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Ο Ερντογάν εξάγει ένταση με… μεζούρα

Μ

ε την εμπειρία των 25 χρόνων «συγκατοίκησης» με τον Ερντογάν, μπορούμε να
εξαγάγουμε κάποια σχετικά ασφαλή -σε
κόντρα αυτών που υποστηρίζουν ότι ο
Τούρκος πρόεδρος είναι προβλέψιμος- συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι κάθε φορά που «ζορίζεται»
εσωτερικά εξάγει κρίση στα σύνορα. Το συγκεκριμένο
θεώρημα έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη. Το καλοκαίρι του 2013, για παράδειγμα, όταν η Τουρκία βρέθηκε στο χείλος του εμφυλίου, εξαπέλυσε μια σφοδρή
επίθεση στους Κούρδους στο ανατολικό τμήμα της
χώρας, για να την κλείσει στο τέλος του χρόνου με μια
συνθήκη ειρήνευσης που κράτησε μέχρι το 2015. Ή το
2019, όταν «πιέστηκε» από τις εκλογικές ήττες στις δημοτικές εκλογές, όπου έχασε τα «κάστρα» της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, προχώρησε στην
τρίτη φάση της εισβολής στη Βόρεια Συρία.
Σε αυτό το θεώρημα, η Ελλάδα δεν είναι συχνά
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«συμπρωταγωνιστής», δεν είναι ο δεύτερος στο
«τανγκό της έντασης» του Ερντογάν, παρά τα αντιθέτως διαδομένα με τον κοινό τίτλο «εξάγει ένταση στο
Αιγαίο». Ναι, μπορεί να αυξήσει τις επιθετικές κορόνες, τις υπερπτήσεις ή τις επικίνδυνες διελεύσεις,
αλλά μέχρις εκεί. Ακόμα και το δύσκολο καλοκαίρι
του 2020, όταν επί πολλές ημέρες απειλείτο η ειρήνη
ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Ερντογάν δεν ήταν ιδιαίτερα πιεσμένος στο εσωτερικό του: Η δημοφιλία του
ήταν σε καλά ποσοστά, η οικονομία του είχε αποδειχθεί για ακόμα μία φορά «πολύ σκληρή για να πεθάνει», είχε φρενάρει την κατάρρευση της λίρας και
είχε κλοτσήσει, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το
«τενεκεδάκι» των προβλημάτων πιο πίσω. Και παρ’
όλα αυτά αποφάσισε να φτάσει τις δυο χώρες στο
χείλος του πολέμου…
Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να προχωρήσουμε
σε δύο παρατηρήσεις: Ότι για την Άγκυρα, επί Ερντο-
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γάν, η ένταση με την Ελλάδα δεν προσφέρεται για παιχνίδι εντυπώσεων, έχει πιο στρατηγικά χαρακτηριστικά και σαφώς μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας σε σχέση με άλλους «εχθρούς» που έχει κατασκευάσει ανά
καιρούς ο «σουλτάνος». Το δεύτερο, που συναρτάται
με το πρώτο, αφορά το ότι ο Ερντογάν προσέχει στα
μέτωπα που ανοίγει να έχει εκ των προτέρων εξασφαλισμένη τη «νίκη», έστω σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ή
να μην του προκαλέσουν στο μέλλον μεγαλύτερους
πονοκεφάλους από αυτούς από τους οποίους προσπαθεί να απαλλαγεί.
Τώρα βαδίζει προς την πιο δύσκολη προεκλογική
μάχη στην πολύχρονη πολιτική καριέρα του, με πολλά
«αγκάθια», από την οικονομία της χώρας μέχρι την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματός του, στον δρόμο
του. Και η κλιμάκωση της έντασης ή ακόμα χειρότερα
ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι θα του φανεί χρήσιμο.
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Τώρα θα χάσει
τον ύπνο του
ο Τσίπρας
Σφοδρή επίθεση κατά της
προπαγάνδας των λαϊκιστών
από τον πρωθυπουργό

Π

ροεκλογικό τόνο είχε η ομιλία
του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, πυροδοτώντας
σενάρια για πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες στις αρχές του φθινοπώρου. Είναι ενδεικτικό ότι για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, ενώ
επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Αλέξη Τσίπρα, αναδεικνύοντας τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν
στον χώρο της εκπαίδευσης. «Διαβάζω ότι
κάποιοι έχουν αϋπνίες τελευταία, σκεφτείτε
πόσο θα χάσουν τον ύπνο τους μετά τα αποτελέσματα των εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών, τονίζοντας ότι η χώρα
έχει ανάγκη από μια σταθερή κυβέρνηση.
«Ασφαλές κράτος σημαίνει σταθερό κράτος», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:
«Είμαστε μια κυβέρνηση που αναγνωρίζει
τα λάθη της, αλλά επιμείναμε και θα επιμένουμε πάντα ότι η πατρίδα χρειάζεται μια
σωστή κυβέρνηση που κάνει και λάθη παρά
μια λάθος κυβέρνηση».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ «θα γίνει η αφετηρία για
την τελική ευθεία προς την επόμενη εκλογική νίκη της ΝΔ» προκειμένου να μην αποκοπεί, όπως τόνισε, η πολιτική αλλαγή που
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019. Ωστόσο,
ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα που
εφαρμόζει η κυβέρνηση για τη στήριξη των
νέων, ενώ στάθηκε περισσότερο στον νόμο
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στα

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

επεισόδια που γίνονται σε καθημερινή βάση
στο ΑΠΘ, επαναλαμβάνοντας το δίλημμα
στον Αλέξη Τσίπρα «βιβλιοθήκες ή βαριοπούλες». Μάλιστα, η ΟΝΝΕΔ στην είσοδο
του συνεδριακού χώρου είχε τοποθετήσει
μια μεγάλη βιβλιοθήκη, δείχνοντας την αντίθεσή τους στα όσα διαδραματίζονται στη
Θεσσαλονίκη. «Το πανεπιστήμιο ανήκει
στους φοιτητές και στους καθηγητές. Και
όσο δύσκολο και αν είναι, ο νόμος δεν θα
σταματάει στις πύλες του. Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σύντομα θα είναι εκεί», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά για «προπαγάνδα των λαϊκιστών» που
διαχέεται μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα, τα
fake news και τα «τρολ του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ
αναρωτήθηκε: «Πότε η κατασκευή μιας βιβλιοθήκης θεωρείται καταπάτηση του ασύλου; Πότε λίγοι κρανοφόροι, πολλοί εκ των
οποίων δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, βαφτίζονται “χιλιάδες φοιτητές”;
Και πότε οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων
αποδεικνύονται επαγγελματίες τραυματίες;». Επίσης, ξεκαθάρισε πως με το νέο
νομοσχέδιο δεν καταργούνται οι φοιτητικές
παρατάξεις, καθώς η λειτουργία τους προβλέπεται από το Σύνταγμα του κράτους.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη διεθνή
πολιτική σκηνή, οι σημαντικές επιπτώσεις
που επιφέρει στην οικονομία ο πόλεμος
στην Ουκρανία αλλά και η εντεινόμενη
τουρκική προκλητικότητα δείχνει να αλλάζουν τα δεδομένα στους εκλογικούς σχεδιασμούς στο Μαξίμου. Στο τραπέζι έχει πέσει για τα καλά το σενάριο των εκλογών το
φθινόπωρο, με τους συνεργάτες του πρωθυπουργού να σταθμίζουν όλα τα γεγονότα,
με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να γέρνουν
την πλάστιγγα υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως η πρόθεση του πρωθυπουργού
για εξάντληση της τετραετίας δεν έχει αλλάξει, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, πολλά θα
εξαρτηθούν από την εικόνα που θα υπάρξει
από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο
διάστημα, σύμφωνα με το οποίο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα πάρει την τελική του απόφαση για το αν θα στηθούν κάλπες. Άλλωστε, οι περιοδείες των κυβερνητικών κλιμακίων αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν προσδώσει ένα έντονο προεκλογικό άρωμα στο πολιτικό σκηνικό, ενώ
διαρκώς τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι
πολιτικοί αρχηγοί θέτουν τα εκλογικά διλήμματα που θα υπάρξουν όταν στηθούν οι
κάλπες. Στο Μαξίμου ξορκίζουν επισήμως
την εκλογολογία, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να κατεβάσουν τα μολύβια οι υπουργοί ρίχνοντας το μεγαλύτερο βάρος στις

εκλογικές τους περιφέρειες παρά στην
προώθηση του κυβερνητικού έργου, κάτι
που είχε επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο ο
πρωθυπουργός.

Οι αστάθμητοι παράγοντες
Τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη
τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, καθώς
εκτιμούν πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολος και απρόβλεπτος,
σημειώνοντας παράλληλα πως θα πρέπει η
κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί το σημαντικό
δημοσκοπικό προβάδισμα που έχει από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, επισημαίνουν τους αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να ανατρέψουν τους εκλογικούς σχεδιασμούς του
φθινοπώρου. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος
των πυρκαγιών που παραδοσιακά υπάρχει κάθε καλοκαίρι, με την ανησυχία να
είναι μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων
που επικρατούν. Πέρσι δημιουργήθηκαν
σοβαρά προβλήματα στην ετοιμότητα του
κρατικού μηχανισμού και ήταν ένας από
τους λόγους που ο πρωθυπουργός προχώρησε σε αλλαγές τόσο στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη όσο και στην Πολιτική Προστασία. Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω
στο πολιτικό σκηνικό είναι το ενδεχόμενο
ενός «θερμού» επεισοδίου από την Τουρκία, που ενισχύει διαρκώς την προκλητικότητά της στο Αιγαίο.

ΡOLITICAL

4

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 IOYNIOY 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙ ΕΠOΜΕΝΕΣ ΚΙΝHΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘHΝΑΣ

Τα ορόσημα της «διεθνοποίησης»
της τουρκικής επιθετικότητας

Κ

αρπούς φαίνεται να αποδίδει η
εκστρατεία διεθνοποίησης της
κλιμακούμενης εσχάτως παραβατικότητας της Τουρκίας, αλλά
και των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για τη
σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο
ένας μετά τον άλλον οι σύμμαχοι και οι εταίροι
μας «ραπίζουν» τη νέα έκφανση του τουρκικού αναθεωρητισμού, θέτοντας την Άγκυρα
σε μια ιδιότυπη απομόνωση. Η χθεσινή είδηση πως ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς
προσέθεσε την τελευταία στιγμή τη Θεσσαλονίκη ως ενδιάμεσο σταθμό της περιοδείας του
στα Δυτικά Βαλκάνια, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα παρευρεθεί την επόμενη Παρασκευή στο δείπνο
που παραθέτει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο
πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ερμηνεύεται
από την Αθήνα ως ψήφος εμπιστοσύνης
στους χειρισμούς της ελληνικής διπλωματίας,
αλλά και ως έμμεση αποδοκιμασία των λεονταρισμών του Ταγίπ Ερντογάν.
Η επαφή των δύο ηγετών επιβεβαιώνει,
όπως αφήνουν να εννοηθεί αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, το καλό κλίμα στο οποίο διεξήχθη το προ ημερών τετ α τετ τους στο περιθώριο των εργασιών της έκτακτης Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου ο κ.
Σολτς άκουσε προσεκτικά την ελληνική επι-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

τας την όρεξη σε τρίτες χώρες, μεταξύ των
οποίων και η Τουρκία, να επεκτείνουν την
επιρροή τους στην περιοχή.

mourelatos.sp@gmail.com

«Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράνομο»

χειρηματολογία για την εντεινόμενη τουρκική
παραβατικότητα στο Αιγαίο.
Υπενθυμίζεται ότι την προσεχή Τετάρτη η
Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ θα πραγματοποιήσει υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην Αθήνα, όπου θα έχει
μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια, αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δεν διαφεύγει της προσοχής κυβερνητικών παραγόντων, εξάλλου, η επιλογή της επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας να επισκεφθεί πρώτα την Αθήνα και ακολούθως να
μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με
τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Εξάλλου, η παρουσία Σολτς στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη θεωρείται σημαντική και για έναν πρόσθετο λόγο: εκλαμβάνεται
ως σήμα του Βερολίνου υπέρ της ενταξιακής
προοπτικής των χωρών της Δυτικής Βαλκανικής, διαδικασία που έχει εν πολλοίς βαλτώσει, αφενός προκαλώντας τον εκνευρισμό
χωρών όπως η Σερβία και αφετέρου ανοίγον-

Μια ακόμη αυστηρή παρατήρηση προς την
Άγκυρα απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από το βήμα του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.
«Βλέπετε, μπορεί οι γείτονες να τα βάζουν με
την Ιστορία και το Διεθνές Δίκαιο, όμως κάθε
ρητορικό, επιθετικό τους βήμα μετατρέπεται
σε ένα ακόμη βήμα της δικής τους υποχώρησης προς το περιθώριο και τη διεθνή απομόνωση. Εμείς όμως ζούμε στην πραγματικότητα και ευχόμαστε μαζί με το όνομά τους να αλλάξουν και τη λογική τους. Αλλά δεν ανοίγουμε διάλογο με το ανιστόρητο, με το παράνομο
και με το παράλογο», ήταν η σχετική αποστροφή του.

Καθ’ οδόν προς Βρυξέλλες
και Μαδρίτη, σταθμός η Λευκωσία
Πάντως, η κορύφωση της έντονης διπλωματικής κινητικότητας που αναπτύσσει εσχάτως η Αθήνα «εκβάλλει» σε πρώτη φάση σε Βρυξέλλες και Μαδρίτη στην
τακτική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και τη
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αντιστοίχως.
Όπως έχει ήδη προεξοφλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν η Τουρκία εξακολουθήσει να προκαλεί σε Αιγαίο και Ανα-

τολική Μεσόγειο, το ζήτημα θα συμπεριληφθεί επισήμως στην ατζέντα της Συνόδου, ενώ θα υπάρξει και ρητή αναφορά
στο κείμενο συμπερασμάτων. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός
θα συμμετάσχει στην πολύ σημαντική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην ισπανική πρωτεύουσα, παρουσία μεταξύ άλλων του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά και
του Τούρκου ομολόγου του Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που οι ισχυρές χώρες της
Συμμαχίας υπογραμμίζουν πως το δυτικό
μέτωπο έναντι της Μόσχας θα πρέπει να
είναι αρραγές, «φωτογραφίζοντας» τον…
αστερίσκο της Τουρκίας.
Πριν από όλα αυτά, πάντως, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα μεταβεί στις 17 Ιουνίου στη
Λευκωσία, όπου αναμένεται να έχει επαφές με την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς οι δύο πρωτεύουσες συντονίζουν τον βηματισμό τους ενόψει των
δύο κρίσιμων Συνόδων.

Υψίστης σημασίας η πρόθεση
του Γερμανού καγκελάριου
να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη
για τη Σύνοδο των ηγετών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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Ν

α παρασύρει την Αθήνα σε σπιράλ
έντασης επιδιώκει η Τουρκία, με
τη δημόσια ρητορική των γειτόνων να περιλαμβάνει προσωπικές
επιθέσεις και προσβολές εναντίον Ελλήνων
αξιωματούχων αλλά και ανυπόστατους ισχυρισμούς, μέσω των οποίων η Άγκυρα ξετυλίγει
το αναθεωρητικό ιδεολόγημα της «Γαλάζιας
Πατρίδας».

Τσελίκ και εξαπέλυσε νέα προσωπική επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και
του Νίκου Δένδια, τον οποίο, μάλιστα, χαρακτήρισε «επιθετικό υπουργό». « Όταν η
Τουρκία θέτει αυτό το θέμα στην ημερήσια
διάταξη, όλοι τους, από τον Μητσοτάκη μέχρι τον επιθετικό υπουργό Εξωτερικών,
προσπαθούν να αποδείξουν ότι η δική μας
στάση είναι προκλητική».
Ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φανέρωσε τον εκνευρισμό της Τουρκίας
για την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων από
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. «Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας
οργανισμός που θα έπεφτε στην παγίδα ενός
τέτοιου παραλογισμού, μιας τέτοιας ασυνέπειας», είπε ο Τσελίκ.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Στην κλιμάκωση των προκλήσεων, η ελληνική πλευρά εκπέμπει ξεκάθαρο μήνυμα
πως δεν θα ακολουθήσει τους υψηλούς τόνους της Άγκυρας, ενώ απέναντι στις αβάσιμες διεκδικήσεις της προτάσσει την επιστολή που εστάλη πριν από λίγες ημέρες στα
Ηνωμένα Έθνη, η οποία αποδομεί σημείο
προς σημείο το τουρκικό αφήγημα. Την ίδια
ώρα, όμως, η Αθήνα ετοιμάζεται για όλα τα
ενδεχόμενα. Ακόμη και αν οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολιτική «ελεγχόμενης έντασης» από την πλευρά της Άγκυρας, το ελληνικό Επιτελείο προετοιμάζεται για κάθε σενάριο, όπως η εκδήλωση προβοκάτσιας ή
επεισοδίου στο Αιγαίο, μια νέα απόπειρα εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού ή η
ανάπτυξη ερευνητικού πλοίου σε περιοχές
ελληνικών συμφερόντων.
Παράλληλα, συνεχίζεται ο διπλωματικός
μαραθώνιος για την ανάδειξη της τουρκικής
επιθετικότητας. Ο Νίκος Δένδιας, από το Βελιγράδι όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο
της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. «Απορρίπτουμε πλήρως
αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών,
υπογραμμίζοντας ότι «τα συμφέροντά μας
βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο
της θάλασσας και στη Χάρτα των Ηνωμένων
Εθνών».

Επιμένει η Άγκυρα
Ο προεκλογικός ανταγωνισμός στην
Τουρκία φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν, με τον κυβερνητικό συνασπισμό να
πλειοδοτεί στην ένταση με την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ,
Ομέρ Τσελίκ, έπιασε και πάλι το «γαϊτανάκι»
της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, επαναλαμβάνοντας τα κενά επιχειρήματα της Άγκυρας. «Μπορείτε να μιλάτε για ειρήνη και διπλωματία όταν στρατιωτικοποιείτε τα νησιά
ακριβώς κάτω από τη μύτη μας;», είπε ο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλήσεις στο πεδίο

ΠΙΕΖΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Στις εκλογικές
μυλόπετρες
ο Ερντογάν

Η Τουρκία δεν μένει μόνο στις ρητορικές
επιθέσεις αλλά εξακολουθεί να προκαλεί και
στο πεδίο, αποδεικνύοντας ότι το μορατόριουμ της θερινής περιόδου ανήκει στο παρελθόν. Τουρκικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη πραγματοποίησαν χθες υπερπτήσεις πάνω από την Κανδελιούσσα, ένα από τα νησιά
που η Άγκυρα επιχειρεί να «γκριζάρει». Οι
υπερπτήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν
στο πρωτοφανές κρεσέντο των τελευταίων
μηνών, με την Άγκυρα να σπάει κάθε ρεκόρ
παραβατικότητας στον αέρα. Στο ελληνικό
Επιτελείο, πάντως, υπάρχει προβληματισμός, όχι τόσο για τις συνεχείς παραβιάσεις
και υπερπτήσεις, άλλωστε αυτό αποτελεί καθημερινότητα εδώ και δεκαετίες, αλλά για
την απουσία τουρκικών μαχητικών τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι παραβιάσεις γίνονται
κυρίως από Μη Επανδρωμένα και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Η μία ανάγνωση θέλει την τουρκική
αεροπορία να κάνει οικονομία δυνάμεων, να
μη δαπανά ώρες πτήσης στα μαχητικά της,
καθώς λόγω των κυρώσεων δεν έχει τη δυνατότητα να τα συντηρήσει. Η άλλη ανάγνωση, και ίσως η πιο ανησυχητική, είναι ότι
επιδιώκει υψηλές διαθεσιμότητες για να
εξυπηρετήσει τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Σε κάθε περίπτωση, τα ανακλαστικά της ελληνικής πλευράς είναι οξυμένα
και αυτό που διαμηνύεται σε όλα τα επίπεδα
είναι ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδεχόμενο αιφνιδιασμού, από όποια στρατηγική και αν ακολουθήσει η Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του
κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ,
Ομέρ Τσελίκ, έπιασε
και πάλι το «γαϊτανάκι»
της αποστρατιωτικοποίησης
των ελληνικών νησιών
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναβολή στη δίκη
του νηπιαγωγού
που κατηγορείται
για ασέλγεια
ανήλικης

Εισαγγελική έρευνα για
παραποίηση εγγράφου
της Σοφίας Σπίγγου

Σ

το «μικροσκόπιο» εισαγγελέα μπαίνει η καταγγελία για παραποίηση μεταφρασμένου εγγράφου της δικογραφίας της υπόθεσης Novartis που
ερευνάται στον Άρειο Πάγο.
Έπειτα από δημοσιεύματα του Τύπου αλλά
και τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε για
το θέμα ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών
της Αθήνας έδωσε εντολή για διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης για το ζήτημα.
Ήδη η έρευνα έχει ανατεθεί σε εισαγγελέα, ο
οποίος θα κληθεί να διαπιστώσει αν πράγματι
το έγγραφο αλλοιώθηκε κατά τη μετάφραση
αλλά και από ποιον.
Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά την καταγγελία του συνηγόρου τής πρώην εισαγγελέως
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, του Βασίλη
Χειρδάρη, ο οποίος σε ανακοίνωσή του έκανε
λόγο για αλλοίωση του εγγράφου κατά τη μετάφρασή του από μεταφράστρια του υπουργείου Εξωτερικών με απάλειψη του ονόματος
πρώην υπουργού που εμφανιζόταν να έχει
λάβει χρήματα.
Η ανακοίνωση του κ. Χειρδάρη προκάλεσε
την άμεση αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε
δική του ανακοίνωση έκανε λόγο για σκάνδαλο της κυβέρνησης. «Όπως καταγγέλλεται,
ενώ στο πρωτότυπο αμερικανικό έγγραφο

αναφερόταν ότι η Novartis “πλήρωσε” τον
συγκεκριμένο πρώην υπουργό, στη μετάφραση αναφέρεται ότι η εταιρεία αυτή “πλήρωσε” απλά, αφαιρώντας το όνομα αυτού που
πληρώθηκε! Επίσης, ενώ το πρωτότυπο αναφέρει ότι ο πρώην υπουργός “εισήγαγε” δύο
φάρμακα της Novartis, στη μετάφραση αναφέρεται ότι τα δύο φάρμακα “εισήχθησαν”
γενικά και αόριστα! Η ενέργεια αυτή αποτελεί
σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο Novartis και
επιβεβαιώνει την επιχείρηση συγκάλυψης
και είχε στηθεί με σκοπό να “βαφτιστεί” ένα
υπαρκτό και ομολογημένο σκάνδαλο σε δήθεν σκευωρία», αναφερόταν μεταξύ άλλων
στην ανακοίνωση, στην οποία κατονομαζόταν
ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Επιμένουν στη λάσπη»
Άμεση ήταν η απάντηση του πρώην υπουργού ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε ανακοίνωση που
εξέδωσε ανέφερε: «Επιμένουν στη λάσπη. Ο
ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ξανά το όνομά μου για να
εξυπηρετήσει τους γνωστούς σκοπούς του.
Είναι από αδιανόητο έως γελοίο να βάζουν
και πάλι μπροστά έγγραφα γνωστά, δημοσιευμένα, κατατεθειμένα στην Προανακριτική
Επιτροπή της Βουλής από τον εν ενεργεία αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Αγγελή,
αξιολογημένα και ενσωματωμένα στη δικογραφία από τον Ιούνιο του 2020. Ο σκοπός
τους όμως είναι γνωστός: συνεχίζουν αυτό

που κάνουν διαχρονικά, να σπιλώνουν δηλαδή πρόσωπα με τις ψευτοκατηγορίες των
γνωστών κουκουλοφόρων».
Ανακοίνωση κλήθηκε να βγάλει και η μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν ελέγχει το
περιεχόμενο των μεταφράσεων, αλλά αυτό
είναι ευθύνη ιδιώτη μεταφραστή. «Η μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία καταργήθηκε με τον Νόμο
4781/21, δεν είχε, ως γνωστόν, την αρμοδιότητα να προβαίνει σε έλεγχο του περιεχομένου μεταφράσεων. Το μεταφραστικό έργο
εξετελείτο από τους συνεργαζόμενους
ιδιώτες μεταφραστές, οι οποίοι ήταν οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της
μετάφρασης», αναφέρεται. Ωστόσο, πηγές
του ΥΠΕΞ αναφέρουν πως από την πλευρά
του θα βοηθήσει με κάθε μέσο το έργο της
Δικαιοσύνης.

Ο δικαστικός λειτουργός θα
κληθεί να διαπιστώσει αν το
μεταφρασμένο κείμενο της
δικογραφίας της υπόθεσης
Novartis αλλοιώθηκε
κατά τη μετάφραση

Για τις 14 Ιουλίου αναβλήθηκε η
δίκη του 55χρονου νηπιαγωγού,
ο οποίος συνελήφθη έπειτα από
καταγγελία γονέων για σεξουαλική παρενόχληση στην 5χρονη
κόρη τους σε νηπιαγωγείο στο
Αιγάλεω.
Τη σοκαριστική αποκάλυψη
έκανε μια συνάδελφος του
55χρονου νηπιαγωγού, όταν κατά τη διάρκεια διαλείμματος είδε
τον εκπαιδευτικό να πλησιάζει
το κοριτσάκι και να το φιλάει
στον λαιμό. Άμεσα η γυναίκα
έσπευσε να ενημερώσει τους
γονείς της μικρούλας για όσα είχε δει. Ο πατέρας της 5χρονης, ο
οποίος τυγχάνει να είναι αστυνομικός, μαζί με τη μητέρα της
υπέβαλε μήνυση κατά του
55χρονου με αποτέλεσμα να
ακολουθήσει η σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
55χρονος αρνήθηκε τις άσεμνες
πράξεις σε βάρος του παιδιού και
υποστήριξε ότι «είδα μόνο του το
παιδί στο διάλειμμα και πήγα να
το ενθαρρύνω να πάει με τα αλλά
παιδιά. Είμαι έτσι μετά παιδιά,
δεν έχω δικά μου και τα υπεραγαπάω». Στο μεταξύ, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου σημείωσε
πως μέχρι σήμερα δεν της είχε
γίνει κάποιο παράπονο για τη
συμπεριφορά του 55χρονου, αλλά φαίνεται πως στο νηπιαγωγείο
γνώριζαν ότι ο συγκεκριμένος
εκπαιδευτικός είναι διαχυτικός.
Ο νηπιαγωγός, που κατηγορείται
σε βαθμό πλημμελήματος, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα,
ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του
και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο,
παίρνοντας τελικά αναβολή για τα
μέσα Ιουλίου.
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KENTΡΙ

Πιο αυστηρός ο Νίκος Δένδιας

Παρέμβαση Πλεύρη για φακελάκι

Μου λένε ότι το πνεύμα της εξωτερικής πολιτικής, όπως ασκείται
από το υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον πρωθυπουργό, έχει
οξυνθεί λόγω της τουρκικής προκλητικότητας. Για αυτό δεν αποκλείουν έγκυροι διπλωματικοί κύκλοι, στις συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τους ομολόγους του σε Σερβία αλλά και ειδικά στις επερχόμενες
με Μαυροβούνιο και Κόσοβο, να θέσει ένα αυστηρό πλαίσιο συμπεριφοράς αυτών των χωρών απέναντι στην Τουρκία, η οποία προσπαθεί να έχει επιρροή στην περιοχή. Με άλλα λόγια, όπως χαρακτηριστικά λέει πηγή του ΥΠΕΞ, θα τους γίνει κατανοητό ότι «η ένταξή τους
στην ευρωπαϊκή οικογένεια εξαρτάται από την Ελλάδα και όχι από την Τουρκία». Ελπίζω να
πάρουν το μήνυμα…

Άμεσα παρενέβη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στην
περίπτωση του γιατρού μαιευτήρα που συνελήφθη για φακελάκι. Ζητήθηκε έρευνα για να εξεταστούν όλα τα περιστατικά
που έχει αναλάβει ο γιατρός το τελευταίο εξάμηνο! «Δεν ανέχομαι
παραβατικές συμπεριφορές», είναι το μήνυμα που έστειλε στους ΥΠΕάρχες και
στους διοικητές των νοσοκομείων. Ο υπουργός πριν από λίγες μέρες έστειλε στην
Αρχή Διαφάνειας υπόθεση χρηματισμού γιατρού μετά την απόφαση του Κεντρικού
Πειθαρχικού Συμβουλίου των ιατρών του ΕΣΥ για επιστροφή γιατρού. Μάλιστα, η
επιστροφή του γιατρού, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», είχε αναστατώσει
τους εργαζομένους του νοσοκομείου.

Η

πρόθεση του πρωθυπουργού να διεθνοποιήσει την
τουρκική προκλητικότητα
και τον επεκτατισμό της μέσα από
τον χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας»
έχει βρει ανταπόκριση και σε άλλους θεσμούς. Όπως μαθαίνω, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου βρίσκεται
σε επίσημη επίσκεψη στη Βαλτική,
συγκεκριμένα στη Λιθουανία και
την Εσθονία - με την οποία κλείνουμε 100 χρόνια διπλωματικών
σχέσεων. Στις συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία των χωρών
αναδεικνύει πέρα από το προφανές, τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, και τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας.
Έχει ένα νόημα να αναδεικνύονται στις χώρες της Βαλτικής
οι αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας, διότι το ίδιο ουσιαστικά κάνει και η Ρωσία στην περιοχή, η οποία θεωρείται η

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Έχει γίνει πλέον στοίχημα στην Πειραιώς για το πότε θα επιστρέψει ο Γιώργος Βουλγαράκης και επίσημα στη Νέα Δημοκρατία. Οι διαθέσεις είναι θετικές απέναντί του. Μάλιστα, πριν
από λίγο καιρό, παρουσία Μαρινάκη - Δημητριάδη, είχε κληθεί σε τραπέζι με όλους τους πρώην προέδρους της ΟΝΝΕΔ.
Πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο κ. Βουλγαράκης είχε αναρτήσει
μια πύρινη δήλωση υπέρ του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καταλήγοντας στο γνωστό «γαλάζιο» σύνθημα «Μία φορά οννεδίτης, για πάντα οννεδίτης».

Έχει καταντήσει αηδία κυβερνητικός παράγοντας να
παίρνει βραδιάτικα τηλέφωνο σε προέδρους τοπικών
οργανώσεων και δημάρχους και να ζητάει τον λόγο ή να
ρωτάει πιεστικά γιατί φωτογραφήθηκαν ή συναντήθηκαν με
άλλους βουλευτές ή πολιτευτές της περιφέρειάς του. Μα
γιατί τόση ανασφάλεια;

άμεση απειλή για αυτές τις χώρες. Η προσπάθεια αυτή της
Προέδρου δείχνει τη σύμπνοια και την αλληλοβοήθεια Μαξίμου - Προεδρικού Μεγάρου. Τα ταξίδια της Προέδρου θα συνεχιστούν στην περιοχή. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί
στη Λετονία, συνεχίζοντας τις επίσημες επισκέψεις για αυτό
τον σκοπό.

Στη Νέα Υόρκη για την παρέλαση
Έρχεται η 5η Ιουνίου και για τους ομογενείς της Αμερικής
και κυρίως της Νέας Υόρκης είναι μια πολύ σημαντική μέρα,
αφού θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση της 25ης Μαρτίου,
που εδώ και δύο χρόνια δεν γίνεται λόγω των περιοριστικών
μέτρων της Covid. Όπως έμαθα, αναμένεται πολύς κόσμος
στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης αλλά και μεγάλη αντιπροσωπεία βουλευτών με εκπρόσωπο της κυβέρνησης τον Ανδρέα Κατσανιώτη. Πάντως, βουλευτές και ομογενείς το βράδυ θα κατευθυνθούν σε γνωστό club της Νέας Υόρκης, όπου
έχει πάει να τραγουδήσει αποκλειστικά για αυτούς μαζί με
πανέμορφο σύνολο χορευτριών η τραγουδίστρια Ζοζεφίν…

Σαφής παραδοχή…
Μου λένε ότι σε πρωινή εκπομπή βρέθηκε
ο Σωτήρης Σέρμπος, σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, και
σχετικά με την τουρκική
προκλητικότητα παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα είναι
πλέον αναβαθμισμένη
χώρα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ότι η
σκληρή γλώσσα ΗΠΑ,
Γερμανίας και Γαλλίας αλλά και η μη εξασφάλιση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τα F-16
έχουν δημιουργήσει τριγμούς στον Ερντογάν. Δεν μπορούσε να θέσει καλύτερα την
πρόσφατη διπλωματική επιτυχία της κυβέρνησης…

Megaλα τζαρτζαρίσματα
Το Mega είναι από τα κανάλια που ετοιμάζονται για εκλογές το φθινόπωρο. Ωστόσο,
ένα ζήτημα που θα απασχολήσει σύντομα
τη διοίκηση του σταθμού είναι η πληθώρα
παρουσιαστών και σχολιαστών
που υπάρχει για την εκλογική βραδιά. Έχουμε και
λέμε: Γιάννης Πρετεντέρης, Νίκος Ευαγγελάτος, Ράνια Τζίμα, Νίκη
Λυμπεράκη και Κατερίνα Παναγοπούλου. Πάντως, αν κάτσουν όλοι, δεν θα
υπάρχει χώρος για τους καλεσμένους, εκτός και αν η βραδιά των εκλογών γίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στα
υπόλοιπα κανάλια τα πράγματα είναι πιο
ξεκάθαρα.

ΑΞΙΖΕΙ…

Σύμπλευση Προεδρίας - Μαξίμου
για την τουρκική προκλητικότητα

Μου λένε ότι εκδοτικός όμιλος με παράδοση, με ρυθμισμένα χρέη 35 εκατ.
ευρώ και ζημίες άνω των 5 εκατ. ευρώ κάθε έτος έχει βγει στο σφυρί. Ο
όμιλος δεν κατάφερε να αυξήσει μερίδια μέσω των ηλεκτρονικών του μέσων και έτσι το έντυπο γέννησε περισσότερα χρέη. Το τίμημα για τον τίτλο, τα ακίνητα αλλά και τα... χρέη είναι γύρω στα 25 εκατ. ευρώ.
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Κι άλλο κόμμα στα δεξιά

Μετά το κόμμα του Μπογδάνου ήρθαν και
οι... Γαλάζιοι. Νέο κόμμα που επικαλείται τον
καραμανλισμό. Απομένει να γίνει μια συνάντηση των ιδρυτικών στελεχών στις 27 Ιουνίου,
ώστε κατά το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου να
προετοιμαστεί και να διοργανωθεί το Ιδρυτικό
Συνέδριο. Είναι όσοι δεν συμφώνησαν με τον
Τζήμερο, τον Φαήλο και τον Μπογδάνο. Οι Γαλάζιοι είναι, όπως διαβάζω, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Σάββας
Τσιτουρίδης, ο Θανάσης Γιαννόπουλος, όλοι
πρώην υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ, και ο
Νίκος Καραχάλιος… Συνωστισμός.
Κοίτα τι θυμήθηκα τώρα… Αυτή
η πρόταση του γίγαντα Νίκου
Καρανίκα να παραπεμφθούν
στην Επιτροπή Δεοντολογίας
του ΣΥΡΙΖΑ όσοι στοχοποίησαν
τον Πολάκη για το θέμα των χταποδιών βγάζει πολύ γέλιο. Ξέρετε ποιος είναι
πρόεδρος της Επιτροπής; Ο Αντώνης Κοτσακάς! Ο
μόνος πασόκος που άντεξε δίπλα στον Τσίπρα τόσα χρόνια. Για φαντάσου...

Η «γαλάζια» καλλονή
Είναι νέα, ωραία και εκκολαπτόμενη πολιτικός και δικηγόρος. Είναι δραστήρια και δεν
χάνει κομματική εκδήλωση του κυβερνώντος
κόμματος. Όπου πάει προκαλεί ταραχές με
την εμφάνισή της. «Εκπάγλου καλλονής»,
που λέμε και εμείς οι παλαιοί… Μέχρι τώρα
έχει εισπράξει υποσχέσεις για λαμπρή καριέρα στην πολιτική από δεκάδες πολιτικούς
παράγοντες με τους οποίους συναναστρέφεται… Μιλώντας μαζί της, μου είπε την ιστορία
της χαμογελώντας… Κλείνοντας τη μικρή
εξομολόγησή της μου λέει: «Χρησιμοποιώ
ένα ρητό...». Ρωτάω «τι εννοείς, τι είναι αυτό
το ρητό;». Και μου απαντά: «Σε όλους δίνω ελπίδα... Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία».

Χρονικό του Χρόνου
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Σάρωσε ο Αντώνης
Αυγερινός
στις εκλογές του
Ερυθρού Σταυρού

ΚΕΝΤΡΙ
Αντιπολίτευση
των «γεμιστών»

M

ε θρίαμβο για τον Αντώνη Αυγερινό
ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση
των ψήφων για την ανάδειξη του
Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης του Ερυθρού Σταυρού. Όπως ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή, ο Αντώνης Αυγερινός κατετάγη πρώτος στην ψηφοφορία της 29ης
Μαΐου, συγκεντρώνοντας 5.796 ψήφους στο
νέο 21μελές Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης
του Ερυθρού Σταυρού. Συνολικά στις εκλογές του Ερυθρού Σταυρού ψήφισαν 7.801
άτομα. Στην κάλπη για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκαν 226 άκυρα ψηφοδέλτια και 79 λευκά, στην κάλπη για την Εξελεγκτική Επιτροπή βρέθηκαν 754 άκυρα
ψηφοδέλτια και 268 λευκά, ενώ στην κάλπη
για την Επιτροπή Δεοντολογίας βρέθηκαν
645 άκυρα ψηφοδέλτια και 175 λευκά.

Γελάνε και τα τσιμέντα με τα αντιπολιτευτικά
επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ και τον άκρατο λαϊκισμό του. Η Θεανώ Φωτίου τον Σεπτέμβριο του
2015 ως υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δήλωσε αναφορικά με το... σχέδιο της τότε κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση πως «τα γεμιστά είναι μια ελληνική επινόηση. Με το τίποτα, όπως είναι τα γεμιστά, χορταίνει ολόκληρη
οικογένεια. Έτσι θα τα καταφέρουμε». Προχθές επανήλθε με τα γεμιστά και είπε το αμίμητο:
«Τώρα με τον Μητσοτάκη δεν θα έχουμε να φάμε ούτε γεμιστά».

Εκπαίδευση στη Γλυφάδα
για νέους γονείς

Όπισθεν ολοταχώς
Αλλαγή δεδομένων για τον Δημήτρη Καμπουράκη, που όλα δείχνουν πως δεν θα αποχωριστεί
τελικά τη δημοσιογραφία. Η απόφαση της Ντόρας Μπακογιάννη να διεκδικήσει την επανεκλογή της στα Χανιά, απορρίπτοντας το Επικρατείας,
«έκαψε» ουσιαστικά την υποψηφιότητα του γνωστού δημοσιογράφου. Άλλωστε, ο Δημήτρης Καμπουράκης δέχτηκε την πρόταση του
Μαξίμου να ενταχθεί στα
«γαλάζια» ψηφοδέλτια με
την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι υποψήφια η Ντόρα Μπακογιάννη,
με την οποία έχει άριστες σχέσεις. Όλοι ανέμεναν την απόφαση της πρώην υπουργού και για
αυτό τον λόγο δεν είχε γίνει καμία ανακοίνωση
τόσο από το Μαξίμου όσο και από τον δημοσιογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με τον ΣΚΑΪ προκειμένου να
συνεχίσει και τη νέα σεζόν την εκπομπή του στον
τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων, ο
Δήμος Γλυφάδας ετοιμάζει μια όμορφη εκδήλωση με βιωματικό περίπατο στο Γκολφ για
την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουνίου από τις 10 το
πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι για νέους γονείς! Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα
συζητήσουν με τους συμμετέχοντες για όλα
όσα τους απασχολούν σχετικά με τα παιδάκια
που έφεραν πρόσφατα στον κόσμο ή θα φέρουν στο εγγύς μέλλον, ενώ επαγγελματίας
μαία θα τους δώσει χρήσιμες πληροφορίες για
τον τοκετό. Είναι μια διοργάνωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας και της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Φαιναρέτη. Όσοι έχετε παιδιά έως 2 ετών ή θα γίνετε
γονείς προσεχώς, μη χάσετε την ενημέρωση
αυτή! Θα σας φανεί πολύτιμη.
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Το φαρμάκι Ανδρουλάκη
για Ραγκούση και Μαριλίζα

Τo... Πρόσωπo
Είναι δεξιός
ο Τσακαλώτος;

Δεν το είπα εγώ, σύντροφοι. Ο πρόεδρος Αλέξης το υπονόησε, όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι σχέσεις του με τον
Γιούκλιντ… «Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
για μένα είναι ένας πολύ χρήσιμος συνεργάτης. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην προηγούμενη κυβέρνηση και
τον θεωρώ συνεργάτη μου, ανεξάρτητα
από το αν ανήκει ή θα θελήσει να ανήκει
σε μειοψηφίες, πλειοψηφίες, στο Κέντρο, στην Αριστερά, στη δεξιά του κόμματος, δεν με απασχολεί», είπε χαρακτηριστικά.

Φαρμακερό σχόλιο Ανδρουλάκη για Ραγκούση, Ξενογιαννακοπούλου… σχετικά με τα
δάνεια και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ. «Εγώ έγινα γραμματέας, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
δεν έκανα ποτέ ένα ρουσφέτι, δεν έκανα ποτέ έναν διορισμό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει
δάνειο εδώ και 12 χρόνια. Δεν έχουμε πάρει δάνειο. Το πραγματικό χρέος του ΠΑΣΟΚ είναι 100 εκατ. ευρώ. Όλα τα άλλα είναι τόκοι. Τα δάνειά μας ρυθμίστηκαν με όρους αγοράς. Με κριτήρια αγοράς. Ραγκούσης και Ξενογιαννακοπούλου μπορούν να ενημερώσουν τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια. Υπήρξαν και οι δύο γραμματείς που επί
εποχής τους έχουν γίνει οι μεγάλοι αυτοί δανεισμοί», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη
συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου...

Ο «γαλάζιος» κυβερνητικός
παράγοντας και η ΟΝΝΕΔίτισσα
Γνωρίστηκαν στο τελευταίο συνέδριο της ΝΔ και από τότε
παραμένουν αχώριστοι, αυτοκόλλητοι θα έλεγα. Εκείνος
παντρεμένος, πατέρας ενός παιδιού και ηλικιακά ίσως
να έχει τα διπλά και παραπάνω χρόνια από την όμορφη ΟΝΝΕΔίτισσα. Εδώ όμως ταιριάζει το ρηθέν «ο
έρως χρόνια δεν κοιτά»… Από τη μέρα της γνωριμίας
τους μέχρι σήμερα στεγάζουν τον έρωτά τους σε διαμέρισμα των βορείων προαστίων, διακριτικά και μακριά από τα βλέμματα της δημοσιότητας… Διότι ο κυβερνητικός παράγοντας έχει δύο σπίτια, το κανονικό και το άλλο
που είναι η ερωτική του φωλιά. Αγάπησε, κύριοι, αγάπησε… Να τον καταδικάσουμε; Πάντως, μόλις μάθω περισσότερα, θα επανέλθω.

Και ο Πέτρος για
την περιφέρεια;
Κάθε μέρα και μια έκπληξη είναι
στον ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω ότι, εκτός από
τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου (σας τα
έγραψα στο χθεσινό φύλλο), σκέφτονται και το όνομα του Πέτρου Κόκκαλη
για την Περιφέρεια Αττικής. Άλλη επιτυχία αυτή! Άλλωστε, έχει να επιδείξει
τεράστιο έργο από την εποχή που τον
είχε δημοτικό σύμβουλο στον Πειραιά
ο Γιάννης Μώραλης (πριν σκοτωθούν
και γίνουν μαλλιά κουβάρια).

LOCK

Ο πρώην πασόκος
που θέλει να
γίνει... γαλάζιος
ΚΟΥΙΖ: Μου λένε ότι πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ πρόκειται -ή το σκέφτεται,
τέλος πάντων- να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να είναι υποψήφιος, όχι όμως με την ομπρέλα της
Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα σας αποκαλύψω ποιος είναι… αλλά το συζητάει
εδώ και πολύ καιρό να είναι υποψήφιος. Θα σας αφήσω ένα θολό τοπίο μυστηρίου… Σας αποκαλύπτω ότι υπήρξε
στο παρελθόν ακραιφνής σημιτικός και
ενδιαφέρεται να κατέλθει στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν γνωρίζω αν έχει πάρει
το «πράσινο φως» από την Πειραιώς…

ΚΕΝΤΡΙ

Ο Κικίλιας προσεγγίζει Ισραήλ

Τ

ο υψηλό επίπεδο των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Τουρισμού με τον Ισραηλινό ομόλογό του
Yoel Razvozov, ενώ πολύ θετικά σχολιάστηκε η επιλογή του Βασίλη Κικίλια να γίνει η συνάντηση στην Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, στην εβραϊκή συναγωγή Ετς Χαΐμ. Μετά τη στρατηγική συμφωνία για αύξηση των πτήσεων από το
Ισραήλ προς την Αθήνα και τα Χανιά, επόμενος στόχος του Βασίλη Κικίλια είναι η
ενίσχυση της χειμερινής κρουαζιέρας από το Ισραήλ και η ανάδειξη περιοχών
στη χώρα μας που έχουν ιστορική σημασία για τους Ισραηλινούς, όπως τα Ιωάννινα και η Θεσσαλονίκη.

Περασμένα μεγαλεία… Και
μιας και έπιασα τα κόμματα,
μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα βγαίνουν στο «σφυρί» δύο
ακίνητα ενός προέδρου… πατριωτικού κόμματος (εκτός
Βουλής). Μια πολυτελής κατοικία στην Κηφισιά με τιμή
πρώτης προσφοράς που έχει
οριστεί στα 2,9 εκατ. ευρώ και
κάτι κτιριακές εγκαταστάσεις
σε μια έκταση 450 στρεμμάτων στη Χαλκίδα με τιμή εκκίνησης τα 5,51 εκατ. ευρώ. Η
«βιλίτσα» είναι για χρέη
50.000 ευρώ και τα κτίρια στη
Χαλκίδα για χρέη 500.000. Ρε
τι τραβάνε και οι… πρόεδροι!
Είναι να τους συμπονάς.

«
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«Η προσέγγιση που
έχει η κυβέρνησή μας
στο θέμα των
σχέσεών της με
τους επενδυτές
διέπεται από
το τρίπτυχο
“ταχύτητα,
διαφάνεια,
εμπιστοσύνη”»
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τ

η δέσμευση ότι η Πολιτεία θα
εξακολουθήσει να λαμβάνει
μέτρα στήριξης υπέρ της κοινωνίας και της οικονομίας για
όσο χρειαστεί ανανεώνει ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Political».
στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

Διαβεβαιώνει, δε, πως ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν προβάλλει, προς ώρας τουλάχιστον, εμπόδια στη διαδικασία προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων. Επιμένει, δε, πως οι
εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του ’23, ενώ
επαναβεβαιώνει πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί
καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της και
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Εκτιμάτε ότι η όξυνση της επιθετικής ρητορικής της ηγεσίας της Τουρκίας μπορεί
να μεταφραστεί σε ένα «θερμό» επεισόδιο
ή και σε ένα… ατύχημα στο Αιγαίο ή την
Ανατολική Μεσόγειο; Πού αποδίδετε την
κλιμάκωση εσχάτως της τουρκικής παραβατικότητας και πώς αυτή μπορεί να ανασχεθεί αποτελεσματικά;
Η τουρκική πλευρά θα πρέπει αντιληφθεί
μια ώρα γρηγορότερα ότι η Ελλάδα και οι γείτονές της συνυπάρχουν βάσει διεθνών κανόνων δικαίου, ιστορικών και αδιαμφισβήτητων
συμφωνιών και συμβάσεων. Η ελληνική
πλευρά δεν καταφεύγει σε σκηνικά όξυνσης
και τεχνικές διατήρησης της έντασης ούτε
και σε ρητορικές επιδείξεις αναθεωρητισμού. Εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση που
πηγάζει από το γεγονός ότι το δίκαιο είναι με
το μέρος μας και θα συνεχίσουμε να διεθνοποιούμε τα ζητήματα αυτά κάθε φορά που
προκύπτουν. Σε αυτό συμφωνούν και οι σύμμαχοί μας, όπως φάνηκε από τα λεγόμενα

«Ο νέος Αναπτυξιακός διορθώνει
προβλήματα δεκαετιών»

«
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Όλα τα μεγάλα επενδυτικά
σχέδια στην Ελλάδα
εξελίσσονται κανονικά παρά
τη δυσμενή διεθνή συγκυρία
- Η χώρα έχει αποκαταστήσει
την αξιοπιστία της
και την εμπιστοσύνη
των επενδυτών»
του εκπροσώπου της γερμανικής κυβέρνησης. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της
Γερμανίας Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αμφισβήτηση της
ελληνικής κυριαρχίας.
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί την
οποιαδήποτε αμφισβήτηση της κυριαρχίας
της και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Είναι προφανές ότι η τουρκική ηγεσία ενοχλήθηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ καθώς και από την
ιστορικής σημασίας ομιλία του στο Κογκρέσο. Αυτό, όμως, είναι πρόβλημα της Τουρκίας και όχι της Ελλάδας. Η χώρα μας έχει
συμμάχους, είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αξιοποιεί και θα συνεχίσει να
αξιοποιεί στο έπακρο και προς όφελος των
εθνικών της συμφερόντων όλες τις στρατηγικές συμμαχίες που διαθέτει, όπως με τις
ΗΠΑ. Το τελευταίο, όμως, που χρειάζεται η
ευαίσθητη περιοχή μας σε μια περίοδο κατά
την οποία δοκιμάζονται η διεθνής ειρήνη και
η σταθερότητα είναι ακόμα μια εστία έντασης. Η χώρα μας απαντά σε κάθε πρόκληση
των γειτόνων της με την ψυχραιμία της
ισχύος καθώς και με την αυτοπεποίθηση
που της προσδίδει το δίκαιο που κατέχει.
Σχεδιάζει η κυβέρνηση να παρέμβει,
προκειμένου να τιθασευτεί η καλπάζουσα τιμής της βενζίνης; Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο συνέχισης της παροχής στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο φόντο των άνευ προηγουμένου ενεργειακών ανατιμήσεων;
Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση από την
επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών του
2019 κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς και αλλεπάλληλες κρίσεις που όμοιές
της δεν είχε αντιμετωπίσει καμία άλλη κυβέρνηση στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Και
φυσικά, η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι

δεν υπάρχει κυβέρνηση στον πλανήτη που
μπορεί να αντιμετωπίσει στο σύνολό της την
πληθωριστική κρίση. Κρίση που προϋπήρχε
λόγω της πανδημίας αλλά διατηρείται σε
πρωτοφανή επίπεδα σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης και σε πολλές χώρες του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας σχεδιάζει, αναπροσαρμόζει
και υλοποιεί διαρκώς και αναλόγως των
αναγκών προγράμματα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Με 43 δισ.
αρχικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
3,5 δισ. για την αρχική αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, ενώ το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης αναμένεται να αγγίξει τα
3,2 δισ. Όλα τα μέτρα είναι αυστηρά κοστολογημένα, εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Η Πολιτεία θα
συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης της
κοινωνίας και της οικονομίας για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευελιξία, φροντίζοντας
πάντοτε τη δημοσιονομική ισορροπία. Εξετάζονται διάφορα σενάρια, ώστε αν χρειαστεί να ληφθούν νέες αποφάσεις.
Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας έχει
αναχθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε
μείζονα προτεραιότητα για το αμέσως
προσεχές διάστημα. Εκτιμάτε ότι μπορεί
αυτό να γίνει πριν από τις επερχόμενες
εκλογές; Σας ανησυχεί μεσοπρόθεσμα η
διόγκωση ελλείμματος και χρέους, απότοκη των αλλεπάλληλων πακέτων στήριξης εν μέσω πανδημίας και ενεργειακής
κρίσης;
Οι διαρκείς θετικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας λόγω της διαχείρισης
των κρίσεων και των προγραμμάτων στήριξης σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για τον
δείκτη ανάπτυξης, τον ρυθμό αύξησης των
επενδύσεων στη χώρα και το πρόγραμμα

των μεταρρυθμίσεων που συνεχίζεται
απρόσκοπτα, καθιστούν εφικτό τον στόχο
για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
εντός του ’23. Το έλλειμμα φυσικά και αποτελεί πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι προϋποθέσεις που μόλις σας
ανέφερα δεν περιγράφουν την Ελλάδα του
2010, όπου η χώρα είχε απολέσει κάθε δυνατότητα δανεισμού.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας
εναντίον της Ουκρανίας και ο διεθνής οικονομικός αντίκτυπος έχουν αρνητική
επίδραση στην πορεία των επενδυτικών
σχεδίων στη χώρα μας;
Όχι, σε αυτήν τη φάση δεν υπάρχει αρνητικός επηρεασμός των επενδύσεων στην
Ελλάδα. Όλες οι μεγάλες επενδύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα εντός
των χρονοδιαγραμμάτων, όπως για παράδειγμα αυτές της Microsoft, της Cisco,της
Pfizer, της Deloitte, της Digital Realty. Και
όχι μόνο αυτό. Το επενδυτικό ενδιαφέρον
για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά υψηλό. Κάτι που αποδείχτηκε και κατά το πρόσφατο
ταξίδι μας στις ΗΠΑ με το ενδιαφέρον που
επέδειξε ο γνωστός επενδυτικός κολοσσός,
η DFC, για επενδύσεις σε ενεργειακά και
άλλα αναπτυξιακά έργα αλλά και για τον κρίσιμο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στη λειτουργία των ναυπηγείων της
Ελευσίνας.
Γιατί θεωρείτε ότι ο Νέος Αναπτυξιακός
Νόμος είναι σταθμός στη νομοθετική
ιστορία των ανάλογων νόμων του παρελθόντος;
Διότι και τα 13 καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνουν όλη την
γκάμα των πιο σύγχρονων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η προσέγγιση
που έχει η κυβέρνησή μας στο θέμα των
σχέσεών της με τους επενδυτές διέπεται

από το τρίπτυχο «ταχύτητα, διαφάνεια, εμπιστοσύνη». Με λίγα λόγια, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος διορθώνει προβλήματα δεκαετιών και εναρμονίζεται με τις ανάγκες της
σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Τα πρώτα
τρία καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου αναμένεται να ανοίξουν
το αμέσως επόμενο διάστημα, με την έγκριση των εδαφικών σχεδίων στις περιοχές
απολιγνιτοποίησης και τη συνακόλουθη αύξηση της ενίσχυσης κατά 10% στις επηρεαζόμενες περιοχές όπου αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο. Πρόκειται για τα καθεστώτα: α.
Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα,
β. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων και
γ. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία.
Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως οι
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες εξαιτίας της ενεργειακής ακρίβειας οδηγούν
τον πρωθυπουργό σε πρόωρες εκλογές
το φθινόπωρο. Τι απαντάτε;
Θεωρώ ότι η συζήτηση για το θέμα των
εκλογών και ιδίως έτσι όπως τη θέτει η
αξιωματική αντιπολίτευση, ζητώντας διαρκώς πρόωρες εκλογές χωρίς να διατυπώνει ουσιαστικές αντιπροτάσεις, είναι απολύτως αντιπαραγωγική και ό,τι ακριβώς
δεν χρειάζεται η χώρα εντός των συγκεκριμένων διεθνών συγκυριών και των συνεπειών που έχουν προκαλέσει στις εθνικές οικονομίες. Η χώρα κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες χρειάζεται ηρεμία,
πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Η ελληνική οικονομία -με την ορθή
δημοσιονομική διαχείριση και τις διαρκείς
μεταρρυθμιστικές μας πρωτοβουλίεςέχει μπει πλέον στον δρόμο της ανάπτυξης,
αν και αντιμετωπίζει εισαγόμενα προσκόμματα. Και η εκλογική σεναριολογία
δημιουργεί ακόμα περισσότερα. Το είπαμε, εκλογές την άνοιξη του ’23.
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υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη
δεν είναι μόνο μια καλή πολιτικός. Πρωτίστως είναι μια καλή δασκάλα και ιδιαιτέρως
εργατική, σε σημείο που δεν τη... βλέπει καθόλου το
σπίτι της. Θα μπορούσες άνετα να της προσδώσεις
τον χαρακτηρισμό workaholic, με τη διαφορά ότι
αγαπάει αυτό που κάνει. Και αυτό φάνηκε σε όλα τα
πόστα που υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί ως
υφυπουργός Τουρισμού. Η θετική στάση ζωής που
τη συνοδεύει φάνηκε σε όλη της τη διαδρομή, από
τότε που ήταν εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ μέχρι και
τη θητεία της στο υπουργείο Παιδείας αλλά και τώρα
στο Τουρισμού, όπου δίνει μάχες σχεδόν σε όλο τον
κόσμο για να προμοτάρει την εικόνα της χώρας μας.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους και αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων! Ο πατέρας της ήταν εκπαιδευτικός, θεολόγος και διευθυντής τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων. Δούλεψε για πάρα πολλά χρόνια στο
6ο Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Αμπελοκήπων, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Η ενασχόλησή
της με την παιδαγωγική δεν μπορεί να είναι τυχαία...
Για την ίδια η έννοια του δασκάλου είναι συνυφασμένη με αυτό που λέμε «ο ακούραστος σκαπανέας
της προόδου». Έζησε πολύ όμορφα παιδικά χρόνια
σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, αφού ο πατέρας και η
μητέρα της ήταν αφοσιωμένοι στον θεσμό της οικογένειας.
Έχει καταγωγή από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Έχει εξειδικευτεί στη διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Στο παρελθόν είχε εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
και σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Εργάστηκε για
το υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς. Το 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα IVLP (International Visitor Leadership Program) ως υπότροφος του υπουργείου Εξωτερικών
των ΗΠΑ με θέμα «Ο ρόλος των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ανασυγκρότηση Οικονομικών».
Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά και έχει
υπηρετήσει σε κρίσιμα πολιτικά πόστα. Διετέλεσε
σύμβουλος του υπουργού σε θέματα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης
από το 2012 έως το 2014. Τον Αύγουστο του 2016 ορίστηκε αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ,
ενώ τον Μάρτιο του 2019 ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου. Στις 9 Ιουλίου 2019 έγινε υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις 4 Ιανουαρίου 2021 ορίστηκε υφυπουργός Τουρισμού,
αρμόδια για θέματα Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Ειδικών Μορφών Τουρισμού.

Η

Σοφία Ζαχαράκη

Η ζωή είναι
οι επιλογές μας
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Η Σοφία στην
εφηβεία, στα
ατίθασα νιάτα

Η αγάπη της για
την εκπαίδευση
την οδήγησε στις
παιδαγωγικές
σπουδές

Σε πολύ μικρή ηλικία
σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο

Έζησε όμορφα παιδικά χρόνια
με μια δεμένη οικογένεια

Οι φιλίες στην πολιτική, τα ανίψια της και το μαντολίνο

O

σοι τη γνωρίζουν λένε πως ό,τι έκανε στη ζωή
της το έκανε με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό.
Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι σε
μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, συγκεκριμένα
με το μαντολίνο, αλλά και με τον αθλητισμό. Έπαιζε για
πολλά χρόνια χάντμπολ. Ακόμα και τώρα διατηρεί ισχυρές φιλίες με παλαιούς φίλους και συμμαθητές, με κάποιους από τους οποίους έχει «συγγενέψει». Η φράση
που την ακολουθεί σε όλη της τη διαδρομή είναι ότι «η
ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας»!
Στην πολιτική δεν μπήκε από τύχη και όχι λόγω οικογενειακής παράδοσης, αφού κανένα μέλος της οικογένειάς
της δεν είχε σχέση με τα κοινά. Είναι κάτι που το αποφάσισε μόνη της και το ήθελε πολύ. Για αυτό και ενεγράφη
στη φοιτητική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στη Φιλοσοφική χωρίς να την επηρεάσει κάποιος. Όσο και αν
ακούγεται μη συνηθισμένο, η Σοφία έχει κάνει πολλές
φιλίες στον χώρο της πολιτικής, που άντεξαν στο πέρα-

σμα των ετών και, όπως λέει, «είναι σχέσεις ζωής με ανθρώπους που έχουμε τις ίδιες αξίες! Πορευόμαστε με
εμπιστοσύνη στην σχέση μας, ρεαλισμό αλλά και περηφάνια για την ξεχωριστή πορεία καθεμιάς και καθενός».
Έχει ένα μέρος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι
το ησυχαστήριό της, ένα μέρος αρκετά μακριά από την
Αθήνα και μέσα σε ένα μαγικό φυσικό περιβάλλον, το
οποίο όμως δεν θέλει να αποκαλύψει.
Σε αυτό το μέρος βαφτίστηκε και κάθε φορά που επιστρέφει, νιώθει ότι μπορεί να έχει την απαραίτητη απόσταση από τον φρενήρη ρυθμό της καθημερινότητας! Για
αυτό και δεν θέλει να το αποκαλύψει σε κανέναν. Προτιμά να διαφυλάττει τις στιγμές της ιδιωτικότητάς της. Δυστυχώς όμως δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο. Προσπαθεί να ξεκλέβει χρόνο για να ακούσει λίγο μουσική,
να δει σειρές στην τηλεόραση και να διαβάσει την τεράστια λίστα με τα βιβλία που θέλει, τα οποία ποτέ δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει. Ένα από τα σημαντικότερα

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Και στο υπουργείο Παιδείας
εργάστηκε με πάθος

γεγονότα που τη λύγισαν ήταν ο θάνατος του αγαπημένου
της θείου, για τον οποίο ακόμη και τώρα μιλάει με τα πιο
γλυκά λόγια. Δεν έχει παντρευτεί, ούτε έχει παιδιά. Έχει
όμως αγαπημένα ανιψιά. «Είμαστε μια πολύ αγαπημένη
οικογένεια, πολύ συνδεδεμένη, αλλά έχω και φίλους που
είναι σαν οικογένεια», απαντά σε όσους τη ρωτούν για τα
προσωπικά της.
Περισσότερο από όλα την εκνευρίζει ότι δεν έχει καθόλου προσωπικό χρόνο για την ίδια, αλλά το ξεπερνά διότι
έτσι έμαθε από μικρή. Να δουλεύει πάρα πολλές ώρες
χωρίς ακόμη να έχει καταφέρει να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ελπίζουμε να το πετύχει κάποια στιγμή. Αποφεύγει να κάνει
μακροχρόνια σχέδια. Προσπαθεί να πετυχαίνει τους μικρούς, απτούς στόχους που βάζει για το άμεσο χρονικό
διάστημα και να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Βασικά, όπως λέει η Σοφία, «μαθαίνω συνέχεια καινούργια πράγματα».

Όποτε μπορεί, τρέχει
και σε μαραθώνιους δρόμους,
ακόμη και με βροχή

Η θετική στάση ζωής που τη συνοδεύει
φάνηκε σε όλη της τη διαδρομή, από τότε
που ήταν εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Κ

αμία υποχρέωση δεν έχουμε από
ΝΑΤΟ ή ΕΕ να παράσχουμε οπλισμό στην Ουκρανία», ξεκαθαρίζει
ο αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Τσίπρας, προσθέτοντας, «δεν υπάρχει σοβαρή εξοπλιστική πολιτική όπως και εξωτερική πολιτική με τον πρωθυπουργό να αποφασίζει μόνος του».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Βουλευτής Β’ Δυτικής Αττικής, αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

parginos@paraskhnio.gr

Επισημαίνει πως «καλώς καταδικάστηκε η ρωσική εισβολή και επιβλήθηκαν ορισμένες κυρώσεις»,
αλλά «κακώς η Ευρώπη ταυτίζεται με την Ουκρανία
και την τροφοδοτεί με βαρύ οπλισμό, ενώ την ίδια
στιγμή δεν παίρνονται σοβαρές πρωτοβουλίες ειρήνευσης».
Δεν αποφεύγει να χαρακτηρίσει «γάμο από κεφαλοκλείδωμα» των ΗΠΑ στην Ευρώπη τη δήθεν «συσπειρωμένη» Ευρώπη». Θεωρεί «γκρίζα» τη στάση
ΗΠΑ και Γερμανών, που «αποσκοπεί όχι μόνο να μην
ενοχλήσουν την Τουρκία αλλά και σε δικές τους επιδιώξεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
μας».
Σε περίοδο με πλείστα οικονομικά προβλήματα, η
κυβέρνηση συνεχίζει την κούρσα στους εξοπλισμούς. Επιτυγχάνεται τουλάχιστον κάποια υπεροπλία έναντι της Τουρκίας;
Οι υπέρογκες αμυντικές δαπάνες δεν είναι μόνον
εξοπλισμοί. Είναι, για παράδειγμα, και τα 2 δισ. για
το αεροπορικό κέντρο στην Καλαμάτα, ενώ μπορούσαμε το ίδιο με το ένα τρίτο της δαπάνης. Μεγάλο μέρος των εξοπλισμών ήταν στον σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων ύστερα από μια περίοδο υστέρησης
λόγω των μνημονίων.
Δεν υπάρχει σοβαρή εξοπλιστική πολιτική όπως
και εξωτερική πολιτική με τον πρωθυπουργό να
αποφασίζει μόνος του, όπως με τα έξι επιπλέον Rafale ή με τα F-35, τα γερμανικά τεθωρακισμένα ή το
αν και τι οπλισμό θα στείλουμε στην Ουκρανία.
Το αν εννοεί η κυβέρνηση την άμυνα ως «υπέρτατο αυτοσκοπό» φαίνεται από τον οπλισμό που στερούμαστε για την Ουκρανία, τη δραματική απαξίωση
της αμυντικής βιομηχανίας ή την επιμονή Μητσοτάκη στον γενικόλογο «καθορισμό θαλασσίων ζωνών»
που περιλαμβάνει και χωρικά ύδατα και το δικαίωμά
μας επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια.
Δεν ισχύει πως όσο περισσότερα δισεκατομμύρια
δαπανήσει ο Μητσοτάκης τόσο καλύτερα θωρακιζόμαστε. Δεν παίρνεις πανάκριβα παπούτσια όταν δεν
έχεις κάλτσες. Η κούρσα εξοπλισμών ώστε «να ξεπεράσουμε την Τουρκία» και η ενίσχυση όχι μόνο
της αμυντικής αλλά της αποτρεπτικής ισχύος και
ασφάλειας της χώρας είναι δύο πράγματα που δεν
ταυτίζονται. Να αποφύγουμε το πρώτο και να στοχεύσουμε στο δεύτερο.
Ουδείς από συμμάχους και εταίρους καταδικάζει

«Δεν έχουμε
υποχρέωση να
στείλουμε οπλισμό
στην Ουκρανία»
ευθέως και σαφώς τις προκλήσεις της Τουρκίας
κατά της Ελλάδας. Γιατί; Τι φταίει;
Ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα. Συνεπώς,
η στρατηγική του καλού παιδιού που κάνει όλα τα
χατίρια ήταν μαθηματικά βέβαιο πως θα αποτύχει.
Εργαλεία και σχέσεις για άσκηση ισχυρών πιέσεων
και απόσπαση μιας άλλης στάσης από συμμάχους
και εταίρους διαθέτουμε. Δεν μπορεί η Ουγγαρία να
βάζει βέτο για τον Πατριάρχη Μόσχας και εμείς για
θεμελιώδη ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εναντίον μας απειλής να εκλιπαρούμε για κάποια θετική
δήλωση. Τα εργαλεία μας μπορούν να φτάσουν μέχρι το βέτο ή το μπλοκάρισμα διαδικασιών, αλλά
προς το παρόν αυτό που λείπει είναι να διεκδικήσουμε τα στοιχειώδη, όπως και να αποσπούμε ανταλλάγματα όταν συνάπτουμε συμφωνίες. Αυτό το
στοιχείο ενεργητικής διεκδίκησης απουσιάζει παντελώς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Η κυβέρνηση προωθεί εξοπλισμό στην Ουκρανία
λόγω συμμαχικών υποχρεώσεων, όπως ισχυρίζεται. Θα μπορούσε να αρνηθεί; Εσείς ποια πολιτική
θα ακολουθούσατε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Έχει χαθεί κάθε μέτρο και λογική στην Ευρώπη.
Είναι η πρώτη φορά στην Iστορία που αυτός που επιβάλλει κυρώσεις πλήττεται εξίσου ή περισσότερο
από αυτόν στον οποίο επιβάλλονται. Οι ΗΠΑ έχουν
πιο προσεκτική στάση σε κυρώσεις που τους πλήττουν. Στο παρελθόν, όταν οι εμπόλεμοι δεν ήταν μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το
ΣΑ καταδίκαζε ή επέβαλλε και κυρώσεις στη μία
πλευρά, αλλά καλούσε τα μέλη του ΟΗΕ να μην πά-

ρουν το μέρος καμίας πλευράς, αντίθετα κήρυττε
εμπάργκο όπλων, ώστε να συντομεύσει η σύρραξη.
Καλώς καταδικάστηκε η ρωσική εισβολή και επιβλήθηκαν ορισμένες κυρώσεις, κακώς η Ευρώπη
ταυτίζεται με την Ουκρανία και την τροφοδοτεί με
βαρύ οπλισμό ενώ την ίδια στιγμή δεν παίρνονται
σοβαρές πρωτοβουλίες ειρήνευσης.
Παρακολουθούμε σήμερα έναν «γάμο από κεφαλοκλείδωμα» των ΗΠΑ στην Ευρώπη, τη δήθεν «συσπειρωμένη» Ευρώπη όπως πολλοί άμυαλοι πανηγυρίζουν, σαν να μη βλέπουν ότι είναι μια Ευρώπη
πιο ανύπαρκτη πολιτικά και λιγότερο αυτόνομη από
ποτέ. Αν είχαμε τον γερμανικό Βορρά, τον γαλλοϊταλικό Νότο και τη «νέα Ευρώπη» της Πολωνίας και
των Βαλτικών, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει σήμερα τη νέα
Ευρώπη ως ηγέτιδα στην κρίση της Ουκρανίας. Δεν
έχουμε καμία υποχρέωση από ΝΑΤΟ ή ΕΕ να παράσχουμε οπλισμό στην Ουκρανία. Είναι εξαιρετικά
σοβαρό ζήτημα η εμπλοκή μας σε οποιονδήποτε πόλεμο για να αποφασίζεται ανάλαφρα. Ειδικά όταν
υπάρχει κόστος μακροπρόθεσμα για τα συμφέροντα
της χώρας, κάτι που παραδέχεται η κυβέρνηση.

«Έχει χαθεί κάθε μέτρο και λογική
στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά
στην Iστορία που αυτός που επιβάλλει
κυρώσεις πλήττεται εξίσου
ή περισσότερο»
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«Δεν θα γίνω
τροχονόμος μεταξύ
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ»

ΣΥΡΙΖΑ

Ολομέτωπη επίθεση
για τη Novartis

Ν

α εκμεταλλευθούν τη συγκυρία και να περάσουν στην αντεπίθεση μέσω των αποκαλύψεων ότι από τα έγγραφα του
FBI για την υπόθεση Novartis λείπουν
ονόματα, ανάμεσα σε αυτά και του Ανδρέα Λοβέρδου, επιχειρούν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέμα άνοιξε από την πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, η
οποία κατήγγειλε την Πέμπτη ότι απαλείφθηκαν κατά τη μετάφραση επίσημου εγγράφου του FBI που υπάρχει στη δικογραφία της υπόθεσης το όνομα του
πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου και η
αναφορά σε χρηματισμό του με 20.000
ευρώ, καθώς και τα ονόματα των Κωνσταντίνου Φρουζή και Νίκου Μανιαδάκη.
Αμέσως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ζήτησε από τον ίδιο
τον υπουργό των Εξωτερικών -στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η Μεταφραστική Υπηρεσία- να απαντήσει σε
σχέση με την παραποίηση του εγγράφου.
«Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα σκάνδαλο μέσα στο ίδιο το σκάνδαλο της Novartis και επιβεβαιώνει την επιχείρηση
συγκάλυψης που είχε στηθεί με σκοπό να
βαφτιστεί ένα υπαρκτό και ομολογημένο
σκάνδαλο σε δήθεν σκευωρία», τονίζουν

από την Κουμουνδούρου, ενώ την ίδια
ώρα ο δημοσιογράφος και εκδότης Κώστας Βαξεβάνης κατέθεσε μήνυση κατά
της μεταφράστριας. Η μεταφράστρια,
ωστόσο, Δέσποινα Καρατζά τόνισε στο
avgi.gr ότι στη μετάφρασή της είχε συμπεριλάβει κανονικά ως όφειλε όλα τα
ονόματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ «σηκώνει το θέμα» Τι λέει η Κουμουνδούρου
«Στην καταγγελία της πρώην εισαγγελέως Διαφθοράς Ελ. Τουλουπάκη ότι έχει
παραποιηθεί κατά τη μετάφρασή του επίσημο έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που υπάρχει στη δικογραφία του σκανδάλου Novartis και έχει
αφαιρεθεί από αυτήν το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, απαιτούνται άμεσα
απαντήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών και διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται,
ενώ στο πρωτότυπο αμερικανικό έγγραφο αναφερόταν ότι η Novartis “πλήρωσε” τον συγκεκριμένο πρώην υπουργό,
στη μετάφραση αναφέρεται ότι η εταιρεία αυτή “πλήρωσε” απλά, αφαιρώντας
το όνομα αυτού που πληρώθηκε! Επίσης,
ενώ το πρωτότυπο αναφέρει ότι ο πρώην
υπουργός “εισήγαγε” δύο φάρμακα της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Novartis, στη μετάφραση αναφέρεται ότι
τα δύο φάρμακα “εισήχθησαν” γενικά
και αόριστα!
Η ενέργεια αυτή αποτελεί σκάνδαλο
μέσα στο σκάνδαλο Novartis και επιβεβαιώνει την επιχείρηση συγκάλυψης και
είχε στηθεί με σκοπό να “βαφτιστεί” ένα
υπαρκτό και ομολογημένο σκάνδαλο δήθεν σκευωρία. Ιδίως όταν για την υπόθεση αυτή, αντί για τους πραγματικούς ενόχους, διώκονται οι εισαγγελείς Διαφθοράς και οι δημοσιογράφοι, επειδή προσπάθησαν να ερευνήσουν το σκάνδαλο!»,
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ενώ εν
συνεχεία τονίζεται: «Η κυβέρνηση πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και οφείλει να λογοδοτήσει άμεσα για την καταγγελλόμενη
παραποίηση του αμερικανικού εγγράφου
από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του
υπουργείου Εξωτερικών».

Μηνύσεις κατά
της μεταφράστριας για
παραποίηση εγγράφου και
νέα εμπλοκή του Ανδρέα
Λοβέρδου από την
Κουμουνδούρου

«Έθεσα υποψηφιότητα πέρσι το καλοκαίρι
όχι για να γίνω τροχονόμος μεταξύ της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν υποψήφιος για να
κάνω πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. […] Λέω προς όλους τους πολίτες
ότι: Έχω χρέος και καθήκον να είμαι έτοιμος και θα είμαι έτοιμος». Με αυτά τα λόγια
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη
θέση του απέναντι στην κριτική που δέχεται
από τα δύο κόμματα για τακτική ίσων αποστάσεων. «Εγώ να συνεργαστώ για καρέκλες δεν υπάρχει περίπτωση. […] Αφού θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός αυτός που το κόμμα του θα είναι
πρώτο, ας συγκυβερνήσει με τον κ. Μητσοτάκη, ας τον κάνει πρωθυπουργό», πρόσθεσε με έμφαση.
Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ηγετικού του προφίλ επανήλθε στη λογική της
σύγκρουσης με τα συμφέροντα και επέκρινε τους πολιτικούς του αντίπαλους για
πελατειακή λογική. «Καλός πρωθυπουργός είναι αυτός που δεν κυβερνά με την
παρέα του όπως μάθαμε με τον κ. Τσίπρα
και τον κ. Μητσοτάκη. […] Είμαι έτοιμος να
συγκρουστώ με κάθε κατεστημένο, μικρό
ή μεγάλο, που κρατά την πατρίδα μου εγκλωβισμένη στο παρελθόν», υποστήριξε ο
κ. Ανδρουλάκης.
Κληθείς να σχολιάσει την κλιμακούμενη
τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «μπροστά στη δίψα του
να κρατήσει την καρέκλα της εξουσίας, ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα κάνει τα πάντα.
[…] Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον κ.
Ερντογάν να εκβιάζει την Ελλάδα και όλη
την Ευρώπη».
Με φόντο τα γερμανικά τεθωρακισμένα που
θα αντικαταστήσουν αυτά που θα στείλουμε
στην Ουκρανία, ανέβασε τους τόνους της
κριτικής του με αιχμές για συμφωνίες παρασκηνίου. «Ο κ. Μητσοτάκης αν θέλει συναίνεση στα εθνικά θέματα, πρέπει να
υπάρχει συνεννόηση στο προσκήνιο και όχι
αυτό που έγινε προχθές. Είναι ντροπιαστικό
για τον Έλληνα πρωθυπουργό να μας ενημερώνουν ο καγκελάριος της Γερμανίας και
ο υπουργός Άμυνας της Αμερικής για το τι
προτίθεται να κάνει. Αυτό είναι αδιανόητο!».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα χρέη του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης αφενός διαχώρισε τη θέση του από τη διόγκωση των
χρεών, αφετέρου επισήμανε πως «ρυθμίσαμε τα δάνεια με κριτήρια αγοράς χωρίς
ειδικές κατηγορίες».
Αντώνης Αντωνόπουλος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στέφανος Ξεκαλάκης
Μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Δεν είμαστε
πλέον ένα κόμμα
που... δύει»

Ο

Στέφανος Ξεκαλάκης, μέλος
της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
και πρώην γραμματέας του
κόμματος στις πρόσφατες
εσωκομματικές εκλογές για τη νέα
Κεντρική Επιτροπή, όχι μόνο διακρίθηκε αλλά κατέκτησε την τρίτη θέση, με
ό,τι και αν σημαίνει αυτό στο κομματικό
σύμπαν της Χαριλάου Τρικούπη. «Πλέον δεν είμαστε ένα κόμμα που “δύει”.
Όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή
τους σε εμάς. Οι πολίτες μάς ακούν»,
λέει με έμφαση σε μια προσπάθεια να
αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα της
νέας σελίδας που γράφεται για το ΠΑΣΟΚ. Απαντά ευθέως σε όσους στέκονται με επιφύλαξη απέναντι στις πολιτικές ικανότητες των 40ρηδων, ενώ
παίρνει καθαρή θέση για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών.

Πώς αποκωδικοποιείτε τα μηνύματα
του συνεδρίου και πώς θα μπορέσει
το κόμμα σας να διατηρήσει αυτήν
τη θετική ορμή που έχει αποκτήσει
μέχρι τις εκλογές;
Στο συνέδριό μας επιβεβαιώθηκε για
μια ακόμα φορά ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει για να δώσει λύσεις στον ελληνικό
Λαό για ένα βιώσιμο παρόν και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Για να αποτελέσει
και πάλι τη δύναμη συσπείρωσης και
έκφρασης κάθε προοδευτικού πολίτη.
Τα χαμόγελα και το πάθος που κυριάρχησαν στο σύνολο των διαδικασιών
μας, η έντονη παρουσία της νέας γενιάς
και οι επιστροφές κοινωνικών στελεχών που, κατά κύριο λόγο, βρίσκονταν
σε μια χρόνια πολιτική αγρανάπαυση
αποτελούν προμήνυμα σημαντικών νικηφόρων αγώνων και είμαι βέβαιος ότι
αυτό θα αποτυπωθεί και στις επόμενες
βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γί-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

νουν. Πλέον δεν είμαστε ένα κόμμα που
«δύει». Όλοι έχουν στραμμένη την
προσοχή τους σε εμάς. Οι πολίτες μάς
ακούν. Στην πορεία προς τις εκλογές,
όσο περισσότερους από αυτούς καταστήσουμε ενεργά συμμέτοχους στην
προσπάθεια αυτή, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στον στόχο της σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης.
Η γενιά των 40ρηδων περνάει στην
πρώτη γραμμή. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν η εμπειρία και η ικανότητα για
να ανταποκριθείτε στις μεγάλες
απαιτήσεις των καιρών;
Μεταπολεμικά, κάθε επόμενη γενιά
ζούσε καλύτερα από την προηγούμενη.
Ακόμη και σε καιρούς πολιτικής ανωμαλίας, η συνθήκη αυτή δεν ανατρεπόταν. Αυτά μέχρι το 2010… Η σημερινή
γενιά των 40ρηδων είναι ίσως η πιο
μορφωμένη και καταρτισμένη γενιά
που είχε μέχρι σήμερα η χώρα. Είναι
γενιά με σημαντικές πολιτικές παραστάσεις, αφού έζησε στα παιδικά της
χρόνια την περίοδο της Αλλαγής, βίωσε
την καταστολή και την ανεξέλεγκτη βία
στις ματωμένες μαθητικές καταλήψεις
του 1990-91, σπούδασε και έκανε όνειρα για το μέλλον την περίοδο του εκσυγχρονισμού, αναζήτησε και βρήκε
αξιοκρατικά αξιοπρεπείς δουλειές,
μόχθησε, δημιούργησε οικογένεια, πίστεψε στη χώρα και στις δυνατότητές
της και την τελευταία δωδεκαετία διαψεύστηκε από τη ζώσα πραγματικότητα. Αν αυτή η γενιά, στο απόγειο της δη-

μιουργικότητας και παραγωγικότητάς
της, δεν μπορεί, τότε ποιος; Το 1981 ο
Ανδρέας Παπανδρέου με χιλιάδες νέους ονειροπόλους, ουμανιστές και λίγα
έμπειρα πολιτικά στελέχη άλλαξε δραστικά την Ελλάδα και τις ζωές μας προς
το καλύτερο. Γιατί αυτό να μη γίνει και
τώρα, που στο κόμμα υπάρχει ένα μείγμα νιότης και εμπειρίας, εξειδικευμένου τεχνοκρατισμού και πολιτικής παιδείας; Η ύπαρξη πολιτικού οράματος
και η ικανότητα στην υλοποίηση αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Για αυτό και καλώ
όλους τους συνοδοιπόρους μας από τα
χρόνια της σπουδάζουσας, τους φίλους
που διαπρέπουν στον επαγγελματικό
στίβο σε εσωτερικό και εξωτερικό, κάθε νέα και νέο να πλαισιώσουν την προσπάθεια και να αφιερώσουν λίγο από
το υστέρημα του χρόνου τους για να γίνουν μέρος της λύσης των προβλημάτων που κληρονομήσαμε και υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο.
Το ζήτημα των συνεργασιών, όπως
φαίνεται, θα επανέρχεται συχνά πυκνά στον πολιτικό διάλογο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα τέτοιο
ενδεχόμενο;
Οι κυβερνητικές συνεργασίες για να
αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία πρέπει να δομούνται σε μια βάση ιδεολογική, αξιακή, προγραμματική. Η μόνη
πολιτικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση
συνεργασίας είναι αυτή που προκύπτει

με όρους κοινωνικής πλειοψηφίας, κοινοβουλευτικής ισοδυναμίας των πολιτικών εταίρων και προγραμματικής σύγκλισης και όχι αυτή που βασίζεται στις
αλχημείες του εκλογικού νόμου και στην
παρασκηνιακή νομή της εξουσίας.
Όπως όλα δείχνουν, μπαίνουμε σε
μια προεκλογική τροχιά. Ποιο θα είναι το διακύβευμα αυτής της αναμέτρησης;
Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν η
κυβέρνηση που θα προκύψει θα σκύψει πάνω από τα προβλήματα των πολλών ή θα εστιάσει μόνο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων. Αν
θα μπορεί να δώσει ευοίωνη προοπτική στη νέα γενιά. Αν η δημοκρατία μας
θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται, διολισθαίνοντας προς μια μεταδημοκρατική
μετάλλαξη ή το πολιτικό σύστημα θα
αλλάξει τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να
την εξυγιάνει, θέτοντας ξανά το πρωτείο της πολιτικής και τη διάκριση των
εξουσιών στο προσκήνιο. Αν ο ελληνικός λαός θα επιλέξει τη συνέχιση των
επιδοματικών πολιτικών που συνιστούν απλώς μια, άλλοτε πιο κεκαλυμμένη και άλλοτε πιο εμφανή, διαχείριση μιζέριας ή θα δώσει εντολή στους
υπέρμαχους της ανοδικής κοινωνικής
κινητικότητας για να μπορέσουν να
εφαρμόσουν προγράμματα που θα
στοχεύουν στην κοινωνική ανέλιξη των
αδυνάτων και στην αναδόμηση της μεσαίας τάξης.
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ε την έναρξη του καλοκαιριού, η χώρα βρίσκεται ήδη
στην αρχή της αντιπυρικής
περιόδου με θετικές προοπτικές αλλά και χρονίζοντα προβλήματα.
Σημειώνεται ότι φέτος θα αυξηθεί σημαντικά η επίγεια παρατήρηση με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα, θα αυξηθούν και οι εναέριες περιπολίες από έμφορτα μονοκινητήρια αεροσκάφη τύπου Air Tractor και PZL.
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Ζούμε κλιματική κρίση,
ενισχύονται οι μεγαπυρκαγιές

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται
με 500 Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων
(ΕΜΟΔΕ). Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος η χώρα μας θα φιλοξενήσει εκ των
προτέρων πυροσβέστες από έξι ευρωπαϊκές χώρες.
Για τη νέα αντιπυρική περίοδο μίλησε στην «Political» o πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Δημήτρης Σταθόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι εφέτος υπάρχει μια διαφορά
στην προσπάθεια που κάνει η φυσική και
πολιτική ηγεσία για την ενδυνάμωση του
Πυροσβεστικού Σώματος: «Πρέπει να σημειώσουμε ότι πλέον δεν μιλάμε για μια
κλιματική αλλαγή αλλά για μια κλιματική
κρίση. Αυτό το γεγονός φέρνει σημαντικές
προκλήσεις στην εμφάνιση όλο και περισσότερων μεγαπυρκαγιών. Είναι γεγονός
ότι τα τελευταία 30 χρόνια βλέπαμε μια
πολύ μεγάλη πυρκαγιά κάθε 15 με 20 χρόνια. Τώρα δυστυχώς αυτός ο αριθμός έχει
πέσει στα τρία χρόνια».

Δόθηκαν 72 εκατ. για καθαρισμό
Ο κ. Σταθόπουλος διαπιστώνει μια αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με το βάρος να δίνεται
στην πρόληψη. « Έγινε μια εντατική προσπάθεια στους καθαρισμούς και στην
απομάκρυνση των καύσιμων υλών. Το
υπουργείο Εσωτερικών έδωσε χρήματα,
περίπου 72 εκατ. ευρώ, προκειμένου να
γίνουν οι καθαρισμοί των αστικών περιοχών από τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά. Το
θέμα είναι ότι αυτά τα κονδύλια εμείς δεν
έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό για να
δούμε πώς διατέθηκαν», σημειώνει και
προσθέτει: «Ενισχύθηκαν επίσης τα εποχούμενα περιπολικά στα δάση μας με περιπολίες που θα κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Είχαμε πέρυσι γύρω στα 90 μεικτά
περιπολικά, Στρατό, Αστυνομία και Πυρο-

σβεστική και φέτος θα είναι γύρω στα 300
μόνο από τον Στρατό, πέρα από εκείνα των
αστυνομικών». Ο κ. Σταθόπουλος σημείωσε επίσης ότι φέτος για πρώτη φορά
έπειτα από πολλά χρόνια επαναδημιουργείται η ομάδα «Θησέας» του Πυροσβεστικού με 100 μηχανές βουνού, που θα
βρίσκονται και αυτές μέσα στα δάση.

Λίγο και μεγάλης ηλικίας το προσωπικό
Στα αρνητικά της φετινής περιόδου επισήμανε τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό: «Είμαστε καλά σε εναέρια μέσα, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ μει-

ωμένο, μιλάμε για 4.000 πυροσβέστες
που θα έπρεπε να έχουμε παραπάνω. Ο
μέσος όρος ηλικίας του πυροσβέστη πλησιάζει τα 48 χρόνια, οπότε στην επόμενη
επταετία θα βγουν άλλοι 5.000 πυροσβέστες στη σύνταξη». Πρόσθεσε ακόμη ότι
«παραμένει το πρόβλημα των γερασμένων οχημάτων. Υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα με κονδύλια 230 εκατ. ευρώ για
την προμήθεια 1.800 οχημάτων, αλλά αυτά
θα τα έχουμε όλα σε τουλάχιστον 7 χρόνια. Μέσα από διάφορα προγράμματα του
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης είναι
1,72 δισ. που θα διατεθούν για την αντιπυ-

ρική προστασία σε όλους τους φορείς που
εμπλέκονται, αλλά για να τα λάβουμε πρέπει να γίνουν 39 υποπρογράμματα για να
αποδεσμευτούν».

Το προφίλ της αντιπυρικής
προστασίας για φέτος έδωσε
στην «Political» o πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος Δημήτρης Σταθόπουλος

«Πεταμένα λεφτά τα ρωσικά πυροσβεστικά»
Στο θέμα των πτητικών μέσων τόνισε: «Πέρυσι είχαμε μόνο έξι
μικρά αεροπλάνα, που ονομάζουμε τράκτορες. Αναμένεται να
ενισχυθούν αυτά με περίπου 13 ακόμη. Τα αεροπλάνα αυτά έχουν
τη δυνατότητα να πετούν πολλές ώρες στον αέρα και εκτός από τη
δυνατότητα πυρόσβεσης της φωτιάς μπορούν να κάνουν και επιτήρηση. Ευτυχώς που δεν θα έχουμε φέτος τα μεγάλα ρωσικά αεροσκάφη, γιατί έτσι γλιτώσαμε 5 εκατ. ευρώ, που για εμάς τους
πυροσβέστες ήταν πεταμένα λεφτά. Στην ουσία, δεν πρόσφεραν
κάτι, γιατί αυτά τα υπεραεροπλάνα είναι καλά για τις στέπες της
Ρωσίας ή περιοχές μεγάλες και ανοικτές, όπως στη Λάρισα. Τα δικά μας εδάφη είναι γεμάτα με ρεματιές και φαράγγια, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα αυτά τα αεροπλάνα να προσφέ-

ρουν. Ήταν ένα επιχειρησιακό λάθος που έκανε η Πολιτική Προστασία».
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος είπε επίσης ότι το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύθηκε με 500 δασοκομάντος, οι οποίοι αυτή την περίοδο εκπαιδεύονται. «Γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια με τους εθελοντές
πυροσβέστες που προσφέρουν τα μέγιστα και υπολογίζονται σε
περίπου 2.000. Φέτος επίσης δεν θα ζητηθεί η ευρωπαϊκή στήριξη,
αν έχουμε συμβάντα, γιατί θα είναι ήδη στην Ελλάδα 250 πυροσβέστες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες από Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία και άλλες χώρες. Μέσα από ένα πιλοτικό πρόγραμμα θα
βρεθούν σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Αθήνα και η Τρίπολη».
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Οι «πράσινες

αμαζόνες»
του Νίκου Ανδρουλάκη
Μπορεί οι γυναίκες του ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη εσωκομματική αναμέτρηση να έδωσαν σκληρή μάχη για μια θέση στην Κεντρική Επιτροπή, ωστόσο, δεν κατάφεραν να σπάσουν τα «σκληρά μπλοκ» και να μπουν στην πρώτη
εικοσάδα. Πέρα από τις πρόσκαιρες εντυπώσεις, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ούτως ή άλλως, το ένα τρίτο των μελών της ΚΕ κατακτήθηκε -έστω και με την αρωγή της ποσόστωσης- από γυναίκες. Αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανοίξει τον δρόμο, ώστε οι γυναίκες να βρίσκονται όχι μόνο στο προσκήνιο αλλά και στον σκληρό κομματικό πυρήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που πήραν την απόφαση να εκτεθούν με το ΠΑΣΟΚ
στην αρένα της πολιτικής, εκτός από τα «βαριά πτυχία» και τις προσεγμένες προσωπικές διαδρομές τους, εμφανίζονται αποφασισμένες να διεκδικήσουν στα ίσια μια θέση «στη σκιά του πράσινου ήλιου»!

Στεφανία
Μουρελάτου
(Διευθύντρια επικοινωνίας
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)
Απόφοιτος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘ. Δημοσιογραφεί από το
1997. Εργάστηκε στην ΕΡΤ και στον
ΑΝΤ1 ως πολιτική συντάκτρια, με παράλληλες διαδρομές σε περιοδικά και
ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Αναστασία
Σιμητροπούλου
(Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Μέλος ΚΕ)
Γεννήθηκε το 1983, με καταγωγή από
τις Κροκεές Λακωνίας. Έχει σπουδάσει
στη Νομική Σχολή της Αθήνας και από
τον Σεπτέμβριο του 2007 είναι μάχιμη
δικηγόρος, έχοντας από το 2010 δημιουργήσει το δικό της δικηγορικό γρα-

φείο στον Άλιμο Αττικής. Από το 2010
είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος
στον Δήμο Αλίμου. Διετέλεσε αντιδήμαρχος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Διαφάνειας & Νομικών Θεμάτων από το
2014 έως το 2017. Σήμερα είναι αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών
& Νομικής Υπηρεσίας. Μιλά αγγλικά
και γαλλικά.

Έλενα Αναστασίου
(Διευθύντρια του γραφείου
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μέλος ΚΕ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής
Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού)
στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου Νομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Robert Schuman III. Μέλος της ΚΕ ενώ

έχει διατελέσει μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου από το 2015 έως το 2017.
Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας
και Κέντρου της Αθήνας. Μιλά αγγλικά,
γαλλικά και ισπανικά. Είναι έγγαμη και
έχει δύο παιδιά.

Μάρα Κουκουδάκη
(Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ - Μέλος ΚΕ)
Γεννήθηκε το 1982 στον Πειραιά.
Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες
και Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.
Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα από τα
φοιτητικά της χρόνια έως σήμερα.
Έπειτα από έντονη δραστηριότητα
στην ΠΑΣΠ, εκλέχθηκε το 2007 στο
Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ. Το 2015 εκλέχθηκε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
και υπήρξε υποψήφια βουλευτής
στην Α’ Πειραιά. Μιλά αγγλικά και γαλλικά και είναι έγγαμη.

Ρωξάνη Μπέη
(Δικηγόρος - Μέλος ΚΕ)
Η Ρωξάνη Μπέη (Καραμπότσου) γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 28 χρονών. Ζει στο κέντρο της Αθήνας. Είναι
κόρη του Δημήτρη Μπέη, που διετέλεσε δύο τετραετίες δήμαρχος Αθηναίων,
και της Κωνσταντίνας Μπέη, πρώην
υπερνομάρχου Αθηνών-Πειραιώς. Μετά την αποφοίτησή της από το Διεθνές
Δίπλωμα (International Baccalaureate)
του Κολλεγίου Αθηνών, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Reading και
στη συνέχεια στο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό
Δίκαιο στο UCL. Έκανε πρακτική στο
Ευρωκοινοβούλιο και επιστρέφοντας
στην Ελλάδα έκανε την άσκησή της σε
δικηγορικό γραφείο. Στη συνέχεια εργάστηκε σε νομικό τμήμα επιχείρησης
και ως σύμβουλος σε εταιρεία startup.
Εκλεγμένη δημοτικός σύμβουλος στην
Αθήνα και πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζέφη Δημαδάμα

Βάσια Αναστασίου
(Δικηγόρος - Μέλος ΚΕ)
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και
Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Δημοσκοπήσεις». Απόφοιτος του London
School of Economics & ΕΚΠΑ. Κόρη
του γνωστού καρδιοχειρουργού Νίκου
Αναστασίου. Ασχολείται με τα κοινά από
τα 19 της, οπότε και εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος όντας η νεότερη μέχρι
τότε στη χώρα. Μέλος της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για
δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ενώ διετέλεσε αναπληρώτρια γραμματέας Επικοινωνίας. Το 2019 ήταν υποψήφια
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, έδρα που διεκδικεί δυναμικά
και σήμερα.

Στεφανία Μουρελάτου

Αναστασία Σιμητροπούλου

Βάσια Αναστασίου

Νάγια Λ. Γρηγοράκου

Εύα Ζούπη

Νάγια Λ. Γρηγοράκου
(Δικηγόρος - Μέλος ΚΕ)
Αποφοίτησε από το Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης το 2009 και το
2013 τελείωσε τη Νομική Αθηνών. Είναι
κόρη του πρώην υπουργού Λεωνίδα
Γρηγοράκου. Υπήρξε μέλος της ΠΑΣΠ
Νομικής Αθηνών και πρόσφατα εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
- Κινήματος Αλλαγής.
Το πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο τον
απέκτησε στο Ναυτικό Δίκαιο (LLM in
Maritime Law) από το Πανεπιστήμιο
του Southampton και έναν χρόνο αργότερα, με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο
του Reading, έκανε μεταπτυχιακό στο
Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (LLM in International Law &
Human Rights). Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών με θέμα «Ναυτιλία και Πολιτική Οικονομία υπό το πρίσμα της Ενεργειακής Ασφάλειας». Εργάζεται ως inhouse νομική σύμβουλος σε όμιλο ναυτιλιακών επιχειρήσεων και εταιρειών
ενέργειας.

(Μέλος ΚΕ - Καθ. Παντείου
Πανεπιστημίου)
Διδάσκει στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού
διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο
«Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές
Περιβάλλοντος». Η περιπέτειά της με το
ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε από το 2005. Έχει σημαντική παρουσία σε διεθνή φόρουμ
και επιστημονική συμβολή σε διεθνείς
ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Οικονομία και το Περιβάλλον. Έχει έντονη εκδοτική δραστηριότητα, ενώ έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον αγώνα της πάνω σε θέματα που
αφορούν την ισότητα των φύλων. Φέτος
εξελέγη πρόεδρος του Παραρτήματος
Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας
και αντιπρόεδρος Γυναικών στο PES.
Διετέλεσε αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου στο Κίνημα Αλλαγής.

Έλενα Αναστασίου

Μάρα Κουκουδάκη

Ρωξάνη Μπέη

(Τοπογράφος-Μηχανικός - Μέλος ΚΕ)
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Πήγε σε δημόσιο σχολείο της περιοχής και το 2009 πέρασε στη Σχολή
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
του ΕΜΠ, όπου και εντάχθηκε στην
ΠΑΣΠ. Εργάζεται ως τοπογράφος-μηχανικός και είναι ενεργή στα κοινωνικά,
πολιτικά και κομματικά δρώμενα. Από
το 2018 υπήρξε μέλος στη Νομαρχιακή
Επιτροπή της Β’ Πειραιά. Το 2019
εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος. Είναι επικεφαλής στη θεματική ενότητα των Δικαιωμάτων και Ισότητας στη Νεολαία του Κινήματος.

Έφη Χαλάτση
(Οικονομολόγος - Μέλος ΚΕ)
Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και
μέλος του απερχόμενου Πολιτικού
Συμβουλίου. Αν και της επιρροής του
Γιώργου Παπανδρέου, βγήκε πρώτη
μεταξύ των γυναικών για την ΚΕ, κατακτώντας την 29η θέση. Απόφοιτος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του ΕΚΠΑ.

Ζέφη Δημαδάμα

Εύα Ζούπη

Έφη Χαλάτση
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Όπισθεν ολοταχώς για τον
παγκόσμιο φόρο στις πολυεθνικές
του

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

Ε

γκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων στις 19
Μαΐου 2022 από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκδοση Οδηγίας εκ μέρους
του Συμβουλίου «σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων στην Ένωση» (COM[2021] 823 final).
Όπως τόνισε η Επιτροπή, η εν λόγω Οδηγία «θεσπίζει την ελάχιστη πραγματική φορολόγηση κυρίως για τα κέρδη μεγάλων πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της εσωτερικής
αγοράς. Προβλέπει ένα κοινό πλαίσιο για την εφαρμογή των πρότυπων κανόνων του ΟΟΣΑ στις εθνικές
νομοθεσίες των κρατών-μελών με συντονισμένο
τρόπο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ».
Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής κατά την τελική
ψηφοφορία στην Ευρωβουλή έλαβε 503 ψήφους
υπέρ, 46 ψήφους κατά και 48 αποχές.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού διατήρησε τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής και ιδίως το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και
την προθεσμία εφαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου
2022, στη συνέχεια υιοθέτησε τροποποιήσεις σε
ορισμένα καίρια σημεία. Στο πλαίσιο αυτό, θέσπισε
ρήτρα για «την αναθεώρηση του κατώτατου ετήσιου
ορίου εσόδων, βάσει του οποίου μια πολυεθνική θα
υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή»
(www.europarl.europa.eu, 19/5/2022). Επίσης, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελάττωσε τις εξαιρέσεις
που πρότεινε η Επιτροπή και περιόρισε «τη δυνατότητα κατάχρησης των κανόνων, ιδίως με την εισαγωγή ειδικού άρθρου που περιέχει κανόνες για την καταπολέμηση των καθεστώτων φοροαποφυγής»
(www.europarl.europa.eu, 19/5/2022).
Μετά την ψηφοφορία στην Ευρωβουλή, η Γαλλίδα
εισηγήτρια Aurore Lalucq δήλωσε: «Η συμφωνία
αυτή δεν είναι τέλεια. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να
έχουμε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Ωστό-

σο, είναι το αποτέλεσμα του συμβιβασμού που επετεύχθη. Σήμερα επείγουν η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των υπουργών της ΕΕ και η ταχεία εφαρμογή
της νομοθεσίας. Αυτή ήταν η βασική κατευθυντήρια
αρχή της σημερινής ψηφοφορίας».
Ως γνωστόν, από τον Ιούνιο του 2021 ξεκίνησε η
σχετική πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση
των πολυεθνικών κολοσσών (www.naftemporiki.gr,
1/7/2021), φέρνοντας έτσι ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων και του φορολογικού dumping.
Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία που δρομολόγησαν τουλάχιστον 130 χώρες-μέλη του Οργανισμού
με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου φορολογίας. Έτσι προτάθηκαν δύο βασικοί άξονες δράσης, που στη συνέχεια διαμορφώθηκαν σε νομικά
δεσμευτικό κείμενο έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις στον ΟΟΣΑ. Ο πρώτος άξονας δράσης
αφορά τη διαμόρφωση ενός ελάχιστου φόρου επί
των κερδών των πολυεθνικών της τάξης του 15%. Ο
δεύτερος άξονας δράσης αφορά την εφαρμογή της
αρχής ότι τα κέρδη των πολυεθνικών θα πρέπει να
φορολογούνται στις χώρες όπου πραγματοποιούνται
τα κέρδη.
Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πλήττονται από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και κύριοι πρωταγωνιστές, σε αυτού του
είδους τις πρακτικές, έχουν αποδειχτεί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Η Ολλανδία του Ντάισελμπλουμ, το Λουξεμβούργο του Γιούνκερ, η Ιρλανδία και η Μάλτα ήταν οι χώρες που παρείχαν κίνητρα φοροαποφυγής στις διάφορες πολυεθνικές. Οι αποκαλύψεις των LuxLeaks,
Panama Papers και Paradise Papers απλώς απέδειξαν δημοσίως αυτό που ήταν ευρέως γνωστό. Ότι
οι πλούσιοι φοροδιαφεύγουν και τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι, πληρώνουν
φόρους. Πάντως, οι παραπάνω χώρες της ΕΕ συνεχίζουν ακόμη και τώρα την ίδια τακτική.

Ειδικότερα, η φοροαποφυγή από πολυεθνικές
έχει ως αποτέλεσμα μηδενικά φορολογικά έσοδα
για τα κέρδη που έχουν σε ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες
και διάβρωση της εθνικής φορολογικής βάσης. Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές μέσω των ενδοομιλικών
συναλλαγών αποφεύγουν την καταβολή φόρων για
τα κέρδη τους, δημιουργώντας έτσι κοινωνικές ανισότητες και επηρεάζοντας αρνητικά τους προϋπολογισμούς των κρατών. Η έκταση της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής εκτιμάται στο 1,3 τρισ. ευρώ
ετησίως παγκόσμια και σε 50-70 δισ. ευρώ ετησίως
στα κράτη-μέλη της Ένωσης, ενώ ο ΟΟΣΑ το 2017
εκτιμούσε ότι η απώλεια των εσόδων σε παγκόσμιο
επίπεδο ανερχόταν σε 4% έως 10% των συνολικών
εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος.
Χρειάστηκε η παρέμβαση Μπάιντεν προκειμένου
η φορολόγηση των πολυεθνικών να τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Μετά την πρωτοβουλία Μπάιντεν να
βάλει χέρι στο ζήτημα της φοροαποφυγής των πολυεθνικών (www.bloomberg.com, 15/4/2021), πρωτοβουλία που εντάσσεται βέβαια στο πλαίσιο του
γνωστού «America is back», είχαμε την απόφαση
των G7 στην Κορνουάλη για την επιβολή ελάχιστου
φορολογικού συντελεστή 15% στα κέρδη των πολυεθνικών (www.bbc.com, 5/6/2021). Από κοντά και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλέον πλειοψηφία, παρότι η θέση των ευρωβουλευτών ήταν για
ελάχιστη φορολογία της τάξης του 21%. Στη συνέχεια, οι υπουργοί Οικονομικών των G20 με τη σειρά
τους ζήτησαν και αυτοί να μπει φραγμός στη φοροαποφυγή
των
πολυεθνικών
κολοσσών
(www.france24.com, 10/7/2021) για να ακολουθήσει
η τελική συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ στις 8 Οκτωβρίου 2021.
Παρ’ όλα αυτά, το λόμπι των πολυεθνικών κολοσσών επιχειρεί έστω την τελευταία στιγμή να αναβάλει την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή
φορολογίας εταιρειών ύψους τουλάχιστον 15%. Άλλωστε, έχουν για σύμμαχό τους τόσο τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ (naftemporiki.gr, 24/5/2022)
όσο και ορισμένες χώρες στην ΕΕ που απειλούν με
βέτο στην επικείμενη σχετική ψηφοφορία στο Συμβούλιο της ΕΕ.
Έτσι, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ανακοινώθηκε διά στόματος του γενικού γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν ότι αναβάλλεται για
το 2024 και... βλέπουμε η εφαρμογή της διεθνούς
συμφωνίας του ΟΟΣΑ για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος και την επιβολή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή τουλάχιστον 15% στα
κέρδη των πολυεθνικών (www.ot.gr, 24/5/2022).
Και όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός εξανεμίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών τόσο στην ΕΕ όσο και παγκόσμια.
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Οι δαπάνες της ΕΕ για το κλίμα και την
ενέργεια να έχουν καλύτερα αποτελέσματα
του

Κων/νου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος

Η

ειδική έκθεση που δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αναδεικνύει ότι η ΕΕ
δεν πέτυχε να δαπανήσει το 20% τουλάχιστον
του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020
υπέρ της δράσης για το κλίμα, στόχο που είχε θέσει η
ίδια στον εαυτό της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι η ΕΕ
πέτυχε τον στόχο του 20%, αναφέροντας μάλιστα ότι δαπάνησε 216 δισ. ευρώ για την κλιματική δράση. Ωστόσο,
οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι αναφερθείσες δαπάνες
δεν σχετίζονταν πάντοτε με το κλίμα. Συμπέραναν μάλιστα ότι το ποσό που είχε αναφερθεί ότι δαπανήθηκε για
τον σκοπό αυτό είχε υπερεκτιμηθεί κατά τουλάχιστον
72 δισ. ευρώ. Φοβούνται επίσης ότι τα προβλήματα
αξιοπιστίας που εμφανίζει η αναφορά στοιχείων από
την Επιτροπή θα συνεχιστούν και την περίοδο 20212027, κατά την οποία ο στόχος της ΕΕ για τις κλιματικές
δαπάνες έχει αυξηθεί στο 30%.
«Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι καίρια
προτεραιότητα για την ΕΕ, η οποία έχει αυτοδεσμευτεί
να επιδιώξει απαιτητικούς στόχους για το κλίμα και την
ενέργεια», δήλωσε η Joëlle Elvinger, μέλος του ΕΕΣ και
αρμόδια για τον έλεγχο. «Διαπιστώσαμε ότι την περίοδο
2014-2020 οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
που παρουσιάστηκαν ως σχετικές με το κλίμα δεν συνέβαλαν όλες στην κλιματική δράση. Για τον λόγο αυτό διατυπώνουμε σειρά συστάσεων με τις οποίες επιδιώκουμε να συνδεθούν καλύτερα οι δαπάνες της ΕΕ με τους
στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια. Για παράδειγμα, συνιστούμε στην Επιτροπή να αιτιολογεί τη συνάφεια
των γεωργικών χρηματοδοτήσεων με το κλίμα».
Βασικοί τομείς των προγραμμάτων δημόσιων δαπανών της ΕΕ, που αναφέρονται ως συναφείς προς το κλίμα, είναι η γεωργία, οι υποδομές και η συνοχή. Η Επιτροπή καθορίζει συντελεστές για τις διάφορες συνιστώσες των προγραμμάτων ανάλογα με τη συμβολή

που αναμένεται να έχουν στη δράση για το κλίμα. Η αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες εμφανίζει
αδυναμίες, αναφέρουν οι ελεγκτές, με αποτέλεσμα η
όλη διαδικασία να χαρακτηρίζεται αναξιόπιστη. Η μεθοδολογία παρακολούθησης που εφαρμόζεται σήμερα
βασίζεται σε παραδοχές: δεν αξιολογείται η τελική συνεισφορά στην εκπλήρωση των κλιματικών στόχων της
ΕΕ, ενώ δεν υπάρχει κάποιο σύστημα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για το κλίμα.
Οι συντελεστές δεν είναι πάντοτε ρεαλιστικοί: σε ορισμένες περιπτώσεις οι δαπάνες θεωρούνται συναφείς
προς το κλίμα, ακόμη και αν τα έργα και τα προγράμματα που στηρίζουν έχουν μικρό ή ακόμη και μηδαμινό
αντίκτυπο σε αυτό (πχ, οι υποδομές στις αγροτικές περιοχές). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες δεν λαμβάνονται υπόψη (πχ, ο αρνητικός
αντίκτυπος των εκπομπών άνθρακα).
Η μεγαλύτερη υπερεκτίμηση των κλιματικών δαπανών παρατηρείται στον τομέα των γεωργικών χρηματοδοτήσεων: σύμφωνα με τους ελεγκτές, αγγίζει τα 60
δισ. ευρώ. Η Επιτροπή ανέφερε ότι το 26% της γεωργικής χρηματοδότησης της ΕΕ, ή περίπου το ήμισυ των
συνολικών κλιματικών δαπανών της, συνδεόταν με τη
δράση για το κλίμα. Ωστόσο, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ
παραμένουν αμείωτες από το 2010. Ομοίως, οι ελεγκτές
θεωρούν ότι η Επιτροπή υπερεκτίμησε τη συμβολή
στην κλιματική δράση της χρηματοδότησης βασικών
επιμέρους τομέων των υποδομών και της συνοχής,
όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η ηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα. Με την εφαρμογή λογικότερων συντελεστών οι ελεγκτές υπολογίζουν ότι το μερίδιο των
κλιματικών δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
βρίσκεται πιθανότατα κοντά στο 13% (περίπου 144 δισ.
ευρώ) και όχι στο αναφερθέν ποσοστό του 20%. Επίσης,
προειδοποιούν για τον κίνδυνο ποσά που έχουν προ-

γραμματιστεί ή δεσμευτεί να μη δαπανηθούν τελικά,
κάτι που θα μπορούσε να διογκώσει ακόμη περισσότερο τις κλιματικές δαπάνες που αναφέρονται.
Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης τις αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στην παρακολούθηση των κλιματικών δαπανών μετά το 2020, ώστε να βοηθήσουν την
Επιτροπή να βελτιώσει την αναφορά στοιχείων για τις
κλιματικές δαπάνες στο μέλλον.
Εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία της
αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες κατά
την περίοδο 2021-2027. Παρά τις προτεινόμενες βελτιώσεις στις μεθόδους αναφοράς στοιχείων, τα περισσότερα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την
περίοδο 2014-2020 δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο «NextGenerationEU»,
που θεσπίστηκε το 2020, ενσωματώνει τη βασική αρχή
της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με
την οποία οι οικονομικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει
να θέτουν υπό απειλή τους περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς στόχους. Παρ’ όλα αυτά, οι ελεγκτές διαπιστώνουν
ότι με το NGEU πληθαίνουν και οι προκλήσεις, καθώς
δεν γίνεται σαφής σύνδεση μεταξύ των πληρωμών και
των στόχων για το κλίμα.
Στην Ελλάδα οφείλουμε να προσέξουμε τις δράσεις
αυτές και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους στόχους για το κλίμα.
Σημαντική η πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και της Volunteer Activity Hellas για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Το περιβάλλον μας στα δυτικά της Αθήνας. Ο ρόλος
και η στρατηγική θέση του Ποικίλου Όρους». Τα κονδύλια της ΕΕ για τις κλιματικές δαπάνες παραμένουν
ανεκμετάλλευτα και η Δυτική Αθήνα μπορεί να αλλάξει
πρόσωπο. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, απομένει το έξυπνο management.
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ΕΡΤ: Μπούκαρε
με... ρόπαλο
στο Ραδιομέγαρο
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη
αργά το μεσημέρι της Παρασκευής
στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, καθώς
ένας εξωτερικός συνεργάτης των ψηφιακών μέσων εισέβαλε κρατώντας
ένα ρόπαλο στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου και άρχισε να φωνάζει.
Προηγουμένως, με το ΙΧ αυτοκίνητό
του έσπασε την μπάρα ασφαλείας
που υπάρχει μετά την πύλη του Ραδιομεγάρου, με το προσωπικό ασφαλείας της ΕΡΤ να τον κυνηγά, να τον
ακινητοποιεί και να καλεί την ΕΛΑΣ
για τη σύλληψή του. Όπως αποδείχτηκε, πρόκειται για έναν 36χρονο
που εργάζονταν ως εξωτερικός συνεργάτης στα ψηφιακά μέσα και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά
προβλήματα. Σε ανακοίνωσή του ο
δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας
επισημαίνει: «Αίσιο τέλος είχε το ατυχές περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όταν εξωτερικός συνεργάτης της ΕΡΤ εισέβαλε στο κτίριο
κρατώντας ένα ρόπαλο. (...) Η Ασφάλεια της ΕΡΤ κλήθηκε να καταθέσει
τα ακριβή περιστατικά, ενώ είναι αυτονόητο ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμεί να δοθεί συνέχεια
στο ατυχές αυτό περιστατικό».

ΕΛΛΑΔΑ

Συνέλαβαν για
ασέλγεια ανηλίκων
γνωστό προπονητή

E

νας από τους πιο γνωστούς Έλληνες προπονητές πολεμικών
τεχνών, με έδρα την Κρήτη, συνελήφθη από αστυνομικούς της
Ασφαλείας Λασιθίου με την κατηγορία της
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων. Ο 46χρονος αναμένεται τη Δευτέρα να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τα όσα του προσάπτουν οκτώ
πρώην μαθητές του.
Η καταγγελία στο ΤΑ Λασιθίου έγινε από
επτά αγόρια και μία κοπέλα, μαθητές του σε
διάφορα χρονικά διαστήματα μεταξύ 2014
και 2021, με τα παιδιά να υποστηρίζουν πως
τους συμπεριφερόταν προσβλητικά και
υποτιμητικά, ενώ παράλληλα τους έβαζε να
του κάνουν μασάζ την ώρα που αυτός έβλεπε πορνό στο κινητό του. Μάλιστα, σύμφωνα
με την καταγγελία, ο 46χρονος προπονητής
φέρεται να φορούσε μόνο το εσώρουχό του
την ώρα που του έκαναν μασάζ. Η κοπέλα 20 ετών σήμερα- κατήγγειλε επίσης πως το
2017 (όταν ακόμη ήταν ανήλικη) ο δάσκαλος
πολεμικών τεχνών κατάφερε να την απομονώσει και να τη θωπεύσει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρχικά η σύλληψή του έγινε με
τον νόμο περί όπλων, καθώς σε κατ’ οίκον
έρευνα εντοπίστηκε ένα πιστόλι χωρίς
άδεια. Πλέον όμως οι κατηγορίες σε βάρος
του είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

«Μας έβριζε άσχημα»
«Μας μιλούσε άσχημα και μας έβριζε πολύ, ενώ μας αντιμετώπιζε πολύ σκληρά αν
δεν κάναμε αυτά ακριβώς που μας έλεγε»,

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

είπαν μεταξύ άλλων οι οκτώ μαθητές, που
έχουν ηλικίες από 13 έως 20 ετών. Αναφορικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής
παρενόχλησης, φέρεται να είπαν στους
αστυνομικούς ότι «μας έβαζε να του κάνουμε μασάζ φορώντας μόνο το εσώρουχό του
και εκείνος έβλεπε πορνό στο κινητό του».
Τα περιστατικά συνέβησαν, με βάση τα σχετικά δικόγραφα, σε περιόδους αποστολών
εκτός Κρήτης, όπου προπονητής και αθλητές ταξίδευαν για μερικές μέρες προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες.
Ο ίδιος πάντως αρνείται τις κατηγορίες
λέγοντας πως ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε
με τέτοιον τρόπο στους μαθητές του, ενώ
υποστηρίζει ότι επιχειρούν να τον διαβάλουν.

Πρόκειται για δάσκαλο
πολεμικών τεχνών στην Κρήτη,
στον οποίο πέρασαν χειροπέδες
έπειτα από καταγγελίες οκτώ
μαθητών του, οι οποίοι
είπαν πως τους έβαζε
να του κάνουν μασάζ ενώ
έβλεπε πορνό στο κινητό του

Μενίδι: Η «μαφία
των τσιγαράδων»
πίσω από τη βόμβα
Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε
κυκλώματα που διακινούν λαθραία καπνικά προϊόντα «βλέπει» η ΕΛΑΣ πίσω από την
έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε λίγο μετά
τις 4.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής
σε αποθηκευτικό χώρο επί της οδού Ικονίου στο Μενίδι. Ο θόρυβος από την έκρηξη
ήταν τόσο σφοδρός που ακούστηκε και σε
όμορους δήμους, όπως το Ζεφύρι και τα
Άνω Λιόσια, μεταφέρουν στην «Political»
αστυνομικοί που εκείνη την ώρα εκτελούσαν περιπολία στη Δυτική Αττική.
Άλλωστε, οι άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ και
της ΟΠΚΕ ήταν αυτοί που έφτασαν πρώτοι
στο σημείο της έκρηξης και ανακάλυψαν
ότι στο υπόγειο του κτιρίου υπήρχαν ένα
λευκό βανάκι και ένα ασημί τζιπ μεγάλου
κυβισμού, τα οποία ήταν γεμάτα με κούτες
που περιείχαν λαθραία καπνικά προϊόντα.
Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους λόγω του εκκωφαντικού θορύβου και τουλάχιστον
πέντε από αυτούς είδαν τα σπίτια τους και
τα ΙΧ αυτοκίνητά τους να έχουν υποστεί
υλικές ζημιές (κυρίως θραύση τζαμιών). Οι
οδοί Ικονίου και Αγίου Σπυρίδωνα θύμιζαν
βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ μεγάλες ζημιές
υπέστη μια διπλοκατοικία που ήταν μεσοτοιχία με την αποθήκη, καθώς ξέσπασε και
φωτιά μικρής σχετικής έκτασης.
Κομμάτια από την τοιχοποιία, κλιματιστικά, καρέκλες και άλλα αντικείμενα
εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα περίπου 50 μέτρων από το σημείο της έκρηξης και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν κυκλοφορούσε
κανείς στον δρόμο, καθώς θα είχε τουλάχιστον τραυματιστεί από το ωστικό κύμα.
Κάμερα ασφαλείας σπιτιού σε κοντινή
απόσταση έχει καταγράψει μια μικρού
κυβισμού μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες
να περνά από το σημείο και σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα να ακούγεται η έκρηξη, με
την ΕΛΑΣ να εκτιμά ότι ήταν οι βομβιστές.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού περισυνέλεξε το ΤΕΕΜ και εξετάζονται.
Κ.ΠΑΠ.
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T

ην αξία της ιστορικής μνήμης
κλήθηκαν να σχολιάσουν οι
υποψήφιοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι χθες έκαναν
ποδαρικό με το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας με θέματα που
δεν έκρυβαν ιδιαίτερες δυσκολίες ή παγίδες. Τα τρία κείμενα που επέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή ήταν κατανοητά και τα
ερωτήματα σαφή, ενώ το θέμα της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω και της
συμπλήρωσης των 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Σαφή κείμενα και
επίκαιρη έκθεση
στα Νέα Ελληνικά

Tης Εύης Πανταζοπούλου
Το πρώτο κείμενο αποτελεί απόσπασμα
από τον πρόλογο του βιβλίου «Ο ελληνικός εμφύλιος. Μνήμες σε πόλεμο και
σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες» του
Ραϋμόνδου Αλβανού, ο οποίος έχει υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και
συνεργάτης του Ιδρύματος της Βουλής για
τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
και υπεύθυνος για τις ξεναγήσεις και τις
εκδηλώσεις του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο. Το δεύτερο κείμενο
είναι απόσπασμα από ομιλία της Κικής
Δημουλά από το βιβλίο «Εκλήθην ομιλήτρια», ενώ το τρίτο αποτελεί διήγημα
(«Επείγουσα ανάγκη ελέου») που ανήκει
στον Θανάση Βαλτινό.
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ),
«το θέμα της ιστορικής γνώσης απασχόλησε τους μαθητές της φετινής χρονιάς
των Πανελλαδικών. Τόσο οι γλωσσικές
όσο και οι ασκήσεις που σχετίζονται με
την προθετικότητα δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, ενώ στη Λογο-

τεχνία το πεζό κείμενο που δόθηκε ήταν
κατανοητό και η εύρεση των κειμενικών
δεικτών δυνατή».

ΕΠΑΛ: Άλγεβρα σήμερα
Ειδικά για το θέμα της έκθεσης, οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο
ζητούμενα σχετικά με την αξία και τη βιωματική απόκτηση της ιστορικής γνώσης
με τη μορφή άρθρου. Πιο συγκεκριμένα,
τους ζητήθηκε να γράψουν άρθρο που θα
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου τους αναπτύσσοντας βιωματικούς τρόπους που μπορούν να καλλιεργήσουν το
ενδιαφέρον τους για το ιστορικό παρελ-

θόν. Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, πολλές από
τις ιδέες του περιεχομένου μπορούσαν να
αντληθούν από τα κείμενα αναφοράς, ενώ
συνολικά στα θέματα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές.
Σήμερα οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στην Άλγεβρα, ενώ οι συνυποψήφιοί τους από τα γενικά λύκεια θα επιστρέψουν στις εξεταστικές αίθουσες τη Δευτέρα με τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού: Αρχαία
Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία. Οι
πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Παρασκευή για τα ΓΕΛ και για τα

ΕΠΑΛ στις 17 Ιουνίου, ενώ τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 18 έως τις 30
του μήνα.

Τα γενικά λύκεια έκαναν
ποδαρικό στις πανελλαδικές
εξετάσεις - Τη Δευτέρα
ακολουθούν τα μαθήματα
Ομάδας Προσανατολισμού:
Αρχαία Ελληνικά,
Μαθηματικά και Βιολογία

Γνωμοδότηση δύο συνταγματολόγων: «Θίγεται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ»
Γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία θίγεται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, εξέδωσαν οι συνταγματολόγοι Ξενοφών Κοντιάδης και Ιωάννης Τασόπουλος, αναφορικά με το νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ που παρουσίασε προ
ημερών η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται πως θίγεται ο αυτοδιοίκητος
χαρακτήρας των ΑΕΙ να εκλέγουν τις διοικήσεις τους
με διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα,
εντωμεταξύ, θα συνεδριάσει εκτάκτως η Σύνοδος των
Πρυτάνεων για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου θέσεων
για το σχέδιο νόμου.
Οι δύο συνταγματολόγοι επικεντρώνονται στο νέο
σύστημα εκλογής και διοίκησης των πανεπιστημίων,
εκφράζοντας την άποψη ότι «ο νόμος θίγει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των ΑΕΙ να εκλέγουν τις διοικήσεις
τους με διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες. Η

διάταξη, δε, του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκλογή πρύτανη μέσω των έξι εκλεγμένων μελών των νέων
Συμβουλίων ΑΕΙ και η παράλληλη θέση του ως προέδρου του Συμβουλίου, προέδρου της Συγκλήτου και
προέδρου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων προ-

καλούν σοβαρή ανισορροπία στην κατανομή ρόλων, τις
ελεγκτικές εξουσίες και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων των πανεπιστημίων».
Παράλληλα, επισημαίνουν τον κίνδυνο να ενισχυθούν οι πελατειακές σχέσεις στα ΑΕΙ. «Από́ τη σφαιρική́ επισκόπηση του νέου συστήματος διοίκησης των
ΑΕΙ συνάγεται η γενική παρατήρηση ότι υιοθετείται ένα
μοντέλο υπερσυγκέντρωσης ποικίλων αρμοδιοτήτων
σε ένα όργανο, τον πρύτανη, το οποίο διαθέτει έμμεση
και ισχνή́ νομιμοποίηση. Ο πρύτανης δεν αναδεικνύεται άμεσα από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
αλλά από ένα όργανο, το Συμβούλιο Διοίκησης, του
οποίου η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης το καθιστούν ευάλωτο σε χειραγώγηση και αδιαφανείς επιλογές», τονίζουν οι δύο συνταγματολόγοι.
Ε.Π.
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Σ

ε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ευρώπης
όσο η ευλογιά των πιθήκων
εξαπλώνεται στη γηραιά ήπειρο. Προκειμένου η ασθένεια, που γίνεται κυρίως αντιληπτή από τα δερματικά εξανθήματα και τον πυρετό, να περιοριστεί, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(EMA) βρίσκεται σε τακτικές συνομιλίες
με τη φαρμακευτική εταιρεία Bavarian
Nordic της Δανίας. Οι επαφές έχουν
στόχο να διερευνηθεί αν το εμβόλιο,
που εγκρίθηκε το 2013 για την ευλογιά,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ευλογιά των πιθήκων, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Προς το παρόν δεν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια
υγεία», τόνισε ο επικεφαλής του EMA
Μάρκο Καβαλέρι. Η φαρμακευτική εταιρεία του εμβολίου Imvanex δεν υπέβαλε
έως τώρα αίτηση για τη χρήση του κατά
της ευλογιάς των πιθήκων. Ο EMA ελπίζει
ότι θα υποβληθεί αίτηση «το συντομότερο
δυνατόν» ώστε να συζητηθούν τρόποι αύξησης της παραγωγής, «καθώς τα αποθέματα είναι ανεπαρκή και αχρησιμοποίητα
για δεκαετίες».
Τα δεδομένα έδειξαν ότι το Imvanex
ήταν «αποτελεσματικό» σε πειραματόζωα
κατά της ευλογιάς των πιθήκων, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ΕΜΑ. Το εμβόλιο θα
χορηγείται πιθανότατα σε στενές επαφές
ατόμων που έχουν μολυνθεί από την ευλογιά των πιθήκων για την πρόληψη της
εξάπλωσής της.
Η ευλογιά των πιθήκων σχετίζεται με
την ευλογιά που σκότωνε εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο,
προτού εξαλειφθεί το 1980, αλλά έχει πολύ λιγότερο σοβαρά συμπτώματα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο μεταξύ,
ανακοίνωσαν ότι διαθέτουν περίπου 1.000

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Η Ευρώπη «προκρίνει»
το δανέζικο εμβόλιο

δόσεις Imvanex, που είναι γνωστό ως
Jynneos, και είναι ήδη εγκεκριμένο για
την ευλογιά.

«Καμπανάκι» από ΠΟΥ
Τα ξεσπάσματα ενδημικών ασθενειών,
όπως η ευλογιά των πιθήκων και ο αιμορραγικός πυρετός Lassa, είναι πλέον συχνότερα και πιο επίμονα, προειδοποίησε ο
διευθυντής υγειονομικών κρίσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μάικ Ράι-

αν. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, που
έχει κάνει εντονότερα φαινόμενα όπως
της ξηρασίας, άνθρωποι και ζώα αλλάζουν
τις συνήθειές τους όσον αφορά την αναζήτηση τροφής. «Ως αποτέλεσμα, ασθένειες
που συνήθως προσβάλλουν τα ζώα μεταδίδονται συχνότερα σε ανθρώπους», σημείωσε. «Δυστυχώς τόσο η εμφάνιση (τέτοιων) ασθενειών όσο και οι παράγοντες
επιδείνωσής τους έχουν αυξηθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Το Imvanex, που είχε εγκριθεί
για την απλή ευλογιά,
δοκιμάστηκε σε
πειραματόζωα και για τη νέα
ασθένεια που εξαπλώνεται
στη γηραιά ήπειρο

Σύλλογος ΚΕΦΙ: Στις 5 Ιουνίου τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο
Με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο»,
ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών
(ΚΕΦΙ) στις 5 Ιουνίου διοργανώνει ποδηλατικό γύρο και
περπάτημα. Σημείο αναφοράς για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτέλεσε η Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του
Καρκίνου, με τους διοργανωτές να προσδοκούν ότι αυτή η
δράση θα γίνει θεσμός και θα βοηθήσει στη μάχη κατά του
καρκίνου.
Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια δράση και ο ΚΕΦΙ καλεί όλους να πάρουν
τα ποδήλατά τους και να στείλουν τις φωτογραφίες τους ως
ένα μήνυμα ενσυναίσθησης και αισιοδοξίας για τη συνολική αντιμετώπιση της ασθένειας ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό καλό. Η πρόεδρος του Συλλόγου
Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Ζωή Γραμματόγλου δηλώνει: «Η έγκαιρη διάγνωση και η ανάγκη για πρό-

Ζωή Γραμματόγλου
ληψη είναι πιο επιτακτικές, καθώς ο καρκίνος είναι θεραπεύσιμος, αν ανιχνευτεί σε αρχικό στάδιο». Ακόμη, μας
προτρέπει να μη φοβηθούμε και να μην αργήσουμε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μη φοβάσαι, ο φόβος ποτέ δεν
είναι καλός σύμβουλος. Αυτά που χρειάζεσαι είναι η κα-

θαρή σκέψη σου και το ενδιαφέρον σου να παραμείνεις
υγιής. Δεν το χρωστάς μόνο σε σένα, μα και στους ανθρώπους σου. Μην αργείς γιατί όσο γρηγορότερα εντοπίσεις το
πρόβλημα, αν τύχει και υπάρξει, τόσο ευκολότερα και συντομότερα θα απαλλαγείς από αυτό». Η αφετηρία και ο τερματισμός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν στην Αίγλη του Ζαππείου. Οι συμμετέχοντες θα κάνουν μια διαδρομή 5 χλμ. με το ποδήλατό τους, τρέχοντας ή με τα πόδια. Στη συνέχεια, μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες
στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα hashtags #ridewithKEFI και #runwithKEFI. Αντίστοιχες διοργανώσεις
θα διεξαχθούν την ίδια μέρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η δράση στοχεύει να συνδέσει την άσκηση και την
προπόνηση με την πρόληψη, καθώς πολλές έρευνες έδειξαν το θετικό αντίκρισμα της γυμναστικής στην υγεία των
καρκινοπαθών.
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Η πρώτη «κρυφή μνήμη»
υπολογιστών από το ΑΠΘ

Μ

ια παγκόσμια καινοτομία εισήγαγαν ερευνητές του ΑΠΘ με τη
δημιουργία της πρώτης κρυφής
«οπτικής» μνήμης υπολογιστή,
φιλοδοξώντας με αυτό τον τρόπο να αλλάξουν την αρχιτεκτονική αποθήκευσης στη
μνήμη των υπολογιστών. Η έρευνα ανακοινώθηκε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Οπτικών Επικοινωνιών στο Σαν Ντιέγκο των
ΗΠΑ. Οι καινοτόμες ερευνητικές ιδέες της
ομάδας του ΑΠΘ χρηματοδοτούνται από το
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Για τα αποτελέσματα της πολύχρονης
έρευνας της ομάδας μίλησε στην «Political»
η ερευνήτρια Θεώνη Αλεξούδη, μέλος της
ερευνητικής ομάδας Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων WinPhos
του ΑΠΘ. H κυρία Αλεξούδη εξήγησε: «Τα
τελευταία χρόνια με την άνοδο της επεξεργαστικής ισχύος των επεξεργαστών για να
μπορέσουμε να έχουμε άμεση απόκριση
στη μνήμη, οι σχεδιαστές επέλεξαν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές μικρές μνήμες, οι
οποίες τοποθετούνται πάνω στο τσιπ του
επεξεργαστή.
Αυτές οι μνήμες, όμως, λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο πάνω στο τσιπ του επεξεργαστή, με αποτέλε-

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

σμα το τσιπ του να μην είναι
αφιερωμένο εξ ολοκλήρου για επεξεργασία, αλλά να αφιερώνεται ως και 60% για
αποθήκευση. Για διαφορετικό λόγο που είχε
κατασκευαστεί».

«Αλλάζουμε την αρχιτεκτονική»
Η ερευνήτρια του ΑΠΘ συνέχισε: «Εμείς
με την οπτική κρυφή μνήμη, δηλαδή με ένα
σύστημα αμιγώς οπτικό, όπου αποθηκεύουμε δεδομένα, μπορούμε να αλλάξουμε ριζι-

κά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του υπολογιστή. Αντί να τοποθετούμε τη μνήμη δίπλα στους πυρήνες και να καταλαμβάνουμε
ζωτικό χώρο, δημιουργούμε μια οπτική
μνήμη που τοποθετείται εξωτερικά. Με αυτό
τον τρόπο αυξάνεται κατά πολύ η υπολογιστική ισχύς του υπολογιστή. Αυτή η οπτική
μνήμη λειτουργεί με το φως, δηλαδή πριν
από κάποια χρόνια είχαμε δείξει την πιο
γρήγορη ram.
Εκεί είχαμε φτιάξει ένα κελί όπου μπορούσε να αποθηκευτεί μια πληροφορία με αμιγώς οπτικό τρόπο, που διπλασίαζε την ταχύτητα σε σχέση με την ηλεκτρονική μνήμη και
τώρα ερχόμαστε και παίρνουμε αυτή την αρχιτεκτονική, την πολλαπλασιάζουμε και δη-

μιουργούμε 16 τέτοια κελιά, ώστε όχι μόνο να
έχουμε αποθήκευση δεδομένων, αλλά και να
ανασύρουμε και να στέλνουμε δεδομένα, να
έχουμε μια πλήρη οπτική κρυφή μνήμη σε
μικρό επίπεδο».

Η ερευνήτρια Θεώνη
Αλεξούδη μιλά στην «Ρ»
για την καινοτόμα εφεύρεση
που φέρει τη σφραγίδα του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

«Κάναμε ένα πολύ σημαντικό και ανατρεπτικό βήμα»
Η κυρία Αλεξούδη τόνισε επίσης: «Αυτήν τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί η αρχή λειτουργίας της οπτικής μνήμης. Τα συστήματα που σκεφθήκαμε μέσα σε αυτή την πολύχρονη προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2009 μας οδήγησαν να επιβεβαιώσουμε την αρχή λειτουργίας αυτής της οπτικής μνήμης.
Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί σε δεύτερη φάση μια μελέτη
για το πώς αυτό θα μπορούσε να υπάρξει σαν ένα πολύ μικρό
τσιπ που θα έχει φως πάνω του και θα έχει όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρωμένα. Για να φθάσει μέσα από κάποια στάδια
και ανάλογα με τα κονδύλια αυτή η εργασία στην αγορά, μπο-

ρεί να χρειαστεί πέντε με δέκα χρόνια. Έχει γίνει, όμως, ένα
πολύ σημαντικό βήμα και είναι και ανατρεπτικό, γιατί ξεφεύγουμε από τα τετριμμένα στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών και φέρνουμε το φως ολοένα και πιο κοντά στον υπολογιστή και βλέπουμε τα πλεονεκτήματα».
Εκτός από την κυρία Αλεξούδη, τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες Χρήστος
Παππάς και Θεόδωρος Μόσχος, ο ερευνητής και διδάκτωρ
Χρήστος Βαγιωνάς και ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Νίκος Πλέρος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Συνεχίζεται ο «Πελοποννησιακός Πόλεμος»
για τις «Ελιές Καλαμών»
Τη λύπη του για την απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία μόνο οι
παραγωγοί ελιάς καλαμών από τη Μεσσηνία μπορούν να χρησιμοποιούν την ένδειξη «Ελιά Καλαμάτας», εκφράζει ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι αποκλειστικά μόνο οι Μεσσήνιοι καλλιεργητές μπορούν να αναγράφουν
στις συσκευασίες την ένδειξη «Καλαμάτα» («Kalamata»), ενώ οι παραγωγοί ελιάς της ποικιλίας
αυτής άλλων περιοχών (εκτός της Μεσσηνίας) θα
αναγράφουν ποικιλία «Ελιές Καλαμών» και την
περιοχή προέλευσης (π.χ. Αγρίνιο). «Δυστυχώς,

το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε την υπουργική απόφαση με την οποία η ποικιλία Καλαμών χαρακτηρίστηκε συνώνυμη της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) “Ελιά Καλαμάτας”», δήλωσε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δεσμεύεται ότι «θα καταβάλει προσπάθεια
προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις που θα δικαιώσουν το σύνολο των
καλλιεργητών της χώρας, μεγάλο μέρος των
οποίων βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία». Κατά
της απόφασης του ΣτΕ και ο δήμαρχος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος, δηλώνοντας ότι «οδηγεί σε
αδιέξοδο έναν πολύ σημαντικό κλάδο».

Θεσσαλία

Δεύτερο φεστιβάλ
εκπαίδευσης στη Λάρισα

Ενημέρωση μαθητών και γονέων για 80 προγράμματα σπουδών, από τα 35 μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, προσφέρει το 2ο Φεστιβάλ Εκπαίδευσης, που
οργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 29 Ιουνίου στη Λάρισα.
Το φεστιβάλ στηρίζουν επίσης ο Δήμος Λαρισαίων, το τοπικό
Επιμελητήριο, η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. «Τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Καλός πολίτης είναι ο
πληροφορημένος πολίτης. Το φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα να
λυθούν απορίες για τον καθορισμό του μέλλοντος των παιδιών.
Περιφέρεια, δήμος, Επιμελητήριο, Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και ΣΘΕΒ στηρίζουμε την προσπάθεια και καλούμε όλα τα παιδιά και τους γονείς να έρθουν και να
ενημερωθούν», δηλώνει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Πύργος

Μειώνει τα τέλη κοινόχρηστων
χώρων κατά 50% λόγω κρίσης
Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και της Οικονομικής Επιτροπής
έγινε αποδεκτή η εισήγηση του δημάρχου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου για μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
κατά 50%. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η περαιτέρω διευκόλυνση
των επαγγελματιών με τη μεταφορά πληρωμής των δόσεων της
χρήσης κοινόχρηστων χώρων, με την καταβολή της δεύτερης
δόσης να μετατίθεται έως τις 30/6/2022, η καταβολή της τρίτης
δόσης έως τις 30/7/2022, ενώ η τέταρτη δόση θα μπορεί να καταβληθεί έως τις 30/9/2022.

!

Δήμοι Σάμου και Σερρών
υπέρ της μονιμοποίησης
συμβασιούχων Covid

Στο Δικαστήριο Σάμου προσέφυγαν οι 11 συμβασιούχοι Covid-19 των δήμων Ανατολικής και Δυτικής
Σάμου με αίτημα την παραμονή τους στην εργασία
τους και μετά τη λήξη των συμβάσεών τους (31 Μαΐου). Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους και
αποφάσισε την παραμονή τους στις υπηρεσίες τους
μέχρι την εκδίκαση και την έκδοση απόφασης επί της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, την ερχόμενη εβδομάδα. Υπέρ των εργαζομένων κατέθεσαν οι αντιδήμαρχοι Μ. Μητσός και Β. Βαλκαμλής, καθώς και ο
αντιπεριφερειάρχης Σάμου Βασίλης Πανουράκης.
Παράλληλα, στον Δήμο Σερρών, το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη, ενέκρινε κατά πλειοψηφία και εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης προς τους συμβασιούχους εργαζόμενους ΙΔΟΧ Covid-19 στον Δήμο
Σερρών. Στο ψήφισμα επισημαίνεται πως «οι εν λόγω
εργαζόμενοι καλύπτουν ανάγκες οι οποίες δεν θα
παύσουν να υφίστανται και μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, δεδομένου ότι η πανδημία δεν
έχει λήξει, ταυτόχρονα ασκούν τα καθήκοντά τους με
ζήλο, εργατικότητα και αυταπάρνηση».

Κεντρική Κέρκυρα

Τουριστικοί πράκτορες
καταγγέλλουν
τη δήμαρχο

Την απογοήτευσή του εκφράζει δημόσια ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας για την αδιαφορία και την
αναποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής. «Κυκλοφοριακό, τουαλέτες, πάρκινγκ, φωτισμός, φωτεινοί σηματοδότες,
κάδοι απορριμμάτων στην πρώτη γραμμή
των προβλημάτων», καθώς παρά τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής για την
πραγματοποίηση έργων βελτίωσης των
συνθηκών ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Κέρκυρας,
στασιμότητα και κωλυσιεργία δεν έχουν
επιτρέψει την ολοκλήρωσή τους. «Δυστυχώς, οι συναντήσεις μας με τη δημοτική
αρχή απεδείχθη πως ήταν άνευ ουσίας,
αφού οι ιθύνοντες πολλά μας υποσχέθηκαν και για όλα βρήκαν μια δικαιολογία για
την αδικαιολόγητη απραξία τους», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ανακύκλωση: Αναγκαία
η ενημέρωση των πολιτών
Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, στέλεχος
της αντιπολίτευσης απειλεί αντιδήμαρχο με μηνύσεις, κατηγορώντας τον για… τραμπουκισμό σε ώρα συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου; Σύμφωνα με την καταγγελία, η
απάντηση του αντιδημάρχου
στην κριτική που δέχθηκε ήταν
βρισιές και απειλές στους «διαδρόμους» του δημαρχείου και
όταν ο δήμαρχος προσπάθησε
να τον δικαιολογήσει, η συζήτηση βρέθηκε μακριά από κάθε…
πολιτικό πολιτισμό.

Ξεκίνησαν
οι εγγραφές
στα summer camps

Από χθες, Παρασκευή 3 Ιουνίου, ξεκίνησαν οι εγγραφές για παιδιά δημοτικού στα αθλητικά summer
camps του Δήμου Αθηναίων. Όπως
αναφέρεται, τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στα summer camps θα
έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν
τις ικανότητές τους σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης. Οι περίοδοι είναι τρεις και η καθεμία έχει
διάρκεια δυο εβδομάδες. Οι χώροι
όπου θα φιλοξενηθούν είναι τα
αθλητικά κέντρα Γουδή, Ρουφ και
Γκράβας και θα λειτουργούν από
Δευτέρα έως Παρασκευή (07.3016.00). Κάθε αθλητικό κέντρο θα
υποδεχθεί συνολικά 200 παιδιά ανά
περίοδο, ενώ κάθε παιδί μπορεί να
συμμετάσχει σε όσες περιόδους
επιθυμεί ανά αθλητικό κέντρο. Οι
αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα
http://www.opandacamps.gr/.

Μ

ε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Έρευνας Κοινής Γνώμης στην Αττική για τον Διαχωρισμό των Απορριμμάτων και την Ανακύκλωση» ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
κήρυξε και επίσημα την έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών από την Περιφέρεια Αττικής
και τον ΕΔΣΝΑ με κεντρικό μήνυμα «Δώσε
αξία στα σκουπίδια σου».
Ο περιφερειάρχης, αφού επισήμανε ότι
«αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα δεν είναι
απλώς μια δημοσκόπηση, είναι μια ολοκληρωμένη ερευνητική μελέτη, που αφορά ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Αττικής», συνοψίζοντας επιγραμματικά τα κεντρικά ευρήματα, εστίασε στον χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των πολιτών της Αττικής
από τη σημερινή διαχείριση, στην ισχυρή
κοινωνική βούληση να αλλάξουν τα πράγματα («να τελειώνουμε με το αίσχος των χωματερών»), στον χαμηλό βαθμό ενημέρω-

σης, ειδικά σε ό,τι αφορά τα βιοαπόβλητα,
αλλά και σε ζητήματα όπως τα ανταποδοτικά
οφέλη, η σύγχυση σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε φορέα και η βούληση των πολιτών να συμβάλουν στην αλλαγή τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων, υιοθετώντας νέες
συνήθειες και ατομικές πρακτικές που θα
συμβάλουν στην αύξηση της ανακύκλωσης.
«Ο μεγάλος μας στόχος είναι, με ορίζοντα
το 2025, να πάψουμε να θάβουμε σκουπίδια
χωρίς επεξεργασία στη Φυλή και παράλληλα, να πετύχουμε να ανακυκλώνουμε το 55%
των σκουπιδιών που παράγουμε στην Αττική», τόνισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι
με συστηματική δουλειά στο μικρό αυτό
διάστημα η Περιφέρεια Αττικής έχει πετύχει μεταξύ άλλων να γίνει η πρώτη περιφέρεια της χώρας που διαθέτει εγκεκριμένο
από το υπουργείο Περιβάλλοντος περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων της, με βάση τον νέο
εθνικό σχεδιασμό.

Γιορτή
ανακύκλωσης
στον Πειραιά
Τη 2η Γιορτή Ανακύκλωσης στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι
διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2022» σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σήμερα και αύριο, από τις 10.00 έως τις 21.00 και καλεί δημότες και επισκέπτες σε έναν μαραθώνιο ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στην ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, όπου οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι επισκέπτες
της γιορτής θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να ανακυκλώνουν σωστά. Στο πνεύμα της
γιορτής, οι επισκέπτες καλούνται να φέρουν ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό,
γυαλί, αλουμίνιο, καπάκια, ρούχα και μπαταρίες για να τους δώσουν νέα ζωή και μαζί να
βοηθήσουν να διαδοθεί το μήνυμα της ανακύκλωσης.

Συνάντηση
για την ασφάλεια
Η ελλιπής αστυνόμευση και η υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας της
Παιανίας ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος της πόλης Ισίδωρος Μάδης με τον αρχηγό
της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο
Σκούμα. Ήδη από την ανάληψη των
καθηκόντων του, ο δήμαρχος ενημέρωσε την πολιτική και φυσική ηγεσία
της ΕΛΑΣ για τα αντικειμενικά προβλήματα, επισημαίνοντας πως η υποστελέχωση των τμημάτων επιτρέπει
την ανεξέλεγκτη δράση κακοποιών
στοιχείων. Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Μάδης τόνισε: «Ο κ. Σκούμας
δεσμεύτηκε για άμεση παρέμβαση.
Αναμένουμε».

Καινοτόμες
κοινωνικές δράσεις
Σημαντικές κοινωνικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για τους
ανθρώπους τρίτης και τέταρτης ηλικίας από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας με
διεύρυνση και ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα προβλέπονται φυσικοθεραπεία σε οργανωμένο δημοτικό
φυσικοθεραπευτήριο και κατ’ οίκον,
εργοθεραπεία σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατ’ οίκον με έμφαση στα
άτομα με αναπηρία, επέκταση των
υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» και
εξοικείωση των ηλικιωμένων στη
χρήση υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
Τα προγράμματα υποστηρίζονται από
εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλών δεξιοτήτων, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, κοινωνικούς λειτουργούς,
επισκέπτη υγείας, επιστήμονα πληροφορικής.
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Η «σκοτεινή» πλευρά
του Βατικανού
Του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Κ

ινηματογραφικές παραγωγές, μυθιστορηματικά και κάθε λογής βιβλία, ντοκιμαντέρ και
άρθρα σε κορυφαίες εφημερίδες καταπιάνονται κατά καιρούς με θεωρίες συνωμοσίας
που περιβάλλουν το Βατικανό και τα… καλά κρυμμένα
μυστικά του.
Το Βατικανό έχει φροντίσει να κρύψει τις σκοτεινές
πτυχές της ιστορίας του, όμως τα στοιχεία που έρχονται
στην επιφάνεια και αφορούν απόρρητα έγγραφα από την
εποχή του Πάπα Πίου ΙΒ’ σοκάρουν. Τα εν λόγω έγγραφα
αναφέρονται στις σχέσεις του Αδόλφου Χίτλερ με τον Πάπα και στις απόρρητες συναντήσεις τους ήδη πριν από την
εισβολή του στην Πολωνία.
Το παρασκήνιο πίσω από αυτή την αποκάλυψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όταν το 2000 ο Πάπας Ιωάννης
Παύλος Β’ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την αγιότητα του
Πίου ΙΒ’, οι αντιρρήσεις τον ανάγκασαν να ματαιώσει τα
σχέδιά του. Ο διάδοχός του, Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, εισηγήθηκε η «αγιοποίηση» του Πίου να ανασταλεί μέχρι το
άνοιγμα των αρχείων του Βατικανού κατά τα χρόνια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού το 2019 ο
Πάπας Φραγκίσκος ενέκρινε τη διαδικασία, τα απόρρητα έγγραφα έγιναν
διαθέσιμα στους μελετητές το 2020, με
τις αποκαλύψεις που βλέπουν σήμερα
το φως της δημοσιότητας να είναι δραματικές.

Οι σχέσεις με τους ναζί
Οι σχέσεις του Βατικανού με τους ναζί ήταν ιδιαίτερα ταραγμένες, αφού ο
προκάτοχος του Πίου ΙΒ’, Πίος ΙΑ’, είχε
εκδώσει εγκύκλιο που καταδίκαζε τη
ναζιστική κυβέρνηση της Γερμανίας,
κυρίως για την αντιμετώπιση του Χίτλερ

απέναντι στην καθολική εκκλησία και για τη διάδοση μιας
παγανιστικής ιδεολογίας. Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που ο
διάδοχός του αποφάσισε να αλλάξει εντελώς στρατηγική.
Με την ενθρόνιση του Πίου ΙΒ’, ο Χίτλερ άδραξε την ευκαιρία και επιχείρησε να βελτιώσει τις σχέσεις του με το
Βατικανό, επιλέγοντας τον πρίγκιπα Φίλιπ φον Χέσεν,
γαμπρό του βασιλιά της Ιταλίας Βίκτωρα Εμμανουήλ Γ’,
για να αναλάβει το ζήτημα. Με στόχο τη διατήρηση του
απορρήτου, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε υπόγειες και
ανεπίσημες συνομιλίες. Από τον Απρίλιο του 1939 το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή, με τη συνάντηση του Φον Χέσεν
με τον Πάπα να πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα μέσα Μαΐου, στο διαμέρισμα του καρδινάλιου και υπουργού
Εξωτερικών Λουίτζι Μαγιόνε.
Η συνομιλία έγινε στα γερμανικά, αφού ο Πίος διέμεινε
για δώδεκα χρόνια στη Γερμανία, με το περιεχόμενο να
αφορά την πιθανότητα ο Πάπας να υπογράψει γραπτές
δεσμεύσεις για διάφορα ζητήματα, οι οποίες θα γεφύρωναν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, στην
ατζέντα βρέθηκαν θέματα όπως η αποχή της Εκκλησίας
από τα πολιτικά ζητήματα και τα σεξουαλικά εγκλήματα
για τα οποία κατηγορούνταν εκατοντάδες Γερμανοί ιερείς.

Παράλληλα, εστάλη και φάκελος για καταστροφή των αρχείων που αφορούσαν περιπτώσεις ανηθικότητας μοναχών και ιερέων. Έπειτα από αυτή τη συνάντηση ακολούθησαν και άλλες, ενώ προέκυψαν κάποιες άτυπες συμφωνίες για ζητήματα που απασχολούσαν το Βατικανό.

Διαπραγματεύσεις
Μετά την κατάκτηση της Πολωνίας, η γερμανική πλευρά επιδίωξε να αναβαθμίσει τις διαπραγματεύσεις. Ο
Πίος ΙΒ’ εξέφρασε πέντε αιτήματα, προκειμένου να συμφωνήσει, τα οποία αφορούσαν εκκλησιαστικά ζητήματα.
Τελικά ο Πάπας συναντήθηκε με τον Γερμανό ΥΠΕΞ Φον
Ρίμπεντροπ στις 11 Μαρτίου 1940, παρ’ όλα αυτά ούτε από
αυτή ούτε από τις επόμενες συζητήσεις προέκυψε επίσημη συμφωνία, με τους ναζί όμως να καταφέρνουν από την
αρχή να εξασφαλίσουν τη σιωπή του Πάπα.
Η αποτίμηση των γεγονότων σήμερα βρίσκει τους ιστορικούς να εκτιμούν ότι η κάθε πλευρά είχε διαφορετικές
επιδιώξεις από τις διαπραγματεύσεις. Αφενός το Βατικανό επιδίωκε την προστασία των θεσμικών πόρων και των
προνομίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αφετέρου
ο Χίτλερ τον τερματισμό της κριτικής από το Βατικανό.
Ο Πίος ΙΒ’ δεν έθεσε ποτέ το ζήτημα
της βαρβαρότητας των ναζί, όπως και
αυτό των φυλετικών διακρίσεων. Ακόμα
και όταν οι φρικαλεότητες των ναζί αναδύθηκαν στην επιφάνεια, ο Πίος ΙΒ’ αρνήθηκε να πει το οτιδήποτε.

Απόρρητα έγγραφα
αποκαλύπτουν πώς
ο Χίτλερ κέρδισε
τη σιωπή του Πάπα Πίου ΙΒ’
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Βουλευτικές εκλογές: Τα γκάλοπ βλέπουν νίκη της παράταξης του Μακρόν
Η πλειοψηφία των Γάλλων, σε ποσοστό 57%, «βλέπει» νίκη του νεοεκλεγέντος προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στις βουλευτικές εκλογές της
12ης και της 19ης Ιουνίου. Σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων αναδεικνύουν την παράταξη του 44χρονου Μακρόν πρώτη στην «παράσταση
νίκης», δείχνοντας ότι θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 577 εδρών
στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, το ίδιο ποσοστό θα προτιμούσε η
πρωθυπουργός που μόλις διόρισε ο Μακρόν, η 61χρονη πρώην υπουργός Εργασίας Ελιζαμπέτ Μπορν, να απομακρυνθεί από αυτή τη θέση,
σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση των BVA Opinion/Orange/RTL.
Ακόμα υψηλότερο ποσοστό, το 68%, δεν θέλει να δει ούτε τον 70χρονο βετεράνο ηγέτη της άκρας Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν στο αξίωμα

του πρωθυπουργού. Δεν είναι σαφές από τις έρευνες ποιον θα προτιμούσαν οι Γάλλοι για πρωθυπουργό. Δημοσκοπήσεις αποκάλυψαν, επίσης, ότι οι 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο βουλευτής που τους εκπροσωπεί στη Βουλή.
Παράλληλη σφυγμομέτρηση από την εταιρεία Ifop έδειξε ότι η πλειοψηφία των Γάλλων θα ήθελε μια κυβέρνηση συνεργασίας, με πρωθυπουργό από άλλο πολιτικό χώρο. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η παράταξη που υποστηρίζει τον Μακρόν και ονομάζεται «Μαζί! προεδρική
πλειοψηφία» αναμένεται μεν να κατακτήσει την πρώτη θέση με 27% στις
βουλευτικές εκλογές, αλλά χωρίς να είναι εξασφαλισμένο ακόμα ότι θα
έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Οι 100 μέρες πολέμου
και τα… «μπιπ» στον Πούτιν

Μ

ε τον πόλεμο στην Ουκρανία
να συμπληρώνει 100 ημέρες
χθες, εντύπωση προκαλούν οι
βαρύτατοι χαρακτηρισμοί κατά του Πούτιν που φέρεται να εκστομίζουν
Ρώσοι συνταγματάρχες σε ηχογραφημένες συνομιλίες τις οποίες υπέκλεψαν οι
ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.
« Ένας γ@μ…ένος πύραυλος έπρεπε να
πέσει στην oυκρανική βουλή στο Κίεβο.
Γιατί δεν έπεσε; Να πάρει, δεν το καταλαβαίνω, είσαι γ@μος Πούτιν», ακούγεται να
λέει ένας Ρώσος συνταγματάρχης. «Γιατί
δεν έπεσε πύραυλος στο Κίεβο… Κάτι δεν
έγινε σωστά», προσθέτει στη συνομιλία
που πιστεύεται ότι έγινε στις 14 Απριλίου.
Η ουκρανική υπηρεσία του αμερικανικού Radio Free Europe δημοσίευσε τη συνομιλία, αφού την παρέλαβε, όπως λέει,
από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σε αυτήν, ακούγονται οι συνταγματάρχες Βλάσοφ και Κόβτουν να βρίζουν
τον Πούτιν αλλά και τον Ρώσο υπουργό
άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, τον οποίο αποκαλούν «τελείως ανίκανο», εξαιτίας των
αποτυχιών στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: «Θα νικήσουμε»
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, ακριβώς τρεις μήνες
μετά τη ρωσική εισβολή, ότι «η νίκη θα είναι δική μας», την ώρα που οι συγκρούσεις
στο ανατολικό μέτωπο της χώρας μαίνονται με ιδιαίτερη αγριότητα, καθώς η Μόσχα
θέλει να ελέγξει κρίσιμες περιοχές στο
Ντονμπάς, όπως την πόλη Σεβεροντονέτσκ, η οποία κινδυνεύει να γίνει μια νέα
«μαρτυρική Μαριούπολη».

Τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις
ελέγχουν πλέον περίπου το 80% της στρατηγικής πόλης, 800 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια χημικού εργοστασίου, ξυπνώντας μνήμες από την τραγωδία
στο Αzovstal.
Ο στρατός του Πούτιν φέρεται αποφασισμένος να ολοκληρώσει την κατάληψη του
Ντονμπάς, προτού φτάσει στην Ουκρανία
η νέα αμερικανική και ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια. Δυτικοί αναλυτές λένε ότι
οι Ρώσοι επείγονται να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο έδαφος και να κατοχυρώσουν στρατηγικής σημασίας θέσεις.
Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι έκανε τη δραματική ανακοίνωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις
κατέχουν πλέον το 20% του εδάφους της

Ουκρανίας, εξηγώντας ότι πρόκειται για
125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση
μεγαλύτερη από όση καταλαμβάνουν το
Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Ουκρανοί υπέκλεψαν
συνομιλίες από Ρώσους
συνταγματάρχες που βρίζουν
τον πρόεδρο και τον υπουργό
Άμυνας της χώρας Σεργκέι
Σοϊγκού

Μεγάλη ανησυχία
για την υγεία
της βασίλισσας
Ελισάβετ…
Με εκδηλώσεις αγάπης αλλά και
ανησυχία για την υγεία της βασίλισσας γιορτάζουν εκατομμύρια Βρετανοί το «Πλατινένιο Ιωβηλαίο», την
επέτειο συμπλήρωσης 70 ετών της
Ελισάβετ Β’ στον θρόνο.
Η 96χρονη μονάρχης δεν παραβρέθηκε χθες στη λειτουργία των ευχαριστιών στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Παύλου
στο Λονδίνο, καθώς τα
ανάκτορα
ανακοίνωσαν
ότι η Ελισάβετ ένιωσε δυσφορία κατά
την πρώτη ημέρα των εορτασμών
του Ιωβηλαίου, όπου εμφανίσθηκε
στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, μαζί
με παιδιά, εγγόνια και δισέγγονά
της, ενώ αεροσκάφη της RAF πετούσαν σε εορταστικούς σχηματισμούς. Παρόντα χθες στον Άγιο
Παύλο ήταν πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, και ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον,
τον οποίο αποδοκίμασαν διαδηλωτές για το σκάνδαλο Partygate, των
κορονοπάρτι που γίνονταν στην
Ντάουνινγκ Στριτ ενώ η χώρα βρισκόταν υπό αυστηρό lockdown.
Εκτιμάται ότι οι τετραήμερες εκδηλώσεις για το Ιωβηλαίο θα κοστίσουν συνολικά 1 δισ. στερλίνες
(1,17 δισ. ευρώ) στους Βρετανούς
φορολογουμένους, περίπου 38.000
λίρες ανά νοικοκυριό στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
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Γιατί εκτινάχθηκαν
τα δημόσια έσοδα

Η

ευρεία χρήση του «πλαστικού χρήματος» και οι αυξημένες πληρωμές του
φόρου εισοδήματος οδήγησαν σε
έκρηξη των δημοσίων εσόδων το α’ τετράμηνο του έτους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιτελών του υπουργείου Οικονομικών, η ισχυρή δυναμική των εσόδων θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες,
λόγω του τουρισμού και κόντρα στη μείωση της
κατανάλωσης και της πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα. Επιπλέον, οι αποταμιεύσεις αποτελούν πολύτιμο στήριγμα για την πληρωμή φόρων, καλύπτοντας την… επίθεση που δέχονται τα μηνιαία
εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω
των «φουσκωμένων» λογαριασμών ενέργειας
και της έκρηξης του πληθωρισμού.

Υπέρβαση του στόχου στον ΦΠΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων
στο α’ τετράμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο
1,76 δισ. ευρώ. Στα 14,3 δισ. ευρώ είχε καθοριστεί
ο στόχος, στα 16,04 δισ. ευρώ… εκτοξεύτηκαν οι
πραγματοποιήσεις. Μάλιστα, τα έσοδα από τον
ΦΠΑ ανήλθαν σε 6,615 δισ. ευρώ, ενώ η πρόβλε-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

ψη ήταν για 5,86 δισ. ευρώ (υπέρβαση 755 εκατ.
ευρώ). Οι αυξημένες εισπράξεις του ΦΠΑ αντανακλούν την έκδοση περισσότερων φορολογικών στοιχείων (τιμολόγια, αποδείξεις), κάτι που
επιβεβαιώνεται και από την αύξηση του τζίρου
στους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Η υπέρβαση του στόχου στον ΦΠΑ «έκρυψε»
τη μείωση των εισπράξεων από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης στα καύσιμα, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τον στόχο κατά 112 εκατ. ευρώ, λόγω
του περιορισμού της ζήτησης για πετρελαιοειδή.
Επιπλέον, οι απώλειες από τον ΕΦΚ… εξαφανίστηκαν και από την εντυπωσιακή υπέρβαση των
εισπράξεων του φόρου εισοδήματος κατά 409
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (συνολικά
ανήλθαν σε 4,354 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης
για 3,945 δισ. ευρώ). Ακόμη, στήριξη στα δημόσια έσοδα εξακολουθούν να δίνουν τα έσοδα από

τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, οι οποίοι
διαμορφώθηκαν στα 541 εκατ. ευρώ, με μικρή
υπέρβαση του στόχου του προϋπολογισμού, κατά
18 εκατ. ευρώ.
Οι παραπάνω εξελίξεις επέτρεψαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να επιστρέψει
στους λογαριασμούς επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων φόρους ύψους 1,681 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το ποσό αυτό ήταν εντυπωσιακά αυξημένο
κατά 423 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αρχικό
στόχο των 1,258 δισ. ευρώ.
Τέλος, τον Απρίλιο, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τον στόχο ανήλθε σε
465 εκατ. ευρώ (διαμορφώθηκαν σε 3,95 δισ. ευρώ, έναντι 3,485 δισ. ευρώ), εν μέσω της πίεσης
που ασκεί η κρίση στην Ουκρανία. Μάλιστα, οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ ήταν αυξημένες έναντι
του στόχου κατά 259 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα
να μη… λαμβάνεται καν υπόψη η υστέρηση των
εισπράξεων από τον ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή, κατά 45 εκατ. ευρώ.

Ποιοι παράγοντες έκαναν τη…
διαφορά το πρώτο τετράμηνο
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Ίδιο «δίχτυ προστασίας» τον Ιούνιο
του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ε την ίδια φιλοσοφία θα
προχωρήσουν τα μέτρα
επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος τον
μήνα Ιούνιο, με μόνη διαφοροποίηση,
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,
το ύψος της ενίσχυσης. Το ποσό προβλέπεται να μειωθεί, καθώς η χονδρική είχε μια μικρή αποκλιμάκωση σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, με τα ίδια ποσοστά
απορρόφησης των ανατιμήσεων, αλλά
σύμφωνα με πληροφορίες με μικρότερες επιδοτήσεις, προσαρμοσμένες
στις μειωμένες χονδρεμπορικές τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο το «δίχτυ προστασίας»
που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον

περασμένο Σεπτέμβριο για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων
από την ενεργειακή κρίση.
Όπως είναι γνωστό, στόχος είναι το
«δίχτυ» να δώσει τη σκυτάλη από την
1η Ιουλίου στο έμμεσο πλαφόν στην
αγορά ρεύματος, ώστε να αποκλιμακωθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές
για τους επόμενους 12 μήνες.

Ελαφρώς χαμηλότερα ο Μάιος
Όσον αφορά τον επόμενο μήνα, τον
δρόμο για τη μείωση των ονομαστικών
ενισχύσεων των λογαριασμών ανοίγει
η αποκλιμάκωση κατά περίπου 9% του
κόστους στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά. Έτσι, τη στιγμή που οι επιδοτήσεις του Μαΐου καθορίσθηκαν με
τη μέση μηνιαία ΤΕΑ (Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς) να διαμορφώνεται στα

246,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον
Απρίλιο, ο Μάιος θα κλείσει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, στα 225
ευρώ ανά μεγαβατώρα, χαμηλώνοντας τον «πήχη» των επιδοτήσεων για
τον Ιούνιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι επιδοτήσεις που
θα δοθούν στους λογαριασμούς ρεύματος τον Ιούνιο έχουν ως εξής:
Οικιακά τιμολόγια (κύριες κατοικίες): Για κατανάλωση 0-150 κιλοβατώρες, επιδότηση 185 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για την κατανάλωση 151-300
κιλοβατώρες, επιδότηση 140 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Πάνω από τις 300
κιλοβατώρες, η επιδότηση ορίζεται
στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Οικιακά τιμολόγια (μη κύριες κατοικίες): 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα για

όλη την κατανάλωση.
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ):
195 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ανεξαρτήτως κατανάλωσης,
Επαγγελματικά τιμολόγια: 100 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Για επιχειρήσεις
έως 35 kVA και αρτοποιεία, πρόσθετη
επιδότηση 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις φυσικού αερίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστεί η επιδότηση 20
ευρώ ανά μεγαβατώρα, για οικιακούς
και μη οικιακούς καταναλωτές.

Δεν αλλάζουν τα ποσοστά
απορρόφησης
των ανατιμήσεων Τι θα ισχύσει τον Ιούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει: Απανθρακοποίησημε ή χωρίς κινητήρες εσωτερικής καύσης
Μία εκ των κρισιμότερων ψηφοφοριών του FitFor55 αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου στις 7 Ιουνίου, η οποία πρόκειται
να κρίνει την τύχη των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICEs), και την πιθανή κατάργηση
των νέων πωλήσεών τους από το 2035, σύμφωνα με
την πρόταση της Επιτροπής.
Ενόψει της συζήτησης την ερχόμενη βδομάδα,
εκατό και πλέον ευρωπαϊκοί φορείς και εταιρείες
από τους κλάδους της ενέργειας και των μεταφορών
συνέταξαν ανοιχτή επιστολή προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, αιτούμενοι να ανα-

γνωριστεί η συμβολή των ανανεώσιμων καυσίμων
στη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα οχήματα.
Για το θέμα αυτό, υπενθυμίζεται πως μια σημαντική μερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει στηρίξει την ίδια άποψη, προτείνοντας την υιοθέτηση ενός
εθελοντικού μηχανισμού ανταλλαγής πιστώσεων,
μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και των προμηθευτών καυσίμων. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού θα επέτρεπε τις πωλήσεις οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035, με την προϋπόθεση ότι τα αυτοκίνητα αυτά θα χρησιμοποιούν
υγρά καύσιμα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος

και όχι ορυκτά καύσιμα. Οι εταιρείες αναφέρουν πως
ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 100%
οδηγεί στην de facto απαγόρευση των οχημάτων με
κινητήρα εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων, και αντικατάστασή
τους από αμιγώς ηλεκτρικά. Για αυτό υποστηρίζουν
ότι εναλλακτική αποτελεί να δοθεί έμφαση στην
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές τόσο της
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των καυσίμων που
χρησιμοποιούνται στην αυτοκίνηση και όχι στην απαγόρευση ή την προώθηση μίας μόνο τεχνολογίας.
Μ. ΜΑΣΤ.
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«Απογειώνεται»
η επιβατική κίνηση
στο «Ελ. Βενιζέλος»
της Ρεγγίνας Σαβούρδου
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πάει ρεκόρ η κίνηση των επιβατών στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Μόνο τον μήνα Μάιο διακινήθηκαν συνολικά 2.051.439 επιβάτες, πλησιάζοντας έτσι κατά 90% τα
επίπεδα του 2019, που ήταν χρονιάορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.
Μπορεί να παραμένει μειωμένη κατά 10,2% σε σχέση με την κίνηση του
Μαΐου του 2019, καθώς όμως προχωρούμε προς τους μήνες αιχμής της
καλοκαιρινής περιόδου η κίνηση προοδευτικά ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με την επιβατική
κίνηση εσωτερικού να εμφανίζει μείωση κατά 4,3%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση κατά 12,8% σε σύγκριση με
το 2019.
Συνολικά, τους πρώτους πέντε μήνες του έτους η επιβατική κίνηση του
αεροδρομίου ανήλθε σε 6,5 εκατομ-

μύρια και παρέμεινε μειωμένη κατά
24,4% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω
από τα επίπεδα του 2019 κατά 16,9%,
ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 27,8%.
Και από τον μήνα Απρίλιο καταγράφηκαν τα σταθερά σημάδια ανάκαμψης, καθώς συνολικά διακινήθηκαν
1.685.646 επιβάτες, τη στιγμή που τον
αντίστοιχο μήνα του 2021 είχαν διακινηθεί μόλις 317.981 επιβάτες, σημειώνοντας αντίστοιχη αύξηση με το εντυπωσιακό ποσοστό 430,1%, παρέμεινε ωστόσο μειωμένη κατά 15,2% σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2019.

Οι Βρετανοί κάνουν τη διαφορά
Αλλάζει σταθερά η εικόνα στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και στις βασικές τουριστικές αγορές, όπως των
ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι
οποίες «στηρίζουν» το ελληνικό τουριστικό προϊόν και αυξάνουν τις εισερχόμενες πτήσεις τους. Σύμφωνα

με τα στοιχεία που διατηρεί ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών, από τις ΗΠΑ η
άνοδος των πτήσεων ανέρχεται στο
60% και από το Ηνωμένο Βασίλειο στο
13% σε σχέση με το 2019. Καλές επιδόσεις σημειώνονται όμως και από χώρες όπως η Αυστρία, από την οποία το
ποσοστό φτάνει στο +13%, αλλά και η
Γαλλία, που σημείωσε αύξηση στις
πτήσεις της προς την Ελλάδα στο 9%.
Συνολικά, τη φετινή θερινή περίοδο
το αεροδρόμιο της Αθήνας θα έχει
οκτώ νέους προορισμούς -Μπιλμπάο,
Μπέρμιγχαμ, Βοστόνη, Φλωρεντία,
Αϊντχόβεν, Λειψία, Νις και Τορίνο- και
έξι νέες αεροπορικές εταιρείες -Jet2,
Condor, Flyr, Air Albania, Euroflyer
και TUS Airways- με 44 νέα δρομολόγια προς τη χώρα μας.
Ο ΔΑΑ έχει επίσης ενεργοποιήσει
ένα φιλόδοξο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί το
αεροδρόμιο σε zero carbon, δηλαδή
σε αεροδρόμιο μηδενικών εκπομπών

ρύπων, από carbon neutral που είναι
σήμερα.
«Έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα
“Route 2025”, με το οποίο δεσμευόμαστε για την επίτευξη μηδενικού
αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το
2025», δήλωσε στο συνέδριο ITC 2022
ο πρόεδρος του ΔΑΑ Ριχάρδος Λαμπίρης, ο οποίος παρέθεσε τις απόψεις
του για την επίδραση της τεχνολογίας
και της καινοτομίας στις αερομεταφορές με τη χρήση των τεχνολογιών
blockchain και metaverse.

Μια ανάσα από τα επίπεδα
του 2019 τον Μάιο,
μήνα κατά τον οποίο
διακινήθηκαν πάνω από
2 εκατομμύρια επιβάτες

Αστυπάλαια: Έξυπνο και βιώσιμο νησί με ψηφιακές τεχνολογίες και πράσινη ενέργεια
Στην Αστυπάλαια θα λειτουργήσει
αποκλειστικά η νέα υπηρεσία μεταφορών κατά παραγγελία «Astybus», μια
υπηρεσία μεταφοράς μόνο με ηλεκτρικά οχήματα για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες του νησιού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες κάθε προσώπου ξεχωριστά και ανταποκρινόμενη στο σύνολο των αιτημάτων.
Τα ηλεκτρικά οχήματα «ID buzz» είναι εξελιγμένα

μοντέλα και επέστρεψαν στα ελληνικά
νησιά, αλλά χωρίς βενζίνη. Η πλατφόρμα είναι ένα ευφυές σύστημα μεταφορών με εξαιρετικές δυνατότητες,
ενώ και η υπηρεσία μετακίνησης κατά
παραγγελία, «on demand», σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων μετακίνησης, με αποτέλεσμα την ταχύτερη εξυπηρέτηση
και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
«Η Αστυπάλαια γίνεται σημείο αναφοράς σε παγ-

κόσμιο επίπεδο στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών,
στις υπηρεσίες κινητικότητας και στην πράσινη
ενέργεια», ανέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος ως προς τη μετατροπή του νησιού στο πρώτο «Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί» της Μεσογείου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων με σκοπό την ανάπτυξη
ενός δικτύου που θα συνδέσει και άλλα νησιά με τη
μητρόπολη με ένα νέο μεταφορικό μέσο, το υδροπλάνο.
Ρ.Σ.
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πάρχουν και όμιλοι που όχι μόνο δεν επηρεάζονται από τις κρίσεις, αλλά καταφέρνουν
και να αναπτύσσονται και να βελτιώνουν τις
οικονομικές τους επιδόσεις. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει αναμφίβολα ο Όμιλος Μυτιληναίος,
που κόντρα στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν
σε παγκόσμιο επίπεδο κατόρθωσε στο α’ τρίμηνο της
τρέχουσας χρήσης να καταγράψει αύξηση 80% στα
καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας.
Η επιτυχημένη στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Ευάγγελος Μυτιληναίος αποτυπώνεται στη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία του ομίλου, κάτι που
σχολιάζουν ιδιαιτέρως θετικά Έλληνες και ξένοι
αναλυτές.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

O επιχειρηματίας
των μεγάλων ντιλ

Πεισματάρης και επίμονος
Πεισματάρης και επίμονος, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μέχρι σήμερα δεν έχει χάσει καμία επιχειρηματική «μάχη». Ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση το 1978, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Μια επιχείρηση
που λειτουργούσε ως εταιρεία διαμεσολάβησης αλλά ήταν πνιγμένη στα χρέη. Αποφασισμένος να σώσει
την επιχείρηση, ρίχνεται με τα μούτρα στη δουλειά
και αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
σπουδές του σταδιακά μετατρέπει την εταιρεία διαμεσολάβησης σε εταιρεία εμπορίας και παραγωγής.
Παράλληλα, μάχεται για να μειώσει τα δάνεια της
εταιρείας και το πετυχαίνει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ορόσημα
Χρονιά-σταθμός το 1998, όταν εξαγοράζει την ιστορική αλλά φθίνουσα τότε βιομηχανία ΜΕΤΚΑ. Επρόκειτο για επιθετική εξαγορά, αφού ο Μυτιληναίος
αγόρασε μέσα από το χρηματιστήριο το μεγαλύτερο
φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της Motor
ποσοστό της εταιρείας πριν έρθει σε συμφωνία με
Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
τους πρώην ιδιοκτήτες της. Την ίδια χρονιά εξαγόραΤο 2009 ο Όμιλος Μυτιληναίος και η Motor Oil ενώσε το μεταλλουργικό συγκρότημα παραγωγής ψευνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της αγοράς Φυσιδαργύρου και μόλυβδου SOMETRA SA στη Ρουμακού Αερίου. Οι Όμιλοι Motor Oil και Μυτιληναίος
νία. Το 2005 αποκτά την Αλουμίνιον της Ελλάδος και
ανακοινώνουν από κοινού σύσταση εταιρείας με
την επόμενη χρονιά εξαγοράζει
σκοπό την εισαγωγή και εμπορία
Γράφει
τις εταιρείες Δέλτα Project και
Φυσικού Αερίου σε κάθε του
η Αμαλία Κάτζου
Spider Ενεργειακή, με προσαμορφή (LNG, CNG κ.λπ.).
νατολισμό στην αγορά ΑνανεώΤο 2010 απελευθερώνεται η
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
αγορά φυσικού αερίου και ο
amaliakatzou@gmail.com
Το 2007 ιδρύει την Endesa HelΌμιλος Μυτιληναίος γίνεται ο
las, κατόπιν συμφωνίας με την
πρώτος ιδιώτης που προχωρά
ισπανική Endesa Europa, ενώ παράλληλα ολοκληστην προμήθεια ΥΦΑ. Το πρώτο φορτίο ΥΦΑ για λογαρώνει την τριπλή συγχώνευση μέσω απορρόφησης
ριασμό του ομίλου καταφτάνει στις εγκαταστάσεις
των εταιρειών Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα
της Ρεβυθούσας τον Μάιο του 2010.
Project από τον Όμιλο Μυτιληναίος.
Στη συνέχεια, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διαβλέΑκολουθεί το 2008, όταν η μονάδα συμπαραγωγής
ποντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην αγορά ηλεηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) εισέρχεται σε
κτρικής ενέργειας συμφωνεί με την Enel για την εξαφάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Η συγκεκριμένη
γορά του μεριδίου 50,01% στην Endesa Hellas, γίνεμονάδα ισχύος 334MW αποτελεί την πρώτη θερμική
ται ο μοναδικός μέτοχος της Endesa Hellas, η οποία
μονάδα του Ομίλου Μυτιληναίος που θα ενταχθεί στο
και μετονομάζεται σε Protergia, και εδραιώνει τη θέεθνικό σύστημα.
ση της ως του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού
Και τα deals συνεχίζονται, με τη Μυτιληναίος ΑΕ να
ενέργειας στην Ελλάδα.
ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας (Joint Venture Agreement) με τη Μotor Oil για την από κοινού καΗ μεγάλη συγχώνευση
τασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας
Το 2015 ο όμιλος ιδρύει την εταιρεία ΜΕΤΚΑ EGN συνδυασμένου κύκλου ισχύος 437MW με καύσιμο
νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά μεγάλων φωτο-

βολταϊκών έργων. Παράλληλα, η εταιρεία Μ&Μ Gas
εισέρχεται στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου με
την πώληση των πρώτων ποσοτήτων αερίου σε καταναλωτές που δραστηριοποιούνται στα όρια των ΕΠΑ
και έγιναν επιλέγοντες πελάτες με τον ν. 3428/2015
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». Ο όμιλος
πλέον έχει γιγαντωθεί, με αποτέλεσμα τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη Μυτιληναίος το
2016. Την ίδια χρονιά υπογράφεται η σημαντική σύμβαση 7ετούς διάρκειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Protergia, η οποία από
τότε αυξάνει διαρκώς το μερίδιό της στην αγορά.
Αναφορικά με το μυστικό επιτυχίας του Ευάγγελου
Μυτιληναίου, ο οποίος κατάφερε από μια μικρή υπό
κατάρρευση εταιρεία να δημιουργήσει έναν κολοσσό
που απασχολεί περί τις 6.000 εργαζομένους, το έχει
αποκαλύψει εμμέσως ο ίδιος το 2018 μιλώντας σε
ένα συνέδριο: «Εμείς μπορεί να δουλέψαμε στο εξωτερικό, αλλά άνθρωποι γίναμε στην Ελλάδα. Κάποια
στιγμή πρέπει να γυρνάς στην πατρίδα σου κάτι από
αυτά που σου έχει δώσει».

Το μυστικό της επιτυχίας πίσω από
τον κολοσσό των 6.000 εργαζομένων
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ΧΑ: Οι διεθνείς αγορές, οι επιλεκτικές
τοποθετήσεις και η ανησυχία

Στην πρώτη θέση μεταξύ των
χρηματιστηριακών η Πειραιώς

Ο

ι διεθνείς αγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν τον
βασικό διαμορφωτή της τάσης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με
τους αναλυτές να μην αποκλείουν
από τη μία επιμέρους επιλεκτικές
τοποθετήσεις σε μετοχές εισηγμένων που εσωκλείουν κάποιου είδους είδηση-εξέλιξη και από την
άλλη κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Παράλληλα, υπάρχει προβληματισμός για ενδεχόμενη σταδιακή
συρρίκνωση του τζίρου και επιστροφή σε συνεδριάσεις πολύ χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας που θα οδηγήσουν την αγορά σε
απαξίωση. Τεχνικά ανησυχητική ένδειξη για τον γενικό δείκτη θα αποτελέσει το κλείσιμο χαμηλότερα των
893 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-

δων), καθώς θα μπουν σε δοκιμασία
οι επόμενες στηρίξεις στις 887 - 877
(συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών και οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών),
847, 838 και 832 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών). Οι αντιστάσεις

στις 899, 904, 944 και 950 μονάδες.
Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στις
832 μονάδες, θα είναι θέμα χρόνου
η δοκιμασία της ζώνης 818 - 794,
την οποία υπερασπίζονται οι δύο
ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Μυτιληναίος: «Πάνω από 260 εκατ. τα καθαρά κέρδη»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Mytilineos όχι μόνο θα επιτύχει τον στόχο που είχε θέσει για τη χρήση του 2022, αλλά και θα τον ξεπεράσει, όπως
σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω στόχος
είχε ανακοινωθεί στην περσινή γενική συνέλευση, με τον
επικεφαλής της Mytilineos να σημειώνει τότε πως στη
χρήση του 2022 θα διπλασιαστούν τα καθαρά κέρδη του
2020, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 130 εκατ. ευρώ. «Επιδεικνύοντας τρομερή ανθεκτικότητα, είναι σε θέση σήμερα να προβλέψει ότι θα ξεπεράσει το προσδοκώμενο νούμερο. Το 2022 η καθαρή κερδοφορία θα υπερβεί τα 260
εκατ. ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται, τέλος, ότι η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των 0,39 ευρώ που είχε ανακοινωθεί αρχικά, για τη χρήση του 2021.

Lidl Ελλάς: Επένδυση 4 εκατ. για το νέο κατάστημα στη Ραφήνα
Η Lidl Ελλάς εγκαινίασε την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 το εκ νέου κατασκευασμένο κατάστημά της στη Ραφήνα, επί της λεωφόρου
Χρυσοστόμου Σμύρνης & Έλλης Αλεξίου, στο
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του δικτύου της.
Η επένδυση ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: κατεδάφιση και
εκ νέου κατασκευή, αναδιάταξη του χώρου
πώλησης για πιο άνετες και ευχάριστες αγορές, νέες υπερσύγχρονες ψυκτικές μονάδες
για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα και
διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των
χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ελληνικών και ξένων, διατήρησε η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ τον Μάιο με μερίδιο αγοράς της
τάξης του 22%. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αθροιστική
αξία των συναλλαγών της εταιρείας τον
προηγούμενο μήνα ανήλθε σε 1,01 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities με μερίδιο 19,50% και στην
τρίτη θέση η Euroxx Χρηματιστηριακή με
μερίδιο αγοράς 12,89%. Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είχε
επίσης την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς
24,05% και αθροιστική αξία συναλλαγών
ύψους 4,48 δισ. ευρώ.

Alpha Αστικά Ακίνητα:
Ο Ιωάννης Γκάνος νέος CEO
Η εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε κατά την 1η/6/2022 και σε συνέχεια της από 31/5/2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε τον
Ιωάννη Γκάνο ως νέο μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους
Αλέξανδρου Χουσάκου, τον οποίο όρισε
και νέο διευθύνοντα σύμβουλο. Η ως άνω
εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καινούργιος CIO
στην Εθνική Ασφαλιστική
Στο στελεχιακό της δυναμικό καλωσορίζει η Εθνική Ασφαλιστική τον Αχιλλέα
Σωφρονίου ως υπεύθυνο Επενδύσεων
(Chief Investment Officer - CIO). Όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ.
Σωφρονίου έρχεται από το Λονδίνο με 16
χρόνια υπηρεσίας στον χώρο των παγκόσμιων αγορών και εξειδίκευση στον
ασφαλιστικό τομέα, ενώ διαθέτει εμπειρία
στη διαχείριση χαρτοφυλακίων σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια και δικαιοδοσίες (πχ, Solvency II, FINMA, Bermuda).
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Ψηφιακή πλατφόρμα και app για
τους ασφαλισμένους της Υδρογείου

PwC Ελλάδας: Διπλή
βράβευση για τον περιορισμό
της Covid στην εργασία
Στα βήματα εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος της επιχείρησης
Βασίλης Μπαλούρδος από το βήμα του 5ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2022, που
διοργανώθηκε από τις ιστοσελίδες ypodomes.com
και metaforespress.gr. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον Ψηφιακό Ταχυδρόμο, στις Έξυπνες Θυρίδες και στο Smart Queuing (προκαθορισμένο ραντεβού για εξυπηρέτηση από ταχυδρομικό κατάστημα). Για τον Ψηφιακό Ταχυδρόμο τόνισε ότι ο εργαζόμενος των ΕΛΤΑ θα έχει στη διάθεσή του λογισμικό και συσκευές, που θα του παρέχουν αυξημένες
δυνατότητες. Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι τα νέα
ψηφιακά καταστήματα, τα Smart Lockers, στα
οποία ο πελάτης των ΕΛΤΑ θα μπορεί να παραδίδει
ή να παραλαμβάνει το αντικείμενο, το πακέτο ή την
αλληλογραφία του. Η τρίτη είναι το Smart Queuing,
το οποίο είναι σύστημα μέσω του οποίου οι πελάτες
θα μπορούν να προκαθορίσουν το ραντεβού τους
σε ένα κατάστημα ΕΛΤΑ στον χρόνο που επιθυμούν
για εξυπηρέτηση. Όλα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2022.

Η Sunlight υπερδιπλασιάζει την
παραγωγή ανακύκλωσης μολύβδου

Η PwC Ελλάδας έλαβε δύο
βραβεία στη
διοργάνωση για
την ανακοίνωση των Health and Safety
Awards, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα
30 Μαΐου στο Μουσείο Οίνου. Η βράβευση
αφορά ενέργειες που πραγματοποίησε η εταιρεία για τη διαχείριση της πανδημίας και την
εξασφάλιση ενός πιο ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, η PwC Ελλάδας διακρίθηκε με silver βραβείο στην κατηγορία
«Δράσεις πρόληψης Covid-19», που αφορά το
πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας της εταιρείας, το οποίο προσαρμόστηκε ταχύτατα, προκειμένου να απαντήσει στις
απαιτήσεις των συνθηκών της πανδημίας.
Έχοντας ως κύριο μέλημα την προστασία των
ανθρώπων της από την Covid-19, η εταιρεία
προέβη σε εφαρμογή μιας μεγάλης γκάμας
μέτρων και πρωτοβουλιών με σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας των ανθρώπων, των συνεργατών, των επισκεπτών και των
προμηθευτών της.

CNP Assurances: Πιστοληπτική
αξιολόγηση Α1 από τη Moody’s

Με αφορμή τον 50ό εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η Sunlight
Group ανακοίνωσε τα σχέδιά της για υπερδιπλασιασμό της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας
της μονάδας ανακύκλωσης που λειτουργεί στην
Κομοτηνή έως το 2025: από 45.000 τόνους μαλακού μολύβδου και κραμάτων μολύβδου σε 100.000
τόνους. Η Μονάδα Ανακύκλωσης Μπαταριών της
Sunlight Group είναι η πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος στην Ευρώπη, με πιστοποίηση του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Moody’s επιβεβαιώνει
την
ισχυρή οικονομική ευρωστία
της CNP Assurances, του γαλλικού πολυεθνικού ασφαλιστικού κολοσσού, στον οποίο ανήκει κατά 100% ο κυπριακός ηγετικός Ασφαλιστικός Όμιλος CNP CYPRUS, αποδίδοντας στη
CNP Assurances την υψηλή βαθμολογία Α1
(με σταθερή προοπτική). Στο δελτίο τύπου που
δημοσίευσε τη Δευτέρα 30 Μαΐου, η Moody’s
υπογράμμισε «την πολύ ισχυρή θέση του ομίλου στη γαλλική αγορά ασφάλισης ζωής, το
χαμηλό προφίλ κινδύνου και το πολύ σταθερό
επίπεδο κερδοφορίας».

Μια σύγχρονη και
εμπλουτισμένη
ασφαλιστική εμπειρία
προσφέρει
στους ασφαλισμένους της η Υδρόγειος Ασφαλιστική μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και του app My
Ydrogios. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό
εργαλείο που παρέχει διευκόλυνση και αμεσότητα σε ό,τι αφορά την ασφάλισή τους, τη
σχέση και την επικοινωνία τους με την εταιρεία και τον ασφαλιστικό τους διαμεσολαβητή, από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Η
πρόσβαση γίνεται είτε από υπολογιστή στο
my.ydrogios.gr είτε από tablet ή smartphone
με δωρεάν λήψη της σχετικής εφαρμογής από
τα Google Play και Apple Store. Με την εγγραφή και σύνδεσή του στο «My Ydrogios», ο
ασφαλισμένος της Υδρογείου Ασφαλιστικής
διαθέτει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε μια
σειρά από δυνατότητες που αφορούν τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αποζημιώσεις του, καθώς και χρήσιμες υπηρεσίες.

H Danone Nutricia Ελλάδος
ανέλαβε τη διανομή της Danone
Η εταιρεία Danone Nutricia Ελλάδος ανακοινώνει ότι ακολουθώντας την παγκόσμια
στρατηγική της εταιρείας αναλαμβάνει την
εμπορία και διανομή των Γαλακτοκομικών &
Φυτικών προϊόντων της Danone σε Ελλάδα
και Κύπρο, επιπλέον των προϊόντων βρεφικής και ειδικής διατροφής που ήδη διαχειρίζεται. Η εταιρεία Danone προχώρησε σε
μια παγκόσμια αναδιοργάνωση, επενδύοντας στις τοπικές αγορές και στην Ελλάδα με
στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των κατηγοριών και καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και πελατών.

Ideal Holdings: Δρομολογεί
νέες επενδύσεις
Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται η εισηγμένη
Ideal Holdings, έτοιμη να προχωρήσει σε δύο
νέες επενδύσεις μέχρι το τέλος του έτους, εκ
των οποίων η μία θα αφορά τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings,
στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων για
το 2022 η εταιρεία θέτει ως στόχους την ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του Ιουνίου τής εξαγοράς της Coleus Packaging με έδρα τη Νότια
Αφρική, να προχωρήσει σε μια επένδυση στον
τομέα της κυβερνοασφάλειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Εντός του 2022
ο Ψηφιακός Ταχυδρόμος
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EΝΕΡΓΕΙΑ

Η Πελοπόννησος
αντιμέτωπη
με ερημοποίηση
Βάσει νέων δεδομένων,
που θα παρουσιαστούν
προσεχώς στη δεύτερη
έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος, το συνολικό
κόστος για τη χώρα μας
από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής,
μέχρι το 2100, θα είναι
πολλαπλάσιο των 700 δισ.
δολαρίων,
όπως είχε εκτιμηθεί το
2011, στην πρώτη επίσημη
αναφορά του ιδρύματος

Π

ολλαπλασιάζεται το κόστος
για τη χώρα μας μέχρι το
2100 από την κλιματική αλλαγή, βάσει νέων δεδομένων που θα παρουσιαστούν προσεχώς
στη επόμενη έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία εκτιμούσε το 2011
ότι θα ήταν 700 δισ. δολάρια, δήλωσε
ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Αθηνών, καθηγητής Φυσικής της
Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας Χρήστος Ζερεφός, κατά την παρουσίαση,
στο μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών,
σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο: «Υδροκλιματικά,
Βιοκλιματικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου – από το Παρελθόν στο Μέλλον».
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και
επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, είπε ο κ.
Ζερεφός, αναφέροντας ενδεικτικά τον
κλάδο των ασφαλειών, στον οποίο οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν κοστίσει παγκοσμίως τα τελευταία 50
χρόνια 1 τρισ. δολάρια (σ.σ.: σύμφωνα
με έκθεση των Capgemini SE –πολυεθνική εταιρεία συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών– και την European Financial
Management Association [Efma], οι
ασφαλίσεις από τις απώλειες φυσικών
καταστροφών, ως αποτέλεσμα της
κλιματικής αλλαγής, έχουν αυξηθεί
κατά 250% τα τελευταία 30 χρόνια).
Απειλή ερημοποίησης
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
τόνισε: «Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της αποτυπώνονται ήδη στην
Ελλάδα (το 40% της χώρας απειλείται

Παναγιώτης Νίκας, περιφερειάρχης
Πελοποννήσου

με ερημοποίηση), αλλά και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μια σημαντική
επίπτωση από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή είναι και η επαπειλούμενη ερημοποίηση κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Περιφέρειας της
Πελοποννήσου. Δυστυχώς, όλοι οι δείκτες ερημοποίησης δείχνουν να χειροτερεύουν, καθώς οδεύουμε προς το
μέσον του 21ου αιώνα. Η αύξηση της
θερμοκρασίας, η μείωση των βροχοπτώσεων αλλά και η αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων κλι-

Σε μελέτη που εκπονήθηκε από το «Κέντρο Έρευνας
Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της
Ακαδημίας Αθηνών», σε συνεργασία με την ομώνυμη
περιφέρεια, καθίσταται σαφές ότι κατά τις «επερχόμενες
δεκαετίες κυρίως οι ανατολικές περιοχές της
Περιφέρειας Πελοποννήσου θα είναι ευάλωτες στα
ακραία φαινόμενα που θα προκύψουν από την
εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή»
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ματικών καταστάσεων είναι φαινόμενα
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να
έχουμε μια πλήρη εικόνα, προχωρήσαμε στη σύνταξη εκτενούς μελέτης
ενός σχεδίου για την προσαρμογή της
περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή,
ένα έργο του ακαδημαϊκού Χρήστου
Ζερεφού και των συνεργατών του».
Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου,
συνέχισε ο κ. Νίκας, «έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς απέναντι στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής
αλλαγής, σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της, με έμφαση
στον αγροτικό τομέα. Έμφαση δίνουμε
και στον τουρισμό, που αναμένεται ότι
θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
περιφέρειά μας. Τόσο τα αγροτικά προϊόντα όσο και ο τουρισμός θα πρέπει να
εκσυγχρονισθούν από πλευράς υποδομών και εφαρμογής σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για την αύξηση
της απόδοσης στη γεωργία και στην
επιχειρηματικότητα. Η θωράκιση με τα
εγγειοβελτιωτικά έργα και τις παρατηρήσεις της εκτενούς μελέτης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα αποτελέσει
ένα σημαντικό ανάχωμα ανακούφισης
από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Ο
προγραμματισμός μας, μετά την πλήρη
απολιγνιτοποίηση των πεδίων της ΔΕΗ
–έχει πορεία 10 χρόνων, με έμφαση
στην περίοδο 2015-2019–, θα πρέπει
να γίνει με τις σημαντικές ικανότητες
και δυνατότητες που παρέχει η παράδοση της Πελοποννήσου. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα διατηρήσουν το
βιοτικό επίπεδο και το ακαθάριστο
προϊόν της Περιφέρειας θα πρέπει να
στοχεύουν και στις σύγχρονες μεθόδους γεωργικής παραγωγής αλλά και
στον τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν λύσεις για το εγγύς μέλλον». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από τις
δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας
και περιλαμβάνει τους νομούς: Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας
και Μεσσηνίας. Οι Νομοί Αχαΐας και
Ηλείας, αν και βρίσκονται στην Πελοπόννησο, ανήκουν στην Περιφέρεια
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Δυτικής Ελλάδας. Έδρα της Περιφέρειας είναι η Τρίπολη και μεγαλύτερη
πόλη η Καλαμάτα.
Αποκατάσταση υποδομών
Το κόστος για την αποκατάσταση, μόνο των υποδομών, που αναλογεί στην
περιφέρειά μας από τις περσινές περιβαλλοντικές καταστροφές (όχι δηλαδή
των καμένων δασών από πυρκαγιές,
την επαναφορά των παρόχθιων συστημάτων, την αποκατάσταση εδαφών
από πλημμύρες κ.λπ.) είναι μεγάλο,
μας είπε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, δίνοντας κάποια στοιχεία για τις
κινήσεις που έχει κάνει η περιφέρεια
σε επίπεδο δαπανών εκταμίευσης κονδυλίων: «Δαπάνες έκτακτης ανάγκης,
μηχανήματα έργου, διαμονές πυροσβεστών και ζωοτροφές 700.000 ευρώ. Σε 452 αγροτικές εκμεταλλεύσεις
έχουν δοθεί περίπου 3,5 εκατ. από την
κρατική αρωγή και εκκρεμούν οι τελικές εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ. Επίσης

εκκρεμούν οι εκτιμήσεις για 900 αιτούντες που δεν είναι κύριο επάγγελμά
τους η αγροτική δραστηριότητα. Για
υποδομές οδικού δικτύου και δομών
αναμένουμε 28 εκατ. από το υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης από το υπουργείο Εσωτερικών έχουν εκταμιευτεί
ήδη περίπου 5 εκατ. για πρώτες ανάγκες, καθαρισμούς, άμεσες αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου, για τα δασαρχεία και αντιδιαβρωτικά έχουν
εκταμιευτεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Βυτίνας 1,8 εκατ. και Γυθείου 1,2 εκατ. ευρώ».
Διαβάζοντας το σύγγραμμα της πολυσέλιδης μελέτης, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του καπετάν Βασίλη Κωνσταντόπουλου, καθίσταται σαφές ότι οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
πλήττουν τους βασικότερους τομείς
της οικονομίας και της ζωής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δυστυχώς, μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν και τα μνημεία
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

EΝΕΡΓΕΙΑ

Με επίκεντρο
το περιβάλλον
Η μελέτη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου «είναι αφιερωμένη στη μνήμη του καπετάν Βασίλη Κωνσταντόπουλου, δημιουργού του “Costa Navarino”, χάρη στις
περιβαλλοντικές ανησυχίες του ιδίου και των διαδόχων του, ιδιαίτερα του
Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, ήρθαν πολύ κοντά η
Μεσσηνία με την υπόλοιπη
Ευρώπη, μέσω της Ακαδημίας Αθηνών και του κέντρου Bert Bolin του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, δίνοντας το έναυσμα
ενδελεχών μετρήσεων και
δεκάδων εργασιών με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον τόπου».
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MultiMEDIA
Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η Μπακοδήμου συζητά με τον ΣΚΑΪ
για εκπομπή στην ώρα της Μαλέσκου
Η αναζήτηση παρουσιαστή για την κάλυψη της ζώνης
12.00-14.00 στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ συνεχίζεται. Ωστόσο, η συζήτηση με τη Μαρία Μπακοδήμου αποκτά
ένα σχετικό προβάδισμα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό
επίπεδο συνομιλιών, χωρίς όμως να έχουν ακόμη συμφωνήσει. Οι πρώτες σκέψεις είναι να αναλάβει η Μαρία Μπακοδήμου τη συγκεκριμένη ζώνη με μια εκπομπή ψυχαγωγικού
περιεχομένου, για την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να
έχει και δόσεις επικαιρότητας. Όλα τα ενδεχόμενα είναι
ανοιχτά για την ώρα, αν και ο ΣΚΑΪ θέλει να συμπληρώσει το
συντομότερο δυνατό το παζλ του προγράμματός του για την
επόμενη σεζόν. Στη συγκεκριμένη ώρα έπαιζε μέχρι τώρα η
εκπομπή «Love It» με την Ιωάννα Μαλέσκου.

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...

Q

Φουντώνουν και πάλι οι φήμες για το «All Star Survivor» και τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
Αν ο Ατζούν Ιλιτζαλί πάρει την απόφαση να επιστρέψει του χρόνου με την All Star έκδοση του
reality επιβίωσης, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα
θελήσει να έχει μόνο τους καλύτερους και πιο
δημοφιλείς στο κοινό πρώην παίκτες. Η άρνηση
του Ντάνου να πάρει μέρος ως παίκτη επαναφέρει το σενάριο της παρουσίασης, γεγονός
που φέρνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον
Γιώργο Λιανό.

Χωρίζουν ΚΑΙ τηλεοπτικά Φαίη - Γιώργος

Μ

ε το τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν Φαίη Σκορδά και
Γιώργος Λιάγκας χωρίζουν και
από Σεπτέμβρη επιστρέφουν ο
καθένας με δική του εκπομπή.
Αυτό φαίνεται πως θα είναι και
το τέλος του θρίλερ που ζει ο
ΑΝΤ1 τους τελευταίους μήνες.
Αν και στις πρώτες συζητήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο
οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να συνεχίσουν κανονικά τη συνεργασία τους, η επικαιρότητα
που ακολούθησε και η αλλαγή στο περιεχόμενο της εκπομπής έφεραν τα πρώτα προβλήματα. Η Φαίη Σκορδά επέμεινε πως επιθυμεί την επιστροφή της στο καθαρόαιμο ψυχαγωγικό πρωινό με τη γνωστή θεματολογία και τις εμπορικές τοποθετήσεις. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας δεν
φάνηκε διατεθειμένος να εγκαταλείψει την επικαιρότητα -

το ακριβώς αντίθετο, ζήτησε δική του εκπομπή.
Και ενώ ο ΑΝΤ1 επέμεινε να
συνεχίσουν μαζί, προκαλώντας
έντονη δυσαρέσκεια ειδικά στη
Φαίη Σκορδά, τελικά έκανε πίσω. Έτσι, ο Γιώργος Λιάγκας θα
παραλαμβάνει τη σκυτάλη από
τον Γιώργο Παπαδάκη στις 9.30
-ίσως και νωρίτερα- και θα την
παραδίδει στις 11 στη Φαίη
Σκορδά, η οποία θα ολοκληρώνει την εκπομπή της στις 13.00.
Οι δύο εκπομπές θα έχουν
διαφορετικούς συνεργάτες, με τον Τάσο Τεργιάκη και τη
Φωτεινή Πετρογιάννη να παραμένουν στον Γιώργο Λιάγκα.
Η Φαίη Σκορδά θα έχει νέα πρόσωπα μπροστά και έχει αρχίσει ήδη η αναζήτηση. Όπως μαθαίνουμε, τα συμβόλαια
βρίσκονται στα χέρια των δικηγόρων και το επόμενο διάστημα αναμένονται οι υπογραφές.

Προβληματισμός στο Open
για τη μεσημεριανή ζώνη
Τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης έφεραν
και αλλαγή πλάνου στο Open. Σχεδιάζεται
λοιπόν η εκπομπή που παρουσιάζει η Μάριον Μιχελιδάκη, η οποία παραμένει στη
συγκεκριμένη ζώνη, να αποκτήσει περισσότερο κοινωνικό περιεχόμενο με στοιχεία επικαιρότητας. Για τον λόγο αυτόν
αποφασίστηκε να ακολουθεί νέα εκπομπή
αμέσως μετά με παρουσιάστρια την Ίνα Ταράντου. Για την ώρα, δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύφος του προγράμματος,
αλλά σίγουρα θα είναι εναλλακτικό ώστε να
ταιριάζει στην παρουσιάστρια. Αυτό το διάστημα βολιδοσκοπούνται δημοσιογράφοι
για τη στελέχωση της εκπομπής.

Η ΕΡΤ «μεγαλώνει»
και ενισχύει το «Στούντιο 4»
Η ΕΡΤ ζήτησε πριν από
λίγες μέρες από τη
Νάνσυ Ζαμπέτογλου
και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να μεγαλώσουν την εκπομπή
τους σε διάρκεια. Αν η
απόφαση εγκριθεί από το ΔΣ, το «Στούντιο 4» του
χρόνου θα μεταδίδεται 4 με 7 και θα εμπλουτιστεί
με νέες στήλες και αρκετές ζωντανές συνδέσεις.
Κουβέντα γίνεται και για ψυχαγωγική εκπομπή
στην πρωινομεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ1, αν και
αυτό δεν μοιάζει εύκολα εφικτό να συμβεί στην
προεκλογική περίοδο που έρχεται.



Πού θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν
το «Dot»; Η πρώτη συνάντηση του
ΣΚΑΪ με τη Νάντια Μπουλέ και τον Μίνω
Θεοχάρη έγινε μέσα στην εβδομάδα σε θετικό κλίμα. Πέρα από αυτό όμως, καμία
συγκεκριμένη απόφαση δεν λήφθηκε.
Έτσι δεν θα μας ξαφνιάσει αν δούμε του
χρόνου την εκπομπή σε νέα τηλεοπτική
στέγη.

Q

Δεν συζητούν με το Open η Ράνια Θρασκιά
και η Έλενα Χριστοπούλου, όπως κυκλοφόρησαν οι φήμες τις τελευταίες μέρες.



Ανανέωσε τη συνεργασία του με
τον ΑΝΤ1 ο Νίκος Χατζηνικολάου για τα επόμενα
δύο χρόνια. Ο δημοσιογράφος θα συνεχίσει με
την παρουσίαση στο
κεντρικό δελτίο, το
«Ενώπιος Ενωπίω» αλλά
και με πολιτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου.

Q

Για τις 15 Ιουνίου προγραμματίζεται ο τελικός του «MasterChef». Η ανακοίνωση του
μεγάλου νικητή θα γίνει ζωντανά.



Πήραν το «πράσινο φως» τρία προγράμματα της ΕΡΤ για την επόμενη
σεζόν: η αστυνομική σειρά με τον Σπύρο
Παπαδόπουλο «Κάνε ότι κοιμάσαι», η μουσική σειρά «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά και ο τρίτος κύκλος της σειράς «Τα
καλύτερα μας χρόνια».
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το DS 4
1,5 BlueHDi EAT8 με 130 ίππους!

POLITICAL AUTO

Τ

ο ολοκαίνουργιο DS 4 αποτελεί μια εναλλακτική premium οικογενειακή επιλογή με μοναδική αισθητική και πολυτέλεια, crossover
χρηστικότητα και hitech τεχνολογίες.
Όταν, δε, πρόκειται και για την πετρελαιοκίνητη έκδοση, τότε σίγουρα θα εκτιμήσει δεόντως κανείς το
ελάχιστο κόστος χρήσης, την τεράστια αυτονομία κίνησης από φουλάρισμα σε φουλάρισμα και, βέβαια, την
υψηλή μεταπωλητική αξία που έχει το γαλλικό μοντέλο
έπειτα από αρκετά χρόνια χρήσης. Στα παραπάνω θα
πρέπει να αναφέρουμε και τα χαμηλά ετήσια τέλη κυκλοφορίας, που κυμαίνονται στα μόλις 80 ευρώ.
Το DS 4 είναι το πιο ξεχωριστό DS που έχει υπάρξει
μέχρι σήμερα και σίγουρα θα προσελκύσει καταναλωτές από τις ανταγωνιστικές Mercedes-Benz και BMW,
καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές θα ανακαλύψουν ότι η
ποιότητα, η φινέτσα και η αξιοπιστία μπορεί να μην κοστίζουν τελικά τόσο ακριβά. Άλλωστε, η τιμή εκκίνησης
από 28.900 ευρώ για τη βενζινοκίνητη έκδοση του DS 4
με τους 130 ίππους και οι 31.400 ευρώ για την diesel
έκδοση των 130 ίππων σίγουρα αποτελούν δέλεαρ για
τους υποψήφιους αγοραστές premium αυτοκινήτων…

Μοναδική σχεδίαση
Το DS 4 σχεδιάστηκε για να επαναπροσδιορίσει τις
βασικές αρχές της κατηγορίας των Premium C μοντέλων και απευθύνεται σε πελάτες που προσελκύονται
από δύο σχήματα αμαξώματος: το νέο ελκυστικό Coupé-SUV και το παραδοσιακό συμπαγές hatchback.
Το νέο γαλλικό μοντέλο έχει εξαιρετικά ισορροπημένες αναλογίες και το εμπρόσθιο μέρος χαρακτηρίζεται από νέα φωτιστική «υπογραφή». Οι πολύ λεπτοί
προβολείς συνδυάζονται με φώτα ημέρας που αποτελούνται από δύο γραμμές LED εκατέρωθεν.

Στο πίσω μέρος η οροφή κατεβαίνει πολύ χαμηλά σε
ένα έντονα κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ, που τονίζει την
κομψή και αεροδυναμικά αποδοτική σιλουέτα. Μια νέα
γενιά φωτεινής υπογραφής αποκαλύπτεται και στο πίσω μέρος με τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα.

ενός αυτόματου κιβωτίου με 8 σχέσεις. Ο οδηγός μπορεί να κινηθεί γρήγορα επιλέγοντας το πρόγραμμα
οδήγησης Sport ή οικονομικά έχοντας επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα Eco. Με την επιλογή Eco η κατανάλωση μπορεί να πέσει και κάτω από τα 5 λίτρα/100 χλμ.
με αποτέλεσμα η αυτονομία να ξεπερνά τα 900 χλμ.!

Μοναδική γαλλική πολυτέλεια
Το DS 4 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων με απρόσκοπτη αναγνωσιμότητα και κορυφαία εργονομία, με
κάθε μέρος να είναι ενσωματωμένο διαισθητικά τόσο
για τη λειτουργία όσο και για την εμφάνιση. Η αίσθηση
της αρμονίας στο εσωτερικό τονίζεται από εσωτερικό
ατμοσφαιρικό φωτισμό με δυνατότητα χρωματικής
επιλογής που μπορεί να εξατομικευτεί και να συμβάλει
στη συνολική αίσθηση ηρεμίας.
Οι διακόπτες σε σχήμα διαμαντιού για τα ηλεκτρικά
παράθυρα είναι τοποθετημένοι ψηλά στην πόρτα, ενώ
το κουμπί ρύθμισης των καθρεφτών είναι στο ταμπλό
πίσω από το τιμόνι. Η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών
είναι άριστα ενσωματωμένη στο ταμπλό και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ίδιο και οι κομψοί φυσικοί διακόπτες κάτω από αυτή για άμεση πρόσβαση στο μενού
του συστήματος κλιματισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι... αόρατοι αεραγωγοί του συστήματος
εξαερισμού DS Air που έχουν τοποθετηθεί ψηλά, ενώ
οι γρίλιες κατεύθυνσης δεν φαίνονται…

130 ίπποι
Το DS 4 της δοκιμής μας ήταν εφοδιασμένο με τον
εξαιρετικό πετρελαιοκινητήρα χωρητικότητας 1,5
BlueHDi, που αποδίδει 130 ίππους με 300 Nm ροπής
και συνδυάζεται με σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης
με υγρό εξάτμισης AdBlue.
Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω

Γαλλική άνεση
Το DS 4 σίγουρα σε εντυπωσιάζει από την πρώτη ματιά, με τις χειρολαβές να είναι «κρυμμένες» στις πόρτες και με το που πατά ο οδηγός το ξεκλείδωμα κάνουν
την εμφάνισή τους, όπως γίνεται άλλωστε και σε άλλα
μοντέλα της μάρκας ή σε ανταγωνιστικά premium
μοντέλα. Στον δρόμο το DS 4, παρά τα 1.400 κιλά του
αμαξώματος, απέδειξε ότι κινείται με άνεση και οικονομία, προσδίδοντας και ικανοποιητικές επιδόσεις χωρίς να υπάρχει αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το DS 4 αποδείχτηκε ευθύβολο, σταθερό και απόλυτα ασφαλές, ακόμη και όταν
το ταχύμετρο έχει ξεπεράσει τα 180 χλμ./ώρα χωρίς
μάλιστα να αντιλαμβάνονται οι επιβάτες την ταχύτητα
κίνησης! Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς
στροφές το γαλλικό μοντέλο θα εμφανίσει κάποιες κλίσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξελίσσονται
σε κάτι επικίνδυνο, καθώς τα περιθώρια πρόσφυσής
του είναι πολύ υψηλά.
Μέσα στην πόλη οι αναρτήσεις με τα γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και τον ημιάκαμπτο άξονα πίσω είναι
διακριτικά σφιχτές, ωστόσο έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα για να φιλτράρουν αποτελεσματικά τις διάφορες
ανωμαλίες του οδοστρώματος. Η διαδικασία παρκαρίσματος είναι εύκολη με τους αισθητήρες, αλλά η έλλειψη κάμερας οπισθοπορίας έκανε αισθητή την
απουσία της…

Βασιλάκης: «Το κράτος να “επιβάλει” τη συντήρηση στα παλαιά ΙΧ»
Στα προβλήματα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου αλλά και στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που καταγράφεται στις μεγαλουπόλεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) Γιώργος
Βασιλάκης, στο πλαίσιο του 5ου Auto Forum.
Ο πρόεδρος του ΣΕΑΑ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η χώρα μας διαθέτει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ, ακόμη και από άλλα κράτη-μέλη πολύ φτωχότερα
από την Ελλάδα. Είναι θεμιτό το γεγονός να δεχτούμε ότι δεν θα επιβληθούν αντικίνητρα στα παλαιά αυτοκίνητα, αφού δεν αντέχει η κοινωνία, αλλά δεν είναι εφικτό να

συνεχίσουμε να δεχόμαστε ότι δεν ελέγχονται. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει υποχρεωτική απόσυρση, θα πρέπει να επιτρέψουμε τη φυσική απόσυρση.
Όταν λέμε φυσική απόσυρση, εννοούμε ότι τα παλαιά οχήματα για να συντηρηθούν σωστά χρειάζονται πολλά χρήματα, οπότε οι ιδιοκτήτες τους για να γλιτώσουν
από τις δαπανηρές επισκευές συντήρησης τουλάχιστον στο εξωτερικό τα αποσύρουν από μόνοι τους.
Η ελλιπής συντήρηση των παλαιών οχημάτων προκαλεί αύξηση των επικίνδυνων
ρύπων που επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών, ιδίως των παιδιών».

ΡOLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 IOYNIOY 2022

40

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Πογιέτ: Ξεπατικούρα
Ρεχάγκελ και Σάντος

Σ

την εποχή του άκρατου ρεαλισμού και στο ποδόσφαιρο, η
Εθνική ομάδα ήταν περίπου υποφερτή κόντρα σε έναν αδύναμο αντίπαλο. Νίκησε 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στο
Μπέλφαστ, στο πρώτο παιχνίδι του Nations League και με τον αέρα της νίκης
θα παίξει αύριο, Κυριακή, με το Κόσοβο
στην Πρίστινα (21.45 Nova, Alpha).
Φιλοδοξία του ομοσπονδιακού τεχνικού Γκουστάβο Πογιέτ είναι τα
εθνικά χρώματα να παρουσιάσουν και
πάλι αυτό το κυνικό πρόσωπο στο γήπεδο, γιατί στο φινάλε «το αποτέλεσμα
μετράει». Είναι καθαρή ξεπατικούρα
των προπονητών των επιτυχιών του
παρελθόντος, Ότο Ρεχάγκελ και Φερνάντο Σάντος. Με νίκες… μισό - μηδέν
ξεκινούσαν οι περιπέτειες της Εθνικής στο Euro 2004 επί Γερμανού και
Euro 2012 επί Πορτογάλου.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης
πέτυχε ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας,
ένας «αποτυχημένος» των ελληνικών
γηπέδων, αλλά πρωταθλητής με την
Τράμπζονσπορ στην Τουρκία. Καλύτερος παίκτης της ασπρομπλέ φανέλας,
ο Μανώλης Σιώπης, συμπαίκτης του
Μπακασέτα στην Τραπεζούντα και
σούπερ αποτυχημένος στην Ελλάδα!
Οι Κοσοβάροι, ωστόσο, είναι τουλάχιστον μία κλάση ανώτεροι από
τους Βορειοϊρλανδούς, το απέδειξαν
προχθές, Πέμπτη, όταν νίκησαν 2-0
την Κύπρο στη Λευκωσία. Είναι παιδιά της μεγάλης σχολής των Γιουγκοσλάβων, που μπορεί να μην υφίστανται ως χώρα, αλλά η φιλοσοφία
παραμένει αναλλοίωτη στα κράτη
που προέκυψαν από τη διάλυση.
Οπότε, το παιχνίδι δεν θα έχει το χαρακτήρα fighting football, αλλά κυ-

ρίως τεχνικά χαρακτηριστικά. Θεαματικές αλλαγές ο Πογιέτ δεν πρόκειται να κάνει, πιθανόν να ξεκινήσει τον Τζορτζ Μπάλντοκ στη θέση
του δεξιού μπακ, αντί του Ρότα.
Όπως είναι γνωστό, ο Άγγλος Μπάλντοκ έχει γιαγιά Ελληνίδα και έτσι
απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής
στην Εθνική μας.
Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Βλαχοδήμος και την τετράδα της άμυνας
θα συμπληρώσουν οι Μπάλντοκ, Τσιμίκας, Χατζηδιάκος και Μαυροπάνος.
Στα χαφ ο Μπακασέτας είναι αδιαπραγμάτευτος, όπως και ο Σιώπης.
Τρίτος της παρέας ο Μπουχαλάκης.
Στην επίθεση ο Παυλίδης ενδεχομένως να αντικαταστήσει τον Γιακουμάκη και ο Χατζηγιοβάνης τον Λημνιό.
Αριστερά, κάτι σαν «ψευτοεπιθετικός» θα είναι ο Πέτρος Μάνταλος.

Το Nations League είναι ένας παράλληλος δρόμος για πρόκριση στα τελικά του Euro 2024 που θα γίνει στη
Γερμανία. Διαιτητής στην Πρίστινα θα
είναι ο Σκωτσέζος Τζον Μπίτον.
Μετά το ματς αυτό, η «γαλανόλευκη» υποδέχεται την Κύπρο (9/6) και
το Κόσοβο (12/6) στο Πανθεσσαλικό
του Βόλου.

Μετά το 1-0 επί
της Β. Ιρλανδίας, νίκη με…
μισό - μηδέν ο στόχος του
Ουρουγουανού τεχνικoύ
στο αυριανό ματς με
το Κόσοβο στην Πρίστινα
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Η

«Political», δύο εβδομάδες
περίπου πριν από την έναρξη
του ποδοσφαιρικού Euro
2020 το περασμένο καλοκαίρι, είχε αποκαλύψει τα σχέδια των Βορειομακεδόνων να αγνοήσουν τη Συμφωνία
των Πρεσπών και να κατέβουν στα γήπεδα
με την κλασική τους φανέλα, που έγραφε
«Μακεδονία» (ΦΦΜ/Φούτμπολ Φεντεράτσι Μακεντόνια), αλλά και να «σερβιριστούν» στο τουρνουά ως σκέτοι «Μακεδόνες». Έναν χρόνο μετά, δεν έχει αλλάξει
απολύτως τίποτα.
Στο παιχνίδι Βουλγαρία - Βόρεια Μακεδονία 1-1 προχθές, Πέμπτη, για το Nations
League, που τελεί υπό την αιγίδα της UEFA, η εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας έπαιξε ως «Μακεδονία». Και αν αυτό
μπορεί να θεωρηθεί μία, ακόμα, πρόκληση των Σκοπιανών, εντύπωση προκαλεί η
αδράνεια της υπερκείμενης ευρωπαϊκής
συνομοσπονδίας, UEFA, που αγνοεί μονίμως τις διαμαρτυρίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Στην
τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, όπως θα
έχετε δει, υπάρχουν πάνω αριστερά στην
οθόνη τα ακρωνύμια των χωρών. Για τη
Βόρεια Μακεδονία αυτό θα έπρεπε να είναι το «ΝΜ», που σημαίνει North Macedonia. Ποτέ δεν άλλαξε και συνεχίζει ως
«MKD», Δημοκρατία της Μακεδονίας, δηλαδή. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι
αποκλειστική ευθύνη της UEFA και για
ό,τι βγαίνει στον «αέρα». Γιατί επιμένει να
μην αλλάζει το ακρωνύμιο των γειτόνων;
Υποτίθεται ότι ο γενικός δερβέναγας της
UEFA είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, γιος
του αείμνηστου, επί σειρά ετών παράγοντα του Ολυμπιακού Σάββα Θεοδωρίδη, και
μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις…

De facto «Μακεδονία»
στον αθλητισμό

Το βεβαρυμένο παρελθόν
Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε το δημοσίευμα της «Political», ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τον τότε ομόλογό
του της Βόρειας Μακεδονίας, Μπογιάρ
Οσμάνι. Τι απάντηση πήρε; Ότι η Συμφωνία
των Πρεσπών δεν… προβλέπει να αλλάξουν ονομασίες μη κυβερνητικοί οργανισμοί! Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν
χρηματοδοτείται από το κράτος, άρα, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει!
Ήταν μία αβλεψία, αστοχία της διαπραγμάτευσης των Τσίπρα, Κοτζιά, που δεν προέβλεψαν μία σοβαρή παράμετρο της μετονομασίας. Ότι ο αθλητισμός είναι κατεξοχήν προπαγανδιστικό μέσο στη σύγχρονη
εποχή και κατά δεύτερο λόγο αθλήματα. Ή
μήπως δεν ήταν παράλειψη, απειρία ή κάτι
άλλο; Ξεσηκώθηκαν οι παμμακεδονικές
οργανώσεις με οργισμένες ανακοινώσεις
κατά της προηγούμενης κυβέρνησης.

Μόνο λίγες ώρες μετά την επιστολή
Δένδια στον Οσμάνι, ο τότε πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, Ζόραν Ζάεφ,
παρακολουθούσε από την κερκίδα τον
αγώνα της Βόρειας Μακεδονίας με την
Ολλανδία στο Amsterdam Arena, συντροφιά με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ
Ρούτε. Πόσταρε στο Twitter: «Σήμερα βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας». Πάει το «Βόρεια».
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το
περασμένο καλοκαίρι οι Σκοπιανοί παρουσιάστηκαν και πάλι ως «Μακεδόνες», αλλά
δεν υπήρξε καμία αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Τότε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ
Μανώλης Κολυμπάδης πληροφορούσε τον
ελληνικό λαό ότι είχε τη… διαβεβαίωση

από τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας ότι οι Σκοπιανοί θα άλλαζαν το έμβλημα της Ολυμπιακής Επιτροπής τους και θα
κατέβαιναν ως Βόρεια Μακεδονία στο Τόκιο, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Ατύχησε και αυτός και η Ελλάδα, που μάταια περίμενε αντίδραση. Επίσης δεν υπήρξε αντίδραση όταν ο Σκοπιανός
μπασκετμπολίστας και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό Πέρο Άντιτς, με εκατομμύρια followers στα social media, πόσταρε το εξής στο Instagram, «Η Μακεδονία
είναι μία», βάζοντας μέσα στη «Μακεδονία
του Βαρδάρη» τη «Μακεδονία του Πιρίν»,
που ανήκει στη Βουλγαρία, και τη «Μακεδονία του Αιγαίου»!

Αυτοπροσδιορίζονται
Φυσικά και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες
των Σκοπίων αυτοπροσδιορίζονται ως

«μακεδονικές», όχι μονάχα η ποδοσφαιρική. Αν αυτό δεν είναι de facto επιβολή του
ονόματος «Μακεδονία», τότε τι είναι; Και
είναι απορίας άξιο ότι κανένα από τα διεθνή αθλητικά φόρουμ δεν απαιτεί την αλλαγή του ακρωνύμιου της γείτονος. Να μην
παραλείψουμε, βέβαια, και την τεράστια
«γκάφα» της ΕΡΤ 3.
Την ημέρα της εθνικής εορτής της 28ης
Οκτωβρίου, το 2018, είχε γίνει ο αγώνας
χάντμπολ Ελλάδα - Σκόπια 28-26 στην Κοζάνη. Στην αρχή, έβγαλε τα αρχικά των χωρών, «GRE» για την Ελλάδα και «MKD» για
τα Σκόπια. Μακεδονία σκέτο, δηλαδή.
Όπως ήταν αναμενόμενο, «βομβαρδίστηκε» το τηλεφωνικό κέντρο της κρατικής τηλεόρασης από αγανακτισμένους Μακεδόνες. Αποτέλεσμα; Η ΕΡΤ3 αντικατάστησε
το MKD με το FYR. Η Συμφωνία των Πρεσπών υπογράφηκε στις 12 Ιουνίου του
2018…

Πάλι ως «Μακεδονία»
έπαιξε κόντρα στη Βουλγαρία
για το Nations League
η εθνική της Βόρειας Μακεδονίας
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• Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει στο «Πρωινό» χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα.
• Θύμα απάτης ο Χρήστος Δάντης
στο Instagram. Άγνωστος άνοιξε
λογαριασμό με το όνομά του.
• Νικήτρια η Γωγώ Μαστροκώστα
έπειτα από νέα περιπέτεια με την
υγεία της.
• Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό
Σπύρο Νικολαΐδη. Έφυγε από τη
ζωή η μητέρα του.
• Επανεμφανίσθηκε στα media o
Γιάννης Λάτσιος ύστερα από μήνες
σιωπής! Πόζαρε με το νέο του αμάξι.

POLITICAL ΑRT

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

Έλληνες celebrities
υπέρ Τζόνι Ντεπ

Α

θώος ο «Πειρατής της Καραϊβικής». Η πολύκροτη «δίκη της δεκαετίας» με πρωταγωνιστές το πρώην χολιγουντιανό ζευγάρι
Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ έληξε, με το σώμα των Αμερικανών ενόρκων να δικαιώνει τον διάσημο ηθοποιό.
Το «not guilty» που ακούστηκε στην αίθουσα ήταν
μια διπλή νίκη για τον διεθνούς φήμης κινηματογραφικό πρωταγωνιστή. Κέρδισε την υπόθεση κατά της
πρώην συντρόφου του, κέρδισε και την υπόληψή του,
καθώς τα media τον είχαν ήδη καταδικάσει απριόρι,
σπιλώνοντας τη φήμη και το ήθος του με χαρακτηρισμούς όπως «σατράπης» και «κακός σύζυγος».
Η βιασύνη των ΜΜΕ να αποδώσουν δικαιοσύνη
πριν ολοκληρωθεί νομικά η υπόθεση ήταν και το «αγκάθι» που πονούσε περισσότερο τον Τζόνι Ντεπ, όπως
ανέφερε σε μακροσκελές ποστ στο Instagram. «Μέσω των ΜΜΕ μού αποδόθηκαν ψευδείς, πολύ σοβαρές και εγκληματικές κατηγορίες, οι οποίες προκάλεσαν ένα ατελείωτο μπαράζ μίσους, αν και δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες εναντίον μου», έγραψε ο
πολυβραβευμένος σταρ.
Και συνέχισε: «Είχαν ήδη ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο δύο φορές μέσα σε ένα νανοδευτερόλεπτο και
αυτό είχε αντίκτυπο στη ζωή και την καριέρα μου. Και
έξι χρόνια αργότερα το σώμα των ενόρκων μού έδωσε
πίσω τη ζωή μου. Η απόφασή μου να συνεχίσω αυτή
την υπόθεση, γνωρίζοντας πολύ καλά το ύψος των νο-

μικών εμποδίων που θα αντιμετώπιζα και το αναπόφευκτο, παγκόσμιο θέαμα στη ζωή μου, πάρθηκε
έπειτα από αρκετή σκέψη».

Αλληλέγγυοι
Γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz τάχθηκαν
στο πλευρό του κινηματογραφικού «Μοναχικού καβαλάρη» για τον ανελέητο, άστοχο και άδικο «στιγματισμό» του από τα παγκόσμια media.
Ο Σάκης Τανιμανίδης έσπευσε από τους πρώτους
να σχολιάσει: «Θα έχετε διαβάσει κι εσείς μέχρι τώρα για τη νίκη του Τζόνι Ντεπ στη δίκη απέναντι στην
πρώην γυναίκα του. Ανέβασε ένα ποστ για να εκφράσει τα συναισθήματά του, κι αυτό το κομμάτι του
ποστ είναι αυτό που βρίσκω λυτρωτικό: Ελπίζω πλέον η νόρμα να επιστρέψει στο “αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου” και για τα δικαστήρια αλλά και
για τα media».
Ο Πέτρος Κωστόπουλος πόσταρε μια φωτογραφία
του χολιγουντιανού ηθοποιού συνοδευόμενη με ένα
από τα ηχογραφημένα μηνύματα της Άμπερ Χeρντ
(σ.σ.: ακούστηκαν στο δικαστήριο) γράφοντας στη λεζάντα: «Enough is enough».
Η οικοδέσποινα του Mega Σίσσυ Χρηστίδου, η Ανθή
Σαλαγκούδη αλλά και η Ντόρα Μακρυγιάννη υπερασπίστηκαν με σθένος τη δημοσιογραφική «κακοποίηση» του πολυβραβευμένου γόη της Έβδομης Τέχνης
με τη φράση «Δικαιοσύνη για τον Τζόνι Ντεπ».

• Εξομολόγηση-σοκ από τον Στέλιο Παρλιάρο: «Κόντεψα να πάω
φυλακή από τα χρέη».
• Πέθανε ο 38χρονος ράπερ «Μαύρο
Λούκι» του χιπ χοπ συγκροτήματος
«Ψυχόδραμα 07».
• ΣΚΑΪ «καλεί» Μαρία Μπακοδήμου για συνεργασία.
• «Σιγήν ιχθύος» κρατά η Τζένη Μπαλατσινού για το αν θα τη δούμε στον
νέο κύκλο του «GNTM».
• Μεγάλες χαρές για τον Γρηγόρη
Βαλτινό: Ο γιος του Νικηφόρος
παντρεύεται σύντομα.
• Στο Λονδίνο, για συναυλία στην ομογένεια, βρίσκονται ο Νίκος Κουρκούλης και η Κέλλυ Κελεκίδου.

• Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος
είχε γενέθλια και ο πρίγκιπας
Παύλος τού ευχήθηκε στο Instagram: «Χρόνια πολλά στον πατέρα
μου, Ολυμπιονίκη το 1960. Ελλάς».
• Επική ευχή της Δανάης Μπάρκα
στον μάγειρα της εκπομπής Τίμο Ζαχαράτο για τα γενέθλιά του: «Να με θέλεις μέχρι να πεθάνεις!».
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Στιγμές «Στο παρά 5»

Ε

νας παλιός υπολογιστής του Αργύρη Αγγέλου «έκρυβε» έναν
ολόκληρο φωτογραφικό θησαυρό αδημοσίευτων ενσταντανέ
από το backstage της θρυλικής σειράς «Στο παρά 5» του
Γιώργου Καπουτζίδη. Ο τηλεοπτικός «Φώτης Βουλινός», μέσω του
λογαριασμού του στο Instagram, έδωσε στη δημοσιότητα το αρχειακό υλικό, αποκαλύπτοντας: «Λοιπόν, πάμε για το απόλυτο throwback! Σε ένα ξεχασμένο συρτάρι, βρήκα ένα χαλασμένο laptop από
το 2005! Παρ’ όλα αυτά κατάφερα και το άνοιξα και μέσα βρήκα έναν
“ξεχασμένο θησαυρό”! Απίστευτο και πολύ υλικό από backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του “Παρά5”. Κανείς δεν μπορεί να εισπράξει στο 100% τι συνέβαινε όταν δεν έγραφε η κάμερα, αλλά σίγουρα θα πάρετε μια ιδέα. Είμαι τόσο χαρούμενος που αυτές οι αναμνήσεις δεν είναι μόνο χαραγμένες στο μυαλό μου, αλλά υπάρχουν
και μέσα σε αυτό το ξεχασμένο laptop σαν ενθύμιο».

Happy
anniversary

Η Σία 24 χρόνια πριν

H «βασίλισσα των χαλιών»
γιορτάζει και το φωνάζει! Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού (και
της καρδιάς της!) Γιάννης Κοντούλης έκλεισαν έντεκα χρόνια
ευτυχισμένου έγγαμου βίου, με
την παρουσιάστρια της εκπομπής
«Cash or Trash» να μοιράζεται
δημόσια τη χαρά της. «1/6/2011 1/6/2022. Παναγιά μου, σ’ ευχαριστώ για αυτά τα έντεκα χρόνια
ζωής», έγραψε, αναρτώντας φωτογραφία του γάμου τους.
H Σία Κοσιώνη θέλοντας να ευχηθεί σε όσους δίνουν φέτος Πανελλήνιες, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από όταν
ήταν μαθήτρια Γ’ Λυκείου και ετοιμαζόταν και εκείνη για τις εξετάσεις. «Αυτή είμαι εγώ το 1998. Παρά
πολύ πιεσμένη και τσαντισμένη πάνω από το γκρι
βιβλίο της Iστορίας γιατί προφανώς κάποια απόστροφο θα είχα ξεχάσει να παπαγαλίσω σωστά και
θα το είχα πάρει πάλι από την αρχή. Στα παιδιά που
δίνουν αυτές τις μέρες Πανελλήνιες, καλή επιτυχία
και ηρεμία. Έχω χάσει πάρα πολλές αποστρόφους
έκτοτε και όλα καλά!», έγραψε χαρακτηριστικά στη
λεζάντα η Σία Κοσιώνη.

Ο κούκλος γιος του

Μετακόμισαν Ελλάδα

Με χαμόγελο ευτυχίας πόζαρε στο Ιnstagram ο Μιχάλης Ιατρόπουλος με τον λατρεμένο του Αλέξανδρο. Μπαμπάς και γιος φωτογραφήθηκαν στα αιγαιοπελαγίτικα νερά
της Κύθνου, την ημέρα των γενεθλίων του
νεαρού γόη, με τον δημοφιλή ηθοποιό να του
εύχεται τρυφερά: «Σαν σήμερα, λατρεμένο
μου αγόρι, πριν από 19 χρόνια ήρθες να μας
γεμίσεις φως, χαρά και αισιοδοξία. Σου εύχομαι να περπατάς στη ζωή σου περήφανος,
υγιής και κιμπάρης».

Πήρε (επιτέλους) το πτυχίο
Φιλόλογος και με τη… βούλα η Μαλού Κυριακοπούλου! Η
γνωστή τραγουδίστρια, σύζυγος του Κουβανού Χουάν
Ροντρίγκες και μαμά ενός αγοριού, κατάφερε να
ολοκληρώσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο παίρνοντας
το πολυπόθητο πτυχίο: «Εκπλήρωσα έστω και αργά αυτό που
κάποτε άφησα στη μέση, το πήρα, το βάζω στη βαλίτσα μου
και συνεχίζω πιο ολοκληρωμένη ψυχικά τη μεγάλη μου
αγάπη, που είναι η μουσική».

Έπειτα από δεκατρία χρόνια ξενιτιάς στη μακρινή
Αμερική, η παρουσιάστρια Χριστίνα Αλούπη, ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Κέφαλος και τα αγοράκια
τους επέστρεψαν στην πατρίδα! «Μέχρι τελευταία
στιγμή που άνοιξα τις κούτες να μαζεύω, δεν το πίστευα. Έλεγα, είναι αλήθεια; Για μένα είναι σοκ που
βρίσκομαι εδώ, δεν το έχω συνειδητοποιήσει!»,
ανέφερε σε δηλώσεις της φανερά συγκινημένη. Η
ίδια ισχυρίσθηκε πως οι φονικές επιθέσεις στα
αμερικανικά σχολεία ήταν το σημαντικότερο κίνητρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Ήλιος και τατουάζ…

Τ

α τελευταία χρόνια, πολλοί είναι αυτοί
που αποφασίζουν να «χτυπήσουν» σε
κάποιο ή κάποια σημεία του σώματός
τους ένα ή και περισσότερα τατουάζ. Η
δερματοστιξία έχει εξελιχθεί σε σπουδαία τέχνη
αποτύπωσης εικόνων, φράσεων ή λέξεων πάνω
στο σώμα, που είτε απλώς αρέσουν αισθητικά είτε έχουν κάποιο βαθύ νόημα για αυτόν που τα
κάνει. Είναι, όμως, ένα σημείο πάνω μας που
πρέπει -ειδικά το καλοκαίρι- να φροντίσουμε με
τη δέουσα προσοχή.
Πολλοί αναρωτιούνται αν ο ήλιος μπορεί να καταστρέψει το ή τα τατουάζ τους. «Η ηλιακή ακτινοβολία έχει την ικανότητα να ξεθωριάζει το τατουάζ, αν αυτό είναι εκτεθειμένο στον ήλιο για
πολλή ώρα. Οι ακτίνες UV απορροφώνται από το
δέρμα και ουσιαστικά διαλύουν το χρώμα του τατουάζ. Στην ουσία το τατουάζ βρίσκεται δύο στρώματα κάτω από το επιφανειακό δέρμα, με το εξωτερικό στρώμα του δέρματος να λειτουργεί σαν
φίλτρο ανάμεσα στη χρωστική ουσία και τον ήλιο.
Είναι γεγονός ότι όσο πιο σκούρο γίνεται το δέρμα από την έκθεσή του στον ήλιο, τόσο περισσότερο εξασθενεί το χρώμα του τατουάζ», αναφέρει η δερματολόγος-αφροδισιολόγος, επιμελήτρια στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Θεώνη Ματούλα, η οποία μας εξηγεί γιατί η
εφαρμογή αντηλιακού στο τατουάζ είναι απαραίτητη. «Το αντηλιακό αποτρέπει τις ακτίνες UVA
και UVB από το να προκαλέσουν εγκαύματα και

από το να επηρεάσουν την εμφάνιση του τατουάζ. Στην αγορά υπάρχουν αντηλιακά τα οποία

Τι γίνεται
με το σολάριουμ
Η κυρία Θεώνη Ματούλα τονίζει πως καλό θα
ήταν τα άτομα με τατουάζ να αποφύγουν το
σολάριουμ, καθώς, όπως επισημαίνει, «εκτός
από τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, η έκθεσή σας σε αυτό μπορεί να ενισχύσει το ξεθώριασμα». Η ίδια μας
εξηγεί ποια τατουάζ είναι πιο επιρρεπή σε
φθορά: «Τα νέα και φρεσκοχτυπημένα τατουάζ είναι αρκετά πιο επιρρεπή σε φθορά
από τον ήλιο συγκριτικά με ένα παλαιότερο.
Θυμηθείτε, τα νέα τατουάζ, δηλαδή 2-4 εβδομάδων, είναι ανοιχτές πληγές και πρέπει να
τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοιες. Αν λοιπόν
εκτεθεί άμεσα στον ήλιο μπορεί να ξεθωριάσει, να σπάσει και να διαλυθεί ή να ξεφλουδίσει το τατουάζ. Καλύψτε το τατουάζ σας με
χαλαρά ρούχα για να αποφύγετε την έκθεσή
του σε άμεσο ηλιακό φως. Εξίσου ευαίσθητα,
όμως, είναι και τα έγχρωμα τατουάζ. Κι αυτό,
γιατί τα έντονα ανοιχτά χρώματα εξασθενούν
γρηγορότερα από το μαύρο ή τις πολύ σκούρες αποχρώσεις του μοβ, πράσινου, μπλε».

Θεώνη Ματούλα, δερματολόγοςαφροδισιολόγος, επιμελήτρια
στο 251 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας

διαφημίζονται ως ειδικά σχεδιασμένα για τατουάζ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν θα προστατεύουν το τατουάζ σας καλύτερα από ένα συνηθισμένο αντηλιακό. Συνήθως περιέχουν τα
ίδια συστατικά με τα κανονικά αντηλιακά, ενώ
πωλούνται συχνά και σε υψηλότερη τιμή. Προμηθευτείτε ένα αντηλιακό τουλάχιστον με δείκτη
προστασίας SPF 30. Επιλέξτε ένα αντηλιακό σε
μορφή κρέμας, καθώς μπορείτε να δείτε πού το
εφαρμόζετε, ούτως ώστε να μη μείνει απροστάτευτο κάποιο τμήμα του τατουάζ. Φροντίστε να
εφαρμόσετε το αντηλιακό σας περίπου είκοσι
λεπτά πριν βγείτε έξω, να το ανανεώνετε τουλάχιστον κάθε δύο ώρες, ενώ θα πρέπει να βάζετε
ακόμη συχνότερα εάν κολυμπάτε ή ιδρώνετε έντονα», τονίζει η γιατρός.
Όσοι έχετε τατουάζ, φορέστε χαλαρά, ελαφριά
ρούχα πάνω από τατουάζ, όταν βρίσκεστε έξω,
ιδιαίτερα εάν έχετε νέο τατουάζ ή ευαίσθητο
δέρμα.

Επιλέξτε ένα αντηλιακό σε μορφή
κρέμας, καθώς μπορείτε να δείτε
πού το εφαρμόζετε, ούτως ώστε
να μη μείνει απροστάτευτο
κάποιο τμήμα του
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(23/9-23/10)
Έντονα συναισθήματα σας κατακλύζουν αυτό το
Σαββατοκύριακο, αλλά θα πρέπει να διαχειριστείτε όσο γίνεται καλύτερα τις καταστάσεις.
Ίσως ένα φιλικό σας πρόσωπο να χρειαστεί τη
βοήθειά σας.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχετε κάποιες συναντήσεις με πρόσωπα από το παρελθόν, ή θα
πρέπει να τακτοποιήσετε υποθέσεις που αφορούν εσάς σε συνάρτηση με ένα ακόμη άτομο.
Την Κυριακή ίσως να σας εκνευρίσουν κάποιες
συμπεριφορές ατόμων που βρίσκονται στο πολύ
κοντινό σας περιβάλλον.

(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας σάς κάνει αρκετά πιο κοινωνικούς και σίγουρα θα βρεθούν ευκαιρίες να διασκεδάσετε και να βρεθείτε
με αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσείς του πρώτου
και του δεύτερου δεκαημέρου θα έχετε πιο πλούσια κοινωνική ζωή, αλλά και έντονες ανατροπές,
που αφορούν τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις.

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/5-21/6)
Μια αρκετά ήρεμη περίοδος, που για κάποιους
από εσάς θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
Επιτυχίες μέσα από σπουδές, επικοινωνία και μικρές μετακινήσεις θα είναι το μενού αυτού του
Σαββατοκύριακου. Ο Ερμής από τις 13/6 θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, μετά την ανάδρομη
πορεία του, όπου θα τακτοποιήσει κάθε υπόθεση
που σας έχει ταλαιπωρήσει.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους η Σελήνη βρίσκεται στον
τομέα των οικονομικών σας, μια θέση που θα σας
δημιουργεί ανασφάλεια και κακή διαχείριση στις
αγορές σας και στα τρέχοντα έξοδα. Καλό είναι
αυτές τις μέρες να μην κάνετε σημαντικές συμφωνίες και να αποφύγετε με αυτό τον τρόπο να
ρισκάρετε την ασφάλειά σας.

A

υτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει
κάποιο ιδιαίτερο πλανητικό γεγονός,
οπότε θα εξετάσω τις όψεις που
έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες
και επίσης τη Σελήνη που βρίσκεται στο
ζώδιο του Λέοντα. Το φεγγάρι στο δεύτερο
ζώδιο της φωτιάς έχει μια δημιουργική
παρουσία, αγαπά και φροντίζει, αλλά η
Κυριακή έχει κάποια ξαφνικά γεγονότα που
αφορούν παιδιά και υποθέσεις που βγαίνουν
στην επιφάνεια, ύστερα από μια συγκάλυψη
ή κακή διαχείριση των καταστάσεων.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Για εσάς αυτό το διήμερο θα έχει ευνοϊκή εξέλιξη, ιδίως σε θέματα που αφορούν την προσωπική
σας ζωή αλλά και τη δημιουργικότητά σας. Μια
οικονομική παραφωνία την Κυριακή ίσως να σας
χαλάσει λίγο τη διάθεση.

Λέων

(23/7-22/8)
Η Σελήνη αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται
στο δικό σας ζώδιο, κάτι που θα σας δημιουργήσει μια συναισθηματική αναστάτωση, όχι απαραίτητα για κάτι αρνητικό. Η Κυριακή είναι μια μέρα
που μπορεί να κρύβει κάποια ξαφνικά γεγονότα,
που θα δοκιμάσουν τις αντοχές σας.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Πολύ άγχος θα σας προκαλέσει αυτό το διήμερο,
γιατί απλώς τα θέλετε όλα στην εντέλεια. Θα
υπάρξουν επίσης κάποια καλά γεγονότα, που θα
συμβούν στο φιλικό σας περιβάλλον και θα αναθεωρήσετε τις απόψεις σας για ένα πρόσωπο που
ανήκει στο παρελθόν.

(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες θα υπάρξουν πολύ καλές
συνθήκες σε προσωπικό επίπεδο να διασκεδάσετε, να ερωτευτείτε, να δώσετε και να πάρετε
χαρά από τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι ένα
ευχάριστο διήμερο, που θα έχει μία μικρή σκοτεινή στιγμή, που αφορά την υγεία σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Αυτό το διήμερο θα έχετε περίεργη ψυχολογία και
μάλλον δεν θα είστε η καλύτερη παρέα για πρόσωπα που αποζητούν τη συντροφιά σας. Η γκρίνια και
τα παράπονα για αυτά που έγιναν και αυτά που θα
συμβούν θα σας γεμίσουν με ανασφάλεια, έστω και
παροδική.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η Σελήνη αυτό το διήμερο θα βρεθεί απέναντι
από το δικό σας ζώδιο, οπότε θα σας απασχολήσουν οι σχέσεις σας με τους άλλους, τα καλά που
υπάρχουν, αλλά και τα δύσκολα. Δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσετε τις καταστάσεις, αλλά τώρα
μπορείτε να πάρετε τεκμηριωμένες πληροφορίες
για τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεστε.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με επικοινωνία, μετακινήσεις, συζητήσεις,
σκέψεις και ιδέες. Ίσως, μάλιστα, να θελήσετε να
υιοθετήσετε ένα καινούργιο διατροφικό πρόγραμμα, που θα σας βοηθήσει ουσιαστικά στην
εμφάνισή σας, αλλά και στην υγεία σας.
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Αυτοί είναι οι πραγματικοί
λόγοι αϋπνίας, κ. Τσίπρα

«Τ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Όπου και
αν στρέψεις
το κεφάλι, ακούς
την ίδια συζήτηση.
Ο μισθός
που τελειώνει στο
πρώτο δεκαήμερο
του μήνα,
οι διακοπές
που θα τις δούμε
με τα κιάλια

ο ψωμί τα δάκρυα δένει, το ψωμί
τα σταματάει», λέει μια λαϊκή παροιμία. Δυστυχώς, στην τρέχουσα
συγκυρία, δάκρυα στα μάτια φέρνουν και πολλά άλλα βασικά είδη κατανάλωσης, τα
καύσιμα, οι μετακινήσεις, οι υπηρεσίες. Σχεδόν τα
πάντα. Όπου και αν στρέψεις το κεφάλι, ακούς την
ίδια συζήτηση. Ο μισθός που τελειώνει στο πρώτο
δεκαήμερο του μήνα, η σύνταξη που εξανεμίζεται
την πρώτη εβδομάδα, οι διακοπές που θα τις δούμε
με τα κιάλια ύστερα από δύο χρόνια πανδημίας.
Ούτε ψύλλος στον κόρφο της κυβέρνησης. Οι
βουλευτές, και δικαίως, πιέζουν για νέα μέτρα
στήριξης, διότι σε κάθε επαφή με τους ψηφοφόρους τους νιώθουν τη δική τους πίεση. Το οικονομικό επιτελείο, και δικαίως, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι δεν θα εκτροχιαστεί η πορεία. Και το κυβερνητικό επιτελείο, και δικαίως, επιδιώκει να
βρει τη χρυσή τομή. Αυτή που δεν θα θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας και ταυτοχρόνως θα προσφέρει ένα δίχτυ προστασίας
στην πολύπαθη από τα μνημόνια, την πανδημία, και
τώρα την ενεργειακή κρίση, ελληνική κοινωνία.
Η εξίσωση, ωστόσο, είναι πολυπαραγοντική. Οι
τιμές των τροφίμων «τρέχουν» με διψήφιο ποσοστό άνω του 11%, κάτι που έχει να καταγραφεί εδώ
και τουλάχιστον δυο τρεις δεκαετίες. Οι αυξήσεις
στα καύσιμα δεν έχουν σταματημό, σπάζοντας το
ένα μετά το άλλο τα μαύρα ρεκόρ. Και το χειρότερο;
Κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει όλο αυτό.

Όλοι προσπαθούν να κόψουν από κάπου αλλού
για να τα βγάλουν πέρα. Κόβουν τις καλοκαιρινές
διακοπές, την μπίρα και το σουβλάκι στην πλατεία,
τα περιττά ψώνια, τα νέα παπούτσια, και πάει λέγοντας. Έτσι, όμως, αλλάζει όλη η οικονομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα το πληθωριστικό σπιράλ να
ρουφάει όλο και περισσότερους στη δίνη του.
Και το χειρότερο; Κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει όλο αυτό. Ο ενεργειακός εφιάλτης μοιάζει
με Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβει η κυβέρνηση
με δυσβάστακτα για τον εθνικό κορβανά μέτρα,
όπως το τελευταίο πακέτο ύψους 3,2 δισ. ευρώ,
δύο ξεπετάγονται. Και το χειρότερο; Το καθένα
από αυτά που ξεπετάγονται κάνει τη δική του καταστροφική πορεία. Ο πληθωρισμός «τρώει» τον
ρυθμό ανάπτυξης. Και η ακρίβεια που τον τροφοδοτεί, εξανεμίζει τα εισοδήματα των πολιτών.
Στο μέτωπο του πληθωρισμού, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση. Στο άλλο, αυτό της ακρίβειας, δυστυχώς, δυστυχέστατα, τίποτα δεν προμηνύει μειώσεις τιμών.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να
μειωθούν οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι να μειωθεί η ζήτηση. Όμως, με τις υπάρχουσες αμοιβές στη χώρα μας, οι οποίες παρέμειναν για χρόνια καθηλωμένες λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων, η υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής θα σήμαινε αυτομάτως μείωση του στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης ενός Ευρωπαίου

πολίτη. Διότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, τα χρήματα των περισσοτέρων φτάνουν μόνο για τα βασικά. Και φτάνουν μόνο για τα βασικά, γιατί, δυστυχώς για τους Έλληνες καταναλωτές, η πληθωριστική κρίση έρχεται αμέσως μετά την πανδημική κρίση και λίγα χρόνια μετά τη μεγάλη οικονομική κατάρρευση της περασμένης δεκαετίας.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι είναι μονόδρομος
για την κυβέρνηση η συνέχιση της επιδοματικής
πολιτικής και ενδεχομένως μετατρέπεται σε μονόδρομο και η μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως, πχ, το ψωμί. Το
σκηνικό διεθνώς είναι ρευστό και γεμάτο αβεβαιότητες. Μεγάλοι επενδυτικοί και τραπεζικοί οίκοι
προειδοποιούν για ισχυρές αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό στερέωμα.
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Και αυτό δεν
αμφισβητείται. Οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Πρέπει πάση θυσία να αλλάξει το
παραγωγικό υπόδειγμα και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, χωρίς, ωστόσο, να απειληθεί η κοινωνική συνοχή. Για την ακρίβεια, η διατήρησή της
πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης.
Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση έχει επιδείξει αντοχή,
σωστά ανακλαστικά και αξιοπιστία στη σχέση της
με την κοινωνία. Αυτά την κρατούν όρθια μέσα στη
δίνη των αναταράξεων.
ΥΓ.: Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι αϋπνίας,
κ. Τσίπρα.

