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Κράτος σε σωστή δοσολογία

Π

οιοι κραύγαζαν για τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική που θα ασκήσει ο Μητσοτάκης
την επομένη των εκλογών του 2019;
Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα, μετά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, τη συνετή παροχή επιδομάτων, τη στήριξη της δημόσιας υγείας, την επίδειξη του κοινωνικού προσώπου της κυβέρνησης
σε κάθε περίσταση;
Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 6.500
επιπλέον θέσεις εργασίας και την έναρξη ενός νέου
προγράμματος, που θα καλύπτει 10.000 μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών, μέσω της επέκτασης
του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ο πρωθυπουργός
από την πρώτη ημέρα που βρέθηκε στο τιμόνι της
χώρας έχει κατορθώσει να χτίσει με προσοχή ένα
πρόγραμμα που ευνοεί τα μεσαία και τα κατώτερα
κοινωνικά στρώματα, χωρίς να μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος για λαϊκισμό και χωρίς όλα αυτά να

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

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

βρίσκονται στις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ.
«Είμαι φιλελεύθερος πολιτικός, δεν είμαι νεοφιλελεύθερος. Δεν πιστεύω ότι οι αγορές έχουν πάντα
τη λύση. Πιστεύω ότι το κράτος έχει ρόλο να παίξει,
ειδικά σε περιόδους κρίσης. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Παρεμβήκαμε για να αντιμετωπίσουμε μια
άνευ προηγουμένου κρίση. Υποστηρίξαμε το δημόσιο σύστημα υγείας», είχε πει μεσούσης της πανδημίας ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας προς όλες
τις κατευθύνσεις το ιδεολογικό-πολιτικό στίγμα του.
Και αυτά που είπε τα απέδειξε και στην πράξη, χωρίς
«φανφάρες», αναδεικνυόμενος σε έναν ηγέτη που
σκέφτεται πρωτίστως τους αδύναμους, λαμβάνει
μέτρα με γνώμονα αυτούς, χωρίς όμως να θυσιάζει
και τα άλλα στρώματα, κυρίως τη μεσαία τάξη, όπως
συνέβη στο παρελθόν.
Από την επιδότηση για τα καύσιμα μέχρι τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρηματιών κατά
την πανδημία, από την αύξηση του κατώτατου μι-
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σθού μέχρι τις χιλιάδες νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί και συνεχίζουν να δημιουργούνται κατά τη
διακυβέρνησή του, ο πρωθυπουργός έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, πρώτα δρώντας και
μετά ανακοινώνοντας.
Κι όσο κι αν υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να
δουν όλη αυτή την προσπάθεια «δίπλα στον πολίτη»
να αποτυγχάνει με στόχο μικροπολιτικά οφέλη, οι
εξελίξεις διαψεύδουν τις προσδοκίες τους. Προσοχή, δεν είναι όλα τέλεια, δεν τιθασεύεται η ακρίβεια
ούτε μειώνεται η ανεργία με επιδοματικές πολιτικές. Αλλά στην κεντρική κατεύθυνση που οδηγεί
στην ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, στην
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα το κράτος με στοχευμένες παρεμβάσεις ιδίως σε δύσκολες εποχές. Και η κυβέρνηση
το κάνει αυτό επιτυχημένα, όχι επειδή το λένε οι
αριθμοί αλλά διότι το λένε οι πολίτες.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ

Στόχος της Πειραιώς είναι
να φέρνει κάθε φορά
σε θέση απολογούμενου
τον ΣΥΡΙΖΑ για την καταστροφική
διακυβέρνησή του μαζί με τους ΑΝΕΛ

Μ

νήμες 2015 ξυπνούν πάντα
τέτοια περίοδο με τα capital
controls, τον κίνδυνο εξόδου
από το ευρώ και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, το κλίμα είναι πλέον διαφορετικό.
Η κυβέρνηση υπενθυμίζει με σποτ και δηλώσεις όσα έγιναν εκείνες τις μέρες έτσι
ώστε η κοινωνία να μην ξεχάσει όσα διαδραματίστηκαν στην «πρώτη φορά Αριστερά», ειδικά φέτος που η χώρα έχει μπει σε
μια άτυπη προεκλογική περίοδο.
του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Εκτός όμως από τις επετειακές ανακοινώσεις, υπάρχουν κορυφαία στελέχη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με το
κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, αλλά και
πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νάντια Βαλαβάνη, η οποία παραιτήθηκε λόγω
της κυβίστησης του Αλέξη Τσίπρα μετά το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, που
άναψαν με τις δηλώσεις τους νέες πολιτικές φωτιές.
Λόγω της επερχόμενης κρίσιμης εκλογικής μάχης που θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής -πιθανότατα
θα υπάρξει ακυβερνησία- η Πειραιώς θα
υπενθυμίζει συνεχώς στους πολίτες όσα
έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ουσιαστικά το
δίλημμα της κάλπης. Άλλωστε, στόχος του
πρωθυπουργού είναι να συγκριθούν τα
πεπραγμένα των δύο κυβερνήσεων προ-

ΝΔ: Επιχείρηση υπενθύμισης
των όσων έγιναν το 2015
κειμένου οι ψηφοφόροι να γνωρίζουν όσα
πέτυχαν τα δύο κόμματα που βρέθηκαν
στην εξουσία. Μια πρώτη γεύση αναμένεται να πάρουμε την ερχόμενη Τετάρτη στη
Βουλή, όταν θα συζητηθούν σε επίπεδο
πολιτικών αρχηγών τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για την
ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.
Με αυτό τον τρόπο η ΝΔ θα φέρνει
κάθε φορά σε θέση απολογούμενου
τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα αναφέρεται στον
πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη
Βαρουφάκη, ο οποίος στοίχισε στη χώρα 100 δισ. ευρώ, αλλά και στον Πάνο
Καμμένο, ο οποίος έβαζε συνεχώς φωτιές στα Ελληνοτουρκικά. Στο Μαξίμου
τονίζουν διαρκώς ότι το 2022 δεν είναι
2015, σημειώνοντας ότι η εικόνα της
χώρας τα τρία τελευταία χρόνια έχει
αλλάξει σημαντικά. «Ο υπουργός Οικονομικών και asset του κ. Τσίπρα, κ. Βαρουφάκης, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να υπερασπίζονται όσα έπραξαν το 2015, όταν έφεραν τη χώρα στο
χείλος της καταστροφής και κόστισαν
στους Έλληνες 100 δισ. ευρώ. Ο κ. Βαρουφάκης μιλάει για μαύρη προπαγάνδα. Εμείς απλώς θυμίζουμε τα γεγονότα της εποχής. Και τις μαύρες μέρες
που ζήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά
η ανακοίνωση της ΝΔ, δίνοντας ένα

στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει.

Capital controls και έξοδος
Ένας ακόμη παράγοντας που φέρνει εκ
νέου στην επιφάνεια εκείνες τις μαύρες
μέρες για τη χώρα είναι η έξοδος από την
ενισχυμένη εποπτεία, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της οικονομικής κρίσης που
σημάδεψε την ελληνική κοινωνία.
«Κάθε φορά, όταν έρχεται αυτή η περίοδος του χρόνου, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου,
θυμόμαστε τι συνέβη το 2015 και πόσο κοντά
ήρθαμε στην απόλυτη καταστροφή. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα για επιλογές που έγιναν
εκείνη τη χρονιά», είπε ο πρωθυπουργός
στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την
εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ.
Η Κουμουνδούρου το τελευταίο διάστημα ανεβάζει διαρκώς τους αντιπολιτευτικούς τόνους, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα με στόχο την αύξηση
των δημοσκοπικών της ποσοστών. Η τακτική τού «όχι σε όλα», η επιστροφή του συνθήματος «Δεν πληρώνω» για το ζήτημα των
υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος αλλά
και η προσπάθεια να δημιουργήσουν νέους
αγανακτισμένους δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να φτιάξει ένα ισχυρό αντικυβερνητικό μέτωπο. Μάλιστα, η ΝΔ κατήγγειλε την

Κουμουνδούρου πως κατά τη χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στη διώρυγα
της Κορίνθου απεύθυναν κάλεσμα για αντισυγκέντρωση. Πρόκειται για μια «πρακτική
που εφάρμοζε και την περίοδο των “αγανακτισμένων”. Αν νομίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι με
αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουν προβλήματα στην επαφή του πρωθυπουργού με
τους πολίτες, κάνουν λάθος», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Πειραιώς.

Τηλεοπτικές άδειες και Novartis
Επιστροφή στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλέσουν το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών και η Novartis, καθώς θα πάρουν πλέον τον δρόμο
του ειδικού δικαστηρίου, ενώ στο εδώλιο
των κατηγορουμένων θα βρίσκονται δύο
κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι Νίκος Παππάς και Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Δύο υποθέσεις που εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική
αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε λόγο για
πανικό από την πλευρά της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και αναρωτήθηκε: «Άραγε, ο κ. Τσίπρας στηρίζει τον κ. Παπαγγελόπουλο με την ίδια θέρμη που στηρίζει
τον επίσης παραπεμφθέντα σε ειδικό δικαστήριο Νίκο Παππά, ομοίως στενότατο
και παλαιότατο συνεργάτη του;».
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Έκδοση σύνταξης μέσα σε 90 ημέρες από
πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους

Τ

α τελευταία χρόνια βρίσκεται σε
εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια
για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ και για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, που έχουν ως
αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση και
την ταλαιπωρία των πολιτών. Κεντρική
προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό είναι η
εξάλειψη του στοκ των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής νέων συντάξεων.
Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αποτελεί εδώ και χρόνια όνειδος για τη δημόσια διοίκηση, βασανίζοντας και κρατώντας σε ομηρία δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Σήμερα, αντιμετωπίζεται
δραστικά, μέσα από την αξιοποίηση νέων
ψηφιακών εργαλείων, σύγχρονων πρακτικών και καινοτόμων λύσεων.
Μετά την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, τη δημιουργία Πύργου Ελέγχου
για την παρακολούθηση της πορείας των
αιτημάτων, τη δημιουργία ενιαίων κέντρων απονομών σε κάθε νομό, αλλά και
την υλικοτεχνική ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, στη «μάχη» της επιτάχυνσης της απονομής συντάξεων συμμετέχουν πλέον και πιστοποιημένοι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα.
Πρόκειται για λογιστές και δικηγόρους
οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση δύο κύκλων και έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο, έπειτα από εξετάσεις αυξημένης δυσκολίας. Η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης είναι
ιδιαίτερα απαιτητική, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ικανότητα των πιστοποιημένων επαγγελματιών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης,
σύνθετης διαδικασίας, διαθέτοντας τις
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.
Με τον τρόπο αυτό, έχουν τεθεί μέχρι
σήμερα στη διάθεση των ασφαλισμένων
458 από τους καλύτερους λογιστές και
δικηγόρους, οι οποίοι μέσα σε λίγους μήνες έχουν διαχειριστεί με επιτυχία πάνω
από 1.500 υποθέσεις και έχουν εκδώσει
τις πρώτες συντάξεις, σε χρόνο-ρεκόρ
για τα ελληνικά δεδομένα.
Η επιλογή πιστοποιημένων επαγγελματιών σε πρώτη φάση είναι διαθέσιμη
για νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης από
ασφαλισμένους που προέρχονται από τα
τέως ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ. Οι αιτήσεις αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 75%
του συνόλου των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται κάθε μήνα.
Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν σε αυ-

τές τις κατηγορίες έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν πιστοποιημένο λογιστή και
δικηγόρο, κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Συνταξιοδότησης,
που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του
ΕΦΚΑ. Από τη λίστα των πιστοποιημένων
επαγγελματιών που εμφανίζεται στην
οθόνη τους, μπορούν να επιλέξουν όποιον επιθυμούν και να ορίσουν ημερομηνία
και ώρα για τον προγραμματισμό ραντεβού. Στη συνέχεια λαμβάνουν μέσω email επιβεβαίωση για την ανάθεση της
υπόθεσής τους στον επαγγελματία που
επέλεξαν, καθώς και επικύρωση του
ραντεβού τους.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας συντάσσει το
σχέδιο απόφασης συνταξιοδότησης, το
οποίο πρέπει να επικυρωθεί από τον ΕΦΚΑ μέσα σε έναν μήνα. Εάν περάσει αυτή
η προθεσμία, τότε η σύνταξη πληρώνεται
με βάση το σχέδιο της απόφασης που
έχει υποβληθεί.
Με αυτό τον τρόπο, η συνταξιοδοτική
υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα
σε 90 μόλις μέρες. Υπάρχουν, δε, αιτήσεις για τις οποίες η έκδοση της σύντα-

ξης ολοκληρώθηκε σε 45 ημέρες! Σε κάθε φάση της διαδικασίας, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας ενημερώνει άμεσα
τον ασφαλισμένο, ο οποίος μπορεί παράλληλα να παρακολουθεί την πορεία
της υπόθεσής του και μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης.
Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας
αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα του σχεδίου απόφασης που υποβάλλει για λογαριασμό του ασφαλισμένου, ενώ προβλέπονται χρηματικές ρήτρες σε περίπτωση που η απόφαση αποδειχθεί στο μέλλον, έπειτα από έλεγχο,
λανθασμένη. Παράλληλα, πραγματοποιούνται κάθε μήνα δειγματοληπτικοί
έλεγχοι από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ,
για να διαπιστωθεί αν οι συντάξεις εκδίδονται με ορθό τρόπο.
Αναθέτοντας την υπόθεσή τους σε πιστοποιημένους επαγγελματίες, οι ασφαλισμένοι πλέον μπορούν να έχουν τη
σύνταξή τους πολύ σύντομα, χωρίς ταλαιπωρία και εκνευρισμό, αλλά και χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση. Η έκδοση
σύνταξης από πιστοποιημένους λογιστές

και δικηγόρους είναι δωρεάν για τους
πολίτες που την επιλέγουν, καθώς οι σχετικές αμοιβές καταβάλλονται στους
επαγγελματίες απευθείας από τον ΕΦΚΑ.
Η μέχρι τώρα επιτυχία του συγκεκριμένου θεσμού οδηγεί στη διεύρυνση του
πεδίου εφαρμογής του στη διαδικασία
έκδοσης συντάξεων, με συνέχιση των
εξετάσεων πιστοποίησης νέων επαγγελματιών και αύξηση των κατηγοριών. Ειδικότερα, εντός του 2022, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες πρόκειται να αναλάβουν και την έκδοση επικουρικών συντάξεων, ενώ θα μπορούν να επιλέγονται και
για υποθέσεις διαδοχικής, παράλληλης ή
προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και για
περιπτώσεις διαμονής ή/και ασφάλισης
σε φορέα του εξωτερικού.
Η αξιοποίηση νέων δυνάμεων από τον
ιδιωτικό τομέα αποτελεί μια ακόμη τομή
στη διαδικασία απονομής των συντάξεων, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια
για αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Είναι μια λύση που ωφελεί άμεσα
τους ασφαλισμένους και συμβάλλει στην
εξάλειψη μιας σοβαρής παθογένειας του
συνταξιοδοτικού συστήματος.
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Ωμή παρέμβαση Ερντογάν:
«Μην ψηφίσετε Μητσοτάκη»
Σε ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα επιδίδεται ο Τούρκος
πρόεδρος, ο οποίος μετά τις προσωπικές επιθέσεις των τελευταίων
ημερών κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, τώρα επιχειρεί... παρέμβαση και στην ελληνική
πολιτική σκηνή. Κλιμακώνοντας τις κινήσεις θράσους, καλεί τον ελληνικό λαό να καταψηφίσει την παρούσα κυβέρνηση της ΝΔ και να
της «δώσει ένα μάθημα». «Είναι μια πραγματικότητα ότι ο γείτονάς
μας στο Αιγαίο πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά δεν βρίσκεται
στο ίδιο επίπεδο μαζί μας. Για αυτό στους στρατηγικούς υπολογισμούς της Τουρκίας έχει τη θέση που του αναλογεί. Ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει το μήνυμα και το μάθημα μέσω της δημοκρατικής οδού στους κυβερνώντες του, οι οποίοι τρέχουν πίσω από περιπέτειες που θα φέρουν ένα καταστροφικό τέλος για τον ελληνικό
λαό», ήταν το εμπρηστικό σχόλιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη
διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ η ύφεση στην Τουρκία έχει χτυπήσει
κόκκινο, με την τουρκική λίρα να κατακρημνίζεται.

Τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο
και το πολιτικό ημερολόγιο

Κ

ενές περιεχόμενου απεδείχθησαν ακόμη μία φορά οι απειλές που εκτόξευε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα εξέθετε
ενώπιον εταίρων και συμμάχων τη δήθεν
παραβατικότητα της χώρας μας μετατρέποντας τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη
σε αρένα ξεκαθαρίσματος των ελληνοτουρκικών λογαριασμών.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ο «σουλτάνος» εμφανίστηκε μετριοπαθέστερος των «πύρινων» λόγων που εκφωνούσε από την ασφάλεια του… Λευκού
Παλατιού και δεν… φόρτωσε τελικώς την
ούτως ή άλλως «βαριά» ατζέντα της Συνόδου με τα έωλα και ανιστόρητα επιχειρήματά του περί ανάγκης αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, πειθαρχώντας μέχρι κεραίας στις
ισχυρές συστάσεις που δέχθηκε όλο το
προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον
διεθνή παράγοντα και δη τις ΗΠΑ.

Οι νέες χθεσινές αιχμές του Ερντογάν
εναντίον του Έλληνα πρωθυπουργού εντάσσονται, σύμφωνα με την ανάγνωση της
Αθήνας, στη συνεχή προσπάθεια του Τούρκου προέδρου να «χαϊδέψει αυτιά» στο
εσωτερικό της χώρας του. Υπ’ αυτό το πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επαναβεβαιώσει τον κεντρικό
ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας
που σφυρηλατείται στις φλόγες του πολέμου στην Ουκρανία, πρωταγωνιστώντας
και σε επιμέρους σημαντικά projects,
όπως η αξιοποίηση της ελληνικής εμπορικής ναυσιπλοΐας για τον απεγκλωβισμό
των ουκρανικών σιτηρών από την Οδησσό,
ώστε να αποσοβηθεί μια μεγάλης κλίμακας επισιτιστική κρίση.

Ενδείξεις θερινού μορατόριουμ
Εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και ειδικότερα με την ακρίβεια να πλήττει βάναυσα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το Μέγαρο
Μαξίμου δεν θα έλεγε «όχι» σε μια ύφεση
στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κεντρική εκτίμηση στην Αθήνα παραμένει, εξάλλου, πως η Άγκυρα δεν θα μεταφέρει επί του πεδίου την εμπρηστική ρητορική της. Αυτό, εξάλλου, ήταν και το βασικό

μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν, όταν τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του ότι σε Αιγαίο και Συρία θα πρέπει να
υπάρξει σταθερότητα. Ούτως ή άλλως,
ανώτερη ελληνική πηγή επιμένει πως σε
αντίθεση με ό,τι συνέβη το καλοκαίρι του
2020, τώρα δεν διαπιστώνεται κάποια ανησυχητική κίνηση των Τούρκων επί του πεδίου, αρκούμενοι προς το παρόν σε μια
άκρως επιθετική ρητορεία σε βάρος της
χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η
ελληνική διπλωματία αλλά και οι Ένοπλες
Δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, έτοιμες να αποκρούσουν οποιαδήποτε πρόκληση ή υποψία προσβολής
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων, καθώς εκτιμούν πως η τουρκική συμπεριφορά έναντι της χώρας μας
θα έχει… σκαμπανεβάσματα με ρητορικές
ως επί το πλείστον εξάρσεις και έξτρα πίεση στο μέτωπο του Μεταναστευτικού.

Παράθυρο για εξελίξεις
Πιθανό ήσυχο καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά είναι σαφές πως διευκολύνει
τους πολιτικούς χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς αφαίρει από το
πρωθυπουργικό τραπέζι ένα μείζον πρόβλημα, παρόντος του οποίου όλες οι υπό-

λοιπες πολιτικές εξελίξεις είναι φυσιολογικό να «παγώνουν». Έχοντας σε ύφεση το συγκεκριμένο μέτωπο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα μπορέσει απερίσπαστος
να λάβει τις τελικές του αποφάσεις για
τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών,
όπως εκμυστηρεύονται πρόσωπα που
γνωρίζουν το βαθύ παρασκήνιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μολονότι επισήμως η
κυβερνητική φρασεολογία δεν έχει αλλάξει με τις εκλογές να προσδιορίζονται
για το 2023, οι επόμενες 6-7 εβδομάδες
θεωρούνται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political» κρίσιμες. Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες
αφήνουν να εννοηθεί πως μια σειρά από
πολιτικές και μη παραμέτρους στο χρονικό διάστημα έως τα τέλη Αυγούστου καθώς επίσης και οι μυστικές μετρήσεις
που αναμένεται να τρέχουν καθ’ όλη τη
διάρκεια του Ιουλίου αναμένεται να βαρύνουν για την πιθανότητα πρόωρων
εκλογών εντός του Σεπτεμβρίου με επικρατέστερη κατά πληροφορίες ημερομηνία τη 18η. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη γραμμή πληροφόρησης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να λάβει τις τελικές
του αποφάσεις πριν από την ολιγοήμερη
ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου.
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Νέες επενδυτικές κινήσεις
με υπογραφή... Τσακίρη
Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη η μόχλευση
δημόσιων πόρων με ιδιωτικά
κεφάλαια λειτουργεί πολύ και αποτελεσματικά.
Δεν έτυχε αλλά πέτυχε
χάρη στις προσπάθειες
του Γιάννη Τσακίρη,
υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, ο οποίος
έχει ειδικευτεί σε αυτές τις συνέργειες.
Έτσι, βλέπουμε να αναπτύσσεται μια εταιρεία αλλά και το κράτος να έχει έσοδα. Για
παράδειγμα, όπως μου λένε οι καλές πηγές
μου, παρατηρείται πολύ μεγάλη επενδυτική
κίνηση από κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών σε εταιρείες κρίσιμων κλάδων
και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η επένδυση από την ΕΟS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη στην εταιρεία Logistics Seagull.

Έχει μια ροπή στο να μιμείται πρώην
πρωθυπουργούς ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Τώρα τελευταία άφησε τον μακαρίτη τον Ανδρέα Παπανδρέου και έπιασε τον πρώην
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Βεβαίως δεν πήγε στου «Μπαϊρακτάρη», αλλά έκανε ένα
tweet και έγραψε τα εξής: «Μετά τις εκλογές το πάρτι θα
τελειώσει. Τους πόρους της χώρας δεν θα νέμονται δέκα
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και αντίστοιχος αριθμός
οικογενειών. Οι νταβατζήδες, τέλος». Ανατρίχιασα...

Επίκεντρο το Λαύριο
λόγω Δαίδαλου
Επίσκεψη πραγματοποίησαν τα κυβερνητικά στελέχη Κυριάκος Πιερρακάκης,
Στέλιος Πέτσας, Σοφία Ζαχαράκη και ο
βουλευτής Γιώργος Βλάχος στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, καθώς στην περιοχή
εξελίσσονται σημαντικά έργα. Το πρώτο
είναι ο «υπερ-υπολογιστής Δαίδαλος» στο
Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, που βάζει
ψηλά στον ψηφιακό ευρωπαϊκό χάρτη το
Λαύριο. Το δεύτερο είναι οι εργασίες οδοποιίας στο Θορικό, τμήμα του συνολικού
έργου αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ και 100 χιλιομέτρων
με χρήματα από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης». Επίσης, το κλιμάκιο έκανε επίσκεψη στο δημαρχείο, όπου συζήτησαν με
τον δήμαρχο Δημήτρη Λουκά για το πώς θα
βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών
μέσα από το πρόγραμμα « Έξυπνες Πόλεις» αλλά και για την αναβάθμιση του
ΚΕΠ της περιοχής.

Χρονικό του Χρόνου
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Οι πολιτικές
ακαδημίες της ΝΔ

Η

Νέα Δημοκρατία ξεκινά έναν νέο κύκλο πολιτικών ακαδημιών με στόχο την επιμόρφωση των στελεχών της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης. Η πρώτη αυτή πολιτική
ακαδημία του νέου κύκλου απευθύνεται στα στελέχη του κόμματος από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα,
την Πελοπόννησο και τις οργανώσεις εξωτερικού. Το εγχείρημα το «έτρεξαν» χθες ο
γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης,
ο υπεύθυνος Επιμόρφωσης
Στελεχών Νίκος Λυσιγάκης και ο
γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς Νίκος Θεοδωρόπουλος, ενώ για οργανωτικά ζητήματα θα μιλήσει ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Η πολιτική
ακαδημία είχε τέσσερις θεματικές ενότητες, στις οποίες εισηγητές ήταν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ και γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μπρατάκος, ο διευθυντής του Γραφείου
Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός, ο
γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ Βασίλης Φεύγας, η σύμβουλος Επικοινωνίας και αρθρογράφος του Liberal.gr Βίβιαν
Ευθυμιοπούλου, ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής,
λέκτορας Ψηφιακής Επικοινωνίας και Ευφυών Σχέσεων, European Communication Institute Παναγιώτης Κακολύρης, το μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου
1974 και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ
Ιωάννης Πολιτόπουλος και η σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας Δήμητρα Ψαχούλια.

Ο Γεραπετρίτης αποκάλυψε
τον λόγο των εκλογών
Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης αποκάλυψε χθες στον ΑΝΤ1 ποιος θα είναι ο λόγος, αν τελικώς οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές πριν από το τέλος της τετραετίας.
«Το Σύνταγμα αναφέρει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο μπορεί να οδηγηθούμε
σε πρόωρες εκλογές και αυτός είναι ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Θέλω να σας πω ότι αν οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, τότε θα γίνει για
γνήσιο, κρίσιμο εθνικό θέμα». Άρα, αν και εφόσον αποφασίσει ο πρωθυπουργός για πρόωρες
κάλπες, θα επικαλεστεί την τουρκική προκλητικότητα, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό.

ΚΕΝΤΡΙ
Το ειδικό task σε
Βαρβιτσιώτη στο Βερολίνο
Μπορεί να τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής στο ΝΑΤΟ θετικά για την κυβέρνηση, αλλά τώρα αρχίζει ο πραγματικός
αγώνας... Η ελληνική διπλωματία θα
βρίσκεται επί ποδός όλο το επόμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο η ομιλία Μητσοτάκη στο
Στρασβούργο στις 5 Ιουλίου. Όπως έμαθα μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει λάβει ειδική
αποστολή να μεταβεί στο Βερολίνο την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη. Στο Βερολίνο θα
έχει σειρά επαφών, μεταξύ των οποίων με
την ομόλογό του υφυπουργό Εξωτερικών,
αρμόδια για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Άννα
Λούρμαν αλλά και τον προκάτοχό της Μίχαελ
Ροτ, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής Βουλής (Bundestag). Πρόθεση της
Ελλάδας, μεταξύ άλλων, είναι να τονίσει στη
Γερμανία ότι είναι προβληματικό να εξοπλίζεται η Τουρκία με αμυντικό υλικό από ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούνται
εναντίον άλλης χώρας της ΕΕ.

Σε σουπερμάρκετ
και τράπεζα τη Δευτέρα
ο πρωθυπουργός
Μαθαίνω ότι η
εφαρμογή της
ψηφιακής κάρτας εργασίας,
που ξεκίνησε
χθες για τράπεζες και σουπερμάρκετ, ενθουσίασε ιδιαιτέρως
το Μαξίμου, καθώς η κυβέρνηση τη βγαίνει για τα καλά από
τα αριστερά τού ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πεδίο που κάποιοι νόμιζαν ότι- είναι προνομιακός του
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τους εργασιακούς χώρους.
Τέλος οι απλήρωτες υπερωρίες και οι χαμένες μέρες άδειας. Όλα πλέον θα καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο στην Εργάνη.
Μάλιστα, όπως μαθαίνω, θέλει να πάει και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός να τεστάρει ιδίοις όμμασι αν λειτουργεί η κάρτα σε σουπερμάρκετ
και τράπεζες. Το πρωί της Δευτέρας λοιπόν,
κατά τις 7.30 πμ, την ώρα που θα χτυπάνε
κάρτα οι εργαζόμενοι, θα βρεθεί σε σουπερμάρκετ και τράπεζα πέριξ της πλατείας Συντάγματος για να τεστάρει και ίδιος το νέο ψηφιακό περιβάλλον.
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Tα «καρφιά» του Αβραμόπουλου

Τα... Πρόσωπο
Τον πετσόκοψε
ο Φεύγας
τον Νεφελούδη

Τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τις δημοσκοπήσεις του καφενείου, διαβάζουν
και αυτές που τους δίνουν οι πρεσβείες… Δεν τα λέω εγώ αυτά. Μόνοι τους τα
μαρτυράνε… Το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Νεφελούδης σε μια αντιπαράθεση με τον γραμματέα Στρατηγικού
Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλη Φεύγα σε
μια τηλεοπτική εκπομπή είπε, μεταξύ
άλλων, ότι άλλα στοιχεία λένε οι δημοσκοπήσεις των… πρεσβειών για την εικόνα της σημερινής πολιτικής ζωής στην
Ελλάδα. Τον ρώτησε λοιπόν ο Φεύγας:
«Ποιων πρεσβειών; Για πείτε μας;». Εκεί
κατάπιε τη γλώσσα του ο κ. Ανδρέας.

Το αντίο του Λιβάνιου
στον Ηλία
Ένας εκ των ανθρώπων που στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ με την ξαφνική απώλεια του Ηλία Νικολακόπουλου ήταν ο
Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος τον λάτρευε. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
είχε συνεργαστεί επί
σειρά ετών με τον Νικολακόπουλο και τον
θεωρούσε μέντορά του.
«Κάθε συνάντηση μαζί
του ήταν ένα μικρό και σημαντικό μάθημα», έγραψε μεταξύ άλλων
ο κ. Λιβάνιος.

ΚΕΝΤΡΙ

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι
γνωστό ότι χειρίζεται εξαιρετικά
την ελληνική γλώσσα. Να προχθές μίλησε στην εκπομπή «Στο
Κέντρο» στην ΕΡΤ για όσα έζησε
κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015, την προσέγγισή
του από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την Προεδρία της
Δημοκρατίας και το τι διαφορετικό θα είχε κάνει ο ίδιος, αφήνον-

τας αιχμές για τον τέως ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο. Σε ερώτηση
του δημοσιογράφου για το αν του
είχε προσφερθεί η Προεδρία της
Δημοκρατίας από τον κ. Τσίπρα
χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είχε
συζητηθεί σε πολλά επίπεδα τότε. Ήταν περισσότερο συζητήσεις που γίνονταν στο παρασκήνιο. Ανεξάρτητα απ’ ό,τι έγινε, η
αλήθεια είναι ότι συζητιόταν.

Πρόταση δεν έγινε ποτέ. Καταρχάς, η πρόταση δεν γίνεται από
πρόσωπα, γίνεται από τη Βουλή
των Ελλήνων. Θα σας πω κάτι. Αν
είχε γίνει, εγώ δεν θα συμφωνούσα ποτέ να γίνει δημοψήφισμα». «Καρφί» μεγάλο για τον
Παυλόπουλο αλλά και για τον
Τσίπρα, ο οποίος είναι αλήθεια
ότι τον «κρέμασε» τον Δημήτρη
την τελευταία στιγμή…

Βρε πώς γκρεμίζονται έτσι οι στημένες Η Ελλάδα σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα
καταγγελίες των Συριζαίων;
Σε συνέδριο που πραγματοποίησε το EuΣύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Βήματος», καμία ελληνική κρατική αρχή, όπως η ΕΛΑΣ, η ΕΥΠ και στρατιωτικές υπηρεσίες, δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει και χρησιμοποιήσει το λογισμικό κατασκοπείας από κινητά «Predator» (το αποκαλούμενο «αρπακτικό»), που έχει καταγγελθεί ότι χρησιμοποιείται σε παγκόσμια
κλίμακα για την παρακολούθηση πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων. Η
διαπίστωση αυτή για τη μη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού από τις ελληνικές
κρατικές αρχές φαίνεται να προέρχεται από έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
υπό τον Άγγελο Μπίνη, ο οποίος είχε εξετάσει την υπόθεση ύστερα και από τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Και τώρα; Τι θα απογίνουμε χωρίς
τέτοιες κατασκοπικές ιστορίες που συγκινούν το πόπολο και τους ψηφοφόρους της
ριζοσπαστικής Αριστεράς;

Ο Μίτος του Πιερρακάκη στα Βραβεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

O

σοι γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγματα στο Μαξίμου λένε ότι η ειδική
σχέση Μητσοτάκη - Πιερρακάκη είναι η κινητήρια δύναμη της κυβέρνησης. Ο
κ. Πιερρακάκης προσφέρει ατζέντα και σημαντικές «ανάσες» στον πρωθυπουργό εν μέσω κρίσεων. Για αυτό και έχουν σχεδιαστεί δύο μεγάλες εκδηλώσεις
που θα γίνουν παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη είναι στα Βραβεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης την επόμενη Παρασκευή στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος.
Εκεί ο κ. Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσει το «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών - Μίτος», το επίσημο μητρώο διαδικασιών του ελληνικού Δημοσίου. Το μητρώο
απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τον τρόπο, χρόνο και κόστος υλοποίησης των
διαδικασιών του δημόσιου τομέα. Ο απώτερος στόχος είναι να αξιολογηθούν αυτές οι
διαδικασίες και να καταργηθούν όλα τα έγγραφα που θα κριθούν περιττά, ανοίγοντας
τον δρόμο για τον δραστικό περιορισμό της έκδοσης εγκυκλίων και την πάταξη της
γραφειοκρατίας. Η δεύτερη εκδήλωση θα γίνει προς το τέλος του μήνα στο Μουσείο
Ακρόπολης, με το κεντρικό θέμα να αποτελεί έκπληξη…

ropean Jewish Association (20-21/6) στη
Βουδαπέστη «Ελευθερία στη ζωή, Ελευθερία από το Μίσος, Ελευθερία στην Ευημερία» συμμετείχε ο Κώστας Καραγκούνης και ήταν συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα την ελεύθερη
άσκηση του δικαιώματος
της θρησκείας και το δικαίωμα να πιστεύει και να τηρεί
κάποιος ελεύθερα τα ήθη και έθιμά του.
Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ
υποστήριξε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα
που σέβεται τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα, ενισχύει συνεχώς το νομικό της
οπλοστάσιο και εναντιώνεται στο μίσος, τον
ρατσισμό και τη φυλετική διάκριση. Σχετικά με τις επιθέσεις που δέχεται σήμερα ο
εβραϊκός τρόπος ζωής παντού στην Ευρώπη, ο Κώστας Καραγκούνης υπογράμμισε
ότι, πέρα από τη θρησκευτική ελευθερία
που προστατεύεται από τα ευρωπαϊκά συντάγματα, υπάρχει και η δύναμη της θρησκείας ως παράδοσης που έχει αντέξει στη
δοκιμασία του χρόνου και θα συνεχίσει να
το κάνει παρά τις επιφανειακές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει από τη νεωτερικότητα.

Η μάχη του πράσινου Ιλίου
Μια μάχη «συντρόφων» που ακούγεται
ότι είναι δυνατή είναι αυτή στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μεταξύ Νάντιας Γιαννακοπούλου και
Μιχάλη Καρχιμάκη. Δύο πρόσωπα που
αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά ΠΑΣΟΚ. Η Νάντια έχει ρεύμα στην περιοχή
ως βουλευτής και μάλιστα μου είπαν ότι τις
προηγούμενες μέρες έκανε και μια συγκέντρωση στο καφέ «Σκηνικό» στο Ίλιον,
που είχε αρκετό κόσμο. Ο Μιχάλης Καρχιμάκης, από την άλλη, έχει αρκετούς πιστούς πυρήνες στην περιοχή από την εποχή που ήταν φοιτητής -και στο Ίλιον φυσικά-, αλλά δεν έχει ρεύμα στους νεότερους. Θα έχει ενδιαφέρον, πάντως.
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Ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης
ψηφιακής εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη

Σ

την ΕΥΔΑΠ εμπλουτίζουμε συνεχώς το εύρος των ηλεκτρονικών
μας υπηρεσιών, με γνώμονα την
άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη, δημιουργώντας για
εκείνον μια phygital εμπειρία.
Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας,
αναπτύχθηκαν ψηφιακές λύσεις προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
των πελατών, εξασφαλίζοντας παράλληλα
την αδιάλειπτη ανταπόκριση της εταιρείας.
Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ -του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΥΔΑΠ- οι καταναλωτές κατά την εγγραφή τους ανακαλύπτουν περισσότερες δυνατότητες και
οφέλη που διευκολύνουν σημαντικά την
καθημερινότητά τους, πραγματοποιώντας
πλήθος αιτημάτων και συναλλαγών από την
άνεση του σπιτιού τους, εύκολα, γρήγορα
και με ασφάλεια, όπως ακριβώς θα συνέβαινε κατά την επίσκεψή τους σε ένα από τα
Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.
Συγκεκριμένα, μέσα από το eΕΥΔΑΠ, οι
χρήστες αποκτούν πρόσβαση και πλήρη
έλεγχο στη διαχείριση των παροχών των
ακινήτων τους, προχωρούν σε πληρωμή
των λογαριασμών τους ή διακανονισμό των

οφειλών τους και εξόφληση των δόσεων.
Επίσης, ενημερώνουν τα στοιχεία τους σε
περίπτωση μεταβολής και υποβάλλουν αίτημα για την υπαγωγή τους στα ειδικά τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ (επαγγελματικό, φιλανθρωπικό, πολυτέκνων, υπερηλίκων) ή στο
Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, παρακολουθώντας την πορεία τους ηλεκτρονικά.
Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξατομικευμένες ενημερώσεις μέσω sms, σε περίπτωση υψηλών καταναλώσεων και μέσω της υπηρεσίας eBILL να
ενεργοποιήσουν την αποστολή ηλεκτρονικού λογαριασμού, καταργώντας τον έντυπο και μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Μάλιστα στην ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της
καμπάνιας «Μαζί θα κάνουμε το χαρτί
οξυγόνο», για κάθε 5 λογαριασμούς που
καταργούνται, φυτεύουμε ένα δέντρο σε
συνεργασία με τη we4all.
Επιπλέον, για τους πελάτες που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των
αιτημάτων τους, παρέχεται η επιλογή να
κλείσουν ραντεβού με την ΕΥΔΑΠ, μέσα
από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο κρατήσεων
που βρίσκεται αναρτημένο στο eydap.gr,

επιλέγοντας δίωρα ραντεβού, την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμούν. Εναλλακτικά, μπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας στο 24ωρο Κέντρο Εξυπηρέτησης
1022 ή 210214444 ή να επικοινωνήσουν μέσω της υπηρεσίας Click2Call για να εξυπηρετηθούν για οποιοδήποτε ζήτημα.
Ένα ακόμη βήμα, προς την ολοκληρωμένη ψηφιακή εξυπηρέτηση για κάθε πελάτη,
κάνει η ΕΥΔΑΠ με τη νέα αναβαθμισμένη
εφαρμογή EYDAPP, για smartphones και
tablet, που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, απολαμβάνοντας μία νέα εμπειρία βασισμένη στο User
Experience (UX) - αρκεί να κατεβάσουν εκ
νέου την εφαρμογή που ταιριάζει στο λογισμικό τους, iOS ή Android.
Η προβολή και η απευθείας πληρωμή
των λογαριασμών, από το EYDAPP, είναι
μια εύκολη υπόθεση. Τώρα, με τη λειτουργία barcode scanning, οι χρήστες
έχουν την επιλογή να σκανάρουν τον
αριθμό παραστατικού τους, χωρίς να χάνουν χρόνο πληκτρολογώντας, ή να συνδεθούν με τα στοιχεία του eΕΥΔΑΠ τους,
username και password, για να αποκτήσουν πρόσβαση είτε στον λογαριασμό

τους είτε σε όλες τους τις παροχές.
Ακόμη, στην πορεία εκσυγχρονισμού των
υπηρεσιών, οι τρόποι πληρωμής υποστηρίζονται στο εξής από τη ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά
Συστήματα). Έτσι, οι χρήστες έχουν την επιλογή να εξοφλούν τον λογαριασμό τους ή τη
δόση του διακανονισμού τους με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, χωρίς να απομακρύνονται από το ασφαλές περιβάλλον της εφαρμογής EYDAPP.
Επιπλέον, η ενότητα «Δήλωση Βλάβης»
εμπλουτίστηκε με την υπηρεσία ιστορικού, όπου αποθηκεύονται οι υποβληθείσες δηλώσεις και δίνεται η δυνατότητα
επαναϋποβολής τους, σε περίπτωση που
δεν έχουν επιλυθεί.
Τέλος, τώρα το EYDAPP διατίθεται και
στα αγγλικά με νέες διαδραστικές οδηγίες, ενώ το minisite της εφαρμογής πληροί τις προδιαγραφές για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, όπως ορίζονται από τις οδηγίες προτύπου WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Level AΑ.
Μείνετε συντονισμένοι μέσα από τις
επίσημες σελίδες της ΕΥΔΑΠ στα social
media Facebook, Instagram, LinkedIn,
Twitter και Υoutube.

«
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Στην Εθνική Γραμμή
Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης 10306
που δημιουργήσαμε
από την έναρξη της
πανδημίας και η οποία
έχει δεχτεί περισσότερες
από 430.000 κλήσεις,
οι 410.000 αφορούσαν
την ψυχολογική και
κοινωνική υποστήριξη
για ενήλικες
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας

υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη μιλάει στην «Political» για το πόσο
έχουν επηρεάσει την ψυχολογική
υγεία των πολιτών η πανδημία της Covid-19 αλλά και οι πρόσφατες κρίσεις του πολέμου, του
πληθωρισμού και της ακριβής ενέργειας. Αναλύει τον ψηφιακό σχεδιασμό που έχει γίνει με
τις δομές Ψυχικής Υγείας στην ελληνική επικράτεια αλλά και για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης δράσεων που αφορούν τον τομέα της.

H

Τέλος, θεωρεί ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο τέλος της τετραετίας, διότι η κυβέρνηση
θα κριθεί από την εφαρμογή του προεκλογικού
προγράμματος του 2019.

στον
Σωτήρη Πίκουλα

Τελικά πόσο επηρέασε την ψυχική μας
υγεία η πανδημία του κορονοϊού; Είχε
ακουστεί ότι λόγω του lockdown και
των περιοριστικών μέτρων είχε αυξηθεί η χρήση των οπιοειδών και πιο
σκληρών ναρκωτικών ουσιών.
Διεθνώς η πανδημία επέφερε σημαντική
έξαρση των ψυχολογικών προβλημάτων και
διαταραχών και διατάραξη των συστημάτων
υγείας. Η ψυχική υγεία έχει αναχθεί σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως
και έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας ως ένας από τους τέσσερις πυλώνες
της πολιτικής του για την περίοδο 2020-2025.
Διαβλέποντας από νωρίς τις σοβαρές και
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της
υγειονομικής κρίσης, ο πρωθυπουργός προχώρησε στη δημιουργία, για πρώτη φορά στη
χώρα μας, ειδικού χαρτοφυλακίου για την
Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις. Η πανδημία
δημιούργησε ιδιαίτερα ψυχοπιεστικές συν-

«Αξιοποιούμε το Ταμείο Ανάκαμψης για
σημαντικές δράσεις στην Ψυχική Υγεία»
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Όσον αφορά τις εκλογές,
θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση
εκλέγεται για μια τετραετία.
Και αυτή την τετραετία πρέπει
να ολοκληρώνει ώστε να
εφαρμόζει και το πρόγραμμά
της με βάση το οποίο
εκλέχθηκε. Είμαι σίγουρη ότι
και στις επόμενες εκλογές η
ΝΔ υπό τη στιβαρή ηγεσία
του Κυριάκου Μητσοτάκη
θα αναδειχθεί και πάλι
πρώτη δύναμη!

θήκες στους πολίτες και στη χώρα μας.
Οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες επιβάρυναν σημαντικά την ψυχική υγεία
όλων, καθώς αυξήθηκαν το άγχος, η κατάθλιψη, ο θυμός, καθώς ακόμη και το αίσθημα μοναξιάς, ελλείματος προοπτικής
και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού. Η συμβίωση στην οικογενειακή εστία ήταν σε πολλές περιπτώσεις
πολύ μεγάλη πρόκληση, καθώς ο συγχρωτισμός έφερε δυσκολίες στις ισορροπίες και εντάσεις και συγκρούσεις στις
σχέσεις.
Ο πληθωρισμός και η ενεργειακή
κρίση έχουν επηρεάσει την ψυχική
υγεία της ελληνικής οικογένειας και
των εργαζόμενων μελών;
Στην Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης 10306 που δημιουργήσαμε
από την έναρξη της πανδημίας και η οποία
έχει δεχτεί περισσότερες από 430.000
κλήσεις, οι 410.000 αφορούσαν την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για ενήλικες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμμής, οι
αφορμές για τις κλήσεις, εκτός των θεμάτων υγείας, αφορούν και τα θέματα της
εργασίας και των οικονομικών, καθώς και
το άγχος από την επικαιρότητα, που έχουν
άμεση συνάρτηση με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο.
Στόχος μας είναι να στηρίξουμε αυτούς
τους συμπολίτες μας παρέχοντας, μεταξύ
άλλων, ψυχολογική και συναισθηματική
υποστήριξη, συμβουλευτική διαχείρισης
αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και
τρόπους αντιμετώπισης του φόβου, του
άγχους και της αϋπνίας.
Το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης
έχει εφαρμογή στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και σε τι έργα;
Ήμασταν οι πρώτοι που εντάξαμε δρά-

σεις και προγράμματα για την Ψυχική
Υγεία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχοντας
εξασφαλίσει 54 εκατ. ευρώ, σχεδιάζουμε
Κέντρα Ημέρας σε όλη την επικράτεια για
ενήλικες, τρίτη ηλικία, παιδιά και εφήβους, εργαζόμενους και ανέργους, μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και στεγαστικές δομές βραχείας ή μακράς φιλοξενίας, όπως και εξειδικευμένες δομές για
τον αυτισμό και την άνοια - alzheimer’s.
Επίσης, δημιουργούμε κινητές μονάδες
υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές
της χώρας, καθώς και προγράμματα για
την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, τόσο
των παράνομων όσο και των νόμιμων,
όπως ο καπνός, το αλκοόλ, το Διαδίκτυο
και ο τζόγος.
Υπάρχει σχεδιασμός για την αύξηση των Κέντρων Ψυχικής Ίασης
στην Ελλάδα και κυρίως στον Νομό
Αττικής;
Όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων, μια από
τις πρώτες ενέργειές μου ήταν να δρομολογηθεί ο ψηφιακός χάρτης των δομών
Ψυχικής Υγείας της χώρας μας. Με τον
ψηφιακό χάρτη, που θα παρουσιαστεί το
επόμενο διάστημα, έχουμε την πλήρη ει-

κόνα για τη λειτουργία των δομών Ψυχικής Υγείας τους, τα οικονομικά τους, τους
εργαζόμενους, τις υπηρεσίες που παρέχουν. Διαθέτουμε τώρα το βασικό εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε, να αξιολογήσουμε και να επανασχεδιάσουμε αυτό το πεδίο. Έχουμε ήδη δει
τις ελλείψεις και πάμε στοχευμένα για την
κάλυψή τους.
Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στη δημιουργία ψυχιατρικών δομών για παιδιά και
εφήβους. Εγκαινιάσαμε ήδη την Ψυχιατρική Κλινική Εφήβων του Νοσοκομείου
Νίκαιας - Δυτικής Αττικής «Ιωάννης Αγγελικούσης», στο πλήρως ανακαινισμένο
και σύγχρονο κτίριο «Κοπανάρη» στην
Αγία Βαρβάρα για την ψυχιατρική φροντίδα των νεαρών ασθενών 14-18 ετών.
Επίσης, αναπτύξαμε νέες παιδοψυχιατρικές κλίνες στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Τρίπολης, στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΑ
Αλεξανδρούπολης και ετοιμάζουμε κλίνες στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού
Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας.
Δημιουργούμε νέες δομές ψυχικής
υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους
στην κοινότητα με πόρους που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκε-

«

Έχοντας εξασφαλίσει 54 εκατ. ευρώ,
σχεδιάζουμε Κέντρα Ημέρας σε όλη την
Επικράτεια για ενήλικες, τρίτη ηλικία, παιδιά
και εφήβους, εργαζόμενους και ανέργους,
μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και
στεγαστικές δομές βραχείας ή μακράς
φιλοξενίας, όπως και εξειδικευμένες δομές
για τον αυτισμό και την άνοια

κριμένα, δημιουργούμε κινητές μονάδες,
κέντρα ημέρας και για διατροφικές διαταραχές, κέντρα για έγκαιρη παρέμβαση
στην ψύχωση, κέντρα ημέρας για αυτισμό,
κέντρα ημέρας για υποστήριξη φοιτητών
και ξενώνες για παραβατικούς εφήβους
και πρόσφυγες.
Ιδιαίτερα μέριμνα έχουμε και για τους
εργαζόμενους και μάλιστα τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι εμφάνισαν υψηλά
ποσοστά κόπωσης και εξουθένωσης. Σε
έκθεση του Medscape για το 2022 η κόπωση φτάνει το 67,9% και η επαγγελματική εξουθένωση το 42,9%. Με πόρους από
το Ταμείο Ανάκαμψης προχωράμε σε
ανάπτυξη 7 κέντρων ημέρας ειδικά για
εργαζόμενους, καθώς και προγραμμάτων για την παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης των
εργαζομένων.
Ως βουλευτής του Βορείου Τομέα
Αθηνών τι παράπονα ακούτε από
τους πολίτες που έρχεστε σε επαφή;
Είστε υπέρ των εκλογών το φθινόπωρο;
Τα παράπονα και τα αιτήματα των συμπολιτών μας είναι κατανεμημένα εξίσου
σε όλη την Ελλάδα. Και είναι αυτά που
απασχολούν όλους μας. Είναι η ανασφάλεια για την πανδημία, καθώς όλοι αναρωτιούνται πότε θα τελειώσει. Είναι ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση, καθώς και
τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν
κάθε Έλληνα πολίτη από τη μια άκρη της
χώρας έως την άλλη, από το πιο μικρό χωριό έως την πρωτεύουσα.
Όσον αφορά τις εκλογές, θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση εκλέγεται για μια τετραετία. Και αυτή την τετραετία πρέπει να ολοκληρώνει ώστε να εφαρμόζει και το πρόγραμμά της με βάση το οποίο εκλέχθηκε.
Είμαι σίγουρη πάντως ότι και στις επόμενες εκλογές η ΝΔ, υπό τη στιβαρή ηγεσία
του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα αναδειχθεί
και πάλι πρώτη δύναμη!
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την επαναφορά των διαύλων
επικοινωνίας με την Τουρκία
στοχεύει η ελληνική διπλωματία και παρά τα επαναλαμβανόμενα «γιοκ» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και
Άμυνας φαίνεται ότι ο «πάγος» έχει αρχίσει να σπάει.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης
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Στην αναμονή για την…
κρουαζιέρα του γεωτρύπανου

stavros.ion@gmail.com

Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει ένα «ήσυχο» καλοκαίρι, χωρίς εντάσεις με την Άγκυρα και σίγουρα χωρίς
απειλές και προκλήσεις στο πεδίο. Αν και
τα πρώτα δείγματα από την απέναντι πλευρά δείχνουν ότι η Τουρκία συντηρεί τους
υψηλούς τόνους στη ρητορική της, το ελληνικό επιτελείο εκτιμά πως αυτό συμβαίνει κυρίως για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Από διπλωματικής σκοπιάς, βασική επιδίωξη για την Ελλάδα είναι η επανέναρξη του διαλόγου ακόμη και σε χαμηλό επίπεδο. «Όσο μιλάμε με την Τουρκία
μειώνεται ο κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση και να έχουμε απρόβλεπτες εξελίξεις», σημειώνουν έμπειροι αναλυτές
στην «Political». Την ίδια ώρα, η χώρα εξοπλίζεται και ενισχύει την αποτρεπτική της
ικανότητα, εξασφαλίζοντας ότι τα νερά του
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου θα
παραμείνουν «ήρεμα». Η απόκτηση όπλων
υψηλής ακρίβειας και τα τεχνολογικά άλματα σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό λειτουργούν και ως μοχλοί
άσκησης διπλωματικής πίεσης στην Τουρκία, προκειμένου να ρίξει την ένταση και
να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων.
Αυτό που μένει να φανεί, πάντως, είναι
αν η Άγκυρα θα επιστρέψει στη λογική των
αμφισβητήσεων πλειοδοτώντας και πάλι
στην ένταση με την Αθήνα, ή αν η επιθετική
ρητορική θα φθίνει όσο πλησιάζουμε στην
καρδιά του καλοκαιριού. Προς το παρόν,
διαφαίνεται μια σχετική αποκλιμάκωση
στο πεδίο, αφού οι γείτονες έχουν ολοκληρώσει τις μεγάλες εθνικές τους ασκήσεις
και εκτός από την καθημερινή εκπαίδευση,
δεν έχουν προγραμματίσει κάποια δραστηριότητα που να προκαλεί ανησυχία στην
ελληνική πλευρά. Παρ’ όλα αυτά, στο
υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στο Εθνικής Άμυνας γνωρίζουν καλά ότι οι αποφάσεις στη γείτονα λαμβάνονται πολλές φορές εν θερμώ και, έτσι, κανείς δεν μπορεί
να προεξοφλήσει ότι δεν θα υπάρξουν νέα
σκαμπανεβάσματα κατά τη θερινή περίοδο. Άλλωστε, σε περίπου δύο εβδομάδες,
το τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντούλ»

της Τουρκίας θα ξεκινήσει από το λιμάνι
της Μερσίνης για να πραγματοποιήσει εργασίες εντοπισμού υδρογονανθράκων.
Μέχρι στιγμής, η Άγκυρα κρατά κρυφή σαν
επτασφράγιστο μυστικό τη θέση όπου θα
αναπτυχθεί το γεωτρύπανο, αποκαλύπτοντας μόνο ότι θα είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αθήνα, πάντως, επικρατεί η
αίσθηση ότι αρχικά θα κινηθεί σε περιοχές
βορείως της Κύπρου, αν και έχουν ήδη
σχεδιαστεί οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης σε περίπτωση που η Άγκυρα αλλάξει

τροπάριο και επιχειρήσει να παραβιάσει
ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Αν κάτι έμεινε από την κρίση του 2020,
είναι η ετοιμότητα που επιδεικνύει η ελληνική πλευρά σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς βρίσκεται πάντοτε ένα βήμα μπροστά
από την Άγκυρα. Εκτός από το γεωτρύπανο, στο «μικροσκόπιο» της Αθήνας έχει
μπει και η επίσημη επίσκεψη που ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του «Αττίλα»,
ενώ πονοκέφαλο στις ελληνικές Αρχές

Διάβημα για τις απελάσεις

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποίησε χθες διάβημα προς τον Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα, ως απάντηση στην απέλαση οκτώ Ελλήνων διπλωματών από τη Μόσχα. Τονίστηκε, μάλιστα, ότι η ρωσική αντίδραση ήταν
δυσανάλογη σε σύγκριση με τα μέτρα που είχε λάβει η χώρα μας κατά συγκεκριμένων Ρώσων διπλωματών που είχαν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι λόγω της δράσης τους
που δεν συνάδει με τη διπλωματική τους ιδιότητα. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο
Εξωτερικών τόνισε ότι οι απελάσεις Ελλήνων διπλωματών δεν έχουν καμία βάση
και ουδέποτε παραβίασαν τις Συμβάσεις της Βιέννης. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε
και τη διαμαρτυρία της για το περιεχόμενο πρόσφατων δηλώσεων Ρώσων αξιωματούχων, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να αποφεύγονται γενικεύσεις και διατύπωση
κατηγοριών εναντίον της χώρας μας που δεν μπορούν να επαληθευτούν».

προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται σχετικά με τις συγκεντρώσεις μεταναστών στα
μικρασιατικά παράλια. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται σχετική αύξηση στις ροές, αποτέλεσμα και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ενώ υπάρχουν ενδείξεις
ότι τα κυκλώματα των δουλεμπόρων χρησιμοποιούν πλέον νέες διαδρομές.
Για τα συμπεράσματα που εξήγαγε η ελληνική πλευρά από τις επαφές που είχε
στη Μαδρίτη αλλά και τα επόμενα βήματα
στη διπλωματική σκακιέρα ενημέρωσε
χθες τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ο Νίκος Δένδιας.

Μέχρι στιγμής η Άγκυρα
κρατά σαν επτασφράγιστο
μυστικό τη θέση όπου θα
αναπτυχθεί το γεωτρύπανο,
αποκαλύπτοντας
μόνο ότι θα είναι
στην Ανατολική Μεσόγειο
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Βουλευτής Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών, τομεάρχης Εξωτερικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη, «η Τουρκία πέτυχε όλους τους τακτικούς της στόχους, ενώ ο Κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε σιωπηλός», δηλώνει ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος και συμπληρώνει πως ο πρωθυπουργός «ακολουθεί μια “ΙΧ εξωτερική πολιτική”,
καθώς θεωρεί περιττή τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να διαμορφωθεί μια
κοινή εθνική γραμμή».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών υπενθυμίζει
πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει «να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με την ανάσχεση της
επιθετικής της συμπεριφοράς».
Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έχει πολλαπλασιάσει τις προκλήσεις της κατά της Ελλάδας και δείχνει κάπως αφερέγγυα έναντι των
συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Γιατί; Μήπως η ουκρανική κρίση την αναβάθμισε γεωπολιτικά;
Είναι αλήθεια ότι η αφήγηση της κυβέρνησης περί
-τάχα- απομονωμένης Τουρκίας λόγω -υποτίθεταιτων μεγάλων διπλωματικών επιτυχιών του πρωθυπουργού δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μολονότι η Τουρκία κινείται πολλές φορές σε αντίθεση
με το Διεθνές Δίκαιο -και όχι μόνον στα Ελληνοτουρκικά, θυμίζω ότι εκτός της Κύπρου έχει στρατεύματα
κατοχής στη Συρία και στο Ιράκ-, έχει πείσει τις ΗΠΑ
και το ΝΑΤΟ ότι είναι αναγκαία για λύση στις χώρες
αυτές, αλλά και στη Λιβύη, παρά τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο. Μάλιστα, έχει πράγματι ενισχύσει τη
θέση της μετά την ουκρανική κρίση. Πρόκειται για
ιστορική ειρωνεία να επιδιώκει ο πρόεδρος Ζελένσκι
να έχει την Τουρκία ως εγγυήτρια σε μια μελλοντική
διπλωματική συμφωνία με τη Ρωσία, αγνοώντας τι
έπραξε ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο.
Εσείς τι διαφορετικό θα περιμένατε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη από ό,τι αποφασίστηκε τελικά;
Και εκεί η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιστρέψει πλήρως την πραγματικότητα, δηλώνοντας «ικανοποίηση» από μια Σύνοδο όπου η Τουρκία πέτυχε
όλους τους τακτικούς της στόχους, ενώ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης παρακολουθούσε σιωπηλός. Όχι μόνον έπεισε Σουηδία και Φινλανδία να αποδεχθούν
ως «θεμιτές» (όπως είχε προαναγγείλει ο γγ του
ΝΑΤΟ) τις αιτιάσεις της για τους Κούρδους και την
«τρομοκρατία», αλλά και να άρουν το εμπάργκο
όπλων προς αυτή. Το χειρότερο, συμφώνησαν να
στηρίξουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή
της στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Οι
δε ΗΠΑ, με δήλωση της υφυπουργού Άμυνας Σ.
Γουαλάντερ, πριν ακόμη από τη συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν, εξέφρασαν την «πλήρη στήριξή
τους» στα σχέδια της Τουρκίας για
αναβάθμιση/πώληση F16.

«Η πολιτική
του “πιστού και δεδομένου”
δεν λειτουργεί υπέρ
των εθνικών συμφερόντων»
Είναι δυνατόν, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση,
όλα αυτά να είναι αδιάφορα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις; Η στάση της κυβέρνησης αποδεικνύει
ότι δεν την ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία.
Αποδεικνύεται επίσης ότι η πολιτική του «πιστού
και δεδομένου» δεν λειτουργεί τελικά υπέρ των
εθνικών συμφερόντων.
Σε αυτή την πραγματικά δύσκολη συγκυρία, με
τα Ελληνοτουρκικά και με μια γενικότερη γεωπολιτική αναταραχή, υπάρχει μια διακομματική συνεννόηση;
Θα έπρεπε να υπάρχει. Δυστυχώς ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ακολουθεί μια «ΙΧ εξωτερική πολιτική». Θεωρεί περιττή τη σύγκληση του Συμβουλίου
Πολιτικών Αρχηγών για να διαμορφωθεί μια κοινή
εθνική γραμμή. Στην πρόσφατη συζήτηση, μάλιστα,
για τις αμερικανικές βάσεις, έφτασε στο σημείο να
αμφισβητήσει τον πατριωτισμό του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λέγοντάς του ότι «για εσάς ο πατριωτισμός είναι άγνωστη λέξη». Η τακτική αυτή, σε συνδυασμό με την τάση της κυβέρνησης να μη λέει όλη
την αλήθεια στον ελληνικό λαό (το «Ορούτς Ρέις» το
πήρε ο αέρας στα νερά μας…), δεν συμβάλλει στη
δημιουργία του αναγκαίου κλίματος εθνικής συμπόρευσης.
Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκρίνει μια προσφυγή
στη Χάγη και με ποιους όρους;
Αποτελεί πάγια ελληνική θέση η επίλυση της διαφοράς μας για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες με
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η
παραπομπή θα αφορά αυστηρά το νομικό θέμα

οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα
με το Δίκαιο της Θάλασσας, αποκλείοντας τις τουρκικές αιτιάσεις για θέματα γκρίζων ζωνών, αποστρατιωτικοποιημένων νησιών, για τα οποία, άλλωστε, μετά τη δήλωση της Ελλάδας του Ιανουαρίου
του 2015, το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία. Στο
πλαίσιο αυτό από πέρσι προτείναμε να συνδεθεί η
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με την ανάσχεση
της επιθετικής της συμπεριφοράς, αρχικά, και στη
συνέχεια με την αποδοχή εκ μέρους της τής προσφυγής στη Χάγη. Συγκεκριμένα ζητήσαμε προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ - Τουρκίας να
απαιτήσουμε ως προϋπόθεση να μη συνεχίσει η τελευταία τις προκλήσεις και να συμφωνήσει για την
παραπομπή. Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός έδωσε
«δωρεάν», χωρίς κανένα αντάλλαγμα, το μεγάλο
αυτό δώρο στην Τουρκία.
Πάμε σε εκλογές. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
μπορεί να είναι πρώτο κόμμα;
Πράγματι, φαίνεται ότι παρά τις διαβεβαιώσεις
του ότι θα εξαντλήσει την τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται την απόδραση διά των εκλογών, για να γλιτώσει τον πολύ δύσκολο χειμώνα που
έρχεται. Αντικειμενικά δύσκολο λόγω της παγκόσμιας κατάστασης, που έχει όμως επιδεινωθεί δραματικά από τις επιλογές της κυβέρνησης υπέρ των
λίγων και ισχυρών και σε βάρος των πολλών. Για
αυτό έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό άμεσα εκλογές,
ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα αντίθετο πρόγραμμα εθνικής σωτηρίας από μια δημοκρατική και
προοδευτική κυβέρνηση.
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σημερινός υπουργός Τουρισμού
και βουλευτής Α’ Αθήνας της ΝΔ
Βασίλης Κικίλιας είναι πολιτικός,
μπασκετμπολίστας και γιατρός. Δύσκολος
συνδυασμός αλλά όχι ακατόρθωτος όταν
είσαι εργατικός και κινείσαι με μεθοδικότητα. Πάνω από όλα, όμως, είναι καλός άνθρωπος. Aγαπά να προσφέρει στους συνανθρώπους του και αυτό φάνηκε από τη
θητεία του ως υπουργού Υγείας, όπου όλα
δούλευαν ρολόι, ενώ δεν δίστασε πολλές
φορές να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες
ακόμα και στο πεζοδρόμιο σε συμπολίτες
μας που το είχαν ανάγκη.
Γεννήθηκε στα Εξάρχεια, αλλά μεγάλωσε
στη Νέα Σμύρνη σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με πολλή αγάπη. Οι γονείς του
Παναγιώτης και Μαρία ήθελαν πολύ ο Βασίλης να σπουδάσει. Ο πατέρας του, καθηγητής Μαθηματικών και η μητέρα του, καθηγήτρια Λατινικών στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ο ίδιος είχε μέσα του το μικρόβιο
του αθλητισμού. Την εποχή που ήταν πιτσιρικάς διάβαζε τα περιοδικά «Κάπτεν
Μαρκ» και «Μπλεκ». Μέσα σε αυτά υπήρχε μια ιστορία, «Ο τερματοφύλακας γιατρός», για έναν αθλητή ο οποίος ήταν και
γιατρός και παράλληλα έκανε φανταστικές αποκρούσεις και λοιπά, στην Αγγλία.
Ο Βασίλης βρήκε τη λύση μέσα από τα κόμικς: «Θα γίνω και γιατρός και αθλητής».
Το ’πε και το ’κανε. Βέβαια, στην Ιατρική
τον ώθησε ο γιατρός του Πανιωνίου, ο
Γιώργος Κατσιφαράκης.
Στα 15 του χρόνια, άρχισε να σκέφτεται
σοβαρά το μπάσκετ όταν ο Βλάντο Τζούροβιτς, από τους πρώτους Σέρβους προπονητές στην Ελλάδα, ήρθε στον Πανιώνιο
και είπε: «Αυτόν τον πιτσιρικά, τον αριστερόχειρα, θα τον πάρω στην πρώτη ομάδα
και θα τον βάλω με τον Φάνη Χριστοδούλου». Άλλωστε ο Φάνης ήταν το μεγάλο
πρότυπο του Βασίλη. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς
πάντως ήταν εκείνος που τον ανέβασε
μπασκετική κατηγορία.
Απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Νέας
Σμύρνης, μπασκετμπολίστας στον Πανιώνιο, στην ΑΕΚ και στις Εθνικές ομάδες,
πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μεταπτυχιακό
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, χειρουργός-ορθοπεδικός, είναι σε λίγες γραμμές η διαδρομή
του έως σήμερα.

Ο

Βασίλης Κικίλιας

Παίρνει τα ριμπάουντ στα ίσια
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Από μικρός έδειχνε
ότι θα γίνει πανύψηλος

Με την αγαπημένη του αδερφή
Κατερίνα σε μικρή ηλικία

Στο χειρουργείο
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Τα πρώτα χρόνια του μπάσκετ

Από τα παρκέ στην πολιτική και
το παρατσούκλι «πάτερ φαμίλιας»

Τ

ο 2006 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος στον
Δήμο της Αθήνας και στη συνέχεια πρόεδρος
του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του
Δήμου Αθηναίων. Το 2010 ως υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής τίθεται επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Περιφέρειας Αττικής και την ίδια περίοδο αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή γραμματέα
Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Το 2012 εκλέγεται στην Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και από τις 10 Ιουνίου 2014 έως τον Ιανουάριο
του 2015 διατελεί υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στις εκλογές του Ιανουαρίου και
του Σεπτεμβρίου 2015 επανεκλέγεται βουλευτής Α’
Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Από τον Ιανουάριο έως
τον Νοέμβριο του 2016 διατελεί συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Στις 18 Νοεμβρίου 2016 αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και στις 13 Οκτωβρίου 2017 καθήκοντα

τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Στις
9 Ιουλίου 2019 αναλαμβάνει υπουργός Υγείας. Και στις
31 Αυγούστου 2021 ορίζεται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπουργός Τουρισμού.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχε «πάρε-δώσε»
με την πολιτική, ήταν αφοσιωμένος στο διάβασμα και
τον αθλητισμό. Αυτός που τον έμπλεξε στα κοινά ήταν ο
Νικήτας Κακλαμάνης, φίλος του πατέρα του. Τον πήρε
δίπλα του ως άμισθο σύμβουλο όταν ο Κακλαμάνης
ανέλαβε υπουργός Υγείας και αργότερα στον συνδυασμό για τον Δήμο Αθηναίων, όταν ο Νικήτας έβαλε υποψηφιότητα για τη δημαρχία. Αρκετοί άνθρωποι δεν
συμβιβάζονται κάνοντας ένα πράγμα στη ζωή τους και
σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Βασίλης Κικίλιας.
Ακόμα και σήμερα νοσταλγεί τις καλοκαιρινές διακοπές στον Γαλησσά της Σύρου όταν ήταν πιτσιρικάς, σε
μια παραλία με είκοσι πόντους άμμο, όπου μπορούσες
να παίζεις ανέμελα. Από τις πιο σημαντικές στιγμές της

ζωής του ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων
με την Εθνική ομάδα. Εκείνη την περίοδο φορούσε τη
φανέλα δύο μέρες μετά τους αγώνες και είχε κρεμάσει
πάνω του το μετάλλιο για μία εβδομάδα. Λατρεύει τον
γιο του και τη γυναίκα του και ταυτόχρονα σιχαίνεται
τους «δήθεν». Έχει μάθει από τον αθλητισμό πως η
αλήθεια φανερώνεται απλόχερα στις τέσσερις γραμμές
του γηπέδου. Όσοι τον ξέρουν καλά τον περιγράφουν
ως αυτοδημιούργητο, ομαδικό, μαχητή, αλλά επίσης
ξεροκέφαλο και ρομαντικό… Ο ίδιος παραδέχεται το
τελευταίο και το μετράει ως αδυναμία του. Το σίγουρο
είναι ότι παίρνει τα ριμπάουντ της πολιτικής στα ίσια,
δεν παίζει ποτέ κάτω από το τραπέζι και για αυτό μπορεί
να περπατά με το κεφάλι ψηλά. Οι στενοί φίλοι του Βασίλη είναι γύρω στα τέσσερα πέντε άτομα, που τον προσφωνούν «πάτερ φαμίλια». Το καλύτερο σας το άφησα
για το τέλος. Αν δεν είχε γίνει μπασκετμπολίστας, θα
ήθελε να γίνει τερματοφύλακας…

Οι δύσκολοι μήνες
του κορονοϊού

Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων

Στην ΑΕΚ

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
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ΘΕΣEIΣ

Το NATO έβαλε πλώρη και για την Ασία

Η
του

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

Σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το διήμερο 29-30
Ιουνίου 2022 απασχόλησε και συνεχίζει να
απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ αλλά
και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Βεβαίως, τα
φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει εύλογα σε δύο
κατευθύνσεις. Πρώτον, στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ σε
σχέση με τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία
και, δεύτερον, στις απλόχερες παροχές της ηγεσίας
της Συμμαχίας και κυρίως του Τζο Μπάιντεν προς
τον Ερντογάν. Παροχές οι οποίες οδηγούν στον επικίνδυνο επανεξοπλισμό της Τουρκίας, γεγονός που
αποτελεί άμεση απειλή για την άμυνα και ασφάλεια
της πατρίδας μας ιδίως σε μια φάση που ο Ερντογάν
ζητά αποστρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων νησιών
του Β.Α. Αιγαίου και ολόκληρης της Δωδεκανήσου,
θέτοντας ταυτόχρονα και ζήτημα κυριαρχίας των εν
λόγω νησιών. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών
είναι εξαιρετικά επιβεβλημένη. Μια στρατιωτικοποίηση η οποία βέβαια είναι νόμιμη, καθώς εδράζεται
στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ που
προβλέπει το αναφαίρετο δικαίωμα αυτοάμυνας.

Διαβάζοντας, όμως, πίσω από τις γραμμές του Κοινού
Ανακοινωθέντος της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το ΝΑΤΟ έχει
βάλει πλέον πλώρη και για την Ασία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας.
Και παρότι η σχετική αναφορά είναι σχεδόν εκ του πλαγίου
στο Κοινό Ανακοινωθέν, αυτή είναι εντελώς ξεκάθαρη στην
υιοθετηθείσα νέα «Στρατηγική Αντίληψη 2022 του ΝΑΤΟ».
Έτσι, στο Κοινό Ανακοινωθέν αφού επισημαίνεται με
νόημα ότι «συναντηθήκαμε εδώ στη Μαδρίτη με πολλούς
από τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Είχαμε πολύτιμες ανταλλαγές απόψεων με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αυστραλίας, … της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της
Κορέας, της Νέας Ζηλανδίας, …» τονίζεται: «Αντιμετωπίζουμε συστημικό ανταγωνισμό από εκείνους, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που
αμφισβητούν τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τις αξίες

μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη που
βασίζεται σε κανόνες» (https://infognomonpolitics.gr
30/6/2022).
Στη συνέχεια το Κοινό Ανακοινωθέν καθορίζει:
«Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: Εγκρίναμε μια νέα Στρατηγική Αντίληψη. Περιγράφει
το περιβάλλον ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Συμμαχία,
επιβεβαιώνει τις αξίες μας και διευκρινίζει τον βασικό σκοπό και τη μεγαλύτερη ευθύνη του ΝΑΤΟ, δηλαδή τη διασφάλιση της συλλογικής μας άμυνας με βάση μια προσέγγιση
360 μοιρών. Καθορίζει περαιτέρω τα τρία βασικά καθήκοντα του ΝΑΤΟ: αποτροπή και άμυνα, πρόληψη και διαχείριση
κρίσεων και συνεργατική ασφάλεια. Στα επόμενα χρόνια,
θα καθοδηγεί το έργο μας στο πνεύμα της διατλαντικής μας
αλληλεγγύης».
Στη δωδεκασέλιδη «Στρατηγική Αντίληψη 2022 του ΝΑΤΟ» σε σχέση με το επίμαχο ζήτημα της Κίνας, το ΝΑΤΟ
ισχυρίζεται ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) εκδήλωσε φιλοδοξίες και «καταναγκαστικές πολιτικές» που αμφισβητούν τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τις αξίες του
ΝΑΤΟ (www.nato.int June 2022).
Επίσης σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, η ΛΔΚ χρησιμοποιεί ένα
ευρύ φάσμα πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών εργαλείων προκειμένου να αυξήσει την παγκόσμια επιρροή
της, ενώ παραμένει αδιαφανής ως προς τη στρατηγική και
τις προθέσεις της. Και αφού το ΝΑΤΟ καταγγέλλει το Πεκίνο για κακόβουλες υβριδικές κυβερνοεπιθέσεις, συγκρουσιακή ρητορική και παραπληροφόρηση που στοχεύει
τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ, παρατηρεί ότι η εν λόγω κινεζική δράση βλάπτει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Κατόπιν η Συμμαχία εντείνει την πολεμική της κατά της Κίνας, την οποία
κατηγορεί επιπλέον ότι επιδιώκει να ελέγξει σημαντικούς
τεχνολογικούς και βιομηχανικούς τομείς καθώς και υποδομές ζωτικής σημασίας αλλά και στρατηγικά υλικά και
εφοδιαστικές αλυσίδες. Και συνεχίζει το αντικινεζικό μπαράζ επισημαίνοντας ότι η Κίνα χρησιμοποιεί την οικονομική μόχλευση για να δημιουργήσει στρατηγικές εξαρτήσεις
και να ενισχύσει την επιρροή της. Ως εκ τούτου, καταλήγει
το ΝΑΤΟ, η Κίνα προσπαθεί «να ανατρέψει τη βασισμένη σε
κανόνες διεθνούς τάξης», συμπεριλαμβανομένου του τομέα του Διαστήματος, του κυβερνοχώρου και της θάλασ-

σας. Και το αντικινεζικό ντελίριο του ΝΑΤΟ μπαίνει στο ψητό καταγγέλλοντας «την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις αλληλοενισχυόμενες
προσπάθειές τους να υπονομεύσουν τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη», γεγονός το οποίο «αντίκειται στις αξίες
και τα συμφέροντα» του ΝΑΤΟ.
Παρά ταύτα η Συμμαχία κάνει ρελάνς και πρόσκαιρο
άνοιγμα προς το Πεκίνο, καθώς στη συνέχεια τονίζει ότι το
ΝΑΤΟ παραμένει ανοιχτό για εποικοδομητική δέσμευση με
τη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης αμοιβαίας διαφάνειας, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων
ασφάλειας της Συμμαχίας. Κατόπιν, όμως, σκληραίνει και
πάλι τη στάση του, επισημαίνοντας ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα
εργαστούν από κοινού υπεύθυνα, ως Σύμμαχοι, για να αντιμετωπίσουν «τις συστημικές προκλήσεις που τίθενται από
τη ΛΔΚ στην ευρωατλαντική ασφάλεια», προκειμένου να
διασφαλίσουν «τη διαρκή ικανότητα του ΝΑΤΟ να εγγυάται
την άμυνα και την ασφάλεια των Συμμάχων». Και κλείνοντας με δεσμεύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και
της ετοιμότητας της Συμμαχίας απέναντι στις τακτικές της
Κίνας να διασπάσει τη Συμμαχία, το ΝΑΤΟ καταλήγει με το
γνωστό «τροπάρι» ότι θα υπερασπιστεί τις κοινές του αξίες
και τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας.
Η Κίνα βέβαια δεν έχασε την ευκαιρία και με σκληρή
ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι «έχει βάψει τα χέρια του με το αίμα
των λαών όλου του κόσμου» (www.globaltimes.cn
1/7/2022), τονίζοντας μάλιστα με νόημα ότι «ο κινεζικός
λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι πριν από 23 χρόνια το ΝΑΤΟ
υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διέπραξε το έγκλημα του βομβαρδισμού της κινεζικής πρεσβείας στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας», για να κλείσει με νόημα
ότι «τώρα το ΝΑΤΟ επεκτείνει τα πλοκάμια του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε μια προσπάθεια εξαγωγής στην
περιοχή αυτή της ψυχροπολεμικής λογικής και της αναπαραγωγής της αντιπαράθεσης των μπλοκ και στην Ασία»
(www.globaltimes.cn 1/7/2022).
Είναι λοιπόν προφανές ότι «πλησίασ’ η ώρα, αρχίζει το
ματς» και στην Ασία.

Θεραπεύστε τον εθισμό σας στο Xanax

O

ταν ένα άτομο συμβιβαστεί με τους κινδύνους της εξάρτησής του από το Xanax, η διακοπή της χρήσης του μπορεί να προκαλέσει
περισσότερο κακό παρά καλό. Αυτό συμβαίνει
επειδή το σώμα έχει προσαρμοστεί στις επιδράσεις
αυτού του φαρμάκου και μπορεί να είναι επιρρεπές
σε συμπτώματα στέρησης, όπως δυσκολία στον
ύπνο, κρίσεις πανικού, επιδείνωση του άγχους,
απώλεια βάρους, ακόμη και σκέψεις αυτοκτονίας.
Επιπλέον, ένας ασθενής μπορεί να μπερδέψει το άγχος που προκύπτει από τη στέρηση με την επανεμφάνιση του άγχους που αρχικά αντιμετώπιζε παίρνοντας
Xanax. Αυτό μπορεί να παγιδέψει τους ανθρώπους στον
κύκλο του εθισμού, καθώς συνεχίζουν να λαμβάνουν
Xanax για να θεραπεύσουν το σύμπτωμα στέρησης.
Για την ασφαλή αντιμετώπιση του εθισμού στο Xanax,
οι ακόλουθες μέθοδοι είναι συχνά αποτελεσματικές.

Σταδιακή μείωση
Για να συνηθίσετε το σώμα με ασφάλεια στη διακοπή
του Xanax, ένα αποτελεσματικό μέτρο που πρέπει να
λάβετε είναι η σταδιακή μείωση.
Για να διασφαλιστεί ότι αυτό γίνεται σωστά, θα πρέπει
να πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση ενός γιατρού.
Υποκατάστατο
Οι πιθανότητες εμφάνισης εξάρτησης με τη χρήση
του φαρμάκου είναι μεγάλες. Αυτό τείνει να επιδεινώσει τα συμπτώματα στέρησης.
Η υποκατάσταση σε συνδυασμό με τη μείωση της δόσης βοηθά στη διαδικασία της διαχείρισης του εθισμού
στο Xanax.
Θεραπεία
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως, για παράδειγμα, η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT), μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό αυτών των παρα-

γόντων διερεύνησης υγιεινότερων εναλλακτικών λύσεων για τη διαχείρισή τους.
Η ψυχοθεραπεία μπορεί επίσης να διδάξει τρόπους
για την αποφυγή υποτροπής στη χρήση του Xanax,
υγιεινές τακτικές για την αντιμετώπιση των στρεσογόνων παραγόντων της ζωής και αποτελεσματικούς τρόπους χειρισμού των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων με άλλους.
Το Xanax μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ανακούφιση από το άγχος. Ωστόσο, η συνεχής χρήση του
μπορεί να γίνει μια ολισθηρή κατάσταση που οδηγεί σε
εξάρτηση. Ο εθισμός στο Xanax είναι ένα κοινό αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του φαρμάκου, αλλά αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας τα
σωστά μέτρα. Για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνονται τα
σωστά βήματα όταν ελέγχετε αυτόν τον εθισμό, είναι
πάντα σκόπιμο να συμβουλευτείτε πρώτα έναν ειδικό.

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνταγματολόγος, μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ο

συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος,
μέλος της ΚΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρώην
ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για τη συμπεριφορά
του εκλογικού σώματος την πρώτη Κυριακή με την
απλή αναλογική και το πώς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής. Καταλογίζει βαριά
λάθη στην κυβερνητική πολιτική και εξηγεί τις αιτίες που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τους
λόγους που τον οδήγησαν να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά με το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, δεν κρύβει την απαισιοδοξία του, ωστόσο όμως σημειώνει με νόημα ότι «δεν μπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης ευρείας συνεργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα,
αν έχουμε ένα απευκταίο “θερμό επεισόδιο” στα
Ελληνοτουρκικά».
στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

Αν δεν υπάρξουν ανατροπές, ποια είναι τα
στοιχεία που οδηγούν τον πρωθυπουργό στο
να μην εξαντλήσει την τετραετία;
Η κυβέρνηση έχει διαπράξει βαριά λάθη στην οικονομική της ιδίως πολιτική τα τελευταία τρία χρόνια, οι συνέπειες των οποίων μόλις που αρχίζουν
τώρα να γίνονται αισθητές από την κοινωνία. Η
υπερμεγέθης δημοσιονομική επέκταση των περισσότερων από 40 δισ. στη διετία της έξαρσης της Covid-19 επιβάρυνε υπέρογκα το δημόσιο χρέος, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο πραγματικό όφελος
για τους μη έχοντες. Έτσι σήμερα δεν υφίστανται
πια επαρκείς εφεδρείες σε δημοσιονομικά «πυρομαχικά» ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τους πολίτες που δοκιμάζονται από την
έκρηξη του πληθωρισμού. Εξάλλου, η πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση επιδεινώνεται σε ό,τι αφορά τη χώρα μας από το γεγονός ότι δεν έχει γίνει
επαρκής προσπάθεια συνολικά την τελευταία δεκαετία για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Αντίθετα, εμπιστευτήκαμε υπερβολικά
το ρωσικό φυσικό αέριο και τώρα η χώρα πληρώνει
τις συνέπειες. Και επειδή όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και σε συνολική ανατροπή του πολιτικού
σκηνικού μέσα στον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα
του 2022-23, είναι πολύ πιθανές οι πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη συμπεριφορά
του εκλογικού σώματος την πρώτη Κυριακή με
την απλή αναλογική;
Ενδέχεται η καλλιέργεια στο εκλογικό σώμα τής
(δικαιολογημένης) πεποίθησης ότι η πρώτη Κυριακή είναι ένα είδος προκριματικού απλώς αγώνα να
δημιουργήσει μια ψυχολογία χαλαρής ψήφου και
έτσι να ενισχυθούν τα μικρότερα κόμματα σε σχέση
με την εικόνα που προκύπτει σήμερα από τις δημοσκοπήσεις.

«Δεν αποκλείω
ευρεία συνεργασία
για κάποιο διάστημα»
Θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της πρώτης
εκλογικής διαδικασίας τις δεύτερες κάλπες;
Προφανώς θα επηρεάσει, αφού η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι σε νέες εκλογές, λίγους μήνες
μετά τις προηγούμενες, το πρώτο κόμμα πάντα ενισχύεται σε βάρος των υπολοίπων (πχ, η Ένωση
Κέντρου τον Νοέμβριο του 1963 πήρε 42% με 1,9
εκατ. ψήφους και τον Φεβρουάριο του 1964 έφθασε στο 53% με 2,4 εκατ.).
Υπάρχουν ρεαλιστικές προϋποθέσεις για την
επίτευξη πολιτικών συνεργασιών;
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναπτυγμένη κουλτούρα κυβερνητικών συνεργασιών. Σε όλη την περίοδο
από τη Μεταπολίτευση του 1974 έως σήμερα οι κυβερνήσεις συνεργασίας αποτελούν την εξαίρεση
και μάλιστα κυρίως εμφανίστηκαν στα χρόνια της
μεγάλης έντασης της οικονομικής κρίσης από το
2011 και μετά. Ακόμη χειρότερα, η μετέπειτα εκλογική τύχη του ελάσσονος εταίρου των κυβερνήσεων αυτών δεν ήταν καλή. Δεν μπορεί να αποκλειστεί πάντως το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης ευρείας συνεργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα,
αν έχουμε ένα απευκταίο «θερμό επεισόδιο» στα
Ελληνοτουρκικά.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από τον
ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ;
Πρόκειται για δύο ξεχωριστά γεγονότα, μεταξύ
των οποίων μεσολαβεί μια πενταετία. Αποχώρησα
το 2017 από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως είχα
διαφωνήσει σε σειρά κρίσιμων πολιτικών επιλογών, όπως η προσέγγιση Βαρουφάκη στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές την άνοιξη του 2015, το
δημοψήφισμα του Ιουλίου του ίδιου έτους, ο νόμος

Παππά για την τηλεόραση, οι ευνοιοκρατικοί διορισμοί τύπου Καρανίκα κ.ά. Στη συνέχεια έμεινα επί
χρόνια εκτός κομματικών γραμμών και την άνοιξη
του 2022 προσχώρησα στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, επειδή
βλέπω ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινάει με την
εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του
κόμματος ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για τη χώρα. Ο τόπος χρειάζεται μια πραγματικά προοδευτική πρόταση για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής
εξουσίας, με αποδόμηση του πελατειακού συστήματος και με την οικοδόμηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους του 21ου αιώνα, το οποίο θα
συνδυάζει ισόρροπα τους στόχους της οικονομικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης/αναδιανομής. Την πρόταση αυτή ετοιμάζεται να υποβάλει στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προς
τον ελληνικό λαό, σε αντιδιαστολή και αντιπαράθεση προς τον ελιτισμό της ΝΔ και τη δημαγωγία του
ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα άλλωστε τα δύο αυτά
κόμματα εκφράζουν τη δεξιά και την αριστερή εκδοχή της συντήρησης του υφιστάμενου πελατειακού συστήματος, που λειτουργεί απαγορευτικά
για την πρόοδο της χώρας.
Πού θα είστε υποψήφιος;
Δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες στον χώρο της
πολιτικής. Η μόνη επιδίωξή μου είναι να βοηθήσω,
στο μέτρο των δυνάμεών μου, την προσπάθεια του
Νίκου Ανδρουλάκη, επικεφαλής μιας νέας γενιάς
ανθρώπων που δεν είχαν ανάμειξη στην άσκηση
εξουσίας στο παρελθόν, να ανοίξει έναν βιώσιμο
νέο δρόμο για την πατρίδα. Το ζήτημα μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητάς μου είναι δευτερεύον και θα
αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα του κόμματος
όταν έρθει η ώρα.
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θες τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
έλαβαν το mail από το Οργανωτικό Γραφείο του κόμματος, με
το οποίο καλούνται όσοι θα
ήθελαν να είναι υποψήφιοι για τις επικείμενες εκλογές -του φθινοπώρου- να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Η εγκύκλιος αναφέρει πως μέχρι και τις 11 του
Ιούλη θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι
υποψηφιότητες για τις κατά τόπους περιφέρειες, ενώ όπως τονίζεται θα τηρηθεί η
ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων.
Μάλιστα, όσοι είναι συντονιστές Οργανώσεων Μελών ή Νομαρχιακών Επιτροπών και θέλουν να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν της θέσης τους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως όντως θα επιλεχθούν για την
υποψηφιότητα.
Οι υποψήφιοι στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πάρα πολλοί και ήδη τα στελέχη πρώτης
γραμμής, όπως Τζανακόπουλος, Αχτσιόγλου, Σπίρτζης, Ραγκούσης, Παππάς,
Σκουρλέτης, Φίλης, Βούτσης, Τσακαλώτος, ετοιμάζουν την «παρέα» που θα στηρίξουν, ποιοι «θα πριμοδοτηθούν», δηλαδή, με σταυρούς από τα μεγαλοστελέχη σε
διάφορες περιφέρειες από τους μηχανισμούς που διατηρούν εκεί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκινά η κατάρτιση
των ψηφοδελτίων

«Κακή πασοκοποίηση»
«Η υποδοχή νέων μελών συνεχίζεται,
έχοντας πια πάρει μια κακής μορφής πασοκοποίηση, όπως τότε με τις συνεστιάσεις των κομματικών παραγόντων του
ΠΑΣΟΚ του Σημίτη», αναφέρουν κύκλοι
του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως δεν
φτάνει να είναι κάποιος σε μια πλατεία και
να περιμένει τον πολίτη να πάει εκεί, πρέπει ο ίδιος να πάει να βρει τον πολίτη, να
τον «ψήσει» για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος και για τις λύσεις που
μπορεί να δώσει στα σημερινά αδιέξοδα
της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα
εκτιμούν πως ο κόσμος θα δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη ευκαιρία διακυβέρνησης, όχι μόνο γιατί έχει φτάσει στα όριά

του με τις πολιτικές πρακτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και γιατί η μόνη σοβαρή πρόταση που ακούγεται αυτήν τη
στιγμή είναι η πρόταση κυβέρνησης συνεργασίας από τον Τσίπρα, λύση που θα
βγάλει τη χώρα από την ταλαιπωρία αλλεπάλληλων εκλογικών διαδικασιών και θα
δημιουργήσει κυβερνητική σταθερότητα
στη χώρα.

Υπόθεση Novartis:
«Στο τέλος πάλι θα εκτεθούν»
Στην Κουμουνδούρου επικρατεί ικανοποίηση μετά το αμετάκλητο βούλευμα

του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο αναφέρει πως ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η
πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη παραπέμπονται σε δίκη για παράπλευρες πτυχές της
υπόθεσης Novartis και όχι για την έκθεση
σε δίωξη των δέκα πολιτικών προσώπων.
«Πάλι βιάστηκαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και μάλιστα έβαλαν και τον Οικονόμου να κάνει δηλώσεις δημοσίως. Στο
τέλος και πάλι θα εκτεθούν», σημειώνουν
πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης

στην «Political», επισημαίνοντας το φιάσκο με τις λανθασμένες διαρροές για το
κατηγορητήριο Παπαγγελόπουλου και
Τουλουπάκη.

Η Κουμουνδούρου θυμίζει
εποχές με τις συνεστιάσεις
των κομματικών παραγόντων
από το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη,
λένε οι σκληροπυρηνικοί

Άδωνις: Το 2018 τουρκική εταιρεία κατοχύρωσε το Aegean
Πληρωμένη απάντηση έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ο Άδωνις Γεωργιάδης για την αποστροφή
του σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι αν ήταν
εκείνος στη Μαδρίτη και μάθαινε για την
υπόθεση «Turkaegean» θα επέστρεφε με
τα πόδια στην Αθήνα. «Δεν ξεκινάει ο Τσίπρας να πάει καλύτερα με τα πόδια από την
Κουμουνδούρου στο Σούνιο που έχει και μια
ωραία βίλα να κάνει καμιά βουτιά;», αναρωτήθηκε
σκωπτικά ο Α. Γεωργιάδης.

Καταλόγισε, δε, υποκρισία στον ΣΥΡΙΖΑ για
την προσπάθειά του να του χρεώσει την υπόθεση κατ’ αποκλειστικότητα. «Μένω έκπληκτος από την υποκρισία σας. Ακροδεξιό με λέγατε και από χθες Τουρκοάδωνι.
Γιατί; Χάσαμε το Αιγαίο; Όχι. Ετέθη θέμα
εθνικής κυριαρχίας; Όχι. Κανείς δεν μου
είπε τίποτα, το έμαθα από τα ΜΜΕ. Για αυτό
διέταξα ΕΔΕ», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης
και επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση πως

και το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τουρκική
εταιρεία κατοχύρωσε τον όρο «Aegean» έως το
2028. Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης,
το εμπορικό σήμα κατοχυρώθηκε στον ίδιο ακριβώς οργανισμό.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δικαστική εξέλιξη της
υπόθεσης Novartis, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την απόδειξη της σκευωρίας, χαρακτηρίζοντας «ηθική δικαίωση ότι υπήρξε από τη δικαιοσύνη
το συμπέρασμα πως έγινε σκευωρία».
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Έμφραγμα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προκαλούν κορονοϊός και απεργίες
Οι απεργίες, οι ελλείψεις προσωπικού και η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού προκαλούν «έμφραγμα» στα ευρωπαϊκά
αεροδρόμια, ταλαιπωρώντας χιλιάδες ταξιδιώτες εν μέσω της
θερινής τουριστικής περιόδου.
Χάος επικρατεί σε πολυσύχναστα αεροδρόμια στην Ευρώπη
και τις ΗΠΑ εξαιτίας των απεργιών του προσωπικού αεροπορικών εταιρειών και των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού
με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ακυρώσεις εκατοντάδων
πτήσεων.
Σε απεργία διαρκείας έχουν κατέβει πιλότοι και πληρώματα
στην Ισπανία, ενώ αναστάτωση επικρατεί στο Χίθροου του Λονδίνου μετά την ακύρωση 30 πτήσεων. Τα αεροδρόμια του Παρισιού
ακυρώνουν το 17% των πτήσεων, ενώ ανάλογα προβλήματα πα-

ρουσιάζονται σε Δουβλίνο, Αμβούργο, Ντίσελντορφ και Βιέννη.
Η απεργία των εργαζομένων της Ryanair στην Ισπανία ακολουθεί αυτή των συναδέλφων τους σε Βέλγιο, Πορτογαλία, Γαλλία
και Ιταλία το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια
υπέστησαν απεργίες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την έντονη ταξιδιωτική ζήτηση και τις
ελλείψεις προσωπικού, που προκαλούνται εν μέρει από την
Covid-19, για να πιέσουν για υψηλότερους μισθούς.
Οι αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις από τα προγράμματά τους λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς δεν προσέλαβαν εγκαίρως αρκετούς εργαζομένους για να ανταποκριθούν
στην αυξημένη ζήτηση για διεθνή ταξίδια, μετά την πανδημία.

Πύραυλος σε πολυκατοικία
με 19 άμαχους νεκρούς

Α

λλο ένα ανθρώπινο δράμα
εκτυλίχθηκε χθες στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας που
χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους κοντά στο λιμάνι της Οδησσού
στη Νότια Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κίεβο, από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άμαχοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά.
Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι στόχευσε πολίτες, ενώ το Βερολίνο μίλησε για «έγκλημα
πολέμου», τονίζοντας ότι ο Πούτιν «πρέπει
να λογοδοτήσει».
Ένα τμήμα μιας πολυκατοικίας εννέα
ορόφων καταστράφηκε ολοσχερώς από
πύραυλο, ενώ πλήγματα υπέστησαν και
δύο θερινές κατασκηνώσεις κοντά στο
στρατηγικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έφτασαν στο Λισιτσάνσκ, που αποτελεί το τελευταίο οχυρό των Ουκρανών
στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ στα ανατολικά της χώρας.
Η πτώση του Λισιτσάνσκ, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σημάνει και την ολοκληρωτική κατάκτηση της περιφέρειας του Λουγκάνσκ από τους εισβολείς, δηλαδή της πιο
ανατολικής περιφέρειας της Ουκρανίας.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε χθες την
Ουκρανία να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει την υποστήριξη των
«27» στον μακρύ δρόμο, όπως είπε, προς
την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτισε την
υιοθέτηση από την Ουκρανία ενός νόμου
που έχει στόχο να σταματήσει «την υπερβολική επιρροή των ολιγαρχών στην οικο-

νομία», όμως ζήτησε «την εφαρμογή του
με νομικά στέρεο τρόπο».

Τι ζήτησε η Φον ντερ Λάιεν
Η Φον ντερ Λάιεν ζήτησε την υιοθέτηση
«ενός νόμου για τα μέσα ενημέρωσης που
να καθιστά την ουκρανική νομοθεσία συμβατή με τις προδιαγραφές της ΕΕ». Οι ηγέτες των «27» χορήγησαν στις 23 Ιουνίου
στην Ουκρανία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας.
«Ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί θα
είναι μακρύς, όμως η Ευρώπη θα είναι
στο πλευρό σας σε κάθε στάδιο για όσο
χρόνο χρειαστεί, από αυτές τις σκοτεινές
μέρες του πολέμου μέχρι τη στιγμή που
θα διαβείτε το κατώφλι της Ευρωπαϊκής
Ένωσής μας», υποσχέθηκε η πρόεδρος
της Κομισιόν.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν
όταν η σημαία της ΕΕ μεταφέρθηκε στην
αίθουσα της Ολομέλειας της ουκρανικής
Βουλής και τοποθετήθηκε δίπλα στην ουκρανική στην έδρα. «Τώρα δεν είμαστε
πλέον κοντά. Τώρα είμαστε μαζί», είπε ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
στο Κοινοβούλιο, χαιρετίζοντας το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της σχέσης της χώρας
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ρώσοι ισοπέδωσαν
πολυκατοικία στην Οδησσό Τρία παιδιά ανάμεσα
στα θύματα - Για έγκλημα
πολέμου μίλησε το Βερολίνο

Το ραδιοτηλεοπτικό
της Τουρκίας έριξε
μαύρο στην DW
και τη VofA
Το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό
Συμβούλιο της Τουρκίας (RTÜK)
απέκλεισε την πρόσβαση στην
τουρκική υπηρεσία του αμερικανικού κρατικού δικτύου Voice of
America και του γερμανικού δημόσιου δικτύου Deutsche Welle,
διότι δεν υπέβαλαν αιτήσεις για
να τους χορηγηθούν άδειες μετάδοσης περιεχομένου, όπως απαιτεί ο τουρκικός εποπτικός φορέας των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, όπως
δήλωσε μέλος του.
Το RTÜK ανακοινώνει συχνά πρόστιμα σε ΜΜΕ που επικρίνουν την
κυβέρνηση Ερντογάν. Τα περισσότερα ΜΜΕ με απήχηση στην
Τουρκία είναι προσκείμενα στην
κυβέρνηση και η κάλυψή τους είναι ευνοϊκή για τον Ερντογάν. Αρκετοί Τούρκοι καταφεύγουν σε
εναλλακτικές πηγές, ορισμένες
στο εξωτερικό, και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για
να ενημερώνονται.
Ο διάλογος στο τουρκικό κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο
που αφορά τα ΜΜΕ, το οποίο οι
αντίπαλοι της κυβέρνησης
έχουν βαφτίσει «νόμο για τη
λογοκρισία», αναβλήθηκε μέχρι το φθινόπωρο. Η Τουρκία
βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης σε ό,τι αφορά τον αριθμό
των δημοσιογράφων που βρίσκονται στις φυλακές.
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Στο… σκαμνί
Τουλουπάκη και
Παπαγγελόπουλος

Σ

το εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου θα καθίσουν ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η
Ελένη Τουλουπάκη, καθώς ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός και η
πρώην εισαγγελέας θα δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες σε βάρος των πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ Κουρουμπλή και Ξάνθου αλλά και τριών εισαγγελέων για παρεμβάσεις στο έργο τους.
Συγκεκριμένα, ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται ως ηθικός αυτουργός για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσία, με φερόμενη ως αυτουργό
την πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη
Τουλουπάκη για τη μη αμελλητί αποστολή
στη Βουλή μήνυσης τριών βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) το 2017, με την οποία είχαν καταγγείλει τον τότε υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον τότε υφυπουργό Ανδρέα Ξάνθο για τη μη τιμολόγηση
φαρμάκων το 2015.
Παράλληλα, ο πρώην υπουργός θα δικαστεί και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο προέκυψε
μετά τις καταγγελίες των εισαγγελέων
Παναγιώτη Αθανασίου, Ελένης Ράικου και
Γεωργίας Τσατάνη για παρεμβάσεις στο
έργο τους που αφορούσε τον χειρισμό σημαντικών υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας
Ελένη Ράικου χειριζόταν την υπόθεση
Novartis προτού την αναλάβει η Ελένη
Τουλουπάκη, καθώς παραιτήθηκε πριν
από την ενοχοποίηση των πολιτικών προσώπων. Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου είχε δεχτεί παρεμβάσεις, όπως ο
ίδιος είχε αναφέρει, από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης για φορολογικούς ελέγχους πριν από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ενώ η εισαγγελέας Γεωργία Τσατάνη είχε μιλήσει
για παρεμβάσεις στην υπόθεση του αποβιώσαντος Ανδρέα Βγενόπουλου.

Γιατί παρότρυνε τη Ράικου
Όσον αφορά τώρα την υπόθεση με την
πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου, που είχε πάρει μάλιστα και μεγάλες
διαστάσεις, ο πρώην υπουργός Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος την παρότρυνε, κατά

την περίοδο που διενεργούσε προκαταρκτική εξέταση για τυχόν διάπραξη των
αδικημάτων της απιστίας, της δωροληψίας και της δωροδοκίας από πρόσωπα
που εμπλέκονταν στην έγκριση τιμολόγησης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων της εταιρείας Novartis, να διαβιβάσει τον φάκελο για την
εταιρεία στη Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
Όπως είχε καταγγελθεί, ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος της είχε τηλεφωνήσει
στις αρχές Μαρτίου του 2017 και της ζήτησε να προχωρήσει στην παραπάνω ενέργεια χωρίς να υπάρχουν στοιχεία κατά πολιτικών προσώπων. Μάλιστα, ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος, όταν πληροφορήθηκε
από την εισαγγελέα ότι κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να γίνει καθώς δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό, ο πρώην υπουργός την παρότρυνε να κατασκευάσει στοιχεία.
Η πρώην εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη παραπέμφθηκε με οριακή πλειοψηφία

3-2 να δικαστεί για το κακούργημα της
κατάχρησης εξουσίας που αφορά τη δικογραφία Ξανθού - Κουρουμπλή.
Παράλληλα, το πενταμελές δικαστικό
συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου αποφάσισε τη μη παραπομπή του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου για το βασικό κομμάτι
της υπόθεσης της Novartis, που είχε να
κάνει με τη στοχοποίηση των δέκα πολιτικών προσώπων.

Ο πρώην αν. υπουργός Δικαιοσύνης
και η πρώην εισαγγελέας
Διαφθοράς παραπέμπονται
στο ειδικό δικαστήριο για
την υπόθεση με τις καταγγελίες
σε βάρος Κουρουμπλή, Ξάνθου
και τριών εισαγγελέων
για παρεμβάσεις στο έργο τους

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Φιλιππίδης μετά το εγκεφαλικό που υπέστη
Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του Πέτρου
Φιλιππίδη με την επιβολή περιοριστικών όρων αποφάσισε
ομόφωνα χθες το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκιση του ηθοποιού
ξεκίνησε μετά την εισήγηση της εισαγγελέως, η οποία έκρινε
ότι πλέον ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είναι επικίνδυνος για να
τελέσει παρόμοια αδικήματα, καθώς είναι ανεπιθύμητος
στον τόπο δράσης του και οι συνεργάτιδές του είναι υποψιασμένες. Έτσι πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος ο ηθοποιός, ο
οποίος δεν παρέστη χθες στο δικαστήριο, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Προς αντικατάσταση της προ-

σωρινής κράτησης η εισαγγελέας εισηγήθηκε απαγόρευση
εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της
περιοχής του και καταβολή εγγυοδοσίας 50.000 ευρώ.
Η έδρα του δικαστηρίου συνεδρίασε και λίγη ώρα αργότερα συντάχτηκε ομοφώνως με την εισήγηση του εισαγγελέα,
με τη μόνη διαφορά ότι τοποθέτησε την εγγύηση, η οποία
πρέπει να καταβληθεί εντός δέκα ημέρων, στις 20.000 ευρώ.
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου,
ο κατηγορούμενος ηθοποιός δεν είναι ύποπτος φυγής και
με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει κίνδυνος να τελέσει
νέα αδικήματα. Στο άκουσμα της απόφασης, η σύζυγος και
ο γιος του ηθοποιού, που βρίσκονταν στην αίθουσα, ξέσπασαν σε λυγμούς.
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Καισαριανή: Απείλησαν με μαχαίρι και λήστεψαν ανηλίκους σε προαύλιο σχολείου
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με δράστες και θύματα
ανηλίκους, με το πιο πρόσφατο στη… λίστα να λαμβάνει, μάλιστα,
χώρα σε προαύλιο χώρο σχολείου της Καισαριανής. Όλα συνέβησαν περί τις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης (29/6), με δράστες έναν
17χρονο (σ.σ.: ενηλικιώνεται σε λίγες ημέρες) και ένα ακόμη άτομο παρόμοιας ηλικίας.
Εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σημείο τρεις φίλοι-μαθητές του
συγκεκριμένου σχολείου (σ.σ.: δύο 13χρονοι και ένας 14χρονος),
οι οποίοι έπαιζαν, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκαν μπροστά
τους οι επίδοξοι ληστές. Ο 17χρονος και ο συνεργός του προσέγγισαν τους μικρούς φίλους και με χρήση λεκτικής και σωματικής
βίας, αλλά και με την απειλή μαχαιριού, τους ακινητοποίησαν.
Στόχος τους, να αρπάξουν τα κινητά τηλέφωνα και όσα χρήματα

Ω

ς ένα από τα δυνατά ονόματα
στον χώρο της αθηναϊκής νύχτας χαρακτηρίζεται ο 35χρονος ΒΤ, ο οποίος συνελήφθη
από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής ως
«εγκέφαλος» αρπαγής ενός 33χρονου
από την περιοχή της Βούλας.

είχαν πάνω τους. Οι τρεις ανήλικοι μαθητές δεν προέβαλαν αντίσταση και παρέδωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και το χαρτζιλίκι
που είχαν πάνω τους, με τους δύο «αμούστακους» ληστές να
φεύγουν προς το Σκοπευτήριο.
Αμέσως μετά τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους πήγαν στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κατήγγειλαν το περιστατικό και
ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Αστυνομικοί
του Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής ύστερα από μία ώρα εντόπισαν έναν 17χρονο (σ.σ.: τον οποίον αναγνώρισαν ως δράστη οι
ανήλικοι) και του πέρασαν χειροπέδες. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι ο 17χρονος έχει συλληφθεί ξανά κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και μάλιστα έδινε το «παρών» στο Τμήμα ΑσφαΠαπ.
λείας της περιοχής του.

«Απαγωγή της τίγρης»
με… υπογραφή «νονού»

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Όλα συνέβησαν πριν από λίγα 24ωρα
και συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας
(27/6), την ώρα που ο 33χρονος ήταν μαζί
με τη σύζυγό του. Οι τέσσερις δράστες τον
προσέγγισαν ενώ ήταν στο ΙΧ αυτοκίνητό
τους, χρησιμοποίησαν σωματική βία και
ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser)
για να ακινητοποιήσουν τον 33χρονο, ενώ
με την απειλή μαχαιριού τον ανάγκασαν
να μπει στο δικό τους όχημα. Μια «απαγωγή της τίγρης» είχε μόλις ξεκινήσει, με τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο νεαρός
επιχειρηματίας είχε μια χρηματική οφειλή προς τον 35χρονο άνθρωπο της αθηναϊκής νύχτας. Μέσα σε λίγη ώρα, οι δράστες της αρπαγής επικοινώνησαν με την
οικογένεια του θύματος και ενημέρωσαν
ότι απαιτούν 15.000 ευρώ μετρητά για την
εξόφληση χρέους που είχε ο 33χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η «απαγωγή της τίγρης» διήρκεσε τρεις με τέσσερις ώρες, ενώ ο νεαρός επιχειρηματίας
απελευθερώθηκε στην περιοχή της Γλυφάδας, αφού πρώτα συγγενικό του πρόσωπο κατέβαλε το χρηματικό ποσό των
10.000 ευρώ.

Βαρύτατο το ποινικό μητρώο του ενός
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 35χρονο ΒΤ και

τον συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης
(29/6) στη Γλυφάδα, ενώ συνεχίζονται οι
έρευνες για τους συνεργούς του. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι πρόκειται για άτομο με
πολύ βαρύ ποινικό φάκελο, καθώς σε ηλικία 17 ετών δολοφόνησε εν ψυχρώ έναν
συνομήλικό του, συνελήφθη και εξέτισε
ποινή κάθειρξης. Όταν βγήκε από τη φυλακή, άρχισε να κινείται στους χώρους
της αθηναϊκής νύχτας (σ.σ.: πρόκειται για
άτομο με εντυπωσιακή σωματική διάπλαση), ενώ το όνομά του περιλαμβάνεται σε
δικογραφίες για υποθέσεις εκβιασμών,

εμπορίας ναρκωτικών και οπλοκατοχής.
Ωστόσο, η πιο… εντυπωσιακή καταγραφή στο ποινικό του μητρώο αφορά τη συμμετοχή του στο ριφιφί που είχε γίνει στο
θησαυροφυλάκιο τράπεζας στην Καλαμάτα το 2004, με λεία 6 εκατ. ευρώ. Η σύλληψη του έγινε το 2020 μαζί με άλλα 10 άτομα. Όσον αφορά την «απαγωγή της τίγρης», πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη μέθοδο που στόχο έχει οι δράστες να
πάρουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν μέσα σε λίγες ώρες και στη συνέχεια
να απελευθερώσουν το θύμα τους. Για αυ-

τό και σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται αρπαγή!

Οι δράστες άρπαξαν
επιχειρηματία που -σύμφωνα
με πληροφορίες- είχε οφειλές
σε άνθρωπο της αθηναϊκής
νύχτας και απαίτησαν 15.000
ευρώ για να τον ελευθερώσουν
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KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μ

ια ενδιαφέρουσα πανελλαδική έρευνα για τον τρόπο
που οι Έλληνες κρίνουν την
κλιματική αλλαγή πραγματοποίησε η Focus Bari - YouGov ως μέλος
της σύμπραξης «Green Wellbeing», που
υποστηρίζεται από τη ΜΚΟ Iasis, την Ομοσπονδία Αργώ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο
και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 6 έως 15 Μαΐου σε δύο μεγάλα
«κύματα» σε συνολικό δείγμα 2.000 Ελλήνων 18-64 ετών.
Η πλειονότητα των Ελλήνων αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα του πλανήτη αλλάζει
δραστικά (το 52% λέει «πολύ» και το 33%
«αρκετά», ενώ μόνο ένα 5% είναι «αρνητές» της ύπαρξης κλιματικής αλλαγής),
αποτελώντας έναν μεγάλο κίνδυνο για την
ανθρωπότητα, του οποίου οι επιπτώσεις
είναι ήδη ορατές και θα είναι ακόμη μεγαλύτερες στο άμεσο μέλλον.
Την ίδια στιγμή και οι Έλληνες αντιλαμβάνονται τον μεγάλο κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής για τον πλανήτη (το 58% το
θεωρεί «πολύ σοβαρό πρόβλημα» και το
29% «αρκετά σοβαρό» για τη Γη), θεωρούν
μικρότερο τον κίνδυνο για τη χώρα μας (το
38% και το 40% απαντούν «πολύ» και «αρκετά σοβαρό» αντίστοιχα) και ακόμη μικρότερο για την περιοχή που κατοικούν
(27% και 39% αντίστοιχα), πράγμα που
ίσως δεν κινητοποιεί άμεσα αρκετά μεγάλες ομάδες του πληθυσμού.

Ποιους θεωρούν υπαιτίους
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες στην

Ένας στους πέντε διατηρεί
κιτ έκτακτης ανάγκης
(48%) λένε ότι δεν κάνουν ντους για πάνω
από πέντε λεπτά, ενώ ένα άλλο 21% σκοπεύει να το κάνει. Το 44% λέει ότι προτιμά
τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατό αντί για το αυτοκίνητο.
Ένα από τα σημαντικότερα ίσως συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για
μια μελλοντική έκτακτη κρίση, πάνω από
ένας στους πέντε (22%) διατηρεί κιτ έκτακτης ανάγκης με φακό, ραδιόφωνο, κουβέρτες και κιτ πρώτων βοηθειών, ενώ ένα
ακόμη 46% θέλει να κάνει το ίδιο. Ένα
ανάλογο ποσοστό (21%) λέει ότι έχει ήδη
κάνει προετοιμασία σχεδίου εκκένωσης
σε περίπτωση φυσικού κινδύνου, ενώ ένα
ακόμη 42% σκοπεύει να το κάνει.
έρευνα για τους υπαιτίους της κλιματικής
αλλαγής που κατά κύριο λόγο θεωρούνται
η ιδιωτική βιομηχανία και οι αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ εκείνοι που θεωρούνται
ως υπεύθυνοι για την αντιμετώπισή της είναι πρωτίστως η κυβέρνηση και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ακόμη, ένα μεγάλο μέρος
των Ελλήνων πιστεύει πως η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα
επηρεάζουν την ψυχική υγεία και τη σωματική ευεξία των ανθρώπων. Συγκριτικά

με τους άνδρες οι Ελληνίδες δείχνουν πιο
ευαισθητοποιημένες ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη ολιστική υγεία και ευεξία.
Ενθαρρυντικές είναι και οι απαντήσεις
που αφορούν την υιοθέτηση συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς
το 78% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν δηλώνει ότι κάνει ανακύκλωση χαρτιού, το
77% αγοράζει νέες συσκευές που είναι
ενεργειακά αποδοτικές, σχεδόν οι μισοί

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι
ο ένας στους δύο Έλληνες
αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο
και το 21% έχει κάνει σχέδιο
εκκένωσης σε περίπτωση
φυσικού κινδύνου
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Τα πάντα για τον προσωπικό γιατρό

Ξ

εκίνησαν από χθες οι εγγραφές
των πολιτών στον προσωπικό γιατρό, που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, μια από τις βασικές
αλλαγές είναι ο τρόπος παραπομπής των
ασθενών στους ειδικούς γιατρούς αλλά και
στα νοσοκομεία, ενώ ορίζονται δύο τρόποι
παραπομπής σε ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία.

Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών
παρέχονται εντός των δημόσιων μονάδων
ΠΦΥ των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών
ΠΦΥ, της έδρας των Τοπικών Ομάδων Υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον.

Η διαδικασία
Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη
γονική μέριμνα, ενώ αν ο πολίτης τελεί
υπό δικαστική συμπαράσταση, όλες οι
απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από
τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών είτε από το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ,
τους προσωπικούς ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύναται να προσδιοριστούν μεταγενέστερα με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.

Τα κίνητρα
Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1ης/1/2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε Δημόσιες Μονάδες Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας. Οι μη εγγεγραμμένοι
σε προσωπικό ιατρό από την 1η/10/2022
θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.
Από την 1η/10/2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια
σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του
καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.
Από την 1η/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης
συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά
περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του
στη φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις
και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές
κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως
αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟ-

ΠΥΥ του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό
20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Ποιους αφορά
Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει
το 16ο έτος της ηλικίας του και ο ενήλικος
πληθυσμός εγγράφονται με ελεύθερη
επιλογή στον προσωπικό ιατρό, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή
εσωτερικής παθολογίας, ο οποίος είναι:
G ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετεί και παρέχει
τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις
Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) και σε
λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
G ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του

στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών
Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν.
4461/2017 (Α’ 38) με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
G ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) με εγγεγραμμένο πληθυσμό.
Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί
ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας
που διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής.
Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύναται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί
και άλλων ειδικοτήτων, όταν δεν επαρκούν
οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας
και έπειτα από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

Ξεκίνησαν από χθες
οι εγγραφές, με τους
εγγεγραμμένους να έχουν
προτεραιότητα από
την 1η/1/2023
στις επισκέψεις τους στα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία
σε Δημόσιες Μονάδες
Δευτεροβάθμιας
και Τριτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

Αυξημένο κατά 200% το ιικό φορτίο στην Αττική - Πότε κορυφώνεται το 6ο κύμα
Σε περίπου 10-15 μέρες αναμένεται η κορύφωση του νέου κύματος της πανδημίας, όπως
εκτίμησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ο καθηγητής Αναλυτικής
Χημείας στο ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης.
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής έκανε λόγο
για σημαντική αύξηση στο ιικό φορτίο, η
οποία είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική
έφτασε αθροιστικά στο 200% μέσα στις τρεις τε-

λευταίες εβδομάδες, ενώ πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 4 μέρες στην ίδια περιοχή ξεπέρασε το 80%. Σαφώς αυξητική είναι η τάση και
στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Θωμαΐδης, συνοψίζοντας πως υπάρχει σοβαρή διάδοση στον πληθυσμό.
Σχετικά με την Όμικρον 4 και 5 που, όπως
είπε, έχουν επικρατήσει στη χώρα μας, ανέφερε ότι «δίνουν» πιο σοβαρά συμπτώματα από

την Όμικρον 2, ενώ σημείωσε ότι προκαλούν επαναμολύνσεις της τάξης του 30%. «Για αυτό τον λόγο η σύσταση
είναι για τους ευάλωτους και τους ηλικιωμένους να εμβολιαστούν και να προστατεύονται φορώντας μάσκα»,
συμπλήρωσε ο καθηγητής.
Τέλος, εξήγησε ότι δεν μπορεί να δοθεί μια ακριβής
πρόβλεψη για τον αριθμό που θα φτάσουν τα κρούσματα, καθώς τα στελέχη του ιού άλλαξαν και τα επιδημιολογικά μοντέλα θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

Απραξία έργων λόγω εκτίναξης
των πρώτων υλών
Στα αντικειμενικά προβλήματα, όπως το πολύ αυξημένο
κόστος των πρώτων υλών και των καυσίμων, η
υποχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και η εμπλοκή που αυτά
έχουν φέρει σε μεγάλα έργα, αναφέρθηκε σε έκτακτη
συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος. Ο δήμαρχος μίλησε ειδικά για το έργο στην
κεντρική πλατεία, για το οποίο ο ανάδοχος ζητά τη διάλυση
της εργολαβίας. «Όλα αυτά δεν αποτελούν είδηση. Είναι
γνωστό πως σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει, δυστυχώς, αυτό το
φαινόμενο», είπε ο δήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Γιάννης Αργυρόπουλος επισήμανε: «Υπάρχει
αίτημα διάλυσης της εργολαβίας από την ανάδοχο εταιρεία, η
οποία έχει πληρωθεί τους λογαριασμούς που έχει καταθέσει.
Ο πραγματικός λόγος που ζητά τη διάλυση είναι η μεγάλη
ανατίμηση στις πρώτες ύλες. Εμείς θα προσπαθήσουμε με
όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να μην υπάρξει διάλυση».

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Αντιπλημμυρικά έργα
2,3 εκατ. στη Ροδόπη…
Αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 2,3
εκατ. ευρώ, δρομολογήθηκαν για
τις πεδινές περιοχές του Δήμου
Μαρωνείας-Σαπών της Ροδόπης, μετά τη σχετική σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος και ο πρόεδρος της αναδόχου εταιρείας. Η υπογραφείσα σύμβαση αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση
στα αναχώματα του ποταμού Λίσσου, των παραποτάμων και
των ρεμάτων του, τα οποία υπέστησαν ζημιές κατά τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου έτους.
Στόχος των παρεμβάσεων, η αποκατάσταση και ισχυροποίηση των αναχωμάτων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης καταστροφών σε καλλιέργειες, κατοικίες και κτηνοτροφικές μονάδες.

…και ύψους 1,9 εκατ. στην ΠΕ Ηλείας
Προγραμματικές συμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων ύψους 1,9
εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με τον εκπρόσωπο της
αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις
σε υδατορέματα των Δήμων Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, σε
σημεία που είχαν προκληθεί βλάβες από ραγδαίες βροχοπτώσεις, τόσο στις κοίτες των υδατορεμάτων όσο και στα υφιστάμενα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
Παράλληλα, αρχίζει το έργο επέκτασης της εθνικής οδού 76 «Μεγαλόπολη-Ανδρίτσαινα-Ναός Επικ. Απόλλωνα» στη θέση Κόκκινο Σπήλαιο, που απέχει περίπου 1,50 χλμ. από την πόλη της Ανδρίτσαινας,
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης.

!

Λίμνη Πλαστήρα

Χρηματοδότηση έργων
ζήτησε ο δήμαρχος
από τον Πέτσα

Έκτακτη χρηματοδότηση, προώθηση των
έργων και επίσπευση διορισμού επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση του Δήμου της Λίμνης Πλαστήρα, ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ο δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος, κατά την προχθεσινή συνάντησή τους στο υπουργείο. Ο
δήμαρχος ζήτησε την ένταξη των έργων που
έχουν ήδη υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι
στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα
ενταχθεί και το έργο επανάχρησης του Γυμνασίου Μεσενικόλα και μετατροπή αυτού
σε Κέντρο Πολιτισμού. Το έργο έχει προϋπολογισμό 780.000 ευρώ. Επίσης συζητήθηκε
η πορεία αποκατάστασης ζημιών από τον Ιανό και η αντιμετώπιση της έλλειψης επάρκειας νερού.

Κιλελέρ-Χάλκη-Πλατύκαμπος-Νίκαια

Κονδύλι 2,3 εκατ. ευρώ
για υπόγειο υδροφορέα

Τις προγραμματικές συμβάσεις για δύο
μελέτες έργων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ και τμήματος της κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο πρόεδρος
του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ, δήμαρχος
Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος.
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2,3
εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον
τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή Κιλελέρ-Χάλκης-Πλατυκάμπου-Νίκαιας, την άντληση νερού από
τον Πηνειό για την άρδευση περιοχών στους
Αγίους Αναργύρους και στην Κοιλάδα, τρεις
νέες λιμνοδεξαμενές και φράγμα στο Καλό
Νερό.
«Θέλουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία
σε περισσότερα από 600.000 στρέμματα
αγροτικής γης, να δώσουμε τη δυνατότητα
στους αγρότες να παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και να αυξήσουν το εισόδημά τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Επιδοτούμενη στέγη, εργασία
για ευάλωτα άτομα, οικογένειες
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση κατηγορεί τη
δημοτική αρχή, πέρα από την
ολιγωρία και την ανικανότητα,
και για… παράβαση καθήκοντος; Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι
πλέον υπάρχει και «γραπτή παραδοχή» της παράβασης, καθώς γραπτή ήταν η απάντηση
που δόθηκε σε ανάλογη ερώτηση που έγινε στην πρόσφατη
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου… Προφανώς θα
υπάρξει και συνέχεια και όχι
μόνο σε πολιτικό επίπεδο!

Αντιπρόεδρος
της ΕΕ
των Περιφερειών
ο Κάρναβος

Ο Β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και
δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος εξελέγη ομόφωνα επικεφαλής
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στη
συνεδρίαση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Η ΕτΠ είναι η συνέλευση των
εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου περιφέρειες, νομαρχίες ή κομητείες, επαρχίες, δήμοι και
κοινότητες μπορούν να εκφράζουν
άμεσα τη γνώμη τους εντός του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μετά την εκλογή του ο κ.
Κάρναβος δήλωσε: «Ευχαριστώ από
καρδιάς τους συναδέλφους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για την εκλογή
μου αυτή. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις και για αυτό χρειάζεται περισσότερος χώρος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανταποκριθεί».

Μ

ια νέα δυνατότητα για κοινωνική και
εργασιακή επανένταξη παρέχει ο
Δήμος Αθηναίων σε οικογένειες και
ευάλωτα άτομα, που είτε διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης είτε φιλοξενούνται σε
δομές του. Αξιοποιώντας κονδύλι ύψους
826.356 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους», η δημοτική αρχή προχωρά στην υλοποίηση του νέου
σχεδίου χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας
επιδοτούμενη στέγη, κατάρτιση και εργασία
για 45 νοικοκυριά ή συνολικά 56 άστεγους
πολίτες.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει
στέγαση σε διαμερίσματα και κάλυψη του
ενοικίου για 24 μήνες, κάλυψη δαπανών οικοσκευής και λειτουργικών δαπανών έως 24
μήνες, επιδότηση εργασίας και κατάρτισης,
ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, διασύνδεση και παραπομπή σε αρ-

μόδιες και εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Στο πρόγραμμα, μπορούν να ενταχθούν
ωφελούμενοι που προέρχονται από κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα από τον Ξενώνα Φιλοξενίας, το Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο του ΚΥΑΔΑ, το
Υπνωτήριο των «Γιατρών του Κόσμου», τον
Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου
Αθηναίων, την Κοινωνική Κατοικία, το ΝΠΙΔ
«Επάνοδος», καθώς και από τα προγράμματα
εξαρτημένων γυναικών και επανένταξης ανδρών («18 ΑΝΩ»).
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης: «Είμαστε χαρούμενοι διότι για
πρώτη φορά δημιουργούνται τόσο σύγχρονες
δομές και υποστηρικτικά δίκτυα στην Αθήνα
για τους άστεγους συμπολίτες μας. Θα είμαστε, βεβαίως, περισσότερο χαρούμενοι όταν
στους δρόμους και τα πεζοδρόμιά της δεν θα
υπάρχουν πλέον άστεγοι ή οικογένειες σε
συνθήκες έλλειψης στέγης. Μπορούμε να τα
καταφέρουμε».

Καθησυχαστικοί έλεγχοι στον Ιλισό
Με πρωτοβουλία του δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέα Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός
χημικός έλεγχος των επιφανειακών
υδάτων στον Ιλισό ποταμό. Σε συνέχεια του ελέγχου που είχε γίνει από
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
και της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να εξεταστεί η ποιότητα των επιφανειακών
υδάτων που εμφανίζονται περιοδικά
στον Ιλισό ποταμό, ο Δήμος Μοσχάτου ανέλαβε την πρωτοβουλία για διεξαγωγή περαιτέρω αναλυτικού χημικού ελέγχου από
διεθνώς διαπιστευμένο εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις. Το θετικό είναι ότι μετά τον έλεγχο σχετικά με βαρέα μέταλλα, μακροστοιχεία και θρεπτικά στοιχεία, δείκτες οργανικού φορτίου και επιμολυντές, δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία, ώστε να προκαλούν ανησυχία.

Απινιδωτές
στα Αστυνομικά
Τμήματα
Ο Δήμος Ωρωπού συνεχίζει την ενίσχυση του δικτύου απινιδωτών σε
υπηρεσίες, φορείς και συλλόγους της
πόλης. Μετά τους αθλητικούς συλλόγους, παραδόθηκαν τρεις αυτόματοι
και υπερσύγχρονοι απινιδωτές στους
διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων
Ωρωπού Κώστα Μακρή, Αυλώνα Χρήστο Αγγέλου και Τμήματος Ασφαλείας
Καλάμου Αλέξη Ξαρχουλάκο, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ολόκληρο το 24ωρο για να σώζουν
ζωές. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος
Γιώργος Γιασημάκης: «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να συνδράμουμε
στο τεράστιο κοινωνικό έργο σας. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό των
αστυνομικών και των πολιτών». Ακόμη, με πρωτοβουλία του Δήμου Ωρωπού προγραμματίζονται σεμινάρια εκπαίδευσης των αστυνομικών από τον
Ερυθρό Σταυρό.

Νέα έκτακτη
χρηματοδότηση
στους δήμους
Με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα, σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών,
κατανέμεται στους δήμους όλης
της χώρας συνολικό ποσό ύψους
90 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού
κόστους. Υπενθυμίζεται ότι έχει
ήδη προηγηθεί, φέτος, η ενίσχυση
της Αυτοδιοίκησης με συνολικά
136 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους και τις περιφέρειες, για την
αντιμετώπιση και του ενεργειακού
κόστους, καθώς και στις σχολικές
επιτροπές για τη θέρμανση των
παιδιών την περίοδο μέχρι τον
Μάιο. Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας: «Το είπαμε και το κάναμε.
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την
Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους που επιτρέπουν
στους δήμους να αντιμετωπίσουν
το αυξημένο ενεργειακό κόστος
που προκαλεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση».
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Ο νέος «βασιλιάς
του γιαουρτιού»

ΣΕΛ. 31

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ:

Όμιλος ΟΤΕ

Ισχυρές επιδόσεις και
αύξηση πελατείας
το α’ τρίμηνο

ΣΕΛ. 29

Η ακρίβεια τρώει…
μέρες από τις διακοπές!

Η

ακρίβεια τρώει… μέρες από τις
διακοπές σχεδόν των μισών Ελλήνων, το 50% θεωρεί ότι τα μέτρα της
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση
της ακρίβειας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οι 6 στους 10 επαγγελματίες ανησυχούν για την ώρα που θα λάβουν τους λογαριασμούς ρεύματος.
Αυτά είναι τα ευρήματα της έρευνας της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στον Νομό Αττικής,
όπου αναδεικνύονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξαιτίας
του κύματος ακρίβειας. Συγκεκριμένα, από την
έρευνα προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
1. Το 36% των πολιτών-καταναλωτών θα διαθέσει τις ίδιες μέρες για διακοπές σε σχέση με
πέρσι, ενώ το 4% θα κάνει περισσότερες μέρες.
2. Οι 3 στους 10 (ποσοστό 29%) θα ξεκουραστούν λιγότερες μέρες και 1 στους 4 (ποσοστό
25%) καθόλου! Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για
τους αυτοαπασχολούμενους.
3. Βασικός λόγος για τις λιγότερες μέρες θερινών διακοπών είναι οι οικονομικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι 3 στους 4 πολίτες.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

4. Το 50% των συμμετεχόντων στην έρευνα
βρίσκει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, έναντι 42%
που κρίνει ότι κινούνται προς λανθασμένη κατεύθυνση.
5. Οι 6 στους 10 καταναλωτές προβληματίζονται για τα αυξημένα έξοδα της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, θέρμανση), ενώ 3 στους
10 για τις τιμές των βασικών αγαθών (φαγητό,
τρόφιμα, ποτά, σουπερμάρκετ). Το ποσοστό
ανησυχίας για την ενέργεια είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των βασικών αγαθών.
6. Οι 6 στους 10 έχουν παρατηρήσει το μεγαλύτερο ποσοστό αυξήσεων στις τιμές της
ενέργειας και ακολουθούν τα βασικά αγαθά.
Τα καταναλωτικά αγαθά (ρούχα, παπούτσια,
ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) και η ενέργεια είναι οι δύο κατηγορίες εξόδων που έχουν περιορίσει οι καταναλωτές. Επιπλέον, 1 στους 5

έχει περιορίσει τις αγορές βασικών αγαθών,
ενώ γίνονται περικοπές σε διασκέδαση, ψυχαγωγία, ταξίδια.
7. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανησυχούν για τους επόμενους 6 μήνες σε ποσοστό
48%, ενώ στην προηγούμενη έρευνα του Οκτωβρίου το ποσοστό αυτό ήταν 51%.
8. Οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανησυχούν περισσότερο σε σχέση με
τον Οκτώβριο, καθώς το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε στο 60%, έναντι 53%, ενώ δεν ανησυχεί το
29% (από 32%).
9. Ο δείκτης αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία, τους επόμενους 3 μήνες, διαμορφώνεται στο 31% από 40% τον Οκτώβριο, ενώ ο δείκτης απαισιοδοξίας αυξήθηκε στο 68% από 58%.

Το 50% κρίνει θετικά τα μέτρα
της κυβέρνησης, σύμφωνα με
έρευνα της Pulse για λογαριασμό
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών στον Νομό Αττικής
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Ι

σχυρή αύξηση της κερδοφορίας,
μείωση του καθαρού δανεισμού,
αύξηση της συνδρομητικής βάσης
και βελτίωση των υπόλοιπων επιμέρους δεικτών κατέγραψε το α’ τρίμηνο ο Όμιλος ΟΤΕ.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

loukas1972@gmail.com

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η περαιτέρω μεγέθυνση και
βελτίωση των μεγεθών του ομίλου, σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, προέκυψε ως αποτέλεσμα των παρακάτω εξελίξεων:
1. Τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά
4,7% και διαμορφώθηκαν στα 825,3
εκατ. ευρώ. Τα έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν στα 748,2 εκατ. ευρώ.
2. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά
κέρδη αυξήθηκαν σε ποσοστό 8%.
3. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του
ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, και οι μη
επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις διαμορφώθηκαν σε 484,2 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά
3,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
τρίμηνο.
4. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 171,8 εκατ. ευρώ και ήταν
υψηλότερα κατά 23,3 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό α’ τρίμηνο, κυρίως λόγω της υψηλότερης
κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.
5. Οι ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 227,8 εκατ. ευρώ έναντι 162,8
εκατ. ευρώ πέρσι (αύξηση 39,9%).
6. Το ταμείο του Οργανισμού ενισχύθηκε θεαματικά κατά 27,7% και διαμορφώθηκε στα 777,2 εκατ. ευρώ, έναντι
608,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του
2021.
7. Ο καθαρός δανεισμός του Οργανισμού, εξαιρουμένων των μισθώσεων,
σημείωσε θεαματική μείωση κατά
37,3% και διαμορφώθηκε στα 362,6
εκατ. ευρώ, έναντι 578,4 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Επιπλέον, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 33,4% και διαμορφώθηκε στα 615,8 εκατ. ευρώ από
925,3 εκατ. ευρώ πέρσι.
8. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν στα
78,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Τα 8+6 «κλειδιά»
του ισολογισμού

ωστόσο δεν αναμένεται να συνεχιστούν
στα επόμενα τρίμηνα. Εξαιρουμένων
αυτών των δραστηριοτήτων, τα έσοδα
θα είχαν μειωθεί κατά περίπου 6%, επηρεαζόμενα κυρίως από τις σημαντικές
μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής
τηλεφωνίας σε ετήσια βάση.
Η διοίκηση υπό τον κ. Μιχάλη Τσαμάζ
κατάφερε να αντιμετωπίσει εγκαίρως
τα κόστη που προέκυψαν λόγω της
ενεργειακής κρίσης, καταφέρνοντας
να αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τις
σχετικές απώλειες.

Πελατειακή βάση
Παρά την έκρηξη του πληθωρισμού,

η οποία ήταν αισθητή κατά το α’ τρίμηνο
του έτους, ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να
αυξήσει την πελατειακή του βάση.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που καθόρισαν την τελική διαμόρφωση του ισολογισμού του Οργανισμού ήταν τα εξής:
1. Στη σταθερή τηλεφωνία, ο αριθμός
των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών
ινών του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται
στο α’ τρίμηνο, αγγίζοντας το 1.208.000.
2. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών ενισχύθηκε από τις συνεχείς
επενδύσεις και την πρωτοβουλία που
ανακοίνωσε να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών για περισσότερους από 750.000 συνδρομη-

τές στο τρέχον έτος. Ήδη από τα τέλη
Απριλίου, ο ΟΤΕ είχε ήδη αναβαθμίσει
περίπου το 30% των συνδέσεων που
μπορούν να αναβαθμιστούν.
3. Οι νέες συνδέσεις συνδρομητών
υπηρεσιών οπτικών ινών στο τρίμηνο
ανήλθαν σε 59.000, ενώ η διείσδυση
στη συνολική συνδρομητική βάση ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε πάνω
από 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια
βάση, αγγίζοντας το 53,3%. Το ποσοστό
των συνδρομητών που απολαμβάνουν
ταχύτητες 100Mbps και πάνω έχει αυξηθεί σε 28% των συνολικών συνδέσεων οπτικών ινών, από 17% έναν χρόνο
πριν.
4. Ο ΟΤΕ επέκτεινε την ανάπτυξη του
δικτύου FTTH κατά 70.000 γραμμές μέσα στο α’ τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά
τα 634.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα τέλη Μαρτίου και τα 650.000
περίπου στα τέλη Απριλίου. Στόχος είναι η ανάπτυξη του δικτύου FTTH να
φτάσει περίπου το 1.000.000 νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση πελατών στο δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά
14.000 μέσα στο α’ τρίμηνο του έτους,
αγγίζοντας τις 75.000, ενώ αναμένεται
να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο.
5. Το ποσοστό των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων με πρόσβαση στο δίκτυο
οπτικών ινών, που είναι πελάτες της
υπηρεσίας, αυξήθηκε σε 12% από 8%
πέρσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου.
6. Στις 31 Μαρτίου, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης
ανήλθε σε 637.000, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 10,2% σε ετήσια
βάση.

Ισχυρές επιδόσεις, μείωση
δανεισμού και αύξηση
πελατείας για τον όμιλο
το πρώτο τρίμηνο
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ΕΛΛΑΔΑ

HELLENIC TRAIN

Ταξίδι στο αύριο των μεταφορών
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

χεδόν πέντε χρόνια μετά την
ιδιωτικοποίησή της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και επίσημα αποκόπτεται από ό,τι είχε απομείνει να θυμίζει τη σχέση της με τον Όμιλο ΟΣΕ και μετονομάζεται σε Hellenic
Train. Σε επίσημη εκδήλωση αποκάλυψε το νέο της όνομα και λογότυπο,
παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.
Με τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό hub ώστε να αναπτυχθούν συνδυασμένες μεταφορές και να
αποτελέσει η χώρα μας στρατηγικό
κόμβο στον τομέα των μεταφορών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο πρόεδρος
της εταιρείας και καθηγητής Dario Lο
Bosco έκανε τα αποκαλυπτήρια.
«Προσβλέπουμε στον σιδηρόδρομο, καθώς η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τον τουρισμό
και την κινητικότητα. Με τις επενδύσεις που προωθούμε θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ηγέτιδα
για τη βιώσιμη κινητικότητα», ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
πρόεδρος της Hellenic Train.
Η Hellenic Train φιλοδοξεί να περάσει στη νέα εποχή των σιδηροδρομικών μεταφορών, σηματοδοτώντας μια
δυναμική επανεκκίνηση για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και τις μεταφορές.
«Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο και
αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο, το
οποίο θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της
χώρας μας», σημείωσε στον χαιρετι-

σμό του ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής, τονίζοντας τη σημασία του, καθώς αποτελεί το φιλικότερο
για το περιβάλλον μέσο μεταφοράς.

Η Ελλάδα γέφυρα τριών ηπείρων
Με τη νέα εταιρική ταυτότητα, τη
στρατηγική και την πορεία της στον
κλάδο των μεταφορών αποσκοπεί
στην ανάδειξή της σε έναν από τους
μεγαλύτερους και σημαντικότερους
παρόχους εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, καθιστώντας την
Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης,
Ασίας και Αφρικής.
Στόχοι είναι η πλήρης αναμόρφωση
και ανάπτυξη του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, ο εκσυγχρονι-

σμός του τροχαίου υλικού και η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών της.
«Η Hellenic Train έχει δεσμευτεί
στην υλοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων, όπως η αγορά τρένων υδρογόνου και ηλεκτρικών, με πολλαπλά
πλεονεκτήματα για το περιβάλλον»,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ της μητρικής εταιρείας, της Ferrovie dello Stato Italiane,
και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών με στόχο τη συνεργασία για την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, τις νέες «έξυπνες» τεχνολογίες, τις
ψηφιακές μεθόδους για την ασφάλεια

και συντήρηση των σιδηροδρόμων και
την προώθηση των επιστημονικών μελετών της διατροπικής κινητικότητας
και «ευφυών συστημάτων».

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ άλλαξε
όνομα και εκσυγχρονίζεται
- Κ. Καραμανλής:
«Χρειαζόμαστε σύγχρονο
και αξιόπιστο
σιδηροδρομικό δίκτυο που
θα ενισχύσει τη διεθνή
θέση της χώρας μας»

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ φέτος για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
Σε νέα ταχύτητα έχει μπει πλέον το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς από τα 150 εκατ. ευρώ
που επενδύονταν την περίοδο 2015-2019, φέτος θα
φτάσει τα 280 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε μιλώντας χθες
Παρασκευή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής ο διευθύνων σύμβουλος Τάσος Μάνος.
Παρουσιάζοντας τον διαγωνισμό για 37 εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής
που διενήργησε ο ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Μάνος υπογράμμισε ότι στη χώρα μας μόλις το 11% του δικτύου είναι
υπόγειο έναντι μέσου όρου 50% στην ΕΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η υπογείωση όλου του δικτύου διανομής θα στοίχιζε 20 δισ. ευρώ και της μέσης τάσης 1012 δισ. ευρώ.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει 1,6 δισ. ευρώ
προϋπολογισμό, τη στιγμή που ο συνολικός προϋπολογισμός για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό
των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ θα υπερβεί τα 3 δισ. τα
επόμενα έτη.

Όπως ανέλυσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ηρακλής Μενεγάτος, ο διαγωνισμός αφορά
έργα επαναληπτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη
και συντήρηση του δικτύου. Περιλαμβάνει έργα ηλεκτροδοτήσεων και συνδέσεων ΑΠΕ, ενισχύσεις και
βελτιώσεις δικτύου, αντιμετώπιση βλαβών από λειτουργικές αιτίες ή φυσικές καταστροφές, αντιμετώπιση ζημιών από κλοπές, επιθεώρηση, συντήρηση
και αντικατάσταση στύλων, επείγοντα έργα μετατοπίσεων δικτύου, αντικατάσταση μετρητών με έξυπνους μετρητές, καθώς και κλάδεμα δέντρων. Από
1ης Αυγούστου ξεκινούν τα έργα με τους νέους εργολάβους, όπως κατέληξε.
Μιχάλης Μαστοράκης
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Τ

ον αποκαλούν νέο «βασιλιά του ελληνικού
γιαουρτιού». Πρόκειται για τον Παναγιώτη
Τσινάβο, τον 56χρονο πολυβραβευμένο
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
Κρι Κρι και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Η σερραϊκή εταιρεία Κρι Κρι, της οποίας
ηγείται, έχει καταφέρει να παράγει τα περισσότερα
γιαούρτια από οποιοδήποτε εργοστάσιο στη χώρα,
ενώ η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση στο να δρομολογήσει νέα επένδυση, ύψους
10 εκατ. ευρώ, που αφορά τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής γιαουρτιού.

PROFILE

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΝΑΒΟΣ

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Από το μικρό ζαχαροπλαστείο στην Κρι Κρι
Όλα ξεκίνησαν το 1954, όταν ο Ηπειρώτης Γιώργος
Τσινάβος άνοιξε στις Σέρρες ένα μικρό ζαχαροπλαστείο. Εκεί έμαθε την τέχνη του γάλακτος, άρχισε να
δημιουργεί μοναδικά παρασκευάσματα, αλλά το μεγάλο του επίτευγμα ήταν το παγωτό του. Ήταν η εποχή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ
επισκέφτηκε την Αθήνα και, μεταξύ άλλων, δέχτηκε
ως δώρο ένα αγριοκάτσικο κρι κρι. Αυτό ήταν, ο δαιμόνιος επιχειρηματίας Γιώργος Τσινάβος άρπαξε
την ευκαιρία που επικοινωνιακά απασχολούσε όλη
την Ελλάδα και ονόμασε τα παγωτά του Κρι Κρι. Λίγο
αργότερα έφερε μια ακόμη μικρή επανάσταση στην
αγορά: παρασκεύασε το πρώτο παγωτό κασάτο.
Δυστυχώς ο δραστήριος επιχειρηματίας πέθανε
ξαφνικά σε ηλικία μόλις 35 ετών το 1963, αφήνοντας
την εταιρεία στη σύζυγό του και στον αδελφό του,
αφού ο γιος του, ο Παναγιώτης, ήταν τότε μόλις έξι
ετών. Η εταιρεία που είχε γερές βάσεις, παρά τον
πρόωρο χαμό του δημιουργού της, κατόρθωσε να
επιβιώσει και μάλιστα το 1971 απόκτησε την πρώτη
αυτόματη γραμμή παραγωγής παγωτού. Ακολούθησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η δημιουργία εργοστασίου που έβαλε την εταιρεία και στον χώρο παραγωγής γιαουρτιού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η γιγάντωση και διείσδυση στο εξωτερικό
Για τον Παναγιώτη Τσινάβο ήταν αυτονόητη η ενασχόλησή του με την οικογενειακή επιχείρηση και για
αυτό σπούδασε χημικός και έκανε μεταπτυχιακά
στην γαλακτοκομία. Τα ηνία της εταιρείας τα ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και την οδήγησε σε
μια νέα εποχή, στη διάρκεια της οποίας η Κρι Κρι γιγαντώθηκε και επεκτάθηκε στις αγορές του εξωτερικού. Απόκτησε θυγατρικές στα Σκόπια και τη
Βουλγαρία, ενώ πουλάει προϊόντα της σε Ισραήλ,
Ιράκ, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Γαλλία, Ισπανία κ.α.
Στις δεκαετίες ’80 και ’90 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή της πορεία, αφενός με την κατασκευή νέου
εργοστασίου (1987), αφετέρου με την παραγωγή γιαουρτιού, όταν ξεκινά η παραγωγή παραδοσιακού
πρόβειου και αγελαδινού γιαουρτιού από φρέσκο

Ο Mr Κρι Κρι
νέος «βασιλιάς
του γιαουρτιού»
γάλα του Νομού Σερρών και, τέλος, με τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Αττική, δημιουργώντας
έτσι με σταθερά βήματα ένα πανελλαδικό δίκτυο
διανομής των προϊόντων της.
Χρονιά-σταθμός για την εταιρεία και τον Παναγιώτη Τσινάβο είναι το 2000, όταν η Κρι Κρι καινοτομεί
στην αγορά γιαουρτιού λανσάροντας το «Σπιτικό», το
πρώτο γιαούρτι σε οικογενειακή συσκευασία, και
γρήγορα κερδίζει τις πρώτες αναφορές στις έρευνες
αγοράς.

Νέες επενδύσεις
Ο Παναγιώτης Τσινάβος, βλέποντας τις τεράστιες
δυνατότητες που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αλλά
και διεθνή αγορά για το ελληνικό γιαούρτι κυρίως
αλλά και για το frozen yogurt, που συνδυάζει το γιαούρτι με την απόλαυση του παγωτού, έχει αποφασίσει να μην κινηθεί σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.
Σε μια τριετία από σήμερα η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία φιλοδοξεί το 60% του τζίρου της, από 46%
που είναι σήμερα, να προέρχεται από το εξωτερικό.
Άλλωστε, όπως έχει αναφέρει ο επικεφαλής της Κρι
Κρι, ο στόχος είναι η εταιρεία, που έχει το 30% της
ελληνικής αγοράς γιαουρτιού -σε branded και pri-

vate label προϊόντα-, να εκπροσωπήσει το ελληνικό
γιαούρτι παγκόσμια, κρατώντας πάντα την παραγωγή της στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιθώρια ανάπτυξης
στην αγορά του γιαουρτιού είναι τεράστια για την Κρι
Κρι, αφού συνολικά οι εξαγωγές του ελληνικού γιαουρτιού εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ το
2024. Παράλληλα, προοπτικές υπάρχουν και στο παγωτό, αγορά που στην Ευρώπη φτάνει σε αξία στα 18
δισ. ευρώ και διεθνώς στα 58 δισ.
Για να καλύψει αυτή την ανάπτυξη σχεδιάζει νέα
επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ -την περίοδο 20142021 έχει υλοποιήσει επενδύσεις 78 εκατ. ευρώ-,
ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε επένδυση 6 εκατ. ευρώ
για τη δημιουργία μονάδας βιοαερίου.

Ο 56χρονος πολυβραβευμένος
πρόεδρος και CEO της Κρι Κρι έχει
καταφέρει να παράγει τα περισσότερα
γιαούρτια από οποιοδήποτε
εργοστάσιο στη χώρα
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΧΑ: Τα φημολογούμενα deals δίνουν ανάσα

Π

αραμένει ο προβληματισμός για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ή
σύμφωνα με την πιο αισιόδοξη σχολή σκέψης, οι φημολογούμενες επιχειρηματικές εξελίξεις-συμφωνίες,
τα υψηλά μερίσματα-επιστροφές
κεφαλαίου που αποφασίζονται και
οι καλές αποτιμήσεις αρκετών εισηγμένων ίσως μπορέσουν να υποστηρίξουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά και πάλι όλα θα εξαρτηθούν από
τη διάθεση των διεθνών αγορών.
Ο Ιούνιος ακολούθησε τον αρνητικό βηματισμό του Μαΐου φέρνοντας
στον γενικό δείκτη μηνιαίες απώλειες 9,01%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών σημείωσε απώλειες 18,6%. Από την αρχή
του χρόνου, ο ΓΔ καταγράφει απώλειες 9,28% και ο ΔΤΡ απώλειες
13,42%. Όσο ο γενικός δείκτης δίνει
κλεισίματα χαμηλότερα των 835
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), είναι
θέμα χρόνου η δοκιμασία των 800.

Αν παραβιαστούν οι 800, θα ανοίξει
ο δρόμος προς τις 789 - 780 και 740
μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 845,
860, 879 - 893 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών), 904 και 920 μονάδες.

Για κίνηση υψηλότερα των 920 και
προς τις 944 και 950 μονάδες, θα
απαιτηθεί δραστική αλλαγή του διεθνούς κλίματος, αλλά και σημαντική
συναλλακτική αναβάθμιση του ΧΑ.

Ο Ιωάννου και η θέα στον Λυκαβηττό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Στέλιος Ιωάννου, ο γιος του Δάκη Ιωάννου και μέτοχος της NTI
Investments Limited που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία γνωστών ξενοδοχείων όπως το New Hotel, το 21, το Periscope και το Intercontinental, απέκτησε προ μηνών μέσω της κυπριακής Schema Properties Ltd ένα πολυτελές διαμέρισμα στο πρότυπο συγκρότημα κατοικιών One Athens του Κολωνακίου. Η εν λόγω κατοικία, έκτου
ορόφου και επιφάνειας 304,69 τμ, αποκτήθηκε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι πως στο τέλος του
2018 η αξία του εν λόγω διαμερίσματος είχε εκτιμηθεί σε 1,9 εκατ.
ευρώ, ήτοι μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια η αξία του αυξήθηκε
κατά 600.000 ευρώ! Προ ημερών η κυπριακή Schema Properties
πέρασε μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης στην 4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτιρίων της οικογένειας Ιωάννου. Αυτή είναι πλέον η νέα ιδιοκτήτρια του πολυτελούς διαμερίσματος, το
οποίο έχει μοναδική θέα στον Λυκαβηττό.

Intrakat: Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που «μαγνητίζει» τους επενδυτές
Με «μαγιά» υπό κατασκευή ή προς κατασκευή αιολικά πάρκα, ισχύος 98
MW, ξεκινά τη δραστηριότητά του ο ενεργειακός βραχίονας της Intrakat,
ΙΝΚΑΤ Ενεργειακή, μετά την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών της μητρικής Ιntrakat. Στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης, η διοίκηση
της εταιρείας ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου εις είδος με την εισφορά του 100% των Greek
Windpower, Alpener, Clamwind και Καστρί Ευβοίας στην Άνεμος Θεσσαλίας και τη μετονομασία της τελευταίας σε ΙΝΚΑΤ Ενεργειακή (Inkat Energy). Πρόκειται για εταιρείες που κατασκευάζουν ή έχουν προς κατασκευή
αιολικά πάρκα ισχύος 98 MW και αποτιμήθηκαν για την εισφορά τους σε 25,7 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της
ΑΜΚ εις είδος, το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΚΑΤ Ενεργειακή ανέρχεται σε 25,76 εκατ. ευρώ.

Σ. Κόκκαλης: Έκτακτη ΓΣ
της Intracom στις 21/7
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της
οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός του
ομίλου για το 2021. Ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Σωκράτης
Κόκκαλης ανακοίνωσε την απόφαση
του Διοικητικού
Συμβουλίου της
εταιρείας να συγκληθεί
στις
21/7/2022 έκτακτη
γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασιστεί επιστροφή στους μετόχους 0,12
ευρώ ανά μετοχή μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 10.032.000 ευρώ. Ο κ. Σωκράτης
Κόκκαλης επεσήμανε επιπλέον την πρόθεση της εταιρείας να ακολουθήσει στη
συνέχεια σταθερή μερισματική πολιτική.

Epsilon Net: Πρόγραμμα
αγοράς ιδίων μετοχών
Η Epsilon Net ΑΕ ανακοίνωσε ότι κατά
την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30ής Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε η
εφαρμογή προγράμματος αγοράς ιδίων
μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε την εφαρμογή προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών,
ανώτατου αριθμού 2.710.000 μετοχών
(5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Η εταιρεία δύναται να προβεί
σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό
διάστημα μέχρι και 12 μήνες από την
απόφαση της γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 30/6/2023 και να προβεί
σε αγορές με κατώτατο όριο απόκτησης
2 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο
απόκτησης 20 ευρώ ανά μετοχή.

Μινώα Ενεργειακή:
Εγκαινιάστηκε
φωτοβολταϊκό πάρκο
Τα εγκαίνια του πρώτου έργου εικονικού συμψηφισμού της Mινώα Ενεργειακής Κοινότητας, το οποίο έχει ήδη διασυνδεθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργεί
προσφέροντας ρεύμα ισχύος 405 kW στο
κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης
και στα εκατοντάδες μέλη της, πραγματοποιήθηκαν στο Αρκαλοχώρι. Η εκδήλωση
έγινε στην τοποθεσία όπου είναι εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό πάρκο, νότια
του οικισμού Αρκαλοχωρίου, σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο
Μινώα Πεδιάδος.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΜoU μεταξύ Lamda, CGS
και Prodea για δημιουργία
σχολείου στο Ελληνικό

Ολοκληρώθηκε
η μεταβίβαση του 80%
της Cardlink One
Δράσεις για το περιβάλλον ύψους 1 εκατ.
από Τιτάν και Ίδρυμα Κανελλοπούλου

Κ. Μακέδος: H Attica Bank
προμετωπίδα στις πράσινες
επενδύσεις
Την ανάγκη για πρωτοβουλίες και εργαλεία υποστήριξης από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας
προς τον τεχνικό κόσμο και τις μικρομεσαίες εταιρείες
του κλάδου των μηχανικών επεσήμανε ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και της Attica
Bank, μιλώντας στο 2ο συνέδριο που διοργάνωσε το
ΤΕΕ με τίτλο «Green Deal Greece». Ο κ. Μακέδος τόνισε ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του κλάδου
αναμένεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, ενώ υπογράμμισε τη συνεργασία της Attica Bank με την Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα για το Ταμείο Εγγυοδοσίας
ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, από το οποίο κάθε δικαιούχος μπορεί να
λάβει κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού,
για ποσό έως 200.000 ευρώ.

Η Alpha Bank εγκαινιάζει
το Xiaomi Pay
Νέα γραφεία στην Πάτρα
εγκαινίασε η ΕΥ Ελλάδος
Εγκαινιάστηκαν και επίσημα, στις 29 Ιουνίου, τα
νέα γραφεία της ΕΥ Ελλάδος στην Πάτρα. Με
εδραιωμένη παρουσία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η ΕΥ ήταν η
πρώτη εταιρεία του κλάδου που προχώρησε
στη δημιουργία γραφείων και στην Πάτρα το
2021, ωστόσο ο εορτασμός των εγκαινίων
καθυστέρησε λόγω των συνθηκών της Covid19. Τα νέα γραφεία της εταιρείας αποτελούν
πύλη των περιφερειών της Πελοποννήσου
και της Δυτικής Ελλάδας προς το σύνολο των
υπηρεσιών της ΕΥ, καθώς και στο παγκόσμιο
δίκτυό της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τον αγιασμό στα γραφεία της εταιρείας
στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Αγίου Νικολάου, ακολούθησε δεξίωση στο οινοποιείο
Achaia Clauss, με την παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, της ακαδημαϊκής
κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου της
περιοχής, καθώς και των ανθρώπων της ΕΥ.

Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στη διάθεση
ψηφιακών πορτοφολιών (wallets) στην ελληνική αγορά, συνεχίζει να καινοτομεί στις ανέπαφες πληρωμές και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στη
χώρα μας το Xiaomi Pay, σε αποκλειστική συνεργασία με τη Mastercard, για τους κατόχους καρτών Mastercard από την Alpha Βank.
Το Xiaomi Pay παρέχει τη δυνατότητα για εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές.

Τράπεζα Πειραιώς:
Αναδιάρθρωση υπηρεσιών leasing
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών leasing του ομίλου, με
στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον περιορισμό του κόστους. Προς
αυτή την κατεύθυνση, συστάθηκαν τρεις νέες
εταιρείες: Η εταιρεία Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, η οποία αναλαμβάνει τη δραστηριότητα διαχείρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων. Η εταιρεία Sunshine Leases, στην
οποία μεταφέρονται μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα χρηματοδοτικών μισθώσεων. Η
εταιρεία Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, η οποία αναλαμβάνει τη
διαχείριση ακίνητης περιουσίας που σχετίζεται με χρηματοδοτικές μισθώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

ε συνέχεια της ανακοίνωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2021, η Eurobank, έχοντας λάβει όλες τις
απαραίτητες εγκρίσεις, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών στην
Cardlink Ίδρυμα Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία (Cardlink One) και τη μεταβίβαση ποσοστού 80% των μετοχών της Cardlink One στη Worldline, ενώ η Eurobank
διατηρεί το 20% των μετοχών. Η συναλλαγή εκτιμάται
ότι θα συνεισφέρει περίπου 80 μβ στον δείκτη CET1
του Ομίλου Eurobank (επί τη βάσει του πρώτου τριμήνου 2022). Το τίμημα που καταβλήθηκε για το 80%,
ύστερα από συγκεκριμένες προσαρμογές, ανέρχεται
σε περίπου 254 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή περιέχει,
υπό όρους, επιπλέον πληρωμές και αμοιβές, καθώς
και τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας.

Ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης, συνολικού
ύψους 1 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν στο εργοστάσιο Τιτάν στο Καμάρι Βοιωτίας το Ίδρυμα Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και ο Όμιλος
Τιτάν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην
εθνική προσπάθεια για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών και τον σχεδιασμό δράσεων
πρόληψης για το μέλλον. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου και ο Όμιλος Τιτάν, λόγω των
εκτεταμένων πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα
το καλοκαίρι του 2021, συντάχθηκαν για να υποστηρίξουν στοχευμένα και αποτελεσματικά τη
συλλογική προσπάθεια για ένα αειφόρο μέλλον.

H Lamda Development μέσω της θυγατρικής
Ελληνικό ΜΑΕ (Lamda), η Prodea Investments
(Prodea) και το Costeas-Geitonas School (CGS)
ανακοίνωσαν τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με σκοπό την
ίδρυση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στο Ελληνικό (CGS
Ellinikon). Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει τη
μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου στην Prodea,
η οποία θα αναπτύξει τις σχολικές εγκαταστάσεις που θα εκμισθώσει στο CGS. Η τελική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των μερών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του
έτους. Το CGS Ellinikon θα αποτελέσει εκπαιδευτικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο, αναφέρει
σχετική ανακοίνωση, αξιοποιώντας την ιστορία,
τις αξίες και την τεχνογνωσία του CGS και εμπλουτίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα με
επιλογή μεταξύ εθνικού και διεθνούς πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών και ελληνικής
ή αγγλικής ως γλώσσας διδασκαλίας.
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O Πρόεδρος του ΣΕΒ,
Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος

EΝΕΡΓΕΙΑ

O Πρόεδρος του
ΣΒΘΣΕ Αθανάσιος
Συριανός

«Επιτάχυνση των ΑΠΕ, αλλά
αυτό από μόνο του δεν αρκεί»
Πρόεδρος του ΣΕΒ,
Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος:
«Ζητάμε από το
κράτος μεγαλύτερη
τόλμη στις
μεταρρυθμίσεις.
Απαιτούμε από τους
εαυτούς μας
μεγαλύτερη τόλμη
στον μετασχηματισμό
και τον
εκσυγχρονισμό»

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

ύο σημεία από τις δηλώσεις
των προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδος, Δημήτρη Παπαλεξόπουλου
(επενεκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΕΒ)
και Αθανάσιου Συριανού (εκλέχθηκε
νέος πρόεδρος του ΣΒΘΣΕ) αντίστοιχα,
συνοψίζουν τους προβληματισμούς
των δυο φορέων, για την πράσινη μετάβαση και το ενεργειακό κόστος.
Από τις εκδηλώσεις των ετήσιων γενικών τους συνελεύσεων στα μέσα Ιουνίου, τα δύο αποσπάσματα:
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών: «Όλοι συμφωνούμε για επιτάχυνση των ΑΠΕ και μακάρι να μπορέσουμε να πάμε πολύ πιο
γρήγορα. Όλοι το πιστεύουμε, αλλά ας
μην πιστέψουμε εκ προοιμίου ότι αυτό
από μόνο του αρκεί, για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα έχουμε τα επόμενα αρκετά χρόνια, όχι μόνο σήμερα».

Δ

Αθανάσιος Συριανός, πρόεδρος του
ΣΒΘΣΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος: «Οι
πολιτικές παρεμβάσεις σε εθνικό ή και
ευρωπαϊκό επίπεδο στις τιμές ενέργειας δεν αρκούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις των υπέρογκων αυξήσεων».

Έσπασαν ταμπού
Υπάρχουν (άραγε) περιθώρια αισιοδοξίας; Αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του
ΣΕΒ δίνοντας ο ίδιος την απάντηση: «Τα
τελευταία χρόνια έσπασαν ταμπού του
παρελθόντος. Είναι ιδιαίτερα θετικό

ότι, παρά τις όποιες επί μέρους διαφωνίες, υπάρχει ευρεία συναίνεση στο ότι
απαιτούνται επενδύσεις και ρίσκο για
να πάει μπροστά ο τόπος».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είπε: «Στηρίζουμε ενεργά
τις πρωτοβουλίες, τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία
και τον ενεργειακό μετασχηματισμό.
Διασφαλίζοντας βεβαίως ταυτόχρονα
ότι προστατεύεται η ανταγωνιστικότητα
της βιομηχανίας από τον εν δυνάμει
αθέμιτο εκτός ΕΕ ανταγωνισμό. Ζητάμε

Σύνδεσμοι Βιομηχανιών: Να βρεθεί τρόπος
«να ισορροπήσουμε στο δύσκολο “τρίγωνο”: κλιματική
αλλαγή, ασφάλεια ενεργειακή και κόστος ενεργειακό
και ανταγωνιστικότητα βιομηχανίας. Και σε αυτό
το “τρίγωνο” υπάρχουν για τα επόμενα χρόνια
πολύ δύσκολες ισορροπιστικές προκλήσεις.
Και μαγικές λύσεις, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν»
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από το κράτος μεγαλύτερη τόλμη στις
μεταρρυθμίσεις. Απαιτούμε από τους
εαυτούς μας μεγαλύτερη τόλμη στον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό».
Τρεις είναι οι πρωταρχικές οριζόντιες
προτεραιότητες που οφείλουμε να αγκαλιάσουμε, συνέχισε ο πρόεδρος του
ΣΕΒ: Η ψηφιακή επανάσταση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και η πράσινη ανάπτυξη. Το κράτος μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων
της οικονομίας. Αναπτύσσοντας ένα
σαφές, σοβαρό, αλλά υποστηρικτικό
ρυθμιστικό πλαίσιο. Αποφεύγοντας τον
ρόλο του επιχειρηματία, στον οποίο
έχει κατ’ επανάληψη αποτύχει.

Ανταγωνισμός καινοτομίας
Απ’ την πλευρά του, ο πρόεδρος του
ΣΒΘΣΕ Αθανάσιος Συριανός διευκρίνισε στην ετήσια γενική συνέλευση του
Συνδέσμου: Στην παγκόσμια αλυσίδα
αξίας, ο ανταγωνισμός δεν είναι πρωτίστως ανταγωνισμός κόστους, αλλά ανταγωνισμός καινοτομίας τόσο σε ό,τι
αφορά το προϊόν όσο και τις διαδικασίες και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα όμως «η εκτίναξη στις
τιμές ενέργειας, οι διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού και τα επικείμενα σημεία συμφόρησης στον ενεργειακό
εφοδιασμό επιβραδύνουν τον παγκόσμιο και εγχώριο ρυθμό οικονομικής
ανάπτυξης, επηρεάζοντας σημαντικά
και τη χώρα μας, που δοκιμάζεται ξανά».
Για την ελληνική βιομηχανία, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, «το πρόβλημα της πρόσβασης σε
ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας προϋπήρχε της ενεργειακής κρίσης, με τις
τιμές ενεργείας και δικτύων να είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο
των άλλων χωρών της Ευρώπης». Είναι
σημαντικό «να υπάρξει απλοποίηση διαδικασιών και άμεση διαθεσιμότητα
αδειοδοτήσεων, με προτεραιότητα στα
δίκτυα για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από τη βιομηχανία».

Νέα μέλη
Παπαλεξόπουλο: «Δεν πρέπει η κρίση
να αποτελέσει άλλοθι για να βάλουμε
“νερό στο κρασί μας” όσον αφορά τις
κλιματικές φιλοδοξίες, Όμως, τα δεδομένα έχουν σαφώς αλλάξει. Και όπως
έλεγε και ο John Maynard Keynes:
“Όταν τα δεδομένα αλλάζουν, εγώ αλλάζω τη γνώμη μου. Τι κάνετε εσείς,
κύριε;”. Υπάρχει, πλέον, μία διαφορετική γεωπολιτική πραγματικότητα. Το
πώς θα ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος την Ευρώπη και πώς θα διαπραγματευτούμε έχει αλλάξει. Το κόστος
ενέργειας έχει αλλάξει. Νομίζω ότι σε
ακολουθήσει την Ευρώπη– έχουμε μια
αδράνεια την οποία πρέπει να επανεξετάσουμε, όχι το αν αλλά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που μόλις
έγινε πιο δύσκολη. Σε αυτήν χαίρομαι
και δεν αμφιβάλλω, γιατί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (συμ-

Για τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δημήτρη

του ΣΕΒ με συντονιστή τον Παύλο Τσίμα) ξέρει τα θέματα αυτά από προηγού-

είπαμε, δεν υπάρχουν».
Σημειώνεται ότι «η άμεση συμμετοχή
της βιομηχανίας στο ΑΕΠ υπολογίζεται
σήμερα περίπου στο 10%. Όμως το ποσοστό αυτό υποτιμά τη συνεισφορά
της. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ
(2018), σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ και της
απασχόλησης οφείλεται στην άμεση,
έμμεση ή προκαλούμενη επίδραση της
μεταποίησης. Ο συνολικός πολλαπλασιαστής της μεταποίησης στο ΑΕΠ είναι
2,8 και στην απασχόληση 3,5, ωφελώντας και τις υπηρεσίες και το εμπόριο και δημιουργώντας ένα ζωτικό οικοσύστημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

επίπεδο Ευρώπης –διότι η Ελλάδα θα

μετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο

Κλιματικές φιλοδοξίες

Ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών) μεγάλωσε και
απέκτησε 340 νέα μέλη. Σήμερα,
οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που
είναι άμεσα μέλη του ΣΕΒ αριθμούν 200.000 περίπου και πολύ
περισσότεροι, αν συμπεριλάβουμε τις εταιρείες συνδέσμων που
είναι μέλη του ΣΕΒ.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
(ΣΒΘΣΕ) «αποτελεί έναν ισχυρό
και αξιόπιστο οργανισμό εκπροσώπησης περίπου 200 ενεργών
σημαντικών επιχειρήσεων των
Περιφερειών της Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος».

μενο έντιμο βίο στα θέματα περιβάλλοντος, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ελπίζω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε στο δύσκολο “τρίγωνο”:
κλιματική αλλαγή, ασφάλεια ενεργειακή και κόστος ενεργειακό και ανταγωνιστικότητα βιομηχανίας. Και σε αυτό
το “τρίγωνο” υπάρχουν για τα επόμενα
χρόνια πολύ δύσκολες ισορροπιστικές
προκλήσεις. Και μαγικές λύσεις, όπως

Η μεταποίηση αντιπροσωπεύει το 44%
των συνολικών εξαγωγών. Η αύξηση
της συμμετοχής της μεταποίησης στο
ΑΕΠ, λοιπόν, έχει πολλαπλασιαστικά
οφέλη. Δεν είναι τυχαία, συνεπώς, η
στόχευση της ΕΕ να αυξήσει τη συμμετοχή της μεταποίησης σε 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Πρωταρχικός στόχος
του ΣΕΒ είναι: Να αυξηθεί η συμμετοχή
της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 10% σε
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MultiMEDIA
Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Συμπληρώνεται το παζλ της ενημέρωσης του Open
Πολλά τα σενάρια που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες για τον τομέα της
ενημέρωσης του Open και τα πρόσωπα που φαίνεται πως πρωταγωνιστούν
σε αυτά. Ας τα πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Αυτός που είναι μέχρι
στιγμής «κλειδωμένος» είναι ο Νίκος
Στραβελάκης. Ο γνωστός δημοσιογράφος από τον Σεπτέμβρη θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του σταθμού τα Σαββατοκύριακα.
Το όνομα που προστέθηκε προσφάτως στη λίστα των αφίξεων στο Ανοιχτό Κανάλι είναι αυτό του Δημήτρη
Καμπουράκη. Αν και γνωρίζαμε ότι
αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ ώστε να πο-

λιτευτεί στα Χανιά, τελικά κάτι τέτοιο
δεν πρόκειται να συμβεί. Έτσι λοιπόν
το βασικό σενάριο λέει πως τις καθημερινές το πρόγραμμα του Open θα
ανοίγει ο Μάνος Νιφλής με τη Χρύσα
Φώσκολου στις 5 το πρωί. Στις 7 και
για τρεις ώρες θα έρχονται ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Παναγιώτης
Στάθης.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο
Χρήστος Παναγιωτόπουλος αγαπάει
τα ανδρικά δίδυμα παρουσιαστών.
Παρ’ όλα αυτά, παραμένει το μεγάλο
ερώτημα με το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Το δεύτερο σενάριο θέλει
να μετακινείται εκεί ο Δημήτρης Καμ-

Q

Έκλεισε το πρώτο ζευγάρι για τον επόμενο κύκλο του «J2US» που θα δούμε,
καλώς εχόντων των πραγμάτων, το ερχόμενο φθινόπωρο. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι οι πρώτοι που θα έδιναν τα χέρια με τον Νίκο Κοκλώνη, εκτός από τον
Μαυρίκιο Μαυρικίου και την Ιλάειρα Ζήση;



πουράκης. Ωστόσο, υπάρχει και η Ευλαμπία Ρέβη, της οποίας το πόστο θα
αποφασιστεί με βάση τις τελικές τοποθετήσεις των προαναφερόμενων
ονομάτων.

Οι προτάσεις στην Κορινθίου και η νέα
εκπομπή που ΣΚΑ(ε)Ι το Σαββατοκύριακο

Π

υρετός προετοιμασίας για τις ψυχαγωγικές εκπομπές του ΣΚΑΪ. Ραντεβού με δημοσιογράφους για τη
δημοσιογραφική ομάδα της Μαρίας Μπακοδήμου
αλλά και για μια νέα εκπομπή που είναι στα σκαριά για το
Σαββατοκύριακο γίνονται αυτό το διάστημα με πρόσωπα
εντός και εκτός καναλιού. Αν όλα πάνε καλά, στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, στη θέση του Γρηγόρη Γκουντάρα
και της Ναταλί Κακκαβά θα δούμε του χρόνου μια διαφορετική πρόταση. Στόχος του σταθμού είναι να δημιουργήσει αυτήν τη φορά μια παρέα από πρόσωπα σε ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο.
Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν θα είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ένα
πρώτο ραντεβού έχει γίνει με την Αφροδίτη Γραμμέλη. Οι
δύο πλευρές συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα και, όπως όλα
δείχνουν, θα ανανεωθεί και θα διευρυνθεί η συνεργασία
τους την επόμενη σεζόν. Εκκρεμεί βέβαια και η δεύτερη συνάντηση για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες που θα τους

οδηγήσουν στις υπογραφές.
Όσον αφορά τον Δημήτρη Σταρόβα, αν και υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές για να συνεχίσουν τη συνεργασία, ραντεβού ακόμη δεν έχει γίνει. Ένα πρόσωπο που
θα ήθελε ο ΣΚΑΪ να έχει στο δυναμικό του την επόμενη σεζόν είναι και η Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός συζητά με
τον σταθμό διάφορες προτάσεις, αλλά όχι για την εκπομπή
του Σαββατοκύριακου - όχι ζωντανό και όχι μαγκαζίνο.

Η Φαίη Σκορδά έκανε ανακωχή πριν από την... καταιγίδα
Σε άτυπη συμφωνία προχώρησε η Φαίη
Σκορδά με τον ΑΝΤ1 για μείωση της έντασης και των διαρροών σχετικά με την
επόμενη μέρα, ώστε να ολοκληρωθεί
κανονικά το «Πρωινό» στις 8 Ιουλίου.
Έτσι, αν και το συμβόλαιο της παρουσιάστριας έληξε την Πέμπτη 30 Ιουνίου, η
ίδια θα παραμείνει κανονικά στο πόστο
της έως και την ερχόμενη Παρασκευή.
Η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν λάβει από τον ΑΝΤ1 το ίδιο κείμενο
σύμβασης και αυτό γιατί από το κανάλι θεωρούν αυτήν τη
ζώνη ενιαία. Εκεί λοιπόν είναι που εντοπίζεται η μεγάλη
διαφωνία. Ενώ ο Γιώργος Λιάγκας έχει αποδεχτεί τους
όρους του νέου συμβολαίου, η Φαίη Σκορδά δεν έχει κάνει
το ίδιο, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει δικλίδα ασφαλείας όσον

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...

αφορά τις ώρες μετάδοσης της εκπομπής. Φυσικά, τα σενάρια για την επόμενη επαγγελματική στέγη της Φαίης
Σκορδά έχουν πάρει φωτιά εδώ και αρκετό καιρό. Στην ουσία όμως ένας είναι
ο μεγάλος διεκδικητής αυτήν τη στιγμή,
το Star.
Οι φήμες που κυκλοφόρησαν για κρούση από τον ΣΚΑΪ διαψεύδονται κατηγορηματικά από το κανάλι. Εξάλλου οι προετοιμασίες για την
εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου προχωρούν κανονικά,
νέα άτομα προστίθενται στην ομάδα, τα σκηνικά κατασκευάζονται ήδη και δεν υπάρχει στον ορίζοντα προγραμματισμένο κανένα ραντεβού της Φαίης με τον σταθμό του Φαλήρου.
Μάλιστα, όλη αυτή η φημολογία προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στα στελέχη του σταθμού.

Πρόσωπα που έχουν χιούμορ,
έχουν υπάρξει στο παρελθόν
σε εκπομπές και δεν έχουν ενεργή
θέση αυτήν τη στιγμή στην τηλεόραση αναζητούν στον ΣΚΑΪ για να πλαισιώσουν τη Μαρία Μπακοδήμου. Η
Μαριλού Ρεπαπή και ο Βαγγέλης
Γιαννόπουλος φαίνεται πως είναι οι
πρώτοι δύο που θα βρεθούν στο πλάι
της τον Σεπτέμβρη.

Q

Παραμένει -εκτός
απροόπτου- στον
ΑΝΤ1 ο Νίκος Ρογκάκος. Μάλιστα,
φαίνεται πως θα είναι και ο παρουσιαστής της καλοκαιρινής πρωινής εκπομπής
του σταθμού. Ο δημοσιογράφος εξέφρασε
πρόσφατα τη δυσαρέσκειά του για το τέλος
των «Πρωινών Τύπων» και δημοσιεύματα τον
ήθελαν να κουβεντιάζει με τον ΣΚΑΪ για το
Σαββατοκύριακο.



Τσολάκη και Μαγγίρα έδωσαν τα
χέρια με το Open εδώ και καιρό,
όμως εκκρεμούσαν οι αποφάσεις για
τους συνεργάτες τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στην εκπομπή της πρώτης συνεχίζουν όλοι κανονικά. Στην
εκπομπή της Μαγγίρα εκκρεμεί η εισήγηση των συντελεστών προς το κανάλι. Υπάρχει πληροφόρηση πως δεν
επιθυμούν αλλαγές. Ωστόσο, αν η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές σε πρόσωπα, τότε θα μιλάμε για αντικατάσταση και όχι προσθήκη, καθώς θεωρείται ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των
συντελεστών. Ο σταθμός θα επιθυμούσε αλλαγές, αλλά μόνο με σύμφωνη
γνώμη της εκπομπής.

Q

Το «Survivor» μεταφέρεται από τον
Άγιο Δομίνικο στην Αθήνα για τις δύο
βραδιές του ημιτελικού και του τελικού
που θα μεταδοθούν ζωντανά στις 5 και 6
Ιουλίου από το ανοιχτό Θέατρο του Άλσους
Βεΐκου στο Γαλάτσι. Τις ίδιες μέρες ολοκληρώνεται και ο «Σασμός» του Alpha και
θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε
τον νικητή στους πίνακες μετρήσεων της
Nielsen.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

ΕΟΠΕ: Νέα καμπάνια για τον σεβασμό στους ασθενείς με καρκίνο
Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), παραμένοντας στο πλευρό των ασθενών με καρκίνο, καλεί το
κοινό να μην υποτιμά την επικινδυνότητα του κορονοϊού και
να δείχνει έμπρακτα σεβασμό στους ασθενείς με καρκίνο.
Μπορεί τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό να χαλάρωσαν, η χρήση μάσκας να μην είναι υποχρεωτική και να μη
χρειάζεται πια να επιδεικνύουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού, όμως είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε εγρήγορση
και να βοηθάμε ώστε οι ασθενείς με καρκίνο να παραμένουν
ασφαλείς.
Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό σε χώρους με συνωστισμό να μην ξεχνάμε τη μάσκα, να ολοκληρώσουμε όλες τις
δόσεις εμβολιασμού και αν νοσήσουμε να αυτοπεριοριστούμε ώστε να προστατέψουμε τους γύρω μας και να ξαναβγού-

με όταν είναι ασφαλές. Η ευσυνειδησία και η επίγνωση ότι η
στάση που ακολουθούμε καθημερινά επηρεάζει ευάλωτους
πληθυσμούς, όπως είναι οι ασθενείς με καρκίνο, αποτελούν

Η Alpha Bank
παρουσιάζει
τη νέα υπηρεσία
Alpha Smart
Hospitality

Τη νέα της υπηρεσία Alpha Smart Hospitality παρουσιάζει η Alpha Bank, την οποία επικοινωνεί με
νέα καμπάνια διά χειρός DDB Athens. Η νέα υπηρεσία περιλαμβάνει λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και αναπτυξιακά εργαλεία για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Η καμπάνια απεικονίζει την αναβαθμισμένη
ξενοδοχειακή εμπειρία μιας travel blogger, μέσω
των reviews της, σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο, το
οποίο επισκέπτεται για δεύτερη φορά. Η καμπάνια

τη βάση για να μπορέσουμε όλοι μαζί, σεβόμενοι ο ένας τον
άλλον, να βοηθήσουμε στον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορονοϊού προστατεύοντας και αυτούς που το χρειάζονται
περισσότερο.
Παράλληλα, η ΕΟΠΕ καλεί τους ογκολογικούς ασθενείς,
αν νοσήσουν, να απευθυνθούν στον ογκολόγο τους για τη
σωστή φαρμακευτική αγωγή, ενώ απευθύνει έκκληση να
ολοκληρώνουν όλες τις δόσεις εμβολιασμού και να μην ξεχνούν τη μάσκα τους.
Μέσα από 4 διαφορετικά videos με αυτά τα μηνύματα η
ΕΟΠΕ βοηθά στην ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού,
υπενθυμίζοντας προς όλους ότι οφείλουν να βρίσκονται σε
εγρήγορση και έμπρακτα να αποδεικνύουν ότι νοιάζονται για
τους ασθενείς με καρκίνο.

Mικρά - μικρά

Q

Επανέρχεται η Διεπαγγελματική Αμπέλου και Οίνου, η
κορυφαία οργάνωση του αμπελοοινικού τομέα, με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση
των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ και τη λελογισμένη κατανάλωση και
ενώ θέμα ημερών είναι η έγκριση του προγράμματος προβολής και προώθησης για τις τρίτες χώρες.

περιλαμβάνει μια main ταινία και τρία μικρότερα
θεματικά versions, τα οποία τρέχουν συνδυαστικά
σε τηλεόραση, YouTube και Web TV. Επίσης, έχουν
δημιουργηθεί digital tailormade campaign materials, όπως premium Display Banners, Mobile
Prestitials, Social ads, Native ads κ.λπ. Επίσης,
υπάρχει παρουσία στον Τύπο και στο ραδιόφωνο με
σποτ και σχετικές αναφορές. Την παραγωγή της
καμπάνιας ανέλαβε η Central Athens Film Productions σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη.

Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση διακοπών
στην Εύβοια και τη Σάμο
Σε λειτουργία τέθηκε από την περασμένη Πέμπτη 30 Ιουνίου το
North Evia - Samos Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται
για την πλατφόρμα που έχει σκοπό την οικονομική στήριξη της
τουριστικής δραστηριότητας για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου. Με τη συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, περίπου 32.000 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές, τονώνοντας τον τοπικό
τουρισμό. Συγκεκριμένα, μέσα από την πλατφόρμα vouchers.gov.gr οι δικαιούχοι μπορούν να εκδίδουν άυλη
ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές.
Το North Evia - Samos Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης ή διαμονής του, είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του. Η
οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν ως προορισμό τους
τη Σάμο και 150 ευρώ για όσους προτιμήσουν τη Β. Εύβοια.

Q

Το Dove συνεργάζεται
με γυναίκες από όλο τον
κόσμο για τη δημιουργία
της καμπάνιας #ΔείξτεΕμάς, μιας συλλογής περισσότερων από 10.000 φωτογραφιών που είναι διαθέσιμες σε όλα τα Μέσα για να δείξουμε την αληθινή ομορφιά. Γυναίκες από όλο τον κόσμο επαναπροσδιορίζουν την ομορφιά
με τους δικούς τους όρους.

Q

H Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου) προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό για το έργο «Της μελέτης του σχεδιασμού,
της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της
αποξήλωσης των περιπτέρων, στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων
και Ποτών SIAL Paris 2022, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως
19 Οκτωβρίου 2022 στο Παρίσι». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 558.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00 πμ.

Q

Ολοκληρώθηκε το κλειστό spec της Μασούτης, στο οποίο
αναδείχτηκε νικήτρια η BGM, με αντικείμενο τη διαχείριση
του media buying & planning στα online και offline. Η Μασούτης με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τις 5 εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και κυρίως «την ομάδα, την TEMPO, για
την άψογη 6ετή συνεργασία».

Q

Στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΟΤΕΝ), με την ευγενική υποστήριξη της Reason To, η
οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την οργάνωση του συνέδριου.
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Επιμέλεια:
Γιώργος
Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Volvo C40 Recharge
P8 AWD με 408 ίππους!

POLITICAL AUTO

Η

Volvo αποτελεί μια αυτοκινητοβιομηχανία
που εδώ και πολλά χρόνια έχει αποδείξει
την ευαισθησία της για την προστασία του
περιβάλλοντος. Με το νέο C40 Recharge
P8 AWD η Volvo κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό της.
Η τιμή πώλησης του προσθιοκίνητου Volvo C40 P6
Recharge ξεκινά από τις 57.644 ευρώ, ενώ του τετρακίνητου P8 της δοκιμής μας με τα δύο ηλεκτρικά
μοτέρ από τις 65.521 ευρώ, με το απολύτως κορυφαίο
πακέτο εξοπλισμού στην κατηγορία του. Σε αυτές τις
τιμές δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση
ύψους 8.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Στις παροχές της ελληνικής αντιπροσωπείας περιλαμβάνονται τρία χρόνια δωρεάν σέρβις, πέντε χρόνια εγγύηση (η μπαταρία έχει οκτώ χρόνια εγγύηση ή
160.000 χλμ.), δυνατότητα μεικτής ασφάλισης για
τρία χρόνια και ευνοϊκή χρηματοδότηση με χαμηλό
επιτόκιο.

Μοναδική σχεδίαση
Το C40 Recharge αξιοποιεί τη σχεδιαστική ιδιαιτερότητα του αμαξώματος, με την οροφή της να
προσεγγίζει την τρίτη κολόνα δημιουργώντας τις
ιδιαίτερες αναλογίες ενός coupe SUV. Στο εμπρός
μέρος υπάρχουν και πάλι η κλειστή μάσκα του
XC40 Recharge και νέα φωτιστικά σώματα, τα
οποία διαθέτουν μια εξελιγμένη τεχνολογία Pixel
LED, χρησιμοποιούν μια κάμερα στο παρμπρίζ και
προσαρμόζουν τη φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου.
Την εικόνα συμπληρώνουν τα καίρια τοποθετημέ-

να σκουρόχρωμα προστατευτικά αμαξώματος και
φυσικά οι ζάντες αλουμινίου των 20 ιντσών, οι οποίες
ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό.

Hitech αλλά πολυτελές εσωτερικό
Περνώντας τώρα στο εσωτερικό, συναντάμε τη
στάνταρ γυάλινη πανοραμική οροφή που διαθέτει
όλα τα απαραίτητα φίλτρα UV για να είναι ενεργειακά
επαρκής, η οποία ωστόσο δεν συνοδεύεται από κάποια συρόμενη κουρτίνα, γεγονός που μπορεί να
προβληματίσει τον οδηγό ενόψει των υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών. Κατά τα άλλα, το εσωτερικό
του σουηδικού μοντέλου είναι παρόμοιο με εκείνο
του XC40 με ψηφιακό πίνακα οργάνων 2ης γενιάς και
αλά tablet κεντρική οθόνη που φιλοξενεί ένα από τα
πιο εύπεπτα συστήματα infotainment στην αγορά.
Το αυτοκίνητο δοκιμής μας Launch Edition διέθετε
υπερπλήρη εξοπλισμό, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, αντλία θερμότητας για τον κλιματισμό, visual Park Assist 360o και ένα εξαιρετικό ηχοσύστημα της Harman Kardon.
Κάτω από το καπό του C40 Recharge δεν κρύβεται
κάποιος κινητήρας εσωτερικής καύσης, αλλά αποτελεί έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο! Το σύστημα
κίνησης περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν
στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα με ισχύ 204
ίππων έκαστος (408 συνδυαστικοί ίπποι), οι οποίοι
προσφέρουν μια πληθωρική συνδυαστική ροπή στα
660 Nm. Οι δύο κινητήρες τροφοδοτούνται από μια
μπαταρία 78 kWh, η οποία βρίσκεται στο πάτωμα του
αυτοκινήτου και μπορεί να φορτιστεί από το 10% έως
το 80% σε περίπου 40 λεπτά με τη χρήση ταχυφορτι-

στή και την αυτονομία να φτάνει στα 410 km.
Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του και ένα εξελιγμένο
σύστημα ανάκτησης της ενέργειας πέδησης μέσω
του One Pedal Drive (φρενάρει αφήνοντας το πεντάλ
του γκαζιού) και επιλογή για πιο βαρύ τιμόνι για δυναμική οδήγηση. Πάντως, τα πρώτα 100 χλμ. από στάση έρχονται σε μόλις 4,7 δευτερόλεπτα!

Απίστευτη δύναμη
Το Volvo C40 Recharge πραγματικά θα εντυπωσιάσει τον οδηγό του από τα πρώτα κιόλας μέτρα κίνησης μαζί του, με τη δύναμη να είναι πραγματικά απίστευτη και αστείρευτη! Για το καλό όλων η Volvo έχει
περιορίσει ηλεκτρονικά τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης
στα 180 χλμ./ώρα!
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καλό θα είναι ο οδηγός να είναι συνετός, καθώς η αυτονομία μειώνεται
αισθητά, αν κινηθεί κανείς στα όρια, ωστόσο οι τροχοί των 20 ιντσών με τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά
ανεβάζουν ακόμη ψηλότερα τον πήχη της πρόσφυσης. Μέσα στην πόλη ο οδηγός θα απολαύσει την
ηρεμία που προσδίδουν η ηχομόνωση της καμπίνας
αλλά και η μη ύπαρξη θορύβων από κάποιον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ παράλληλα θα εκτιμήσει
ιδιαίτερα την ευελιξία του σουηδικού μοντέλου. Επίσης, μέσα στην πόλη δεν υπάρχει και το άγχος της
ανεύρεσης φορτιστή, καθώς υπάρχει διαθέσιμος
σχεδόν παντού.
Εκτός δρόμου η ύπαρξη τετρακίνησης κάνει την
κίνηση σε χώμα ή άμμο παιχνιδάκι, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς το αυτοκίνητο ζυγίζει πάνω από
2 τόνους και βέβαια η λειτουργία της τετρακίνησης
μειώνει την αυτονομία…

ΕΕ: Σε μόλις δύο κράτη-μέλη οι μισοί φορτιστές ηλεκτρικών ΙΧ!
Σε Γερμανία και Ολλανδία βρίσκεται το 50% των σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι τα δύο κράτη-μέλη αποτελούν μόλις το 10% της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 50% των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται διασκορπισμένο στις υπόλοιπες 25 χώρες που καλύπτουν το

90% της επιφάνειας της Γηραιάς Ηπείρου. Μάλιστα, η Ολλανδία έχει τόσους
φορτιστές όσους διαθέτουν 23 κράτη-μέλη μαζί! Αντίθετα στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κύπρος με μόλις 57 φορτιστές. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ (6η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ) με μόλις 610 φορτιστές και
μάλιστα τοποθετείται κάτω από τη Βουλγαρία, η οποία φαίνεται ότι έχει την 7η
χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ν

α μπαίνουμε σιγά σιγά σε
mood Μουντιάλ ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί για
πρώτη φορά στο Κατάρ το
διάστημα 21 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου. Η είδηση έρχεται από τη FIFA
και έχει ολότελα πολιτικοοικονομικό
χαρακτήρα. Οι περισσότερες αιτήσεις
για αγορά εισιτηρίων δεν έγιναν από
κάποια ανθηρή οικονομικά χώρα της
Δυτικής Ευρώπης, τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία, αλλά από την… Αργεντινή, όπου το
40% των 45 εκατομμυρίων κατοίκων
ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ο
πληθωρισμός καλπάζει και το κατά κεφαλήν εισόδημα στο ονομαστικό ΑΕΠ
ανέρχεται στα 14.000 ευρώ. Στην Ελλάδα αντίστοιχα είναι 18.500 ευρώ.
Μετά τη Βραζιλία φαίνεται πως και
στην Αργεντινή έχει ισοπεδωθεί η μεσαία τάξη, υπάρχουν μόνο πλούσιοι
και φτωχοί.
Στη σχετική λίστα με τους ενδιαφερόμενους για εισιτήρια του Μουντιάλ
ακολουθούν το Μεξικό, οι ΗΠΑ, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αγγλία, η
Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Βραζιλία
και η Γαλλία. Το Κατάρ, όπως είναι
γνωστό, έχει πληθυσμό 2,8 εκατομμύρια κατοίκους και τον χειμώνα αναμένεται να δεχτεί περί το 1,2 εκατομμύριο τουρίστες, αύξηση του πληθυσμού
κατά 43%.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι επισκέπτες του Μουντιάλ απαγορεύεται να
κάνουν σεξ σε δημόσιους χώρους, επί
ποινή επταετούς φυλάκισης, και θα
πρέπει να έχουν διακριτικά βλέμματα
προς τις ντόπιες γυναίκες. Η ποινή φυλάκισης για τους ΛΟΑΤΚΙ ανέρχεται σε
11 χρόνια.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από
την Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ, το Κατάρ αναμένεται να έχει έσοδα 15 δισ. ευρώ, 15% λιγότερα από τις
αρχικές εκτιμήσεις, όταν η προσδοκία
ήταν 18 δισ. ευρώ. Στο προηγούμενο
Μουντιάλ, που έγινε στη Ρωσία και το
τρόπαιο κατέκτησε η Γαλλία, τα έσοδα
της διοργανώτριας χώρας ανήλθαν σε

Πρώτη σε εισιτήρια
η… «φτωχοπλούσια»
Αργεντινή!

1,25 δισ. ευρώ. Για το Μουντιάλ συνολικά το Κατάρ φέρεται να επένδυσε
συνολικά 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με
την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingregistrado. Και αν
το ποσό αυτό θεωρείται πολύ μικρό,
οφείλεται κυρίως στα σχεδόν μηδενικά μεροκάματα που έδινε σε εργάτες
μετανάστες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά πριν από έναν περί1. Κατάρ, Ολλανδία, Σενεγάλη, Εκουαδόρ
που χρόνο ο «Guardian»
2. Αγγλία, ΗΠΑ, Ιράν, Ουαλία
αποκάλυψε ότι 6.500 ερ3. Αργεντινή, Μεξικό, Πολωνία, Σαουδική Αραβία
γάτες είχαν χάσει τη ζωή
4. Γαλλία, Δανία, Τυνησία, Αυστραλία
τους από τις απάνθρωπες
5. Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κόστα Ρίκα
συνθήκες εργασίας και
6. Βέλγιο, Κροατία, Μαρόκο, Καναδάς
διαβίωσης. Κατά τα άλλα,
7. Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Καμερούν
η Οργανωτική Επιτροπή
8. Πορτογαλία, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα, Γκάνα

Οι όμιλοι του Μουντιάλ

ανακοίνωσε, με… περηφάνια μάλιστα,
ότι δημιουργήθηκαν 313.000 θέσεις
εργασίας την πενταετία 2013-19. Για
τους θανάτους αρνήθηκε κάθε σχόλιο,
όπως και η κυβέρνηση. Ούτε κανείς
από τον πολιτισμένο κόσμο διαμαρτυρήθηκε, πλην των εθνικών ομάδων της
Γερμανίας και της Νορβηγίας, οι διεθνείς των οποίων σήκωσαν πλακάτ σε
αγώνα των προκριματικών. Γιατί το Κατάρ, βλέπετε, έχει λεφτά για να πνίξει
κάθε φωνή και να αρπάξει κάθε ψήφο,
όπως έγινε στην ψηφοφορία-ανάθεση
της διοργάνωσης από την Εκτελεστική
Επιτροπή της FIFA. Η συντριπτική
πλειονότητα των γηπέδων θα είναι ουσιαστικά ολοκαίνουργια και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις υποδομές της πόλης, με νέο σύστημα μετρό

και την επέκταση του διεθνούς αεροδρομίου Χαμάντ. Οι αναμετρήσεις των
δύο πρώτων αγωνιστικών των ομίλων
θα διεξάγονται στις 12.00, 15.00, 18.00
και 21.00, ενώ η τρίτη αγωνιστική και
τα νοκ άουτ στις 17.00 και στις 21.00
ώρα Ελλάδας.

Έκανε τις περισσότερες
αιτήσεις η χώρα του
Μαραντόνα και του Μέσι,
όταν το 40% ζει κάτω από
το όριο της φτώχειας,
ο πληθωρισμός τρέχει
και η μεσαία τάξη
έχει καταργήθει
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ολοταχώς για διαζύγιο

Τ

ίτλοι τέλους στον γάμο της Τέτας Καμπουρέλη με τον Βασίλη
Γκουρούση. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι θα ακολουθήσει
πλέον χωριστούς δρόμους όπως έγινε γνωστό, έπειτα από
σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η «εθνική μας νυχού»: «Επειδή έχουν υπάρξει πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες
ημέρες στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως κατέθεσα αγωγή διαζυγίου και λύσης του γάμου μου με
τον Βασίλη Γκουρούση. Οι λόγοι διαζυγίου είναι καθαρά προσωπικοί και καθιστούν ανέφικτη τη συνέχιση του συζυγικού μου βίου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όσο το δυνατόν πιο διακριτική διαχείριση του θέματος εκ μέρους σας». Φήμες θέλουν την επιχειρηματία να έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της και να είναι
ζευγάρι με γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος της συμπαραστάθηκε
όλο αυτό το δύσκολο διάστημα.

Τα παιδία παίζει

Επαγγελματική επιτυχία

Διακοπές στην Πάτμο για τον
Παναγιώτη-Αντώνιο και τη διάσημη μαμά του Τζένη Μπαλατσινού. Ο Κικίλιας τζούνιορ, που
τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα γίνει 2 χρόνων, απαθανατίστηκε
από τη μητέρα του να παίζει
ήσυχος στην αυλή με ένα φαναράκι κήπου. Καθισμένος πάνω
σε μια πολύχρωμη κουρελού, ο
μπόμπιρας έκανε trendy εμφάνιση με κίτρινο μπλουζάκι και
λευκή βερμούδα με αστερίες!
«Ευτυχισμένο μωρό, τυχερή
γκαρνταρόμπα!», έγραψε η παρουσιάστρια.
Κοκτέιλ πάρτι με διάσημους καλεσμένους και
πολλά δώρα διοργάνωσαν ο Χάρης Χριστόπουλος και η σύζυγός του Αννίτα Μπραντ για να
γιορτάσουν τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας
στον χώρο των καλλυντικών. Η σειρά μακιγιάζ
που φέρει το όνομα της γνωστής beauty expert
έχει κατακτήσει την ελληνική αγορά και το δημοφιλές ζευγάρι, με τη στήριξη του έμπειρου PR
man Χάρη Σιανίδη, προσκάλεσε τους φίλους του
σε ένα καλοκαιρινό event «talk of the town», καθώς «παρέλασε» σύσσωμη η showbiz.

Θετικές στον κορονοϊό

Επανένωση;

Η Βάνα Μπάρμπα και η κόρη της ΦαίδραΘεοδώρα διαγνώστηκαν με Covid-19. Η δημοφιλής ηθοποιός έσπευσε να το ανακοινώσει στα social media, αποκαλύπτοντας πως
νοσούν και οι δύο με βαριά συμπτώματα:
«Αγαπητοί φίλοι, και εγώ και το παιδί μου είμαστε με κορονοϊό, έχουμε αυτή την καινούργια μετάλλαξη, με λοίμωξη άνω αναπνευστικού και πολύ πυρετό. Να είστε προσεκτικοί, είναι πολύ μεταδοτικό».

Το μπάνιο της «λαίδης»
Βουτιά στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα! Την πιο όμορφη
στιγμή της ημέρας επέλεξε η Άντζελα Δημητρίου για το πρώτο
καλοκαιρινό της μπάνιο σε παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Άβαφη, χαλαρή και ευδιάθετη, η λαϊκή τραγουδίστρια πόζαρε
μέσα στο νερό λίγο πριν δύσει ο ήλιος πίσω από τα βουνά, σχολιάζοντας με νόημα: «Θάλασσά μου, που εξαγνίζεις την ψυχή
και τις καρδιές μας».

Αποκαλύφθηκε το μεγάλο μυστικό της Κατερίνας Καινούργιου! Η οικοδέσποινα του Alpha
φέρεται να ταξίδεψε στη Ρώμη το περασμένο
Σαββατοκύριακο παρέα με τον πρώην σύντροφό
της Φίλιππο Τσαγκρίδη, σε μια προσπάθεια να
αναζωπυρώσουν τη σχέση τους που έληξε άδοξα πριν από μερικούς μήνες. Η παρουσιάστρια,
αν και παραδέχτηκε on air πως πέρασε ένα απίθανο διήμερο με καλή παρέα στην Ιταλία, απέφυγε επιμελώς να αναφέρει το όνομα του συνοδού της, που δεν ήταν άλλος τελικά από τον γόη
εφοπλιστή!
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Προστατέψτε
τα μάτια σας
στην παραλία

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος,
καθηγητής Οφθαλμολογίας
του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης

Τ

α γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα στην
παραλία, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που
θα προστατεύσουν τα μάτια σας από το
αλάτι ή την άμμο. «Είναι γεγονός πως οι
περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται να πάρουν
στην παραλία τα γυαλιά ηλίου τους. Ωστόσο, μόλις
το 45% τα φορά όσο κάθεται στις ξαπλώστρες ή
ασχολείται με δραστηριότητες εκτός νερού (πχ,
ρακέτες), σύμφωνα με έρευνα που είχε δημοσιευθεί το 2016», αναφέρει ο δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, χειρουργός-οφθαλμίατρος, καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης, και προσθέτει: «Επιπλέον, μόλις οι τρεις
στους δέκα γνωρίζουν ότι όπως το δέρμα κινδυνεύει να πάθει ηλιακό έγκαυμα όταν κάθονται
στην παραλία χωρίς αντηλιακό, έτσι και τα μάτια
τους κινδυνεύουν να υποστούν έγκαυμα όταν δεν
τα προστατεύουν με γυαλιά ηλίου».
Το ηλιακό έγκαυμα που μπορεί να προκληθεί
στα μάτια από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) του ηλίου είναι η φωτοκερατίτιδα, μια
επώδυνη οφθαλμοπάθεια. Μακροπρόθεσμα, η
έκθεση των ματιών στην UV αυξάνει τον κίνδυνο
για εκδήλωση χρόνιων οφθαλμοπαθειών, στις
οποίες συμπεριλαμβάνεται η εκφύλιση της
ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης. Ωστόσο, δεν
αρκεί να φοράμε στην παραλία οποιαδήποτε γυαλιά ηλίου. «Τα γυαλιά πρέπει να διαθέτουν μεγάλους, καλής ποιότητας φακούς για να προστατεύουν τα μάτια. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί

Ειδικά γυαλιά
για θαλάσσια σπορ
Μόνο τα γυαλιά, όμως, δεν είναι αρκετά
για να προστατεύσετε τα μάτια σας στην
παραλία. Ένα καπέλο με φαρδύ γείσο θα
προσφέρει προστασία. Αν ασχολείστε με
τα θαλάσσια σπορ, δεν χρειάζεστε κοινά
γυαλιά ηλίου, αλλά ειδικά προστατευτικά
γυαλιά για σέρφερ, λάτρεις του τζετ σκι ή
του θαλάσσιου σκι κ.λπ. Τα γυαλιά αυτά
μειώνουν την έκθεση των ματιών στη UV,
ελαττώνουν τη λάμψη και προστατεύουν
τα μάτια από τον αέρα και τις σταγόνες του
θαλασσινού νερού. Οι φακοί τους συνήθως είναι αντιθαμβωτικοί και ανθεκτικοί
στις προσκρούσεις. Τα προστατευτικά
αθλητικά γυαλιά μπορούν να προφυλάξουν τα μάτια σας και από άλλες παγίδες
της παραλίας, όπως η άμμος που στροβιλίζεται, οι μπάλες, ακόμα και τα έντομα.
Αν, πάντως, σας αρέσουν οι βουτιές με
ανοιχτά μάτια, καλό είναι να μάθετε να τις
κάνετε φορώντας γυαλιά κατάλληλα για
κολυμβητές. Η υψηλή συγκέντρωση άλατος στη θάλασσα και η συνεχής έκθεση
για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να
ερεθίσουν τα μάτια και να προκαλέσουν
οίδημα (πρήξιμο) στον κερατοειδή χιτώνα
(είναι η επιφανειακή στιβάδα τους).

μόνο όταν τα προμηθευόμαστε από καλά καταστήματα οπτικών και όχι από άλλου είδους εμπορικά καταστήματα ή πλανόδιους πωλητές», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος.
«Απαραίτητο είναι ακόμα να μη διαθέτουν πολύ
σκούρους φακούς και να μην είναι πολύ φθηνά.
Οι προστατευτικοί φακοί έχουν ένα σχετικό κόστος, ενώ το σκούρο χρώμα διαστέλλει την κόρη
των ματιών, επιτρέποντας έτσι την είσοδο περισσότερης UV στο εσωτερικό των ματιών. Να αγοράζετε τα γυαλιά ηλίου σας από έναν οπτικό της
εμπιστοσύνης σας και να βεβαιώνεστε ότι πληρούν τις προδιαγραφές αποτελεσματικής προστασίας (πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις CE και
UV400 ή 100% UV Protection)», συνιστά ο ειδικός.
Να προτιμάτε, επίσης, γυαλιά ηλίου που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια γύρω από τα μάτια σας. Αν έχετε μυωπία ή άλλη διαθλαστική ανωμαλία, θα χρειασθείτε διορθωτικά
γυαλιά ηλίου.

Μόλις το 45% φορά
τα γυαλιά ηλίου όσο κάθεται
στις ξαπλώστρες ή ασχολείται
με δραστηριότητες εκτός νερού
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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

Τ

ο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου είναι αρκετά
απαιτητικό και επικίνδυνο. Απαιτητικό, γιατί πολλές
καταστάσεις δεν θα έχουν την εξέλιξη που θα
θέλαμε, αλλά και επικίνδυνο, γιατί είναι έντονη η

απόσπαση της προσοχής μας, λόγω της δύσκολης όψης Ερμή
- Ποσειδώνα. Η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα έχει ένα επίσης
ανατρεπτικό πέρασμα, όπου επιβεβαιώνεται ότι αυτές οι
μέρες δεν είναι φιλικές και ανέμελες.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η επικοινωνία σας
αυτές τις μέρες θα γίνει έντονα απαραίτητη, για να βάλετε πράγματα σε σειρά, να
νιώσετε ασφάλεια και να αποσπάσετε
από τους άλλους μια υπόσχεση ή ένα θετικό μήνυμα.

(23/9-23/10)
Αν κάτι θα πρέπει να προσέξετε αυτές τις
μέρες είναι η υγεία σας, αλλά και καθετί
που κατέχετε. Μην αφήσετε τα κεκτημένα σας να πέσουν σε χέρια που δεν τους
ανήκουν και δεν τους αξίζουν.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας ίσως να σας προβληματίσουν και πολύ πιθανόν να δώσετε μεγαλύτερη έκταση σε κάποιες ανασφάλειές σας από ό,τι πραγματικά το αξίζουν.
Γενικότερα, μην αφήσετε κάποιους να
σας χαλάσουν τη διάθεση αλλά και τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις.

(24/10-21/11)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου τα
πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα. Θα
έχετε μια δυσκολία στο να αντιμετωπίσετε την παράλογη κάποιες φορές συμπεριφορά των άλλων, αλλά μπορεί και
εσείς να βγάζετε κάτι αρνητικό στις σχέσεις σας και για αυτόν τον λόγο να μην
έχετε καλή επικοινωνία με τους άλλους.

Δίδυμοι

Τοξότης

Σκορπιός

(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο δέχεται θετικές αλλά και
αρνητικές όψεις, κάνοντας αυτό το διήμερο αρκετά ενεργό με την επικοινωνία
σας. Ίσως μάλιστα μια μετακίνησή σας
να είναι γεμάτη συναισθηματικές συναντήσεις.

(22/11-21/12)
Ο Ερμής απέναντι από το δικό σας ζώδιο
ενισχύει κάποιες σχέσεις σας, αλλά και
χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου, όταν
πρόκειται να ισορροπήσετε τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Έντονα συναισθήματα θα υπάρξουν αυτό
το διήμερο, με πολλά μηνύματα, συζητήσεις, που θα καταλήγουν σε εσωτερική
αφύπνιση. Ίσως μπορέσετε να κλείσετε
κάποιες παλιές υποχρεώσεις σας.

(22/12-19/1)
Ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι
περισσότερο πρακτικό, με έντονη εργασιακή εξέλιξη, παρά καλοκαιρινό και
ανέμελο. Βέβαια, θα πρέπει να εντοπίσετε τα λάθη που είχατε κάνει κατά το παρελθόν και αυτό θα σας βοηθήσει να
φτιάξετε την εικόνα σας προς τα έξω.

Λέων

Υδροχόος

Αιγόκερως

(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, άλλη μια καλοκαιρινή στιγμή που κάτι θα σας στενοχωρήσει και θα σας βγάλει από το πρόγραμμα
που έχετε βάλει. Αν πρέπει να κάνετε κάποια οικονομική κίνηση, καλό είναι να μη
ρισκάρετε τα χρήματά σας.

(20/1-18/2)
Κάποια καλά νέα θα έρθουν από μια επιχειρηματική σας δραστηριότητα ή μια
δημιουργική σας απασχόληση. Τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά, αν είστε προσεκτικοί με τις οικονομικές σας δραστηριότητες.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, αυτές οι
μέρες κάτι θέλουν να πουν, κάτι να σας
φανερώσουν, μέσα από μια δύσκολη
συγκυρία. Ανανεωθείτε εσωτερικά και
μην ξεχνάτε ότι όλα θα γίνουν στην ώρα
τους, για αυτόν τον λόγο μη βιάζεστε.

(19/2-20/3)
Είναι μια περίοδος με έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα, που μάλλον θα πρέπει να αποφύγετε τις διευκρινίσεις, αν
δεν είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Φροντίστε να χαλαρώσετε και να έχετε δίπλα
σας πρόσωπα που σας στηρίζουν.
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#ELLI
Αν οι πολιτικοί
«πλήρωναν»
με περιπάτους
τα λάθη τους,
ο κ. Τσίπρας θα
έπρεπε να έχει
κάνει τον γύρο
της Γης, ίσως όχι
μία φορά

Ο Αλέξης της... περιπατητικής σχολής!
«Τ

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ο χθες είναι χθες και το σήμερα
είναι σήμερα», είπε στους δημοσιογράφους ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επιχειρώντας να
δικαιολογήσει τις πολιτικές κωλοτούμπες του
απέναντι τον Αμερικανό ομόλογό του κ. Μπάιντεν. Και όντως στην πολιτική ισχύει η ρήση του
κ. Ερντογάν, καθώς το ζητούμενο είναι το αύριο.
Αναζητώντας αυτό το αύριο στα εθνικά μας θέματα, ο κ. Μητσοτάκης προέβλεψε ένα ήσυχο καλοκαίρι «στο πεδίο», που ερμηνεύεται ότι αν δεν
έχουμε άσχημο καλοκαίρι με τις φωτιές, οδεύουμε
ολοταχώς προς εκλογές, μιας και η παράμετρος
«τουρκική προκλητικότητα» μάλλον θα παραμείνει
σε επίπεδο λεκτικό.
Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας, που βλέπει «Βατερλό» στη Μαδρίτη, προτρέπει τον κ. Μητσοτάκη σε
οδοιπορικό από την ισπανική πρωτεύουσα, προφανώς για να αναλογιστεί περιπατώντας έως την
Αθήνα τα λάθη που έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική. Που σημαίνει, σοβαρότης μηδέν. Γιατί αν οι
πολιτικοί «πλήρωναν» με περιπάτους τα λάθη τους,
τότε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να έχει κάνει
τον γύρο της Γης, ίσως όχι μία φορά.
Ως προς την ουσία, πέραν της τουρκικής υπαναχώρησης στο ζήτημα του ΝΑΤΟ και της αφωνίας
του κ. Ερντογάν για τα Ελληνοτουρκικά μπροστά
στους ηγέτες της Ατλαντικής Συμμαχίας (εκεί αποδείχτηκε τζάμπα μάγκας), το πρόβλημα για τη χώρα μας, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, εστιά-

ζεται στο ότι ο κ. Μπάιντεν εμφανίστηκε δεκτικός
στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-16.
Αλήθεια, θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο
Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογό του
όταν στην πραγματικότητα εκλιπαρούσε για την
ψήφο του και θέλοντας να αποτρέψει ένα βέτο
στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας; Και
γιατί να μην εμφανιστεί ο ίδιος υποχωρητικός, όταν
έχει την ασφάλεια της άρνησης του Κογκρέσου σε
ένα νέο αίτημα της Τουρκίας για αγορά αναβαθμισμένων αεροσκαφών;
Ίσως η αντιμετώπιση της κατάστασης εμφανίζεται πολύ cool, αλλά δεν απέχει από την πραγματικότητα. Όπως επίσης δεν απέχει από την πραγματικότητα αυτό που ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ότι δηλαδή μετά την άρνηση
του Κογκρέσου τον περασμένο Δεκέμβριο να εγκρίνει μια τέτοια πώληση αεροσκαφών προς την
Τουρκία, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών
είχε απευθυνθεί με επιστολή του στους βουλευτές
που διαφωνούσαν και τους ενημέρωνε για τις θέσεις του, σε μια προσπάθεια να τους μεταπείσει.
Αυτό σημαίνει δύο πράγματα:
Πρώτον, ότι η υπόθεση δεν είναι χθεσινή και
πάντως δεν έχει σχέση με τη Μαδρίτη.
Δεύτερον, η ελληνική πλευρά έχει δουλειά
μπροστά της σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να πείσει και την ηγεσία των ΗΠΑ -όχι μόνο τους βουλευτές- για το πόσο επικίνδυνη για τη διατήρηση της
ειρήνης και της ασφάλειας στη Νοτιοανατολική

Μεσόγειο είναι τυχόν πώληση αναβαθμισμένων
αεροσκαφών στην Τουρκία.
Είναι γεγονός ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική
πρέπει να παραμένει άγρυπνη σε ό,τι αφορά την
αντιμετώπιση της τουρκικής διπλωματίας αλλά και
των απειλών της τόσο στο νομικό όσο και στα άλλα
επίπεδα. Γιατί καλή η συγγνώμη του κ. Γεωργιάδη
(και μπράβο του που την είπε, όπως και που κίνησε
άμεσα τις διαδικασίες για να ακυρωθεί), αλλά σε
εθνικό επίπεδο μια μικρή ζημιά έγινε. Θα πείτε ότι
η ζημιά είχε γίνει από το 2018, όταν η κυβέρνηση
του λαλίστατου και σήμερα διαμαρτυρόμενου κ.
Τσίπρα αποδέχτηκε πρώτη από όλους τη διαφήμιση για το «τουρκοαιγαίο». Σωστά. Και δεν χρειαζόταν αυτή η αποκάλυψη για να μάθουν οι Έλληνες
πόσο ανίκανη ήταν να υπερασπιστεί τα εθνικά μας
θέματα μια κυβέρνηση, ο πρόεδρος της οποίας δεν
γνώριζε ότι και η θάλασσα έχει σύνορα! Το ζήτημα
είναι τι έκανε η παρούσα κυβέρνηση για να μη δημιουργηθεί εκ νέου πρόβλημα ή για να τερματίσει
το πρόβλημα που δημιούργησε η προηγούμενη.
Και επιμένουμε σε αυτό γιατί ως πολίτες θέλουμε
να καταγράφεται καθημερινά στην πράξη το ότι
«δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
Όσο για τον κ. Τσίπρα, αντί να προτρέπει σε τιμωρητικούς... περιπάτους, καλύτερα είναι να το
ρίξει στην ανάγνωση της Ιστορίας και του Διεθνούς Δικαίου. Ίσως έτσι κάνει καλύτερη αντιπολίτευση και βοηθήσει και τον εαυτό του αλλά
και τη χώρα του.

