Ποσειδωνίων στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων υποστήριξης της ναυτιλίας και να ευχηθώ η
φετινή διοργάνωση να συνεχίσει την επιτυχή, στη
διαδρομή του χρόνου, παραδοσιακή της φυσική
μορφή. Είμαι βέβαιος πως η ναυτιλιακή κοινότητα,
είτε ως εκθέτες είτε ως επισκέπτες από όλο τον κόσμο, που υποστηρίζει και υποστηρίζεται από τη ναυτιλία των Ελλήνων, θα δώσει δυναμικό «παρών» στα
φετινά Ποσειδώνια.

Να είμαστε στο εμείς κι όχι στο εγώ

«Τ

ούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί,
και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και
φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί
και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν
εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί να τη φυλάμε
κι όλοι μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”,
ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς
“εγώ”, όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει να λέγει “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε “εμείς”. Είμαστε στο
“εμείς” κι όχι στο “εγώ”».
Μακρυγιάννης «Απομνημονεύματα».
Αλήθεια, πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος
200 χρόνια μετά και πόσο εθνικός. Την ώρα που ο
«ταραξίας» γείτονάς μας έχει περάσει στην αντίπερα όχθη των δηλώσεων και των απειλών σε βάρος
της χώρας μας. Ο στόχος της Άγκυρας είναι να
ηγηθεί της περιοχής και να παίξει ρόλο χωροφύλακα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πως θα το πετύχει

(εάν) περνώντας μέσα από την Ελλάδα και βάζοντας στο στόχαστρο την εθνική κυριαρχία μας και
αμφισβητώντας διεθνείς συνθήκες που έχουν
υπογράψει οι προκάτοχοι του Ερντογάν.
Ωστόσο, αυτό το κλίμα που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα μας γυρίζει πίσω στο πρόσφατο
2020 με τις προσφυγικές ροές στον Έβρο και στα
ελληνικά νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου, προσπαθώντας να εκθέσει την Ελλάδα και να προξενηθεί επεισόδιο που θα καταλήξει, ο μη γένοιτο, σε
μια πολεμική εμπλοκή.
Αν πάρουμε αυτό ως βάση συζήτησης, τότε θα
πρέπει να είμαστε για όλα έτοιμοι για να υπερασπίσουμε κάθε σπιθαμή εθνικής κυριαρχίας. Και
αυτό μπορούν να το κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις
που είναι πανίσχυρες και έχουν υψηλό φρόνημα
και ηθικό ακμαιότατο. Η Ελλάδα στην εξωτερική
πολιτική δείχνει τις τελευταίες δεκαετίες να έχει
ένα μίνιμουμ συναίνεσης σε θέματα που αφορούν
τη στρατηγική μας στην εξωτερική και αμυντική

πολιτική. Τούτο αυτόματα ενισχύει την ενότητα και
την αντίδραση σε όποια επιθετική κίνηση προκαλέσει η Τουρκία. Και βεβαίως η γείτονα χώρα χτίζει την τελευταία χρονική περίοδο την επόμενη κίνησή της. Ένα είναι σίγουρο, δεν πρόκειται να μας
πιάσουν στον... ύπνο, όπως πιθανόν να φαντάζονται,
οι Τούρκοι στο πεδίο της προάσπισης της εδαφικής
μας ακεραιότητας. Παρότι τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση μαστίζει την κοινωνία και θέτει
αμείλικτα ερωτήματα για τις πολιτικές που πρέπει
να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις, προασπίζοντας
τη συνοχή και την καθημερινότητα των πολιτών, οι
αμυντικές δαπάνες είναι το σκέλος που βρίσκει την
πλειοψηφία των κομμάτων να συμφωνεί ή, τουλάχιστον, να μην έχει καταγγελτικό λόγο.
Και στο σημείο αυτό γυρίζοντας στις σκέψεις του
στρατηγού Μακρυγιάννη να συμφωνήσουμε στο
«είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ». Ενωμένοι οι
Έλληνες πάντα μεγαλουργούν, ας το αποδείξουμε
για μια ακόμη φορά, αν χρειαστεί...

του

Τάκη
Διαμαντόπουλου

Επιχειρηματίας

«
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Η Ελλάδα ήταν και
παραμένει δύναμη
σταθερότητας και
ευθύνης. Άλλωστε, μην
ξεχνάτε ότι η έκθεση για
την ευρωπαϊκή πορεία
της Τουρκίας ήταν
απολύτως αρνητική,
αποτέλεσμα και της
διαρκούς διεθνοποίησης
της τουρκικής
παραβατικότητας
από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη.
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ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Βουλευτής Σερρών, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΝΔ

Τ

ην πεποίθηση πως η χώρα μας
έχει κερδίσει με τη στάση της
τον ρόλο του εγγυητή της περιφερειακής σταθερότητας και
πως επιμένει στο τρίπτυχο «ψυχραιμία,
επιμονή στο διεθνές δίκαιο και διεθνοποίηση της τουρκικής προκλητικότητας» εκφράζει μέσω της συνέντευξής του στην
«Political» ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου.

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

Προϊδεάζει, δε, πως εφόσον η Τουρκία
συνεχίσει την ίδια επιθετική συμπεριφορά,
τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγείρει το
ζήτημα στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ στις 23-24 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.
Πού μπορεί να οδηγήσει κατά την εκτίμησή σας αυτή η άνευ προηγουμένου
όξυνση του αναθεωρητισμού από την
πλευρά της Τουρκίας; Ανησυχείτε για
τυχόν θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο; Πώς
μπορεί να ανασχεθεί αποτελεσματικά η
τουρκική επιθετικότητα;
Το τελευταίο διάστημα, η Τουρκία επιλέγει
τη γενικευμένη προβολή αναθεωρητισμού
προς πάσα κατεύθυνση. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία έχει προκαλέσει διεθνή αναταραχή και η Άγκυρα εκτιμά πως μέσα στη
γενικότερη αναστάτωση μπορεί και εκείνη
να παρουσιάζει ένα μαξιμαλιστικό πακέτο
διεκδικήσεων που περιλαμβάνει όλες τις
παράλογες αιτιάσεις της. Στην ουσία,
εφαρμόζει τη λογική του «ανατολίτικου παζαριού», εκβιάζοντας μέχρι και για τη διεύ-

«Άμεση ευρωπαϊκή προοπτική
για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλιώς
παραμονεύει ο αναθεωρητισμός»

«
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η χθεσινή σύνοδος της
Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την
πρωτοκαθεδρία μας στον βαλκανικό
χώρο και αναζωογονεί την
ευρωπαϊκή πορεία της γειτονιάς,
στη βάση του συμφωνηθέντος
πλαισίου και των υποχρεώσεων που
ανέλαβαν οι χώρες της περιοχής
ρυνση του ΝΑΤΟ. Η γειτονική χώρα βρίσκεται σε μια οιονεί προεκλογική περίοδο
και τα κύρια κόμματα έχουν μετατοπιστεί
προς τον εθνικισμό, πλειοδοτώντας σε
ακραία ρητορική. Επομένως, οι λεονταρισμοί του κ. Ερντογάν απευθύνονται και
στο εσωτερικό ακροατήριο. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης στο
πεδίο, η Άγκυρα γνωρίζει ότι, αν προκαλέσει συνειδητά ένα θερμό επεισόδιο, τότε κανείς στην περιοχή δεν θα βγει ωφελημένος. Και σίγουρα ούτε και η ίδια.
Όμως, δυστυχώς, ελλοχεύει ο κίνδυνος
ενός ατυχήματος. Πιθανόν εκεί να στοχεύει η Άγκυρα: στην απώλεια της ψυχραιμίας από την Αθήνα και στην κλιμάκωση με ευθύνη της Ελλάδας. Η χώρα
μας, που έχει κερδίσει με τη στάση της
τον ρόλο του εγγυητή της περιφερειακής
σταθερότητας, επιμένει στο τρίπτυχο
«ψυχραιμία, επιμονή στο διεθνές δίκαιο
και διεθνοποίηση της τουρκικής προκλητικότητας».
Θα επιδιώξει η Αθήνα κατά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 23 και
24 Ιουνίου στις Βρυξέλλες να ενεργοποιήσει τον κατάλογο των πιθανών ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας σε
περίπτωση που δεν έχει μετριαστεί η
τουρκική προκλητικότητα;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη
Σύνοδο Κορυφής, ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική επιθετικότητα. Περιέγραψε την κατάσταση, τονίζοντας ότι τέτοιοι λεονταρισμοί δεν μπορεί
να γίνουν ανεκτοί ούτε από την Ελλάδα
ούτε από την ΕΕ. Στην επικείμενη Σύνοδο
του Ιουνίου, η κυβέρνηση ζήτησε το θέμα
να συζητηθεί και να υπάρξει μια σαφής
και απερίφραστη καταδίκη της παραβατικότητας της Άγκυρας. Η Ελλάδα ήταν και
παραμένει δύναμη σταθερότητας και ευ-

θύνης. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι η έκθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ήταν απολύτως αρνητική, αποτέλεσμα και της διαρκούς διεθνοποίησης της
τουρκικής παραβατικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν
στις δηλώσεις του.
Σας ικανοποιούν οι αντιδράσεις των
εταίρων μας σε ΗΠΑ και Ευρώπη σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα;
Νιώθετε ότι τοποθετήσεις που υποδηλώνουν ίσες αποστάσεις αποθρασύνουν την Άγκυρα;
Τις τελευταίες βδομάδες γίναμε μάρτυρες μιας ομοβροντίας καταδίκης της
Τουρκίας από συμμάχους και εταίρους.
ΗΠΑ και Γαλλία έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να στηρίξουν τις
ελληνικές θέσεις. Είναι, φυσικά, σημαντικό το γεγονός ότι οι τοποθετήσεις αυτές
γίνονται από εταίρους με τους οποίους
μας συνδέουν ισχυρές αμυντικές συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά την αρχική απαράδεκτη στάση της Γερμανίας, ο ίδιος ο καγκελάριος Σολτς διόρθωσε την κατάσταση,
μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, όπου έγινε πλήρως αντιληπτό το περιεχόμενο της ανυπόστατης θε-

ωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας». Έγινε αντιληπτό, επίσης, ότι οι ίσες αποστάσεις είναι απαράδεκτες και πολλές φορές δίνουν αέρα στα πανιά του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Χθες πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Εκτιμάτε ότι υπό τον κίνδυνο της ενίσχυσης της επιρροής χωρών όπως η
Ρωσία ή η Τουρκία στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων θα επιταχυνθεί
η ενταξιακή τους διαδικασία στην ΕΕ;
Η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων
αποτελεί ένα γεωστρατηγικό ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σηκώσει το
βάρος ακόμα μιας βαλκανικής κρίσης
που θα έθετε σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια στον
ζωτικό της χώρο. Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι Βρυξέλλες επέδειξαν σχετική
αδράνεια στην περιοχή. Άλλοτε εξαιτίας
της λεγόμενης διευρυνσιακής κόπωσης
και άλλοτε εξαιτίας άλλων προτεραιοτήτων, η ΕΕ άφησε την περιοχή στην τύχη
της, αφήνοντας χώρο για την καλλιέργεια
του ευρωσκεπτικισμού σε σημαντικό κομμάτι των βαλκανικών κοινωνιών. Αν η
Ένωση δεν δράσει γρήγορα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων, αυτό το
κενό θα επιχειρήσουν να καλύψουν τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία και η Ρωσία,
οι οποίες έχουν κάθε λόγο να απεύχονται
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της βαλκανικής χερσονήσου. Σήμερα, ο πόλεμος
στην Ουκρανία υποχρέωσε την Ευρώπη
να επανακαθορίσει τις προτεραιότητές
της πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά. Η χώρα μας δεν θέλει να μπει σε
δεύτερη μοίρα η ευρωπαϊκή προοπτική

των Δυτικών Βαλκανίων. Για αυτό η Ελλάδα ξαναμπαίνει δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η χθεσινή σύνοδος της
Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία μας στον βαλκανικό χώρο και
αναζωογονεί την ευρωπαϊκή πορεία της
γειτονιάς, στη βάση του συμφωνηθέντος
πλαισίου και των υποχρεώσεων που ανέλαβαν οι χώρες της περιοχής. Σε αυτήν τη
μεγάλη προσπάθεια, πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι φορείς και οι
επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας.
Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για τη
συνεχιζόμενη αποστολή αμυντικού
υλικού στην Ουκρανία, ενώ σας εγκαλεί ότι αποστερείτε κρίσιμο υλικό από
την άμυνα της χώρας, ιδίως σε ακριτικές περιοχές. Τι απαντάτε;
Η στήριξη της αμυνόμενης Ουκρανίας δεν
μπορεί να γίνει με στραγάλια ή σταφίδες.
Η χώρα μας πήρε από την αρχή ξεκάθαρη
θέση. Η αποστολή αμυντικού υλικού στην
Ουκρανία δεν επηρεάζει την αμυντική μας
ικανότητα. Πρόκειται για παλιάς τεχνολογίας τεθωρακισμένα, ανατολικογερμανικής κατασκευής, με τα οποία οι Ουκρανοί
είναι εξοικειωμένοι. Είναι χρήσιμα σε εκείνους, καθώς έχουν τα ανταλλακτικά για να
τα συντηρήσουν. Πρόκειται για μια κίνηση
αμοιβαία επωφελή, καθώς η Ελλάδα θα
τα αντικαταστήσει με γερμανικά τεθωρακισμένα σύγχρονης τεχνολογίας. Τονίζω ότι
η αποστολή των παλαιών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία θα γίνει μετά την παραλαβή των νέων. Έτσι, δεν δημιουργείται σε
καμία περίπτωση κενό στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται καθαρά από αντιπολιτευτικό αυτοματισμό
και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, ως μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δίκαιο σε κάθε περίσταση.
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Ο

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Γιώργος Γεωργαντάς είναι από τους
λίγους που έχουν αναλάβει αυτό το
υπουργείο και γνωρίζουν απέξω κι
ανακατωτά την αγροτική ζωή. Με καταγωγή από
αγροτική οικογένεια του Κιλκίς, μεγάλωσε μέσα
στα πρόβατα και τα καπνά. Συνεπώς, γνωρίζει
από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες
των ανθρώπων της γης.
Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1967. Κατάγεται από την
Αγία Παρασκευή Κιλκίς. Είναι πτυχιούχος της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τελειώνοντας τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στην πόλη του Κιλκίς, στην οποία
ζει μόνιμα, ασκώντας το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς από τον Μάρτιο του 1992. Είναι παντρεμένος
με την Ευθυμία Κολιούσκα, η οποία είναι υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με
την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη και έναν γιο.
Στη ζωή δεν του χαρίστηκε τίποτα, ούτε καν το
σχολείο, όπου πήγαινε με τα πόδια ξυπόλυτος
κάθε μέρα τρία και τρία χιλιόμετρα για να μάθει
γράμματα και να γίνει δικηγόρος. Η επαγγελματική και η πολιτική του διαδρομή είναι πλούσια
και για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και με τα συνδικαλιστικά των δικηγόρων. Έχει διατελέσει πρόεδρος της τοπικής
οργάνωσης Αγίας Παρασκευής Κιλκίς της Νέας
Δημοκρατίας. Ασχολήθηκε με τις εκλογές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς δύο φορές, στις εκλογές του 2002 και
του 2006. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τον
Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Συμμετείχε στις εθνικές
εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 ως υποψήφιος
με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στον Νομό
Κιλκίς, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Ήταν
η περίοδος που είχε φύγει από τη ΝΔ ο Σάββας
Τσιτουρίδης. Στις εκλογές αυτές η Νέα Δημοκρατία έχασε για μικρό αριθμό ψήφων τη δεύτερη βουλευτική έδρα και έτσι κατατάχθηκε ως
πρώτος επιλαχών βουλευτής. Στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 εκλέχθηκε βουλευτής.
Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, οι οποίες
έγιναν με λίστα, κατέλαβε την πρώτη θέση του
ψηφοδελτίου.

Γιώργος Γεωργαντάς

«Σταμάτησα να πηγαίνω
στα πρόβατα όταν πέρασα
στη Νομική»
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Είναι ο πρώτος Σαρακατσάνος βουλευτής
σε έναν νομό κατεξοχήν προσφυγικό
και ποντιακό

Με τον πρωθυπουργό

Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
σε παλαιότερο στιγμιότυπο
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Με τον Αντώνη Σαμαρά

Από τα χωράφια στη Νομική και μετά στη Βουλή

Χ

αρακτηριστικό της αγάπης του για τον τόπο του
είναι ότι δεν μετακόμισε ποτέ στην Αθήνα, παρά τις ανάγκες της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Τα παιδιά του και η σύζυγός του μένουν στο Κιλκίς
και ο ίδιος πηγαινοέρχεται τα Σαββατοκύριακα για να
είναι δίπλα τους.
«Γεννήθηκα μέσα σε ένα ταξί στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, με ξεγέννησε η γιαγιά μου», λέει στους φίλους του χαμογελώντας. Αγαπάει τον ΠΑΟΚ, τις τοπικές ομάδες στο Κιλκίς και συγκινείται όταν ακούει Δημήτρη Μητροπάνο. Από μικρός βοηθούσε τον πατέρα
του στα χωράφια, στα καπνά, στα πρόβατα… Σταμάτησε μόνο όταν πέρασε στη Νομική. Πήγε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο να σπουδάσει, έμεινε τρία χρόνια σε
εστία και εκεί έμπλεξε πρώτη φορά με την πολιτική.
Ήταν υπεύθυνος της ΔΑΠ ΝΔΦΚ για τις φοιτητικές
εστίες. Τότε συνεργάστηκε και με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, πριν η ΔΑΠ γίνει πρώτη δύναμη, όταν δεν υπήρ-

χαν ακόμη πολλοί πρόθυμοι να βγουν μπροστά.
Όταν τελείωσε τις σπουδές του επέστρεψε στο Κιλκίς
και προσπάθησε να στήσει το δικό του δικηγορικό γραφείο από το μηδέν. Μέσα σε εννέα χρόνια κατάφερε να
γίνει πολύ δημοφιλής στον τόπο του, να χτίσει το δικό
του δικηγορικό γραφείο, να γίνει πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κιλκίς. Ο πρώτος που τον έκανε υφυπουργό
ήταν ο Αντώνης Σαμαράς δίνοντάς του το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Παιδείας. Δεν είναι τυχαίο ότι,
πριν ακόμα η ΝΔ γίνει κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έκανε τομεάρχη δημόσιας διοίκησης, θέση
που κατείχε ο ίδιος ο Μητσοτάκης στο παρελθόν. Όταν
η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές του 2019, ανέλαβε υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τώρα είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε έναν τομέα που όχι μόνο
τον ξέρει πολύ καλά, αλλά όπως ο ίδιος λέει τον πονάει
πολύ…

Η φιλοσοφία της ζωής του κινείται πάνω στο απόφθεγμα: «Όταν είσαι σκληρός με τον εαυτό σου, τότε
μόνο δικαιούσαι να είσαι σκληρός και με τους άλλους».
Ίσως η πιο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο ήταν όταν έχασε
τη μητέρα του από κορονοϊό το 2020. «Συγχώρεσέ με,
μάνα, που δεν μπόρεσα να σου δώσω εκείνο το ποτήρι
νερό που μου ζήτησες…», είχε γράψει τότε στο Facebook…
Όσοι τον ξέρουν λένε ότι δεν του χαρίστηκε τίποτα.
Δούλεψε πολύ και δουλεύει ακόμα με μεθοδικότητα
και στοχοπροσήλωση. Διατηρεί ισχυρές φιλίες με τους
συμμαθητές του και τους φίλους του από την παιδική
του ηλικία και είναι χαρακτηριστικό ότι στο χωριό του
δεν κυκλοφορεί με ασφάλεια. Η αγάπη στο πρόσωπό
του από τους συμπατριώτες του είναι κάτι παραπάνω
από δεδομένη. Είναι ο πρώτος Σαρακατσάνος βουλευτής σε έναν νομό κατεξοχήν ποντιακό, πράγμα που δείχνει και την ανοιχτομυαλιά των Κιλκισιωτών.

Δίνει το «παρών»
σε όλες
τις εκδηλώσεις της
περιφέρειάς του

Η οικογένειά του ζει στο Κιλκίς και ο ίδιος πηγαινοέρχεται
Είναι πάντα δίπλα στους συμπατριώτες του στο Κιλκίς

Στο γήπεδο με τον γιο του,
όταν ξεκλέβει ελεύθερο χρόνο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ

άλπες το φθινόπωρο βλέπουν με σιγουριά πλέον στη
Χαριλάου Τρικούπη. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται τόσο
από τις τελευταίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες όσο και από τη μεταστροφή του
περιεχομένου της ρητορικής της κυβέρνησης. Στον ηγετικό πυρήνα του κόμματος διαμορφώνεται ήδη η ατζέντα των
περιοδειών του Νίκου Ανδρουλάκη σε
μια προσπάθεια να ενισχυθούν το ηγετικό του προφίλ αλλά και το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για το
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

κόμμα.
Μετά τη συνεδρίαση της ΚΕ, την εκλογή Πολιτικού Συμβουλίου και γραμματέα, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ουσιαστικά
το κόμμα του σε εκλογική ετοιμότητα. Οι
λίστες με τα ψηφοδέλτια είναι σχεδόν
έτοιμες και διακρίνονται από μεγάλο ποσοστό ανανέωσης τόσο σε πρόσωπα όσο
και σε ηλικία. Εκείνο, ωστόσο, που αποτελεί τη μεγάλη σπαζοκεφαλιά για τον
Νίκο Ανδρουλάκη, όσο το προεκλογικό
άρωμα γίνεται όλο και πιο έντονο, είναι
το θέμα των πολιτικών συνεργασιών.
Μπορεί για ένα διάστημα να απεγκλωβίζεται με διάφορα ρητορικά σχήματα,
όταν έρθει, όμως, η ώρα της κάλπης, θα
πρέπει να λάβει την κρίσιμη απόφαση.
Με τα έως τώρα δεδομένα, ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί, κάτω από την
αφόρητη πίεση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, ενώπιον
ενός κρίσιμου διλήμματος: ή να συναινέσει σε διπλές επαναληπτικές εκλογές με
το ρίσκο της αποσυσπείρωσης και της
εκλογής μικρότερου αριθμού βουλευτών ή να πάει σε εκλογές με απλή αναλογική και περισσότερους βουλευτές, άρα
και μεγαλύτερη πολιτική ισχύ.
Το δεύτερο σενάριο, που είναι και το
πιο βολικό, προϋποθέτει προγραμματικές συμφωνίες με το πρώτο κόμμα. Και
εδώ έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα
καίριο ερώτημα: θα μπορέσει υπαρξιακά
να αντέξει το ΠΑΣΟΚ μία ακόμη πολιτική
συνεργασία, έστω και με προκαθορισμένο προγραμματικό πλαίσιο; Μέχρι, όμως,
«να φτάσει ο κόμπος στο χτένι», που λέει
και ο λαός, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί
να πείσει την κοινή γνώμη για τις θέσεις
και τις προτάσεις του έτσι ώστε τη στιγμή
της κάλπης το ποσοστό του να είναι όσο
το δυνατόν πιο ισχυρό και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ να νιώθει την ανάσα του ΠΑΣΟΚ.
Προς το παρόν, ο κ. Ανδρουλάκης φέρε-

ΠΑΣΟΚ: Ραντεβού στις κάλπες…

ται αποφασισμένος να ανεβάσει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης,
μπαίνοντας σε έναν διμέτωπο αγώνα
ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός του
κ. Ανδρουλάκη είναι, την ώρα που η χώρα έχει μπει σε προεκλογική τροχιά, να
υπογραμμίσει τις πολιτικές διαφορές με
τα δύο κόμματα αλλά και να συσπειρώσει το κομματικό του ακροατήριο.
Η εντύπωση που κυριαρχεί για τα δυο
αντίπαλα πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με
τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Ανδρουλάκη, είναι ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει
το παιχνίδι ενοχοποίησης οποιασδήποτε
διαφορετικής άποψης στο εγχώριο πολιτικό σύστημα προσπαθώντας ο ίδιος να
παρουσιάζει ένα δήθεν ηθικό πλεονέκτημα» και ότι «η ΝΔ επιβιώνει επιστρατεύοντας το σκιάχτρο “μη φύγετε από το
μαντρί γιατί απέναντι είναι ο λύκος, ο
Τσίπρας”. Δεν υπάρχει άλλος μηχανι-

σμός πειθούς του ελληνικού λαού». Αυτή η άποψη θα αποτελέσει για την επόμενη περίοδο τον βασικό κορμό της αντιπολιτευτικής ρητορικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ.
Επί του πολιτικού πεδίου, η στρατηγική
του κόμματος δεν πρόκειται να έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Στοχευμένη
κριτική χωρίς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, που θα συνοδεύεται με συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις.
Αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια είναι η νέα γενιά.
Είναι σαφές πλέον ότι η «παλιά
φρουρά» δίνει τη σκυτάλη στα νέα στελέχη που δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για τους ρόλους που θα κληθούν να διαδραματίσουν στο πλαίσιο
της ανασύστασης του Κινήματος. Ο κ.
Ανδρουλάκης, πάντως, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, δεν επιθυμεί αιφνιδια-

στικές κινήσεις και αποκλεισμούς.
Διατηρεί ένα πολιτικό μείγμα έμπειρων
και νέων στελεχών σε θέσεις-κλειδιά
για τη λειτουργία του κόμματος και την
πορεία προς τις εκλογές.
Μπορεί το κύμα ενθουσιασμού που
έχει πλημμυρίσει τη Χαριλάου Τρικούπη να μην επιτρέπει αρνητικές σκέψεις,
έμπειροι παρατηρητές με μεγάλη θητεία στα κομματικά δρώμενα, ωστόσο,
διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της

Θα μπορέσει να αντέξει
«υπαρξιακά» το ΠΑΣΟΚ μία
ακόμη πολιτική συνεργασία,
έστω και με προκαθορισμένο
προγραμματικό πλαίσιο;
νεανικής ορμής.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Κ

αλούμε όλες τις προοδευτικές και
αριστερές πολιτικές δυνάμεις και
προσωπικότητες. Να συμπράξουμε
για να σταματήσει η καταστροφική
δεξιά διακυβέρνηση», λέει ξεκάθαρα στην «Political»
ο Γιάννης Μπαλάφας, προσθέτοντας πως «δεσμευόμαστε πάνω σε ένα πολιτικό πρόγραμμα που μπορεί
να ικανοποιήσει τα οράματά μας σε μεγάλο βαθμό».
Προς τούτο, δε, «στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε τον Αλέξη
Τσίπρα, έναν ηγέτη με δυνατότητα να επικοινωνεί με
τους πολίτες, να αντιλαμβάνεται τις αγωνίες τους και
να τις ενσωματώνει στις πολιτικές και πρακτικές».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

Βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΓΙAΝΝΗΣ ΜΠΑΛAΦΑΣ

parginos@paraskhnio.gr

Διαβάζω σε τελευταία δημοσκόπηση πως «όχι ιδιαίτερα/καθόλου» ικανοποιημένο από το αντιπολιτευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε το 79%. Γιατί; Τι
φταίει;
Στην ίδια δημοσκόπηση δυσαρεστημένο από την
κυβέρνηση δηλώνει το 66% των πολιτών, ενώ οι αρνητικές απαντήσεις για το αντιπολιτευτικό έργο των υπόλοιπων κομμάτων είναι πολύ περισσότερες. Εγώ στα
δημοσκοπικά ευρήματα «διαβάζω» μια νευρικότητα
και μια οργή της κοινωνίας προς όλους. Ταυτοχρόνως
υπάρχουν και οι επιμέρους αναγνώσεις αυτού του
79%, κάτι που διαπιστώνουμε όσοι ζούμε στην πραγματική κοινωνία και όχι όσοι ζουν κλεισμένοι σε πολυτελή κυβερνητικά γραφεία. Ένα μέρος των πολιτών
ζητά πιο έντονη αντιπολίτευση. Ένα άλλο ζητά μεγαλύτερη συναίνεση. Κατανοούμε και τις δύο προσεγγίσεις, εμείς βέβαια αγωνιζόμαστε (με τα λιγοστά επικοινωνιακά μέσα που μας δίνουν λόγο και χώρο) να
μιλήσουμε για τις δικές μας προτάσεις. Πιστεύουμε
ότι όσο περνά ο χρόνος και οι πολίτες διαπιστώνουν
ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο θα θέλουν να μαθαίνουν τις προτάσεις μας
και κατ’ επέκταση θα βελτιώνεται η δημοσκοπική μας
εικόνα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει την εντύπωση ότι είναι μόνον ο
Αλέξης Τσίπρας. Μήπως πρέπει να βγει κάποια
ομάδα μπροστά που θα είναι και η δυνάμει κυβέρνηση με φρέσκα και ικανά στελέχη;
Η Αριστερά παραδοσιακά στηρίζεται στα μέλη της
και την επαφή της με την κοινωνία. Ευτυχώς σε αυτήν τη συγκυρία έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έναν ηγέτη
με δυνατότητα να επικοινωνεί με τους πολίτες, να
αντιλαμβάνεται τις αγωνίες τους και να τις ενσωματώνει στις πολιτικές και πρακτικές μας. Ταυτόχρονα
όμως επιχειρείται μια σταδιακή ανανέωση, όπου δίπλα στους παλιότερους και έμπειρους αναλαμβάνουν κεντρικές ευθύνες νέα και ικανά πρόσωπα.
Ήδη εκλέξαμε γυναίκα ως νέα γραμματέα, νέα πολιτική γραμματεία και νέα κεντρική επιτροπή με το 50%
γυναίκες. Γνωρίζω ότι στην πορεία προς τις εκλογές
θα έχουμε και νέες σημαντικές προσθήκες που θα
καλύπτουν πλήρως αυτό που θέσατε για φρέσκα και
ικανά στελέχη.

«Να σταματήσουμε
την καταστροφική
δεξιά διακυβέρνηση»
Από το 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιγε τα φτερά του,
δεν αντιστοιχήθηκε το 36,5% με την οργάνωση του
κόμματος. Θα το κατορθώσει τώρα, λίγους μήνες
πριν από τις εκλογές;
Ήδη τα μέλη μας έχουν πενταπλασιαστεί και σας βεβαιώνω ότι αν αύριο είχαμε πάλι μια εκλογική διαδικασία, τότε θα εμφανίζονταν πολλές δεκάδες χιλιάδες
επιπλέον μέλη. Αυτή η διαδικασία είναι συνεχής και
ξέρουμε καλά ότι θα αποτυπωθεί και στους κοινωνικούς αγώνες και στην επιρροή μας σε μαζικούς χώρους (σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι, αυτοδιοίκηση κ.λπ.) αλλά και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Αν το
2015 με 30.000 μέλη καταφέραμε όσα καταφέραμε,
τώρα με 172.000 μέλη και με αυξημένη εμπειρία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα.
Οι διαφορές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εκτός από κομματικές ή πολιτικές, είναι και
προσωπικές μεταξύ κορυφαίων στελεχών. Είναι
εύκολο να γεφυρωθούν μπροστά στο αφήγημα
μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και πώς;
Γνωρίζετε τη λαϊκή έκφραση «πού τον πονάει φωνάζει»; Αυτό συμβαίνει σε εμάς. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
στην ευρύτερη Αριστερά έχουμε παράδοση σε διαφωνίες αλλά και σε συνθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα χαρακτηριστικό προωθητικού διαλόγου και συνθέσεων.
Δεν έχουμε όλοι κοινή προέλευση, ούτε ασπαζόμαστε
ακριβώς τις ίδιες ιδεολογικές θεωρίες. Δεσμευόμαστε
όμως πάνω σε ένα πολιτικό πρόγραμμα που μπορεί να
ικανοποιήσει τα οράματά μας σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλες τις προοδευτικές και
αριστερές πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες. Να
συμπράξουμε για να σταματήσει η καταστροφική δεξιά

διακυβέρνηση και να εφαρμοστεί μια άλλη προοδευτική και αναπτυξιακή πολιτική για τους πολλούς και όχι
μόνο για τους «κολλητούς». Τα προσωπικά υποχωρούν
μπροστά σε έναν τόσο μεγάλο στόχο.
Μήπως η πρόταση ενός κοινού και συγκεκριμένου
προγράμματος διακυβέρνησης θα μπορούσε να
συζητηθεί προεκλογικά και να αμβλύνει τις όποιες
διαφορές;
Μα ήδη εμείς δημοσίως μιλάμε για τη δική μας πρόταση. Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των άλλων προοδευτικών κομμάτων, μελετάμε τις προτάσεις τους,
όμως υπάρχει ένα κομβικό σημείο: πρέπει αυτοί να
αποφασίσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Όλοι διαπιστώνουμε ότι κάποιοι θέλουν να είναι
«λίγο από όλα». Δεν γίνεται. Ας αποφασίσουν. Να μην
προσπαθούν να ψαρέψουν σε θολά νερά γιατί οι πολίτες θέλουν καθαρές απαντήσεις και να γνωρίζουν από
πριν πώς θα κινηθεί ο κάθε πολιτικός σχηματισμός. Τώρα στην ουσία διανύουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τώρα να ξεκαθαρίσουν όλοι τις προθέσεις τους.
Οι πολίτες δεν θα ανεχτούν «παιχνιδάκια» με το μέλλον
τους. Εμείς εδώ είμαστε για να συζητήσουμε κάθε ρεαλιστική και προοδευτική πρόταση.

«Δυστυχώς ή ευτυχώς, στην
ευρύτερη Αριστερά έχουμε
παράδοση σε διαφωνίες
αλλά και σε συνθέσεις»
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η

Ελλάδα γερνάει. Αυτός είναι
ένας κλισέ τίτλος που ακούγεται και γράφεται τα τελευταία
χρόνια για να περιγράψει το
δημογραφικό πρόβλημα, που αποτελεί
εδώ και 30 και πλέον χρόνια την υπ’ αριθμόν ένα απειλή για την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Πίσω από τον τίτλο αυτόν όμως κρύβεται μια
πραγματική απειλή για την ίδια την υπαρξιακή οντότητα της Ελλάδας.

Γράφει ο

Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Στην πρόσφατη ομιλία του για το θέμα
σε σχετικό συνέδριο, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς να κρύψει
τα λόγια του χαρακτήρισε το Δημογραφικό υπαρξιακό ζήτημα για την Ελλάδα, «το
οποίο για δεκαετίες ολόκληρες δρούσε
στο υπογάστριο της καθημερινότητας και
εισβάλλει τώρα ως επείγουσα πολιτική
προτεραιότητα ορμητικά -και καλώς θα
έλεγα- στον δημόσιο διάλογο».
Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε στη δική του
πρόσφατη ομιλία και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό μείζον εθνικό πρόβλημα. «Είναι επίσης επείγουσα ανάγκη να
αναστραφούν οι δυσμενείς τα τελευταία
χρόνια δημογραφικές τάσεις. Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα το Δημογραφικό,
αν δεν ανασχεθεί, θα καταστεί με μαθηματική ακρίβεια το μείζον εθνικό πρόβλημα»,
τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Θα πέσουμε στα 8,1 εκατομμύρια
Οι αριθμοί που περιγράφουν την πραγματικότητα του προβλήματος και οι προβολές στο μέλλον τρομάζουν. Μέχρι το
2100 αναφέρει έρευνα του ΙΟΒΕ ότι «ο
πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε κατά
441 χιλ. (-4%) την περίοδο 2011-2021. Σε
αυτή την εξέλιξη συνεισέφερε η σημαντική άνοδος των μεταναστευτικών εκροών
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
ωστόσο οι γεννήσεις στην Ελλάδα υποχωρούν ήδη από το 1980. Η μείωση και η γήρανση του πληθυσμού της χώρας προβλέπεται να συνεχιστούν τις επόμενες δεκαετίες. Στο σενάριο βάσης των δημογραφικών προβολών ο πληθυσμός της Ελλάδας
προβλέπεται να υποχωρήσει στα 8,1 εκατομμύρια έως το 2100 - μια μείωση του
πληθυσμού κατά 2,5 εκατ. άτομα ή 24% σε
σχέση με το 2021».
Στην έρευνα σημειώνεται επίσης ότι
ένας σημαντικός παράγοντας που επιτείνει το πρόβλημα είναι ότι έχει εγκαταλει-

«Ροκανίζει»
και το ΑΕΠ
το Δημογραφικό

φθεί πλήρως ο θεσμός της οικογένειας
στη χώρα μας. Οι δαπάνες για οικογενειακές πολιτικές στην Ελλάδα βρίσκονται σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο
όρο της ΕΕ τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο
και σε κατά κεφαλήν όρους. Ενώ διάφορα
εφάπαξ οικογενειακά επιδόματα βρίσκονται σε σχετικά υψηλό επίπεδο, σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα όσον
αφορά τα περιοδικά επιδόματα σε χρήμα
για την οικογένεια και το παιδί.

Η εγκατάλειψη της οικογένειας
Οι επιπτώσεις του Δημογραφικού δεν είναι μόνο κοινωνικές, αλλά επηρεάζουν με
τη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων
και την οικονομική πραγματικότητα στην
Ελλάδα. Οι επιπτώσεις στο σύνολο του ΑΕΠ
της χώρας είναι σημαντικότατες, με αποτέλεσμα η συρρίκνωσή του να διαμορφώνει
συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς και για το
ασφαλιστικό σύστημα. Η ανεξέλεγκτη δημογραφική συρρίκνωση οδηγεί σε απώλεια

ετήσιου ΑΕΠ ύψους 95 δισ. ευρώ μέχρι το
2100. Η απώλεια φτάνει το 52% του ΑΕΠ (σε
σύγκριση με το 2019) σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο. Η μείωση δηλαδή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ
ετησίως στο πρώτο σενάριο και τις 4.000
ευρώ ετησίως με το δυσμενές σενάριο.

Λιγότεροι κατά 32%
οι μαθητές

Στην έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφονται επίσης σημαντικές επιπτώσεις
στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση, καθώς οι αναμενόμενες
δημογραφικές εξελίξεις οδηγούν
σε μικρότερο εργατικό δυναμικό με
υψηλότερη μέση ηλικία και χαμηλότερη παραγωγικότητα. Σε ό,τι
αφορά την εκπαίδευση, σημειώνεται ότι «ήδη ο αριθμός των μαθητών
της πρώτης τάξης του δημοτικού
σχολείου σημείωσε πτώση κατά
16,5% την πενταετία 2014-2019. Έως
το τέλος των δημογραφικών προβολών το 2100 ο αριθμός των μαθητών
των πρώτων δύο βαθμίδων εκπαίδευσης αναμένεται να μειωθεί κατά
32,1% (413 χιλ. λιγότεροι μαθητές)».

Θέμα και οι συντάξεις
Στο συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως
αναφέρει η έρευνα, «η αναμενόμενη περαιτέρω επιδείνωση στον δημογραφικό
δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων του ελληνικού πληθυσμού εγείρει σημαντικές
προκλήσεις σε σχέση με την επιδίωξη των
αρχών της βιωσιμότητας και επάρκειας
των συντάξεων. Αφενός η δημόσια δαπάνη για συντάξεις θα εξακολουθεί να απορροφά σημαντικούς οικονομικούς πόρους
σε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ έως και το
2070. Αφετέρου το ακαθάριστο ποσοστό
αναπλήρωσης για τη σύνταξη γήρατος
αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω έως και
περί το 55% το 2060».

Εκτός από τη μείωση 24% που
θα έχουμε στον πληθυσμό
της Ελλάδας μέχρι το 2100,
θα υπάρξει και απώλεια
95 δισ. ευρώ από
το κατά κεφαλήν εισόδημα
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Ποιοι είναι πίσω
από τα 2,5 εκατ.
αρχεία παιδικής
πορνογραφίας
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σ

οκάρουν οι αποκαλύψεις για «τα
έργα και τις ημέρες» ενός
43χρονου υπαλλήλου σουπερμάρκετ από τη Δράμα, ο οποίος
κατηγορείται για τη μεγαλύτερη υπόθεση
παιδικής πορνογραφίας που έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές διωκτικές αρχές.
Στην κατοχή του 43χρονου, έπειτα από
έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, βρέθηκαν περισσότερα από 2,5
εκατομμύρια αρχεία με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων!
Ο 43χρονος βρίσκεται ήδη στις φυλακές, καθώς στην απολογία του δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκε
προσωρινά κρατούμενος. Την ίδια ώρα,
ακόμη και οι έμπειροι αστυνομικοί της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν
μπορούσαν να πιστέψουν αυτά που
έβλεπαν στους ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές και τα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα
που εντόπισαν στο διαμέρισμα του συλληφθέντος στη Δράμα.
Η αστυνομική επιχείρηση -παρουσία
εισαγγελέα- έγινε την περασμένη εβδομάδα (στις 3 Ιουνίου), αφού πρώτα αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που παρείχε η Europol στην ΕΛΑΣ έπειτα από έρευνα στο
επονομαζόμενο «σκοτεινό Διαδίκτυο»
(Darknet) που πραγματοποίησαν οι γαλλικές Αρχές εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.
Η δουλειά των αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν έχει
ολοκληρωθεί, καθώς το παιδικό πορνογραφικό υλικό που εντοπίστηκε μπαίνει
στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο
διεθνούς έρευνας.

Αρίστος γνώστης του Darknet
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο συνολικός όγκος των ψηφιακών αρχείων ξεπερνά τα 3,5 Terrabytes και περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και
τους τέσσερις σκληρούς δίσκους που
εντοπίστηκαν στο σπίτι του 43χρονου.
Πηγές της ΕΛΑΣ με γνώση των ερευ-

νών σχολίαζαν στην «Political» ότι «είναι
εξαιρετικά δύσκολο να εξεταστεί το υλικό αυτό με το ανθρώπινο μάτι. Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά προγράμματα που
διαθέτει η Υπηρεσία, τα οποία κάνουν
σάρωση του υλικού και αντλούν πολύτιμα δεδομένα. Μπορούν να κάνουν ακόμη και αναγνώριση προσώπων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».
Οι απαντήσεις που ψάχνουν οι Αρχές
είναι: α) πού γυρίστηκαν τα συγκεκριμένα βίντεο, β) ποια είναι τα ανήλικα θύματα, γ) πού είναι οι «αρρωστημένοι» δράστες και δ) ποιοι και πώς επωφελήθηκαν οικονομικά από αυτό πορνογραφικό υλικό. Όσον αφορά τον προφυλακισμένο υπάλληλο σουπερμάρκετ, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο κατείχε αλλά και
διαμοίραζε αρχεία υλικού πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαφόρων ιστοσελίδων και διαδικτυακών υπηρεσιών. Ο

43χρονος φέρεται να είναι άριστος γνώστης του Darknet, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κρύβει τα ψηφιακά του ίχνη
και να ξεφεύγει από το «μάτι» των Αρχών
που αναζητούν εγκληματικές πράξεις
μέσω Διαδικτύου.

Σοκ από το μέγεθος του υλικού
της φρίκης που είχε στα χέρια
του ο 43χρονος υπάλληλος
σουπερμάρκετ στη Δράμα Πώς σε συνεργασία με
τη Europol η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
έφτασε στα ίχνη
και τη σύλληψή του

Θεσσαλονίκη: Στα πράσα κολομβιανό καρτέλ με 300 κιλά κοκαΐνης αξίας 10 εκατ. €
Μέχρι και στη Θεσσαλονίκη είχε απλώσει τα «πλοκάμια»
του ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ διακίνησης κολομβιανής
κοκαΐνης, με τη Δίωξη Ναρκωτικών να προχωρά σε 4 συλλήψεις μετά τη συνεργασία με την αμερικανική DEA και την
ιταλική Guardia di Finanza Reggio Calabria. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης περίπου 300 κιλών, με την αξία της στις «πιάτσες» να ξεπερνά τα
10 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα διήρκεσε περίπου 6 μήνες, ενώ ανάμεσα στους
συλληφθέντες (όλοι τους Βρετανοί) είναι και ένα πολύ «βαρύ» όνομα των καρτέλ. Ο λόγος για έναν 38χρονο -είναι
αδερφός του 41χρονου «βαρόνου» και φερόμενου ως αρχηγού τού εν λόγω καρτέλ- ο οποίος μάλιστα έχει πολύ πλούσιο
ποινικό παρελθόν. Πιο αναλυτικά, ο 38χρονος (εκκρεμούσε
σε βάρος του «ερυθρά αγγελία» από τις βρετανικές Αρχές)

κατηγορείται ότι βασάνισε και στη συνέχεια έκαψε ζωντανό
ένα άτομο με το οποίο είχε διαμάχη. Ενδεικτικό της σκληρότητάς του είναι ότι κατά την έφοδο της ΕΛΑΣ όχι μόνο αντιστάθηκε, αλλά χτύπησε με κουτουλιά και έναν αστυνομικό
επιχειρώντας να του αρπάξει το υπηρεσιακό όπλο. Αν μάλιστα δεν έπεφταν πάνω του οι άνδρες της ΕΚΑΜ, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν πάρει άσχημη τροπή.
Τη μέρα των συλλήψεων πάνοπλοι αστυνομικοί πραγμα-

τοποίησαν έφοδο σε πολυτελή μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που είχε μισθώσει το καρτέλ. Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται και σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιείχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 654,3 κιλών, κρυμμένο μέσα σε φορτίο με μπανάνες
και το οποίο εντοπίστηκε από τις ιταλικές Αρχές στις
11/4/2022 σε λιμάνι της Ιταλίας.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος συνεχάρη τα στελέχη της ΕΛΑΣ
με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην
οποία επισήμανε μεταξύ άλλων: « Ήταν μια μεγάλη, άριστα
σχεδιασμένη επιχείρηση που εκτελέστηκε άψογα από τους
αστυνομικούς μας. Τους συγχαίρω θερμά».
Κ. Παπ.
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Πού θα χτυπήσει σήμερα και αύριο η κακοκαιρία «Genesis»
Η κακοκαιρία «Genesis», που χτύπησε από χθες πολλές
περιοχές της Ελλάδας, συνεχίζει και σήμερα την επέλασή
της με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις
και τους κεραυνούς. Η αστάθεια που παρατηρείται στην
ατμόσφαιρα τις τελευταίες ώρες χάλασε σε πολλούς τα
σχέδια για μια εκδρομή στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς ήδη η Πολιτική Προστασία έχει αποστείλει σε
κατοίκους πολλών περιοχών της χώρας μήνυμα για επαγρύπνηση λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα, για σήμερα Σάββατο η κακοκαιρία θα
πλήξει ιδιαίτερα την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία,
την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη
Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και βαθμιαία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το
βράδυ ωστόσο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη
Στερεά, εισβάλλοντας και στον νομό Αττικής αλλά και στην
Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν
νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στρα-

Χ

ωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για
τους υποψηφίους των γενικών
λυκείων έκλεισε χθες η αυλαία
του βασικού προγράμματος των
πανελλαδικών εξετάσεων. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία για τους
υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης
και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανικών.

φούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή
και θα φτάσει στα βόρεια τους 23 με 25 και στην υπόλοιπη
χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
Την Κυριακή η «Genesis» θα αφήσει τα τελευταία της
αποτυπώματα σε πολλές περιοχές και τις βραδινές ώρες

θα μας εγκαταλείψει. Συγκεκριμένα, την Κυριακή στην
ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Αιγαίου και
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες
με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στα νησιά του Ιονίου γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7
μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τη
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι σαφώς
βελτιωμένος και μόνο οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας και
της Κρήτης δεν θα αφήσουν στην άκρη τις ομπρέλες τους.
Στις άλλες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα
ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και
στο Αιγαίο έως 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Επιτέλους, φέτος έγραψαν
Ιστορία χωρίς… Βατερλό
Στην Ομάδα Δ υπήρχε ικανοποιητική διαβάθμιση και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν με
ευκολία.
Στη Φυσική τα θέματα ήταν σαφή και
επιστημονικά διατυπωμένα και διαβαθμισμένης δυσκολίας, με αποτέλεσμα να καλύπτουν ένα ικανοποιητικό μέρος της
ύλης.
Ωστόσο, οι βαθμολογίες από 17 και άνω
απαιτούσαν καλή προετοιμασία, ιδιαίτερες δεξιότητες και από προηγούμενες τάξεις και καλή κριτική ικανότητα στη Φυσική από πλευράς των υποψηφίων. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν μπροστά τους μια
ακόμη εβδομάδα εξετάσεων και στις 18
Ιουνίου στις εξεταστικές αίθουσες εισέρχονται όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει
συμμετοχή στα ειδικά μαθήματα.

Της Εύης Πανταζοπούλου
Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια στην Ιστορία, μάθημα-Βατερλό για
τους υποψηφίους, τα θέματα ήταν σαφή,
βατά και κατά περίπτωση εύκολα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών
Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ). Ειδικότερα,
το θέμα Α1 είχε αναμενόμενους χαρακτηρισμούς και οι απαντήσεις ήταν εύκολες
και μικρές σε έκταση. Στο θέμα Α2 (απαντήσεις τύπου σωστό - λάθος), προερχόμενο από το κεφάλαιο της Οικονομίας, οι
ερωτήσεις ήταν σαφείς και κατανοητές.
Αναμενόμενα και πολύ εύκολα ήταν τα θέματα Β1 και Β2, ενώ το Γ1 ήταν επίσης αναμενόμενο και επίκαιρο λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Τέλος, το Δ1 αφορά το
κρητικό ζήτημα, κεφάλαιο εκτός ύλης τα
προηγούμενα δύο χρόνια.

Τα καλύτερα θέματα στην Οικονομία
Τα φετινά θέματα στην Οικονομία θεωρούνται, όπως επισημαίνει η ΟΕΦΕ, τα κα-

λύτερα των τελευταίων ετών, καθώς κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της ύλης και είχαν επαρκή διαβάθμιση που επέτρεπε
στους καλά προετοιμασμένους μαθητές
να ξεχωρίσουν.
Στην Ομάδα Α οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα, καθώς επρόκει-

το για ερωτήματα με τα οποία είναι αρκετά
εξοικειωμένοι, ενώ τα θέματα της Ομάδας
Β προέρχονται από την επιπλέον ύλη που
εντάχθηκε φέτος. Στην Ομάδα Γ η άσκηση
προερχόταν από το πρώτο κεφάλαιο και
δεν παρουσίαζε δυσκολίες, με εξαίρεση
το Γ5 που απαιτούσε κριτική ικανότητα.

Ολοκληρώθηκαν χθες
οι Πανελλαδικές στο βασικό
πρόγραμμα των ΓΕΛ - Σαφή
αλλά αυξημένης δυσκολίας
τα θέματα στη Φυσική
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ΕΛΛΑΔΑ

Γ

ια την πολύ δύσκολη συνθήκη
που βιώνουν και οι Έλληνες
κτηνοτρόφοι με την εκρηκτική
αύξηση στο κόστος παραγωγής
κρέατος και γάλακτος μίλησε στην «Political» o πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεβερέτος, ο οποίος χαρακτήρισε πολύ δυσμενή
την κατάσταση για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες
οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην τεράστια
αύξηση των τιμών των ζωοτροφών από
70% έως 100%.
Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Ο κ. Πεβερέτος δίνοντας κάποια παραδείγματα τόνισε: «Το καλαμπόκι το αγοράζαμε 20-22 λεπτά και σήμερα γύρω στα 40
λεπτά. Το κριθάρι το αγοράζαμε πέρσι 17
λεπτά και σήμερα 35 λεπτά. Τη σόγια από
38 λεπτά την αγοράζουμε 55 και το τριφύλλι, που είναι βασική χονδροειδής τροφή, από 17 λεπτά, σήμερα το αγοράζουμε
από 25 μέχρι 30 λεπτά. Ακόμα και το άχυρο που θεωρείται ευτελής τροφή από 7
λεπτά τώρα έφθασε στα 15. Οι ζωοτροφές
έχουν πετάξει στον Θεό. Πήραμε μια αύξηση, βέβαια, στο αιγοπρόβειο γάλα από
20% έως 30%, από 90 λεπτά πέρσι, φέτος
πουλάμε στο 1,20. Δεν μπορεί, όμως, αυτή
η αύξηση να καλύψει το τεράστιο κόστος.
Υποστήριξε ακόμα πως η έλλειψη ρευστότητας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι δεν
έχουν τα χρήματα να αγοράσουν τις τροφές. «Οι περισσότεροι είμαστε κόκκινοι
στις τράπεζες. Ακόμα και με αυτά που
παίρνουμε σαν επιδοτήσεις. Αν υπολογίσει κανείς ότι το 75% των κτηνοτρόφων
παίρνει μέσο όρο μέχρι 5.000 επιδότηση,
αυτό δεν μπορεί να καλύψει παρά δυο
τρεις μήνες αγορά τροφών. Ένας μέσος
κτηνοτρόφος που έχει 300-350 πρόβατα
χρειάζεται 8 τόνους καρπούς. Αν τα υπολογίσετε, η επιδότηση φθάνει το πολύ για
δύο μήνες».

«Αδυνατούμε να θρέψουμε τα ζώα»
Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος είπε ότι, ενώ ανακοινώθηκε ότι θα
επιστραφεί το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής, «εμείς βλέπουμε στα χαρτιά
μας επιστροφή από 30% μέχρι 50%, γιατί
συμπεριλάβανε και όποιες άλλες εκπτώσεις είχαν κάνει».
«Όλα αυτά συντείνουν στο να φθάσουμε στο σημείο να διώχνουμε παραγωγικά ζώα. Τα στοιχεία λένε ότι 600
παραγωγικές αγελάδες φεύγουν την

«Θα έρθουν νέες αυξήσεις
10% σε γάλα και κρέας»
εβδομάδα για σφαγή, γιατί οι άνθρωποι
δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα. Διώχνουμε ένα μέρος των κοπαδιών και στα
αιγοπρόβατα, άλλοι τα πουλάνε εντελώς
γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν»,
εξήγησε ο κ. Πεβερέτος και σημείωσε
ότι αυτό σημαίνει «μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος. Τα στοιχεία
για το πρώτο δίμηνο του 2022 έδειξαν
μείωση 5% στο παραγόμενο αιγοπρό-

βειο γάλα και 6% στο αγελαδινό. Αυτό
σημαίνει ότι οι βιομηχανίες και τα τυροκομεία δεν βρίσκουν το γάλα που
χρειάζονται σε μια στιγμή που η αύξηση των εξαγωγών της φέτας είναι μεγάλη. Έχουμε φθάσει στους 85.000
τόνους εξαγωγή φέτας και από εκεί
μόνο έρχονται 400 εκατ. και άλλα περίπου 200 εκατ. από το γιαούρτι».
Προέβλεψε, επίσης, ότι θα έρθουν και

«Ζητάμε τη διαγραφή των χρεών
σε όσους επένδυσαν αποδεδειγμένα»
Μιλώντας για τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, ο πρόεδρος του ΣΕΚ σημείωσε:
«Εμείς ζητάμε το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας, πολλοί βάλαμε υποθήκη
τα σπίτια μας για να παίρνουμε δάνεια. Ζητάμε επίσης 80% διαγραφή των χρεών με έλεγχο για εκείνους που αποδεδειγμένα επένδυσαν, γιατί υπάρχουν και
κάποιοι που έκαναν άλλες δουλειές με τα δάνεια, όπως να αγοράσουν σπίτια.
Πριν από λίγες μέρες συνάδελφός μας αυτοκτόνησε στο μαντρί του στη Θεσπρωτία. Αυτό είναι ένα δείγμα της μεγάλης δυσκολίας. Το κράτος πρέπει να
βοηθήσει αποφασιστικά και όχι μόνο με την απόφαση για το 2% του τζίρου. Ζητάμε 200 ευρώ στο κεφάλι την αγελάδα και 20 ευρώ για την αίγα και την προβατίνα. Αυτά τα συζητάμε έξι μήνες με την κυβέρνηση και στείλαμε και επιστολές στον πρωθυπουργό, περιγράφοντας την κατάσταση».

άλλες ανατιμήσεις, περίπου 10%, στα
ζωικά προϊόντα, γάλα και κρέας, τους
επόμενους μήνες: «Στο ράφι οι επιπλέον αυξήσεις σε γάλα και κρέας
φοβάμαι ότι θα φθάσουν περίπου στο
10%, πέρα από τις αυξήσεις που είδαμε
ήδη. Πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα
για τη διαφαινόμενη επισιτιστική κρίση και σταματάνε και τις εξαγωγές. Θα
υπάρχουν προβλήματα και στην ποιότητα των προϊόντων. Δεν θα βρίσκεις
εύκολα ποιοτικό προϊόν. Τα εισαγόμενα από τη Γαλλία στο βοδινό, παραδείγματος χάρη. Τι ποιότητα θα φέρουν με τιμές 2,50 ή 2,70 το κιλό; Δεν
θα μας φέρνουν ποιοτικό κρέας».

Τι λέει στην «Political»
ο πρόεδρος του ΣΕΚ Παναγιώτης
Πεβερέτος για την κατάσταση
των Ελλήνων κτηνοτρόφων
και την εμφάνιση αμφιβόλου
ποιότητας προϊόντων
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τουριστική καμπάνια για την Ήπειρο των «4 εποχών»
Με στόχο νέες τουριστικές αγορές, ο προορισμός
«Ήπειρος - 4 εποχές» προβάλλεται στην αμερικανική
ήπειρο από την οικεία περιφέρεια με τη στήριξη του
ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής. Προς τούτο, η Περιφέρεια
Ηπείρου φιλοξένησε δημοσιογράφους, μπλόγκερ και
τουριστικούς πράκτορες από ΗΠΑ και Καναδά, σε ένα
«ταξίδι εξοικείωσης», που περιλαμβάνει επισκέψεις
και ξεναγήσεις στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
της Ηπείρου. Οι Αμερικανοί και Καναδοί φιλοξενούμενοι γνώρισαν και θαύμασαν από κοντά μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, μουσεία και μοναστήρια, αρχαία θέατρα, έμαθαν την ιστορία του τόπου, περπάτησαν σε βουνά και μονοπάτια, έκαναν ράφτινγκ στα ποτάμια, ποδηλασία, μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες
του Ιονίου, αλλά και μαθήματα μαγειρικής.

Πελοπόννησος

«Χωρίς όρια» αντιπαράθεση
Νίκα - Τατούλη

Κυριολεκτικά
εκτροχιάστηκε η
αντιπαράθεση
μεταξύ του πρώην
περιφερειάρχη
Πέτρου Τατούλη
και του νυν Παναγιώτη Νίκα, στην
προχθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση με θέμα «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», ο Παναγιώτης Νίκας, σε μια αποστροφή
της παρέμβασής του, ανέφερε, «τεχνική εταιρεία
συγγενικού προσώπου του κ. Τατούλη έχει μπλοκάρει έργα 45 εκατ. ευρώ και δεν τα υλοποιεί στην περιφέρεια». Στο σημείο αυτό, εξοργίστηκε ο κ. Τατούλης
και παίρνοντας τον λόγο, μίλησε για «εργολάβο της
Καλαμάτας στον οποίο ο κ. Νίκας δίνει συνέχεια έργα
με απευθείας αναθέσεις και για δημιουργία τεχνικής
εταιρείας την οποία έχουν από κοινού ο γιος του κ.
Νίκα και ο εν λόγω εργολάβος». Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση εξετράπη με αναφορές σε ποινικές καταδίκες, προσωπικές και οικογενειακές υποθέσεις των
δύο ανδρών…

!

Δελφοί

Φεστιβάλ «Το Λάλον
Ύδωρ» 2022

Συμπληρώνονται φέτος τέσσερα χρόνια από
την ίδρυση του Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον
Ύδωρ» που αποτελεί πλέον θεσμό. «Το Λάλον
Ύδωρ» αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας και πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Φιλοδοξεί να είναι πηγή
πολιτισμού και να αντανακλά την ιστορία και τη
φυσική ομορφιά των Δελφών και της ευρύτερης περιοχής της Φωκίδας, τόπου που υπήρξε
κέντρο του αρχαίου κόσμου και κομβικό σημείο
για την εξέλιξη της ελληνικής Iστορίας. Ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, ανοίγοντας τις φετινές εκδηλώσεις, τόνισε πως «ο
πολιτισμός αποτελεί προτεραιότητα εξαιτίας
της βαριάς ιστορικής κληρονομιάς των Δελφών.
Ο πολιτισμός είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή».

Κέρκυρα

Διεθνές συνέδριο
για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το
διεθνές συνέδριο «Corfu 2022 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management». Το
συνέδριο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας
15-17 Ιουνίου 2022 με την παρουσία διακεκριμένων
ομιλητών από την Ευρώπη και διεθνώς και πέραν των
600 συνέδρων. Θα προηγηθεί διήμερο σχολείο για αειφόρο διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κυκλική
οικονομία στις 13 και 14 Ιουνίου 2022. Το συνέδριο
αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων οκτώ συνεδρίων Athens 2012, Athens 2014, Tinos 2015, Cyprus
2016, Athens 2017, Naxos 2018, Heraklion 2019, Thessaloniki 2021. Σκοπός του συνεδρίου είναι να εστιάσει
στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα συνάντησης εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που
ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και
να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, ανάκτησης ενέργειας
και υλικών και εξοικονόμησης πόρων.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βορειοδυτικά της Αθήνας, ο
δήμαρχος «κρεμάστηκε στα
μανταλάκια» από τους εργαζομένους λόγω… κακής συμπεριφοράς; Δεν είναι μόνο ότι αδιαφόρησε για την ικανοποίηση
των αιτημάτων τους, αλλά στην
επικοινωνία μαζί τους φαίνεται
να έχει χρησιμοποιήσει χυδαίες
εκφράσεις σε σχέση με… το τι
θα «πάρουν» αντί για τα αιτήματά τους! Το θέμα έχει λάβει τέτοια διάσταση που πρόκειται να
τεθεί και στο δημοτικό συμβούλιο από την αντιπολίτευση…

Νέες e-διαδικασίες
από το ΚΕΠ

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει
ότι από τις 17 Ιουνίου στο ΚΕΠ της
πόλης θα είναι διαθέσιμες στους
πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), δέκα ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου
και αποσπασμάτων ληξιαρχικών
πράξεων, τα οποία δεν μπορούν να
εκδοθούν απευθείας ηλεκτρονικά
από τους πολίτες. Επισημαίνεται,
μάλιστα, ότι για τα δέκα πιστοποιητικά / ληξιαρχικές πράξεις δεν θα
απαιτείται να υπογράφεται ιδιόχειρα το έγγραφο ή να φέρει τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα, δεδομένου ότι με την ανάρτηση στη θυρίδα
αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr. Όπως
τονίζει ο δήμαρχος Νίκος Μελετίου:
«Ο Ασπρόπυργος εντάσσει τις υπηρεσίες του στην ψηφιακή εποχή, με
μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
του πολίτη και απασχόλησης των
υπηρεσιών του».

Ξεκίνησε η λειτουργία
παρατηρητηρίου
ανακύκλωσης

Τ

ην πεποίθηση πως ο ενημερωμένος
και ενεργός πολίτης είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε μια καθημερινή
μάχη για να νικηθεί το «τέρας των σκουπιδιών» διατύπωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, προλογίζοντας την
παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής
που αφορά τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης της Αττικής. Η καινοτόμα πρωτοβουλία, που λειτουργεί για πρώτη
φορά στη χώρα από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση από τον κ. Πατούλη και τον
πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη. Ο
περιφερειάρχης Αττικής αφού παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζει ότι η Αττική βρίσκεται σε καλύτερη θέση στον τομέα της ανακύκλωσης σε σχέση
με το 2019, δηλαδή ότι είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που διαθέτει εγκεκριμέ-

νο από το υπουργείο Περιβάλλοντος ΠΕΣΔΑ και ότι μέχρι σήμερα 48 δήμοι της Αττικής έχουν προμηθευθεί δωρεάν 114 καφέ
απορριμματοφόρα και 15.000 περίπου καφέ κάδους, πρόσθεσε ότι πλέον «ζητάμε
από τον πολίτη να μας αξιολογεί» και αυτό
θα συμβαίνει μέσα από τη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης της Αττικής. Πρόκειται για μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θέτει σε λειτουργία η
περιφέρεια και με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Αττικής, αλλά
και της υπόλοιπης Ελλάδας, να παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον
χρόνο, την πορεία της ανακύκλωσης σε κάθε δήμο του Λεκανοπεδίου, αλλά και στο
σύνολο της περιφέρειας. «Είναι ένα πρωτοπόρο και λειτουργικό εργαλείο διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας», τόνισε ο
κ. Πατούλης.

Ένα βήμα πριν από την απόκτηση του Φιξ
Το πλέον καθοριστικό βήμα για την
απόκτηση του Κτήματος Φιξ, την έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης
της αγοράς των 27 στρεμμάτων και
των κτιρίων που βρίσκονται εντός
των ορίων του, έκανε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκαν οι
νέοι όροι της σύναψης δανειακής
σύμβασης από την οποία θα προκύψει η αποζημίωση των τωρινών ιδιοκτητών του Φιξ, με 5
εκατομμύρια ευρώ, το χαμηλότερο τίμημα που έχει προκύψει ποτέ από τη σχετική διαπραγμάτευση. Η απόφαση θα αποσταλεί αμέσως στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τυπικό
έλεγχο, ώστε να ανάψει το πράσινο φως για την απόκτηση του Κτήματος Φιξ έπειτα από δεκαετίες προσπαθειών. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος: «Βήμα βήμα, μεθοδικά και σταθερά, προχωράμε στο πλάνο της απόκτησης του Κτήματος Φιξ με τις δυνάμεις του δήμου, ώστε να το αποδώσουμε στους δημότες».

Βράβευση
για την κυκλική
οικονομία
Εκδήλωση επιβράβευσης των δέκα
δημοτικών σχολείων της πόλης πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, για τη συμμετοχή τους
στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και
Διαλογή στην Πηγή». Το πρόγραμμα
υλοποιήθηκε από τον δήμο σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό φορέα
ΝοWaste21 και περιλάμβανε εκπαίδευση των μαθητών σε συνδυασμό με
τη διαλογή στην πηγή έξι ρευμάτων. Οι
βραβεύσεις, που έγιναν από τον δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, βασίστηκαν στις συνολικές ποσότητες αλλά και τον δείκτη ποσότητας ανά μαθητή και ανά ρεύμα υλικού. Επιπλέον
επιβραβεύτηκαν τα σχολεία που είχαν
συγκεντρώσει τους περισσοτέρους
πόντους μέσω της πλατφόρμας Followgreen, την οποία έχει εντάξει στις
δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών ο
δήμος.

Συνάντηση
για την ασφάλεια
Με τον υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου συναντήθηκε στο υπουργείο ο δήμαρχος Περάματος Γιάννη Λαγουδάκης, με στόχο να του θέσει καίρια ζητήματα που
απασχολούν την πόλη και σχετίζονται
με την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της
αστυνόμευσης της περιοχής. Ειδικότερα, ο δήμαρχος ανέδειξε, μεταξύ
άλλων, τα φαινόμενα παραβατικότητας και τους συνεχείς βανδαλισμούς
κοινόχρηστων χώρων, την ανεξέλεγκτη κατάσταση με τους Ρομά, οι οποίοι δημιουργούν καταυλισμούς σε
διάφορα σημεία της πόλης, την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες λόγω του
πορθμείου και την υποστελέχωση του
Αστυνομικού Τμήματος Περάματος.
Από την πλευρά του ο κ. Οικονόμου
δεσμεύτηκε πως το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα υλοποιήσει
στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις με συστηματικό τρόπο, ώστε να
υπάρξει αποτροπή και εξάλειψη αυτών των φαινομένων.
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ΣΕΛ. 25

Πώς θα αυξήσετε την…
αξία του ακινήτου σας

Τ

εράστια εξοικονόμηση δαπανών για
ενέργεια που μεταφράζεται σε μεγάλη
αύξηση της εμπορικής και μισθωτικής
αξίας μπορούν να πετύχουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων, επενδύοντας στην αναβάθμισή τους.
Παρά το υψηλό κόστος, υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις, οι οποίες λειτουργούν
προς όφελος της μείωσης των εξόδων, κάνοντας
τη διαφορά στην αξία του ακινήτου. Ειδικότερα, οι
παρεμβάσεις αυτές αφορούν τα εξής τέσσερα
επίπεδα:
Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων
με σύγχρονα ενεργειακά συμβάλλει στον μηδενισμό της απώλειας ενέργειας και έτσι τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης μπορούν να λειτουργούν πολύ λιγότερες ώρες, τον χειμώνα και
το καλοκαίρι. Στην παρούσα φάση, το κόστος
έχει αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο, μέσω ενός
προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης, υποχωρεί σημαντικά, αλλάζοντας την όψη αλλά και
την αξία του ακινήτου.
Οι παρεμβάσεις στη μόνωση του σπιτιού μέσω της τοποθέτησης σύγχρονης θερμοπρόσοψης αποτελούν το δεύτερο «όπλο» για την
ενεργειακή θωράκιση του ακινήτου. Το κόστος
τοποθέτησης θερμοπροσόψεων ανέρχεται μεταξύ 30 και 40 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα, κάτι

1

2

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

που σημαίνει ότι για την κάλυψη μιας εξωτερικής
επιφάνειας 60 τμ το κόστος διαμορφώνεται στα
1.800-2.400 ευρώ και η απόσβεση γίνεται μέσα σε
τρία με τέσσερα χρόνια.
Η τοποθέτηση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής κλάσης ή φυσικού αερίου, αντί του
πετρελαίου θέρμανσης, αποτελεί λύση υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Μέσω του προγράμματος αλλαγής συσκευών, το κόστος μπορεί να
πέσει σε σημαντικό βαθμό, ενώ για την εγκατάσταση φυσικού αερίου, σε περιοχές όπου υφίσταται δίκτυο, υπάρχει η εναλλακτική της συμμετοχής σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά,
για συνολικό κόστος εγκατάστασης 4.000 ευρώ, η ίδια συμμετοχή διαμορφώνεται περίπου
στα 1.500 ευρώ. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση
της τιμής του φυσικού αερίου, οι δαπάνες παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιπλέον, υπάρχει ποιότητα
θέρμανσης και τζάμπα ζεστό νερό τον χειμώνα,
ενώ το φυσικό αέριο αναβαθμίζει την ενεργει-

3

ακή κλάση και την αξία του ακινήτου. Επιπλέον,
ένας άλλος τρόπος μείωσης των δαπανών θέρμανσης είναι η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, το κόστος της οποίας είναι μεν απαγορευτικό, καθώς κινείται μεταξύ 4.000 και 9.000 ευρώ, αποτελεί δε μια λύση που οδηγεί σε απόσβεση εντός ολίγων ετών.
Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, όπου
δεν υπάρχει, αποτελεί μονόδρομο για τα νοικοκυριά, καθώς το ανέβασμα του διακόπτη του
θερμοσίφωνα στοιχίζει πανάκριβα. Επιπλέον, μια
πιο δαπανηρή επένδυση, αλλά με υψηλή προστιθέμενη αξία για το ακίνητο, αποτελεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ για την ιδιοπαραγωγή
ρεύματος (net metering), οδηγώντας μάλιστα και
σε απεξάρτηση του ιδιοκτήτη-καταναλωτή από
τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

4

Εξοικονόμηση ενέργειας: Τέσσερις
έξυπνες παρεμβάσεις που σώζουν
τους ιδιοκτήτες από υψηλότερες
δαπάνες, φέρνοντας επιπλέον
υπεραξίες
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Π

ολύ ικανοποιητικό κρίνεται
το α’ τρίμηνο για τις βασικές
εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στον απόηχο
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η
οποία διαμόρφωσε τις εξελίξεις στον
τελευταίο μήνα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, σε συνδυασμό με την
έκρηξη των τιμών της ενέργειας και την
έξαρση του πληθωρισμού.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκαναν καλή αρχή οι…
εισηγμένες το α’ τρίμηνο

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Όπως δηλώνει στην «Political» ο πιστοποιημένος αναλυτής της Καραμανώφ ΑΕΠΕΥ, Χρήστος Ιωαννίδης, «τα
αποτελέσματα πρώτου τριμήνου αφορούν σημαντικές εισηγμένες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι για το πρώτο τρίμηνο δεν
υπάρχει η υποχρέωση ανακοίνωσης
των εταιρικών μεγεθών».
Από την «ακτινογραφία» των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου
προκύπτουν τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες
Για τις τράπεζες, τα αποτελέσματα σε
γενικές γραμμές κρίνονται ικανοποιητικά, κάτι που παραδέχονται και οι αναλυτές κυρίως των ξένων οίκων, μέσω των
σχετικών reports που εξέδωσαν. Την
καλύτερη εικόνα παρουσίασε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική, ενώ
τα μεγέθη της Alpha Bank κινήθηκαν
σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η Πειραιώς εμφανίζει σημαντική βελτίωση των
αποτελεσμάτων, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και τις μεγαλύτερες προκλήσεις
μέσα στους επόμενους μήνες.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι ο πλέον ευαίσθητος ως
προς τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις. Μεγάλο ερώτημα για τους αναλυτές τους επόμενους μήνες είναι ο τελικός λογαριασμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα προκύψουν από
την επόμενη μέρα του τέλους της πανδημίας, σε συνδυασμό με την έξαρση
του πληθωρισμού και τη μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την
έκταση της ενεργειακής και οικονομικής αποσταθεροποίησης, εξαιτίας του
πολέμου στην Ουκρανία.

ΔΕΗ
Η ΔΕΗ παρουσίασε σημάδια ανθεκτικότητας, ωστόσο, η πορεία της κατά

τα προσεχή τρίμηνα θα καθοριστεί από
τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις κυβερνητικές αποφάσεις για την ανώτατη τιμή της κιλοβατώρας, αλλά και τις δυσκολίες των καταναλωτών στην αποπληρωμή των λογαριασμών. Αρκεί να
σημειωθεί ότι, από την αρχή του έτους,
η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 35%,
ενώ από το υψηλό των 11 ευρώ στο τέλος του 2021, όταν έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι απώλειες διαμορφώνονται στο 50%.

Mytilineos
Εξαιρετικά κρίνονται τα αποτελέσματα της Mytilineos, ενώ ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε στους αναλυτές
ότι φέτος θα υπάρξει διπλασιασμός των
κερδών, στα 260 εκατ. ευρώ. Από εκεί
και πέρα, τα δύο διυλιστήρια, Ελληνικά

Πετρέλαια και Motor Oil, δημιουργούν
αισιοδοξία για το σύνολο της χρήσης,
ενώ διακρίνονται για τις πολύ υψηλές
μερισματικές αποδόσεις. Ωστόσο, η διατήρηση των υψηλών τιμών του πετρελαίου και το β’ εξάμηνο ενσωματώνει
τον κίνδυνο μείωσης της ζήτησης. Ειδικά για τα ΕΛΠΕ, πρέπει να ληφθεί υπ’
όψιν η ωρίμανση του επενδυτικού προγράμματος τα επόμενα τρίμηνα, ενώ ο
όμιλος έχει συνολικές υποχρεώσεις
5,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,368
δισ. ευρώ αφορούν δάνεια. Ταυτόχρονα,
διαθέτει ισχυρά ίδια κεφάλαια, ύψους
2,385 δισ. ευρώ.

ΟΠΑΠ
Αποκάλυψη του πρώτου τριμήνου
αποτέλεσε αναμφίβολα ο ΟΠΑΠ, ο οποίος ανακοίνωσε δεκαπλασιασμό των
κερδών, καθώς βοήθησε η άρση των περιοριστικών μέτρων. Η εισηγμένη, πέ-

ραν του εντυπωσιακού μερίσματος άνω
του 10%, θα συνεχίσει και τα επόμενα
χρόνια να φέρνει χρήμα στους μετόχους, όπως έχει δεσμευτεί η διοίκηση.

ΕΥΔΑΠ
Στις πολύ καλές περιπτώσεις του
Χρηματιστηρίου Αθηνών εντάσσεται
και η ΕΥΔΑΠ, η οποία μπορεί να έχει
συνολικές υποχρεώσεις ύψους 880
εκατ. ευρώ, ωστόσο έχει μηδενικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια 815,2 εκατ.
ευρώ, με γεμάτο ταμείο κοντά στα 500
εκατ. ευρώ!

Τι έδειξε η «ακτινογραφία»
των οικονομικών
αποτελεσμάτων - Πόλεμος
και πληθωρισμός κρίνουν
τους επόμενους μήνες
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ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκε η άδεια για τη δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας
Εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στο
λιμάνι της Καλαμάτας μετά την υπογραφή της
ΚΥΑ μεταξύ των υπουργείων Ναυτιλίας, Οικονομικών και Μεταφορών και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μπορεί να προχωρήσει
στην αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής
άδειας λειτουργίας. Το υπουργείο εξετάζει
συνολικά 23 αιτήματα χορήγησης αδειών υδατοδρομίων, εκ των οποίων τα 18 αφορούν τη χορήγητης Ρεγγίνας Σαβούρδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κ

οινωνικό αποτύπωμα δημιουργούν τα έργα υποδομής που δρομολογούνται
στη Δυτική Ελλάδα, καθώς
«ανοίγουν» 200.000 νέες θέσεις εργασίας για την επόμενη τριετία. Τα έργα, που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος «ζωντάνεψε» ξανά έπειτα από μακρά περίοδο ύφεσης, ενώ παράλληλα βελτιώνουν σημαντικά και τα επίπεδα οδικής
ασφάλειας.
Τα 10 έργα υποδομής που προωθεί
το υπουργείο στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι τα εξής:
 Νέος αυτοκινητόδρομος «Πάτρα Πύργος».
 Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού
δικτύου.
 Εθνική οδός «Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη».
 Αυτοκινητόδρομος «Άκτιο - Αμβρακία».
 Παράκαμψη Αμφιλοχίας.
 Οδική σύνδεση Λευκάδας - Άκτιου.
 Σιδηροδρομική γραμμή «Κιάτο Ροδοδάφνη» και «Ροδοδάφνη - Ρίο».
 Δημοπράτηση σιδηροδρομικής
γραμμής «Ρίο - λιμάνι Πάτρας».
 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής «Κάτω Αχαγιά - Πύργος».
 Ενεργειακή αναβάθμιση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύνδεση Λευκάδας με το Άκτιο
Τα πρώτα 56 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα - Πύργος» αναμένεται να παραδοθούν εντός 36 μηνών,
ενώ παράλληλα προχωρά και η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής,
προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, η
οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές
του 2023.
Ένα ακόμη μεγάλο οδικό έργο στην
Πελοπόννησο είναι ο άξονας «Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη»
με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ,

ση άδειας ίδρυσης και τα πέντε άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας σε Σκύρο, Αλόννησο, Σκόπελο, Πάτμο και Τήνο.
«Η Καλαμάτα προστίθεται στον κατάλογο των περιοχών που μπορούν να αναπτύξουν υδατοδρόμιο και άλλος ένας σημαντικός προορισμός στην ηπειρωτική χώρα
εντάσσεται στο δίκτυο των υπό ανάπτυξη υδατοδρομίων. Η δυνατότητα που αποκτά η Καλαμάτα

να μπορεί να υποδεχτεί υδροπλάνα στο μέλλον θα
συμβάλει στην περαιτέρω οικονομική και τουριστική
ανάπτυξης της πόλης και συνολικά της Νότιας Πελοποννήσου, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το
δίκτυο Υποδομών και Μεταφορών της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος με αφορμή τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας.
Ρ.Σ.

Τα 10 έργα που αλλάζουν
τη Δυτική Ελλάδα

ενώ τα πρώτα εργοτάξια αναμένεται
να στηθούν μέσα στο 2022.
«Στη Δυτική Ελλάδα υλοποιούμε
έργα ζωτικής σημασίας που ζητούσαν
για χρόνια οι πολίτες. Το “ Άκτιο - Αμβρακία”, ένα έργο προϋπολογισμού
150 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί μέσα
στο 2023, ενώ σχεδιάζουμε να παραδώσουμε το τμήμα της παράκαμψης
Αμφιλοχίας στα τέλη του καλοκαιριού», τόνισε από το βήμα του 10ου Regional Growth Conference στην Πάτρα ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.
Εξίσου σημαντική είναι και η οδική
σύνδεση της Λευκάδας με το Άκτιο

και τον Δυτικό Άξονα, η οποία θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 2023, όμως
το υπουργείο δίνει σημαντικό βάρος
και στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου.
Ολοκληρώνονται οι εργασίες και οι
διαγωνισμοί στα τμήματα «Κιάτο - Ροδοδάφνη» και «Ροδοδάφνη - Ρίο»,
δημοπρατήθηκε το έργο από το Ρίο
έως το λιμάνι της Πάτρας και προχωρά η αναβάθμιση της γραμμής από τη
Κάτω Αχαγιά έως τον Πύργο.
Ένα επίσης σημαντικό έργο αποτελεί και η ενεργειακή αναβάθμιση του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, για το οποίο ο υφυπουργός Υποδομών σημείωσε πως η αναβάθμισή

του θα σημάνει την ταυτόχρονη αναβάθμιση των συνθηκών για ασθενείς
και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ανοίγουν 200.000 νέες
θέσεις εργασίας για τα
επόμενα τρία χρόνια - Γ.
Καραγιάννης:
«Σχεδιάζουμε να
παραδώσουμε το τμήμα της
παράκαμψης Αμφιλοχίας
στα τέλη του καλοκαιριού»
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Ο άνθρωπος πίσω
από το success
story της Πλαίσιο

Ο

αεικίνητος Γιώργος Γεράρδος ύστερα από 52 χρόνια
δουλειάς έχει καταφέρει να
δημιουργήσει μια εταιρεία
που πρωταγωνιστεί στον κλάδο της.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

amaliakatzou@gmail.com

Από το 1969, όταν ο νεαρός φοιτητής του Πολυτεχνείου με 80.000
δραχμές δανεικά και πολλά όνειρα
δημιούργησε το πρώτο του κατάστημα
με είδη σχεδιαστηρίου και γραφείου
σε έναν χώρο 12 τμ στην οδό Στουρνάρη, μέχρι και σήμερα, που η Πλαίσιο
έχει καταφέρει να γίνει brand name
για τον Έλληνα καταναλωτή στο κομμάτι της τεχνολογίας, ο Γιώργος Γεράρδος είναι πάντα ένα βήμα πιο
μπροστά από τον ανταγωνισμό.
Παρότι αρχικά είχε περάσει στην Ιατρική, την εγκατέλειψε και επέλεξε να
μπει στο Πολυτεχνείο, καθώς είχε
αποφασίσει να δοκιμαστεί στον επιχειρηματικό στίβο.
Η σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της Πλαίσιο γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, όταν, όντας φοιτητής, ο
Γιώργος Γεράρδος ανακαλύπτει ότι οι
τιμές στα είδη σχεδίου στη συμπρωτεύουσα ήταν δραματικά φθηνότερες
σε σχέση με την αγορά της Αττικής.
Θεωρώντας το ως επιχειρηματική
ευκαιρία και έχοντας πλέον μεταγραφεί στο Μετσόβιο, δανείζεται και
ανοίγει μαγαζί δίπλα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
Προσπαθώντας να εφοδιαστεί

απευθείας από τους κατασκευαστές,
παρακάμπτει τους ενδιάμεσους
και καταφέρνει να παρέχει πολύ
χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από
πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και συναφείς
κλάδους. Το μοντέλο αυτό
ήταν πρωτοποριακό για την
εποχή εκείνη του 1969.
Συνέχισε να εργάζεται
σκληρά και βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες, καθώς
το 1976 διοικούσε την Πλαίσιο, μια
μικρομεσαία επιχείρηση με 13 εργαζομένους, από το μοναδικό τηλέφωνο
του καψιμί στον Έβρο, όπου υπηρετούσε τη θητεία του. Εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού, ο Γιώργος Γεράρδος έδωσε έμφαση στο να χτίσει
την «κεφαλαιοποίηση της πιστότητας
των πελατών».

Τα ορόσημα
Το 1985 εισήλθε στην Πληροφορική, ανοίγοντας το mail-order business με τον πρώτο ελληνικό κατάλογο
και το καινοτόμο τμήμα για απευθείας
πωλήσεις.
Το 1999 η Πλαίσιο εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ρεκόρ υπερκάλυψης του ποσού κατά 393 φορές.
Η εταιρεία άντλησε 460 εκατ. δρχ.
(σ.σ.: περίπου 1,35 εκατ. ευρώ) και
έκτοτε δεν πραγματοποίησε άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια
χρονιά
εγκαινιάστηκε
το
www.plaisio.gr, το πρώτο ηλεκτρονικό
κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας
στην Ελλάδα, που είχε και δυνατότητα
αποστολής της παραγγελίας την επόμενη ημέρα. Τα επόμενα χρόνια έκανε
άνοιγμα στην κινητή τηλεφωνία και

στις τηλεοράσεις, προχώρησε σε
επενδύσεις state-of-the-art logistics
centers, ενώ πρόσφατα η Πλαίσιο εισήλθε στην αγορά των οικιακών συσκευών.
Διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση με επιθετικές κινήσεις, καθώς αύξησε τον προϋπολογισμό marketing
και εντατικοποίησε τις εμπορικές
ενέργειες, την περίοδο που η ζήτηση
ήταν εξαιρετικά αμφίβολη. Το β’ εξάμηνο του 2020, εν μέσω της κορύφωσης της πανδημίας του κορονοϊού, το
Πλαίσιο πέτυχε τις υψηλότερες ενοποιημένες πωλήσεις κατά την τελευταία δεκαετία. Κατά τη διάρκεια του
πρώτου lockdown εξυπηρετήθηκαν
230.000 πελάτες με μέσο χρόνο παράδοσης της παραγγελίας 2-3 μέρες
έναντι 15+ ημερών που ήταν ο μέσος
χρόνος παράδοσης για τις εταιρείες
μεταφορών.

Η βράβευση και το όνειρο
Για την πορεία του στο επιχειρείν,
τον καινοτόμο τρόπο σκέψης του, τη

διορατικότητά του, την επιχειρηματική
του αριστεία, την ισχυρή τόλμη στις
αποφάσεις και τη διαρκή προσπάθεια
βελτίωσης, ο αιώνιος startupper
Γιώργος Γεράρδος βραβεύτηκε ως
«Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021
στον πρόσφατο διαγωνισμό της ΕΥ.
Αυτές τις ημέρες ο «καπετάνιος»
της Πλαίσιο εκπροσωπεί τα ελληνικά
χρώματα στον διεθνή διαγωνισμό στο
Μόντε Κάρλο, όπου, μαζί με τους νικητές του αντίστοιχου εθνικού βραβείου από 60 περίπου χώρες, θα διαγωνιστεί για τον τίτλο ΕΥ World Entrepreneur Of The Year 2022. Εάν το success story της Πλαίσιο συγκινήσει την
κριτική επιτροπή είναι θέμα ωρών να
φανεί. Ωστόσο, ό,τι και αν γίνει, ο
Γιώργος Γεράρδος είναι σίγουρο πως
έχει κερδίσει το στοίχημα.

Ο ανήσυχος επιχειρηματίας,
τα δανεικά και το μεγάλο
όνειρο
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Ό,τι δεν ανεβαίνει, πέφτει στο χρηματιστήριο

Πιστοποίηση από τη Microsoft
έλαβε η Performance

Η

Η Performance Technologies ανακοίνωσε
πως απέκτησε το
DevOps with
GitHub on Microsoft Azure advanced specialization από τη Microsoft. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καθιστά την Performance έναν από τους πλέον εξειδικευμένους συνεργάτες της Microsoft στην υλοποίηση υπηρεσιών DevOps και αποδεικνύει την ικανότητά της να υποστηρίζει και
να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες
ανάγκες των πελατών της για ψηφιακό μετασχηματισμό και μετάβαση στο Cloud. Το
DevOps αφορά τη στενή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων που αναπτύσσουν εφαρμογές (development) και των τμημάτων
που είναι επιφορτισμένα με τη λειτουργία
υποδομών και εφαρμογών (operations).

έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι εμφανής
στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν φαίνεται ότι μπορεί να εισέλθει σε μια φάση ουσιαστικής ανάκαμψης. Οι αναλυτές
εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη
βραχυπρόθεσμη τάση, επισημαίνοντας πως το διεθνές κλίμα θα είναι ο βασικός διαμορφωτής της τάσης στο ΧΑ. Τεχνικά, πάρα πολλά
για τον Γενικό Δείκτη θα κριθούν
στη ζώνη στήριξης των 899 - 882,
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. Για τον FTSE25, η αποφασιστική ζώνη να εντοπίζεται στις 2.170
- 2.132 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών, αλλά και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Καταστρατήγηση της ζώνης
στήριξης 2.170 - 2.132 θα δώσει πίεση προς τις 2.090 και 2.010 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 2.192, 2.200 2.240, 2.282 και 2.305 μονάδες.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΗ με την ΕΑΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με σκοπό τη συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη και εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών ενίσχυσης της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η ΔΕΗ ΑΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)
προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
(MoU). Οι κοινοί προσδοκώμενοι στόχοι που περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΔΕΗ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας επιβεβαιώθηκαν κατά την υπογραφή του
MοU από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
ΔΕΗ Γιώργο Στάσση και τον διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας Άγγελο Μπίνη. Σύμφωνα με το MoU, η πολυεπίπεδη συνεργασία περιλαμβάνει συγκεκριμένες
δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των μηχανισμών ακεραιότητας, την εμβάθυνση του εσωτερικού ελέγχου και την εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Μotor Oil: Η ορθή επιλογή της διοίκησης
Όταν προ τριμήνου θεσμικοί επενδυτές ρευστοποιούσαν θέσεις στη μετοχή της Motor Oil οδηγώντας τον τίτλο κάτω από τα 13 ευρώ, η διοίκηση Βαρδινογιάννη αγόραζε. Έτσι, στις 31 Μαρτίου 2022 η
Motor Oil βρέθηκε να κατέχει 739.848 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης τα 12,95 ευρώ ανά μετοχή.
Οι εν λόγω 739.848 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν
στο 0,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,
αποκτήθηκαν έναντι 9,5 εκατ. ευρώ. Την Πέμπτη,
που ο τίτλος της εισηγμένης ανήλθε στα 18,11 ευρώ, οι εν λόγω μετοχές έχουν αξία 13,3 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε 90 ημέρες η αξία του εν λόγω ποσοστού
αυξήθηκε κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου. Έχουν γνώσιν οι φύλακες, λοιπόν…

Prodea: Κέρδη 18,5 εκατ.
και αύξηση κύκλου εργασιών
Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι
ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε
σε 36,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων,
αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων
και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων
κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν
σε 26,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο
2022 έναντι 24,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η Εσωτερική
Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Μαρτίου
2022 ανήλθε σε 1.414,0 εκατ. ευρώ ή
5,53 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1.396,3
εκατ. ευρώ και 5,47 ευρώ ανά μετοχή
αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Flexopack: Έκδοση ΚΟΔ
ύψους 9 εκατ. ευρώ
Σύμβαση κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ποσού 9.000.000 ευρώ, με κάλυψη
αυτού από την Alpha Bank, υπέγραψε η
Flexopack. Διαχειριστής πληρωμών και
εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η Alpha Bank. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το προϊόν του ως άνω Κοινού
Ομολογιακού Δανείου ως ακολούθως: α)
ποσό 3.214.000 ευρώ για την
εξόφληση/αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας στην Alpha Bank AE και β) ποσό 5.786.000 ευρώ
για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησής της.
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ΕΛΠΕ: Μέρισμα 0,095 ευρώ
ανά μετοχή

ΓΣ ΟΠΑΠ: Ισχυρή
ανταμοιβή για
τους μετόχους

Η

R Energy 1, συμφερόντων της οικογένειας
Ρόκα, ανακοίνωσε πως προχώρησε έπειτα
από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, μέσω
της θυγατρικής της εταιρείας Ρ Ενέργεια 1 ΑΕ Μολάοι, στην εξαγορά του 100% των μετοχών των εταιρειών ΑΛ Ενεργειακή ΙΚΕ, ΑΠ Ενεργειακή ΙΚΕ και
ΕΠ Ενεργειακή ΙΚΕ, του Ομίλου SUNEL Group. Οι
εταιρείες αυτές λειτουργούν 35 φωτοβολταϊκά
πάρκα δυναμικότητας 17,5 MW, ενώ εντός του μήνα
ξεκινά η κατασκευή ακόμα 13 φωτοβολταϊκών πάρκων δυναμικότητας 6,5 MW, τα οποία αναμένεται να
ολοκληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Κατόπιν τούτου, το σύνολο των φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρείας ανέρχεται σε 79. Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, η R Energy 1 εισάγει το ομόλογό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντός των προσεχών ημερών, το οποίο εκδόθηκε με
ιδιωτική τοποθέτηση τον περασμένο Δεκέμβριο. H
R Energy Holding ετοιμάζει τον φάκελο εισαγωγής
των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην αγορά
ΕΝΑ PLUS του ΧΑ.

Με ευρεία συμμετοχή, που ξεπέρασε το
78%, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ, κατά την
οποία οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν με
μεγάλη πλειοψηφία το σύνολο των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτά περιλαμβάνονταν οι προτάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΠΑΠ για την ανταμοιβή
των μετόχων για το οικονομικό έτος 2021, η
οποία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα
μεταξύ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης, δόθηκε πράσινο φως για την
καταβολή μεικτού μερίσματος 0,50 ευρώ
ανά μετοχή, καθώς και για την καταβολή
0,90 ευρώ ανά μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου. Μαζί με το ήδη καταβληθέν προμέρισμα των 0,10 ευρώ ανά μετοχή, η συνολική
ανταμοιβή των μετόχων για τη χρήση του
2021 ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά μετοχή.

Νέα Οδός: Χρυσό βραβείο
στα Health & Safety Awards
H Νέα Οδός έλαβε τη διάκριση «Winner» για το
σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας,
που εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων
της εταιρείας, έχοντας ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών στους αυτοκινητοδρόμους σε απρόβλεπτες συνθήκες (καταστροφή από πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα,
κρούσμα Covid-19 κ.λπ.). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω σύστημα είναι πιστοποιημένο
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2012 και
η Νέα Οδός είναι η πρώτη εταιρεία παραχώρησης
που λαμβάνει τη σχετική πιστοποίηση, αποδεικνύοντας στην πράξη την πρωτοπορία της στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Kανάκης: Εκτιμήσεις για αύξηση
μεγεθών και το 2022
Περαιτέρω ενδυνάμωση μεγεθών προσδοκά για το 2022 η Στέλιος Κανάκης, η οποία,
παρά την αρνητική συγκυρία, συνεχίζει να
εμφανίζει αυξημένους όγκους πωλήσεων
στο πρώτο τρίμηνο του έτους, παραμένοντας
-όπως αναφέρει- προσανατολισμένη στην
«επιθετική πολιτική που τη διαφοροποιεί
από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου». Εκτιμά, δε, πως ενδεχόμενες απώλειες του μεικτού περιθωρίου κέρδους λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών παραγωγής θα αντισταθμισθούν από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων.

Στις 27 Ιουνίου θα γίνει η
αποκοπή του
μερίσματος
0,095 ευρώ
ανά μετοχή
στους μετόχους των ΕΛΠΕ για την οικονομική χρήση του 2021, όπως
αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Τρίτη 28 Ιουνίου
2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής
του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) τη Δευτέρα 4
Ιουλίου 2022.

Alpha Trust: Αύξηση τζίρου
49,8% το 2021
Ιδιαίτερα θετική χρονιά υπήρξε το 2021
για την Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, καθώς τα
υπό διαχείριση κεφάλαια των επενδυτών
εμφάνισαν στην πλειονότητά τους υψηλές
διψήφιες αποδόσεις. Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας ανήλθε το 2021 σε 9,75 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 49,80% σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη μετά από
φόρους του ομίλου ανήλθαν για τη χρήση
2021 σε 3,13 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
211,90% σε σχέση με το 2020 και την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις των εταιρειών
του κλάδου. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε
σε 43,52%, με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) να διαμορφώνεται σε 46,30%.

ΕΧΑΕ: Με 4,1891% στα δικαιώματα
ψήφου οι Rovida Holdings και
RR Investment Company
Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι η The London & Amsterdam Trust Company Ltd με γραπτή γνωστοποίησή της προς την εταιρεία στις 7/6/2022 ενημέρωσε ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις
1/6/2022, οι Rovida Holdings Ltd και RR Investment Company Ltd κατέχουν πλέον άμεσα το
4,1891% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας,
από 5,01% προ της συναλλαγής. Οι αλυσίδες
ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων
ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου,
ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν
ως εξής: The London and Amsterdam Trust
Company Ltd και Rovida Holdings Limited 2,06%
και RR Investment Company Ltd 2,13%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγορά φωτοβολταϊκών
από την R Energy 1
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«Δεν νοείται πράσινη
μετάβαση αν δεν είναι δίκαιη»

Ο καθηγητής Νικόλαος
Φαραντούρης

Καθηγητής Φαραντούρης:
«Σε κάθε κρίκο της
εφοδιαστικής αλυσίδας
μπορούν να
εμφιλοχωρήσουν
στρεβλώσεις, τις οποίες
η Πολιτεία διά των Αρχών
και υπηρεσιών της οφείλει
να ελέγχει. Αυστηροί
λοιπόν έλεγχοι τόσο
exante όσο και expost»

«Υ

πάρχουν σοβαροί ενδογενείς παράγοντες
στη χώρα μας που πυροδοτούν περαιτέρω
αυξήσεις, τόσο στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας όσο και στα πετρελαιοειδή.
Από την αρχή της κρίσης και το “ράλι”
των τιμών θα έπρεπε να είχε υιοθετηθεί ένα τρίπτυχο ρυθμιστικών - δημοσιονομικών - ελεγκτικών παρεμβάσεων
στην αγορά για τον περιορισμό του
ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας. Αργήσαμε πολύ κι ούτε σήμερα

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

υπάρχει αποκρυσταλλωμένο σχέδιο»,
επισημαίνει ο Νικόλαος Φαραντούρης,
καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας
Jean Monnet στο Δίκαιο Ενέργειας και
Ανταγωνισμού, πρόεδρος της Νομικής
Επιτροπής της EUROGAS, της ένωσης
45 εταιρειών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και σύμβουλος του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα.
Η συνέντευξη με τον κ. Φαραντούρη,
ο οποίος είναι και διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών στην Ενέργεια στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει ως εξής:
Πώς κρίνετε τη μέχρι σήμερα πορεία της ΡΑΕ ως Ανεξάρτητης Αρχής; Ποια είναι η συμβολή της
στην ομαλοποίηση της ενεργειακής αγοράς;

Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών είναι κρίσιμος για την εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους αγορών που ελέγχουν. Ασκούν δικαιοδοτικό έργο χωρίς
να είναι δικαστήρια και οφείλουν να
προβαίνουν σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις χωρίς να υπόκεινται ιεραρχικά στη
διοίκηση και χωρίς να λαμβάνουν εντολές από την κυβέρνηση. Θεωρώ θεσμικό ολίσθημα ο πρωθυπουργός ή ο
υπουργός να δηλώνει ότι «έδωσε εντολή» σε μία Ανεξάρτητη Αρχή για το ένα
ή το άλλο θέμα. Τελικά, πώς ακριβώς
αντιμετωπίζεται η ΡΑΕ; Ως πραγματική
Ανεξάρτητη Αρχή; Ως εντολοδόχος της
κυβέρνησης; Ή ως απλό γνωμοδοτικό
όργανο;

Αν ήσασταν εσείς στο τιμόνι της
ΔΕΗ, τι θα κάνατε;
Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης –πολλούς μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή–, η ΔΕΗ δεν λειτουργεί ως
επιχείρηση κοινής ωφέλειας: αυξημένοι μισθοί, μπόνους συνδεδεμένα με
τα κέρδη της επιχείρησης, ομολογιακό
δάνειο με ρήτρα λιγνίτη, ενεργοποίηση
(απ’ τον Αύγουστο του 2021) μιας
αδιαφανούς και δυσανάλογης «ρήτρας
αναπροσαρμογής». Αντίστοιχες «ΔΕΗ»
στα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως π.χ. η
EDF στη Γαλλία κ.ά., έχουν λειτουργήσει αυτήν την περίοδο υπό την εποπτεία, την παρέμβαση ή τον έλεγχο του
κράτους πολύ περισσότερο ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και πολύ λιγό-

Να υπάρξει «ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων μεγάλων
επενδύσεων και στη διάχυση της παραγωγής ενέργειας,
με προώθηση της αυτοπαραγωγής στα νοικοκυριά, τις
επιχειρήσεις, τους δήμους, τους αγρότες»
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τερο ως αμιγείς επιχειρηματίες που
αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του
κέρδους.
Ποια είναι η γνώμη σας για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;
Υποστηρίζω πολιτικές που προάγουν
την εξοικονόμηση ενέργειας και την
ενεργειακή αποτελεσματικότητα με
την αναβάθμιση κατοικιών στον δρόμο
προς την κλιματική ουδετερότητα και
την καταπολέμηση της ενεργειακής
φτώχειας. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα έχουν παρατηρηθεί εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις, αλλά και ανατιμήσεις οι οποίες έχουν άμεσες επιπτώσεις στην
εφαρμογή του προγράμματος.
Τι συστατικά χρειάζονται για να
έχουμε ενεργειακή δημοκρατία και
πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα
σε μια χώρα με ελεύθερη αγορά;
Με τον όρο «ενεργειακή δημοκρατία» εννοώ την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά στην παραγωγή ενέργειας, με την κοινωνία στο κέντρο της
παραγωγής και κατανάλωσης. Δεν νοείται επιτυχής πράσινη ενεργειακή μετάβαση αν δεν είναι δίκαιη. Και δεν δικαιολογούνται αποκλεισμοί κοινωνικών ομάδων ή των τοπικών κοινωνιών
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της
κλιματικής κρίσης. Να δοθεί έμφαση
σε μια ισορροπία ανάμεσα στις αναγκαίες μεγάλες επενδύσεις αλλά και
στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση της παραγωγής ενέργειας στους
πολίτες, με προώθηση της αυτοπαραγωγής από τα ίδια τα νοικοκυριά, τις
επιχειρήσεις, τους δήμους και τους
αγρότες. Αυτά δεν αντιστρατεύονται,
ούτε είναι ασύμβατα με την ελεύθερη
αγορά. Στη Γερμανία, το 50% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ διέρχεται
μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων.
Μπορείτε να μας πείτε τα «παράθυρα» για υπερκέρδη που υπάρχουν
στους εμπορικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων;
Η αγορά των πετρελαιοειδών, όπως
αντίστοιχα και η αγορά της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα, είναι αγορές
ρηχές και ολιγοπωλιακές. Σε αγορές
με τέτοια χαρακτηριστικά χρειάζεται

Τάσεις
αναδίπλωσης
αυστηρός έλεγχος σε όλους τους κρίκους της αξιακής αλυσίδας, ώστε να
αποτρέπονται ή –εάν εντοπίζονται– να
κολάζονται φαινόμενα νόθευσης του
ελεύθερου ανταγωνισμού, εναρμονισμένων πρακτικών, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων στρεβλώσεων. Αυστηροί λοιπόν έλεγχοι τόσο exante όσο και
expost. Σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να εμφιλοχωρήσουν στρεβλώσεις, τις οποίες η Πολιτεία, διά των αρχών και υπηρεσιών
της, οφείλει να ελέγχει.
Έχετε πει ότι ενεργειακός κόμβος
χωρίς χαμηλό ενεργειακό κόστος
είναι μια αναγγελία χωρίς αντίκρισμα… Τι εννοείτε;
Έχω πει ότι ενεργειακή επάρκεια με
δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος δεν
συνιστά εν τέλει ενεργειακή ασφάλεια.
Η χώρα μας διαθέτει πλεονεκτική γεωγραφική θέση με τη διά θαλάσσης πρόσβαση. Ωστόσο, οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου ούτε χαμηλές
είναι ούτε άλλωστε παραμένουν αναλ-

λοίωτες. Γι’ αυτό έχω πει ότι αυτό που
χρειάζεται στον επανασχεδιασμό της
ενεργειακής μας πολιτικής μεσο-μακροπρόθεσμα δεν είναι τόσο η διαφοροποίηση των ενεργειακών οδεύσεων,
όσο του ενεργειακού μας μείγματος.
Υπάρχει τρόπος η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ενιαία ενεργειακή
πολιτική ή είναι αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες;
Η ΕΕ στερείται πραγματικά κοινής
πολιτικής αναφορικά με ζητήματα
που ακουμπάνε τις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις και την ενεργειακή
ασφάλεια. Ο ρόλος της ΕΕ παραμένει
επικουρικός. Αυτό έχει επισημανθεί
εδώ και μήνες και γι’ αυτό δεν θα
έπρεπε να μεταθέτουμε αποκλειστικά
στις Βρυξέλλες τη λύση των εσωτερικών μας προβλημάτων αναφορικά με
την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, αλλά να έχουμε προχωρήσει έγκαιρα σε μελετημένες ρυθμιστικές και
δημοσιονομικές παρεμβάσεις από την
αρχή αυτής κρίσης.

Παρατηρώ ισχυρές τάσεις
αναδίπλωσης να ξετυλίγονται σε όλες τις ηπείρους, στην Αμερική την
Ασία και την Ευρώπη,
ιδίως μετά το ξέσπασμα
του πολέμου, λέει ο καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης, που διετέλεσε επί
δεκαετία μέλος του ΔΣ και
νομικός σύμβουλος της
ΔΕΠΑ. Χρειάζονται όμως
πιο γενναία βήματα χωρίς
την κοινωνία απέναντι, με
αποφασιστική αλλά σταδιακή και προγραμματισμένη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα χωρίς ισχυρούς κραδασμούς για την
κοινωνία και την οικονομία, με διασπορά της παραγωγής ενέργειας, με ενεργειακή δημοκρατία. Ενεργειακή μετάβαση με ενεργειακή φτώχεια δεν νοούνται στην Ευρώπη, είτε
οπουδήποτε αλλού στον
κόσμο. Και ασφαλώς ούτε
στην Ελλάδα.
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Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία καλούν το Ιράν «να δώσει τέλος στην πυρηνική κλιμάκωση»
Μετά τις ΗΠΑ και το Τελ Αβίβ, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι κάλεσαν το
Ιράν «να τερματίσει την πυρηνική κλιμάκωση» και να αποδεχτεί «άμεσα» τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι από τον
Μάρτιο για να περισωθεί η διεθνής Συνθήκη του 2015 με στόχο τον περιορισμό
στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των
διεθνών κυρώσεων.
Νωρίτερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομι-

κής Ενέργειας (IAEA) στηλίτευσε την απόφαση του Ιράν να απενεργοποιήσει 27 κάμερες επιτήρησης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, τονίζοντας ότι αυτό θα καταφέρει «μοιραίο πλήγμα» στις συνομιλίες.
Η διεθνής συμφωνία είναι ετοιμοθάνατη
από το 2018, όταν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ
Τραμπ αποσύρθηκαν και επέβαλαν εκ νέου τις κυρώσεις που είχαν άρει.
Οι ΗΠΑ και οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για το

Νατοϊκή επίδειξη ισχύος
στη γειτονιά της Ρωσίας

Μ

ε μια ισχυρή επίδειξη
ισχύος προς τη Μόσχα, το
ΝΑΤΟ διεξάγει τα μεγαλύτερα γυμνάσια στην ιστορία
του στη Βαλτική, την ώρα που οι Ουκρανοί
εκλιπαρούν για βαριά όπλα τη Γαλλία. Περίπου 5.000 στρατιώτες από 17 χώρεςμέλη του ΝΑΤΟ ασκούνται στην Πολωνία,
τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία,
χώρες στα σύνορα με τη Ρωσία, εν μέσω
φόβων ότι ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί και σε
άλλα εδάφη.
Τα γυμνάσια περιλαμβάνουν δοκιμές
συστημάτων αεράμυνας, αντιπυραυλικής
άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου. Συνολικά 50 αεροσκάφη έχουν φτάσει στα πεδία των ασκήσεων από βάσεις σε όλη την
Ευρώπη, ενώ τα συστήματα εναέριας και
πυραυλικής άμυνας που δοκιμάζονται
ανέρχονται σε 17.

Τα βρίσκουν Ζελένσκι και Μακρόν
Προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τη Γαλλία έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη δήλωση Μακρόν ότι «δεν πρέπει να ταπεινωθεί
η Ρωσία ώστε να βρεθεί κάποια ειρηνευτική λύση» στον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζήτησε
από τον Μακρόν να στείλει βαρέα όπλα για
να αντιμετωπίσει η χώρα τη ρωσική εισβολή, την ώρα που η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο είναι εξαιρετικά δύσκολη για
τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες χάνουν
κάθε μέρα, σύμφωνα με το Κίεβο, 100
στρατιώτες, ενώ άλλοι 500 τραυματίζονται.
Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τη
διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία ο Μα-

κρόν έχει τηρήσει εξαιρετικά επιφυλακτική στάση, λέγοντας ότι πρόκειται για «δύσκολο και μακροχρόνιο εγχείρημα». Αντ’
αυτού, η Γαλλία πρότεινε την ένταξη της
Ουκρανίας σε μια «ευρωπαϊκή πολιτική
κοινότητα», κάτι που έχει απορρίψει ο Ζελένσκι.

Ψευδαισθήσεις νεοτσαρικού μεγαλείου
Την ώρα που Φινλανδία και Σουηδία
βρίσκονται στο κατώφλι της ένταξης στο
ΝΑΤΟ, εντύπωση προκάλεσε η ομιλία του
Πούτιν, κατά την οποία έφτασε στο σημείο
να συγκρίνει τον εαυτό του με τον τσάρο
Μεγάλο Πέτρο, ο οποίος πολέμησε τον 18ο
αιώνα τις σκανδιναβικές χώρες αυξάνοντας τα εδάφη της Ρωσίας.

«Ο Πέτρος διεξήγαγε τον Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο επί 21 χρόνια. Δεν τους πήρε
τίποτα, επέστρεψε στη Ρωσία ό,τι ήταν δικό της», είπε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι
«επαφίεται σε εμάς να ξαναπάρουμε πίσω
ό,τι μας ανήκει».

Την ίδια ώρα ο Πούτιν
συγκρίνει τον εαυτό του με
τον Μεγάλο Πέτρο,
υποσχόμενος ότι θα
καταλάβει «εδάφη που
ανήκουν ιστορικά στη χώρα του»

πυρηνικά του Ιράν (Βρετανία, Γαλλία και
Γερμανία) κατηγορούν ανοιχτά την Τεχεράνη για έλλειψη συνεργασίας, με επικριτικό σχέδιο που κατέθεσαν στον ΙΑΕΑ, το
οποίο επικεντρώνεται στα ίχνη εμπλουτισμένου ουρανίου που βρέθηκαν σε τρεις
μη δηλωμένες εγκαταστάσεις της χώρας.
Ειδικοί εκτιμούν πάντως ότι το σχέδιο
απόφασης αποφεύγει να καταδικάσει έντονα το Ιράν προκειμένου να αφήσει ανοικτή την πόρτα του διαλόγου.

Το είδαμε και αυτό:
Στην Ανταρκτική
έπεσε χιόνι από...
μικροπλαστικά
Μικροπλαστικά σε νιφάδες
χιονιού εντόπισαν για πρώτη
φορά ερευνητές στην Ανταρκτική, μια από τις πιο απομακρυσμένες και παρθένες περιοχές του πλανήτη. Νεοζηλανδοί επιστήμονες συγκέντρωσαν δείγματα φρέσκου χιονιού από 19 περιοχές της Λευκής Ηπείρου και σε καθένα από
αυτά ανίχνευσαν μικροπλαστικά, τα οποία προέρχονται από
τη διάβρωση των πλαστικών.
Το μέγεθός τους δεν ξεπερνάει
τον κόκκο ενός ρυζιού και συχνά είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι. Οι ερευνητές υπολόγισαν την ύπαρξη 29 σωματιδίων
μικροπλαστικού ανά λίτρο λιωμένου χιονιού με κυρίαρχο,
κατά 79%, το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες
αναψυκτικών και στα ενδύματα.
Μαθηματικά πρότυπα δείχνουν ότι τα σωματίδια αυτά
πιθανώς διένυσαν απόσταση
3.700 χλμ. για να φτάσουν
στην Ανταρκτική. Το 2020 μικροπλαστικά εντοπίστηκαν
στην κορυφή του Έβερεστ και
σε μεγάλα ωκεάνια βάθη.
Τα μικροπλαστικά είναι επικίνδυνα επειδή στην επιφάνειά
τους προσκολλώνται τοξικά
στοιχεία και βαρέα μέταλλα,
ενώ οι άνθρωποι τα προσλαμβάνουν με την τροφή, τον αέρα
και το νερό.
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Επιμέλεια:
Γιώργος
Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Ford Puma
Ecoboost mHEV Auto με 125 ίππους!

POLITICAL AUTO

Τ

ον δρόμο που έχουν χαράξει και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ακολουθεί η Ford,
θέλοντας και εκείνη να μειώσει όσο μπορεί
τις μέσες εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων
της, εισάγοντας την τεχνολογία Mild Hybrid.
Ωστόσο, ο πρωτοποριακός κινητήρας 1 λίτρου συνδυαστικά με το υβριδικό σύστημα προσδίδει ακόμη
χαμηλότερο κόστος χρήσης για τον ιδιοκτήτη, ενώ η
τοποθέτηση αυτόματου κιβωτίου με διπλό συμπλέκτη 7 σχέσεων κάνει ακόμη πιο δελεαστική την απόκτηση του Ford Puma. Για να αποκτήσει κανείς τη
βασική ST-Line έκδοση του Puma με το αυτόματο κιβώτιο θα πρέπει να καταβάλει λίγο πάνω από τις
27.700 ευρώ, ωστόσο το εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο
κόστος χρήσης απαλύνει το κόστος αγοράς. Τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας εξαιτίας των χαμηλών εκπομπών ρύπων κυμαίνονται στα 82,56 ευρώ…

Το διαφορετικό
Το Puma, όπως και ο προκάτοχός του, διακρίνεται
για τη δυναμική και μυώδη εμφάνισή του, από όποια
πλευρά και να το δει κανείς χωρίς ακρότητες. Το νέο
Puma βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Fiesta,
όμως συγκριτικά με αυτό αλλά και με το EcoSport
υπάρχουν αρκετές διαφορές σε διαστάσεις.
Σε σχέση λοιπόν με το Fiesta, το Puma εμφανίζεται 54 mm ψηλότερο, 146 mm μακρύτερο και 71 mm
φαρδύτερο. Αυξημένο κατά 95 mm είναι το μεταξόνιο (2.588 mm), όπως και τα μετατρόχια κατά 58 mm,
ενώ ο χώρος αποσκευών κερδίζει 164 lt, με 456 lt στο

σύνολο. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του αμαξώματος και την κορυφαία διαρρύθμιση του εσωτερικού, το νέο Ford Puma εξασφαλίζει αφθονία χώρου
στο πίσω κάθισμα αλλά και τον μεγαλύτερο στην κατηγορία του χώρο φόρτωσης. Σημείο αναφοράς εδώ
είναι το καινοτόμο MegaBox, ένας βαθύς και ευέλικτος αποθηκευτικός χώρος 80 λίτρων κάτω από το
ρυθμιζόμενο δάπεδο του χώρου αποσκευών, το
οποίο με τη σειρά του μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις
διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τις εκάστοτε μεταφορικές ανάγκες σας.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών κερδίζει
τις εντυπώσεις και διαθέτει ποικίλες διαμορφώσεις,
επιτρέποντας την απεικόνιση των πληροφοριών ανάλογα με την επιθυμία του οδηγού, ενώ εκτός της
πλούσιας και ευανάγνωστης πληροφορίας δεν κουράζει το μάτι. Η κλασική οθόνη 8” του συστήματος infotainment SYNC 3 βρίσκεται στη γνώριμη από το Fiesta θέση, με το ρεπερτόριο συνδεσιμότητας να προσφέρει Apple CarPlay και Android Auto.
Το νέο Puma αποτελεί τον προπομπό μιας σειράς
νέων εκδόσεων και μοντέλων της Ford που υιοθετούν την προηγμένη, ήπια υβριδική τεχνολογία
mHEV με επίκεντρο τον καταξιωμένο κινητήρα βενζίνης 1.0L EcoBoost και απόδοση 125 ίππων.
Η κίνηση μεταφέρεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις στον εμπρόσθιο άξονα και ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ 5
διαφορετικών προγραμμάτων κίνησης («Eco», «Normal», «Trail», «Slippery» και «Sport»).

Άνεση και οικονομία
Το νέο Ford Puma απέδειξε ότι είναι ένα αξιόλογο
αυτοκίνητο που έχει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης,
πολύ μεγάλη δόση τεχνολογίας και προσδίδει άνεση
και οικονομία.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Ford Puma με το αυτόματο κιβώτιο κινείται με απόλυτη ασφάλεια, ακόμη
και αν ο δείκτης του ταχύμετρου ξεπερνά τα 170
χλμ./ώρα, ενώ όταν ο οδηγός κινείται στα όρια του
ΚΟΚ, τότε μειώνεται στο ελάχιστο και η κατανάλωση
καυσίμου πέφτει κάτω και από τα 6 λίτρα για κάθε 100
χιλιόμετρα.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το Ford Puma με το αυτόματο κιβώτιο απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης,
ενώ το υβριδικό σύστημα συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, η ύπαρξη paddles πίσω από το τιμόνι κάνει τη
χειροκίνητη λειτουργία του κιβωτίου άμεση, ενώ η
επιλογή και του προγράμματος Sport ανεβάζει
στροφές!
Εντός της πόλης το Puma αποδείχθηκε ιδανικό και
ευέλικτο, ενώ ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως το αυτόματο κιβώτιο, τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
αλλά και την ανάρτηση που φιλτράρει σε πολύ μεγάλο
βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Παράλληλα, η ύπαρξη αισθητήρων κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό, ωστόσο η έλλειψη της κάμερας οπισθοπορίας
κάνει αισθητή την απουσία της.

Ξεμένει από ρευστό η ελληνική αγορά αυτοκινήτου!
Ηλεκτρικό ρεύμα, ασφαλιστικές εισφορές, καύσιμα, ΦΠΑ, μισθοί και άλλες
τόσες υποχρεώσεις πρέπει να καλυφθούν κάθε μήνα από όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου, ωστόσο οι μεγάλες
καθυστερήσεις που καταγράφονται στις παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων
αλλά και η έλλειψη στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μειώνουν τη ρευστότητα στις
εισαγωγικές και εξουσιοδοτημένες μονάδες αλλά και στις ανεξάρτητες εμπορίες οχημάτων της ελληνικής αγοράς. Μάλιστα, οι συνεχείς αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και η εκτόξευση των λογαριασμών έχουν οδηγήσει σχεδόν τη συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσωπειών να φωτίζει τις εκθέσεις κατά τη διάρ-

κεια της νύχτας με ελάχιστο φωτισμό ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
Ωστόσο, πρόσφατα έχει προκύψει ένα επίσης μεγάλο θέμα που σχετίζεται με τη
ρύθμιση που θέλουν να πραγματοποιήσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες της αγοράς αυτοκινήτου με τον ΕΦΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε μόλις 12 δόσεις και,
όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, τα ποσά των δόσεων είναι δυσθεώρητα
και δεν μπορούν να εξοφληθούν.
Αντίστοιχα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και με τα χρέη στην εφορία αλλά σε
μικρότερο βαθμό, καθώς η αντίστοιχη ρύθμιση χρεών αυξάνεται στις 24 έως και τις
48 δόσεις, οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα.
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MultiMEDIA
Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Οpen: Τα κενά στην ενημέρωση
για την επόμενη σεζόν παραμένουν
Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετικά με τη στελέχωση των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο στο
Open. Η Ευλαμπία Ρέβη είναι το μόνο πρόσωπο που υπάρχει για την ώρα στον
σταθμό. Μάνος Νιφλής και Χρύσα Φώσκολου, δύο πρόσωπα που φάνηκε να
βρίσκονται πολύ κοντά με το κανάλι, βρίσκονται σε θέση αναμονής, καθώς τίποτα δεν είναι σίγουρο και η αναζήτηση προσώπων συνεχίζεται. Κοντά στο
Open είναι ωστόσο ο Νίκος Στραβελάκης, ο οποίος μάλλον προορίζεται για τα
δελτία του Σαββατοκύριακου. Να σημειώσουμε ότι οι πληροφορίες θέλουν να
αναζητείται άνδρας παρουσιαστής και για το καθημερινό κεντρικό δελτίο,
εκεί όπου βρίσκεται η Πόπη Τσαπανίδου.

Η πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ μετά τις νέες αφίξεις

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...



Το «Cash or trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη,
όπως όλα δείχνουν, θα έχει και συνέχεια. Άναψε το «πράσινο φως» και για δεύτερο κύκλο, πράγμα που σημαίνει ότι θα προβάλλεται από το Star
και την επόμενη σεζόν.



Ο Σάκης Τανιμανίδης, μία από τις σημαντικές μεταγραφές του ΑΝΤ1 τα τελευταία χρόνια, την επόμενη σεζόν θα επιστρέψει τηλεοπτικά με ένα κόνσεπτ που δεν
έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Το «Shark
Tank» ή «Dragon’s Den», όπως είναι κάποιοι
από τους τίτλους του προγράμματος στις χώρες όπου παίζεται, είναι ένα επιχειρηματικό
reality. Όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει
ένα νέο επιχειρηματικό βήμα και αναζητά
επενδυτή, μπορεί να παρουσιάσει την ιδέα
του, να ζητήσει συγκεκριμένο ποσό και οι κριτές θα αποφασίζουν αν θα δοθούν τα χρήματα.



Π

ρος λύση του γρίφου με την πρωινή του ζώνη φαίνεται πως οδεύει ο ΣΚΑΪ μετά και τις νέες συμφωνίες που έκλεισε με πολύ γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα. Η Μαρία Μπακοδήμου, όταν βάλει υπογραφή στο
συμβόλαιο που επεξεργάζεται αυτό το διάστημα, αναμένεται να συμπληρώσει το παζλ του προγράμματος που απασχόλησε τόσο έντονα τους ιθύνοντες του σταθμού το τελευταίο διάστημα.
Έτσι, αν όλα προχωρήσουν ομαλά δίχως περαιτέρω ανατροπές, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η πρωινή ζώνη του
ΣΚΑΪ θα ανοίγει στις 5 το πρωί με τον Άκη Παυλόπουλο και

Θρίλερ σε εξέλιξη με το πρωινό του Star
Παρατείνεται η αγωνία για το
πρωινό δίδυμο του Star Έλενα Παπίλα και Γιώργο Καρτελιά. Όπως
γνωρίζουμε, η πρόθεση του σταθμού είναι ή να συνεχίσουν και οι
δύο ή να αντικατασταθούν και οι
δύο. Παρ’ όλα αυτά, οι φήμες ότι
παραμένει μόνο η Έλενα Παπίλα
με νέα πρόσωπα στο πλευρό της έχουν φουντώσει το τελευταίο διάστημα. Αυτή την περίοδο, όπως μαθαίνουμε, έχουν
ξεκινήσει τα ραντεβού με τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την επόμενη εκπομπή στα μετόπισθεν, ενώ το επόμενο
διάστημα θα αρχίσουν να γίνονται ραντεβού και με πρόσωπα
για μπροστά από τις κάμερες. Το όνομα του Κωνσταντίνου Βασάλου είναι αυτό που ακούγεται πιο έντονα. Η κατάληξη αναμένεται για τα τέλη του Ιουνίου.

δίπλα του μια γυναίκα παρουσιάστρια που θα είναι ή η Ντόρα Κουτροκόη ή η Λένα Φλυτζάνη. Στις 7 θα έρχεται ο Δημήτρης Οικονόμου, με πιθανότερο σενάριο να παραμένει ο
Άκης Παυλόπουλος δίπλα του.
Στις 10 ακριβώς, στην ώρα τους, οι δύο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος θα παίρνουν τη σκυτάλη και θα την παραδίδουν στη Μαρία Μπακοδήμου στις 11.30 ή στις 12. Η τελευταία θα αναλάβει να βάλει τον ΣΚΑΪ στον δυνατό ανταγωνισμό για το διάστημα μέχρι τις 14.00 με μια εκπομπή που θα είναι κυρίως ψυχαγωγική με κάποιες δόσεις κοινωνικών θεμάτων.

Τι συζητά ο «Ντάνος» για
την... ΤV επιστροφή του
Από τις παραλίες της Καραϊβικής
σε εκείνες της Σκιάθου και από
εκεί πού; Θα επιστρέψει στην Καραϊβική ή θα φορέσει ρούχα εποχής; Σύμφωνα με τις πληροφορίες
μας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος το προηγούμενο διάστημα
συζητούσε για πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα καθημερινή
σειρά εποχής που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμά του
ο ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν. Μαθαίνουμε όμως ότι αποκτά
προβάδισμα το ενδεχόμενο να δούμε τον Ντάνο ξανά στις
αγωνιστικές πίστες του Ατζούν στον Άγιο Δομίνικο. Ο Τούρκος παραγωγός πολιορκεί τον Γιώργο Αγγελόπουλο για το
«All Star Survivor» - όχι για παρουσιαστή, όπως ακούγεται,
αλλά για παίκτη. Θα υποκύψει στις πιέσεις;

Αβέβαιο είναι για την
ώρα το τηλεοπτικό μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου.
Σχετικά με τις φήμες που
υπήρχαν για άφιξή της στο
Star, κάτι τέτοιο δεν ισχύει
και δεν συνέβη και ποτέ.
Όσο για το Open, το δεύτερο
ραντεβού έληξε στην… τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ μια κρούση που έγινε
στην ΕΡΤ μάλλον δεν βρήκε ανταπόκριση.



Άγνωστο παραμένει και το επόμενο τηλεοπτικό βήμα του Γρηγόρη Γκουντάρα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον
ΣΚΑΪ στις αρχές Ιουλίου. Οι πληροφορίες μας
λένε πως συζητά με την Κατερίνα Καινούργιου για τη «Super Κατερίνα».



Συνεχίζει κανονικά στον
ΣΚΑΪ το «Dot» και την
επόμενη σεζόν. Η συνάντηση των παραγωγών με τον
ΣΚΑΪ πραγματοποιήθηκε σε
πολύ καλό κλίμα. Επιθυμία
είναι να παραμείνουν στις
θέσεις τους η Νάντια Μπουλέ και ο Μίνως Θεοχάρης,
ωστόσο μια αλλαγή στην ώρα μετάδοσης δεν θα
πρέπει να θεωρηθεί απίθανη.



«Πάγωσε» η εκπομπή της Κατερίνας
Στικούδη και της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, που ήταν να κάνουν του χρόνου
στον ΑΝΤ1. Ο λόγος έχει να κάνει με το
μπάτζετ.



Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Έλενα Χριστοπούλου σφράγισαν τη συνεργασία τους με τον ΣΚΑΪ
με ένα… μυστικό δείπνο την προηγούμενη εβδομάδα.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στροφή των καταναλωτών σε ψώνια μέσω social media
Η περίοδος της πανδημίας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου
επιφέροντας πολλές αλλαγές. Μια από αυτές ήταν η στροφή
των ανθρώπων προς τις αγορές μέσω Διαδικτύου. Πολλές
επιχειρήσεις που δεν είχαν διαδικτυακά e-shops έσπευσαν
να δημιουργήσουν ώστε να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις
της εποχής και να μη χάσουν έσοδα.
Η έρευνα που διενήργησε η Salesforce, εταιρεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), παρουσίασε ότι το 73% των
πελατών περιμένει οι εταιρείες να καταλαβαίνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες του και πως το 68% έχει αγοράσει
προϊόντα με νέους τρόπους τα τελευταία δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, το 61%, δηλαδή 6 στους 10 καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιστεύει ότι θα συνεχίσει να το κάνει ακόμη περισσότερο σε

τρία χρόνια και αισθάνεται άνετα με τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών από τις εταιρείες, αρκεί αυτές να χρησιμοποιούνται προς όφελός τους και με διαφάνεια.

Lidl Ελλάς: Πρωταγωνιστές οι δικοί της
άνθρωποι στη νέα της καμπάνια

Η Lidl Ελλάς, θέλοντας να παρακινήσει το κοινό να ανακαλύψει πόσο δεμένα εργάζονται οι
υπάλληλοι μέσα στην εταιρεία
βοηθώντας τη να εξελίσσεται συνεχώς, λάνσαρε μια νέα επικοινωνιακή καμπάνια. Προσέχοντας
την κάθε λεπτομέρεια, εξασφαλίζει στους πάνω από 6.500 ανθρώπους της ένα πολύ φιλικό και
ομαδικό εργασιακό περιβάλλον
που τους παρέχει όλα τα εφόδια για να εξελιχθούν. Η
τηλεοπτική καμπάνια, που είναι στον τηλεοπτικό αέρα
από την Κυριακή 5 Ιουνίου και θα απλωθεί σταδιακά σε
ψηφιακά αλλά και έντυπα μέσα, δημιουργήθηκε από
τους ανθρώπους της Lidl Ελλάς για τους ανθρώπους

της Lidl Ελλάς. Όλοι οι πρωταγωνιστές και όλες οι πρωταγωνίστριες εργάζονται στα καταστήματα, στα εφοδιαστικά κέντρα
και στα γραφεία από κάθε γωνιά
της Ελλάδας.
Η Νικολέττα Κολομπούρδα,
HR director & member of the
board της Lidl Ελλάς, δήλωσε:
«Η συγκεκριμένη επικοινωνία
αποδεικνύει για ακόμη μια φορά
πως έχουμε τη μεγάλη μας ομάδα στο επίκεντρο των
δράσεών μας. Εργαζόμαστε με αφοσίωση και επιμονή
ώστε να παρέχουμε ένα φιλικό και ομαδικό περιβάλλον με απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης για κάθε
έναν και κάθε μία».

Έρευνα
της Sitecore:
Οι πελάτες ζητούν
να αποκτήσουν
«προσωπική σχέση»
με τα brands
Η νέα έρευνα της Sitecore με την ονομασία «Sitecore Brand Authenticity Report 2022» στοχεύει στο να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών τους και να προσπαθήσουν να επινοήσουν τεχνικές ώστε να βελτιωθούν και
να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην έρευνα
συμμετείχαν 1.070 άνθρωποι από την Ελλάδα και το
μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 71%, επιθυμεί τα
brands να θυμούνται τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις τους απαιτώντας από ένα brand να δείχνει ενσυ-

Η έρευνα «State of the Connected Customer» έδειξε πως
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα brands ταλαντεύεται,
καθώς οι προτεραιότητες και οι συμπεριφορές τροποποιούνται συνεχώς και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα αφού το 71% των
καταναλωτών άλλαξε τις μάρκες που χρησιμοποιούσε τουλάχιστον μία φορά τον περασμένο χρόνο - το 66% επειδή
βρήκε καλύτερες προσφορές και το 58% στράφηκε σε καλύτερης ποιότητας προϊόντα, ενώ το 55% θα χρησιμοποιούσε
περισσότερο τα προγράμματα πιστότητας, αν οι ανταμοιβές
ήταν πιο προσωποποιημένες.
Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ψηφιακός κόσμος
έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πρόκειται να αλλάξει
πολλά σε τομείς όπως το εμπόριο, η εργασία και γενικά η
καθημερινή ζωή.

Mικρά - μικρά



Με νέα τηλεοπτική καμπάνια, σε συνεργασία με τα
McCann, βγαίνει η Carrier. «Για να έχεις την ιδανική διάθεση φτιάχνουμε για εσένα την ιδανική ατμόσφαιρα», είναι το
κεντρικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας» που προσφέρουν οι συσκευές της.



Ο Νίκος Λαβίδας αναλαμβάνει καθήκοντα brand president
της ΑΒ Βασιλόπουλος από τις 20 Αυγούστου. Ο Nίκος Λαβίδας έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και μακρά πορεία
στον κλάδο των τροφίμων, κατέχοντας θέσεις υψηλής ευθύνης.



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοικτή
διαγωνιστική διαδικασία για τη δράση «Marketing support αεροπορικών εταιρειών», αξίας 150.000 ευρώ. Η δράση
στοχεύει την προώθηση και την αύξηση της αναγνωσιμότητας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού
προορισμού σε επιλεγμένες αγορές-στόχους με direct marketing και προβολή σε social media μέσω των αεροπορικών
εταιρειών. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την Τετάρτη
22 Ιουνίου.



ναίσθηση και κατανόηση για να χτίσει μια ισχυρότερη
σχέση. Ταυτόχρονα, 6 στους 10 θέλουν να συνδεθούν
με ένα brand σε προσωπικό επίπεδο, ωθώντας τις
εταιρείες να υιοθετήσουν μια διαφορετική αληθινή
συναισθηματική προσέγγιση για να εξασφαλίσουν την
ικανοποίηση των πελατών. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, την έλλειψη του Brand Loyalty, καθώς μόλις το
18% των καταναλωτών εμφανίζεται να περιγράφει τον
εαυτό του «οπαδό» του αγαπημένου του brand.

Η Convert Group ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης
Γκεζερλής, ιδρυτής και πρώην chief executive officer, θα αναλάβει τη θέση του
προέδρου της εταιρείας και παράλληλα
από 1ης Ιουνίου τη θέση του chief executive officer έλαβε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο οποίος διατηρούσε τη θέση
του chief revenue officer. Ταυτόχρονα, η
Έλενα Χαϊλαζοπούλου συνεχίζει τα καθήκοντα της chief product officer και διατηρεί τον
ρόλο της deputy CEO της Convert Group.



Στο πλαίσιο της Πράξης «Νησιά - Ελκυστικοί Προορισμοί
της Μεσογείου “Smart-Tour”», η Περιφέρεια Κρήτης
εξήγγειλε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Η συνολική αξία
εκτιμάται σε 500.000 ευρώ με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 7/7/2022.
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Βαθμολογία
Χώρα
Ελλάδα
Κόσοβο
Β. Ιρλανδία
Κύπρος

Αγ.
3
3
3
3

Γκολ
5-0
5-3
2-4
0-5

Β.
9
6
1
1

Άλλη Εθνική στην… άλλη Ελλάδα
Η

Εθνική Ελλάδας, με γκολ των Μπακασέτα,
Παυλίδη και Λημνιού, νίκησε εύκολα 3-0
την Κύπρο στο Πανθεσσαλικό του Βόλου,
στο τρίτο ματς του ομίλου του Nations League και
αύριο, Κυριακή (21.45, Nova, Alpha), υποδέχεται
στο ίδιο γήπεδο το Κόσοβο, το οποίο είχε κερδίσει
1-0 μέσα στην Πρίστινα πριν από μία εβδομάδα. Η
χαρά των διεθνών και όλου του επιτελείου μετριάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Δημήτρη
Λημνιού, που σε ανύποπτη φάση προς το τέλος του
αγώνα έπαθε ρήξη χιαστού και θα απουσιάσει για
έξι μήνες από τα γήπεδα.
Ο Ουρουγουανός τεχνικός Γκουστάβο Πογιέτ
επικεντρώθηκε στον έλεγχο των συναισθημάτων
των διεθνών και προειδοποίησε πως, αν παρασυρθούν από τον τραυματισμό του Λημνιού, μπορεί να
έρθει το αρνητικό αποτέλεσμα. Με νίκη εις βάρος
του Κοσόβου η Εθνική ανεβαίνει κατηγορία και θα
μπορεί να διεκδικήσει και μέσω του Nations
League, εκτός των προκριματικών, την πρόκρισή
της στα τελικά του Euro 2024 που θα γίνουν στη
Γερμανία.
Οι διεθνείς επισήμαναν το αυτονόητο μετά το τέ-

λος του αγώνα, πως τους άρεσε η ατμόσφαιρα που
δημιούργησαν στο γήπεδο οι 16.000 Θεσσαλοί κυρίως. Χρόνια ολόκληρα είχε η Εθνική να παίξει
μπροστά σε τόσο κόσμο. Και με το Κόσοβο θα έχει
περισσότερους από 20.000 φιλάθλους. Η επαρχία
είναι η «άλλη Ελλάδα» ως φαίνεται, η κανονική,
μακριά από τα οπαδικά που κατατρώγουν ως το μεδούλι την Αθήνα. Η επαρχία είναι ευκαιρία για την
Εθνική ομάδα να αποκτήσει μόνιμους οπαδούς.
Τρεις βαθμοί στο ματς με τους Κοσοβάρους σημαίνουν αυτόματα πρωτιά στον όμιλο για την Εθνική, όπως βλέπετε στη βαθμολογία. Το ματς προφανώς δεν είναι εύκολο, καθότι οι Κοσοβάροι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί, έχουν και παίκτες
που αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα της
Ευρώπης.
Ο Πογιέτ θα κατεβάσει τον Βλαχοδήμο κάτω από
τα δοκάρια, δεξιά τον Μπάλντοκ και αριστερά τον
Τσιμίκα. Κεντρικά μπακ σίγουρα ο Μαυροπάνος
και ένας εκ των Χατζηδιάκου, Τζαβέλλα. Και αυτό
γιατί ο Χατζηδιάκος ένιωσε ζαλάδες από χτύπημα
και έγινε αλλαγή στο ματς με την Κύπρο. Στα χαφ, ο
Μπακασέτας είναι αδιαπραγμάτευτος και το πιο

πιθανό είναι να τον πλαισιώσουν Κουρμπέλης και
Μπουχαλάκης. Στην επίθεση, Μάνταλος, Μασούρας και Παυλίδης.

12 Ιουνίου
16.00: Β. Ιρλανδία - Κύπρος
21.45: Ελλάδα - Κόσοβο

24 Σεπτεμβρίου
19.00: Β. Ιρλανδία - Κόσοβο
21.45: Κύπρος - Ελλάδα

27 Σεπτεμβρίου
21.45: Ελλάδα - Β. Ιρλανδία
21.45: Κόσοβο - Κύπρος

Εύκολα 3-0 την Κύπρο, νοκ άουτ
ο Λημνιός, «τελικός» με το Κόσοβο
και ευχαριστίες για το κοινό
στο Πανθεσσαλικό
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Ταγίπ: «Υποταγή» Ελλάδας
μέσω ποδοσφαίρου, μπάσκετ

Η

πολιτική, «η τέχνη του εφικτού»
κατά τον πρώτο Γερμανό καγκελάριο Ότο φον Μπίσμαρκ, έχει
πολυεπίπεδη εισχώρηση στο
υποσυνείδητο των λαών μέσω της επικοινωνίας και, φυσικά, όταν μιλάμε για τον νεοσουλτάνο, ψευτονταή του Αιγαίου, Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακόμα μεγαλύτερη. Είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ένα πεδίο άσκησης πολιτικής στον
τουρκικό αλλά και στον ελληνικό λαό, με παρέμβαση στο υποσυνείδητό τους; Προφανώς, διότι τα δύο δημοφιλή αθλήματα είναι
μάζα. Κι όπου μάζα, ίσον πολιτική.
Στις δύο λίστες μπορείτε να δείτε ποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες καθώς και προπονητές έχουν περάσει
από τουρκικές ομάδες ή παίζουν ή πρόκειται
να το κάνουν, όπως ο Δημήτρης Ιτούδης, που
ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε.
Πόσο αθώα είναι αυτή η αφαίμαξη χρόνων των καλύτερων παικτών και προπονητών από τις τουρκικές ομάδες; Καθόλου
αθώα. Για όσους ψυχανεμίζονται πολιτικό
δάκτυλο πίσω από τέτοιες αθώες μεταγραφές, μια επίσκεψη στην Τουρκία αρκεί για
να επιβεβαιώσουν πως ο Ερντογάν, συν τοις
άλλοις, ποντάρει και στην «υποταγή» των
Ελλήνων που εγκαταλείπουν τη «φτωχή»
χώρα τους και πάνε στην Τουρκία για το οικονομικό… ουρί του παραδείσου. Χρηματοδοτεί το project.
Στις εποχές των παχιών αγελάδων της
τουρκικής οικονομίας, θα μπορούσε κανείς
να βρει μια λογική. Στη σημερινή εποχή,
ωστόσο, που η τουρκική οικονομία καταρρέει, η Φενέρμπαχτσε πήρε προπονητή τον
Ιτούδη, η Εφές είναι δις πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ και δαπανά τεράστια ποσά, ο Μπακασέτας με τον Σιώπη είναι πρωταθλητές με την Τράμπζονσπορ (Τραπεζούντα),
ενώ πλειάδα Ελλήνων ποδοσφαιριστών
αγωνίζονται ακόμα ή πέρασαν από την Τουρκία. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Πού βρίσκουν τα
χρήματα; Είναι κρατικά λεφτά που δίνονται
για προπαγάνδα.
Η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα «Hurriyet» εκθειάζει την παρουσία των Μπακασέτα, Σιώπη, Πέλκα: «Οι Έλληνες παίκτες
κάνουν τη διαφορά στην Τουρκία. Ο Πέλκας
σήκωσε στους ώμους του τη Φενέρ με το
γκολ που πέτυχε στο τέλος και έδωσε τη νίκη
επί της Κόνιασπορ. Στην Τραπεζούντα έχουν
σαν Έλληνες θεούς τον Μπακασέτα και τον

ΠΟΔOΣΦΑΙΡΟ

Σιώπη. Λένε οι Έλληνες μάς φέρνουν το
πρωτάθλημα για πρώτη φορά ύστερα από 38
χρόνια». Και να το βίντεο με τον Μπακασέτα
να χορεύει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας»
έχοντας στους ώμους του την ελληνική σημαία. Ένα ρεπορτάζ σκέτη «μπαμπεσιά»,
πως δεν έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες.
Μόνο το μισό Αιγαίο θέλουν…
Ωστόσο, δύο φορές οι Τούρκοι προσπάθησαν να παγιδέψουν τόσο τον Μπακασέτα όσο
και τον Σλούκα όταν αυτός έπαιζε μπάσκετ
στη Φενέρ και να εκμαιεύσουν απαντήσεις
που θα τους συνέφεραν ή θα δημιουργούσαν
κλίμα. Σε ματς του τουρκικού πρωταθλήματος, στο άκουσμα του εθνικού ύμνου της
Τουρκίας, όλοι οι παίκτες γύρισαν προς τη
σημαία. Το ίδιο και ο Μπακασέτας. Τον ρώτησαν πώς… ένιωσε, προσδοκώντας απάντηση
υποταγής που θα τους βόλευε. Και απάντησε
ο μεγάλος αρχηγός της Εθνικής μας: «Εγώ
ήρθα εδώ για να παίξω και θα απαντάω σε
ερωτήσεις που αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο». Δεν πέτυχε το κόλπο.

Χατζηγιοβάνης: Ανκαραγκούτσου
Μπακασέτας: Αλάνια, Τράμπζονσπορ
Σιώπης: Αλάνια, Τράμπζονσπορ
Τζαβέλλας: Αλάνιασπορ
Γκέκας: Σάμπσουνσπορ
Αβρ. Παπαδόπουλος: Τράμπζονσπορ
Τζιόλης: Καϊσερίσπορ
Μανιάτης: Αλάνιασπορ
Μήτρογλου: Γαλατάσαραϊ
Πέλκας: Φενέρμπαχτσε
Κίτσιου: Γκαζιάντεπσπορ
Κολοβέτσιος: Καϊσερίσπορ
Χατζηισαΐας: Ρίζεσπορ
Γούτας: Σίβασπορ
Κατράνης: Χατάισπορ

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ιτούδης: Φενέρμπαχτσε
Σλούκας: Φενέρμπαχτσε
Ρεντζιάς: Φενέρμπαχτσε
Κακιούζης: Εφές
Κόμματος: Μερσίν
Ταπούτος: Ολίν
Δικαιουλάκος: Φενέρμπαχτσε
Ζούρος: Εφές
Αγγέλου: Εφές
Δέδας: Μπαχτσεσεχίρ
Πιστιόλης: Μπάνβιτ
Χατζηδάκη: Χατάι

Σε κάποιο ματς της Φενέρ, όλοι οι παίκτες
της κράτησαν το πανό για τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Κώστας Σλούκας δεν το
ακούμπησε καν. Φανταστείτε να το είχε κάνει, πώς θα αντιδρούσαν οι Τούρκοι. Και
επειδή δεν το έπιασε, του επιτέθηκαν, με
πρώτο και καλύτερο τον μπασκετμπολίστα
Σεμίχ Ερντέν… Ερντογανικότερο του Ερντογάν. «Δεν θα τρως ψωμί στην Τουρκία χωρίς
να σέβεσαι τον ιδρυτή μας»! Ο Σλούκας με
καταγωγή από τη Σμύρνη έπραξε σωστά και
απέφυγε την παγίδα. Κατά την επιστροφή του
στον Ολυμπιακό δήλωσε «ένιωσα απροστάτευτος ως Έλληνας στην Τουρκία». Για να
μην έχουμε αυταπάτες…

«Αφήνουν τη φτωχή χώρα τους
και έρχονται στην οικονομικά
εύρωστη Τουρκία για παραπάνω
(κρατικά) χρήματα»
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Θρίαμβος για
«Μαγνητικά πεδία»
και «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Η

λαμπερή τελετή απονομής των 13ων εγχώριων «Όσκαρ»
ανέδειξε μεγάλο νικητή τον πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη
Γιώργο Γιούση και την ταινία του «Μαγνητικά πεδία». Με συνολικά πέντε βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης
Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, το αουτσάιντερ σάρωσε, αλλά
μοιράστηκε την πρώτη θέση με την ταινία-έπος «Σμύρνη μου αγαπημένη» του Γιώργου Καραντινάκη, που συγκέντρωσε ισάριθμα αγαλματίδια. Τα φετινά Βραβεία Ίρις της ΕΑΚ ήταν ευφάνταστα, με ένα εντυπωσιακό πανόραμα φώτων, διέθεταν λάμψη, σημαντικούς προσκεκλημένους και παρονομαστή το αξεπέραστο μουσικό έργο του οικουμενικού
Βαγγέλη Παπαθανασίου «Οι δρόμοι της φωτιάς», που άνοιξε τη μεγάλη
γιορτή. Οικοδεσπότες της βραδιάς, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο
«Άλσος» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου, ήταν η Ηρώ Μπέζου και ο
Γιάννης Παπαδόπουλος, που κατάφεραν εξαίσια να κρατήσουν τον
ρυθμό με ροή, αμεσότητα και χαμόγελο.

And the «Ίρις» goes to…
Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος κατέκτησε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου («Σελήνη, 66 Ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου, φιλμ που κέρδισε και
το βραβείο Μοντάζ), ο Άρης Σερβετάλης το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

(«Αγέλη Προβάτων»), η Έλενα Τοπαλίδου το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου («Τα μαγνητικά πεδία») και η Άσμιν Κιλίπ το βραβείο Β’ Γυναικείου
Ρόλου («Αγία Έμυ»). Το βραβείο Σκηνοθεσίας κατέκτησε η Αρασέλη
Λαιμού για την «Αγία Έμυ», ενώ «Το Βανκούβερ» της Άρτεμης Αναστασιάδου το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

Τιμητικές διακρίσεις
Ειδικά βραβεία παρέλαβαν για το συνολικό έργο και την προσφορά
τους στην 7η Τέχνη η σπουδαία πρωταγωνίστρια Ξένια Καλογεροπούλου και η μακιγιέζ Αργυρώ Κουρουπού.
Συγκινημένη η εξαιρετική κυρία της μεγάλης οθόνης, ανέβηκε στη
σκηνή και στον ευχαριστήριο λόγο της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι
πολύ τιμητικό αυτό το βραβείο και με συγκινεί πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα
πολύ το σινεμά, κατ’ αρχάς σαν θεατής, και μου λείπει πάρα πολύ, γιατί
τώρα δεν μπορώ να το δω, μόνο να το ακούω. Για τις παλιές ταινίες, η
χαρά μου ήταν να αυτοσχεδιάζω με τους κωμικούς ηθοποιούς. Στα μελό είχα ένα πρόβλημα, δεν ακουμπούσαν μέσα μου, δεν τα πίστευα.
Στεκόμουν μπροστά στην κάμερα με το κολλύριο να τρέχει από τα μάτια
μου. Ήθελα στις ταινίες να είμαστε μια ομάδα, να δουλεύουμε μαζί, να
έχουμε έναν σκοπό».
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Έλυσε τη σιωπή της

H

Μαρί Κωνσταντάτου, ύστερα από χρόνια τηλεοπτικής αποχής, έδωσε συνέντευξη και μίλησε για το πολύκροτο διαζύγιο
με τον μεγαλοκαναλάρχη Μίνωα Κυριακού. «Τα έχω καλά με
τη συνείδησή μου, ξέρω ποια είμαι, τι έχω κάνει, έχω δουλέψει πάρα
πολύ, έχω τιμήσει τους ανθρώπους που ήμουν μαζί, και ειδικά επειδή μίλησες για το παρελθόν μου και για τον γάμο μου, 17 χρόνια υπέροχα, ευτυχισμένα. Με τίμησε και τον τίμησα. Εγώ κρατάω μόνο τα
καλά στη ζωή μου. Όλα τα άλλα που έρχονται αντιμετωπίζονται. Στα
δημοσιεύματα, ή κλέβω ή είμαι έγκυος ή παντρεύομαι. Εγώ γελάω.
Δεν πειράζει. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αν μου
έχουν κάνει κακό. Το ξεχνάω. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι καλά,
κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Αυτό λέει πολλά», αποκάλυψε η πρώην
ηθοποιός.

Κοσμική
έξοδος

Και συγγραφέας!

Απαστράπτουσα η Ρούλα Κορομηλά, σε μια από τις βραδινές
εξόδους της, συνοδευόμενη από
τον καλό της φίλο, τον γνωστό
μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Ντυμένη στα total
black με δαντελένιο μπούστο και
υπέροχο μακιγιάζ από την beauty
expert Έλενα Ψωμά, η «εθνική
μας παρουσιάστρια» εμφανίσθηκε σε βραδινό γκαλά ναυτιλιακής
εταιρείας, σχολιάζοντας γλυκά:
«Με τον καλύτερο συνοδό Σταμάτη Σπανουδάκη σε μια όμορφη
βραδιά!».

Η υπέροχη κυρία του θεάτρου Σοφία Φιλιππίδου
κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο «Το τραγούδι της
μαύρης τρύπας». Στη φανταστική ιστορία της, η
πρωταγωνίστρια εμπλέκει γνώριμους ήρωες της
παγκόσμιας ιστορίας και μυθολογίας, όπως την
Αθηνά, τη Μαρία Κιουρί και τη Μήδεια με τη Σαλώμη και τη Λαίδη Μάκβεθ. Κι από δίπλα, ο Εμανουέλ
Μακρόν, ο Ηρακλής Πουαρό, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αλλά και η Ματούλα Ζαμάνη. «Καμιά φορά
συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα μαζί», δήλωσε
στην παρουσίαση.

Τα πρώτα γενέθλια

Πήγε για να επιστρέψει

Μεγάλες χαρές στην οικογένεια της Αθηνάς Οικονομάκου και του Φίλιππου Μιχόπουλου. Η μοναχοκόρη τους Σιέννα έγινε
ενός έτους και η διάσημη μαμά της τής ευχήθηκε δημόσια στο Instagram: «Σε ευχαριστώ που με επέλεξες, μικρή μου Σιέννα!
Τα λόγια μοιάζουν λίγα για να εκφράσουν
αυτά που νιώθω. Μόνο δυο λέξεις, ευγνωμοσύνη και ολοκλήρωση! Δεν το χωράει ο νους
μου πότε γέννησα και πότε πέρασε ένας
χρόνος».

Από το λαϊκό στο… σκληρό ροκ
Άγριο ξύλο μεταξύ θερμόαιμων ομογενών σε συναυλία του
Βασίλη Καρρά στην Αυστραλία. Το επεισόδιο σημειώθηκε
στη Μελβούρνη, τη στιγμή που ο λαϊκός καλλιτέχνης
βρισκόταν on stage και τραγουδούσε την επιτυχία του «Δεν
πάω πουθενά, εδώ θα μείνω», με τους εμπλεκόμενους να
ανταλλάσσουν στο κέντρο διασκέδασης μπουνιές και
κλοτσιές. Με την παρέμβαση των θαμώνων, ο καβγάς έληξε
και το πρόγραμμα συνεχίστηκε!

Μόλις ολοκληρώθηκαν για τη σεζόν τα τηλεοπτικά γυρίσματα της σειράς «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», η πρωταγωνίστρια Πηνελόπη Πλάκα ξεκίνησε
το tour στα ελληνικά νησιά. Η τηλεοπτική Κατερίνα
μαζί με τον αγαπημένο της επισκέφθηκαν τη Λέρο
και γοητεύτηκαν τόσο πολύ από την ομορφιά της,
που δεν ήθελαν να φύγουν. «Γιατί δεν γνώριζα αυτό
το νησί; Με πλούσια ιστορία, υπέροχη θέα, πολύ
πράσινο, μαγευτικά ψαροχώρια και πεντακάθαρα
νερά. Υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω για διακοπές»,
έγραψε στον λογαριασμό της.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Όσα θες
να ξέρεις για
το αντηλιακό σου

Κ

άθε καλοκαίρι θυμόμαστε ότι πρέπει
να προστατεύουμε το πρόσωπο και το
σώμα μας με αντηλιακές κρέμες, αν
και οι δερματολόγοι μάς συμβουλεύουν να βάζουμε αντηλιακή κρέμα όλο τον χρόνο στο πρόσωπο. Συνήθως, όμως, δεν ξέρουμε
ποιο αντηλιακό είναι κατάλληλο για το δικό μας
δέρμα. Η κυρία Βασιλική Μουσάτου, δερματολόγος-αφροδισιολόγος, μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για το καλοκαίρι.
«Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο αντηλιακό
από όσο συνήθως χρησιμοποιούμε. Για το πρόσωπο, σε ποσότητα χρειάζεται ένα κουταλάκι του
γλυκού σε κάθε εφαρμογή, ενώ για το σώμα, ποσότητα όση ένα γεμάτο σφηνοπότηρο. Η καλύτερη εφαρμογή γίνεται πριν ξεκινήσουμε για την
παραλία, πριν φορέσουμε μαγιό, για να καλυφθούν και οι περιοχές κοντά στα όριά του. Άφθονη ποσότητα σε πρόσωπο και σώμα χωρίς να ξεχνάμε αυτιά, αυχένα-κεφάλι, πέλματα και επαναλαμβάνουμε ύστερα από κάθε βουτιά, ή όσο συχνότερα μπορούμε», αναφέρει η δερματολόγος.
Η σωστή ποσότητα αντηλιακού είναι αναγκαία,
καθώς συντελεί στην αποτροπή του εγκαύματος
και των αντίστοιχων κινδύνων καρκινογένεσης
στο μέλλον. Αυτό είναι το κύριο μέλημα και ο στόχος της αντηλιακής προστασίας.
Όμως το αντηλιακό έχει και άλλες χρήσεις,
όπως η πρόληψη της φωτογήρανσης με αποτροπή της πρόωρης εμφάνισης δυσχρωμιών, ρυτί-

δων, επιδερμιδικής χαλάρωσης προσώπου και
σώματος.
«Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι τα αντη-

Ποια είναι η σωστή
επιλογή
Η σωστή επιλογή του αντηλιακού είναι η πιο
σημαντική παράμετρος. «Το αντηλιακό που
θα επιλέξουμε θα πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις: Υψηλή προστασία για UVA και
UVB ακτινοβολία, φωτοσταθερότητα / σύνθεση ανθεκτική στο νερό, σύσταση κατάλληλη
για τον αντίστοιχο τύπο δέρματος, πχ, με φυσικά φίλτρα για δυσανεκτικά / αλλεργικά /
παιδικά δέρματα, με ματ αποτέλεσμα για λιπαρά, με πλούσια σύσταση για ξηρά, με αντιοξειδωτικά συστατικά για αντιγήρανση. Υφή
ανάλογη της περιοχής όπου εφαρμόζεται.
Αποφεύγουμε τα περσινά ανοιγμένα αντηλιακά και δεν αφήνουμε πολλές ώρες την τσάντα
με τα αντηλιακά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (όπως το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου).
Τα αντηλιακά σε μορφή πλούσια, πχ, τα λάδια
ή με λιπαρές κρεμώδεις υφές, δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε λιπαρά δέρματα καθώς
προκαλούν ακμή», καταλήγει η κυρία Μουσάτου.

Βασιλική Μουσάτου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

λιακά δεν προσφέρουν πλήρη προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία, όσο υψηλό δείκτη και να
έχουν. Η πολύωρη έκθεση στον ήλιο πρέπει να
αποφεύγεται, καλό είναι να αναζητούμε σκιά και
να καλύπτουμε με ρούχα τα ακάλυπτα μέρη όταν
η παραμονή στον ήλιο είναι αναγκαία (στα θαλάσσια σπορ, στο ψάρεμα, στην εργασία στον ήλιο
κ.λπ.)», τονίζει η ειδικός.
Για τα παιδιά είναι πιο πρακτικά τα σπρέι όπως
και για μεγάλες επιφάνειες όπως η πλάτη. Για το
πρόσωπο, είναι προτιμότερες οι oil free υφές ή τα
αντηλιακά με συστατικά κατά των πανάδων.
Για περιοχές ευαίσθητες όπως η περιοχή γύρω
από τα μάτια, τα στικ αντηλιακά που δεν λιώνουν
με την εφίδρωση είναι τα πιο κατάλληλα. Επίσης
είναι βοηθητικά για συχνές επαλείψεις σε εντοπισμένες ζώνες με δυσχρωμίες (πχ, «μουστάκι»).
Επίσης, για επανάληψη εφαρμογής αντηλιακού
σε βαμμένο πρόσωπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά προϊόντα σε πούδρα ή σπρέι, χωρίς
να χρειάζεται ντεμακιγιάζ για την εφαρμογή τους.

Χρήσιμες συμβουλές για
το καλοκαίρι - Ποιες είναι
οι άλλες χρήσεις του
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Μια ανατροπή στα συναισθηματικά σας
μπορεί να σας κάνει να αμφιβάλετε για τα
ειλικρινή συναισθήματα κάποιων προσώπων, που μέχρι χθες νιώθατε ασφάλεια μαζί
τους. Φροντίστε να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που δεν σας παρέχουν σιγουριά.

Ταύρος

A

υτό το Σαββατοκύριακο, η Αφροδίτη θα
σχηματίσει όψη συνόδου με τον πλανήτη
του απρόοπτου Ουρανό, κάνοντας τα ζώδια
του Σταθερού Σταυρού να βρίσκονται σε
ένα συναισθηματικό ναρκοπέδιο. Ο Ουρανός είναι ο
πλανήτης που δεν μπορεί να συμβιβαστεί και γεννά
τις ιδιομορφίες, το μη συμβατικό, αλλά και εκείνο
που δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Ίσως αυτό
το Σαββατοκύριακο να είναι γεμάτο από
ανατροπές, αλλά ας μη θεωρούμε πάντα το
απρόσμενο αρνητικό, γιατί μπορεί να προκύψει σε
κάποιους αναπάντεχη τύχη, στον τομέα των
οικονομικών τους.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Αρκετά τα έξοδά σας αυτό το διάστημα, με
κάποιες επίφοβες κινήσεις που θα σας οδηγήσουν σε οικονομικά ατοπήματα. Από την
άλλη, θα έχετε κάποια ξαφνικά ξεσπάσματα, που αφορούν τις σχέσεις σας ή μια νέα
προσωπική επιλογή, που δεν ταιριάζει με τη
δική σας κοσμοθεωρία.

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Για εσάς κυρίως που έχετε γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας, θα υπάρξουν ξαφνικά γεγονότα που μπορεί να σχετίζονται με την προσωπική σας ζωή. Ίσως,
μάλιστα, να πάρετε κάποιες ξαφνικές αποφάσεις, που θα έχουν και μια οικονομική
προέκταση.

(24/10-21/11)
Οι σχέσεις σας θα περάσουν από μια μικρή ή
μεγαλύτερη κρίση και νιώθετε ότι η σταθερότητα λείπει αυτή την περίοδο. Αν κάνετε
τώρα μια νέα γνωριμία, η διάρκειά της θα είναι μικρή, αλλά θα σας αφήσει μια εκρηκτική αίσθηση.

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι, σε σύνοδο με τον πλανήτη Ουρανό,
θα φέρει μια αναπάντεχη κρυφή σχέση ή
θα σας δημιουργήσει μια πηγή εισοδημάτων που θα παραμείνει κρυφή ή απρόσωπη. Ένα ταξίδι θα σας ευνοήσει ή θα σας
κάνει να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα.

(22/11-21/12)
Το παραπάνω άγχος δεν θα σας κάνει καλό,
όταν μάλιστα θα πρέπει να αποφασίσετε για
εργασιακά θέματα. Καλό είναι επίσης να
μην αφήσετε μικροπροβλήματα που αφορούν την υγεία σας και φροντίστε να απαλλαγείτε από κακές συνήθειες.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Ίσως να περάσετε ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο, με πολλές εξελίξεις σε προσωπικά
θέματα. Θα έχετε την επιθυμία να διασκεδάσετε και να συναντηθείτε με αγαπημένα σας
πρόσωπα, αλλά μην επενδύσετε σε ό,τι σας
πουν ή ό,τι νιώσετε.

(22/12-19/1)
Ένα σοκαριστικό Σαββατοκύριακο, με έντονες
συναισθηματικές αναζητήσεις, χωρισμούς
και ξεσπάσματα, που το γενικότερο κλίμα θα
δείχνει ότι βρίσκεστε σε μια ανατρεπτική περίοδο. Ίσως να καταλάβετε ότι το πρόσωπο
που είχατε εμπιστευτεί ήταν μια σύντομη περιπέτεια.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο να νιώσετε
μια ανασφάλεια, είτε μέσα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον είτε σε προσωπικές επιλογές σας. Η ανατρεπτική Αφροδίτη, στο ζενίθ του ωροσκόπου σας, θέλει να σας γεμίσει με εκκεντρικές σκέψεις και ανατροπές.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για
εσάς, εφόσον η Αφροδίτη με τον Ουρανό
βλέπουν θετικά το δικό σας ζώδιο. Η σύνοδος που σχηματίζουν αυτοί οι δύο πλανήτες
σάς κάνει πιο δραστήριους σε μετακινήσεις,
ταξίδια, πνευματικές εργασίες και δώρα
που δεν περιμένατε.

Αιγόκερως

(20/1-18/2)
Αυτό το διήμερο η σύνοδος της Αφροδίτης
με τον Ουρανό θα σας δημιουργήσει την αίσθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Δεν αντέχετε την καταπίεση και χρειάζεστε για λίγο να πάρετε τις ανάσες σας,
ώστε να προχωρήσετε με τα σχέδια που
έχετε κατά νου.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Πολύ θετικές οι δύο αυτές ημέρες για να ταξιδέψετε, να ανανεώσετε τις σκέψεις σας,
να δείτε τα πράγματα διαφορετικά και να
νιώσετε την ανατροπή ως μόνη λύση. Είναι
ευκαιρία να επικοινωνήσετε με πρόσωπα
που έχετε καιρό να συναντήσετε.
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Η Ελλάδα ούτε ηττημένη είναι,
ούτε πρόκειται να είναι...

Τ

Τoυ
Κώστα
Τσιτούνα

Εθνική
ομοψυχία,
ψυχραιμία
ισχύος και
εθνική
συνείδηση.
Αυτή είναι
η Ελλάδα μας

α όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία τα έχουμε
ξαναζήσει και στο παρελθόν.
Πέραν της εισβολής στην Κύπρο, η χώρα μας έζησε αντίστοιχες κρίσεις και με το «Χόρα» και με το «Σισμίκ»,
με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο αναθεωρητισμού από πλευράς της γείτονος.
Αν εξαιρέσουμε την εθνική τραγωδία
των Ιμίων, της οποίας τα απόνερα πληρώνουμε μέχρι και σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου πολύ εύστοχα είχε περιγράψει
τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας στο
υπουργικό συμβούλιο τον Μάρτιο του
1987: «Εάν η κρίση αυτή αποτελεί μεθόδευση για να μας υποχρεώσουν να πάμε
σε τραπέζι διαπραγματεύσεων εφ’ όλης
της ύλης, εάν αυτός είναι ο στόχος τους,
δεν πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να το

δεχθεί, να υποκύψει. Θα ήθελα αυτό το
μήνυμα να είναι ξεκάθαρο. Πολιτικό διάλογο για άλλα θέματα, πλην του νομικού
θέματος της υφαλοκρηπίδας, δεν είναι
δυνατόν να κάνουμε με την Τουρκία, γιατί
είναι όλα πολιτικά θέματα και αφορούν
αποκλειστικά ποια κυριαρχικά δικαιώματα θα παραχωρήσει η Ελλάδα στην
Τουρκία. Αυτό δεν λέγεται διάλογος. Αυτό είναι μήνυμα προς ηττημένο. Και δεν
δεχόμεθα τέτοια μηνύματα. Ούτε είναι
ηττημένη η Ελλάδα, ούτε πρόκειται να είναι ηττημένη».
Τα προειδοποιητικά λεκτικά πυρά της
τουρκικής ηγεσίας είναι προφανές πως
δεν τρομάζουν τη χώρα μας, που αντιδρά
με ψυχραιμία τόσο στο πεδίο όσο και διπλωματικά. H εθνική ομοψυχία μπαίνει
μπροστά σε κάθε παραλογισμό και απει-

λή. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και ο
λαός, παρά τα λάθη, τις εντάσεις και τις
επιμέρους διαφωνίες, όσες φορές χρειάστηκε βρήκε την κοινή περπατησιά που
απαιτείται για την καταγραφή των θετικών
στοιχείων που απορρέουν από τη βαθύτερη γνώση της Ιστορίας μας. Έτσι και τώρα,
οποτεδήποτε χρειαστεί, αυτή η κοινή περπατησιά μας μάς καθιστά όλους υπεύθυνους για την πορεία της χώρας. Η ιστορική
μνήμη, η γνώση και το χρέος μας είναι δυνάμεις αποτρεπτικές και ανατρεπτικές
που διεγείρουν τη συλλογική συνείδηση
και μας ωθούν και ως άτομα και ως έθνος
στο ένστικτο της επιβίωσης και της διατήρησης εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. Καθαρά και ξάστερα, χωρίς δεκάρικους λόγους και επικοινωνιακές φανφάρες του τύπου «θα έρθουμε βράδυ»…

