FUEL PASS ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

«Κλειδώνουν» τα νέα
μέτρα για τα καύσιμα
ΣΕΛ. 3

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η ακρίβεια,
τα «καθρεφτάκια» και
η ευθύνη της κυβέρνησης

ΣΕΛ. 32

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 394

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέχρι 1.200 € πρόστιμο
για ψευδείς αιτήσεις

Οι καπεταναίοι βάζουν
πλώρη για τα offshore αιολικά

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 23
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ΤΟ «COLPO GROSSO»
ΜΕ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

• Ρωσία και Τουρκία επανεκκινούν το εμπόριο
στη Μαύρη Θάλασσα για ίδιον όφελος
• Οι φόβοι της Δύσης για «αναβάπτιση»
των προϊόντων εν πλω
ΣΕΛ. 11

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 11

Γράφουν

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εκατό χρόνια μετά, μια
αυτοκριτική ματιά στο 1922

π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ

Η πίστη δεν είναι «εμπόριο» και
οι άγιοι δεν είναι «εμπόρευμα»...
ΣΕΛ. 10

Επανέρχεται
το... ΣΥΡΙΖΑ
Channel!

ΠΟΙΟΥΣ ΘEΛΕΙ Ο ΤΣIΠΡΑΣ ΝΑ ΤΟ «ΤΡEΞΟΥΝ» ΣΕΛ.6

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΚAΤΩ ΑΠO
ΤΗ ΒAΣΗ ΟΙ ΜΙΣΟI
ΣΕ ΑΡΧΑIΑ,
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA
ΣΕΛ. 15
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Γραφικοί όχι, «ψεκασμένοι» ναι

Ε

να από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα
είναι ότι πολλές φορές διαβάζουμε λάθος τους
Τούρκους. Διαβάζουμε και ακούμε πολλούς
αναλυτές να χαρακτηρίζουν τον Τούρκο πρόεδρο αλλά και τους συνεργάτες του (Τσαβούσογλου και
Ακάρ) ως γραφικούς, λόγω των παράλογων αξιώσεων που
προβάλλουν πλέον σε καθημερινό επίπεδο. Λάθος. Γραφικός είναι ο ιδιόρρυθμος άνθρωπος με περίεργη εμφάνιση ή συμπεριφορά, που όμως τον κάνει λίγο ή πολύ ευχάριστο ή συμπαθή. Ο Ερντογάν και η παρέα του είναι «ψεκασμένοι». Δεν εμπνέουν καμία απολύτως συμπάθεια, το
αντίθετο… Όταν κάθονται και μετράνε τις επισκέψεις των
Ελλήνων υπουργών στα νησιά της χώρας μας, τότε δεν
μπορούμε να μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους και
δεν μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο σε αυτό το επίπεδο.
Η ρητορική της Τουρκίας ξεπερνά τα όρια της προκλητικότητας και γίνεται πλέον αντιληπτό ότι αποτελεί μόνιμη
απειλή για τη χώρα μας. Περνά, κατά καιρούς, περιόδους
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
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ύφεσης ή έξαρσης, όπως η παρούσα, χωρίς όμως να χάνει
τον μόνιμο χαρακτήρα της. Από μόνη της η Τουρκία του
Ερντογάν καθίσταται εχθρός της Ελλάδας, με ό,τι μπορεί
να σημαίνει κάτι τέτοιο.
Οι αναφορές του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν, του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, του Χουλουσί Ακάρ και όλων των υπόλοιπων «ψεκασμένων» που επιστρατεύονται ξεπερνούν τα
όρια των νομικίστικων διαφωνιών περί υφαλοκρηπίδας,
περί ΑΟΖ και θαλάσσιων συνόρων. Και δυστυχώς, δεν εκπορεύονται μόνο από το εσωτερικό πρόβλημα του Ερντογάν. Αυτό είναι μια «καραμέλα» που ενδεχομένως βολεύει
όσους διαβάζουν λάθος την Τουρκία. Επιθυμούν ξεκάθαρα τη διχοτόμηση του Αιγαίου και αυτό δεν μπορεί να γίνει
αντικείμενο καμίας απολύτως συζήτησης.
Επίσης, η μόνιμη απειλή δεν λύνεται με παροτρύνσεις
του τύπου «βρείτε τα». Η Τουρκία δεν έχει καμία διάθεση
να βρει τίποτα και με κανέναν. Έχει απομακρυνθεί από την
κοινή λογική και ο διάλογος τον οποίο ζητά, θα αφορούσε
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ενδεχομένως μια χώρα η οποία έχει ισοπεδωθεί ύστερα
από πολεμική σύρραξη.
Η Ελλάδα δεν εξέρχεται ηττημένη από κάποιον πόλεμο
για να δεχθεί τους όρους του Ερντογάν. Και για να λέμε την
αλήθεια, ούτε η Ελλάδα έχει την ανάγκη να βρει τίποτα και
με κανέναν. Δεν ψάξαμε ποτέ να βρούμε κάτι, δεν διεκδικήσαμε ποτέ κάτι από κανέναν. Συνεπώς, τα περί διαλόγου
είναι λόγια του αέρα. Διάλογος και διαπραγματεύσεις γίνονται όταν και οι δύο πλευρές έχουν διαφωνίες. Όταν
έχει μόνο η μία πλευρά, τότε μιλάμε για επεκτατισμό.
Χθες, ο Τσαβούσογλου σε ένα νέο παραλήρημα είπε μεταξύ άλλων: «Λέω και πάλι ότι η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει
στις επιστολές μας σαν άνδρας προς άνδρα. Έχουμε έγγραφα, αν δεν σταματήσει αυτή η παραβίαση, θα συζητηθεί η κυριαρχία των νησιών».
Ας τον πληροφορήσει κάποιος ότι στην Ελλάδα οι άντρες φοράνε τα παντελόνια τους και τα τιμούν όταν πρέπει
χωρίς πολλές κουβέντες.
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Τ

ο ίχνος των προθέσεών του, αλλά
και του από τούδε και στο εξής
πολιτικού ορίζοντα έως τις εκλογές έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξή του στο συνέδριο με
τίτλο «Το Σύστημα Υγείας στη Νέα Εποχή»
που διοργάνωσαν η εφημερίδα «Πρώτο
Θέμα» και το ygeiamou.gr.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ωστόσο, φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους υπουργούς του να
στοχοπροσηλωθούν στο εναπομείναν έργο της κυβέρνησης τους επόμενους μήνες
και να σταματήσουν να ασχολούνται με τη
σπερμολογία περί πρόωρης κάλπης: «Η
είσοδος στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας δεν μπορεί να αποτελέσει
άλλοθι για να σταματήσουμε να παράγουμε κυβερνητικό έργο».
Είναι σαφές, πάντως, πως οι πυκνές
πλέον περιοδείες τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, αλλά
και η κλιμάκωση της μεταξύ τους αντιπαράθεσης, υποδηλώνουν την έναρξη έστω
και ατύπως μιας μακράς προεκλογικής
περιόδου. Και μολονότι επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει για εκλογές την
άνοιξη του 2023, έχουν δοθεί σαφείς εντολές προς την Πειραιώς να επιταχύνει
την προετοιμασία της, ώστε ο κομματικός
μηχανισμός να είναι σε αυξημένο επίπεδο
ετοιμότητας για παν ενδεχόμενο από τα
τέλη Αυγούστου και μετά. Πληροφορίες,
εξάλλου, της «Political» επιμένουν πως
στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις του
Ιουλίου, ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα
συμπεράσματα για τη δύναμη και την προοπτική των κομμάτων σε μια περίοδο,
πάντως, που η διαφορά Νέας Δημοκρατία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Απρόσκοπτη συνέχιση
του κυβερνητικού έργου
και επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
κές συνθήκες που θα επικρατούν στα τέλη
του καλοκαιριού.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προσπάθησε χθες να «αφοπλίσει» εκ νέου την
επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας
λόγο για προσπάθεια της Κουμουνδούρου
να διαμορφώσει ένα τοξικό πολιτικό περιβάλλον μέσω της άσκησης μηδενιστικής
αντιπολίτευσης, κραυγών και ψευδών.
«Όποιος νομίζει πως μπορεί να καβαλήσει το κύμα της δικαιολογημένης οργής
των πολιτών και να μετατρέψει το 2022 σε
2012 κάνει μεγάλο λάθος», διεμήνυσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη φταίει ο Μητσοτάκης»,
ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του πρωθυπουργού για να καταδείξει το ανεδαφικό
των αντιπολιτευτικών αιτιάσεων. Μάλιστα,
ο κ. Μητσοτάκης επετέθη κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι, μολονότι η κρατική μηχανή αντέδρασε ικανοποιητικά στην πυρκαγιά του Πανοράματος στη Βούλα, η
αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε να
εκτοξεύσει ομοβροντία κατηγοριών μέσω
fake news.

και ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να σταθεροποιείται σε
επίπεδα ανάλογα της διαφοράς των εκλογών του 2019.
Σε κάθε περίπτωση, το plan A του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη παραμένει η διενέργεια εκλογών προς το τέλος της τετραετίας, κάτι, βεβαίως, που μπορεί να ανατραπεί ανάλογα με τις πολιτικοοικονομι-

Ο μηχανισμός του
κυβερνώντος κόμματος
βρίσκεται σε εκλογικό
συναγερμό παρά
τις διαβεβαιώσεις για
εξάντληση της τετραετίας

Αντίστροφη μέτρηση για νέα παρέμβαση στα καύσιμα
Ο κύβος ερρίφθη στην κυβέρνηση, που ενεργοποιεί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political» νέο πλέγμα
παρεμβάσεων με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών
έναντι των υπέρογκων αυξήσεων στην τιμή της βενζίνης και
του πετρελαίου κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να
αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα θα συζητηθεί
σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη το απόγευμα στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με
τη συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου. Όπως είναι ευ-

νόητο, οι υπερβολικές αυξήσεις στη βενζίνη, που φθάνει
κατά μέσο όρο τα 2,4 ευρώ το λίτρο, αλλά και στο πετρέλαιο
κίνησης απασχολούν εδώ και καιρό την ηγετική ομάδα στο
Μέγαρο Μαξίμου, ενώ μηνύματα δυσφορίας της κοινωνίας
καταφθάνουν εδώ και ημέρες στην πρωθυπουργική έδρα.
Όλες τις προηγούμενες ημέρες, σε κλειστές συσκέψεις
ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους εξ απορρήτων συνεργάτες του και το οικονομικό επιτελείο έχουν τεθεί επί τάπητος όλα τα πιθανά σενάρια των κυβερνητικών παρεμβά-

σεων και μολονότι έχουν πέσει διάφορες ιδέες στο τραπέζι,
από περαιτέρω αξιοποίηση του Fuel Pass έως μείωση φόρων, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο ή ο
ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης σαν το ψωμί, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», το επικρατέστερο σενάριο
προβλέπει τη χρονική επέκταση του Fuel Pass τουλάχιστον
για τον μήνα Ιούλιο με ταυτόχρονη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων.
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Η εμμονή των Τούρκων
να «λοκάρουν» τα νησιά

Μ

ε ένα καθημερινό ντελίριο
προκλήσεων και απαράδεκτων αιτιάσεων η Άγκυρα
συντηρεί τα σενάρια που
προεξοφλούν «δύσκολο» καλοκαίρι στα
Ελληνοτουρκικά, ενώ η αμφισβήτηση
της κυριαρχίας ελληνικών νησιών έχει
καταστεί πλέον βασικός άξονας της
ακραίας τουρκικής ρητορικής.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Το νέο αφήγημα που αναπαράγουν συστηματικά αξιωματούχοι και απόστρατοι
που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιχειρεί μόνο να συνδέσει την κυριαρχία με το ανυπόστατο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, αλλά βαφτίζει «τουρκικά» δεκάδες ελληνικά νησιά και νησίδες του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτήν τη φορά στο στόχαστρο της Άγκυρας μπήκαν το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, οι Αρκοί, η Ψέριμος, η Λέβιθα, η Κίναρος, οι Οινούσσες,
η Αστακίδα, η Θύμαινα, οι νησίδες Λιάδι
της Λέρου, η Σύρνα και άλλα νησιά.
Το εθνικιστικό ιδεολόγημα της Άγκυρας επανέλαβε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ρίχνοντας λάδι στη φωτιά και κατηγόρησε την Ελλάδα για «σύμπλεγμα κα-

τωτερότητας». Ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών, παραβιάζοντας κάθε διπλωματικό πρωτόκολλο, έκανε ειρωνικά
σχόλια σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια, λέγοντας ότι
«έχουν μεγάλη επιτυχία στο κλάμα», ενώ
υποστήριξε ότι «το καθεστώς των νησιών
θα τεθεί υπό συζήτηση, αν οι Έλληνες
δεν σταματήσουν τις παραβιάσεις».
Διπλωματικές πηγές διαμηνύουν ότι
«η ελληνική πλευρά έχει αποστείλει δύο
επιστολές στον γενικό γραμματέα του
ΟΗΕ, με τις οποίες απορρίπτει το σύνολο της τουρκικής επιχειρηματολογίας»,
και τονίζουν ότι «οι αιτιάσεις της τουρκικής πλευράς δεν στέκουν νομικά,
έχουν καθαρά αναθεωρητικά κίνητρα
και τροφοδοτούν έτι περαιτέρω την
αστάθεια που προκαλεί η Τουρκία με τις
ενέργειές της».
Ρεκόρ παραλογισμού επιχειρεί να
σπάσει και το τουρκικό υπουργείο Άμυ-

νας. Ενώ λοιπόν η Άγκυρα με καθημερινές παραβιάσεις και υπερπτήσεις επιχειρεί να επιβάλει τις παράνομες διεκδικήσεις της, η εκπρόσωπος του Χουλουσί
Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι από τις
αρχές του έτους προέβη σε 953 παραβιάσεις στο Αιγαίο, προσμετρώντας
ακόμη και τις επισκέψεις Ελλήνων
υπουργών. «Η Ελλάδα συνεχίζει να παρανομεί στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς χρησιμοποιώντας
τα πλοία και τα αεροσκάφη της», είπε η
Μπουρτσού Νάλιτς Γιοκούβα. Παρουσίασε μάλιστα και στοιχεία, σύμφωνα με
τα οποία 316 παραβιάσεις έγιναν από το
Πολεμικό Ναυτικό, 637 από την Πολεμική Αεροπορία, ενώ μέτρησε και 73 επισκέψεις Ελλήνων υπουργών στα νησιά,
επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι 24 έγιναν
από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά.
Το κρεσέντο επιθετικότητας συμπλή-

Αναβολή λόγω Covid-19
Η πολυαναμενόμενη επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ αναβάλλεται, καθώς η πολιτικός των Πρασίνων εντοπίστηκε θετική στον
κορονοϊό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Πακιστάν. Νωρίτερα όμως, αναφερόμενη στα Ελληνοτουρκικά, η κυρία Μπέρμποκ χαρακτήρισε την Ελλάδα «έναν
από τους στενότερους συμμάχους της Γερμανίας στην Ευρώπη» και τόνισε ότι «σε
μια εποχή που η τάξη ασφαλείας της Ευρώπης αμφισβητείται ουσιαστικά από τον
πρόεδρο Πούτιν, εμείς ως σύμμαχοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να λύνουμε τα
προβλήματα με συζητήσεις και όχι με την κλιμάκωση των εντάσεων».

ρωσε ο εθνικιστής εταίρος του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο
οποίος εξαπέλυσε νέες απειλές για τα
Δωδεκάνησα. «Η καρδιά και η όψη των
Δωδεκανήσων είναι στραμμένα προς την
Τουρκία. Όποιος αγγίξει τη φλέβα μας,
θα του ξεριζώσουμε την καρδιά», είπε ο
ακροδεξιός ηγέτης των Γκρίζων Λύκων,
ενώ επιτέθηκε και προσωπικά κατά του
Έλληνα πρωθυπουργού, λέγοντας ότι
«προσπαθεί να προκαλέσει προβοκάτσιες για να δημιουργήσει κλίμα ένοπλης
σύγκρουσης».
Στο παραλήρημα της Τουρκίας απάντησε ο Νίκος Δένδιας, διαμηνύοντας ότι
«οι αναθεωρητικές νοοτροπίες δεν
έχουν ρόλο και θέση στην Ευρώπη του
21ου αιώνα». Ο υπουργός Εξωτερικών
από το Μαυροβούνιο, όπου συναντήθηκε
με τον ομόλογό του, τόνισε ότι η Ελλάδα
είναι μια δύναμη σταθερότητας, «η οποία
αρνείται απολύτως τις οποιεσδήποτε
απειλές, ιδίως απειλές πολέμου εναντίον
μας», αναδεικνύοντας το τουρκικό casus
belli που συνιστά κατάφωρη παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου.

Αποστομωτική απάντηση
Αθήνας στον Τσαβούσογλου:
«Μη νόμιμες οι τουρκικές
αιτιάσεις»
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υγκεκριμένη στρατηγική και
διακριτοί ρόλοι έχουν ανατεθεί
σε υπουργούς που εμπλέκονται
στα εθνικά θέματα και την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Από τη μία είναι ο σημαντικός διπλωματικός ρόλος του Νίκου Δένδια που συνεχίζει τον μαραθώνιο επαφών με τους
ομολόγους του και από την άλλη ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος που ακολουθεί σκληρή γραμμή -όταν δεν την μπερδεύει-,
ενώ τον τόνο θα δίνει ο πρωθυπουργός
με τις τοποθετήσεις του.
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Οι κυβερνητικοί ρόλοι απέναντι
στις τουρκικές απειλές

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Η συγκεκριμένη τακτική επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο
υπουργός Άμυνας τόνισε χαρακτηριστικά
από την Μπρατισλάβα ότι «πλησιάζουμε
επικίνδυνα στα όριά μας, στα όρια της εγκράτειας και της υπομονής μας». Οι αυστηρές προειδοποιήσεις που εξαπέλυσε ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος εναντίον της Άγκυρας ήταν εντός κυβερνητικού σχεδιασμού. Άλλωστε είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μηνύματα που στέλνει έχουν αντίκρισμα και
στο στράτευμα.
Ο υπουργός Εξωτερικών κινείται σε πιο
ήρεμους τόνους, χωρίς αυτό να σημαίνει
πως δεν θα απαντά στις προκλήσεις,
όπως άλλωστε είχε πράξει με εμφατικό
τρόπο και μέσα στην Τουρκία, όπου δεν
μάσησε τα λόγια του. Ο ρόλος που έχει
αναλάβει είναι περισσότερο σύνθετος και
κομβικός σε σχέση με εκείνον του
υπουργού Άμυνας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με την ασφαλή απομάκρυνση των τελευταίων Ελλήνων διπλωματών την ώρα που η Μόσχα χτυπούσε με μανία τη Μαριούπολη.
Ωστόσο σε διαφορετικό κλίμα κινείται η
ρητορική που ακολουθεί ο Χουλουσί
Ακάρ και σε άλλο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και πάνω εκεί το Μαξίμου θέλει να
«κουμπώσει» τη στρατηγική του, έτσι
ώστε να αποδομούνται άμεσα τα έωλα
επιχειρήματα της Άγκυρας.

Οι εντολές
Ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές πως η προβολή των θέσεών μας στο
διεθνές πεδίο θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, να είναι βασισμένη στο διεθνές
δίκαιο, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται τα
πομπώδη συνθήματα, τα οποία οδηγούν
σε αντίθετα αποτελέσματα.

Είναι ενδεικτική η επιστολή που έστειλε
ο Νίκος Δένδιας στον ΟΗΕ, απορρίπτοντας έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της
Άγκυρας. Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών οι αρμόδιες υπηρεσίες του
υπουργείου Εξωτερικών συγκέντρωσαν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ήταν βασισμένα πάνω στις διεθνείς συνθήκες και
«πατώντας» πάνω σε συγκεκριμένα άρθρα του διεθνούς δικαίου. Η κίνηση αυτή
εξόργισε την Τουρκία που δεν μπορούσε
να αντιμετωπίσει την ελληνική επιχειρηματολογία, καταφεύγοντας εκ νέου στη
στρατηγική των απειλών.
Με την τακτική των επιχειρημάτων ο
πρωθυπουργός κατάφερε να αλλάξει τη
στάση ακόμα και της Γερμανίας που αρχικά κρατούσε ουδέτερη στάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έμεινε μόνο στα λόγια στην πρώτη συνάντηση που είχε με
τον Όλαφ Σολτς στις Βρυξέλλες. Παρουσίασε στον Γερμανό καγκελάριο συγκεκριμένα στοιχεία και χάρτες με τη «Γαλάζια Πατρίδα» που οραματίζεται ο Ταγίπ

Ερντογάν αλλά και τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο, μια κίνηση που άλλαξε τα
δεδομένα και έφερε πιο κοντά το Βερολίνο στην Αθήνα.

Δεν αλλάζει η στρατηγική
Στο Μαξίμου επικρατεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη στρατηγική που ακολουθεί απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, καθώς έχει καταφέρει να αλλάξει
τους συσχετισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και να φέρει σε δύσκολη θέση τον
Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός επέλεξε από την πρώτη στιγμή να μην ακολουθήσει τη στρατηγική των εμπρηστικών
δηλώσεων όπως συνεχίζει να πράττει η
γειτονική χώρα.
Μετέτρεψε το ελληνοτουρκικό ζήτημα
σε ευρωπαϊκό πρόβλημα, ενίσχυσε τις
συμμαχίες της χώρας υπογράφοντας σημαντικές συμφωνίες, θωράκισε αμυντικά
τη χώρα αλλάζοντας τις ισορροπίες στην
ευρύτερη περιοχή και διεθνοποίησε την
τουρκική προκλητικότητα με στόχο να

αναδείξει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο
της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Παράλληλα επιχείρησε να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την
Τουρκία παρά τις απειλές και τις συνεχείς
παραβιάσεις, στέλνοντας με αυτό τον τρόπο το μήνυμα τόσο προς την ΕΕ όσο και
προς τις ΗΠΑ πως η χώρα μας είναι εκείνη που επιδιώκει τον διάλογο, σε αντίθεση με την Άγκυρα που προκαλεί συνεχώς
εντάσεις, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο
την Τουρκία τον «ταραξία» της Ανατολικής Μεσογείου.

Με την τακτική των
επιχειρημάτων ο Έλληνας
πρωθυπουργός κατάφερε
να αλλάξει τη στάση ακόμα
και της Γερμανίας
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Στον αφρό και πάλι
το... ΣΥΡΙΖΑ Channel

Τ

ον... καημό του εδώ και χρόνια
για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ Channel ξαναβγάζει προς τα έξω ο
Αλέξης Τσίπρας. Πληροφορίες
λοιπόν θέλουν τον πρόεδρο Τσίπρα να
έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την πολυσυζητημένη δημιουργία ενός συμπλέγματος κομματικών μέσων ενημέρωσης.
Βεβαίως, η κουβέντα αυτή κρατάει
από τα χρόνια της πρώτη φορά Αριστεράς, ωστόσο σήμερα τα δεδομένα είναι
άλλα και η ανάγκη ύπαρξης Μέσων που
θα μπορούν να επικοινωνούν την πολιτική του κόμματος είναι πολύ μεγάλη, ενόψει μάλιστα και των εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Και δύο sites στα σκαριά
Μάλιστα, η αρχή έγινε με το «Documento». Πολλοί κάνουν λόγο για μια πρόβα που δεν θα διαφέρει σε πολλά από το
Web TV που θέλει να κατασκευάσει το
επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως σε αυτό το πλαίσιο
θα περιλαμβάνονται κομματικό Web TV
με βραδινές εκπομπές και νέα sites. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσει ιδιαιτέρως βοηθητικά, ειδικά τα μέλη εκείνα που
έχουν ως επαγγελματικό αντικείμενο τη

δημοσιογραφία, τη γραφιστική και τα social media.
Τουλάχιστον δύο ακόμη sites θα ενταχτούν στη μάχη της κομματικής ενημέρωσης. Κύκλοι της Κουμουνδούρου αναφέρουν πως δύο είναι τα βασικά ονόματα
που ακούγονται και συζητούν με τον πρόεδρο Τσίπρα ως επικεφαλής των νέων
Μέσων. Αυτά των Βασίλη Σκουρή και Σεραφείμ Κοτρώτσου. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο
γνωστούς δημοσιογράφους υπερισχύει το
όνομα του Βασίλη Σκουρή, διότι είναι ένας
άριστος γνώστης της αγοράς των media,
με αποδοχή από όλους τους χώρους, σοβαρός συνομιλητής αλλά και εύστοχος
αναλυτής. Θεωρείται από τους βασικούς
συνομιλητές του Τσίπρα. Το μόνο πρόβλημα που υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές είναι πως ίσως ο ίδιος ο Βασίλης Σκουρής
να μη θέλει ένα τέτοιο πόστο. Εν αντιθέσει, ο Σεραφείμ Κοτρώτσος όχι μόνο θέλει
ένα τέτοιο πόστο, αλλά όλες οι επιχειρηματικές του κινήσεις τα τελευταία χρόνια
(με τη δημιουργία του libre αλλά και του
anatropi.news στις υπηρεσίες του ΣΥΡΙΖΑ) δείχνουν πως το είχε στο μυαλό του
και ετοίμαζε το έδαφος. Εδώ όμως, όπως
μας λένε οι ίδιες πηγές, υπάρχουν δύο

προβλήματα - όχι βεβαίως ιδιαίτερα σοβαρά. Το ένα είναι πως ο Κοτρώτσος ίσως
προτείνει ως νέα κομματικά Μέσα τού ΣΥΡΙΖΑ τα ήδη υπάρχοντα δικά του και το
δεύτερο πως δεν έχει καλό όνομα στην
αγορά αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς και την ασφάλιση των
εργαζομένων.

Στο Αιγαίο ο πρόεδρος
Με την τουρκική προκλητικότητα στο
Αιγαίο να βρίσκεται στο κόκκινο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιοδεύει αυτή την εβδομάδα σε Ρόδο και
Σύμη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει
ανάψει στο φουλ τις προεκλογικές μηχανές, συναντιέται με φορείς της αγοράς συνομιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα της
ακρίβειας και δείχνοντας ως βασικά αίτια
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το μείγμα πολιτικής που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία.

Στα σκαριά περιλαμβάνονται
κομματικό Web TV με
βραδινές εκπομπές και νέες
ιστοσελίδες

«Ανεβάζει ταχύτητες»
στην πολιτική
αντιπαράθεση
ο Ν. Ανδρουλάκης
Ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μπαίνοντας σε έναν διμέτωπο αγώνα
ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός του κ. Ανδρουλάκη είναι την
ώρα που, όπως
εκτιμά, η χώρα έχει
μπει σε προεκλογική τροχιά, να υπογραμμίσει τις πολιτικές
διαφορές με τα δύο κόμματα
αλλά και να συσπειρώσει το κομματικό του
ακροατήριο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το παιχνίδι ενοχοποίησης οποιασδήποτε διαφορετικής άποψης στο εγχώριο πολιτικό σύστημα, προσπαθώντας ο ίδιος να παρουσιάζει ένα δήθεν ηθικό πλεονέκτημα», είπε
μιλώντας σε εκδήλωση του ΙΔΕΕΣ με θέμα
«Οι αγορές, οι κρίσεις και η απάντηση της
Σοσιαλδημοκρατίας», για να προσθέσει στο
ίδιο ύφος πως «η ΝΔ επιβιώνει επιστρατεύοντας το σκιάχτρο. Μη φύγετε από το
μαντρί γιατί απέναντι είναι ο λύκος, ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός πειθούς του ελληνικού λαού. Έχουν αποτύχει
παταγωδώς στις φυσικές καταστροφές,
στα δημοσιονομικά, στην επέκταση α λα
Καραμανλής στα χρόνια της πανδημίας».
Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί από τη ρητορική των υποσχέσεων
τόνισε πως «αν θέλουμε να ανατρέψουμε
αυτή την κατάσταση, πρέπει να ρισκάρουμε
και να πούμε πράγματα που στην αρχή δεν
θα ακούγονται ευχάριστα, αλλά όσο τα επαναλαμβάνουμε ο ελληνικός λαός θα καταλαβαίνει την τεράστια χρησιμότητά τους
ώστε να περάσουμε σε μια εποχή κοινωνικής δικαιοσύνης, ενίσχυσης του ορθού λόγου και της θέσης της χώρας».
Στο μεταξύ, αξιολογώντας τα σημεία των
καιρών κυρίως σε γεωπολιτικό επίπεδο,
δεν έκρυψε την ανησυχία του για το ότι σε
λίγα χρόνια μπορεί να έχει επανακάμψει
στις ΗΠΑ ο τραμπισμός, η Ρωσία και η Κίνα
να συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο, η Λατινική
Αμερική να είναι κατακερματισμένη και να
υπάρχουν μικρές νησίδες σταθερότητας
παγκοσμίως. «Αυτός ο κόσμος που θα έχει
έλλειμμα συνεννόησης και θα έχει γκρεμίσει τις γέφυρες συνεννόησης είναι πολύ
επικίνδυνος και απρόβλεπτος. Είναι εθνική
προτεραιότητα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα
Αλλαγής να πρωταγωνιστήσει στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών σχετικά με το πώς η
Ευρώπη θα αποκτήσει μια άλλη δυναμική
πορεία, ώστε να μιλήσουμε στο όνομα του
φιλοευρωπαϊσμού αλλά όχι με ευρωλαϊκισμό», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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Ατζέντα για δύο έργα έθεσε ο Β. Οικονόμου
Πολύ λίγοι βουλευτές διακατέχονται από οραματικό λόγο για την περιφέρειά τους. Συνήθως
αναλώνονται σε ρουσφέτια, πολιτικές εκδηλώσεις
και άλλα τέτοια τετριμμένα. Όχι πως είναι κακό
αυτό, αλλά ο κόσμος έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Μου λένε πολλοί ότι έκανε τρομερή εντύπωση ο
τρόπος που έχει βάλει στον δημόσιο λόγο δύο
οραματικά έργα ο Βασίλης Οικονόμου για την Ανατολική Αττική. Το πρώτο είναι το μεγάλο νοσοκομείο των Μεσογείων, που όντως είναι ένα έργο

που χρειάζεται, καθώς η περιφέρεια έχει μεγαλώσει πληθυσμιακά και εξυπηρετείται είτε από μικρά
κέντρα υγείας είτε από τα μεγάλα νοσοκομεία του
κέντρου. Το δεύτερο είναι η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου Ωρωπού - Μαραθώνα με δρόμο
αρχικά, με σκοπό να γίνει κάποια στιγμή η βόρεια
Ριβιέρα. Για το δεύτερο έχει γίνει ήδη συνάντηση
Πατούλη - Οικονόμου και έχουν εξασφαλιστεί τα
πρώτα εκατομμύρια. Σύμφωνος με το πρότζεκτ είναι και ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού.

Τι έγινε στην παρέλαση
της Νέας Υόρκης
Αποχαιρέτησαν
τον πρέσβη
Χθες η Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας
Ελλάδας - Ισραήλ αποχαιρέτησε τον απερχόμενο πρέσβη του Κράτους του Ισραήλ
Γιόσεφ Αμρανί. Οι βουλευτές που ανήκουν
στην ομάδα τού αναγνωρίζουν ότι συνέβαλε
τα μέγιστα ώστε οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις να είναι στο καλύτερο σημείο τους. Ο
πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ Δημήτρης Καιρίδης ήταν ιδιαίτερα
συγκινημένος, καθώς τρία χρόνια τώρα είχε
εξαιρετική συνεργασία μαζί του, ενώ υπήρχε και εκτίμηση προσωπική. Στην τελευταία
συνεδρίαση ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, όπως οι Όλγα Κεφαλογιάννη, Ολυμπ.
Τελιγιορίδου, Γ. Κεφαλογιάννης, Μ. Βολουδάκης, Κ. Καραγκούνης, Κ. Κυρανάκης, Μπ.
Παπαδημητρίου, Σπ. Λιβανός, Κ. Μπογδάνος, Λ. Βασιλειάδης, Τρ. Αλεξιάδης, Ν. Αθανασίου, Α. Νικολακόπουλος, Χ. Κεφαλίδου.

ΑΞΙΖΕΙ…
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου, Κύπρια
υπουργός Εργασίας, απεβίωσε προ
ημερών και δεν την ξέχασαν οι πολιτικοί φίλοι της από την Ελλάδα.
Κυρίως ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής
Χατζηδάκης, ο οποίος αναγνώρισε
το μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο
που είχε κάνει η εκλιπούσα και ειδικά τη μεγάλη της παρακαταθήκη
στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας.
Παράλληλα, τόνισε ότι η απώλειά
της είναι μια μεγάλη απώλεια για
την κυπριακή πολιτική σκηνή και
συμφωνούμε απολύτως…

Μου λένε ότι συγκεκριμένο κυβερνητικό
στέλεχος προσεγγίζει
μεγαλοεπιχειρηματία για στήριξη στις εκλογές, εξ ου και οι
τελευταίες βόλτες στα λημέρια
και τις γειτονιές που συχνάζει
ο… επιχειρηματίας.

Μπίστης κατά
Βενιζέλου;
Στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, που έγινε την προηγούμενη
Κυριακή, υπήρξε έντονο παρασκήνιο. Εκτός από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, τον υφυπουργό Εξωτερικών που παρακολούθησε την παρέλαση, στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης είδαμε και άλλες βουλευτικές παρουσίες. Είδαμε τον Σάββα Αναστασιάδη της ΝΔ, την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ αλλά και την Θεοδώρα Τζάκρη, η
οποία έκλεψε την παράσταση ανάμεσα στις τάξεις των ομογενών με τα πυρόξανθα
μαλλιά της, το blue navy ταγέρ της, τα γυαλιά ηλίου τύπου μάσκα αλλά και τα... αγγλικά με τη μακεδονίτικη accent που «τρέλαναν» τους ομογενείς. Το βράδυ οι ομογενείς είχαν καλέσει τη βουλευτική ομάδα και τον υφυπουργό Κατσανιώτη σε γεύμα στο «Hilton» του Μανχάταν προς τιμή του γερουσιαστή Μενέντεζ, γνωστού υποστηρικτή των ελληνικών θέσεων. Τώρα, όπως μου είπαν, κάποιοι ήθελαν να περάσουν και μια βόλτα από ελληνικό γλέντι σε μεγάλο κλαμπ της Νέας Υόρκης με καλεσμένες τις τραγουδίστριες Άννα Βίσση και Ζοζεφίν.

Περιοδεία Μαρινάκη στη Φθιώτιδα
Στη Φθιώτιδα, συγκεκριμένα στη Λαμία, ταξίδεψε ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή
του γραφείου του προέδρου της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη.
Εκεί είδε τον δήμαρχο Λαμιέων Ευθύμη Καραΐσκο, επισκέφτηκε το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας αλλά και επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς στη ΒΙΠΕ Λαμίας. Παρουσία των υπουργών που
κατάγονται από την περιοχή Σταϊκούρα και Οικονόμου,
ο γραμματέας μετέφερε το μήνυμα του πρωθυπουργού
και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης του νομού, αλλά
άκουσε και σημείωσε τα «παράπονα» και τις ανάγκες των πολιτών.

Ένα σκληρό άρθρο, μια σταλινικού
τύπου ανάλυση, έγραψε προ ημερών ο
Νίκος Μπίστης σε γνωστό ιστότοπο
κατά της Ουκρανίας που
θα μπορούσε εύκολα,
όπως σχολιάζουν
πρώην φίλοι του,
να το έχει γράψει
η ίδια η Ζαχάροβα,
εκπρόσωπος του
ρωσικού καθεστώτος του Πούτιν. Και τι
δεν γράφει … Για την
πίεση των ρωσόφονων
στις ουκρανικές
επαρχίες, για την
άθλια Δύση, για
τις κυρώσεις της
ΕΕ… Αυτό που
παρατήρησαν πολλοί είναι ότι έβαλε
και κατά του φίλου του
Βαγγέλη Βενιζέλου, ο
οποίος είχε τονίσει ότι «η στήριξη
στην Ουκρανία ήταν μονόδρομος».
Μάλιστα, κάλεσε τον κ. Βενιζέλο να
απαντήσει αν τελικά η Τουρκία επωφελήθηκε από την επαμφοτερίζουσα
στάση της. Δεν ξέρω αν θα του απαντήσει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά με τέτοια επιχειρηματολογία δεν το
νομίζω να πέσει τόσο χαμηλά…
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Ο Κυριάκος και τα χρόνια
πολλά στην κόρη του
Χρόνια πολλά
στην κόρη του
Σοφία, η οποία
χθες έκλεισε
τα 25, ευχήθηκε με ανάρτησή του στο
Instagram ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πέρασαν 25 χρόνια από τότε που γέμισες
τη ζωή μας με φως! Χρόνια πολλά, Σοφάκι!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος συνόδευσε στην ανάρτησή του με
μια κοινή τους φωτογραφία.
Ήμουν νιος και γέρασα με το
πρόβλημα στο πάρκινγκ της
Βουλής… Τόσα χρόνια
παρκάρει κάθε καρυδιάς
καρύδι, παρά τις προσπάθειες
αρκετών προέδρων (και του
Τασούλα βεβαίως) να σταματήσει αυτή η
γελοιότητα. Προχθές βρέθηκε ένα τζιπ με
βουλγαρικές πινακίδες! Δόθηκε εντολή έρευνας
και τελικά διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε συγγενή
υπαλλήλου της Βουλής. Το έχουν κάνει
μαγαζάκι τους, δηλαδή...

Χρονικό του Χρόνου
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Αιχμές Βορίδη σε
τοπικούς άρχοντες

ΚΕΝΤΡΙ
Το γεύμα που ετοιμάζει
ο Μητσοτάκης

Σ

ε ό,τι αφορά το θέμα των φωτιών που ξέσπασαν τις τελευταίες μέρες και κυρίως
αυτή της Βούλας, όπου παρατηρείται ένα
γαϊτανάκι μετάθεσης ευθυνών, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε ότι
υπάρχουν δύο διαφορετικά πεδία ευθυνών: το
πολιτικό, που αφορά και το θεσμικό πλαίσιο, και
το επιχειρησιακό, που σχετίζεται με τις ενέργειες επί του πεδίου. Ο υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και απαντώντας σε δημάρχους που καταγγέλλουν μειωμένη χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο, δήλωσε ότι τα
χρήματα που δόθηκαν φέτος από το υπουργείο
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι περισσότερα
από αυτά που δόθηκαν το 2020 και το 2021.

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα γίνει στο ξενοδοχείο
«Hyatt Regency» στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραθέσει
γεύμα σε ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων,
όπως ο Έντι Ράμα της Αλβανίας (φωτό), ο Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι της Βόρειας Μακεδονίας
(φωτό), ο Μίλο Τζουγκάνοβιτς του Μαυροβουνίου (φωτό) και η Βιόσα Οσμάνι του Κοσόβου
(φωτό), ενώ εκκρεμούν ακόμα επιβεβαιώσεις. Το βράδυ βεβαίως θα υπάρξει επίσημο
δείπνο, όπου θα δώσουν το «παρών» ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ, ο Σέρβος
πρόεδρος Αλεξάντερ Βούτσιτς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τώρα έχουν προγραμματίσει να
παραβρεθούν ο Σλοβένος πρόεδρος Μπόρουτ
Παχόρ, ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Νικολάε
Τσούκα, η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου,
που υπέγραψε την αίτηση της χώρας της για
ένταξη στην ΕΕ. Επίσης, θα έρθουν και οι τρεις
ηγέτες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.

Συνάντηση
Σκρέκα - Παπαθανασίου
Πριν από λίγες
μέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας
Σκρέκας συναντήθηκε με
τον πρόεδρο των
ΕΛΠΕ Γιάννη Παπαθανασίου για καλό
σκοπό. Ο Όμιλος
Ελληνικά Πετρέλαια, αποδεχόμενος την
πρόσκληση της
Πολιτείας
να
βοηθήσει στην τιτάνια αυτή προσπάθεια, προχώρησε στην υλοποίηση πολύ
σημαντικών αντιδιαβρωτικών έργων σε
Βαρυμπόμπη και Σχίνο Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ. Τα
έργα αυτά είναι κρίσιμα για τη θωράκιση
της καμένης δασικής έκτασης και την
αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΠΑΣΟΚ για όλα
τα γούστα
Στη Β’ Πειραιά το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί έδρα
και ενδεχομένως να πάρει μία, αλλά το θέμα
είναι ποιος θα βγει. Διότι υπάρχουν 2-3 μεγάλοι κομματικοί παράγοντες που ενδεχομένως να έρθουν και σε
σύγκρουση μεταξύ
τους. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι πολιτικοί τους οδηγητές. Ο
Δημήτρης Λιντζέρης
θεωρείται άνθρωπος του Βαγγέλη Βενιζέλου
στην περιοχή, παλιός βουλευτής αλλά με μεγάλες αντιπαλότητες. Υπάρχει και ο Δημήτρης Κατσικάρης, ο οποίος είναι κουμπάρος
και συμπατριώτης του Κώστα Λαλιώτη. Υπάρχει όμως και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, υιός
του Γιάννη, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Επιλογές για όλα τα κομματικά γούστα...

Της καταγγελίας
το... κιγκλίδωμα
Δεν θέλω να σας πω τι έχει να γίνει μόλις
ανοίξει η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις
καταγγελίες πολιτών επί περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου… Θα χάνει η
μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η ΑΑΔΕ
ετοιμάζει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η
οποία αναμένεται να λειτουργήσει εντός του
έτους και θα μπορούν να επισκέπτονται οι
πολίτες και να καταγγέλλουν παραβάσεις
δηλώνοντας την ταυτότητα και τη διεύθυνση
των παραβατών. Οι καταγγελίες θα γίνονται
επώνυμα ή ανώνυμα. Όμως, όλες θα συγκεντρώνονται στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
και μέσα από συγκεκριμένα φίλτρα θα αξιολογούνται και θα βαθμολογούνται τα κρούσματα παραβάσεων.
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπο

Ηχηρή παρέμβαση Ασημακοπούλου
Να σταματήσει την ανοχή απέναντι στις τουρκικές απειλές κάλεσε την ΕΕ η
ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, επισημαίνοντας ότι
απαιτείται η επιβολή κυρώσεων. Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με
παρέμβασή της στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση του 2021, που αφορά την Τουρκία,
περιέγραψε την ακραία τουρκική προκλητικότητα και σημείωσε: «Δεν
μπορεί η Τουρκία να συνεχίζει να απειλεί, να εκβιάζει και να προκαλεί. Δεν
πρέπει να δείξουμε άλλη ανοχή. Η Τουρκία δεν μπορεί πάντα να είναι το
“άτακτο παιδί” που ανεχόμαστε τα καμώματά του και προσπαθούμε να το
νουθετήσουμε… Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει και η Ευρώπη το
καθήκον της προς την Ελλάδα. Να πει με πράξεις “φτάνει πια”».

Το ΠΑΣΟΚ της... Τουρκίας

Προκοπίου
για Σκαραμαγκά
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός και με ξεκάθαρες απόψεις εμφανίστηκε ο
εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο
συνέδριο της Capital Link, το οποίο
έγινε στη διάρκεια της έκθεσης «Ποσειδώνια 2022» . Αναφερόμενος στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τόνισε ότι ο
λόγος που συμμετείχε στον διαγωνισμό και πλειοδότησε ήταν «πατριωτικός»: «Ήμουν απογοητευμένος να
βλέπω τις ναυπηγικές εγκαταστάσεις
σε αυτή την κατάσταση και ήθελα ο
κόσμος που εργάζεται να δει ξανά τις
λαμπρές μέρες του παρελθόντος».

Όσο ζω μαθαίνω. Δεν ήξερα ότι στην Τουρκία υπάρχει «αδερφό» κόμμα με το ΠΑΣΟΚ… Είναι, λέει, το
Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών της Τουρκίας
(HDP), το οποίο εκπροσωπεί και την κουρδική
μειονότητα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο κόμμα
έχει αποστείλει επίσημη πρόσκληση στον Νίκο
Ανδρουλάκη να μιλήσει στο συνέδριό του στις 3
Ιουλίου. Η ιδεολογία του είναι πέριξ του δημοκρατικού σοσιαλισμού και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το καταπληκτικό είναι ότι
έχει δύο συμπροέδρους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τη Φιγκέν Γιουκσεκντάγκ.

«Γαλάζιες» γκρίνιες
στην Εύβοια
Κάθε μήνα ρωτάω και απάντηση δεν
παίρνω. Αυτή η επιτροπή του Σταύρου
Μπένου για την αποκατάσταση των χωριών που κάηκαν στην Εύβοια τι κάνει;
Απάντηση βεβαίως δεν παίρνω καμία…
Έμαθα όμως ότι ο «γαλάζιος» δήμαρχος
Ιστιαίας - Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς έριξε
κάτι «βόμβες» πρώτου μεγέθους. Κατά
την 4η συνάντηση της επιτροπής του Σταύρου Μπένου στη Βόρεια Εύβοια ο «γαλάζιος» δήμαρχος είπε ότι για δέκα μήνες
έχουν δοθεί χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων για τα αντιπλημμυρικά, χωρίς να έχει
πέσει ούτε ένα κυβικό μπετόν, ενώ δεν
έχει μπει στο ταμείο του δήμου ούτε ένα
ευρώ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Μετά τις 14 Ιουνίου, όταν θα αρχίσουν οι αιτήσεις για το Power
Pass, θα προγραμματιστεί η μεγάλη συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα ενέργειας, για την οποία έχει
δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, μέχρι τότε
θα έχει αποφασιστεί και το είδος
της επιδότησης που θα δώσει η
κυβέρνηση για τα καύσιμα. Οπότε
ο πρωθυπουργός θα πάει στη συζήτηση με όπλα στη φαρέτρα του
για την καταπολέμηση τόσο της
ακρίβειας όσο και της ενεργειακής κρίσης. Ίσως μάλιστα να τα
ανακοινώσει και σε αυτήν τη συνεδρίαση προκειμένου να κόψει
τον αέρα του Τσίπρα, ο οποίος θα
θελήσει να κάνει άλλο ένα σόου,
από αυτά που μας συνηθίζει…

Το νομοσχέδιο της Κεραμέως

Ε

πειδή προβλέπω ότι το νομοσχέδιο της Κεραμέως θα προκαλέσει σφοδρότατες συγκρούσεις εν μέσω καλοκαιριού, οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου
στο ήδη επιβαρυμένο πολιτικό κλίμα, έχω μια εκτίμηση ότι από το Μέγαρο
Μαξίμου θα προσπαθήσουν να το παγώσουν προσωρινά. Την τρέχουσα περίοδο το
νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια ξεσηκώνει τους φοιτητές, προβληματίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα και δίνει αντιπολιτευτική τροφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκεκριμένο
νομοθέτημα θεωρητικά βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί από
τη Βουλή εντός του καλοκαιριού. Το πάγωμα που ψυχανεμίζομαι δεν σημαίνει ότι ο
Μητσοτάκης αίρει την εμπιστοσύνη του στη Νίκη Κεραμέως. Το αντίθετο, θα έλεγα… Απλώς δεν είναι εποχές για ρόπαλα και βαριοπούλες, στα οποία έχει μια ροπή
η άλλη πλευρά.

LOCK
Με ρωτούν φίλοι πότε θα κλείσει η
Βουλή… Αυτό που έμαθα είναι ότι
ούτε φέτος θα λειτουργήσουν τα θερινά τμήματά της γιατί δεν έχει
εκλείψει ο λόγος που δεν είναι άλλος
από την πανδημία. Ωστόσο, η Ολομέλεια θα κλείσει περίπου στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου και θα
ξανανοίξει μετά τις 20 Αυγούστου.
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Τo... Πρόσωπο
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παρέμβασή της στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του
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Ε
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ΘΕΣΕΙΣ

Εκατό χρόνια μετά, μια αυτοκριτική ματιά στο 1922

Μ

τoυ

Θανάση
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής και
συγγραφέας του
βιβλίου «Ο Εθνικός
Διχασμός και η
κορύφωσή του.
Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ “ΕΞΙ”.
Εξιλασμός ή
δικαστικός
φόνος;», που μόλις
εκδόθηκε από τον
Εκδοτικό Οίκο
Πατάκη

ε την ευκαιρία του (αυτο)κριτικού αναστοχασμού που μας παρέχει η 100ή επέτειος από το
φοβερό και τραγικό συνάμα 1922, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε πως την αλησμόνητη
εκείνη χρονιά διαπράχτηκαν δύο εγκλήματα, ένα πολιτικό και ένα δικαστικό.
Η διχογνωμία για το ποιος ευθύνεται για το πρώτο,
την τρομακτική Μικρασιατική καταστροφή, είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγοι όσοι καταλογίζουν στον Βενιζέλο το ότι επιχείρησε ένα αδιέξοδο και ατελέσφορο εγχείρημα, δεδομένου πως τα γεωπολιτικά και δημογραφικά δεδομένα εξ αρχής δεν επέτρεπαν ιδιαίτερη αισιοδοξία για την έκβαση της στρατιωτικής παρέμβασης
σε μια περιοχή χωρίς γεωγραφική συνέχεια με τον κύριο κορμό της χώρας.
Άλλοι βέβαια εστιάζουν κυρίως στην αφέλεια των
διαδόχων του μεγάλου Κρητικού, οι οποίοι -φοβούμενοι και την κρίση της κοινωνίας και τη σύγκριση της
Ιστορίας, μήπως δηλαδή καταγραφούν ως ήσσονες και
όχι ως κρείσσονες του ηγέτη των Φιλελευθέρων- συνέχισαν και διεύρυναν την εμπλοκή, παρά την εις βάρος
της χώρας μας μετατροπή των διεθνοπολιτικών δεδομένων (μεταστροφή Γαλλίας, αντιρρήσεις Ιταλίας και
ΗΠΑ, σοβιετοκεμαλική προσέγγιση, αποδυνάμωση
Λόυντ Τζορτζ κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν είναι ο επιμερισμός των ευθυνών που θα κάνει ο αμερόληπτος κριτής,
γεγονός είναι πως στην τραγωδία συνέβαλαν τόσο ο
εσωτερικός διχασμός και φανατισμός όσο και ο εθνικιστικός μαξιμαλισμός.
Ως προς το πρώτο, ήταν τόσο το μίσος και τόσοι οι
διωγμοί της περιόδου 1917-1920 που στις 3 Νοεμβρίου

του 1920 ο Γεώργιος Βλάχος έγραφε για τον Βενιζέλο
«μας κατήντησες να ευχώμεθα την ήτταν της [πατρίδος]». Αντίστοιχα σκέπτονταν -ακόμη και ενεργούσανμετά τον Νοέμβριο του 1920 και αρκετοί βενιζελικοί.
Ως προς το δεύτερο, υπήρξε ένας αδιανόητος μαξιμαλισμός και μια διαπαραταξιακά υποστηριζόμενη εμμονή στην αδιαλλαξία: Η Βουλή των Ελλήνων, όταν το
1921 αναπτυσσόταν διαμεσολαβητική/συμβιβαστική
προσπάθεια των Μεγάλων Δυνάμεων, χαρακτήριζε τη
συνθήκη των Σεβρών ως «το ελάχιστον των εθνικών δικαίων». Αυτό, δε, παμψηφεί! Δηλαδή με συναίνεση και
του βενιζελικού κόμματος, παρά τις δημοσιοποιούμενες πλέον πολύ μετριοπαθέστερες και ωθούσες στην
αναδίπλωση θέσεις ατομικά του Βενιζέλου (κάτι που
έκανε την «Καθημερινή» του Βλάχου να αντιδιαστείλει
την «εθνικώς υπεύθυνη» στάση του κοινοβουλευτικού
ηγέτη του Κόμματος των Φιλελευθέρων Δαγκλή προς
την -οδηγούσα σε μειοδοσία- «ηττοπάθεια» του ιστορικού ηγέτη της παράταξης). Αν όμως για το εσωτερικό
μίσος και τη μαξιμαλιστική εθελοτύφλωση ευθύνονταν
πολλοί, ασφαλώς και δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η πολιτική δειλία των μετανοεμβριανών αντιβενιζελικών
κυβερνητών συνέβαλε στη διόγκωση των συνεπειών
του εγχειρήματος. Αυτό όμως, οι τεράστιες πολιτικές
ευθύνες τους δεν αναιρούν το ότι η Δίκη των « Έξι»
υπήρξε δικαστικό έγκλημα, ίσως και δικαστικός κανιβαλισμός. Ειδικότερα…
Τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη βασική κατηγορία
κατά των πολιτικών υπευθύνων της περιόδου, καθώς και
κατά του τελευταίου αρχιστράτηγου, πως «εκουσίως και
εκ προθέσεως υποστήριξαν την εισβολήν εις την επικράτειαν του Βασιλείου του τουρκικού εθνικιστικού

στρατού»; Την ίδια ώρα που οι κατηγορούμενοι στερήθηκαν του δικαιώματος να χρησιμοποιήσουν προς υπεράσπισή τους διπλωματικά έγγραφα «ίνα μη έλθουν εις την
δημοσιότητα απόρρητα του κράτους».
Το πιο χαρακτηριστικό, όμως, υπήρξε άλλο: Το βασικότερο σημείο του κατηγορητηρίου ήταν -όχι πως προκηρύχτηκε δημοψήφισμα για επάνοδο του Κωνσταντίνου, κάτι που αξίωνε όλος ο αντιβενιζελικός πολιτικός
κόσμος, καθώς και η αντιβενιζελική κοινή γνώμη της
εποχής, αλλά- ότι δεν ανέστειλαν τη διεξαγωγή του
σχετικού δημοψηφίσματος, μολονότι 36 ώρες προ της
διεξαγωγής του οι νικήτριες του πολέμου Δυνάμεις
ενημέρωσαν, δια των πρέσβεών τους, την κυβέρνηση
Ράλλη πως θα θεωρούσαν την επαναφορά στον θρόνο
του γερμανόφιλου μονάρχη ως εχθρική πράξη, η οποία
θα τις έστρεφε εναντίον της Ελλάδας. Ωστόσο, οι επτά
από τους οκτώ καταδικασθέντες (στην κακώς ονομαζόμενη Δίκη των «Έξι») δεν ήταν υπουργοί της κυβέρνησης που αποφάσισε να αγνοήσει την προειδοποίηση!
Πλην όμως, όπως απεφάνθη η υπό τον στρατηγό Πάγκαλο κατηγορούσα αρχή -σημειωτέον πως την παραπομπή του Πάγκαλου σε στρατοδικείο ως εγκληματία
πολέμου, επειδή εκτελούσε αιχμαλώτους, είχε ζητήσει
το 1912 ο Χατζηανέστης- αυτοί οι μη υπουργοί την κρίσιμη στιγμή κρίθηκε πως είχαν… αναδρομική ευθύνη
για όσα έκανε ή παρέλειψε να κάνει η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη, στην οποία δεν μετείχαν!
Καταλήγω με ένα συμπέρασμα-διερώτηση: έχει σήμερα η Ελλάδα τη δύναμη να κοιτάξει κατάματα τα δύο
εγκλήματα, το διπλωματικοστρατιωτικοπολιτικό και το
δικαστικό που διέπραξε ο πολιτικός της κόσμος πριν
από 100 χρόνια;

Η πίστη δεν είναι «εμπόριο» και οι άγιοι δεν είναι «εμπόρευμα»...

Ο

ρισμένοι ισχυρίζονται, και μάλιστα με βεβαιότητα (!), ότι η πίστη στον Χριστό έχει γίνει «εμπόριο» και οι άγιοι ουκ ολίγες φορές προβάλλονται και «χρησιμοποιούνται» ως «εμπόρευμα»...
Μια τέτοια εντύπωση, παρά το γεγονός ότι δεν λείπουν οι αφορμές για να δημιουργηθεί, δεν πρέπει να
γενικεύεται αφοριστικά και φυσικά δεν έχει σχέση με
το πνεύμα και το νόημα και το περιεχόμενο και την ουσία της Εκκλησίας, που είναι ακλόνητη αξία και πραγματικότητα ως πνευματικός θεσμός, ανεξάρτητα από
την ποιότητα των ατόμων, που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό της.
Σε περιπτώσεις που, τυχόν, παρατηρείται «εμπορευματοποίηση» της Ορθοδοξίας, ας μην κάνουμε το
λάθος να συνδέσουμε λανθασμένα τις αξίες της πίστης, που μας τονώνουν και μας αναγεννούν ψυχικά,
και τις μορφές των αγίων, που μας παρακινούν προς το
καλό, με τις εσφαλμένες πρακτικές φαινομενικά θρησκευόμενων προσώπων, που εμφανίζουν αδυναμίες
και πάθη. Κάποιοι κληρικοί αλλά και λαϊκά μέλη της
Εκκλησίας κάνουμε ενδεχομένως ενέργειες που δικαιολογούν, αδικαιολόγητα, την κακή αυτή αίσθηση
και σκανδαλίζουμε γινόμενοι «χριστέμποροι»!
Και δίνουμε, όσοι το δίνουμε, το λυπηρό και βλάσφημο μήνυμα ότι η Εκκλησία είναι «μαγαζί-γωνία».
Είναι, κατά τη γνώμη μας πάντα, αθέμιτο και αφύσικο να γίνεται (αν και όπου γίνεται) προσπάθεια να στηθεί εμμονικά μια αδιαφανής εισπρακτική μηχανή με
«εκμετάλλευση» παλαιών και σύγχρονων αγίων, συνεχείς δισκοφορίες, αμοιβή σε κηδείες, μνημόσυνα,
τρισάγια, γάμους, βαπτίσεις και άλλα τινά (εφευρίσκονται και μηχανεύονται διάφοροι προσχηματικοί

τρόποι για περισσότερα έσοδα στ’ όνομα της πίστης!).
Άνθρωποι της Εκκλησίας λέγονται και είναι όσοι
προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές αξίες και όχι όσοι επιδιώκουν εκκλησιαστικά εισοδήματα…
Είναι, βέβαια, θεμιτό και φυσιολογικό όποιος πιστός θέλει με δική του πρωτοβουλία και διάθεση, χωρίς καμία προτροπή και πίεση από κανέναν, που δεν
είναι σε καμία περίπτωση επιτρεπτή, να προσφέρει
τον οβολό του.
Όχι φυσικά για τον παπά, αυτός πληρώνεται ως δημόσιος λειτουργός, αλλά για τον ναό ή τα μοναστήρια,
προκειμένου να εξασφαλίσουν τα λειτουργικά τους
έξοδα αλλά και να αναπτύξουν κοινωνικό έργο, που
τόσο χρειάζεται στην εποχή μας, με έντιμη, βέβαια,
διαχείριση. Άλλωστε, με τα χρήματα των πιστών και
χτίστηκαν και συντηρούνται οι ναοί και τα μοναστήρια.
Και με αυτά προσφέρεται από ιερείς και μοναχούς
στήριξη σε φτωχούς και άπορους, που σε μερικές περιπτώσεις είναι εκτεταμένη.
Αν και δεν θεωρούμε ότι η φιλανθρωπία δίνει μόνιμες και κατάλληλες λύσεις στις ανάγκες των ανθρώπων, θα έπρεπε να υπάρχουν οι συνθήκες ώστε τα
άτομα να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς από τη διασφαλισμένη εργασία τους, ωστόσο, όπως είναι δομημένη η κοινωνία μας, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενίσχυσης συνανθρώπων σε έκτακτες και ανασφαλείς
καταστάσεις.
Ας συνειδητοποιήσουμε κύρια και πρώτιστα όλοι
εμείς, που θέλουμε να εμφανιζόμαστε στα λόγια ως
Ορθόδοξοι, ότι η αληθινή πίστη δεν έχει σχέση με τα
κάθε είδους συμφέροντά μας, αλλά με τα φτερουγί-

σματα της ψυχής μας προς τα άνω. Ας μην έχουμε την
αφέλεια να πιστεύουμε στο μονόφθαλμο και μονόπλευρο κοίταγμα της πραγματικότητας, που εμείς δημιουργούμε.
Η πίστη, όταν δεν μετατρέπεται από τους εκφραστές
της σε υλικοκεντρικό σύστημα, αλλά αναδεικνύεται η
πνευματικοκεντρική της διάσταση, μπορεί να υποδείξει τις λύσεις και να βρει τα μέσα για την αντιμετώπιση
της πολλαπλής και πολυσήμαντης τραγικότητας της
εποχής μας. Η επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτεί
προσπάθεια δημιουργικής πνοής, με την αξιοποίηση
των θετικών μας στοιχείων κόντρα στα αρνητικά μας
στοιχεία. Προϋποθέτει δυναμική και όχι στατική και
μίζερη αντιμετώπιση και μορφοποίηση της κατάστασης, ώστε να μην είναι αμαυρωμένη η εικόνα μας και
δυσδιάκριτη.
Έτσι, τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στη
ζωή της κοινωνίας μας και της ανθρωπότητας θα βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης και αναζωογόνησης και
αναγέννησης και αλλαγής.
Ό,τι μας θλίβει και μας ταπεινώνει δεν πρέπει να
μας απελπίζει, αρκεί να προφυλάξουμε ή να ξαναβρούμε μέσα μας τον πόθο της αγνότητας, που δείχνει
το ποιοι οφείλουμε να είμαστε.
Και αυτό είναι μια στάση ζωής, που είναι δυνατό να
βοηθήσει σε όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής αλλά και να εγγυηθεί την άνθηση του ανθρώπου.
Με την εσωτερική μας ανάταση και ανάσταση έχουμε ελπίδα να υπερβούμε το χάος που μας κυκλώνει
και να επανέλθουμε από το χάσμα (κενό) σε στέρεο
έδαφος, από την αταξία σε τάξη, από τα αδιέξοδα στη
διέξοδο, από τα ερείπια στην αναστήλωση.

τoυ

πατέρα
Ηλία Μάκου
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Το «colpo grosso» με τα σιτηρά

Μ

πορεί οι καταγγελίες του
Κιέβου σε βάρος της Μόσχας για κλοπή χιλιάδων τόνων σιτηρών να είναι ακόμη
νωπές και η Δύση να ζητά την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για το κατά
πόσο αληθεύουν, ωστόσο όλα αυτά ουδόλως προβληματίζουν τους Βλαντίμιρ
Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι
οποίοι με γοργό ρυθμό στήνουν ένα μεγάλο κερδοσκοπικό παιχνίδι στις πλάτες
όλης της Ευρώπης!
Ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει «κολλήσει» στο
αεροδρόμιο της Άγκυρας μετά το «μπλόκο» Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας
και Μαυροβουνίου στην προσπάθειά του
να επισκεφτεί το Βελιγράδι, όμως δεν θα
περάσει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος του.
Από σήμερα που θα προσγειωθεί σε
τουρκικό έδαφος, θα έχει σημαντικές
συνομιλίες «για δουλειές» με τον Τούρκο
ομόλογο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τα
υπόλοιπα μέλη της αυλής Ερντογάν, με
προεξάρχον θέμα την επανεκκίνηση του
θαλάσσιου εμπορίου από τα λιμάνια της
Ουκρανίας και των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας, η
παύση των οποίων έχει προκαλέσει επισιτιστική κρίση στην Ευρώπη αλλά και
διεθνώς.

Μυρίστηκε δολάρια ο σουλτάνος
Τα «χαρμόσυνα νέα» έσπευσε να ανακοινώσει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. «Οι τέσσερις πλευρές (Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία και ΟΗΕ)
απεργάζονται σχέδιο για τη διάνοιξη
ασφαλούς διαδρόμου για τη ναυτιλία.
Εξετάζεται πώς θα εξουδετερωθούν οι

γεια συμφωνία ανάμεσα στον Πούτιν και
τον Ερντογάν πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση
των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια,
με κεντρικό προορισμό τους λιμένες της
Τουρκίας και από εκεί για όλο τον κόσμο.

Οι ελλείψεις στην αγορά τροφίμων

νάρκες που βρίσκονται έξω από το λιμάνι
της Οδησσού και σε άλλες περιοχές κατά
μήκος των ακτών της Ουκρανίας, ποιος
θα αναλάβει την εξουδετέρωσή τους, καθώς και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την
προστασία του διαδρόμου αυτού», ήταν
οι δηλώσεις του κ. Ακάρ, που απηχούν τις
θέσεις της Τουρκίας για έναν ενεργό ρόλο στην ρωσοουκρανική κρίση. Η Άγκυρα έχει μυριστεί αίμα και… δολάρια και
κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να
επωφεληθεί, σε ακόμα μια περίπτωση,

από τον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη
προκειμένου να γεμίσει τα άδεια ταμεία
της.
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα πλοία
που περιμένουν να αποπλεύσουν από τα
λιμάνια της Νότιας Ουκρανίας φορτωμένα με σιτηρά θα συνοδεύονται από τουρκικά πολεμικά σκάφη, ενώ ναρκαλιευτικά της Τουρκίας θα αναλάβουν και το
«χτένισμα» της Μαύρης Θάλασσας, όταν
καμφθούν οι ουκρανικές αντιρρήσεις και
το Κίεβο αποδεχθεί τη λύση. Γιατί η υπό-

Η ρωσική εισβολή έχει διακόψει τις
εξαγωγές σιτηρών και άλλων αγροτικών
προϊόντων από την Ουκρανία, προκαλώντας έλλειψη τροφίμων και εκτόξευση τιμών.
Εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, καλαμποκιού και ηλιέλαιου ουκρανικής παραγωγής βρίσκονται στο «περίμενε», όπως
καταγγέλλει ο Ζελένσκι, ενώ και τα ρωσικά σιτηρά παραμένουν αδιάθετα λόγω
των κυρώσεων. Μόλις όμως ανοίξουν οι
θαλάσσιοι δίαυλοι, ποιος θα προλαβαίνει
να εξετάσει την προέλευση των προϊόντων που θα καταλήγουν υπό τουρκική
συνοδεία στην Τουρκία; Η Δύση είναι
σχεδόν σίγουρη για το «βάπτισμα» των
φόρτων ως «ουκρανικών», την ώρα που η
υπουργός Γεωργίας της Βρετανίας ζητά
την άμεση διερεύνηση των ουκρανικών
καταγγελιών για «κλοπή χιλιάδων τόνων
σιτηρών από τη Ρωσία».

Μόσχα και Άγκυρα στήνουν
κερδοσκοπικά παιχνίδια σε
βάρος του πλανήτη - Οι φόβοι
της Δύσης για «αναβάπτιση»
των προϊόντων εν πλω

Αυστηρό μήνυμα Μηταράκη στην Τουρκία για την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού
Σε αυστηρούς τόνους και από το βήμα της Βουλής ο
Νότης Μηταράκης έστειλε μήνυμα στην Τουρκία για τη
στάση που κρατά εργαλειοποιώντας το Μεταναστευτικό.
«Η Ελλάδα δεν εκβιάζει και δεν απειλεί.
Ομοίως, η Ελλάδα δεν εκβιάζεται και δεν
διαπραγματεύεται ούτε σπιθαμή της εθνικής
της κυριαρχίας», επεσήμανε ο υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου και συμπλήρωσε
ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εργαλειοποίησης
του ανθρώπινου πόνου δεν γίνεται ανεκτή. Πρόσθεσε, δε, ότι υπάρχει μια προπαγάνδα από τη γείτονα
για την προστασία των συνόρων, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα εθνικά μας δικαιώματα.

Αναφερόμενος στην τουρκική προπαγάνδα, ο κ. Μηταράκης έκανε λόγο για «fake» βίντεο που διακινεί η Τουρκία
στο Διαδίκτυο, προσπαθώντας να πείσει ότι η χώρα
μας προχωρά σε παράνομες ενέργειες.
Το μήνυμά του προς την Τουρκία ήταν διπλό, καλώς την κάλεσε να επιστρέψει στον
δρόμο της λογικής, να εφαρμόσει πλήρως
την Κοινή Δήλωση του 2016 και να τερματίσει
τη στάση αναθεωρητισμού που τη διακατέχει
αυτήν τη στιγμή.
Αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, ο κ. Μηταράκης είπε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ καλύτερη,
διότι έχουν μειωθεί τόσο οι ροές όσο και οι δομές και
πως μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα λειτουργεί στον

Δήμο Αθηναίων καμία δομή φιλοξενίας. Τόνισε, δε, ότι
σήμερα ανέρχονται σε 21.600 οι αιτούντες άσυλο και εκκρεμούν 26.453 αιτήσεις. « Έχουμε αποσυμφορήσει
δραστικά την ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά, τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις γειτονιές. Πλέον όλες οι περιφέρειες της χώρας βρίσκονται κάτω από το όριο του 1%»,
επεσήμανε ο υπουργός.
«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό με κυνισμό και προχειρότητα», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας, υποστηρίζοντας ότι
οι αιτίες που μειώθηκαν φέτος οι προσφυγικές ροές ήταν
η Covid-19, η αυξημένη προσπάθεια καταπολέμησης του
trafficking και η αλλαγή στον τρόπο δράσης του Λιμενικού Σώματος.
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Τ

ον ισχυρό αμυντικό άξονα Ελλάδας - Ισραήλ αναδεικνύει η
επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στο Τελ Αβίβ έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του, στρατηγού Αβίβ
Κοχάβι.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Είναι γνωστό ότι οι δύο αρχηγοί διατηρούν άριστες σχέσεις, που αντικατοπτρίζονται τόσο σε επίπεδο δηλώσεων όσο και
στο πεδίο. Τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ
συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς
στρατιωτικές ασκήσεις που διοργανώνει η
Ελλάδα, με αποκορύφωμα την παρουσία
της ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας
στην άσκηση της Διακλαδικής Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου «Orion 22» αλλά στον
«Ηνίοχο», με τα F-16 SUFA και παλαιότερα τα F-15 Ra’am να δίνουν βροντερό
«παρών» πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο.
Η επίσκεψη είχε αρχικώς προγραμματιστεί στις αρχές Απριλίου, ωστόσο τα ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί. Έκτοτε οι
δύο αρχηγοί είχαν τακτική τηλεφωνική
επικοινωνία, ενώ αρμόδιες στρατιωτικές
πηγές σημειώνουν ότι η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη,
καθώς η παρουσία του Έλληνα αρχηγού,
εκτός από τον δυνατό συμβολισμό που
περιέχει, στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της τουρκικής προκλητικότητας,
με την Ελλάδα και το Ισραήλ να στήνουν
«τείχος» αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο.
Έχοντας ως γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο,
Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν αναπτύξει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό
στρατιωτικής συνεργασίας που εγγυάται
τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, πριν
από λίγες μέρες στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση, η προετοιμασία της οποίας ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, για τη μεταφορά Ισραηλινών κομάντος στην Κύπρο,
ώστε να λάβουν μέρος στην άσκηση «Αγαπήνωρ 22». Υπό άκρα μυστικότητα, δύο
ελληνικά αρματαγωγά, το «Λέσβος» και το
«Χίος», απέπλευσαν νύχτα με προορισμό
το λιμάνι της Χάιφα. Αφού διέσχισαν ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, φόρτωσαν εκατοντάδες στελέχη των Ειδικών
Δυνάμεων του Ισραήλ και τα μετέφεραν
στην Κύπρο κυριολεκτικά κάτω από τη
μύτη της Άγκυρας. Μάλιστα, παρά τις επί-

Ο άξονας Ελλάδας - Ισραήλ
ενοχλεί τους Τούρκους
ραήλ εκνευρίζει την Άγκυρα, η οποία πολλές φορές επιχείρησε ανεπιτυχώς να μπει
«σφήνα» στη στρατηγική σχέση που
έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Το ίδιο και
η συχνή παρουσία ελληνικών δυνάμεων
στο Ισραήλ -θυμίζουμε την εντυπωσιακή
συμμετοχή των F-16 της 336 Μοίρας
«Όλυμπος» στην άσκηση «Blue Flag 21»
όπου πέταξαν μαζί με τα ισραηλινά F-35όπως και οι κοινές πρωτοβουλίες για την
ενέργεια που αφήνουν εκτός παιχνιδιού
την Τουρκία.

Στο τραπέζι τα εξοπλιστικά
μονες προσπάθειες της Τουρκίας να ματαιωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στη συγκεκριμένη άσκηση, ο Ισραηλινός αρχηγός
όχι απλώς παρέστη αλλά έφτασε στην Πάφο έχοντας κρεμασμένο στον ώμο του ένα
αυτόματο τυφέκιο.
Η στενή συνεργασία των Ελλάδας - Ισ-

Στις συζητήσεις που θα έχει ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ με τον ομόλογό του αλλά και με
τον υπουργό Άμυνας της χώρας θα βρεθούν και οι σχεδιασμοί του ελληνικού
Επιτελείου για την περαιτέρω ενίσχυση
των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μικροσκόπιο
βρίσκονται εδώ και καιρό τα ισραηλινά μη
επανδρωμένα αεροσκάφη, συγκεκριμένα

η οπλισμένη εκδοχή τους UCAV Heron. Η
ελληνική πλευρά έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την προμήθεια αυτών
των συστημάτων, με το Τελ Αβίβ να εξετάζει θετικά την αποδέσμευση και πώλησή
τους στην Αθήνα, όπως και το ενδεχόμενο
πώλησης των Heron επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών που έχουν νοικιάσει
οι Ένοπλες Δυνάμεις και αξιοποιούν σε
καθημερινή βάση πάνω από το Αιγαίο. Σε
εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για
την προμήθεια των ισραηλινών αντιαρματικών πυραύλων Spike NLOS και Spike
ER2, με το πρόγραμμα να εισάγεται σύντομα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Αθήνα και Τελ Αβίβ στήνουν
«τείχος» αποτροπής στην Ανατολική
Μεσόγειο
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Ανασχηματισμό και μειώσεις φόρων ετοιμάζει ο λαβωμένος με 148… μαχαιριές Τζόνσον
«Είμαστε στο πλευρό τού σκληρά εργαζόμενου βρετανικού λαού… Θα συνεχίσουμε τη δουλειά», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον μία
ημέρα μετά την πύρρειο νίκη του στην ψηφοφορία για την πρόταση
μομφής. Προκειμένου να διασκεδάσει γρήγορα τις εντυπώσεις, ο
Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται να προετοιμάζει ανασχηματισμό
και ανακοινώσεις για μείωση φόρων.
Για «λαβωμένο νικητή με 148 μαχαιριές στην πλάτη» (όσες οι αρνητικές ψήφοι) κάνουν λόγο αναλυτές, καθώς ο Τζόνσον είδε 148
βουλευτές του (ποσοστό 41%) να τον καταψηφίζουν με αφορμή τα
κορονο-σκάνδαλα «Partygate» εν μέσω πανδημίας και τον αυξανόμενο πληθωρισμό, που έχει εκτινάξει το κόστος ζωής. Τα πρωτοσέλιδα των χθεσινών εφημερίδων ήταν κόλαφος για τον 57χρονο

πρωθυπουργό και ηγέτη των Τόρις, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά
την αρχή του τέλους του.
Είναι κάτι που δείχνει και η ιστορική εμπειρία, καθώς τόσο η
Μάργκαρετ Θάτσερ το 1990 όσο και η Τερέζα Μέι το 2018 αναγκάστηκαν να παραιτηθούν λίγους μήνες μετά την επικράτησή τους
στην αντίστοιχη ψηφοφορία.
«Ένας πληγωμένος νικητής», γράφουν οι «Times» του Λονδίνου,
ενώ η συντηρητική «Daily Telegraph» εκτιμά ότι «η κατ’ επίφαση νίκη διαλύει τους Τόρις», τονίζοντας ότι οι «αντάρτες συσπειρώνονται
προκειμένου να αποτελειώσουν» τον Τζόνσον. «Πρόκειται για στενή, τεχνική νίκη, που θα μπορούσε να φέρει κυβερνητική παράλυση
και ανταρτοπόλεμο στο κόμμα», σχολιάζει ο «Guardian».

Ρωσία: Διαλύσαμε μέρος
του δυτικού εξοπλισμού

Τ

ο Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, τις
τελευταίες δέκα ημέρες της επίθεσης στην Ουκρανία, οι Ρώσοι
κατέστρεψαν 51 μονάδες στρατιωτικού εξοπλισμού που παραλήφθηκαν
από το εξωτερικό, ενώ ο πρεσβευτής της
Μόσχας στον ΟΗΕ αποχώρησε από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την
ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατηγορούσε τη Ρωσία ότι πυροδοτεί την παγκόσμια επισιτιστική κρίση με την εισβολή στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού, ανάμεσα στον ξένο στρατιωτικό εξοπλισμό που καταστράφηκε είναι 12 τεθωρακισμένα άρματα μάχης, 21
οβιδοβόλα (howitzers) των 155 χιλιοστών,
δύο MLRS (πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης) και 16 μη επανδρωμένα
αεροσκάφη. Ο Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι οι
δυνάμεις της Μόσχας έχουν πλέον τον
έλεγχο του 97% της περιφέρειας του Λουγκάνσκ, στην Ανατολική Ουκρανία.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρεσβευτής της
Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια αποχώρησε, εμφανώς εκνευρισμένος, από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς ο Μισέλ κατηγορούσε τη Μόσχα ότι προκαλεί την παγκόσμια
επισιτιστική κρίση μπλοκάροντας τόνους
σιτηρών στα ουκρανικά λιμάνια.
«Δεν μπορούσα να μείνω» εξαιτίας «των
ψεμάτων που ήρθε να διασπείρει ο Μισέλ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο Ρώσος διπλωμάτης.
Παράλληλα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι
αποχωρεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξέλιξη που
ενδέχεται να οδηγήσει στην επαναφορά
της θανατικής ποινής στη χώρα.

Ζελένσκι: «Ετοιμαζόμαστε για την ΕΕ»
Τη βεβαιότητα ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε
χθες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για το πώς θα προχωρήσει όσον αφορά το αίτημα ένταξης που
υπέβαλε το Κίεβο αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια
την 24η Φεβρουαρίου.
Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ
Σολτς έχει καταστήσει σαφές πως δεν πιστεύει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ενταξιακή διαδικασία στην περίπτωση της Ουκρανίας, μολονότι άλλες χώρες-μέλη της
ΕΕ υποστηρίζουν σθεναρά αυτό το αίτημα.
Το Κίεβο ευελπιστεί ότι οι 27 θα χορηγή-

σουν καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη
χώρας στην Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής της 23ης και 24ης Ιουνίου.
«Δεν περιμένουμε ούτε ένταξη από την
πίσω πόρτα ούτε μια εσπευσμένη διαδικασία», λένε πηγές κοντά στον Ουκρανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη μορφή σύνδεσης με
την ΕΕ πέρα από την πλήρη ένταξη.

Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι
Σοϊγκού δήλωσε πως τις
τελευταίες μέρες ο στρατός του
κατέστρεψε 12 τανκς, 21
οβιδοβόλα και 16 drones, μέρος
της εξωτερικής στρατιωτικής
βοήθειας προς τους Ουκρανούς

ΗΠΑ σε Β. Κορέα:
«Θα αντιδράσουμε
αν τολμήσετε
πυρηνική δοκιμή»
«Θα υπάρξει σθεναρή και σαφής
αντίδραση από τις ΗΠΑ, τη Νότια
Κορέα και τη διεθνή κοινότητα σε
περίπτωση που η Βόρεια Κορέα
προχωρήσει σε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου», προειδοποίησε
χθες η Αμερικανίδα υφυπουργός
Εξωτερικών Γουέντι Σέρμαν, η
οποία επισκέπτεται τη Σεούλ.
Τη Δευτέρα, ΗΠΑ και Νότια Κορέα προχώρησαν σε οκτώ εκτοξεύσεις τακτικών βαλλιστικών πυραύλων, σε αντίδραση στην εκτόξευση ομοβροντίας οκτώ βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα την Κυριακή, καθώς η ένταση
στην περιοχή συνεχίζει να κλιμακώνεται.
Ουάσιγκτον, Σεούλ και ειδικοί
προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες
ότι ο «πυρηνικός δικτάτορας» της
Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν
ενδέχεται σύντομα να προχωρήσει
στην έβδομη δοκιμή πυρηνικού
όπλου στην ιστορία της διεθνώς
απομονωμένης χώρας του και
πρώτη έπειτα από πέντε χρόνια.
Η Βόρεια Κορέα φαίνεται πως
έχει επαναφέρει σε λειτουργία αντιδραστήρα που παράγει πλουτώνιο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
της στη Γιονγκμπιόν, σύμφωνα με
τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής
Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του.
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λίψη και οργή. Αυτά είναι τα
δύο συναισθήματα για τους κατοίκους της Προσοτσάνης Δράμας, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένα αίτημα διαζυγίου θα κατέληγε στη δολοφονία μιας 59χρονης γυναίκας από τον εν διαστάσει 64χρονο σύζυγό
της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος
και στη δική του ζωή.

ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεσε τη γυναίκα του
και μετά αυτοκτόνησε

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί της
Τρίτης (7/6) όταν μία από τις κόρες του ζευγαριού πήγε στο πατρικό της για να δει τι
έχει συμβεί και η μητέρα της δεν πήγε στο
σπίτι της για να κρατήσει τα παιδιά, ενώ δεν
απαντούσε ούτε και στο τηλέφωνό της. Όταν
η νεαρή άνοιξε την πόρτα της οικίας, δεν
μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της: η μητέρα της ήταν πεσμένη, μέσα σε μια λίμνη
αίματος, στο σαλόνι, ενώ λίγα μέτρα παραπέρα ο πατέρας της ήταν κι αυτός νεκρός με
μια καραμπίνα δίπλα του. Έντρομη έβαλε τις
φωνές και οι γείτονες έσπευσαν να δουν τι
συμβαίνει, καλώντας παράλληλα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία είχε μόλις αποκαλυφθεί…
Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην
τοπική κοινωνία της Προσοτσάνης Δράμας, ενώ ο 64χρονος διατηρούσε και μια
επιτυχημένη επιχείρηση εστίασης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχαν αποκτήσει μαζί
δύο παιδιά και τρία εγγόνια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μεταξύ τους
δεν πήγαιναν καλά και βρίσκονταν σε διάσταση -αν και συνέχιζαν να μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα υπό την ίδια στέγη.
Όλα, όμως, άλλαξαν το βράδυ της Δευτέρας (6/6), όταν η 59χρονη φέρεται να ενη-

μέρωσε τον εν διαστάσει σύζυγό της ότι θα
εγκαταλείψει το σπίτι και ότι πρέπει να
ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαζυγίου.
Ο 64χρονος -σύμφωνα με μαρτυρίες- έγινε έξαλλος, ξέσπασε έντονος καβγάς και
κάποια στιγμή, μετά τα μεσάνυχτα, πήρε το
κυνηγετικό του όπλο, έβαλε μέσα τρία φυσίγγια και κατευθύνθηκε προς το σαλόνι.

Τι κατέθεσε η γειτόνισσα
Πριν η 59χρονη προλάβει να φωνάξει, ο
εν διαστάσει σύζυγός της πάτησε τη σκανδάλη δύο φορές και της έκοψε το νήμα της

ζωής. Στη συνέχεια, πήγε στο μπάνιο του
σπιτιού, έστρεψε την καραμπίνα προς το
μέρος του και ξαναπάτησε τη σκανδάλη,
αυτοκτονώντας. «Δεν ακούσαμε ούτε πυροβολισμούς, ούτε φασαρία μέχρι αργά το
βράδυ. Παλαιότερα είχα ακούσει ότι ήθελαν να χωρίσουν. Το συμπέρασμα που βγάζω τώρα είναι ότι δεν ήθελε αυτός να τον
αφήσει», είπε σε δημοσιογράφους γειτόνισσα του ζευγαριού, μη μπορώντας και η
ίδια να πιστέψει τι έχει συμβεί. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δράμας συλλέγουν καταθέσεις από συγγενείς

και φίλους της οικογένειας, ενώ ο ιατροδικαστής θα κάνει νεκροψία-νεκροτομή στις
δύο σορούς.

Οικογενειακή τραγωδία
στη Δράμα με 64χρονο να σκοτώνει
με καραμπίνα την 59χρονη σύζυγό
του ύστερα από καβγά - Σοκ για την
κόρη του ζευγαριού που τους βρήκε
πρώτη σε μια λίμνη αίματος

Κατάθεση με κλάματα της 21χρονης που κατηγορεί για βιασμό προπονητή ιστιοπλοΐας
Με λυγμούς ολοκλήρωσε τη συμπληρωματική της κατάθεση η 21χρονη αθλήτρια η οποία έχει καταγγείλει τον προπονητή της στην ιστιοπλοΐα ότι τη βίασε ενώ
ήταν 12 ετών. Για περισσότερες από δύο
ώρες η Αμαλία απαντούσε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις σε μια διαδικασία που
διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως
και η αρχική της κατάθεση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν στη μάρτυρα αφορούσαν και πάλι το σκέλος της καταγγελίας
σχετικά με τον βιασμό, καθώς η υπεράσπιση δίνει «μάχη» για να αποδείξει ότι ο
κατηγορούμενος δεν έχει διαπράξει το

αδίκημα του βιασμού, ενώ έχει ομολογήσει από την αρχή τα άλλα δύο κακουργήματα, της αποπλάνησης και της κατάχρησης ανήλικης σε ασέλγεια.
Αμέσως μετά, στο βήμα μάρτυρα ανέβηκαν δυο μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου, οι οποίοι είχαν διατελέσει
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του
Ναυτικού Ομίλου όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος την περίοδο που καταγγέλλεται ότι βίασε την αθλήτριά του. Οι αναφορές του πρώην γραμματέα του ΔΣ ότι ο κατηγορούμενος και η καταγγέλλουσα «είχαν σχέση και κυκλοφορούσαν σαν ζευγαράκι» αλλά και ότι ουδέποτε είχαν ενη-

μερωθεί ως Όμιλος για τους λόγους απομάκρυνσης του προπονητή προκάλεσαν
αντιδράσεις, με τον εισαγγελέα να ζητά
κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του πατέρα
της 21χρονης με τον μάρτυρα που επέμεινε πως ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την
απομάκρυνση του προπονητή «γιατί κάτι
έγινε με τον πατέρα της καταγγέλλουσας».
«Στις φήμες στηριζόμενος θεώρησα ότι
υπήρξε ζήτημα στη σχέση πεθερού - γαμπρού και δεν ρώτησα λεπτομέρειες», ανέφερε ο μάρτυρας, ενώ ο πατέρας της Αμαλίας ήταν κατηγορηματικός ότι «ήταν όλοι
τους ενήμεροι, από τον Τ. αρχικά και μια
εβδομάδα μετά στο συμβούλιο».

Μάρτυρας: Όχι, δεν ισχύει και υπάρχει
βιβλίο καταγραφής. Το διοικητικό συμβούλιο έγινε για την έλευση νέου προπονητή.
Πρόεδρος: Μήπως σας είπε τότε κάτι;
Μάρτυρας: Όχι. Ουδέποτε ενημερωθήκαμε.
Εισαγγελέας: Άρα προκύπτει από τα
έγγραφα αν έγινε συμβούλιο…
Πατέρας: Καμιά φορά το έφερνε το βιβλίο καταγραφής, άλλοτε έγραφε σε χαρτιά… γενικά ήταν ανοργάνωτος… όταν
ήταν νηφάλιος.
Εισαγγελέας: Ε, τώρα το χαλάτε, όμως.
Σοφία Σπίγγου
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ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΑΛ: Απαιτητικά
και για καλά
διαβασμένους
τα χθεσινά θέματα

Κάτω από τη βάση οι μισοί
σε Αρχαία, Μαθηματικά
Της Εύης Πανταζοπούλου

Ε

πιβεβαιώνονται, για ακόμα μία
χρονιά, οι εκτιμήσεις που θέλουν τα Μαθηματικά και τα Αρχαία Ελληνικά να είναι οι «κακοί δαίμονες» των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις λόγω των υψηλών
ποσοστών αποτυχίας που καταγράφονται σε αυτά.
Αν και η πρώτη ημέρα της εξεταστικής
διαδικασίας κύλησε ομαλά για τους περίπου 75.000 μαθητές των γενικών λυκείων,
οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας,
δεν συνέβη το ίδιο και στη συνέχεια. Την
περασμένη Δευτέρα, οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν σε Μαθηματικά και Αρχαία Ελληνικά και τα θέματα κάθε άλλο παρά βατά
ήταν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
για να πετύχει κάποιος βαθμολογία άνω
του 15 στα Μαθηματικά, σύμφωνα με την
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών
Ελλάδος, έπρεπε να διαθέτει ιδιαίτερες
δεξιότητες επί του αντικειμένου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
γραπτών που έχουν βαθμολογηθεί έως
τώρα, στα Αρχαία Ελληνικά σχεδόν ένας
στους δύο υποψηφίους βρίσκεται κάτω
από τη βάση ενώ τα άριστα γραπτά (18 έως
20) είναι λιγότερα του 4%. Ακόμα πιο απογοητευτική είναι η εικόνα στα Μαθηματικά, όπου περίπου το 60% των υποψηφίων
δεν έπιασε το 10, ενώ ακόμα και στη Βιολογία, όπου κατά γενική ομολογία τα θέματα ήταν λιγότερο δύσκολα αλλά εξίσου
απαιτητικά, το 30% των υποψηφίων έχει
γράψει κάτω από τη βάση και μόλις ένας
στους έξι θα πιάσει το άριστα (18-20).

Τι λένε τα περσινά στατιστικά
Υπενθυμίζεται ότι έχει αποδειχθεί στατιστικά, κάθε χρόνο, ότι περίπου ένας
στους δύο υποψηφίους (45%) που διαγωνίζονται σε Μαθηματικά και Αρχαία Ελληνικά συγκεντρώνουν βαθμολογία χαμηλότερη του 10.
Για του λόγου το αληθές, πέρσι, το 45%
των μαθητών από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έγραψε

κάτω από 10 στα Αρχαία Ελληνικά ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στην Ιστορία ήταν μεγαλύτερο του 50%. Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών
Υγείας (Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών),
στα Μαθηματικά το 31,8% δεν έπιασε τη
βάση. Στη Φυσική και στη Χημεία τέσσερις στους δέκα συγκέντρωσαν βαθμολογία από 0 έως 10. Στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού στην Κατεύθυνση Σπουδών
Υγείας τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν ακόμα
υψηλότερα, καθώς σχεδόν ένας στους
δύο (47,43%) δεν έπιασε τη βάση στη Φυσική, όπως και το 38,66% στη Χημεία και
το 31,56% στη Βιολογία.

Απογοητευτικές οι εκτιμήσεις
για τους υποψηφίους των
πανελλαδικών εξετάσεων
στα δύο μαθήματα Στη Βιολογία ένας στους τρεις
δεν έπιασετο 10

Δύσκολα ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα των πανελλαδικών εξετάσεων
για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι χθες διαγωνίστηκαν σε Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,
Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Σύμφωνα με την
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα θέματα σε
όλα τα μαθήματα ήταν αρκετά απαιτητικά και απευθύνονταν σε καλά
προετοιμασμένους υποψήφιους.
Συγκεκριμένα, στην Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ τα θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και ακολουθούσαν μια διαβάθμιση αναφορικά με τη δυσκολία τους. Απαιτούσαν
καλή γνώση της θεωρίας αλλά κρίση
εκ μέρους του μαθητή.
Ως εκ τούτου, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής που έχει κατανοήσει
την εξεταστέα ύλη θα μπορούσε να
ανταποκριθεί.
Στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής
Θεωρίας τα θέματα κάλυπταν την ύλη
όλων των κεφαλαίων σε βασικές ξεκάθαρες έννοιες. Μάλιστα, το τρίτο
θέμα που επελέγη αποτελεί πανομοιότυπη άσκηση του σχολικού βιβλίου
από το όγδοο κεφάλαιο και το τελευταίο ήταν μια συνδυαστική άσκηση, η
οποία έχει επαναληφθεί τα προηγούμενα έτη, με ιδιαίτερη δυσκολία λόγω
των πολλών αριθμητικών υπολογισμών και πράξεων. Μεγάλο μέρος της
ύλης, δίνοντας έμφαση σε κεφάλαιο
το οποίο τα προηγούμενα έτη δεν εξεταζόταν, κάλυπταν και τα θέματα στο
μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ. Παρ’ όλα αυτά,
ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και οι
καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να αντεπεξέλθουν.
Τέλος, και στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας τα θέματα ήταν απαιτητικά και
για καλά διαβασμένους μαθητές.
Σήμερα οι υποψήφιοι των γενικών
λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά,
Χημεία και Πληροφορική Ομάδας
Προσανατολισμού και θα ολοκληρώσουν τη βασική εξεταστική διαδικασία την Παρασκευή με τα μαθήματα
της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας Ομάδας Προσανατολισμού.
Για τους συνυποψηφίους τους από τα
ΕΠΑΛ οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 17 Ιουνίου και τα ειδικά
μαθήματα θα εξεταστούν από τις 18
έως τις 30 του μήνα.
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Στα δικαστήρια χαροκαμένος πατέρας
που επιτέθηκε σε υπαλλήλους του ΕΚΑΒ
Πατέρας που βρήκε τον γιο του νεκρό μέσα στο σπίτι
τους επιτέθηκε και χτύπησε δύο τραυματιοφορείς του
ΕΚΑΒ που έφτασαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
περιστατικό. Η υπόθεση, μετά τη μήνυση των υπαλλήλων,
οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου ο
κατηγορούμενος απαλλάχθηκε, καθώς μετατράπηκε η
κατηγορία και λόγω προγενέστερου νόμου αυτά τα αδικήματα είχαν παραγραφεί.
Το περιστατικό έγινε τον Μάιο του 2018, όταν ο πατέρας
αντίκρισε νεκρό τον γιο του. Ο 34χρονος είχε δώσει τέλος
στη ζωή του και αμέσως ο πατέρας του κάλεσε ασθενοφόρο. Άγνωστο για ποιον λόγο επιτέθηκε στους τραυμα-

τιοφορείς και μάλιστα χτύπησε τον έναν στο πρόσωπο και
τον δεύτερο στον αυχένα. «Η πράξη του μπορεί να χαρακτηριστεί και δικαιολογημένη λόγω της απώλειας και
αδικαιολόγητη επειδή στράφηκε σε ανθρώπους που πήγαν να τον βοηθήσουν», είπε ο εισαγγελέας της έδρας
στην πρότασή του. Ο ίδιος στην απολογία του δεν έδειξε
να υπαναχωρεί και επέμεινε ότι οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ
δεν βοήθησαν το παιδί του.
Το δικαστήριο από πρόκληση απλής σωματικής βλάβης
μετέτρεψε την κατηγορία σε πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης, αδίκημα που λόγω του νόμου του 2020 για
αποσυμφόρηση είχε παραγραφεί και απαλλάχθηκε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βόλτα στον Θερμαϊκό
με την… Αλκίππη

Χάρηκε την άνοδο
του Καμπανιακού

Βόλτα με την «Αλκίππη» στα νερά του
Θερμαϊκού έκανε ο υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα ΜακεδονίαςΘράκης, Σταύρος Καλαφάτης μαζί με
τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργο Αμυρά. Πρόκειται για
το ειδικά εξοπλισμένο καραβάκι, το
οποίο από εδώ και πέρα οκτώ φορές τον
μήνα θα πηγαινοέρχεται από το Δέλτα
Αξιού ως το Μέγαρο Μουσικής και θα
μαζεύει τα απορρίμματα, ενώ η σύμβαση θα ανανεωθεί αυτόματα μετά το
οκτάμηνο. Παρούσα ήταν και η υπεύθυνη του γραφείου του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, η οποία
μαζί με τους υφυπουργούς ανέβηκε
στην «Αλκίππη» για να δουν πώς καθαρίζει τα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου.

Στις κερκίδες του σταδίου της Χαλάστρας, για την άνοδο του τοπικού
Καμπανιακού στη Γ’ Εθνική, βρέθηκε ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου. «Ως λάτρης του ποδοσφαίρου, βρέθηκα στις κερκίδες της
Χαλάστρας και χειροκρότησα την
επάξια άνοδο του Καμπανιακού
στη Γ’ Εθνική, μετά τη νίκη του επί
του Ιπποκράτη Αλεξανδρούπολης.
Η χρονιά κρίνεται άκρως επιτυχημένη για την ομάδα του Καμπανιακού, καθώς νωρίτερα είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα στον
πρώτο όμιλο της ΕΠΣ Μακεδονίας», έγραψε ο κ. Καράογλου στον
προσωπικό του λογαριασμό στο

Μπράβο στα παιδιά
για τη δράση κατά
της οπαδικής βίας
Ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης υποδέχτηκε τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη στο 18ο Δημοτικό
Σχολείο Καλαμαριάς, το οποίο ο ίδιος
ο υφυπουργός ζήτησε να επισκεφτεί,
προκειμένου να συγχαρεί από κοντά
παιδιά και εκπαιδευτικούς για τη
δράση που είχαν πραγματοποιήσει
τον Φεβρουάριο κατά της οπαδικής
βίας. Δήμαρχος και υφυπουργός έγιναν ένα με τα παιδιά, έβγαλαν selfies
μαζί τους, τραγούδησαν, ενώ με ενδιαφέρον παρακολούθησαν το βιντεάκι που είχαν ετοιμάσει οι δάσκαλοι
με τα παιδιά προβάλλοντας μηνύματα
κατά της βίας.

Ο… ξερόβηχας του Λεκάκη στην ομιλία της Νοτοπούλου
Βήχας έπιασε τον πρόεδρο του ΔΣ Θεσσαλονίκης Πέτρο
Λεκάκη την ώρα που ήταν στο βήμα η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Ο πρόεδρος άρχισε να βήχει ενώ η κυρία Νοτοπούλου μιλούσε για την αγορά των μεταχειρισμένων λεωφορείων από
τη Λειψία. «Τελειώνω, πρόεδρε, εάν ο βήχας είναι για μένα…»,
είπε η κυρία Νοτοπούλου, η οποία λίγο αργότερα, μόλις ολο-

κλήρωσε τις ανακοινώσεις, συνέχισε στο ίδιο χαλαρό ύφος:
«Σας ευχαριστώ. Βλέπω, σας πέρασε τώρα ο βήχας». «Ελπίζω να μη χρειαστεί να ξαναβήξω, γιατί όλοι τηρείτε τους χρόνους», ανταπάντησε ο κ. Λεκάκης. Λίγο αργότερα, όταν ανέβηκε η Χριστίνα Αρχοντή στο βήμα, παρέμεινε στο ίδιο τέμπο: «Κύριε πρόεδρε, αν δείτε ότι αργώ, βήξτε»!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Βούγιας κατά διοίκησης
για τις συνεδριάσεις
Την απουσία του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα
αλλά και των αντιδημάρχων από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης όταν έρχεται η
ώρα να μιλήσουν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων καυτηρίασε ο Σπύρος Βούγιας. «Το χούι
του δημάρχου να είναι απών, το έχουν πάρει και οι
αντιδήμαρχοι. Βλέπω ένα φαινόμενο διάλυσης του
ΔΣ», είπε ο κ. Βούγιας και απευθυνόμενος προς τον
κ. Ζέρβα τού συνέστησε να αφήνει τις εκδηλώσεις
στις οποίες είναι καλεσμένος για τις υπόλοιπες ημέρες και να δείχνει σεβασμό προς τους συμβούλους
και τις συνεδριάσεις.

Έρχεται την Παρασκευή
ο καγκελάριος Σολτς
Στη Θεσσαλονίκη θα
βρίσκεται την Παρασκευή ο Γερμανός καγκελάριος
Όλαφ Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με την
ανακοίνωση του
αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Βόλφγκανγκ Μπούχνερ, θα παρακαθήσει, έπειτα από
πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε δείπνο στο πλαίσιο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη μας. Ο
κ. Σολτς θα διανυκτερεύσει στη Θεσσαλονίκη, από
όπου την επόμενη ημέρα θα μεταβεί στη Βόρεια
Μακεδονία και ακολούθως στη Βουλγαρία. Θα
έχουν προηγηθεί επισκέψεις του κ. Σολτς την Παρασκευή το πρωί σε Κόσοβο και Σερβία.

«Έσπασαν» στα τέσσερα
οι αρμοδιότητες Αβαρλή
Τους αντικαταστάτες του Γιώργου Αβαρλή σε ΔΕΠΘΕ, Κέντρο Πολιτισμού, ΦοΔΣΑ και στην Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων
αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού
δήμου, μετά τις παραιτήσεις του πρώην αντιδημάρχου από τις θέσεις που έως τώρα κατείχε. Στη ΔΕΠΘΕ τη θέση αναλαμβάνει ο Δημήτρης Δαγκλής, στο
ΦοΔΣΑ η Ναταλία Βαρσάμη, στο Κέντρο Πολιτισμού
ο Στέφανος Γωγάκος και στην Κοινωνική Επιτροπή ο
Στέλιος Λιακόπουλος.

Το ατύχημα του Ορφανού
Ατύχημα με το αυτοκίνητο είχε ο Γιώργος Ορφανός
και, μάλιστα, τραυματίστηκε στο χέρι. Ο επικεφαλής
της παράταξης «Μένουμε Θεσσαλονίκη» δέχτηκε τα
περαστικά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου
Πέτρου Λεκάκη και την ευχή για γρήγορη επιστροφή
στα δημοτικά έδρανα. «Σας ευχαριστώ, τα αντιμετωπίζουμε όλα», είπε από την πλευρά του ο κ. Ορφανός.
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ακρίβεια που παρατηρείται στα
προϊόντα των σουπερμάρκετ κάνει τους Έλληνες να επιλέγουν τα
φτηνότερα από αυτά. Το αποτέλεσμα είναι να μην επιλέγουν πλέον τα βασικά διατροφικά στοιχεία της μεσογειακής
διατροφής και να στρέφονται σε φτηνότερα
προϊόντα με απροσδιόριστες συνέπειες για
την υγεία τους. Τα στοιχεία που προκύπτουν
από την πανελλαδική έρευνα της Ierax Analytix δείχνουν ότι από το κύμα ακρίβειας
επηρεάζονται περισσότερο τα άτομα άνω
των 50 ετών, ενώ το 75% των ερωτώμενων
απαντά πως οι επιλογές τους έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια.
Γράφει ο
Κώστας Παππάς
kpappas817@gmail.com

Όπως σημειώνει ο ιδρυτής της Ierax Anatylix Χάρης Λαλάτσης, «η οικονομική κατάσταση που εκφράζει το νοικοκυριό των καταναλωτών παίζει σημαντικό ρόλο στις διατροφικές συνήθειες. Συγκεκριμένα, το 41%
όσων είναι άνετα οικονομικά δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την αύξηση τιμών, τη
στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για όσους
δεν τα βγάζουν πέρα είναι 2%. Για την τελευταία κατηγορία οι μισοί δήλωσαν πως έχουν
επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Το 66% αγοράζει λιγότερα
Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το
41% δηλώνει πως καταναλώνει λιγότερες
υγιεινές τροφές σε σχέση με έξι μήνες πριν.
Αυτό δείχνει μια μεγάλη απόκλιση από το
υγιεινό και φρέσκο φαγητό (λαχανικά,
φρούτα), σύμφωνα με τον κ. Λαλάτση. Αντί-
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Στροφή στα... πρόχειρα
τρόφιμα λόγω ακρίβειας
στοιχα, ένα ποσοστό 16% αγοράζει περισσότερο πρόχειρο φαγητό (junk food), άρα τρέφεται με περισσότερες κενές θερμίδες σε
σχέση με παλαιότερα.
Βάσει της έρευνας, ένα ποσοστό 66% των ερωτώμενων το τελευταίο εξάμηνο αγοράζει λιγότερα τρόφιμα λόγω της ακρίβειας και αυτή η αλλαγή φαίνεται
κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες
άνω των 50 ετών, όπου το ποσοστό είναι 75%, τη στιγμή που το
αντίστοιχο ποσοστό των νέων 18-30 ετών είναι 57%. Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην
ποσότητα των τροφίμων που αγοράζει ένας
καταναλωτής, αφού το 93% όσων δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά πλέον ψωνίζει λιγότερα τρόφιμα. Οι ίδιοι παρατηρείται ότι πλέον αγοράζουν λιγότερα φρέσκα τρόφιμα σε
σχέση με όσους βρίσκονται σε μια πιο άνετη
οικονομική κατάσταση.
Επιπλέον, το 67% των ερωτώμενων, σε
σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο, πλέον κοιτάζει περισσότερο την τιμή των τροφίμων ανεξαρτήτως ηλικίας. Βέβαια, όσο αυξάνεται η ηλικία φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι
το νιώθουν αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό. Ακόμη και όσοι είναι άνετα οικονομικά φαίνεται
ότι πλέον κοιτούν περισσότερο τις τιμές σε
σύγκριση με παλιότερα (75%). Βέβαια, πιο

έντονα φαίνεται ότι επηρέασε όσους δεν είναι οικονομικά άνετοι.
Το 32% των ερωτώμενων δήλωσε ότι πλέον ενδιαφέρεται λιγότερο για
την ποιότητα των τροφίμων σε
σχέση με έξι μήνες. Αυτό συνεπάγεται ότι το 1/3 απομακρύνεται από το κριτήριο της ποιότητας των τροφίμων και άρα στρέφεται σε πιο «επικίνδυνα» για
την υγεία φαγητά.
«Τα τελευταία περίπου 20
χρόνια σχεδόν σε όλο τον κόσμο είχαμε το
φαινόμενο του premiumization. Αυτό σήμαινε πως καθώς περισσότεροι καταναλωτές αποκτούσαν χρήματα, προτιμούσαν την
ποιότητα έναντι της τιμής. Άρα τα φθηνά
προϊόντα έμπαιναν κάπως στο περιθώριο
και τα ακριβά/ξεχωριστά/διαφορετικά ανέβαιναν στις επιλογές τους», σχολιάζει ο κ.
Λαλάτσης.

Επιλέγουν το φτηνό junk food
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι συνεχείς
αυξήσεις σε ενέργεια, πληθωρισμό και υλικά μαζί με την πανδημία μείωσαν έντονα και
απότομα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Οι περισσότεροι άλλαξαν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και στράφηκαν
προς το φθηνό φαγητό. Αυτό, όπως εξηγεί ο
κ. Λαλάτσης, κρύβει μια μεγάλη παγίδα.

Συγκεκριμένα, στην Αμερική έχουν γίνει
πολλές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η μεγάλη διαφορά στην τιμή μεταξύ των φρέσκων και υγιεινών τροφών (πχ, ολικής άλεσης, βιολογικά, χωρίς συντηρητικά) και του
πρόχειρου φαγητού (junk food με θερμίδες,
ζάχαρη και λίπη) έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανισορροπία στην κοινωνία, καθώς οι
φτωχότεροι άνθρωποι αναγκαστικά στρέφονται σε τρόφιμα που δεν είναι υγιεινά και
άρα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας στο
μέλλον. «Όταν δύο μπέργκερ κοστίζουν το
μισό από ό,τι μια σαλάτα με φρέσκα λαχανικά, τότε καταλαβαίνουμε ότι η επιλογή για
όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα
είναι αναγκαστική», σημειώνει και συμπληρώνει: «Πολλοί υποστηρίζουν πως οι παχύσαρκοι στην Αμερική δεν είναι οι πλούσιοι,
αλλά συνήθως εκείνοι στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα».

Σύμφωνα με έρευνα της Ierax
Analytix, οι καταναλωτές
εγκαταλείπουν τα φρέσκα προϊόντα
και στρέφονται σε τροφές χαμηλής
διατροφικής αξίας, ενώ οι 2 στους
3 κοιτούν πρώτα την τιμή και μετά
την ετικέτα με τα συστατικά
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Kρήτη: Νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες
Νέους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες όρισε ο περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με θητεία έως τις 15 Ιουνίου 2023.
Συγκεκριμένα: Στον τομέα Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών
Μονάδων, τον Γεώργιο Πιτσούλη. Σε θέματα Συντονισμού και
Εκτέλεσης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, στους τομείς
Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε επίπεδο
περιφέρειας, καθώς και την εκπροσώπηση της περιφέρειας σε
εκθέσεις τουρισμού του εξωτερικού και εσωτερικού, για την
τουριστική προβολή της, τον Κυριάκο Κώτσογλου. Στον τομέα
Συντονισμού και Υποστήριξης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τον Νικόλαο Σκουλά.
Στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, τον Λάμπρο Καμπουράκη.
Στον Πρωτογενή Τομέα, την Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη.
Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η θητεία τού
αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οργάνωσης, Ζαχαρία Δοξαστάκη
και του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νικολάου Ξυλούρη. Τέλος,
ορίστηκε αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
ο Ιωάννης Ανδρουλάκης με θητεία έως τις 15 Ιουνίου 2023.

Συγκροτήθηκε νέο Συμβούλιο
Παρακολούθησης και
Συντονισμού ΕΣΠΑ
Στη συγκρότηση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού
ΕΣΠΑ προχωρά το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 32 που αφορά το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2021-2027. Το νέο συμβούλιο έχει ως αποστολή τον συντονισμό των
ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς
τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του. Εκ μέρους της ΚΕΔΕ ορίστηκαν ως τακτικό μέλος
του συμβουλίου ο πρόεδρος και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και ως αναπληρωματικό μέλος ο πρόεδρος
της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης
Καλογερόπουλος.

Διά ζώσης και πάλι περιφερειακά
και δημοτικά συμβούλια
Τέλος οι διά περιφοράς και με τηλεδιασκέψεις συνεδριάσεις των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, που
είχαν εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας.
Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και
ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναμικό του δημοσίου τομέα» που κατέθεσε στη Βουλή,
συμπεριέλαβε διάταξη για την κατάργηση εκείνων των
έκτακτων ρυθμίσεων στον τρόπο συνεδριάσεων των συμβουλίων που είχε νομοθετήσει λόγω Covid.

!

Ευρωπαϊκή Αποστολή

Συνάντηση έξι
Ελλήνων δημάρχων
στο ΥΠΕΝ

Η πρώτη συνάντηση των δημάρχων των έξι
ελληνικών πόλεων που επελέγησαν από την
Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030»
πραγματοποιήθηκε παρουσία του γενικού
γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη,
τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Αθήνα.
Σκοπός της συνάντησης των δημάρχων ήταν
η εξεύρεση λύσεων για την επιτάχυνση της
μετάβασης των πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Παράλληλα συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των πόλεων της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, της Κοζάνης και των Τρικάλων, καθώς
και των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων που
υπέβαλαν υποψηφιότητα στην Αποστολή,
στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που
υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2022. Κατά
τη συνάντηση εξετάστηκαν τα εξής:
G Χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος
από ευρωπαϊκά, κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια.
G Νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Αποστολής.

Θεσσαλία

Τα σχεδιαζόμενα αιολικά
πάρκα αλλοιώνουν
τον χαρακτήρα
του ορεινού όγκου

«Καμπανάκι» για ουσιαστική αλλοίωση του χαρακτήρα της οροσειράς της Πίνδου από τα σχεδιαζόμενα
έργα ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) έκρουσε ο περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο περιφερειάρχης εντός της
ορεινής ζώνης της Πίνδου στην ΠΕ Τρικάλων, στην
περιοχή του Ασπροποτάμου και της Μεσοχώρας σχεδιάζονται να υλοποιηθούν 33 Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με πάνω από 300 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος άνω του μισού γιγαβάτ. Πρόκειται, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, για μια «φαραωνική επέμβαση άνευ προηγουμένου που δεν ακολουθεί κανέναν σχεδιασμό,
υποβαθμίζει το περιβάλλον και επιφέρει σοβαρές
επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία των περιοχών
αυτών». «Η εγκατάσταση ΑΠΕ βιομηχανικού τύπου
οδηγεί σε πλήρη υποβάθμιση του ορεινού τοπίου και
οριστική απώλεια της τουριστικής και αισθητικής
αξίας του», επισήμανε ο περιφερειάρχης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Επεμβάσεις στις λεωφόρους
Ποσειδώνος και Κηφισού
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο δήμαρχος χαρακτηρίζεται από
αντιπολίτευση και εργαζομένους ως «ορκισμένος εχθρός
των συμφερόντων των εργαζομένων»; Πιο πρόσφατη αφορμή
ήταν η απόφασή του να αναβάλει για μία ακόμη φορά τη συζήτηση που αφορούσε τις συμβάσεις εργαζομένων και τη
διεκδίκηση αυτών που εργάζονται ήδη 5 έως 10 χρόνια για
μονιμοποίησή τους. Για κάποιο
λόγο πιστεύουν ότι… δεν θέλει
να πάρει θέση υπέρ τους(!)…

Οφέλη από το...
βιοαέριο του ΧΥΤΑ

Για πρώτη φορά οι κάτοικοι του Δήμου Φυλής θα έχουν ένα άμεσο
όφελος από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
στην πόλη τους, καθώς ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού να τους διαθέσει το
βιοαέριο που εκλύεται από τον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, στη
χωματερή. Ο κ. Παππούς είχε ζητήσει, με επιστολή του, την αξιοποίηση του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία, όπως και αυτή που θα παραχθεί από τα φωτοβολταϊκά, θα
διατεθεί, δωρεάν, στα νοικοκυριά
του δήμου, με προτεραιότητα στα
ευάλωτα. Έτσι, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τις
τελευταίες εξελίξεις στα ζητήματα
της ανακύκλωσης και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) ο κ.
Πατούλης είχε την ευκαιρία να
απαντήσει θετικά στο αίτημα ,τονίζοντας πως «η Αττική χρωστά πολλά στον Δήμο Φυλής».

Σ

το πλαίσιο της υλοποίησης του
στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης της περιφέρειας για την οδική ασφάλεια, με την ολοκλήρωση
του τμήματος της Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Καλαμακίου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου, ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας με
ολιστικές εργασίες συντήρησης σε όλα τα
στοιχεία του.
Συγκεκριμένα, η παραλιακή λεωφόρος
από το Φάληρο μέχρι και τη Βάρκιζα διαθέτει πλέον νέο αντιολισθηρό και υψηλής ποιότητας ασφαλτοτάπητα, νέα φωτιστικά led
για ασφαλέστερη οδήγηση κατά τις νυχτερινές ώρες, σύγχρονους led φωτεινούς σηματοδότες, καλλωπισμό του πρασίνου στις
κεντρικές νησίδες και ευδιάκριτη οριζόντια
και κάθετη σήμανση. Ταυτόχρονα, στον ίδιο
δρόμο έχουν ενισχυθεί σημαντικά η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των πεζών μετά την ολοκλήρωση των δύο νέων πεζογεφυρών στον Άλιμο και τον Φλοίσβο. Για την

ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες
από τις 22.00 έως και τις 05.30 το πρωί και
αναμένεται να διαρκέσουν μία εβδομάδα.
Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισού ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των στηθαίων που έχουν καταστραφεί από τροχαία
ατυχήματα. Τα στηθαία που θα αντικατασταθούν αφορούν το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Αθηνών μέχρι του Ρέντη. Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η αριστερή
λωρίδα θα παραμένει κλειστή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης: «Εστιάζουμε σε παρεμβάσεις σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας και αξιοποιούμε σύγχρονα μέσα και
εργαλεία με στόχο να απολαμβάνουν οι πολίτες της Αττικής ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο».

«Λευκή Νύχτα» στο Μοσχάτο
Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης διοργανώνουν αύριο, Πέμπτη 9 Ιουνίου,
μια μεγάλη γιορτή στην προσπάθεια τόνωσης της τοπικής αγοράς. Έτσι, το Μοσχάτο θα ζήσει μια «Λευκή
Νύχτα», με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά μέχρι τα
μεσάνυχτα, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Μάλιστα, στην πλατεία «Ταξιάρχης Παπαντώνης, στις 21.00,
θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τους 15 50
και γκεστ σταρ τη Fani.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου: «Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο
για τις εμπορικές επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, με
δράσεις που ωφελούν τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση την πόλη μας. Καλώ τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτήν τη γιορτή και να στηρίξουν τα καταστήματα της πόλης».

Ενισχύει με οχήματα
την Πολιτική
Προστασία
Στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας του
στοχεύει ο Δήμος Μεταμόρφωσης,
που ήδη προχώρησε στην απόκτηση
ενός νέου οχήματος 4Χ4 με πλήρη
πυροσβεστικό εξοπλισμό, στην
προσπάθεια να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της πόλης, ενώ στόχος
είναι να αποκτήσει ακόμη ένα ίδιο.
Αυτά τα δύο οχήματα, πέρα από τα
όσα διαθέτουν, θα εξοπλιστούν με
ειδικό αλατοδιανομέα και με εκχιονιστική λεπίδα, ώστε να επιχειρούν
και στις δύσκολες συνθήκες του
χειμώνα. Αυτόν τον εξοπλισμό ήδη
τον έχει παραλάβει η δημοτική αρχή. Ο δήμαρχος Στράτος Σαραούδας
στάθηκε στη σημασία των συγκεκριμένων οχημάτων ενώ ευχαρίστησε την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Βύρωνα και την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
Ιωνίας Χίου, οι οποίες παρείχαν
συμβουλευτικές υπηρεσίες στους
χειριστές των οχημάτων.

Μικρο-Θερμοκοιτίδα
Εκπαίδευσης
στο Αιγάλεω
Ο Δήμος Αιγάλεω ανοίγει τους χώρους
της Μικρο-Θερμοκοιτίδας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 11.30 πμ
και την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις
10.00 πμ, σε μια εκδήλωση όπου οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό πρόγραμμα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και
να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που
μπορεί να προσφέρει η Μικρο-Θερμοκοιτίδα Εκπαίδευσης. Εκπρόσωποι του
επιχειρηματικού προγράμματος και
στελέχη επιχειρήσεων θα βρίσκονται
εκεί για μια συνάντηση γνωριμίας και
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα
εξειδικευμένα επιχειρηματικά σεμινάρια τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα.
Ο Β’ κύκλος του επιχειρηματικού προγράμματος προ-θερμοκοίτισης έχει
ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους
έως τις 24 Αυγούστου στην ιστοσελίδα
της μικρο-θερμοκοιτίδας
https://hub.egaleo.gr/.
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Μ

ε πρόστιμο που θα φθάνει
ακόμη και τα 1.200 ευρώ
θα επιβαρυνθούν όσοι δεν
είναι ειλικρινείς και προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης
για τη λήψη του επιδόματος ρεύματος,
της νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αφορά την κάλυψη μέρους της
αύξησης του κόστους κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς οικιακών καταναλωτών του
εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά
τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Έως 1.200€ για ψευδείς
και ανακριβείς αιτήσεις

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Η έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας τοποθετείται μετά τη 14η Ιουνίου
και η υποβολή της αίτησης για τη λήψη
της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022. Η
πληρωμή των δικαιούχων θα προχωρά
μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και
της εξέτασης των αιτήσεων.

Η οικονομική ενίσχυση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των
λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου
αναφοράς για ποσό άνω των 30 ευρώ
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600
ευρώ ανά δικαιούχο.
Το ποσό της επιδότησης θα είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν θα υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-

σφορά, δεν θα δεσμεύεται και δεν θα
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Πρόστιμο
Στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ξεκαθαρίζεται πως σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση
ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου δια-

πιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, θα γίνεται άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Εάν η ενίσχυση που θα δοθεί είναι 30
ευρώ, το πρόστιμο θα ανέλθει στα 60
ευρώ, εάν το επίδομα ρεύματος που θα
χορηγηθεί στη βάση ψευδών στοιχείων
είναι 600 ευρώ, το πρόστιμο θα ανέλθει
στα 1.200 ευρώ. Η ΑΑΔΕ θα βεβαιώνει
το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα εκδίδει τη σχετική
ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90),
κατόπιν σύνταξης χρηματικού καταλό-

γου από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Τα ποσά μετά την είσπραξή
τους εμφανίζονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εσόδων 1590789001
«Λοιπές επιστροφές ποσών».

Η ΑΑΔΕ θα εκδίδει
ταυτότητα οφειλής Η έναρξη της λειτουργίας
της πλατφόρμας
τοποθετείται μετά
τη 14η Ιουνίου

Ποιοι πρέπει να βιαστούν για να μη χάσουν το Power Pass
Να χάσουν το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος κινδυνεύουν ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων
αν δεν συμπληρώσουν στον χρόνο που πρέπει τις
φορολογικές τους δηλώσεις.
Συγκεκριμένα, αυτό αφορά όσους υποβάλουν για
πρώτη φορά φέτος φορολογική δήλωση και διαμένουν σε κύρια ή μισθωμένη κατοικία, καθώς και
όσους έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
και πληρώνουν ενοίκιο για τη φοιτητική κατοικία.
Αυτή η κατηγορία φορολογουμένων θα πρέπει να
βιαστεί, καθώς η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ανοίξει η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημειώνεται ότι για αυτούς θα ληφθεί υπόψη το
καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση
των φόρων, που αποκτήθηκε το 2021 και δηλώθηκε
φέτος. Επίσης, για να λάβουν την επιδότηση έως 600
ευρώ για τους λογαριασμούς ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει:
G Να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση πριν από
την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Power Pass.
G Να έχουν συμπληρώσει στο έντυπο Ε1 τον πίνακα
6 που αφορά το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας καθώς
και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

της κατοικίας.
G Να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση την

ένδειξη για την επιδότηση της φοιτητικής κατοικίας
G Να δηλώσουν τα στοιχεία για τη δική τους κύρια

κατοικία.
Σημειώνεται ότι αναφορικά με τους υπόλοιπους
φορολογουμένους για την καταβολή της επιδότησης
θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει
φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020
έως την 1η Μαΐου 2022, καθώς πολλοί φορολογούμενοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις διορθώνοντας τις αρχικές.
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ΕΛΛΑΔΑ
Ποιοι θα πληρώσουν
λιγότερα για οφειλές
προς εφορία - ΕΦΚΑ

Περίμεναν ανάπτυξη 3,5%,
αλλά απογειώθηκε στο 7%!

Δ

ιπλάσια των αρχικών εκτιμήσεων ήταν η ανάπτυξη
της οικονομίας το α’ τρίμηνο του έτους, καθώς λόγω
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανέμενε αύξηση κοντά στο 3,5%,
αλλά τελικώς έκλεισε στο 7%, κυρίως
λόγω της ισχυρής αύξησης των εξαγωγών προϊόντων, των τουριστικών
εισπράξεων και της κατανάλωσης!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η
άρση των περιοριστικών μέτρων της
πανδημίας οδήγησε σε εντυπωσιακή
ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός κάλπαζε. Με βάση
την καλή αφετηρία εκκίνησης, μέχρι
στιγμής η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
3,1% ίσως αποδειχτεί συντηρητική.

Οι μεταβολές
Η εντυπωσιακή άνοδος του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος το α’ τρίμηνο οφείλεται στις εξής μεταβολές:
1. Στην αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 10,5% σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
2. Στις τουριστικές εισπράξεις και
στις εξαγωγές προϊόντων σε ποσοστό
23% και 2,5% αντίστοιχα.
3. Στην ισχυρή αύξηση 12,7% των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Στον αντίποδα, η εκτίναξη των εισαγόμενων τιμών ενέργειας, πρώτων
υλών και τροφίμων είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των εισαγωγών κατά
17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Από την άλλη, τροχοπέδη για την
περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ αποτέλεσαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση
κατά 17,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο
του 2021 με τη βοήθεια και των συνεχών ανατιμήσεων στις τιμές των
ενεργειακών προϊόντων. Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,5%. Η τα-

χύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι
των εξαγωγών διαμόρφωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο
τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου στα
11,3 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 71,6%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα!

Σταϊκούρας: «Ισχυρή δυναμική»
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας με σχετική δήλωσή του
επισημαίνει ότι «η άνοδος του ΑΕΠ
κατά 7% αποδεικνύει ότι η ελληνική
οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική
παρά τις εντεινόμενες πιέσεις».
Σύμφωνα με τον υπουργό, «αυτή η
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη υπερβαίνει
σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
και αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις
που υφίσταται από την ενεργειακή
κρίση και τα κύματα ακρίβειας που
αυτή προκαλεί, διατηρεί ισχυρή δυναμική».

Εξαγωγές, τουρισμός και
κατανάλωση εκτόξευσαν
το ΑΕΠ το α’ τρίμηνο

Πέντε προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης οφειλών προς την
εφορία και τον ΕΦΚΑ θέτει σχετική υπουργική απόφαση, με την
οποία παρέχονται διευκολύνσεις
σε όσους έχουν... ανοικτούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με την απόφαση, για να
χορηγηθεί η έκπτωση πρέπει να
υπάρχουν ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(τέως ΟΑΕΔ) μέχρι 31/12/2015, να
έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ή
να υποβληθεί σχετική αίτηση στη
ΔΥΠΑ και να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από
την άσκηση ενδίκου βοηθήματος
ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει),
με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015,
και να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία
δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται
από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010 - 2015. Επιπλέον, οι εν λόγω απαιτήσεις να
μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και οι δικαιούχοι να
έχουν υποβάλει σχετική αίτηση
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport - Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων
παραμεθορίου» της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ.
Η υπουργική απόφαση αποτελεί
εφαρμογή διάταξης του 2020,
σύμφωνα με την οποία ανεξόφλητες απαιτήσεις βιομηχανικών βιοτεχνικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκαταστημένες σε νομούς της Ηπείρου, της Μακεδονίας, του Έβρου
(όσοι συνορεύουν με την Αλβανία,
τη Β. Μακεδονία, τη Βουλγαρία και
την Τουρκία) και των Δωδεκανήσων (για τις οποίες το 1988 προβλέφθηκε οικονομική ενίσχυση
από τον ΟΑΕΔ και καταργήθηκε το
2020) μέχρι τις 31/12/2015 συμψηφίζονται με υφιστάμενες και
μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών από την
έναρξη ισχύος του σημερινού νόμου, δηλαδή από τις 17/7/2020.
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Χαλκιδική: Παραδόθηκε το «ορφανό» χιλιόμετρο - Καραγιάννης: «Λύθηκε ένα... ανέκδοτο»
Τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων που καθυστερούσαν την ολοκλήρωση του «τυφλού» χιλιομέτρου
στον οδικό άξονα «Μουδανιά - Καλλιθέα Χαλκιδικής» λύθηκαν, οι διαδικασίες προχώρησαν και το
τμήμα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τον
υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη στους
κατοίκους και παραθεριστές, οι οποίοι θα κινούνται
πλέον γρήγορα και με ασφάλεια από Θεσσαλονίκη
προς Χαλκιδική και αντίστροφα.
«Σήμερα κερδίσαμε τη μάχη του αυτονόητου.
Κερδίσαμε μια μάχη τού χθες. Μια εκκρεμότητα της
Πολιτείας που ήταν τουλάχιστον για μια δεκαετία λύθηκε. Ένα ανέκδοτο για όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς λύθηκε και κανείς πια δεν θα ταλαιπωρείται
σε ένα χιλιόμετρο που αποτέλεσε προϊόν μη πολιτικής βούλησης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν η

Πολιτεία θέλει να λύσει κάτι, μπορεί να το λύσει. Είχαμε και την πολιτική βούληση και τον σωστό σχεδιασμό και την οργανωμένη επίβλεψη να λύσουμε
ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της Χαλκιδικής», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γιώργος Καραγιάννης και πρόσθεσε
ότι μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα παραδοθεί και

το τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα.
Τεράστια ήταν τα προβλήματα, κυρίως κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς στην περιοχή δεν
υπήρχε εναλλακτικό δίκτυο και τα αυτοκίνητα στοιβάζονταν επί ώρες και η αναμονή «δοκίμαζε» τις αντοχές των οδηγών.
134 ιδιοκτησίες απαλλοτριώθηκαν, μετρητές της
ΔΕΗ μεταφέρθηκαν, δέντρα εκριζώθηκαν και πλέον
το έργο προσφέρει βελτιωμένη, διαπλατυσμένη και
ενισχυμένη από πλευράς οδικής ασφάλειας την
επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Καλλιθέας, συνολικού μήκους 1,2 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τον
σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της Βόρειας
Ελλάδας και σήμερα είναι πλήρως έτοιμος να υποδεχτεί τους επισκέπτες της περιοχής στον άξονα
Θεσσαλονίκη - Κασσάνδρα.

Ένας στους τρεις
θα μετακινείται
στην Αθήνα
με ΜΜΜ το 2023
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ

ε σκοπό να επιτευχθεί ο
στόχος που έχει θέσει ο
ΟΑΣΑ ώστε έως το 2023
ένας στους τρεις να χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, βασικές
παράμετροι προς την εκπλήρωση του
στόχου αυτού θεωρούνται η βελτίωση
της προσβασιμότητας, το μεγαλύτερο
δίκτυο με περισσότερες στάσεις και
σταθμούς και οι μικρότερες χρονοαποστάσεις.
Στον σχεδιασμό για την ενίσχυση
της επιβατικής κίνησης συγκαταλέγονται και η παράδοση των νέων σταθμών του μετρό στον Πειραιά, η επέκταση του τραμ στο λιμάνι και η επανέναρξη των δρομολογίων στο Σύνταγμα, η ανακατασκευή των συρμών της
γραμμής 1 και η δρομολόγηση περισσότερων συρμών στις γραμμές 2 και 3
του μετρό, με αποτέλεσμα σήμερα να
φτάνουν τους 39 έναντι 32 που ήταν
παλαιότερα.

Σε ό,τι αφορά τις οδικές συγκοινωνίες, στις ώρες αιχμής βγαίνουν στον
δρόμο περίπου 1.350 λεωφορεία και
τρόλεϊ, σημειώνοντας άνοδο 40% από
τα δεδομένα της προηγούμενης τριετίας, με ταυτόχρονη αύξηση κατά 50%
των δρομολογίων σε 18.000 ημερησίως, κάτι που οδηγεί σε
σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων.
Το αρμόδιο υπουργείο
προωθεί ενέργειες για τον
εμπλουτισμό των υπηρεσιών
του Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ, ενώ
προωθείται και η δημιουργία Μητροπολιτικού Φορέα για τις Μεταφορές
στην Αθήνα, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των ΜΜΜ και να μην
υπάρχει διάχυση αρμοδιοτήτων.

Έξυπνες στάσεις, εισιτήριο με πιστωτική
Έως το 2023 σχεδόν το 35% των μετακινήσεων στην Αθήνα θα γίνεται με
τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
«Καταφέραμε να αυξήσουμε τη δια-

θεσιμότητα των οχημάτων μέσα στην
πανδημία τόσο στην Αθήνα όσο και στη
Θεσσαλονίκη», σχολίασε ο γενικός
γραμματέας Μεταφορών Ιωάννης Ξιφαράς στο συνέδριο ITC2022, ενώ σε
ό,τι αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς
ανέδειξε τη σημασία της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την
ανακατασκευή 14 συρμών
της γραμμής 1, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση στην οποία έχει
ανακηρυχθεί ο προσωρινός
ανάδοχος.
Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της Covid, ανέδειξε πως η Αθήνα ήταν η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που
ενώ η ζήτηση για ΜΜΜ έπεφτε, η προσφορά σε συγκοινωνιακό έργο ανέβαινε. Στο πεδίο των άμεσων μελλοντικών σχεδίων εντάσσονται και η τοποθέτηση 20 ψηφιακών καμερών για
την αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων, οι περισσότερες στάσεις τηλε-

ματικής, καθώς και η χρήση της πιστωτικής κάρτας ως ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Με τις δράσεις αυτές, σε συνδυασμό
και με άλλες συμπληρωματικές ενέργειες, τα ΜΜΜ θα κερδίσουν περισσότερους επιβάτες, ώστε το 35% των μετακινήσεων το 2023 να διεξάγεται με
αυτά έναντι του 25% το 2019.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και
οι ΟΣΥ, καθώς προωθείται ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της εταιρείας με τις
δύο Προγραμματικές Συμφωνίες, οι
οποίες υπεγράφησαν με την ΚτΠ ΑΕ
για την ωρίμανση, χρηματοδότηση και
υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού από πόρους του ΕΣΠΑ και
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το σχέδιο του ΟΑΣΑ
προβλέπει αύξηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς
και του δικτύου
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Οι εφοπλιστές βάζουν πλώρη
για τα υπεράκτια αιολικά

του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α

υξημένο ενδιαφέρον του
εφοπλιστικού κεφαλαίου,
εγχώριου και ξένου, καταγράφεται, όπως αναφέρουν
σχετικές πληροφορίες, για επενδύσεις
σε υπεράκτια αιολικά, περιμένοντας,
ωστόσο, και το σχετικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη offshore αιολικών στις ελληνικές θάλασσες.
Χωρίς να μπορούν ακόμη να ειπωθούν συγκεκριμένα ονόματα επί συγκεκριμένων σχεδίων, ωστόσο, το
επενδυτικό ενδιαφέρον φέρνει πολλές
ναυτιλιακές εταιρείες και εφοπλιστές
να απευθύνονται ήδη σε εξειδικευμένες εταιρείες για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies).
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,
πρόκειται τόσο για Έλληνες εφοπλιστές όσο και για ξένους που εξετάζουν
την προοπτική σύμπραξης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων με το κομμάτι της
ενέργειας. Σημειώνεται, δε, πως η
συγκυρία είναι σαφώς ευνοϊκή για
τους ίδιους με δεδομένο ότι στη ναυτιλία σήμερα «βγαίνουν πολλά λεφτά»
και έτσι πολλοί διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για μια επένδυση,
όπως είναι τα υπεράκτια αιολικά, που
σε μεγάλο βαθμό είναι επένδυση εντάσεως κεφαλαίου.
Σημειώνεται πως οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν το

32% των δεξαμενοπλοίων, το 25% των
πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και
το 22% του στόλου πλοίων μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) παγκοσμίως, με την τελευταία
κατηγορία να θεωρείται στρατηγικής
σημασίας στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Βόλος και Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά
Ενδιαφέρον έχουν δύο ακόμη επενδυτικές κινήσεις που επιβεβαιώνουν
το διευρυμένο -εκτός αμιγώς ενεργειακών εταιρειών- επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα, με την ευρύτερη έννοια, των υπεράκτιων αιολικών.
Η πρώτη αφορά τα σχέδια της Βιοχάλκο για μια παγκοσμίως πρωτοποριακή επένδυση στον Αλμυρό του Βόλου. Πρόκειται για επένδυση ύψους 70
με 100 εκατ. ευρώ της Cenergy Holdings, που θα «παντρέψει» την τεχνογνωσία της «Ελληνικά Καλώδια» και
της «Σωληνουργεία Κορίνθου» για να
δημιουργήσει την πρώτη βιομηχανοποιημένη παραγωγή πλωτών ανεμογεννητριών στον κόσμο. Σε μια έκταση
1.000 στρεμμάτων γύρω από τις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Sovel θα
κατασκευαστούν πανύψηλα κτίρια με
προδιαγραφές που να μπορούν να
στεγάσουν τεράστιους πυλώνες,
στους οποίους εσωτερικά θα τοποθετούνται καλώδια παραγωγής της έτε-

ρης θυγατρικής «Ελληνικά Καλώδια».
Οι πυλώνες, οι οποίοι σύμφωνα με
παράγοντες της αγοράς αντιπροσωπεύουν το 60% του συνολικού κόστους
ενός πλωτού αιολικού, θα «κουμπώνουν» στους πλωτήρες που θα κατασκευάζονται επίσης στη νέα μονάδα
και το έργο ενοποιημένο θα μεταφέρεται μέσω του λιμανιού του Αλμυρού,
το οποίο θα αναβαθμιστεί στο πλαίσιο
της νέας επένδυσης, στον θαλάσσιο
χώρο όπου έχει προβλεφθεί να εγκατασταθεί.
Η δεύτερη αφορά την εξαγορά των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από τον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου
και αυτό γιατί, ως γνωστόν, τα ναυπηγεία όπως και άλλες λιμενικές υποδομές αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρο για τη βιομηχανία των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Και οι «παραδοσιακοί παίκτες»
Στο μέτωπο των ενεργειακών εταιρειών, από την πρώτη στιγμή, ενδιαφέρον έχει εκφράσει η γνωστή στον κλάδο νορβηγική Equinor, η μεγαλύτερη
εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών στον κόσμο. Η ίδια, μάλιστα, πρότεινε στο ΥΠΕΝ συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη πλωτού
αιολικού πάρκου στην περιοχή των
Κυκλάδων μεταξύ Τήνου, Σύρου και
Μυκόνου. Μεταξύ άλλων εταιρειών, η
Mytilineos έχει συνάψει συμφωνία με

τη δανέζικη Copenhagen Offshore
Partners με αντικείμενο την εξερεύνηση και ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών στις ελληνικές θάλασσες. Επιπρόσθετα, τα ΕΛΠΕ βρίσκονται σε συζητήσεις με μεγάλη ξένη εταιρεία, ενώ η
Motor Oil έχει υπογράψει ανάλογη
συμφωνία με την Abu Dhabi Future
Energy Company (Masdar).
Η ΔΕΗ συζητά τουλάχιστον με πέντε
ξένες εταιρείες, μεταξύ των οποίων
και το αυστραλιανό fund Macquarie,
που πρόσφατα απέκτησε το 49% των
μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Πληροφορίες
θέλουν επίσης τη ΔΕΗ να συζητά για
σύμπραξη με το αμερικανικό fund
Quadum, που συνεργάζεται ήδη με
την εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ.
Αλλά και ο Όμιλος Κοπελούζου και
η RF Energy (συμφερόντων Φειδάκη
και Ρέστη), με όχημα μια νέα κοινή
εταιρεία, την «Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα Αιγαίου ΑΕ», σχεδιάζουν να αναπτύξουν θαλάσσια πάρκα 850 MW.

Μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον δείχνουν
πολλές ντόπιες αλλά
και ξένες ναυτιλιακές
εταιρείες για να μπουν
δυναμικά στην αγορά
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μάχη γύρω από τις 900 μονάδες στο χρηματιστήριο

Motor Oil: Εκτόξευση καθαρών
κερδών στα 197 εκατ.

Π

Στα 3,2 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα έσοδα του ομίλου της Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2022, έναντι μόλις 1,88 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ανάλογη πορεία είχε και η καθαρή κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε στα 197 εκατ.
ευρώ έναντι 64,8 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση
της εταιρείας προτείνει στην ερχόμενη
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος για
τη χρήση 2021 ποσού 99.704.682 ευρώ (ή
ποσού 0,90 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μεικτό προμέρισμα χρήσης
2021 ποσό 22.156.596 ευρώ (ή ποσό 0,20
ευρώ ανά μετοχή) από τον Νοέμβριο του
2021, ενώ το υπόλοιπο 0,70 ευρώ ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωριστεί
στη χρήση 2022.

αλεύει για τις 900 μονάδες
ο Γενικός Δείκτης, με τους
αναλυτές να εκτιμούν πως
η μεταβλητότητα θα παραμείνει στο
ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
είναι ένα στοιχείο που προβληματίζει. Τεχνικά για τον Γενικό Δείκτη,
αποτελεί θετική ένδειξη όσο δίνει
κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης
899 - 878, όπου συνωστίζονται οι
ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Αν
παραβιαστεί, οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 838 και 818 784 μονάδες (σπεύδουν οι δύο
ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε περίπτωση ανοδικής διαφυγής υψηλότερα των 904, οι αγοραστές μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο τις 931, 944 και 950 μονάδες. Για τον FTSE25, αποτελεί θετική ένδειξη όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 2.170 - 2.122 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών, αλλά και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 2.192, 2.200 - 2.240 (gap), 2.282 (gap) και 2.305 μονάδες. Καταστρατήγηση της
ζώνης στήριξης 2.170 - 2.122, θα δώσει πίεση προς τις 2.090 (gap) και 2.010 μονάδες.

Mytilineos: Συμφωνία πώλησης ρεύματος στη Χιλή για 10 χρόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας (PPA) από ανανεώσιμες πηγές με την Enel Generaciοn Chile
SA υπέγραψε η Mytilineos, μέσω του Τομέα
Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD). Όπως ενημέρωσε η εταιρεία, η συγκεκριμένη σύμβαση θα προμηθεύει
τη χιλιανή εταιρεία με ισχύ έως 1,1 TWh ανά
έτος για τα επόμενα δέκα χρόνια. Με τη σύμβαση αυτή, η Mytilineos θα παρέχει πράσινη ενέργεια που θα παράγεται από ένα χαρτοφυλάκιο
τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής
ισχύος 588 MWp. Η συμβασιοποιημένη ενέργεια του χαρτοφυλακίου ισοδυναμεί με την ηλεκτρική ενέργεια
που είναι απαραίτητη για 532.000 κατοικίες στη Χιλή, εξαλείφοντας 123.000 αυτοκίνητα από το οδικό δίκτυο
και αποφεύγοντας την εκπομπή 570.000 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα.

Γεωργάκης: Η Alpha έχει διοχετεύσει 2,2 δισ. στον τουρισμό
Κεφάλαια ύψους 2,2 δισ. ευρώ έχει διοχετεύσει, την τελευταία τετραετία, η Alpha Bank στον τουρισμό, ενώ ήταν η πρώτη τράπεζα που δημιούργησε εξειδικευμένη Διεύθυνση Χρηματοδότησης Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, επισήμανε σε δηλώσεις του ο διευθυντής Εμπορικής Τραπεζικής της Τράπεζας, Τηλέμαχος Γεωργάκης. Όπως εξηγεί, για να υλοποιηθεί μια επένδυση στον
τουριστικό κλάδο, καθοριστικό ρόλο παίζουν τρεις παράγοντες: ο ξενοδόχος (ιδιοκτήτης), η Πολιτεία και οι τράπεζες: «Από την πλευρά των ξενοδόχων υπάρχει διάθεση για νέες επενδύσεις, για ανέγερση νέων μονάδων και αναβάθμιση υφισταμένων σε μονάδες με πολύ υψηλά standards. Από την Πολιτεία υπάρχουν σχέδιο
και πόροι για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και από την Αlpha Bank υπάρχει η διάθεση και η τεχνογνωσία, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ επίσης υπάρχουν τόσο τα προϊόντα
όσο και τα κεφάλαια».

Tikun Europe:
Άδεια για εργοστάσιο
φαρμακευτικής κάνναβης
Η Tikun Europe, η μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία στον κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη, έλαβε άδεια
για την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της. Η διαδικασία παραγωγής των
τελικών σκευασμάτων φαρμακευτικής
κάνναβης αναμένεται άμεσα. Το εργοστάσιο της Tikun Europe βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 56.000 τμ στην Κόρινθο και
αποτελεί μια επένδυση που ξεπερνά τα 30
εκατ. ευρώ. Η παραγωγική εγκατάσταση
είναι πλήρως καθετοποιημένη, διαθέτοντας Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Ο χώρος διαθέτει τρεις διακριτές μονάδες: τη
μονάδα θερμοκηπιακής καλλιέργειας, τη
μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας και
τη μονάδα παραγωγής και συσκευασίας
τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Revoil: Έκδοση Κοινού
Ομολογιακού μέχρι
ποσού 4,2 εκατ.
Στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 4.200.000 ευρώ με την
Τράπεζα Πειραιώς προέβη η εταιρεία Revoil ΑΕΕΠ σε εκτέλεση της από 25/5/2022
απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου.
Το δάνειο έχει διάρκεια 3 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σκοπός του
είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου
Ομολογιακού Δανείου, όπως αναφέρει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Οίκος Σπύρου: Με νέα ονομαστική
αξία από 8 Ιουνίου η μετοχή

Στο τιμόνι
της ΑΒ Βασιλόπουλος
ο Νίκος Λαβίδας

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
ΕΒΕΑ - Elevate Greece

Συνεργασία ΔΕΠΑ
με την Αγγελάκης ΑΕ

Συνεργασία με τη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα Αγγελάκης για τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των φορτηγών της, όπου αυτό
είναι εφικτό, με οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας. H
ΔΕΠΑ Εμπορίας διαθέτει το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων με φυσικό αέριο
κίνησης CNG Fisikon. Σήμερα λειτουργούν
πανελλαδικά 23 πρατήρια Fisikon, ενώ το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς. Ο διευθυντής Αεριοκίνησης & Απομακρυσμένων Πελατών
CNG/LNG, Πέτρος Πάνου, τόνισε: «Η ΔΕΠΑ
Εμπορίας παρέχει λύσεις προσαρμοσμένες
στις ανάγκες των βιομηχανικών επιχειρήσεων, και στους ιδιοκτήτες σημαντικών στόλων
εταιρικών οχημάτων. Για αυτό, μεγάλες εταιρείες που νοιάζονται για το περιβαλλοντικό
τους αποτύπωμα και εργάζονται με σεβασμό
προς το περιβάλλον όπως η Αγγελάκης ΑΕ,
κάνουν το μεγάλο βήμα και αντικαθιστούν τον
στόλο τους με οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο».

O Λουκάς Σιγάλας νέος CEO
των Μινωικών Γραμμών
Κοινή πρωτοβουλία για την περαιτέρω ενίσχυση
του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας ανέλαβαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας, η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τον πρόεδρο
του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο και τον υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα, στο
«Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ. Κύριο αντικείμενο του μνημονίου
συνεργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και δικτύωσης προς δέκα
εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις της Πρωτοβουλίας Elevate Greece, του Εθνικού Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Ο Λουκάς Σιγάλας
είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος των
Μινωικών Γραμμών.
Όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωσή
της η εταιρεία, «σε
συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, την
Τρίτη 31 Μαΐου 2022, μετά το πέρας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατά
τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
των Μινωικών Γραμμών, εξελέγη ο κ. Λουκάς Σιγάλας ως νέος διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας και ανέλαβε τα καθήκοντά του
από 1ης Ιουνίου 2022».

Από την εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου
ΑΕΒΕ ανακοινώθηκε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Απριλίου 2022
αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των
6.540.801,64 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
από 0,30 ευρώ σε 0,07 ευρώ. Μετά την ως άνω
μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό του 1.990.678,76 ευρώ διαιρούμενο σε 28.438.268 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07 ευρώ).
Από τις 8/6/2022 οι μετοχές της εταιρείας θα
είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα
ονομαστική αξία των 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Choose: Διπλή οικονομική
ενίσχυση, 4ήμερη εργασία
Δύο ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ανθρώπων της αναλαμβάνει η Choose, με το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Για
την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων
λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία
προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους
της έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μαζί με
πρόσθετο επίδομα για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους με ΙΧ ή ΜΜΜ. Ταυτόχρονα, σε ένα ακόμα πρωτοπόρο βήμα, η
εταιρεία καθιερώνει την εβδομάδα των τεσσάρων εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας 12 επιπλέον ημέρες
άδειας.

DB: Σύσταση buy για Alpha Bank
και upside 57%
Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η Deutsche Bank
στην Alpha Bank, μέσα από τη νέα έκθεσή της
για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, στον απόηχο
των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2022. Οι αναλυτές του γερμανικού οίκου δίνουν τιμή-στόχο 1,55 ευρώ για τη μετοχή της ελληνικής τράπεζας, σύσταση «αγορά» (buy) και upside (περιθώριο ανόδου) 57%, το οποίο είναι μακράν
το μεγαλύτερο μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο

Νίκος Λαβίδας αναλαμβάνει
καθήκοντα brand
president της ΑΒ
Βασιλόπουλος από
τις 20 Αυγούστου
2022. Ο κ. Λαβίδας
έχει διαγράψει μια
ιδιαίτερα επιτυχημένη και μακρά πορεία στον κλάδο των τροφίμων, κατέχοντας θέσεις
αυξανόμενης ευθύνης. Από το 2009 έως το 2010,
εργάστηκε ως διευθύνων σύμβουλος στην Kraft
Foods Hellas. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο δυναμικό της αλυσίδας σουπερμάρκετ I&Σ Σκλαβενίτης,
όπου μέσα από διαδοχικούς ρόλους, ξεκινώντας
από τη θέση του επικεφαλής Στρατηγικής και Ανάπτυξης έως και τη θέση του γενικού διοικητικού διευθυντή, συμμετείχε στην αναδιοργάνωση της
εταιρείας, αλλά και σε μια σειρά στρατηγικών εξαγορών που τελικά δημιούργησαν έναν σημαντικό
παίκτη μεταξύ των αλυσίδων λιανικού εμπορίου
στην Ελλάδα. Πιο πρόσφατα, ο Ν. Λαβίδας εργάστηκε στην Upfield ως γενικός διευθυντής υπεύθυνος για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της
Αλβανίας καθώς και δέκα ακόμη άλλων χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο στόχαστρο
για «ξέπλυμα» οι διαιτητές

Ε

πιτέλους, κάτι κινείται σε αυτήν τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη
μεγάλη έρευνα της «Αρχής
Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος», που αφορά τους διαιτητές και
τους παράγοντες του ποδοσφαίρου,
ενώ τα πρώτα δείγματα γραφής επισημοποιήθηκαν με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνοαυστραλού ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ξάνθη Μπιλ
Πάπας (Βασίλης Παπαδόπουλος).
Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος
Κυριάκος Θωμαΐδης στην εκπομπή «Η
Δίκη στο Open», ο πρόεδρος της «Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος»
Χαράλαμπος Βουρλιώτης διενεργεί
έρευνα σε βάθος εδώ και καιρό για τον
εντοπισμό «μαύρου χρήματος» στον
χώρο των πρώην διαιτητών ποδοσφαίρου και μετά σειρά θα πάρουν οι παράγοντες.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης είναι
επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου

Πάγου και πρώην ανώτατος αθλητικός
εισαγγελέας της χώρας, συνεπώς
γνωρίζει άριστα τον χώρο του ποδοσφαίρου και ξεκίνησε την έρευνά του
πρώτα από τους διαιτητές, για τους
οποίους τόσα έχουν γραφτεί, που μπορεί να είναι άδικα. Είναι μοναδική ευκαιρία να καθαρίσει το τοπίο, ώστε να
μην επαναληφθούν φαινόμενα επίορκων διαιτητών και να απαλλαγούν οι
υπόλοιποι από τις οιονεί «κατηγορίες»
πως «όλοι οι διαιτητές τα παίρνουν».
Η έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη εστιάζεται σε ενδεχόμενο πλουτισμό των διαιτητών από στημένα παιχνίδια και δωροδοκίες. Ο κ. Βουρλιώτης προφανώς θα ζητήσει και ενημέρωση για τους δεκάδες φακέλους που
καταφτάνουν από την εταιρεία της UEFA Sports Radar, που ειδικεύεται στον
παράνομο στοιχηματισμό, αλλά όλοι
τους σχεδόν καταλήγουν στο αρχείο.
Στην εν λόγω εκπομπή πήρε μέρος

και ο παλαίμαχος διαιτητής Σωτήρης
Βοργιάς, που δήλωσε το εξής και τους
άφησε όλους άναυδους: «Μερικοί παλαίμαχοι διαιτητές που έχουν μεγάλα
αυτοκίνητα με βουλγάρικες πινακίδες
θα χάσουν τον ύπνο τους. Ξέρω διαιτητή που έχει ξενοδοχεία, αυτοκίνητο με
5.000 κυβικά, πού τα βρήκε;». Τα περιουσιακά στοιχεία παλαίμαχων διαιτητών έχουν γίνει φύλλο και φτερό από
τους υπαλλήλους της «Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος» και οι πληροφορίες σχετίζονται με πασίγνωστους και προβεβλημένους διαιτητές
του παρελθόντος, που πρέπει να εξηγήσουν πού βρήκαν τα χρήματα για ξενοδοχεία, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού κ.λπ.
Στο μεταξύ, η «Αρχή Ξεπλύματος
Μαύρου Χρήματος» στην ίδια έρευνα
αποφάσισε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Μπιλ Πάπας, ο
οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να ξανα-

βάλει -υποτίθεται- την ιστορική ομάδα
της Ξάνθης στους «μεγάλους» της Super League 1. Κατηγορείται για απάτη
εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σε βάρος τουλάχιστον τριών διεθνών τραπεζών κυρίως της Αυστραλίας και η περιουσία του δεσμεύτηκε,
με βάση στοιχεία από την αυστραλιανή
δικαιοσύνη. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν και οι μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθη. Στο,
δε, επίσημο σάιτ της ΠΑΕ, ο Μπιλ Πάπας παραμένει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας!

Μεγάλη έρευνα διενεργεί
η «Αρχή Ξεπλύματος
Μαύρου Χρήματος»,
δεσμεύτηκε η περιουσία
του Μπιλ Πάπας
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«Ντου» Γιαννακόπουλου στην ομοσπονδία!

Ε

πίσκεψη, όχι και τόσο… ειρηνική, έκανε στα γραφεία
της ομοσπονδίας μπάσκετ ο
ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός,
αλλά αποστασιοποιημένος από τα
πράγματα, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έμεινε δυο λεπτά, είπε στον
πρόεδρο Λιόλιο, «μέχρι να πουληθεί
ο Παναθηναϊκός δεν θ’ ανεχτώ να με
κλέβετε» και αποχώρησε. Αυτά
βγήκαν προς τα έξω μέσω διαρροών. Ειπώθηκαν ακόμα πιο σοβαρά.
Ο Γιαννακόπουλος διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία του αγώνα Λάρισα - Παναθηναϊκός 74-62, στο τέταρτο ματς της σειράς. Ποια από τις
δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο
για τον τελικό, θα κριθεί στο σημερινό, πέμπτο ματς στο ΟΑΚΑ.
Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται
τώρα για τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός
διαμαρτυρόταν για χρόνια επί προ-

«Λέβα»: «Κάτι πέθανε
μέσα μου»
«Κάτι πέθανε μέσα μου. Και αυτό δεν μπορεί να
ξεπεραστεί. Θέλω περισσότερα συναισθήματα
στη ζωή μου», παραδέχθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο πολωνικό «Onet», κλείνοντας την πόρτα στην Μπάγερν Μονάχου και ανοίγοντας αυτήν
της Μπαρτσελόνα. Δεσμεύεται με συμβόλαιο μεν,
αλλά επί της ουσίας δεν έχει καμία αξία μπροστά
στην επιθυμία του να φύγει. Μένει το οικονομικό
κομμάτι.

εδρίας Βασιλακόπουλου στην ομοσπονδία μπάσκετ.
Μάλιστα, υποβιβάστηκε στην Α2

το 2018 και έπαιρνε μέρος μόνο στη
EuroLeague. Με την εκλογή Λιόλιου, άλλαξαν και οι διαιτητές…

Έμεινε ο Χουάνκαρ
με τα διπλά
Για δύο ακόμα χρόνια θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο κατά κοινή ομολογία καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος, Ισπανός
Χουάνκαρ. Ο παίκτης ενημέρωσε πως
αποδέχεται την τελική πρόταση, η οποία
έφτανε τις 440.000 ευρώ (από 280.000 ευρώ
που λάμβανε στο προηγούμενο συμβόλαιο),
μαζί με μπόνους συμμετοχών και στόχων. Η
παραμονή του ήταν και σφοδρή επιθυμία του Γιοβάνοβιτς.

ΑΕΚ: Απομακρύνεται
ο Κριχόβιακ

Πάλι χωρίς νίκη η Γαλλία
Μετά την εντός έδρας ήττα 2-1 από τη Δανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία απογοήτευσε και
πάλι και δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Κροατία στον όμιλο του Nations League, καθώς έμεινε
στο 1-1 στο Ζάγκρεμπ. Προηγήθηκε με τον Ραμπιό και οι Κροάτες ισοφάρισαν με πέναλτι του
Κράμαριτς προς το τέλος. Οι Γάλλοι έπαιξαν χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ.

O Ερυθρός Αστέρας στη EuroLeague
Ο Ερυθρός Αστέρας θα πάρει μέρος στη EuroLeague της προσεχούς σεζόν, ενώ υποψήφιες ομάδες για τη wild card είναι η Παρτιζάν Βελιγραδίου και η Βαλένθια. Οι 16 σίγουρες: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια (Ισπανία), Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν, Μονακό (Γαλλία), Μπάγερν, Άλμπα (Γερμανία), Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία), Ζαλγκίρις Κάουνας
(Λιθουανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Ερυθρός Αστέρας (Σερβία).

Δεν είναι σίγουρο ότι ο διεθνής Πολωνός άσος
Γκρέγκορζ Κριχόβιακ θα παίζει για την ΑΕΚ την
προσεχή σεζόν. Μόλις λίγες ώρες μετά το ρεπορτάζ της «Sport-Express» πως ο Πολωνός σταρ θα
μείνει στη Ρωσία, ήρθε ο διευθυντής της Κράσνονταρ, Αράμ Φουνκουνιάν, να τονίσει ότι «ο Κριχόβιακ έχει σημαντικό συμβόλαιο με τον σύλλογο και
πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του». Το
συμβόλαιό του τελειώνει το 2024.

Για Ντε Σάνκτις ή Σαμπατίνι
ο Ολυμπιακός
Ο άλλοτε διεθνής γκολκίπερ της Ρόμα και συμπαίκτης του Κώστα Μανωλά, Μόργκαν ντε Σάνκτις,
θα είναι, κατά τα φαινόμενα, ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι
βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και μιλάει με τον Ολυμπιακό. Γράφουν, ακόμα, οι Ιταλοί ότι, αν δεν προχωρήσει του Ντε Σάνκτις, τότε στη λίστα βρίσκεται και
ο Βάλτερ Σαμπατίνι της Σαλερνιτάνα.
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• Ο Γιώργος Αρσενάκος, ο CEO της
δισκογραφικής Platinum, έγραψε το
πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ένα θέλω
μπορεί».
• Στο νοσοκομείο η ηθοποιός
Ασπασία Τζιτζικάκη, ευτυχώς
δεν ήταν κάτι σοβαρό. Πόζαρε
παίρνοντας πρωινό!

Καλοκαιρινό
«Mamma mia!»
8 αστέρων!

POLITICAL ΑRT

• Ρομαντικός γάμος στην Ίο για
την πρώην παίκτρια του «The
Voice» Κατερίνα Μπουρνέλη.
• Γενέθλια για την Υβόννη Μπόσνιακ.
Ο σύζυγός της Αντώνης Ρέμος τής
ευχήθηκε με ένα παθιασμένο τρυφερό φιλί on camera.
• Αναστάτωση προκλήθηκε
χθες στον αέρα της εκπομπής
«Super Κατερίνα» από την κατάρρευση μέρους του σκηνικού.

Ε

τοιμαστείτε για το απόλυτο θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού! Η θρυλική μουσική
κωμωδία, το πληθωρικό «Mamma mia!»
που αγαπήθηκε από 54.000.000 θεατές σε
όλο τον πλανήτη, επιστρέφει με all star θίασο και την
υπογραφή της «Μις Μιούζικαλ» Θέμιδος Μαρσέλλου.
Η Νο1 παγκοσμίως διασκεδαστική ιστορία αγάπης,
«ντυμένη» με τις πιο ξεσηκωτικές επιτυχίες των ABBA, θα ανοίξει την αυλαία των υπερθεαμάτων στην
Αθήνα το Σάββατο 25 Ιουνίου, στο City Garden Festival που μεταμορφώθηκε σε μια ηλιόλουστη πλατεία
ελληνικού νησιού!
Στο φαντασμαγορικό μιούζικαλ, τριάντα ηθοποιοί,
χορευτές και μουσικοί (ζωντανή ορχήστρα) θα παρελάσουν επί σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό δυνατές συγκινήσεις και ατελείωτο γέλιο, σε ένα non stop πάρτι.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Donna Sheridan θα
υποδυθεί η Νάντια Κοντογεώργη. Η ηθοποιός-φαινόμενο, που τραγουδάει και χορεύει εξίσου υπέροχα, θα
γεμίσει τη σκηνή με το ταλέντο της, ερμηνεύοντας μοναδικά τα all time classic hits της διαχρονικής πολυβραβευμένης παράστασης.
Μαζί της, στον ρόλο του Sam Carmichael ο Αλέξαν-

• Ο Γιάννης
Παπαμιχαήλ έκλεισε τα 53 και
ανάρτησε
φωτογραφία από τα
πρώτα του
γενέθλια.

δρος Μπουρδούμης, ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη
Αφροδίτη Λιάντου (κόρη της Εβελίνας Παπούλια) θα
υποδυθεί τη Sophie Sheridan.
Γιώργος Χρανιώτης και Ιβάν Σβιτάιλο θα ενσαρκώσουν τους Bill Austin και Harry Bright αντίστοιχα, η
Ντορέττα Παπαδημητρίου την Tanya, η Πηνελόπη
Αναστασοπούλου τη Rosie και ο Ίαν Στρατής (σε εναλλαγή με τον Νίκο Κύρτσο) τον Sky.

• O τράπερ SNIK μετά τον χωρισμό
με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρήκε
τον έρωτα στην αγκαλιά του μοντέλου Γιώτας Ιωαννίδου.
• Όλα είναι έτοιμα για την αποψινή πολυαναμενόμενη συναυλία της Δέσποινας Βανδή με τον
Γιώργο Θεοφάνους στο «Κατράκειο».
• Πέθανε ο μπασίστας των «Χαΐνηδων» Γιάννης Νόνης.

Το love story
Στην ηλιόλουστη, χαρούμενη και συγκινητική ιστορία της Catherine Johnson που εκτυλίσσεται καλοκαίρι, σε ένα παραδεισένιο αιγαιοπελαγίτικο νησί, η
κόρη της Donna ετοιμάζεται να παντρευτεί και έχει
ανάγκη να ανακαλύψει την ταυτότητα του πατέρα της.
Διαβάζοντας κρυφά το νεανικό ημερολόγιο της μητέρας της, καταλαβαίνει ότι έχει τρεις πιθανούς μπαμπάδες, τους οποίους καλεί στον γάμο της για να μάθει
ποιος είναι ο αληθινός. Η συνέχεια της ιστορίας είναι
συναρπαστική και επεισοδιακή, με το γέλιο να διαδέχεται τη συγκίνηση, τον ρυθμό και τα τραγούδια.
Ο έρωτας, η χαρά, το γέλιο, η φιλία και τα έντονα συναισθήματα μπλέκονται σε μια σαγηνευτική ιστορία
που, μέσα από τους στίχους και τη διαχρονική μουσική των θρυλικών ABBA, ξεσηκώνει τους θεατές σε
ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι!
* Το «Mamma mia!» παρουσιάζεται ταυτόχρονα στο
Λονδίνο σε παραγωγή των Judy Craymer, Richard
East και Björn Ulvaeus για τη Littlestar, σε συνεργασία με τις Universal Stage Entertainment και NGM.

• Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Τσιάρτας πάντρεψε την κόρη του Έλενα.
• Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε τον
λόγο που φοράει γυαλιά ηλίου:
«Πρέπει να ξανακάνω (λίφτινγκ) γιατί έχει πέσει λίγο το μάτι από τη μια
μεριά!».

ΡOLITICAL
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

29

GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αναβλήθηκε η βάφτιση της Έιντα

Ευχές αγάπης
Με μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση, η παγκοσμίου φήμης
Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Σήλια Κριθαριώτη ευχήθηκε στον
εφοπλιστή σύζυγό της Νικόλαο
Τσάκο για τα γενέθλιά του. «Σου
εύχομαι τα καλύτερα γενέθλια.
Για σένα, αγάπη μου και πατέρα
των παιδιών μου, προσεύχομαι
να είσαι ευλογημένος με τις επιθυμίες της καρδιάς σου. Σε αγαπάμε όλοι», έγραψε τρυφερά
στο Instagram, δημοσιεύοντας
φωτογραφία από πρόσφατη έξοδό τους.

Ε

να υπέροχο πάρτι δόθηκε στο παραδοσιακό Νυμφαίο της
Φλώρινας για τη μικρή Έιντα, τη μονάκριβη κόρη της Χριστίνας Κοντοβά και του Τζώνη Καλημέρη. Το ζευγάρι είχε οργανώσει τα πάντα για τη βάφτιση της υιοθετημένης κορούλας τους
από την Ουγκάντα, ωστόσο ο κορονοϊός ανέτρεψε τα σχέδια, αφού
λίγα 24ωρα νωρίτερα η νονά Σίσσυ Χρηστίδου διαγνώστηκε θετική.
«Σήμερα ήταν να βαφτίσουμε την Έιντα. Αλλά η ζωή είναι απρόβλεπτη, η νονά μας Σίσσυ Χρηστίδου είναι με Covid, αλλά οι φίλοι μας
έχουν έρθει, όμως η βάφτιση αναβλήθηκε. Γιατί ο ρόλος της νονάς
είναι ιερός και η Έιντα φωνάζει “νονά” τη Σίσσυ από τότε που φωνάζει “μαμά” εμένα. Κι αυτό δεν θα αλλάξει! Μας ευλόγησε ο παπαΓιάννης και μας διάβασε τον ύμνο της Αγάπης και μετά τη γιορτάσαμε!», ανακοίνωσε στο Ιnstagram η σχεδιάστρια μόδας.

Ονειρική βραδιά

Η εικαστικός Ντέλλα Ρούνικ άνοιξε την πολυτελέστατη βίλα της στη Μύκονο και δεξιώθηκε
σημαντικές προσωπικότητες της Τέχνης αλλά
και διάσημα πρόσωπα της showbiz, για τον εορτασμό των γενεθλίων της. Ανάμεσα στους VIP
καλεσμένους ήταν ο σχεδιαστής Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος έκανε βασιλική εμφάνιση με στέμμα και γαλάζιο χιτώνα. «Θέλω να συγχαρώ την
υπέροχη ελληνοοικουμενική φίλη μου για την
άψογα οργανωμένη βραδιά. Μου αφήνει πάντα
υπέροχες εντυπώσεις για αυτήν τη διαφορετική
όψη της όμορφης Μυκόνου», σχολίασε ο δημιουργός.

Ο μετεωρολόγος Σέρλοκ!

Τρόλαρε
την Ελισάβετ!
Απίθανη Ζωζώ Σαπουντζάκη! Η αειθαλής
κυρία του θεάματος τρόλαρε τη βασίλισσα
Ελισάβετ για την επιλογή της να φορέσει
πράσινα στους εορτασμούς του Πλατινένιου
Ιωβηλαίου, στέλνοντάς της ένα χιουμοριστικό μήνυμα μέσω Instagram. «Κυριακή του
Πάσχα, τα έβαλα (σ.σ.: πράσινα) πρώτη εγώ.
Αγαπημένη μου βασίλισσα, άργησες! Χρόνια σου πολλά και σένα, από τη Βασίλισσα
της Νύχτας!», έγραψε η αξεπέραστη εγχώρια «γαλαζοαίματη» της διασκέδασης.

Ταξιδάκι αναψυχής
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και τα κορίτσια του έκαναν ταξίδιαστραπή στο Λονδίνο. Ο γνωστός ηθοποιός παρέα με τη Βίκυ
Σταυροπούλου, την κόρη της Δανάη Μπάρκα και τη Μαρία Καβογιάννη «όργωσαν» τη βρετανική πρωτεύουσα, απόλαυσαν μοναδικές βόλτες στο κέντρο, επιδόθηκαν σε ατελείωτο shopping therapy, επισκέφθηκαν μουσεία και συνάντησαν τυχαία στο Notting Hill την κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα!

Ο αδέσποτος σκύλος του Γεράσιμου Σκιαδαρέση είναι ό,τι πιο γλυκό είδαμε τελευταία στο
Instagram! Ο φιλόζωος ηθοποιός πόζαρε με το
συμπαθέστατο τετράποδο και αποκάλυψε τη
δραματική ιστορία του: «Ο Σέρλοκ! Δέκα χρόνια
πριν, τον παράτησαν σε μια βραχονησίδα μωρό
να πεθάνει. Φοβικός με τις καταιγίδες αλλά και
μέγας γνώστης του καιρού, μιας και δύο ώρες
πριν βρέξει, αρχίζει να τρέμει και να παρακαλάει
για χάδια και προστασία. Είναι υπέροχος φίλος
και ο πιο καλόψυχος!».
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ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ποιες παθήσεις ενδοκρινών
αδένων την προκαλούν

Π

ερισσότεροι από τέσσερις στους δέκα
άνδρες και περισσότερες από τρεις
στις δέκα γυναίκες ηλικίας άνω των 40
ετών στη χώρα μας πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση. Ωστόσο το ένα τρίτο παραμένει
αδιάγνωστο.
Από αυτούς που έχουν διαγνωστεί, μόνο το 30%
ρυθμίζει αποτελεσματικά την πίεση, σύμφωνα με
τα ευρήματα πρόσφατης επιδημιολογικής μελέτης στην Ελλάδα.
Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια σοβαρή νόσος,
η οποία αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για
την καρδιά, τον εγκέφαλο, τους νεφρούς και άλλα
όργανα. Αποτελεί κύρια αιτία πρόωρου θανάτου
παγκοσμίως. Σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι κοστίζει 7,5 εκατομμύρια ζωές (ή προκαλεί το 12,8%
των συνολικών θανάτων σε όλο τον κόσμο), σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.
Μολονότι, όμως, είναι τόσο συχνή, στις περισσότερες περιπτώσεις η ακριβής αιτία της παραμένει άγνωστη. Για αυτό τον λόγο, πάνω από το 90%
των ασθενών χαρακτηρίζεται ως πάσχοντες από
ιδιοπαθή υπέρταση. Ωστόσο στο 5-10% των περιπτώσεων, η υπέρταση είναι δευτεροπαθής, δηλαδή απόρροια συγκεκριμένων νοσημάτων και δυνητικά αναστρέψιμη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η
υπέρταση μπορεί να είναι επίμονη και να μη ρυθμίζεται ικανοποιητικά με τα αντιυπερτασικά φάρμακα ή/και να είναι πάρα πολύ υψηλή. Ανάμεσα
στις παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν δευτεροπαθή υπέρταση συμπεριλαμβάνονται και
ορισμένες παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, οι

οποίες προσβάλλουν ολοένα περισσότερα άτομα.
Αυτό επισημαίνουν οι ειδικοί από την Ελληνική
Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση
Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ-ΠΕΕ). Οι ειδικοί τονίζουν
πόσο αναγκαία είναι η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και ο έλεγχος της υπέρτασης ειδικά σε πάσχοντες από νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι παθήσεις του θυρεοειδούς και
άλλα ενδοκρινικά νοσήματα. Ο σακχαρώδης διαβήτης σχετίζεται στενά με την αρτηριακή υπέρταση μέσω πολύπλοκων βιολογικών μηχανισμών.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η αρτηριακή υπέρταση
εκδηλώνεται με διπλάσια συχνότητα στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.
Οι ασθενείς αυτοί έχουν επίσης τετραπλάσιες
πιθανότητες να εκδηλώσουν καρδιακή νόσο, σε
σύγκριση με τους μη διαβητικούς συνομηλίκους
τους. Επιπλέον, η συνύπαρξη του σακχαρώδους
διαβήτη με την αρτηριακή υπέρταση επιταχύνει
την εκδήλωση και εξέλιξη των επιπλοκών του
διαβήτη, όπως είναι η οφθαλμοπάθεια, η νεφρο-

πάθεια, η στεφανιαία νόσος κ.λπ. Υπολογίζεται ότι
το 3% των ασθενών με αυξημένη αρτηριακή πίεση
έχουν ταυτοχρόνως κάποια διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα. Στους ασθενείς
αυτούς τα αντιυπερτασικά φάρμακα δεν επαρκούν για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν και τα επίπεδα
των θυρεοειδικών ορμονών τους. Την αρτηριακή
πίεση μπορεί να αυξήσει και η υπερλειτουργία
των παραθυρεοειδών αδένων.

Αναγκαία η παρακολούθηση της
αρτηριακής πίεσης και ο έλεγχός
της ειδικά σε πάσχοντες από
νοσήματα όπως ο σακχαρώδης
διαβήτης και οι παθήσεις
του θυρεοειδούς

Ρύθμιση σε ασθενείς με διαβήτη
Πολυάριθμες μελέτες έχουν καταδείξει βελτίωση της νοσηρότητας με τη μείωση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης στους διαβητικούς ασθενείς. Στόχος πρέπει να είναι η πίεση κάτω από
130/80 mmHg για τους περισσότερους από αυτούς. Ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος, η απώλεια
σωματικού βάρους στους παχύσαρκους και η συστηματική άσκηση, σε συνδυασμό με την όσο
το δυνατόν μικρότερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Δεδομένων των αυξημένων κινδύνων που υποκρύπτει ο συνδυασμός
διαβήτη-υπέρτασης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης των
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη σε κάθε ιατρική επίσκεψη.
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Μια μέρα που η εργασία γίνεται ο χώρος της προσωπικής σας εξέλιξης, αλλά πολλές φορές θα
νιώσετε τον ανταγωνισμό ή τη ζήλια από τους άλλους προς εσάς. Είναι μια σχετικά ήρεμη μέρα,
όχι όμως για όσους έχετε γεννηθεί την 1 Μαρτίου.

Ταύρος

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, αυτή η χρονική
στιγμή θα είναι πολύ ιδιαίτερη για εσάς, σε ό,τι
αφορά τις επαφές σας με τους άλλους, αλλά και
με κάθε επιθυμία σας. Με έναν μαγικό τρόπο, οι
καταστάσεις θα σας ευνοήσουν.

Δίδυμοι

Τοξότης

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους η μέρα αυτή είναι πολύ
ιδιαίτερη, αν πρέπει να συζητήσετε με τον σύντροφό σας κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Ίσως
να είναι δύσκολο αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσετε, αλλά είναι η στιγμή που πρέπει να πάρετε
θάρρος, να πολεμήσετε τους φόβους σας.

Λέων

Σ

(23/9-23/10)
Αν και η ψυχολογία σας σήμερα δεν είναι στα καλύτερά της, εσείς θα έχετε έναν άσο στο μανίκι
σας, που θα τον παρουσιάσετε μόλις νιώσετε
έτοιμοι. Οι γεννημένοι στις 4 Οκτωβρίου θα πρέπει να προσέξετε τις εντάσεις με τα σημαντικά
πρόσωπα της ζωής σας.

(21/4-20/5)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
εξελίξεις και ανανεωτικές τάσεις, που θα σας δημιουργήσουν πολύ έντονη διάθεση να εκφράσετε
τις αλήθειες σας. Καλή μέρα για τα οικονομικά
σας, όταν μάλιστα έρχονται από έξτρα πηγές, που
δεν περιμένατε.

(21/5-21/6)
Για εσάς που βρίσκεστε σε περίοδο συμφωνιών,
νέων καταστάσεων και έντονων παρασκηνιακών
συζητήσεων, η μέρα αυτή είναι αρκετά κατάλληλη για να κάνετε ένα βήμα προς την επιτυχία.

ήμερα η Σελήνη συνεχίζει τη διαδρομή
της στο ζώδιο της Παρθένου και
ενεργοποιεί το τρίτο δεκαήμερο αυτού του
ζωδίου. Δημιουργεί όψεις με Ποσειδώνα,
Πλούτωνα και Ερμή, αλλά η διάρκεια θα είναι
σύντομη και, μάλιστα, μπορεί να μην υπάρξει
καμία αλλαγή ή γεγονός στα ζώδια που
εμπλέκονται πλανητικά (Παρθένος, Ιχθύες,
Αιγόκερως και Ταύρος). Άλλη μια μέρα με άτονες
πλανητικές όψεις, αλλά με επιρροές που
βρίσκονται το επόμενο διάστημα μπροστά μας
και πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε αυτές.

Ζυγός

(22/11-21/12)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, οι οικονομικές σας ανάγκες θα έχουν μια αρκετά καλή
εξέλιξη, εφόσον βέβαια δεν ρισκάρετε τα κεκτημένα σας. Θα μπορέσετε να βάλετε μια αισιόδοξη
πινελιά σε κάτι που σας έχει αγχώσει το τελευταίο
διάστημα.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Βρίσκεστε στα τρία πιο ευνοημένα ζώδια, της
Γης, οπότε και απολαμβάνετε σήμερα τις εξελίξεις, με αρκετή διάθεση για αλλαγές. Εσείς που
έχετε γεννηθεί την 1 Ιανουαρίου, θα χρειαστεί να
έχετε παραπάνω υπομονή, γιατί θα απουσιάζει η
ηρεμία στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

(23/7-22/8)
Η Σελήνη συνεχίζει να σας δημιουργεί οικονομικές αναζητήσεις, αλλά και να σας κάνει διστακτικούς σε συνεργασίες και χρήματα που προέρχονται από άλλα πρόσωπα. Γενικότερα αυτό το
διάστημα μην εμπιστεύεστε τους άλλους χωρίς
να έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή
των καταστάσεων.

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, άλλη μια μέρα που θα
έχετε την προσοχή σας στραμμένη στα οικονομικά σας. Σήμερα, βέβαια, θα υπερισχύσει η θετική
πλευρά των καταστάσεων και καλό είναι να επωφεληθείτε από αυτό.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Όσοι ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, ή έχετε τον
ωροσκόπο σας, τη Σελήνη ή έναν πλανήτη σας σε
αυτό το σημείο, θα έχετε μια αρκετά πλούσια μέρα σε γεγονότα. Είτε το θέλετε είτε όχι, κάτι πρέπει να αντιμετωπίσετε με θάρρος, χωρίς να οδηγήσετε τη σκέψη σας σε λάθος συμπεράσματα.

Υδροχόος

(19/2-20/3)
Μια καλή μέρα για να επικοινωνήσετε και να μεταφέρετε τα συναισθήματά σας με ευκολία. Είναι
από τις πιο καλές στιγμές για να πάρετε μια ηθική
επιβράβευση, όχι όμως για οικονομική επιτυχία.
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#ELLI
Είναι εύκολο να
χαϊδεύεις αυτιά
με γενικότητες
και αφορισμούς,
το δύσκολο είναι
να επιλέξεις
τον δρόμο
της δημιουργικής
και χρήσιμης
αντιπολίτευσης

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Η ακρίβεια, τα «καθρεφτάκια»
και η ευθύνη της κυβέρνησης
Η

ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου άγγιξε το
7%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της
ελληνικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι η δυναμική των οικογενειακών οικονομικών κινείται στην ακριβώς αντίστροφη πορεία.
Μέρα με την ημέρα, η αναμέτρηση με την ακρίβεια
στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στα καύσιμα, γίνεται όλο και πιο επώδυνη για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, που αρχίζει πλέον να δυσκολεύεται πολύ να βγάλει τον μήνα.
Η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση της έκτασης και της έντασης του προβλήματος καθώς
και του ορατού πλέον κινδύνου να διαρραγεί ο
κοινωνικός ιστός. Και παρότι ιδεολογικά αντιτάσσεται στην πολιτική των επιδομάτων, έχει
πλήρως αντιληφθεί ότι σε αυτή την κρίσιμη
συγκυρία, με τις παγκόσμιες αναταράξεις να
συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, το μόνο σίγουρο δίχτυ προστασίας βραχυπρόθεσμα μπορεί να προσφέρουν τα επιδόματα στήριξης.
Ενδεικτικά του εύρους της παρεχόμενης στήριξης είναι τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το
ευρωπαϊκό think tank «Bruegel», σύμφωνα με
τα οποία η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην παροχή στήριξης προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.
Παρά ταύτα, το θηρίο της ακρίβειας μοιάζει
με τη «Λερναία Ύδρα» που στο διάβα της «καταπίνει» επιδόματα, αυξήσεις μισθών και βάσιμες
πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ελπίδες για
ένα πιο ευοίωνο αύριο. Και ταυτόχρονα, σκορπά αγωνία για την επόμενη μέρα στα νοικοκυ-

ριά αλλά και τις επιχειρήσεις, πολλές από τις
οποίες με άλλες τιμές έκλεισαν τις παραγγελίες
τους πριν από μήνες και με πολύ πιο αυξημένες
καλούνται να παραλάβουν τα προϊόντα.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς,
το έργο της κυβέρνησης μετατρέπεται σε σχεδόν μονοθεματικό. Όσες μεταρρυθμίσεις και αν
μετρά στο σακούλι της, όσες επενδύσεις και αν
καταφτάνουν στη χώρα, οι πολίτες ξυπνούν και
κοιμούνται με την ίδια αγωνία: Πώς θα τα βγάλουν πέρα.
Και δυστυχέστατα, η αντιπολίτευση, με πρώτον και καλύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ, επενδύει στο ξενόφερτο αυτό πρόβλημα, ασκώντας πολιτική με
λαϊκιστικές, εύκολες αλλά εξαιρετικά διαβρωτικές κορόνες.
Σαν να μην ήταν χθες που κατάπινε αμάσητες
τη μία μετά την άλλη τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αντιλαμβανόμενος για πρώτη φορά την
απόσταση από τα έδρανα της αντιπολίτευσης
στα κυβερνητικά.
Από κοντά και το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Ν. Ανδρουλάκη να καταγγέλλει την κυβέρνηση για πολιτική Πόντιου Πιλάτου, αλλά να μην εξηγεί επαρκώς γιατί το κόμμα του ψήφισε «παρών» στη
φορολόγηση του 90% των υπερεσόδων των
εταιρειών ενέργειας, που είναι μακράν ο υψηλότερος τέτοιου είδους φόρος στην Ευρώπη.
Είναι εύκολο να χαϊδεύεις αυτιά με γενικότητες και αφορισμούς που σε καμία περίπτωση,
όμως, δεν δείχνουν τη λύση, αφού εύκολη,
ορατή λύση δεν υπάρχει. Το δύσκολο, αλλά

απολύτως αναγκαίο σε αυτές τις πρωτόγνωρα
δύσκολες συνθήκες, είναι να επιλέξεις τον
δρόμο της δημιουργικής και χρήσιμης αντιπολίτευσης. Με προτάσεις ρεαλιστικά εφικτές και
ικανές να αποδώσουν αποτελέσματα για τους
πολίτες.
Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι μόνο για τα μάτια
του κόσμου, αλλά συνιστούν και κοροϊδία στα
πρόσωπα των πολιτών, διότι υπονοούν ότι, αν
είχε ακολουθηθεί άλλη συνταγή, τα προβλήματα είτε δεν θα υπήρχαν είτε θα ήταν πολύ μικρότερα και άρα αντιμετωπίσιμα. Δεν τη λένε,
όμως, τη συνταγή. Την κρατούν μυστική, όπως
έκαναν τα παλιά χρόνια οι μάγοι στις φυλές για
να προκαλούν δέος και να εκβιάζουν τον θαυμασμό. Μόνο που δεν υπάρχουν πια εκλογικοί
«ιθαγενείς», έτοιμοι να εντυπωσιαστούν από τα
«καθρεφτάκια». Υπάρχουν ώριμοι πολίτες, βασανισμένοι από τη χρόνια ταλαιπωρία των μνημονίων και τη διετία της πανδημίας του κορονοϊού. Πολίτες που έδωσαν προσωπικές μάχες
για να καταφέρουν να παραμείνουν όρθιοι. Που
ξέρουν να ξεχωρίζουν από χιλιόμετρα τις
φρούδες ελπίδες από τους ρεαλιστικούς στόχους. Που ξέρουν πολύ καλά ότι ο εφιάλτης είναι εισαγόμενος και για αυτό δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Που περιμένουν τη στήριξη από την κυβέρνηση, η οποία τους απέδειξε τρία χρόνια τώρα ότι
ξέρει να αντεπεξέρχεται στα δύσκολα με την
κοινωνία όρθια. Και αυτό κάνει την ευθύνη της
κυβέρνησης ακόμα μεγαλύτερη.

