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Επ’ ουδενί δεν πρέπει
να μπούμε
σε μια διαδικασία
πόλωσης και διχασμού
επειδή κάποιες πολιτικές
δυνάμεις είναι
«ερωτευμένες
με την καρέκλα»

Κοινωνική αλληλεγγύη
για να βγει ο χειμώνας

Κ

ατά κοινή ομολογία αυτός ο χειμώνας θα
είναι δύσκολος. Δύσκολα, όμως, έχουμε
ξαναπεράσει στη χώρα μας. Μπορεί κανείς να ξεχάσει τα πέτρινα χρόνια της δύσκολης μνημονιακής δεκαετίας; Μπορεί κανείς να
ξεχάσει τα πρώτα δύο δύσκολα χρόνια του κορονοϊού
και των σκληρών lockdowns; Κι όμως, μείναμε όρθιοι και δεν λυγίσαμε. Τι ήταν αυτό που μας κράτησε; Η
αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η αλληλεγγύη δεν ορίζεται μόνο ως πράξη φιλανθρωπίας, αλλά και ως συνδετικός κρίκος κάθε κοινωνίας, διότι δίχως αυτή οι κοινωνίες απειλούνται
υπαρξιακά. Εκτός από τις ενέργειες που θα κάνει η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως έκανε
και την περίοδο με τις καραντίνες και κράτησε όρθια
την κοινωνία, απαιτείται και από όλους εμάς να δεί-
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ξουμε ότι διαθέτουμε υψηλή ενσυναίσθηση σε ζητήματα συνεργασίας και ανθρωπιάς. Επ’ ουδενί δεν
πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία πόλωσης και διχασμού επειδή κάποιες πολιτικές δυνάμεις είναι
«ερωτευμένες με την καρέκλα». Η λάσπη και ο τοξικός διχασμός δεν είναι προς όφελος του κοινού καλού. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η αυξανόμενη
αυτή εσωστρέφεια οδηγεί σε οικονομικές και πολιτικές επιλογές με γνώμονα τα στενά συμφέροντα μικρών κοινωνικών δομών και όχι τα μεγάλα εκθετικά
οφέλη που μπορούν να αποφέρουν οργανωμένες
κοινωνικές δράσεις και αλλαγές.
H Eυρωζώνη οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε
νέα ύφεση, άγνωστου βάθους και διάρκειας, και αυτό
είναι πλέον το βασικό σενάριο για ολοένα και περισσότερους οίκους αξιολόγησης, μεγάλες διεθνείς
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επενδυτικές τράπεζες και μεμονωμένους αναλυτές.
Αλλά συνοδεύεται και με ένα -ακόμη πιο ανησυχητικό- πρόβλημα. Ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά στο τέλος ενός κύκλου ευημερίας και την απαρχή
ενός κύκλου οικονομικής αστάθειας, αβεβαιότητας,
με κοινό παρονομαστή για όλες τις χώρες την αύξηση
της φτώχειας. Ένα εκρηκτικό μείγμα που ενδεχομένως να πυροδοτήσει περαιτέρω τη διεύρυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων και την ανάφλεξη αναταραχών σε πολλές χώρες που θα πληγούν πιο καίρια. Κάποιοι προφανώς ποντάρουν σε αυτό το υφεσιακό σπιράλ κινούμενοι στο μαοϊκό δόγμα: «Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση». Ευτυχώς οι Έλληνες
έχουν πάψει πλέον να τρώνε σανό. Δεν πιστεύουν στα
μεγάλα ψέματα, αλλά στις μικρές αλήθειες.
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Α

παλλαγμένο από τους… αντιπερισπασμούς της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, αλλά και της
παρ’ ολίγον εσωκομματικής κρίσης στο φόντο των αναφορών του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, το Μέγαρο Μαξίμου στρέφεται από χθες και για τα
επόμενα 24ωρα στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το τριήμερο 9-11 Σεπτέμβριου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι προετοιμασίες για
τη «δοκιμασία» της ΔΕΘ

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ακής κρίσης, επιτάσσει την ενεργοποίηση
ενός ισχυρού πακέτου μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

mourelatos.sp@gmail.com

Συσκέψεις επί συσκέψεων
για να κλείσει το πακέτο παροχών

Η εσωκομματική νηνεμία μετά την ολιγόωρη φουρτούνα στο μέτωπο Μέγαρο Μαξίμου - Παναγή Κυριακού, αλλά και οι θετικές
για το κυβερνητικό στρατόπεδο εξελίξεις
κατά τη «δοκιμασία» της συνεδρίασης της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την
υπόθεση των παρακολουθήσεων επιτρέπουν στον πρωθυπουργό να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «επανεκκίνηση», με πρώτο
σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη
προϊδεάζουν για μια «πολιτική» ομιλία, όπου
θα τεθούν τα βασικά προεκλογικά διλήμματα
ενόψει του κρίσιμου εκλογικού ραντεβού
εντός της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο η απαιτητική συγκυρία ελέω της οξείας ενεργει-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από χθες, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Political», πυκνώνουν οι συσκέψεις στο
Μέγαρο Μαξίμου με στόχο έως τα μέσα της
προσεχούς εβδομάδος να καθαρογραφούν
τα μέτρα στήριξης, που θα ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός το επόμενο Σάββατο από το
βήμα του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου.
Επιτελικοί κυβερνητικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν σημαντική την προχθεσινή σύσκεψη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, ως την πρόβα τζενεράλε της παρουσίας Μητσοτάκη στη
Θεσσαλονίκη την προσεχή εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξάλλου, στην κυβέρνηση αναμένουν τα αποτελέσματα από
την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα έσοδα του Αυγούστου, που σε κάθε περίπτωση αναμένονται

ιδιαιτέρως αυξημένα στο φόντο μιας συνολικά εκρηκτικής τουριστικής σεζόν, αλλά και
ένα… νεύμα από τις Βρυξέλλες ενόψει των
ανακοινώσεων της Ούρσουλας Φον Ντερ
Λάιεν για το σχέδιο τιθάσευσης των διεθνών
τιμών του φυσικού αερίου, ώστε να αποσαφηνιστεί το ακριβές ύψος του διαθέσιμου
δημοσιονομικού χώρου.

Πού καταλήγουν Μαξίμου
και οικονομικό επιτελείο
Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν πως σε αυτήν τη φάση στο κυβερνητικό
στρατόπεδο παραμετροποιούν τις προτεινόμενες δράσεις, ώστε να κλειδώσει το πακέτο
των οικονομικών παροχών, λαμβάνοντας,
βεβαίως, υπόψιν την παράταση της γενναίας
επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Στις μεσοπρόθεσμες δράσεις,
που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, συγκαταλέγονται η αύξηση ύστερα από 12 συναπτά έτη των συντάξεων σε μία ζώνη πάνω
από το 6%, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε να φθάσει στα προ μνημονίου

επίπεδα, καθώς και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Εξάλλου, υπό εξέταση παραμένει, σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, μία πιθανή παρέμβαση
στο τέλος επιτηδεύματος. Σε ό,τι αφορά τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα -ασπίδα στην ενεργειακή κρίση- μένει να αποσαφηνιστεί το
ύψος, αλλά και η περίμετρος των δικαιούχων
για τη νέα επιταγή ακρίβειας, ενώ ενισχυμένο και εμπροσθοβαρώς θα δοθεί το φετινό
επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρόσφατη μείωση των
τιμών του πετρελαίου απομακρύνουν την πιθανότητα της χορήγησης του fuel pass 3.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα θέσει τα διλήμματα
των εκλογών από το βήμα
της Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ

ΝEΑ ΣΕΛIΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕIΑ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ

Ιστορική
στιγμή

ρίσιμο πυλώνα για την εθνική
αμυντική βιομηχανία με εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας αποτελούν πλέον τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου με το
οποίο ανοίγει ο δρόμος για την εξυγίανσή
τους. «Είναι πράγματι σήμερα μία πολύ σημαντική, μία σπουδαία στιγμή για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε την επιχείρηση,
με τους εργαζομένους να απαντούν πως «σώσατε 600 οικογένειες». Ο στόχος επετεύχθη,
καθώς οι θέσεις εργασίας εξασφαλίστηκαν,
ενώ οι εργαζόμενοι θα πάρουν πίσω τα δεδουλευμένα τους. «Πριν από τέσσερα χρόνια το
Ναυπηγείο είχε την εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου, σήμερα όμως, αν το επισκεφθείτε, είναι ένα ζωντανό Ναυπηγείο, με
πλοία τα οποία περιμένουν να επισκευαστούν,
με ικανοποιημένους εργαζόμενους και κυρίως ικανοποιημένους πελάτες». Ο πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων Νίκος Παπανικολάου ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
που έκανε πράξη τη δέσμευσή του. «Εσείς μας
χαρίσατε το μέλλον και τις ζωές μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Μας πιστέψατε, αυτό για
εμάς τα λέει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας περιλαμβάνει:
G Άμεση επένδυση 170 εκατ. δολαρίων.
G Διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (600).
G Οφειλές και αποζημιώσεις ύψους 41 εκατ.
ευρώ στους εργαζομένους.
G Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας
μέσα σε 3 χρόνια, με τον συνολικό αριθμό των
εργαζομένων να ανέρχεται στους 2.000.
G Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι,
ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25
έτη.
G Ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ, που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την
ελληνική βιομηχανία.

Πρόωρες εκλογές
βλέπει ο Τσίπρας
Είμαστε μπροστά σε έναν χειμώνα
δύσκολο που δεν βγαίνει χωρίς ανανέωση της λαϊκής ετυμηγορίας. Αυτό πιστεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να εμφανίζεται στο στενό του περιβάλλον σχεδόν σίγουρος πως ο πρωθυπουργός μετά τη ΔΕΘ θα ανακοινώσει
την πρόωρη εκλογική αναμέτρηση.
Εάν οι εκλογές γίνουν εντός του 2022,
στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν καλά πως δεν
θα είναι απλός περίπατος και πως σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλουν να επικοινωνούν προς
την κομματική τους βάση. Ξέρουν, δηλαδή, πως δεν θα είναι νικητές.
Ωστόσο, ο στόχος τους είναι διπλός
και συγκεκριμένος: Από τη μία θέλουν
να κρατήσουν ψηλά την κομματική συσπείρωση μέσω της πολιτικής πόλωσης, γεγονός που πιστεύουν ότι θα αυξήσει τα εκλογικά ποσοστά τους και
από την άλλη θέλουν μέσω κάθε ευκαιρίας να αποδομήσουν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Αναγνωρίζουν πως, αν
καταφέρουν να τον «στριμώξουν» και
να ανοίξει έτσι ο δρόμος της αντικατάστασής του, θα είναι μία τεράστια επιτυχία για τα στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Η ιστορία των παρακολουθήσεων
φαίνεται να μην επιφέρει το επιθυμητό
πολιτικό αποτέλεσμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά τώρα που ο Σεπτέμβρης μπαίνει
γεμάτος μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα γνωρίζει καλά πως η αλλαγή της ατζέντας είναι επιβεβλημένη και γι’ αυτό τον λόγο
ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, όπου εκεί ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα αναπτύξει το
κυβερνητικό του πρόγραμμα, που θα
έχει στον πυρήνα του οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης της ακρίβειας, η
οποία κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα του πάρτι αισχροκέρδειας που
άφησε η ΝΔ να εξελιχθεί προς όφελος
«φίλων της και ημετέρων».

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ για το… απόρρητο της ΕΥΠ
Άκρως συγκρουσιακό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ειδικά μετά την αυλαία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Στη Χαρ. Τρικούπη μπορεί πλέον να «ανοίγουν» και πάλι
το «αντιπολιτευτικό παιχνίδι», ωστόσο δεν φέρονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για πλήρη
διαλεύκανση της υπόθεσης με την τηλεφωνική υποκλοπή
του Νίκου Ανδρουλάκη.
Τα όσα διαδραματίστηκαν στη μαραθώνια συνεδρίαση
της Επιτροπής Θεσμών και κυρίως το ότι μετά από ένα

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

11ωρο «σφυροκόπημα» οι προσκληθέντες, επικαλούμενοι το απόρρητο που θωρακίζει την ΕΥΠ, δεν απάντησαν
σε τίποτα γύρω από την υπόθεση, οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε μετωπική σύγκρουση προσωπικά με τον πρωθυπουργό. «Το

θέατρο του παραλόγου είναι καιρός να λάβει τέλος, καθώς εκθέτει τη χώρα διεθνώς», όπως αποδεικνύεται από
το καθημερινό ενδιαφέρον εκατοντάδων ξένων ΜΜΕ.
Αφού επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση για πρόκληση καθεστώτος ανωμαλίας στη χώρα και τη πολιτική ζωή,
ανεβάζουν κι άλλο τους τόνους υποστηρίζοντας πως «Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από την επίκληση του απορρήτου κρύβεται ο κ. Μητσοτάκης. Τον καλούμε να εγκρίνει προσωπικά την άρση του προσχήματος. Για να δούμε επιτέλους- ποιος επιδιώκει το φως και ποιος το φοβάται».
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Θέμα οπτικής

Η περίπτωση Μπαράν επιβεβαιώνει Αθανασίου - Γεραπετρίτη

Πάντως, όλο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη δημοσκόπηση της Μetron Analysis είδε αυτό που το ενδιέφερε, ότι, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ψαλίδα
με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κεγκέρογλου είδε ότι ο
κόσμος αποδοκιμάζει τη Νέα Δημοκρατία… Είναι
θέμα οπτικής, σίγουρα, αλλά η δημοσκόπηση,
όπως και οι υπόλοιπες, δείχνει ότι το ζήτημα των
υποκλοπών δεν έχει καμία σοβαρή και υπολογίσιμη επίπτωση στα ποσοστά της ΝΔ.

Περί τεχνοκρατών
Με συνέντευξή του ο Γιώργος Κουμουτσάκος δείχνει να είναι αρνητικός ως προς
τους τεχνοκράτες τόσο ως επιλογή στην
περίπτωση πρωθυπουργού κοινής αποδοχής όσο και ως υπουργικές επιλογές. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν πιστεύω στις “μεταγραφές” τεχνοκρατών στο κεντρικό μέτωπο της πολιτικής. Η εκλογική λαϊκή εντολή
είναι η μόνη στέρεη νομιμοποίηση. Εάν δεν
την έχεις, δεν πατάς ποτέ γερά. Και οι εποχές απαιτούν ηγεσίες με στέρεες, βαριές
περπατησιές». Για να ξέρετε, την ίδια άποψη έχουν και άλλα στελέχη της ΝΔ, όπως ο
Νικήτας Κακλαμάνης (σταθερά), ο Θόδωρος Ρουσόπουλος κ.ά. Η αφορμή έχει δοθεί διότι πολλά εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, επ’ αφορμή του θέματος των υποκλοπών, ποίησαν την νήσσαν, λαϊκιστί έκαναν
τις κότες…

Τελικά η περίπτωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν αποδεικνύει πόσο δίκιο είχε ο βουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου -αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης- που τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι δεν γίνεται όλοι οι βουλευτές a priori να θεωρούνται ότι λειτουργούν για το εθνικό συμφέρον και εξ αυτού του λόγου
δεν μπορούν να εξαιρούνται από πιθανές παρακολουθήσεις, εφόσον κρίνεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Τώρα, όλοι αυτοί που τον λοιδορούσαν,
κρύφτηκαν στις τρύπες τους. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη που δεν τον
έστειλε σπίτι του, θα υποστεί και το ανάλογο κόστος…

Το έργο-υπόσχεση
για τη Χαλκιδική

Κ
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
να ψηφίσει «όχι» στο νομοσχέδιο εξυγίανσης και επαναδραστηριοποίησης των ναυπηγείων
στην Ελευσίνα (ενώ το ψήφισε
και ο ΣΥΡΙΖΑ) θεωρείται αχαρακτήριστη και έχει εκνευρίσει μεγάλα στελέχη του κόμματος. Τα
οποία δεν θέλουν να αρχίσουν
την γκρίνια για να μη θεωρηθούν
«αποστάτες» την ώρα που η Χαριλάου Τρικούπη προσπαθεί να
αναστηθεί με το ζήτημα των υποκλοπών… Όμως θα το βρει μπροστά της…

KENTΡΙ

λιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη
Κικίλια και τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, ανέβηκε στη Χαλκιδική
για περιοδεία. Όχι τυχαία η σύνθεση.
Η Χαλκιδική φημίζεται για τις ανώτερες υπηρεσίες τουρισμού αλλά και για τα
αγροτικά προϊόντα της. Ο Βασίλης Κικίλιας ρώτησε τους συνδαιτυμόνες στη
Χαλκιδική, που ήταν τοπικοί παράγοντες
και επιχειρηματίες, ποιο έργο θα αναβάθμιζε τον νομό και όλοι απάντησαν,
ένα πιο αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο μέ-

χρι το Άγιο Όρος. Τότε ο κ. Κικίλιας υποσχέθηκε να μιλήσει στον Θ. Σκυλακάκη
και να εντάξει το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ως υπουργείο Τουρισμού θα κάνει τα μέγιστα για να γίνονται απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ προς
το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ώστε οι
Αμερικανοί τουρίστες να «διοχετευτούν» στη Χαλκιδική. Στην παρέα ήταν
και ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος των
ξενοδόχων, που κατάγεται από τη Χαλκιδική. Μου έλεγαν ντόπιοι, τον Γρηγόρη το
έχουν τιμήσει με την παρουσία τους όλοι
οι υπουργοί και υφυπουργοί Τουρισμού
στα τρία χρόνια διακυβέρνησης…

Κινητικότητα Αμυρά για τη Δαδιά
Το δάσος της Δαδιάς υπέστη σοβαρή ζημία με τις πρόσφατες πυρκαγιές και μαζί με αυτό και η πανίδα του δάσους, για
αυτό και έχει τύχει ειδικής μέριμνας από το γραφείο του
υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά. Πριν από
λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης και
φροντίδας δύο νεοσσών του σπάνιου είδους Ασπροπάρη
που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Όλα έγιναν υπό τις οδηγίες
του υφυπουργού, που θέλει να έχει άμεση πληροφόρηση για
το σπάνιο δάσος της Δαδιάς.

ΑΞΙΖΕΙ...
Στην Ελευσίνα, μετά την ψήφιση
του νομοσχεδίου για την εξυγίανση των ναυπηγείων, βρέθηκε ο πρωθυπουργός και είχε όντως πολύ μεγάλη συνοδεία δίπλα του, αφού το event ήταν μεγάλο και ως επένδυση αλλά και
ως αντίκρισμα στον κόσμο της
εργασίας στην περιοχή. Εκεί
βρέθηκαν, εκτός από τους αρμόδιους υπουργούς Γεωργιάδη,
Παπαθανάση, Παναγιωτόπουλο,
οι βουλευτές της Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας, Βαγγέλης Λιάκος, Γιώργος Κώτσηρας
αλλά και οι πολιτευτές Σταμάτης
Πουλής και Ανδρέας Τσώκος.
Ασφαλώς, το πιο μεγάλο μέρος
της πίτας των ευχαριστιών του
πρωθυπουργού το πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης που το θέμα των
ναυπηγείων τού είχε γίνει σχεδόν εμμονή…

Η πιο μάχιμη
υπηρεσία ο ΕΛΓΑ

Μου έλεγαν ότι η υπηρεσία που δούλεψε περισσότερο και από την Πυροσβεστική αυτό το καλοκαίρι είναι ο ΕΛΓΑ με
επικεφαλής τον Ανδρέα Λυκουρέντζο.
Όντως είχαμε πάρα πολλές βροχές που
χάλασαν τη σοδειά σε αρκετά φρούτα
στα χωράφια σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας. Ως υπηρεσία κινήθηκε πολύ
γρήγορα για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Για παράδειγμα, στις σοδειές της
Εύβοιας όπου παράγονται τα λεγόμενα
βασιλικά σύκα, προϊόν μεγάλης εξαγωγικής δραστηριότητας, η αποζημίωση
δόθηκε σε χρόνο ρεκόρ.
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Απειλές Πολάκη
κατά Λοβέρδου
«Αμετάφραστε, ανησυχείς;
Καλά κάνεις…», έγραψε ο
Παύλος Πολάκης στο
Twitter για τον Λοβέρδο! Ο τελευταίος είχε
προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση ότι το
μέτωπο Τσίπρα - Καραμανλικών το πλήρωσε ακριβά η χώρα και ότι η ιστορία
δεν θα επαναληφθεί. Ο
κ. Πολάκης βρήκε βεβαίως την ευκαιρία να
στείλει μια έμμεση
απειλή αφήνοντας να εννοηθεί ότι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει ξανά στα πράγματα, περίπου θα τον «τακτοποιήσουν» τον Λοβέρδο.
Ωραία πράγματα, δημοκρατικά…
Θα γίνει ή δεν θα γίνει ανασχηματισμός; Κι αν, όπως λένε κάποιοι,
θέλει να τον κάμει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, τότε γιατί όταν τοποθετήθηκε στο τελευταίο υπουργικό
συμβούλιο τους ζήτησε να συνδράμουν πολιτικά
έως τις εκλογές; Δεν τους είπε ότι «θέλω το
υπουργικό να λειτουργεί ως πολιτικό όργανο»;
Μήπως ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ανασχηματισμού;

Περί Βελόπουλου
Να πω την αλήθεια, μετά την τελευταία
μάχη των πολιτικών αρχηγών στην ολομέλεια της Βουλής ξεκίνησε ένα σούσουρο
περί προσέγγισης ΝΔ με τον Βελόπουλο.
Το σούσουρο μεγάλωσε και η βαλίτσα
έφτασε μέχρι και σε μελλοντικά σενάρια
συνεργασίας με την Ελληνική
Λύση. Γιατί όλο αυτό; Διότι
από κάποιους η στάση
του Κυριάκου Βελόπουλου στο θέμα των
παρακολουθήσεων
ερμηνεύτηκε ως αβάντα προς την κυβέρνηση… Μόνο που, όπως μαθαίνω, με όλα αυτά τα σενάρια
γελούν στην κυβέρνηση και η απάντηση
που δίνουν είναι ότι «δεν υπάρχει κανένα
τέτοιο ενδεχόμενο». Στο Μέγαρο Μαξίμου
επιμένουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πάει για καθαρή αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες, στο τέλος της τετραετίας και
με τον ίδιο εκλογικό νόμο.

Χρονικό του Χρόνου
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Ο Δραβίλλας
διαψεύδει
τον Ρουμπάτη

Γ

ια να καταλάβετε τι συμβαίνει στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την
ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών
της Βουλής ο κ. Δραβίλλας, ο οποίος ήταν διοικητής της ΕΥΠ την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, αρνήθηκε
όσα είχε ισχυριστεί ο διάδοχός του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών επί διακυβέρνησης Τσίπρα, ότι παρακολουθούνταν το 20122015 τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Πιτσιόρλας και Σπύρος Σαγιάς.
Σύμφωνα με
πληροφορίες,
ο κ. Δραβίλλας υποστήριξε πως επί
των ημερών
του δεν υπήρξε
επισύνδεση ούτε
του κ. Πιτσιόρλα ούτε του
κ. Σαγιά και ότι ζήτησε από τον τότε επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ. Νικολούδη (και εν συνεχεία υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) να υπάρξει
έρευνα για την υπόθεση αγοραπωλησίας της
νησίδας Οξυάς και όχι για το ναυάγιο της Ζακύνθου, όπως σκοπίμως συγχέεται.
Όπως εξήγησε, η ΕΥΠ συνέδραμε με επισύνδεση ενός προσώπου που δεν είναι ούτε
ο κ. Σαγιάς ούτε ο κ. Πιτσιόρλας, κράτησε για
λιγότερο από 2 μήνες και διακόπηκε γιατί δεν
έδωσε αποτέλεσμα.

Περί 3ης Σεπτέμβρη
«Πού είσαι, Αντρέα, για να δεις τα παιδιά
της… αλλαγής». Σαν σήμερα συμπληρώνονται 48 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Αντρέας, για
να δει την πορεία του Κινήματος, που έχει
γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς καθαρή πολιτική ταυτότητα. Θλιβερό… Δεν πρέπει
να είναι ιδιαίτερα περήφανος εκεί πάνω
που είναι…

ΚΕΝΤΡΙ
Μαρτυράει μόνος του
ο Αντώναρος

Δεν ξέρω αν το κάνει σκόπιμα ή αν του ξεφεύγουν από αφέλεια, αλλά ο Βαγγέλης Αντώναρος μαρτυράει μόνος του και χωρίς…
ξύλο μάλιστα. Σε μία εκ των καθημερινών
αναρτήσεών του αναφέρει ξεκάθαρα ότι το
αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει
στην εξουσία δεν εξαρτάται από τον λαό, αλλά από επιχειρηματίες και παράγοντες του
δημόσιου βίου, οι οποίοι δεν θέλουν τον
πρωθυπουργό. Γράφει, λοιπόν, ο Ευάγγελος:
«Δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία για να
καταλάβει κανείς ένα πράγμα: Όσο βαριά
λαβωμένος κι αν είναι ο Μητσοτάκης, θέλει
να μείνει πρωθυπουργός μέχρι το...τέλος.
Άλλους έξι-επτά μήνες δηλαδή. Αν το καταφέρει, θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τον βαρύ
χειμώνα. Αλλά κυρίως από το τι θα κάνουν 2
πολύ ισχυροί παράγοντες του δημόσιου βίου. Ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, που η γνώμη μετράει πολύ και τον έχει στη μπούκα. Κι
ένας πολιτικός με ισχυρό όνομα που είναι
έξω φρενών εναντίον του, γιατί πάει να τον
μπλέξει σε περιπέτειες. Για να δούμε». Θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει…
Μας λέει δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν
αποφασίζει ο λαός, αλλά κάποιοι επιχειρηματίες… Ευάγγελε, μας άνοιξες τα μάτια…

Οι περίεργες
δημοσκοπήσεις
των πρεσβειών
Τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δικαιώνεται
στα όσα είπε ότι ξένα κέντρα και παράκεντρα
επιδιώκουν αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό της χώρας. Παρακολουθώ ότι ξένες πρεσβείες διαρρέουν προς διάφορα παρακμιακά
sites δήθεν εσωτερικές δημοσκοπήσεις, που
εμφανίζουν τη ΝΔ να καταρρέει σε ό,τι αφορά
την πρόθεση ψήφου, σε ποσοστά περί του 20%.
Και για να γίνω πιο σαφής, κάνουν λόγο για
«δημοσκόπηση μεγάλης δυτικής πρεσβείας
που ολοκληρώθηκε πριν δύο ημέρες»… Φαντάζομαι πάει ο νους σας, για πρεσβεία μιλάμε… Έχει φάει πολλούς πρωθυπουργούς η
συγκεκριμένη πρεσβεία της Δύσης και δεν
εννοώ τις ΗΠΑ.

ΡOLITICAL
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Κεραμέως για θρησκευτικά

Τo... Πρόσωπο
Όλοι εναντίον
του Δωδώνης
Πολιτική θύελλα προκάλεσε ο μητροπολίτης Δωδώνης με τις δηλώσεις του για τους βιασμούς και τις
αμβλώσεις. Πρώτοι και καλύτεροι
τον περιέλαβαν οι υπουργοί της κυβέρνησης. «Προσβάλλει βάναυσα
την κοινωνία και δεν συνάδει με τη
στάση της Εκκλησίας, που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού», σημείωσε
χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της
στο Twitter η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Από κοντά και ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. «Είναι ντροπή για όλους μας
και συκοφαντική για την ορθόδοξη
χριστιανική πίστη και την Εκκλησία
μας, που πάντα στέργει τα θύματα
βίας, η δήλωση του μητροπολίτη
Δωδώνης για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού», έγραψε ο
κ. Κικίλιας σε ανάρτησή του στο
Twitter. O υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
καταδίκασε κι αυτός με τη σειρά του
τις οργιστικές δηλώσεις. «Χωρίς
πολλά λόγια, η δήλωση αυτή είναι
εντελώς απαράδεκτη, πρέπει να
αποσυρθεί και να ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Αδιανόητη και προκλητική η δήλωση του μητροπολίτη Δωδώνης σχετικά με τον βιασμό. Απαράδεκτη και
καταδικαστέα, όχι μόνο για τις γυναίκες θύματα κακοποίησης, αλλά
και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία», έγραψε ο υφυπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

ΚΕΝΤΡΙ

Επιτέλους η υπουργός Παιδείας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε. «Δεν μπορεί να δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα Θρησκευτικά σε χριστιανούς ορθόδοξους μαθητές», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως εξήγησε, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να λέει ότι η απαλλαγή μπορεί να δίνεται στον οποιονδήποτε,
ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ωστόσο «το ΣτΕ, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, έχει βγάλει τέσσερις αποφάσεις, στις οποίες λέει ξεκάθαρα ότι
η απαλλαγή μπορεί να δίνεται μόνο στους άθεους και σε αυτούς από άλλα θρησκεύματα. Δεν μπορεί να δίνεται σε όσους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι», συμπληρώνοντας ότι
η Πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Μικρά χαμόγελα στο Μαξίμου
Άλλη μία δημοσκόπηση, η τέταρτη μέσα σε μία εβδομάδα, παρουσιάστηκε στο
Mega. Και αυτή η έρευνα δείχνει ότι η κυβέρνηση φαίνεται να βαστάει, παρά το
σκάνδαλο των υποκλοπών, και προηγείται με διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που
χαροποιεί το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να
πάρει κεφάλι, ούτε καν να πλησιάσει τα ποσοστά της ΝΔ. Το δε ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει
να έχει μεγάλη δυναμική, ώστε να «χτυπήσει» το δίπολο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Προβληματισμός υπάρχει ως προς την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Με Αποστολάκη και Λινού
το Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ

Ο

ι εκλογικές λίστες είναι σχεδόν έτοιμες για το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης,
αν και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι υποψήφιοι, προκειμένου να αρχίσει το κυνήγι της ψήφου.
Ηχηρά ονόματα ακούγονται στην
Κουμουνδούρου για το ψηφοδέλτιο
Επικρατείας, με αυτά του ναυάρχου ε.α.
και πρώην υπουργού Βαγγέλη Αποστολάκη και της καθηγήτριας επιδημιολογίας Αθηνάς Λινού να είναι στην κορυφή. Από εκεί και πέρα δεδομένη πρέπει
να θεωρείται και η συμμετοχή του καθηγητή του ΠΑΠΕΙ, Νικόλαου Φαραντούρη, συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα σε
ζητήματα ενέργειας, οι μετοχές του
οποίου έχουν ανέβει πολύ το τελευταίο
διάστημα. Αυτό που μένει να διευθετηθεί, είτε αρνητικά είτε θετικά, αφορά
στην υποψηφιότητα του καθηγητή Γρη-

γόρη Γεροτζιάφα, προβεβλημένου επιστήμονα λόγω κορονοϊού και ισχυρού
χαρτιού για την Κουμουνδούρου. Μαθαίνω, ωστόσο, πως μέχρι τώρα ο κ. Γεροτζιάφας έχει διαμηνύσει πως δεν θα
ήθελε να συμμετάσχει στην εκλογική
διαδικασία, αλλά μόνο σε μία προοδευτική κυβέρνηση από θέση ευθύνης.

Ποιος ακούει το «Κόκκινο»;
Μαθαίνουμε πως το επιτελείο Τζανακόπουλου «ρίχνει χρήμα» και ποντάρει γενικώς στο νέο πρόγραμμα του
ρ/σ «Στο κόκκινο». Στα αλήθεια τώρα
και χωρίς ίχνος προκατάληψης. Πιστεύει κανείς πως τα παιδιά του κομματικού σωλήνα που αναλαμβάνουν
την ενημερωτική ζώνη θα ανεβάσουν
την ακροαματικότητα; Με το «Κόκκινο» πάντως δεν παίρνεις τις εκλογές
από τον Μητσοτάκη!

Κοντορίνης δαγκωτό!
Ένα… πατριωτάκι ρίχνεται στη μάχη της
ψήφου στα βόρεια της Ευρώπης. Ο Γιώργος Κοντορίνης είναι υποψήφιος στις φετινές σουηδικές εκλογές της 11ης Σεπτεμβρίου για τον Δήμο Σόλνας και την
Περιφέρεια Στοκχόλμης, με το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα. Είναι τ. αντιπρόεδρος του Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών, της τοπικής
αυτοδιοίκησης
στην Ευρώπη,
ενώ διετέλεσε
πρόεδρος από το
2008 έως και το 2018.
Στη Σουηδία έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη κοινωνική και συνδικαλιστική δράση
και συμμετέχει σε δίκτυα και συνομοσπονδίες της Διασποράς. «Είναι σημαντικό ως Έλληνες να αγωνιζόμαστε για την
προώθηση των εθνικών μας θεμάτων, καθώς και για την εξεύρεση λύσεων στα
προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες στη Σουηδία», είναι το μήνυμα που
στέλνει μέσω «Political» στους συμπατριώτες μας που θα ψηφίσουν τις προσεχείς ημέρες στη Σουηδία.

LOCK
Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτός
ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ονόματι
Μπουρχάν Μπαράν δηλώνει μέλος
της Συμβουλευτικής Επιτροπής
της Τουρκικής Μειονότητας της
Δυτικής Θράκης (BTTA Danışma
Kurulu). Άρα, τι Έλληνας βουλευτής είναι; Και πώς ορκίστηκε στο
Σύνταγμα της Ελλάδας; Και που
ανασκεύασε, έχει καμία σημασία;
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τ

η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η οξεία ενεργειακή
κρίση επαναλαμβάνει ως απόλυτη
προτεραιότητα της κυβέρνησης σε συνέντευξή του στην «Political» ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

«Η κυβέρνηση
και προσωπικά
ο πρωθυπουργός
έχουν ήδη
προχωρήσει σε
πλήρη και αναλυτική
ενημέρωση τόσο
στην ΕΕ όσο και
στους συμμάχους
μας, αλλά και στα
διεθνή fora, για τη
νέα φάση της
τουρκικής
προκλητικότητας»

«Στήριξη της κοινωνίας
με κάθε διαθέσιμο ευρώ»

Ο κ. Πλακιωτάκης γνωστοποιεί, δε, μέσω
της «Political» ότι η κυβέρνηση έχει ήδη
επιδοθεί σε εκστρατεία διεθνοποίησης της
νέας φάσης της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία αποτυπώνεται πλέον στην έξτρα πίεση στο Μεταναστευτικό, και διαμηνύει ότι η χώρα μας είναι αποφασισμένη να
προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς εκπτώσεις. Ερωτηθείς, τέλος, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει πως η κυβέρνηση επιμένει στην άποψη
πως πρέπει να έλθουν όλα στο φως.
Πώς σκοπεύετε να ανασχέσετε τη νέα
απόπειρα της Τουρκίας να εντείνει την
προκλητικότητά της με όχημα το Μεταναστευτικό;
Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ήδη
προχωρήσει σε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση τόσο στην ΕΕ όσο και στους συμμάχους μας, αλλά και στα διεθνή fora, για
τη νέα φάση της τουρκικής προκλητικότητας, καθώς και τη νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης των μεταναστών. Οι ψευδείς
τουρκικοί ισχυρισμοί καταρρίπτονται αμέσως, ενώ οι ανιστόρητες και -συχνά- παράλογες δηλώσεις του κ. Ερντογάν και Τούρκων αξιωματούχων αντιμετωπίζονται με
όπλο το διεθνές δίκαιο. Όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι, εάν
η Τουρκία ήταν συνεπής στα όσα έχει συμφωνήσει με την ΕΕ, εάν δεν επέτρεπε τη
δράση αδίστακτων κυκλωμάτων διακινητών, δεν θα υπήρχε μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ποια είναι η κατάσταση στο Αιγαίο και
ποια μέτρα λαμβάνει η ελληνική πλευρά, ώστε να μη βιώσουμε εκ νέου σκηνές από τη διετία 2015-2016;

ΡOLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ μεγαλύτερη δράση των
κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών,
που έχουν, μάλιστα, διαφοροποιήσει σε
σημαντικό βαθμό την τακτική τους, επιχειρώντας πολύ πιο συχνά προώθηση μεταναστών, μέσω των διεθνών υδάτων,
στην Ιταλία. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν να προστατεύουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορά μας.
Παρά την έλλειψη συνεργασίας από την
τουρκική Ακτοφυλακή, έχουν αποτρέψει,
τηρώντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, χιλιάδες παράνομες εισόδους μεταναστών στη χώρα μας. Σας θυμίζω ότι
από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη
διακυβέρνηση της χώρας, καταστήσαμε
σαφές ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα
και θα τα προστατεύσει. Αυτό ακριβώς
κάνουμε, ενισχύοντας συνεχώς σε πλωτά
μέσα, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο
εξοπλισμό το Λιμενικό Σώμα, του οποίου
οι επιχειρησιακές δυνατότητες έχουν σημαντικά ενισχυθεί. Αναφέρω ενδεικτικά
την προμήθεια 24 νέων σκαφών, ενώ αναμένονται ακόμα 74, την αύξηση των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος κατά 1.500, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων συντήρησης, ώστε, πολύ σύντομα, να επιχειρεί το σύνολο των ελικοπτέρων και αεροπλάνων του Λιμενικού
Σώματος.
Εκτιμάτε ότι η νέα έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας μπορεί να μεταφραστεί σε ένα θερμό επεισόδιο στο
Αιγαίο;
Η Τουρκία γνωρίζει καλά ότι είμαστε
αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γνωρίζει την
ισχύ των Ενόπλων μας Δυνάμεων, γνωρίζει το ισχυρό πλέγμα συμμαχιών που
έχουμε δημιουργήσει. Πρόκειται για
ισχυρούς αποτρεπτικούς παράγοντες,
που εκτιμώ ότι δεν επιτρέπουν την πρόκληση θερμού επεισοδίου. Ο κ. Ερντογάν
και οι αξιωματούχοι του θα συνεχίσουν με
δηλώσεις. Δηλώσεις που όχι μόνο είναι
αντίθετες με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, αλλά -συχνά- και με κάθε έννοια
λογικής.
Σε ποιες παρεμβάσεις προσανατολίζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να συνεχισθεί η στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής
κρίσης;
Θα χρειαστεί να κάνετε λίγες ημέρες
υπομονή, μέχρι την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσ-
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σαλονίκη, για να ακούσετε το νέο πακέτο
μέτρων στήριξης της οικονομίας και της
κοινωνίας. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που υλοποιεί το μεγαλύτερο
πρόγραμμα ενίσχυσης της κοινωνίας σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Η παγκόσμια
ενεργειακή κρίση, που προκαλεί αυξήσεις και στα βασικά αγαθά, συνιστά ένα
πολύ μεγάλο πρόβλημα και η κυβέρνησή
μας με έναν συνδυασμό γενικευμένων και
στοχευμένων παρεμβάσεων ανακουφίζει
στον μέγιστο δυνατό βαθμό νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να παραταθεί η οικονομική
στήριξη για όσο διαρκέσουν οι ενεργειακές ανατιμήσεις;
Μπορώ να επαναλάβω τη δέσμευση του
πρωθυπουργού ότι η στήριξη θα συνεχιστεί. Κάθε ευρώ που μπορεί να διατεθεί,
κάθε δημοσιονομικός χώρος που μπορεί
να αξιοποιηθεί, θα κατευθύνονται στη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας.
Γνωρίζουμε καλά ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος, όπως, όμως, σε
λίγες ημέρες όλοι θα διαπιστώσουν, οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις θα διευρύνουν σημαντικά το πλαίσιο στήριξης, δίνοντας έμφαση στην απασχόληση, στη
στεγαστική πολιτική, στις φορολογικές
ελαφρύνσεις και στην ενίσχυση των συνταξιούχων και των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Όλα αυτά, επιπροσθέτως των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στην ενέργεια και τα καύσιμα.

και Διαφάνειας, δημιουργείται Εξεταστική Επιτροπή, έχει ξεκινήσει έρευνα η Δικαιοσύνη. Αν όλα αυτά κάποιοι τα θεωρούν ως επιχείρηση συγκάλυψης, πραγματικά η πολιτική τους τοποθέτηση ξεφεύγει από κάθε λογική. Η κυβέρνηση
επιζητεί να φωτιστεί η υπόθεση αυτή σε
όλες τις διαστάσεις της, ενώ, ταυτοχρόνως, ενίσχυσε ήδη το θεσμικό πλαίσιο των
νόμιμων επισυνδέσεων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και έχουμε δηλώσει ότι είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην
κατεύθυνση αυτή.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι επιχειρείτε συγκάλυψη στην
υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τι
απαντάτε;
Ο πρωθυπουργός μίλησε στον ελληνικό
λαό, παραδέχτηκε ότι έγινε λάθος, υπήρξαν παραιτήσεις, έγινε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, ορίστηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών

Στο φόντο της υπόθεσης της νόμιμης
επισύνδεσης του κινητού τηλεφώνου
του Νίκου Ανδρουλάκη, εκτιμάτε πως
η προοπτική μιας πιθανής μετεκλογικής σύμπραξης με το ΠΑΣΟΚ έχει χαθεί οριστικά;
Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να
κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των
πολιτών, ώστε να σχηματίσει αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Η απλή αναλογική ισχύει μόνο για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση
και είμαι βέβαιος ότι η ανάγκη για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση, η ανάγκη να συνεχιστεί η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, η
ανάγκη να διασφαλιστούν όλα όσα πετύχαμε από το 2019, θα οδηγήσουν την πλειονότητα των πολιτών στην ανανέωση της
εμπιστοσύνης τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί απολύτως εφικτό εκλογικό στόχο.
Υπό το φως των νέων πολιτικών δεδομένων, μήπως η κυβέρνηση θα έπρεπε
να επανεξετάσει το θέμα της αλλαγής
του εκλογικού νόμου;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

«

«Τα στελέχη του Λιμενικού
Σώματος συνεχίζουν
να προστατεύουν
αποτελεσματικά
τα θαλάσσια σύνορά μας»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

`Την προπαγάνδα της Άγκυρας και τις
προκλητικές αναφορές σε «τουρκική» μειονότητα στη Θράκη αλλά και τις μόνιμες
επιδιώξεις της γείτονος για εμπλοκή σε
εσωτερικά μας ζητήματα υιοθέτησε ο βουλευτής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν
Μπαράν.

Γράφει ο

Γιάννης Κορωναίος
gkoroneos@yahoo.gr

Ο κ. Μπαράν με ανάρτησή του αποκάλεσε «τουρκική» τη μειονότητα στη Θράκη
και κάλεσε τους Έλληνες μουσουλμάνους
να ψηφίσουν για τους ψευδομουφτήδες
προκαλώντας πολιτικό σάλο και σφοδρές
αντιδράσεις από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Υπό το βάρος του θορύβου αναγκάστηκε να ανακαλέσει, ξεχνώντας προφανώς και ο ίδιος πόσες φορές έχει υποπέσει
στο ίδιο λάθος…
Η ανάρτηση του βουλευτή Μπαράν που
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου αφορούσε στη
συμμετοχή του στη «Συμβουλευτική Επιτροπή της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» και την πρόσκλησή του
προς τους Έλληνες μουσουλμάνους να μετάσχουν στη διαδικασία «εκλογής» ψευδομουφτή στην Ξάνθη στις 9 Σεπτεμβρίου,
ως διαδόχου του Αχμέτ Μέτε που απεβίωσε πέρσι. Την ανάρτηση Μπαράν «ανακάλυψε» ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου. «Ο Έλληνας
μουσουλμάνος βουλευτής του @pasok
Μπουρχάν Μπαράν αποκαλεί τη μειονότητα τουρκική και την καλεί να συμμετάσχει
στις εκλογές για τον νέο ψευδομουφτή
Ξάνθης, δηλαδή αυτόν που δεν αναγνωρίζει η Πολιτεία.
Το ΠΑΣΟΚ καλείται να πάρει θέση: σέβεται ή όχι την ελληνική νομοθεσία;», ήταν η
ανάρτηση του βουλευτή Σερρών και πλέον
είχαν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί αντίδρασης στην απαράδεκτη πρόκληση και την
αμφισβήτηση του Συντάγματος από ένα μέλος του εθνικού Κοινοβουλίου. Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση σε
βάρος του Μπαράν που κατέληγε με ερωτήσεις προς τον Νίκο Ανδρουλάκη «γιατί κρατάει βουλευτή που αναγνωρίζει τη μειονότητα ως “τουρκική”; Στο ΠΑΣΟΚ σέβονται ή
όχι την ελληνική νομοθεσία; Σέβονται ή όχι
τη νόμιμη διαδικασία εκλογής μουφτή, την
οποία ψήφισε πριν λίγες εβδομάδες η Βουλή;», δηλαδή τις από 28 Ιουλίου νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των Μουφτειών του
υπ. Παιδείας.
Τότε ο κ. Μπαράν, όπως και ο έτερος
μουσουλμάνος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αχμέτ

Ιλχάν, είχαν «πειθαρχήσει». Όμως μακριά
από τη στενή επιτήρηση της Χαρ. Τρικούπη, ο μουσουλμάνος βουλευτής έπραξε
αλλιώς, σύμφωνα με την ανάρτησή του.

«Κροκοδείλια δάκρυα»
Ο θόρυβος από την αποκάλυψη και οι
πιέσεις από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«έσπρωξαν» τον Μ. Μπαράν να ανασκευάσει με νέα ανάρτησή του, συμμορφούμενος με το Σύνταγμα, τους νόμους
και την κομματική γραμμή. «Ανασκευάζω
πλήρως το περιεχόμενο πρόσφατης
ανάρτησής μου, η οποία έχει ήδη αποσυρθεί από όλους τους λογαριασμούς μου στα
κοινωνικά δίκτυα. Εκφράζω τη λύπη μου
για την αναστάτωση και την αφορμή που,
παρά τη θέλησή μου, έδωσα για αρνητικά
σχόλια προς εμένα και κυρίως, προς την
παράταξη που εκπροσωπώ ως Βουλευτής
Ξάνθης.
Δηλώνω ότι σέβομαι απολύτως και ανεπιφύλακτα το Σύνταγμα της Ελλάδας και
την ελληνική νομοθεσία, που ρυθμίζει ειδικά τον θεσμό της μουφτείας, μετά και
την πρόσφατη τροποποίηση, την οποία ως
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στήριξα και δημόσια μέσα στη Βουλή. Η μουσουλμανική
μειονότητα χαίρει αναγνώρισης από την

Μακρύ χέρι
της Άγκυρας
ελληνική Πολιτεία, χωρίς καμία εξαίρεση
ή διάκριση όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα», σημειώνει στη νέα
ανάρτησή του. Ωστόσο, το… παρελθόν
επιβαρύνει τον βουλευτή, με τη διαγραφή
του από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι
ορατή.

Από το DEB στα τραπέζια
Τσαβούσογλου και Κιράν
Βλέπετε, ο Μπουρχάν Μπαράν είναι
πολλά χρόνια στο προσκήνιο της πολιτικής
ζωής στη Θράκη και έχει καταθέσει απόψεις και θέσεις που στη συνέχεια έχει
ανασκευάσει για να… επανέλθει εκ των
υστέρων στις αρχικές. Για παράδειγμα,
έχει πει ότι έχει πέσει θύμα του τουρκικού
Προξενείου, όταν δεν εξελέγη το 2012 με
το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, όταν «φλέρταρε» με το
Ποτάμι για τις εκλογές του 2015, ανέφερε
σε ομιλία του ότι «η καταπάτηση του δικαιώματος σεβασμού της ξεχωριστής

εθνικής ταυτότητας αποτελεί για την Ελλάδα ένα λάθος στρατηγικής σημασίας, διότι
η αίσθηση του ανήκειν συνιστά μια σημαντική πτυχή της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας πολλών ανθρώπων (…)
Αποτελεί υποκρισία να αρνείται η Ελλάδα
την εθνική ταυτότητα της μειονότητας της
Θράκης με το επιχείρημα ότι είναι μόνο
θρησκευτική», με αποτέλεσμα να «κοπεί»
από το κόμμα ενόψει εθνικών εκλογών.
Ο ψυχίατρος στο επάγγελμα Μπ. Μπαράν ήταν κοντά και με το περιβόητο Κόμμα
Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (DEB) που είχε ιδρύσει ο Σαδίκ Αχμέτ τη δεκαετία του
’90 και που πολλές φορές έχει απασχολήσει την ελληνική κοινή γνώμη με τις τουρκικές θέσεις του. Όπως έχει παραδεχθεί,
το στήριξε στις ευρωεκλογές του 2014,
ενώ έχει συνυπογράψει θέσεις με την σημερινή πρόεδρο Ασάφογλου.
Ο βουλευτής Ξάνθης είναι μόνιμα καλεσμένος στα privé ιφτάρ δείπνα τόσο του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όταν επισκέπτεται τα μέρη μας, όσο και του «πουλέν» του
Ερντογάν, του υφυπουργού Εξωτερικών
Σελίμ Κιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει
κατ’ επανάληψη με τις εμπρηστικές δηλώσεις του σε βάρος της χώρας μας, ακόμα
και κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην
Ελλάδα.

Να διαγράψει τον βουλευτή
που νιώθει Τούρκος το ΠΑΣΟΚ
Κάτω από την τουρκική σημαία σε εκδήλωση της ψευδομουφτείας Ξάνθης
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θοδωρής Δρίτσας
θεωρεί «αδιανόητο ΕΥΠ και κυβέρνηση
να παρακολουθούν κόμματα, πολιτικούς
και δημοσιογράφους, παρεμβαίνοντας
με παρακρατικούς μηχανισμούς στον πολιτικό ανταγωνισμό, επιδιώκοντας την τεχνητή χειραγώγηση
των πολιτικών συσχετισμών» και προβλέπει «γενικευμένη δημοκρατική κοινωνική αντίσταση», εάν
δεν προκηρυχθούν γρήγορα εκλογές.

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Βουλευτής Α’ Πειραιά και Νησιών, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

parginos@paraskhnio.gr

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρωτοστατεί και επιδιώκει προοδευτική διακυβέρνηση με «προοδευτικό-δημοκρατικό
κοινωνικό συμβόλαιο δικαιοσύνης και κοινωνικής
συνοχής». Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
εξηγεί πως «Οι αναγκαίοι εξοπλισμοί πρέπει πάντα να
ισορροπούν και να συμπορεύονται, τόσο με την ανεξάρτητη και πολυδιάστατη φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όσο και με τις μεσομακροπρόθεσμες δημοσιονομικές αντοχές».
Ανένδοτο θεσμικό αγώνα έχει κηρύξει ο Αλέξης
Τσίπρας για παραίτηση του πρωθυπουργού. Εξεταστική για τις υποκλοπές συστάθηκε επίσης. Αλήθεια, τι προσδοκάτε;
Δεν έχουμε δικαίωμα να απέχουμε από κάθε δυνατή
προσπάθεια να ξεκαθαριστεί πλήρως η υπόθεση παρακολουθήσεων τηλεφώνων από την ΕΥΠ και από άλλα
κέντρα. Αντίθετα, έχουμε δημοκρατική υποχρέωση να
κάνουμε τα πάντα, για να φτάσουμε ως το τέλος. Είναι
αδιανόητο η ΕΥΠ και η κυβέρνηση να παρακολουθούν
πολίτες, κόμματα, πολιτικούς και δημοσιογράφους,
παρεμβαίνοντας με παρακρατικούς μηχανισμούς στον
πολιτικό ανταγωνισμό, επιδιώκοντας την τεχνητή χειραγώγηση των πολιτικών συσχετισμών και των πολιτικών εξελίξεων. Είναι επίσης αδιανόητο η ΕΥΠ να βάζει
φραγμούς και να κατασκοπεύει τη δημοσιογραφική
έρευνα για την ανακάλυψη οικονομικών σκανδάλων
τραπεζών ή ολιγαρχών του πλούτου.
Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε παρακράτος. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έκθετος και υπόλογος.
Δική του είναι η ευθύνη να μη γίνει η ΕΥΠ παρακράτος. Κι όμως, αποδεδειγμένα πλέον, έγινε. Οφείλει να
παραιτηθεί.
Μήπως ο δημόσιος λόγος επικεντρωθεί στο θέμα
των υποκλοπών και παρακαμφθεί η οικονομία, που
έχει πολλά προβλήματα;
Οι παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, όπως αποδεδειγμένα αποκαλύφθηκαν, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη δεν είναι μόνο
αντιδημοκρατικό. Είναι και αντιλαϊκό και αντεργατικό
και αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό. Είναι και άδικο.
Όλα αυτά πάνε μαζί!
Προβλέπω ότι σύντομα, εάν δεν προκηρυχθούν άμεσα εκλογές, θα δούμε γεγονότα γενικευμένης δημοκρατικής κοινωνικής αντίστασης. Δεν πάει άλλο.
Πρέπει, εκτός από τις θεσμικές πρωτοβουλίες μας, η
κοινωνική παρέμβαση να γίνει καταλύτης δημοκρατικών εξελίξεων για την απαλλαγή από το καθεστώς αντιλαϊκού αυταρχισμού της κυβέρνησης της Δεξιάς.

«Έκθετος και υπόλογος
ο Μητσοτάκης,
οφείλει να παραιτηθεί»
Αλήθεια, σε μια περίοδο με τεράστιο δημόσιο χρέος,
υψηλών επιτοκίων δανεισμού και πολλά ελλείμματα, πώς κρίνετε τις αγορές εξοπλισμών; Επιτυγχάνεται τουλάχιστον μια εξοπλιστική υπεροχή απέναντι
στην Τουρκία;
Εξαιρετικά εύστοχο και επίκαιρο το ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και όλα τα στελέχη έχουμε από καιρό προειδοποιήσει ότι η κούρσα εξοπλισμών οδηγεί και ανακυκλώνει πολλαπλά αδιέξοδα
σε βάρος της οικονομίας, αλλά και σε βάρος της επαρκούς άμυνας της χώρας. Οι αναγκαίοι εξοπλισμοί πρέπει πάντα να ισορροπούν και να συμπορεύονται τόσο με
την ανεξάρτητη και πολυδιάστατη φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όσο και με τις μεσομακροπρόθεσμες δημοσιονομικές αντοχές. Διαφορετικά, με βεβαιότητα
οδηγούν σε κατάρρευση και την άμυνα.
Αυτή είναι η σοβαρά μελετημένη, διορατική και απολύτως πατριωτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Αυτήν υλοποιήσαμε όσο κυβερνήσαμε, σε
ακραία δύσκολες και εκβιαστικές συνθήκες, μάλιστα.
Η αναβάθμιση των F-16 και η προτεραιοποίηση της
προμήθειας νέων φρεγατών είναι, μεταξύ πολλών άλλων, υπεύθυνα δείγματα γραφής μιας Αριστερής κυβέρνησης, που δεν μπερδεύει την άμυνα με την εμπλοκή και την εξάρτηση από πολεμικούς σχεδιασμούς τρίτων χωρών.
Το θέμα των υποκλοπών, σε συνδυασμό και με τα οικονομικά θέματα, δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο
πολιτικό περιβάλλον. Θεωρείτε πως έχουν ωριμάσει
οι συνθήκες για μια προοδευτική διακυβέρνηση;
Εκτός από τις υποκλοπές, τη δημοκρατία και τα οικονομικά-ενεργειακά θέματα, θα πρόσθετα τόσο την
υπαρκτή πλέον απειλή επέκτασης ή και γενίκευσης πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη και την Ασία, αλλά
και στην περιοχή μας (Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Μέση Ανατολή),

όσο και την κλιματική κρίση και το προσφυγικό - μεταναστευτικό. Σε συνθήκες γενικευμένης καπιταλιστικής
κρίσης και όξυνσης των ανταγωνισμών, αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούμενα.
Ναι, η ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης με
ενεργή κοινωνική στήριξη και με σαφείς δημοκρατικούς - κοινωνικούς στόχους είναι η μόνη ρεαλιστική
λύση ελπίδας στη σημερινή συγκυρία. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρωτοστατεί σε αυτήν την επιδίωξη.
Απαιτείται νέο προοδευτικό - δημοκρατικό κοινωνικό συμβόλαιο δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Σε περίπτωση μιας κυβέρνησης δεύτερη φορά
Αριστερά, ποια λάθη θα διορθώνατε από την προηγούμενη ή δεν θα επαναλαμβάνατε;
Είμαστε το μόνο κόμμα στην ελληνική (ίσως και στην
ευρωπαϊκή) ιστορία, που έχουμε κάνει συνολικό, συλλογικό και γραπτό κυβερνητικό Απολογισμό, μετά από
μία εκλογική ήττα. Το πολυσέλιδο κείμενο (2012-2019)
εγκρίθηκε ομόφωνα και από το πρόσφατο Συνέδριό
μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αντίστοιχο ειδικό Απολογισμό ανά υπουργείο ή οργανισμό που διοικήσαμε. Αυτό είναι ένα έλλειμμα, αλλά καθόλου δεν μειώνει τη μεγάλη κατάκτηση του συνολικού
Απολογισμού.
Εάν οι πολίτες μας εμπιστευτούν και πάλι και μας
αναθέσουν κυβερνητική ευθύνη, να είναι βέβαιοι ότι
τώρα είμαστε ακόμα πιο ώριμοι και πιο έμπειροι, όσο κι
αν ισχύει ότι οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Και είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι και αποφασιστικοί.
Πάνω απ’ όλα όμως, εκτός από τη διαρκή βελτίωση
της πολιτικής και διοικητικής επάρκειάς μας και συνοχής, δύο είναι κατά τη γνώμη μου τα μείζονα ζητήματα.
Το πρώτο είναι να είμαστε σταθερά μέσα στις ανάγκες
των ανθρώπων και να ταυτιζόμαστε με αυτές, και το
δεύτερο να κρατάμε τη διαρκή επαγρύπνησή μας για τη
διατήρηση του ιστορικά κατακτημένου ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς.
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σε μεγάλη απογοήτευση και να διδαχθούν από την ιστορία».

αγωνία της Άγκυρας να
«πείσει» για τις προβοκάτσιες που επιχειρεί να στήσει στο Αιγαίο με τις υποτιθέμενες παρενοχλήσεις τουρκικών
αεροσκαφών είναι τόσο μεγάλη, που
έντυσαν τον Χουλουσί Ακάρ πιλότο,
σε ένα νέο επικοινωνιακό σόου στο
Αιγαίο.

Παραλήρημα Ερντογάν
Στην ένταση πλειοδότησε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν
έκρυψε τον εκνευρισμό του για τη
διορθωτική κίνηση του νατοϊκού
Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων,
που μετά το αυστηρό διάβημα της
Αθήνας κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση με τα «συγχαρητήρια» για την
τουρκική νίκη το 1922. «Η αρνητική
άποψη της Αθήνας και η παρουσία της
στο ΝΑΤΟ δεν μπορούν να αποδυναμώσουν τις σχέσεις της Τουρκίας με
τη Συμμαχία. Διότι κανείς δεν μπορεί
να σκεφτεί το ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία. Άλλωστε, η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία εντός του ΝΑΤΟ», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας φόρεσε τη στολή του ιπταμένου και έκατσε
στο πίσω κάθισμα ενός διθέσιου F-16
της 113 Μοίρας και στη συνέχεια πέταξε κατά μήκος των τουρκικών παραλίων, χωρίς βεβαίως να πλησιάσει στα
όρια του FIR της Αθήνας. Φυσικά, είχε πάνω του διαρκώς στραμμένους
φωτογραφικούς και τηλεοπτικούς
φακούς, οι οποίοι κατέγραφαν κάθε
κίνησή του. Ο ίδιος ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφίες και βίντεο με τη λεζάντα «Κάπου
στο Βόρειο Αιγαίο».
Μάλιστα, πριν ακόμη προσγειωθεί,
τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης έγραφαν
«διθυράμβους», τονίζοντας το γεγονός ότι «ενώ η ένταση με την Ελλάδα
συνεχίζεται, ο Χουλουσί Ακάρ πέταξε
με F-16 στο Αιγαίο». Θα σκεφτεί κανείς ότι, εκτός από την προώθηση της
τουρκικής προπαγάνδας, το «σόου»
που έστησε ο Ακάρ στόχευε και στην
ανάδειξή του σε «ήρωα», αφού είναι
γνωστό ότι ο υπουργός Άμυνας προαλείφεται για τη θέση του Ερντογάν,
σε περίπτωση που εκείνος χάσει τις
επερχόμενες εκλογές.

Εμμένει στις προκλήσεις
Ο Χουλουσί Ακάρ έφτασε στη διοίκηση της 113 Μοίρας συνοδευόμενος
από τους αρχηγούς των τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων και δεν παρέλειψε να επαναλάβει τις ανυπόστατες
κατηγορίες του εναντίον της Ελλάδας.
«Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δει τις ενέργειες και τη ρητορική της Ελλάδας
που δεν συνάδουν με τη φιλία ή το
συμμαχικό πνεύμα», είπε και εξαπέλυσε νέες απειλές, προειδοποιώντας
τους Έλληνες «να μην μπουν ξανά σε
μπελάδες, να μην υποστούν ξανά μεγάλο πλήγμα, να εγκαταλείψουν τις
προσπάθειες που θα τους οδηγήσουν

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Απαντά η Αθήνα
«Θα επαναλάβουμε ακόμη μία φορά
ότι με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση
και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο
απαντάμε στις όποιες λειτουργικές
ακρότητες της Τουρκίας, οι οποίες,
δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα
έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δεν
σημαίνει ότι εμείς θα αλλάξουμε την
υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα», τόνισε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης επισκέφθηκε την Αθήνα
με αφορμή τη δωρεά του VIP αεροσκάφους Embraer EMB-135 από την
ελληνική κυβέρνηση.

Μήνυμα της Ουάσιγκτον

Τουρκικές
προκλήσεις
σε ξηρά
και αέρα

Ταφόπλακα στους τουρκικούς ισχυρισμούς, πάντως, βάζει και το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, με τους Αμερικανούς να
απορρίπτουν τα fake news της Άγκυρας. «Η απόκτηση των S-300 από την
Ελλάδα έγινε τη δεκαετία του 1990,
δεκαετίες πριν από την υιοθέτηση του
νόμου CAATSA», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν
υπάρχει κανένα ζήτημα κυρώσεων
εναντίον της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της προπαγάνδας
ο Ακάρ «ντύθηκε» και
πιλότος σε F-16

ΡOLITICAL

15

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χαρά Κεφαλίδου
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νομού Δράμας

«Ο λύκος γούνα
αλλάζει,
περπατησιά
δεν αλλάζει»

Η

Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νομού Δράμας και τομεάρχης Παιδείας,
αναφορικά με τις τελευταίες
εξελίξεις στην προσπάθεια διαλεύκανσης
των αιτιών που προκάλεσαν την παρακολούθηση από την ΕΥΠ του Νίκου Ανδρουλάκη στρέφει το βλέμμα της πλέον στην
Εξεταστική Επιτροπή και όπως λέει: «Σε
αυτή την Εξεταστική Επιτροπή δίνουν
εξετάσεις όλα τα πολιτικά κόμματα για το
πόσο έτοιμα είναι στις απαιτήσεις της δημοκρατίας».
Επιπλέον, θεωρεί ότι η κυβερνητική
πλειοψηφία «κρυβόμενη πίσω από τον
Κανονισμό της Βουλής, επιμένει στη συντήρηση της σκιάς». Μάλιστα, ενόψει της
παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ,
απαντά με ένα δηκτικό σχόλιο: «Εάν ο
πρωθυπουργός παραβλέψει ένα τέτοιο
κρίσιμο ζήτημα με ένα καλάθι παροχών,
το μεν καλάθι θα είναι ευπρόσδεκτο, δεν
θα αποφύγει όμως το τίμημα της περιφρόνησης των θεσμών».

Πώς θα διασφαλίσετε την αξιοπιστία
της Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε να
διαλευκανθεί η υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη;
Με όποιον τρόπο μπορούμε. Εμείς δεν
ζητάμε εκλογές και πάμε παρακάτω. Ήδη
επιστολές-προσκλήσεις, για να προσέλθουν στην επιτροπή, εστάλησαν σε όλους
τους εμπλεκόμενους. Περιμένουμε και
επιμένουμε να δοθούν συγκεκριμένες
απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, που θα ρίξουν φως και δεν θα
αφήσουν σκιές συγκάλυψης. Περιμένουμε τη ΝΔ να στηρίξει το έργο της επιτροπής. Σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή δί-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

νουν εξετάσεις όλα τα πολιτικά κόμματα
για το πόσο έτοιμα είναι στις απαιτήσεις
της δημοκρατίας.
Γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει δημόσια,
όπως ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης, τις αιτίες που οδήγησαν στη νόμιμη επισύνδεση των τηλεφωνικών του κλήσεων;
Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να καλύπτεται πίσω από
το ζήτημα του απορρήτου, την τήρηση ή τη
μη τήρησή του, που προκάλεσε αντιπαράθεση στις προηγούμενες συνεδριάσεις
της επιτροπής.
Κρυβόμενη πίσω από τον Κανονισμό
της Βουλής, επιμένει στη συντήρηση της
σκιάς. Το μυστήριο και το σασπένς είναι
συνταγή για πετυχημένες ταινίες, όχι κυβερνήσεις. Πράγματι, δεν μπορεί να γίνεται δημόσιος διάλογος για τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργεί μια μυστική υπηρεσία, αυτό αναιρεί τη φύση της και την αποτελεσματικότητά της. Όμως, κάθε παρακολούθηση από την ΕΥΠ έχει αρχή και τέλος, έχει λόγο και οδηγεί σε ένα πόρισμα,
ένα συμπέρασμα. Αυτό δεν μπορεί να παραμένει κρυφό. Ειδικά όταν πρόκειται για
δημόσια πρόσωπα και ακόμη περισσότερο όταν αφορά πολιτικούς και ακόμη περισσότερο όταν ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά να δοθεί στο φως ο λόγος της παρακολούθησής του. Συνεπώς, αυτή η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να αφεθεί ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της. Είναι στο χέ-

ρι της κυβέρνησης. Οι χειρισμοί της είναι
αυτοί που θα κρίνουν την αξιοπιστία της.
Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός με το «καλάθι» της ΔΕΘ θα
μπορέσουν να προσπεράσουν τις «παρενέργειες» από την υπόθεση των
υποκλοπών;
Η υπόθεση των υποκλοπών είναι κρίσιμο θέμα που ακουμπά τον πυρήνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η πιο
πρόσφατη κυβέρνηση που προσπέρασε
αυτή τη «λεπτομέρεια» της ευαισθησίας
του ελληνικού λαού σε ζητήματα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, βρέθηκε
με περίπου 8,5 μονάδες διαφορά στην
αξιωματική αντιπολίτευση.
Εάν ο πρωθυπουργός παραβλέψει ένα
τέτοιο κρίσιμο ζήτημα με ένα καλάθι παροχών, το μεν καλάθι θα είναι ευπρόσδεκτο, δεν θα αποφύγει όμως το τίμημα της
περιφρόνησης των θεσμών. Η υπόθεση
παρακολουθήσεων, όσο παραμένει, θα
γιγαντώνεται και θα τη βρίσκει μπροστά
του ο ίδιος, η ΝΔ αλλά και το σύνολο του
πολιτικού συστήματος.
Τελικά η υπόθεση των υποκλοπών σάς
έφερε πιο κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ;
Στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πάντα. Σταθερά
στον δρόμο της λογικής, της συνέπειας,
της ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου,
στην υπηρεσία του πολίτη. Το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εθισμένο στην ευκαιριακή αντίληψη της πολιτικής. Το κυβερνητικό θεσμικό ατόπημα
των τηλεφωνικών υποκλοπών έδωσε τον
χώρο στο κόμμα που ονειρευόταν να κατακτήσει τους αρμούς της εξουσίας να

παρουσιάζεται υπερασπιστής των δημοκρατικών θεσμών. Ο σοφός λαός λέει ότι ο
«λύκος γούνα αλλάζει, περπατησιά δεν
αλλάζει».
Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για
το άνοιγμα των σχολείων. Ο κορονοϊός
καραδοκεί. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι προ των πυλών. Ως αρμόδια
τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος
Αλλαγής, πώς ατενίζετε τη νέα χρονιά;
Με προβληματίζει η αμεριμνησία του
καλοκαιριού. Ο εφησυχασμός -που κατά
τους θερινούς μήνες δεν οδήγησε σε συναγερμό- έγινε συνήθεια. Με την πανδημία δεν έχουμε οριστικά ξεμπερδέψει. Οι
μεταλλάξεις του κορονοϊού επιμένουν. Ο
συνδυασμός φθινοπώρου και ανοίγματος
σχολείων μπορεί να φέρει νέο κύμα ανεξέλεγκτης έξαρσης. Επιμένω στις συστάσεις των ειδικών πολιτικά «αφιλτράριστες» και σε μια νέα καμπάνια ενημέρωσης από την Πολιτεία. Το ίδιο με ανησυχεί
και η εφαρμογή του μέτρου της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η κυβέρνηση μοιάζει εγκλωβισμένη στην εσφαλμένη αρχική της αντίληψη. Αυτό φάνηκε από τη
χρονοτριβή στην εφαρμογή ενός εξαρχής
λάθος μέτρου, που πιθανότατα θα πυροδοτήσει νέες εξάρσεις βίας. Δεν τις χρειάζεται κανείς -ούτε η ίδια η κυβέρνησηπροεκλογικά. Το σίγουρο είναι ότι θα εντείνει τα υπάρχοντα και θα δημιουργήσει
νέα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη και
το πρόσφατα ψηφισθέν μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ. Πάντως τη νέα σχολική χρονιά δεν θα πλήξουμε.
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Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου:

«Προσπάθεια
και αισιοδοξία»
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Η

κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είναι αυτό που
λέμε «ήρεμη δύναμη». Ευγενική, προσηνής,
με τεράστια πολιτική εμπειρία, έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη όλου του πολιτικού φάσματος και βρίσκεται στον κύκλο των ανθρώπων που εμπιστεύεται ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και πήγε σχολείο στην Αθήνα. Κατάγεται από την
Κεφαλλονιά και τη Μεσσηνία.
Σπούδασε νομικά στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακά
στη Σορβόννη στο Παρίσι στο Δημόσιο Δίκαιο. Ο πατέρας
της ήταν δικηγόρος, ενώ η μητέρα της εργάστηκε στον
ιδιωτικό τομέα σε μία εποχή που δεν ήταν πολλές γυναίκες εργαζόμενες. Ασχολήθηκε με την πολιτική σε νεαρή
ηλικία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της υπήρξε ενεργό μέλος της ΠΑΣΠ και της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ (19801985) και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των φοιτητών της
Νομικής (1982-1983). Ως μέλος του Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων της Επιτροπής Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, είχε την
ευκαιρία να εκπροσωπήσει το Κίνημα σε πλήθος διεθνών διοργανώσεων (1983-1985).
Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στα επόμενα χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου την
εμπιστεύτηκε για τη θέση του Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ
στο Προεδρείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών
Κομμάτων (1989-1991) και στην Σοσιαλιστική Διεθνή
(1990-1992). Από το 1991 έως το 1995 εργάστηκε ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια ορίστηκε
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του γραφείου του Έλληνα
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες
(1995-1999). Το 2004 εξελέγη ευρωβουλευτής και ανέλαβε επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Διετέλεσε Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ (2005-2006). Το 2007 εξελέγη για πρώτη φορά
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Β’
Αθηνών και επανεξελέγη στις εκλογές του 2009.Τον
Οκτώβριο του 2009 ορίστηκε υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και στον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου
αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών.
Στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου του 2011 διατήρησε τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών, ωστόσο με επιστολή της στις 10 Φεβρουαρίου 2012
παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας της με τις ρυθμίσεις του
δευτέρου Μνημονίου, το οποίο καταψήφισε στη Βουλή
και διεγράφη από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Το 2014, με ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) η
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου «καλούσε» για ένταξη
στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας «θετική» την τοποθέτηση
του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση μιας ευρείας προοδευτικής πολιτικής συμμαχίας. Στις 29 Αυγούστου 2018
ανέλαβε υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο
πλαίσιο ανασχηματισμού της κυβέρνησης του Αλέξη
Τσίπρα. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ ορίστηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
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Σε πολύ μικρή ηλικία με τον ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Η ενασχόλησή της με την πολιτική
είναι βιωματική, όπως λέει η ίδια

Η πρώτη γνωριμία με τον Τσίπρα το 2008
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Με τον αγαπημένο της σκύλο
σε στιγμές χαλάρωσης

Ο χορός, η γνωριμία με τον Ανδρέα Παπανδρέου
και η συνάντηση με τον Τσίπρα
Κάτι που δεν γνωρίζουν αρκετοί για την πρώην υπουργό είναι ότι μικρή αγαπούσε πολύ τον χορό και είχε την
τύχη να έχει δάσκαλο έναν μεγάλο χορευτή της γενιάς
του, τον Γιάννη Μέτση. Στο Λύκειο σταμάτησε και έβαλε
άλλες προτεραιότητες, διότι ο χορός, όπως και ο αθλητισμός, θέλει αποκλειστική ενασχόληση. Της αρέσει να
έχει παρέες και εκτός πολιτικής, να μαγειρεύει παρέα με
καλούς φίλους στο σπίτι. Κρατάει πάντα τις παιδικές και
τις φοιτητικές της φιλίες. Ίσως επειδή είναι μοναχοπαίδι,
είχε πάντα μεγάλη σημασία η φιλία στη ζωή της. Άλλωστε
η ίδια θεωρεί ότι «οι φίλοι μας είναι η πολύτιμη ευρύτερη
οικογένειά μας».
Το μότο της ζωής της είναι «Προσπάθεια και αισιοδοξία!», το επικαλείται συνέχεια… Η ενασχόλησή της με την
πολιτική είναι μάλλον βιωματική. Η οικογένειά της ήταν
πολιτικοποιημένη έντονα, αλλά δεν είχε ενασχόληση με
την κεντρική πολιτική σκηνή. Μεγάλωσε, βέβαια, σε μια
δύσκολη και έντονη εποχή. Στη δικτατορία ήταν στο Δη-

Στα χρόνια της παιδικής
αθωότητας

Από μικρή
είχε λατρεία
για τον χορό

μοτικό και στη μεταπολίτευση στο Γυμνάσιο, μέσα στο
απελευθερωτικό κλίμα της εποχής, την ποίηση, τα τραγούδια, το φοιτητικό κίνημα.
Μέσα στην πολιτική, όπως λέει η ίδια, έχει κάνει και
πραγματικές φιλίες, ενώ καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα
πορεία της έπαιξε η γνωριμία της με τον αείμνηστο ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε την τύχη να τον
γνωρίσει από κοντά όταν ήταν 25 ετών. Εργαζόταν στις
Βρυξέλλες στην σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, προετοίμαζε και συμμετείχε σε πολλά ταξίδια και αποστολές του Ανδρέα και προφανώς απέκτησε
δίπλα του πολύτιμες εμπειρίες.
Ο αγαπημένος της τόπος και το καταφύγιό της είναι η
Κεφαλλονιά, η ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας της, όπου
εκεί, βεβαίως, έχει περάσει όλα τα παιδικά της καλοκαίρια
και εκεί πηγαίνει ακόμα και τώρα. Πολλοί αναρωτιούνται
πώς γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν το 2008 σε μία εκδήλωση της Green Peace στην Κόρινθο ενάντια στη χρήση

Με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ

του λιθάνθρακα. Ήταν τότε νεοεκλεγμένος πρόεδρος του
Συνασπισμού και έκτοτε οι σχέσεις τους ήταν καλές. Ίσως
από τις πιο δύσκολες στιγμές στην πολιτική της διαδρομή
ήταν τον Φλεβάρη του 2012, όταν καταψήφισε το δεύτερο
Μνημόνιο, διαγράφτηκε και αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
Συνειδητή, αλλά και πολύ δύσκολη και φορτισμένη
στιγμή, όταν έκλεισε ένα μεγάλος και σημαντικός κύκλος
στη ζωή της. Παρόλα αυτά δεν μετανιώνει, είναι σίγουρη
για τις επιλογές της και γι’ αυτό ίσως την εκνευρίζουν οι
υποκριτές και όσοι έχουν επιθετικές συμπεριφορές.
Εκτιμά στους ανθρώπους την καλοσύνη σε όλες τις εκδηλώσεις της. Άλλωστε η ίδια πάντα έχει ένα αληθινό και ζεστό χαμόγελο να χαρίσει στους συνομιλητές της. Δεν χάνει ποτέ την ψυχραιμία της στον δημόσιο λόγο και είναι
πάντα to the point χωρίς βερμπαλισμούς και ακρότητες.
Το όραμά της, όπως λέει η ίδια, είναι να βάλει «ένα λιθαράκι στη συλλογική προσπάθεια για ένα καλύτερο και πιο
δίκαιο μέλλον».

Στο Λύκειο με συμμαθήτριες
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ΘΕΣH

«Έβρος 2» και φύλαξη των ελληνικών συνόρων

Σ
του

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

ε άρθρο μας την προηγούμενη εβδομάδα
από τη στήλη αυτή διατυπώσαμε 12 συγκεκριμένες προτάσεις για ανάληψη δράσης εκ
μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να μπει
φρένο στα σχέδια του Ερντογάν για εκ νέου εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού (Political
27/8/2022, σελ.16).
Μάλιστα, ενόψει του νέου επικείμενου «ντου»
χιλιάδων παρανόμων μεταναστών σε Έβρο και νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να τονιστεί για άλλη μια
φορά ότι η προάσπιση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Πατρίδας μας έναντι παράνομων
εισόδων υπηκόων τρίτων χωρών είναι σύννομη και
σύμφωνη με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως άλλωστε
ήδη έχουμε αναλύσει εδώ και δυόμισι χρόνια (Κυριακάτικη Kontra News 1/3/2020).
Ειδικότερα, στις 13 Φεβρουαρίου 2020 με απόφαση της Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου κρίθηκε ότι τα κράτη στο πλαίσιο της φύλαξης των συνόρων τους μπορούν να αρνηθούν την
είσοδο στην Επικράτειά τους σε αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένων και όσων διατείνονται ότι είναι
αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χωρίς πειστικούς λόγους επέλεξαν να διασχίσουν τα σύνορα μη τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα.
Ιστορικά το δικαίωμα ασύλου ήταν και ακόμη παραμένει ένα κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα που
πρέπει να απολαμβάνουν οι απανταχού ακτιβιστές
της δημοκρατίας και της ειρήνης. Και η αίτηση χορήγησης ασύλου συνήθως γινόταν στις αντίστοιχες
πρεσβείες των κρατών, όπου οι διάφοροι αντιφρο-

νούντες κατέφευγαν ζητώντας άσυλο. Στη σύγχρονη όμως εποχή παρατηρείται μια συνεχής κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου εκ μέρους χιλιάδων οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι εισέρχονται παράνομα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κ.λπ. και
εν συνεχεία εμφανίζονται και ζητούν άσυλο.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου με την παραπάνω ιστορική απόφασή του στις 13 Φεβρουαρίου 2020, αφού
επισήμανε ότι τα κράτη με βάση το διεθνές δίκαιο
έχουν το ακώλυτο δικαίωμα φύλαξης των συνόρων
τους, επικεντρώθηκε στις ευθύνες των κρατών μελών της Σένγκεν, τα οποία οφείλουν να διαφυλάσσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον αποφάνθηκε ότι το δικαίωμα φύλαξης των συνόρων
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της Συνθήκης Σένγκεν, καθώς στον χώρο αυτόν τα κράτη μέλη έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους σύνορα.
Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της
Συνθήκης Σένγκεν, τότε είναι δυνατόν σε αλλοδαπούς να εισέρχονται στην επικράτεια των χωρών
Σένγκεν, όχι μόνο εκείνων που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, αλλά και στην επικράτεια των χωρών Σένγκεν που δεν διαθέτουν καν εξωτερικά σύνορα με τρίτες χώρες, όπως άλλωστε τονίσαμε
(Political 22/5/2021).
Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων επισήμανε τις ιδιαίτερες ευθύνες
των χωρών Σένγκεν πρώτης γραμμής σε σχέση με
τη φύλαξη των συνόρων τους και την αποτροπή κάθε παράνομης εισόδου στην επικράτειά τους εκ
μέρους οιουδήποτε προσώπου. Επιπλέον τόνισε

ότι με βάση τη Σένγκεν υπάρχουν και λειτουργούν
στα εν λόγω κράτη προκαθορισμένες επίσημες πύλες εισόδου, απ’ όπου κάθε υπήκοος των χωρών
Σένγκεν αλλά και τρίτων χωρών εισέρχεται νόμιμα
στον χώρο Σένγκεν.
Τι γίνεται όμως σε σχέση με όσους διατείνονται
ότι δικαιούνται διεθνούς προστασίας; Το Δικαστήριο έδωσε στην περίπτωση αυτή μια ιδιαίτερα πρακτική απάντηση επισημαίνοντας ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι εισόδου στον χώρο Σένγκεν για όσους
διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες. Έτσι, αποφάνθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας ή αίτηση ασύλου στις νόμιμες πύλες εισόδου που υπάρχουν στα
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν των διαφόρων χωρών.
Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω δικαστική απόφαση, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα απαγορεύεται να περνούν
παράνομα τον Έβρο ή να αποβιβάζονται παράνομα
στις διάφορες παραλίες στα νησιά του Αιγαίου και
οφείλουν να προσέρχονται αρμοδίως στις αντίστοιχες πύλες εισόδου Σένγκεν που διαθέτει η Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, εάν
εισέλθουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια,
τότε θα πρέπει πάραυτα να συλληφθούν και να
επαναπροωθηθούν άνευ άλλου τινός στην Τουρκία.
Έτσι, με βάση τα παραπάνω, όχι μόνο δεν επιτρέπεται η παράνομη είσοδος στον χώρο Σένγκεν
ακόμη και απ’ αυτούς που διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες προκειμένου εν συνεχεία να υποβάλουν αίτηση ασύλου, αλλά επιπλέον τα κράτη
μέλη της Σένγκεν οφείλουν να φυλάττουν με τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο τα εξωτερικά χερσαία
και θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, μη επιτρέποντας την
παράνομη είσοδο σε κανένα πρόσωπο.
Επιπλέον, το Δικαστήριο κάλεσε όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες να προσέρχονται
επίσης στις πρεσβείες και στα προξενεία των χωρών μελών Σένγκεν που βρίσκονται είτε στη χώρα
καταγωγής τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη
χώρα και εκεί να υποβάλουν την αίτηση ασύλου.
Μάλιστα, ενόψει μιας πανθομολογούμενης μαζικής απόπειρας χιλιάδων παρανόμων μεταναστών
να περάσουν τον Έβρο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα
βρίσκεται στα σκαριά τουρκικό σχέδιο για « Έβρο
2» με υπογραφή Ερντογάν, επαναφέρουμε την
πρόταση την οποία διατυπώσαμε από τις αρχές
Μαρτίου 2020 (Κυριακάτικη Kontra News
8/3/2020), σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση θα
πρέπει άμεσα να δηλώσει με τον πιο ηχηρό τρόπο
ότι όσοι πραγματικοί πρόσφυγες επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου μπορούν να το πράξουν
στα ελληνικά προξενεία της Αδριανούπολης, της
Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Με τον τρόπο αυτόν η «κάθοδος των μυρίων» προς τον Έβρο
θα μπορούσε να γίνει η «άνοδος των μυρίων» προς
τις τρεις αυτές τουρκικές πόλεις.
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Με σχέδιο και αποφασιστικότητα στα δύσκολα που είναι μπροστά

του

Δημήτρη
Χρόνη
Πρόεδρος
του ΟΒΙ

Η Ρωσία με όπλο το φυσικό αέριο έχει εξαπολύσει έναν ασύμμετρο πόλεμο στη Δύση. Στο επίκεντρο αυτής της επίθεσης βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς πλήττεται περισσότερο όλων από την ενεργειακή κρίση. Ισχυρές χώρες της ηπείρου μας κλυδωνίζονται και δυναμικές οικονομίες κινδυνεύουν με
ενεργειακό black out και κατάρρευση. Η αβεβαιότητα αποτελεί τον κανόνα, με τον οποίο θα βαδίσει
η ΕΕ τον δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά
μας.
Η Ελλάδα έχει καταφέρει με τις δικές της δυνάμεις να σταθεί όρθια μέσα σε αυτό τον κυκλώνα.
Παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης στην Ένωση, η ανεργία τον Ιούλιο σημείωσε χαμηλό 12ετίας, ο τουρισμός θα ξεπεράσει
σε έσοδα τις επιδόσεις του 2019 και έως τώρα οι
λογαριασμοί ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν επιδοτηθεί με 9 δισ. ευρώ.
Τα δύσκολα, όμως, βρίσκονται μπροστά μας. Οι
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα τους
προσεχείς μήνες είναι πολλαπλές και αλληλένδετες. Η οικονομία θα πιεστεί από την ιλιγγιώδη άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, με συνεπακόλουθο την αύξηση των απαιτούμενων δαπανών για
τη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν,
δοκιμάζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Επιπλέον, η επιθετικότητα της Τουρκίας, που εσχά-

τως εκδηλώνεται με την εκ νέου εργαλειοποίηση
του Μεταναστευτικού, αποτελεί μία ακόμα πηγή
ανησυχίας.
Η αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών απαιτεί
σχέδιο, γρήγορες αποφάσεις, γνώση του συσχετισμού δυνάμεων και σκληρή δουλειά. Κυρίως,
όμως, σταθερότητα και ενότητα στο εσωτερικό της
χώρας. Την ώρα που η Ρωσία επιχειρεί με ασύμμετρο τρόπο να πλήξει τη συνοχή των ευρωπαϊκών
κοινωνιών, δεν υπάρχουν περιθώρια για αμφιταλαντεύσεις. Η χώρα πρέπει να βαδίσει με ασφάλεια το δύσβατο μονοπάτι που έχει μπροστά της,
για να βγει αλώβητη η κοινωνία. Διότι σε αυτή την
περίπτωση θα έχει τα εχέγγυα για να πορευτεί με
μεγαλύτερη σιγουριά την επόμενη περίοδο.

Οι βάσεις έχουν δημιουργηθεί. Το επενδυτικό
περιβάλλον προσελκύει διεθνείς κολοσσούς, που
εμπιστεύονται την Ελλάδα για να τοποθετήσουν τα
κεφάλαιά τους, η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ενισχύεται διαρκώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της ελληνικής οικονομίας, ενισχύονται για να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον σημαντικό ρόλο
τους. Η στήριξη της καινοτομίας και των νεοφυών
επιχειρήσεων αποτελεί κεντρική επιλογή, ενώ η
δημιουργία συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού εγγυάται την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας.
Η υπονόμευση αυτής της πορείας δεν αποτελεί
επιλογή για τους Έλληνες.

Γυναίκες, δείτε τη συμμετοχή σας στην Αυτοδιοίκηση «αλλιώς»!

Η

«ομορφιά μπορεί να σώσει τον κόσμο»,
σύμφωνα με τη ρήση του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, αλλά αδυνατεί όταν αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική.
Στην Αυτοδιοίκηση και παρά την αναγκαστική
ποσόστωση του 40% στα δημοτικά ψηφοδέλτια, η
γυναικεία συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή, για
να μην πούμε απογοητευτική. Στο σύνολο των 13
περιφερειών, εξελέγη μία γυναίκα, ενώ στο σύνολο των 335 δήμων της Ελλάδας, εξελέγησαν μόνο
19 γυναίκες δήμαρχοι. Ευτυχώς που για πρώτη φορά έχουμε γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού
της Ελλάδας, ωστόσο δεν βλέπουν με «καλό μάτι»
ούτε τη συμμετοχή των γυναικών σε ψηφοδέλτια,
ούτε ψηφίζουν γυναίκες στην κάλπη, ενώ τις ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις. Είναι προνομιακό το
πεδίο της πολιτικής για τους άνδρες σε σχέση με
τις γυναίκες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στις χώρες
που το τιμόνι της εξουσίας το είχαν γυναίκες, τα
αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και στην κοινωνική πολιτική, οι
γυναίκες αποδείχθηκαν περισσότερο αποτελεσματικές από τους άνδρες συναδέλφους. Είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε εξίσου γυναίκες και άνδρες, για να έχουμε ένα ισορροπημένο πολιτικό,

οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Απαραίτητη
προϋπόθεση οι γυναίκες να «πολιτευτούν» με πρότυπα γυναικεία και όχι ανδρικά. Να ξεχωρίσουν με
τις δυνατότητές τους, το ταλέντο τους, το έργο που
έχουν να επιδείξουν και τις προτάσεις τους για το
κοινωνικό σύνολο.
Μέσα από την πολυετή επαγγελματική μου εμπειρία, οι γυναίκες για να διεκδικήσουν μια θέση
κύρους, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, έχουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα σε σχέση
με τους άνδρες. Έχουν τα βασικά πλεονεκτήματα
της γυναικείας φύσης, την ενσυναίσθηση, τη διαλλακτικότητα, τη μεταδοτικότητα, την οργανωτικότητα, τον οικείο, ζεστό και ουσιαστικό λόγο. Οι γυναίκες πολιτικοί δεν φημίζονται για τον «ξύλινο»
λόγο, όπως το σύνολο των ανδρών συναδέλφων
τους.
Το πιο σημαντικό για μια γυναίκα πολιτικό είναι
να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η συνεισφορά της
στην πολιτική διαδικασία. Τι θέλει να επιτύχει και,
φυσικά, να μπορεί να μεταδώσει το σχετικό μήνυμα προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η πολιτική για μια γυναίκα είναι ένα επαγγελματικό πεδίο
«δόξης λαμπρό» σήμερα στο πολιτικό σύστημα της
Ελλάδας, κι ας μην το γνωρίζει.
Έχουν μια μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν

στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας,
βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής των πολιτών, ενώ
παράλληλα έχουν εργασιακά προνόμια που πολύ
λίγοι επαγγελματικοί κλάδοι προσφέρουν.
Η υιοθέτηση των στερεότυπων ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες, γκρινιάρες, συναισθηματικές και
όταν ασχοληθούν με την πολιτική παραμελούν την
οικογένεια και τα παιδιά, οφείλονται σε μεγάλο
βαθμό στο ιδιαίτερα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και στην «άμυνα» που βγάζει..
Το νέο μίγμα του πολιτικού προσωπικού στη
Βουλή, στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και σε πολλές
ακόμη θέσεις εξουσίας, θα πρέπει να έχει περισσότερες γυναίκες. Αρκεί να υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε ψηφοδέλτια.
Και μια συμβουλή για το προφίλ μιας γυναίκας
υποψηφίου από έναν άνδρα. Είναι λάθος να υιοθετούν οι γυναίκες πολιτικοί την «αρρενωπότητα»
των ανδρών συναδέλφων τους στην εμφάνιση,
στην απολυτότητα, στην αυστηρότητα, στην εκφορά
του λόγου.
Ελληνίδες, «ξυπνήστε» τον πολιτικό μέσα σας.
Το πολιτικό μας σύστημα σας χρειάζεται και ιδιαίτερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος

thanasis.papamichail@yahoo.gr
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ΚΟΣΜΟΣ
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Οι απειλές της Μόσχας
και το πλαφόν των G7

Μ

ε διακοπή της προμήθειας
πετρελαίου και πετρελαϊκών
προϊόντων στα κράτη που θα
αποφασίσουν να επιβάλουν
πλαφόν στην τιμή τους απειλεί η Μόσχα.
Στη δήλωση αυτή προχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ,
ο οποίος χαρακτήρισε, μάλιστα, ως «απολύτως παράλογες» τις προτάσεις για επιβολή περιορισμών στην τιμή του ρωσικού
πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο
μέτρο θα μπορούσε να καταστρέψει εντελώς την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
Όπως δήλωσε ο Νόβακ: «Σε ό,τι αφορά
τα πλαφόν στις τιμές, εάν επιβάλουν περιορισμούς, απλώς θα πάψουμε να προμηθεύουμε με πετρέλαιο και πετρελαϊκά
προϊόντα τις εταιρείες και τα κράτη που θα
λάβουν αυτά τα μέτρα, διότι δεν πρόκειται
να λειτουργήσουμε μη ανταγωνιστικά».
Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης ανέφερε ακόμα: «Η παρέμβαση στους
μηχανισμούς της αγοράς σε μια τόσο σημαντική βιομηχανία όπως αυτή του πετρελαίου, που είναι μάλιστα η σημαντικότερη
σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια
όλου του πλανήτη, και αυτού του είδους οι
προσπάθειες θα οδηγήσουν απλώς σε
αποσταθεροποίηση».
Στο μεταξύ, στην επιβολή πλαφόν στην
τιμή του ρωσικού αργού και των πετρελαϊ-

κών προϊόντων επικύρωσαν οι υπουργοί
Οικονομικών του G7 κατά τη χθεσινή συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ωστόσο σε πρώτη φάση δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το ύψος της τιμής, δηλώνοντας μόνο πως το αρχικό πλαφόν θα βασιστεί σε μια σειρά τεχνικών στοιχείων
και το ύψος του θα επανεξετάζεται όποτε
κρίνεται απαραίτητο.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, «αυτός είναι ο
πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πληγούν σκληρά τα έσοδα του Πούτιν αλλά
και για να επέλθει πτώση στις παγκόσμιες
τιμές ενέργειας».
Το σχέδιο στη βάση του αφορά την άρνηση των χωρών της G7 να προβαίνουν σε
ναυτιλιακή ασφάλιση και χρηματοδότηση
φορτίων πετρελαίου με τιμές πάνω από
μη προσδιορισμένο επίπεδο.
Η ανώτατη τιμή για το ρωσικό πετρέλαιο
καθορίζεται σε ένα σημείο πάνω από το
κόστος παραγωγής με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Μόσχα δεν θα μπει στον πειρασμό να διακόψει τις πωλήσεις.

Ανοίγει ξανά η στρόφιγγα
του Nord Stream 1
Η Μόσχα φαίνεται ότι θα επανεκκινήσει
σήμερα τις ροές φυσικού αερίου μέσω

του αγωγού Nord Stream, γεγονός που
αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές, ακόμη και αν εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για περισσότερες διακοπές φέτος τον
χειμώνα.
Όπως ανέφερε ήδη το Bloomberg, τα
υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι «οι ροές
θα συνεχιστούν το Σάββατο στο 20% της
δυναμικότητας, όπως είχε προγραμματιστεί».
Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο σημείωσαν μεγάλη πτώση, έως και 9,5%, αλλά
περιόρισαν κάποιες από τις απώλειες, καθώς οι έμποροι εξέτασαν τον κίνδυνο περαιτέρω διακοπών του αγωγού. Η Γερμανία έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα υπολογίζει στον Nord Stream κατά τη διάρκεια
του χειμώνα.

Οι Ρώσοι δηλώνουν
αποφασισμένοι να κάνουν
εμπάργκο στις προμήθειες
πετρελαίου στα κράτη που θα βάλουν πλαφόν στην τιμή
του «μαύρου χρυσού»

Απόπειρα δολοφονίας
της πρώην προέδρου
της Αργεντινής
Συγκλονίζουν τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπου
ένας άνδρας σημαδεύει με όπλο στο
κεφάλι την πρώην πρόεδρο της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ, από πολύ μικρή απόσταση. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο
Μπουένος Άιρες, αφού έστρεψε γεμάτο όπλο στην Κριστίνα Κίρχνερ
την ώρα που επέστρεφε σπίτι της.
Συγκεκριμένα, το επεισόδιο καταγράφηκε όταν η νυν αντιπρόεδρος
έβγαινε από το αυτοκίνητο που τη
μετέφερε στην κατοικία της, στη συνοικία Ρεκολέτα, και συναντήθηκε
με υποστηρικτές της που την περίμεναν προτού εισέλθει. Ο άνδρας
τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά το πιστόλι δεν εκπυρσοκρότησε.
Υποστηρικτής της Κίρχνερ, ο οποίος φαίνεται και στα πλάνα να συμμετέχει στην εξουδετέρωση του ενόπλου, ανέφερε: «Είδα ένα χέρι να ξεπροβάλλει πάνω από τον ώμο μου
κρατώντας όπλο και μαζί με κόσμο γύρω μου τον θέσαμε υπό έλεγχο».
Άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν
εκείνη τη στιγμή τον άνδρα, ο οποίος
οδηγήθηκε σε περιπολικό της αστυνομίας σε παρακείμενο δρόμο, με τον
υπουργό Ασφάλειας Ανίμπαλ Φερνάντες να το επιβεβαιώνει αργότερα.
«Το συμβάν θα αναλυθεί από το προσωπικό της εγκληματολογικής υπηρεσίας της αστυνομίας», δήλωσε.
Ο ένοπλος, 35 ετών, έχει καταγωγή
από τη Βραζιλία, ενώ «το όπλο του περιείχε πέντε σφαίρες», αλλά «για λόγο που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί,
δεν εκπυρσοκρότησε παρότι τραβήχτηκε η σκανδάλη», όπως ενημέρωσε
ο Ανίμπαλ Φερνάντες.

ΡOLITICAL

21

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης

Σ

το εδώλιο του πρωτοβάθμιου
Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης παραπέμπεται η «κόντρα»
που έχει αναπτυχθεί σχεδόν την
τελευταία δεκαετία μεταξύ Δήμου Νεάπολης - Συκεών και εκκλησίας Αγίου
Παύλου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμος με
έγγραφα που έστειλε στην πολεοδομία
Θεσσαλονίκης ενημέρωνε ότι ο ναός είναι
αυθαίρετος, καθώς παρουσιαζόταν μεταγενέστερος από το πραγματικό έτος ανέγερσής του. Μάλιστα βεβαιώθηκαν πρόστιμα που υπερέβαιναν το 1 εκατομμύριο
ευρώ, ενώ αποφασίστηκε η κατεδάφισή
του. Μέχρι οι εκπρόσωποι του ναού να
προσκομίσουν έγγραφα ότι το κτίσμα
μπορεί να είχε ανεγερθεί χωρίς άδεια,
όμως με νόμο είχε νομιμοποιηθεί, όπως
όλα τα προ του 1955 κτίσματα.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για
ηθική αυτουργία σε απόπειρα απάτης
και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος παραπέμπεται με βούλευμα
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης να καθίσει ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Για
απόπειρα απάτης ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και
για παράβαση καθήκοντος ο επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου. Η μήνυση υποβλήθηκε από τους
εκπροσώπους του ιερού ναού, αρχικά ο
εισαγγελέας Πλημμελειοδικών την αρχειοθέτησε, όμως ύστερα από προσφυγή ο εισαγγελέας Εφετών παρήγγειλε
την άσκηση ποινικής δίωξης σε μία σειρά από πρόσωπα.

Η ακύρωση των προστίμων
Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης που υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με
σειρά εγγράφων του προς τη διεύθυνση
δόμησης του Δήμου Θεσσαλονίκης το
2014 ενημέρωνε ότι ο ιερός ναός Αγίου
Παύλου είναι αυθαίρετος. Βασικός πυλώνας του συγκεκριμένου ισχυρισμού
ήταν ένα έγγραφο που παρουσίαζε ότι ο
ναός είχε ανεγερθεί το έτος 1958 χωρίς
να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες. Συνέπεια αυτού ήταν η αντίστοιχη διεύθυνση να επιβάλει πρόστιμα ύψους 100.481
ευρώ για την ανέγερση και 937.830 ευρώ για τη διατήρηση, που ερμηνεύεται
ότι για κάθε χρόνο από τα 53 που εξετάστηκαν επιβλήθηκε ποσό 16.746 ευρώ.
Και στο ποσό αυτό, που υπερβαίνει το 1
εκατομμύριο ευρώ, δεν έχουν υπολογιστεί οι προσαυξήσεις. Οι εκπρόσωποι
του ναού, όμως, με προσφυγή τους στο

Σε δίκη για ηθική
αυτουργία σε
απόπειρα απάτης
ο Σ. Δανιηλίδης
ανώτερο όργανο του Δήμου Θεσσαλονίκης υποστήριξαν πως ο ναός κτίστηκε το
1953, επομένως -βάσει του βασιλικού
διατάγματος του Αυγούστου 1955- είχε
νομιμοποιηθεί όπως και όλα τα
αυθαίρετα κτίρια προ της ψήφισης του συγκεκριμένου
διατάγματος. Από την
πλευρά της εκκλησίας του
Αγίου Παύλου προσκομίστηκαν έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία τα έτη 1953
και 1954 είχαν τελεστεί γάμοι
και βαφτίσεις στον ναό. Έτσι τα
πρόστιμα ακυρώθηκαν και η κατεδάφιση που είχε αποφασιστεί ματαιώθηκε.

«Σκόπιμη παραπλάνηση»
«Υπό την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου, υπήρξε στενός συνεργάτης του δημάρχου και ύστερα από συνεννόηση,
παρότρυνση και προτροπή του προέβη

σε ενέργειες, ώστε να κριθεί παράνομα
ως αυθαίρετος και κατεδαφιστέος ο ναός», σημειώνεται στην εισαγγελική πρόταση που υιοθετείται από το δικαστικό
συμβούλιο. Μάλιστα σημειώνεται πως η κατεδάφιση του ναού αποτέλεσε μέχρι και
προεκλογική εξαγγελία
του δημάρχου σε κατοίκους του Αγίου Παύλου.
Στο βούλευμα γίνεται λόγος μέχρι και για «προσπάθεια συγκάλυψης» με
έγγραφο σχετικό που ποτέ δεν
καταχωρήθηκε στο πρωτόκολλο.
Επίσης ανώτερος υπάλληλος του δήμου, ο οποίος το 2019 ήταν επικεφαλής
διοικητικών υπηρεσιών παραπέμπεται
για παράβαση καθήκοντος, κατηγορούμενος πως παρ’ ότι έλαβε εισαγγελική παραγγελία για παράδοση των
επίδικων εγγράφων σε εκπροσώπους

του ιερού ναού, εκείνος παρέπεμψε
την παραγγελία σε άλλη υπηρεσία του
δήμου, που δεν είχε τα έγγραφα. «Ο
πρωτοφανής αυτός “συνωστισμός” συναρμοδίων προσώπων για την εκτέλεση μίας εισαγγελικής παραγγελίας
απλά για τη χορήγηση του αποδεικτικού ηλεκτρονικής καταχώρισης στο
πρωτόκολλο εγγράφων, έγινε κατ’ εντολήν του δημάρχου, με μοναδικό σκοπό να μετατίθεται η αρμοδιότητα εκτέλεσης από το ένα πρόσωπο στο άλλο»,
σημειώνεται στο βούλευμα.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος, πάντως, υποστηρίζει πως η υπηρεσία είχε
γνώση του έτους κατασκευής από
έρευνα που διενήργησε υπάλληλος και
το αποτέλεσμα της οποίας ταυτίστηκε
με την έρευνα της διεύθυνσης δόμησης
του Δήμου Θεσσαλονίκης, που επέβαλε
και τα πρόστιμα.
Μάλιστα οι κατηγορούμενοι άσκησαν
έφεση στο βούλευμα και αναμένεται η
απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Το
ίδιο συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή του ναού, για να επανεξεταστεί το
βούλευμα στο απαλλακτικό του μέρος.

Στα άκρα η «κόντρα»
του Δήμου Συκεών και
της εκκλησίας του Αγ. Παύλου
- Στο σκαμνί πρώην
αντιδήμαρχος και υπάλληλος
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τις 7 Απριλίου του 2021 ένας Γερμανός από το Βίνβσεν αποφάσισε να αγοράσει έναν καθαριστή
αέρα έναντι 186,94 ευρώ από ένα
κατάστημα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών
ειδών στο διαδίκτυο. Πλήρωσε κανονικά
διαδικτυακά μέσω μιας γερμανικής τράπεζας άμεσης εξυπηρέτησης, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση λογαριασμών
από smartphone.

Πώς δρούσε στη χώρα μας
ευρωπαϊκό κύκλωμα phishing
Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας για την Ελλάδα
και το διαβιβαστικό έγγραφο που δείχνει πώς
γίνονταν οι μεταφορές χρημάτων

Γράφει
ο Μίλτος
Σακελλάρης

Όμως, η παράδοση του εμπορεύματος
δεν έγινε ποτέ και αυτομάτως οι αρχές κατέληξαν στο γεγονός πως το ηλεκτρονικό
κατάστημα ήταν παραπλανητικό. Όσο για
τα χρήματα; Έφτασαν στον λογαριασμό
που έφερε τα στοιχεία μιας Ελληνίδας!
Από τότε μέχρι και σήμερα έχει ξεκινήσει μια τεράστια έρευνα, που αποκαλύπτει
σήμερα η «Political», για το κύκλωμα το
οποίο φέρεται να είχε ως βάση την Ελλάδα και κατάφερνε να αποσπά χρήματα από
λογαριασμούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ακόμη και από το εξωτερικό, παραπλανώντας τα ανυποψίαστα θύματα. Η Εισαγγελία Λούνεμπουργκ της Γερμανίας
εξέδωσε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας για
τους δράστες, με αποτέλεσμα η υπόθεση
να καταλήξει στη χώρα μας. Από τα έως
τώρα στοιχεία προκύπτει πως υπάρχουν
τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι δράστες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσπούσαν τα στοιχεία των θυμάτων τους. Στη συνέχεια
έφτιαχναν εικονικούς λογαριασμούς με
τα ελληνικά ονόματα, προκειμένου να
αποφύγουν ενδεχόμενη σύλληψη στο
μέλλον.
Επιπρόσθετα, δήλωναν τους λογαριασμούς άμεσης εξυπηρέτησης με τα ελληνικά ονόματα σε παραπλανητικά ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία εκτιμάται πως
οι ίδιοι δημιουργούσαν. Όταν το εκάστοτε
θύμα ήθελε να κάνει μια ηλεκτρονική

ΕΛΛΑΔΑ

αγορά και πλήρωνε για αυτήν, τα χρήματα
έφταναν στους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Τι να προσέχουμε
«Η έλλειψη επαρκών ενδείξεων κατά
των εντολέων μας προκύπτει από το σύνολο της δικογραφίας και θεωρούμε ότι οι
έμπειροι δικαστικοί λειτουργοί θα φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, ειδικά με τα
επιχειρήματα και τα στοιχεία τα οποία
προσκόμισαν οι εντολείς μας κατά την
απολογία τους. Το πρόβλημα, όμως, έγκειται στο ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η νομοθεσία εν γένει που οριοθετεί τις ποινικές διαδικασίες που αφορούν
διώξεις δικαστικών αρχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ κατά προσώπων που διαμένουν
στην Ελλάδα δεν αφήνουν περιθώρια στις
ελληνικές δικαστικές αρχές να αποφαν-

θούν επί της ουσίας της υπόθεσης. Νομοθεσία που κατά τον πυρήνα της είναι η
ίδια, ανεξαρτήτως αν ο κατηγορούμενος
είναι ή όχι Έλληνας πολίτης, νόμιμα ή όχι
διαμένων στην Ελλάδα», δήλωσε στην
«Political» ο συνήγορος υπεράσπισης των
κατηγορούμενων, Θοδωρής Καραγιάννης.
Σχετικά με το πόσο επικίνδυνες είναι οι
απάτες, ο κ. Καραγιάννης, που χειρίζεται
αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες θα καταλήξουν σε λίγο καιρό στη Γερμανία, επισήμανε ακόμη: «Με αφορμή αυτές τις
υποθέσεις, πρέπει όλοι να αντιληφθούμε
ότι δεν δίνουμε κανένα προσωπικό μας
στοιχείο στο ίντερνετ, ακόμη και αν το email ή ο λογαριασμός στα social media
μέσω του οποίου μας ζητούνται φαίνεται
ότι είναι επίσημος λογαριασμός τραπεζικού φορέα ή άλλου δημοσίου φορέα ή
στοιχηματικής εταιρείας. Οι κίνδυνοι που

γεννούνται μπορεί να είναι η αφαίρεση
σημαντικών χρηματικών ποσών από τους
λογαριασμούς μας ή ακόμη χειρότερα η
χρήση των στοιχείων μας για τη δημιουργία “εικονικών προφίλ” με τα οποία οι επιτήδειοι θα προβούν σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών σε άλλες χώρες, τις οποίες
θα φαίνεται ότι τελέσαμε εμείς».

Η «Political» αποκαλύπτει
τους τρόπους που οι επιτήδειοι
κατάφερναν να αποσπούν
χρήματα από λογαριασμούς,
παραπλανώντας
τα ανυποψίαστα θύματα

Λέσβος: Καθηγητής καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλακή για ασέλγεια σε 9 μαθήτριές του
Σε 28 μήνες φυλάκιση κατά συγχώνευση καταδικάστηκε από
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης ένας καθηγητής Πληροφορικής, καθώς παρενοχλούσε μαθήτριές του μέσα σε σχολείο της Λέσβου.
Ο καθηγητής αντιμετώπισε την κατηγορία της προσβολής της
γενετήσιας αξιοπρέπειας για συνολικά εννέα μαθήτριές του ηλικίας 12 και 13 ετών. Όπως ανέφερε το κατηγορητήριο της υπόθεσης, ο δράστης έκανε μεταξύ άλλων μασάζ σε κάποιες μαθήτριες, απρεπείς χειρονομίες, ενώ τις άγγιζε και σε διάφορα ση-

μεία του σώματος. Η παρενόχληση των μαθητριών από τον καθηγητή έγινε από το 2016 έως το 2018.
«Στην παρούσα φάση, κατά την εκτίμηση της υπεράσπισης
έχουν αποδομηθεί πλήρως οι ισχυρισμοί της κατηγορίας, έχουν
αναδειχθεί οι πολλαπλές αντιφάσεις», είπε χαρακτηριστικά μετά
την ακροαματική διαδικασία ο Δημήτρης Συμεωνίδης, δικηγόρος υπεράσπισης κατηγορουμένου. Από την πλευρά του ο Γιάννης Πετρέλλης, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, τόνισε:
«Σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητας, όμως θεωρώ ότι η ταλαι-

πωρία αυτών των ανθρώπων που περιμένουν μια ηθική δικαίωση θα σταματήσει εδώ».
Επιπρόσθετα, το δικαστήριο διέταξε την αποστολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν διάπραξη
αδικήματος πλαστογραφίας μετά χρήσεως από τον καθηγητή.
Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, οι μαθήτριες που τον
κατήγγειλαν έλειπαν από το σχολείο τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, κάτι το οποίο διέψευσαν οι ανήλικες και οι γονείς τους.
Μ. ΣΑΚ.

ΡOLITICAL

23

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΟΔΥ: Συναγερμός για
πρώιμη έξαρση γρίπης

Α

πό τα μέσα Ιουλίου μέχρι και
πριν από δέκα μέρες είχαμε μεγάλη έξαρση κρουσμάτων γρίπης σε αρκετές περιοχές της
χώρας μας.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Ενώ παλιότερα η γρίπη μάς απασχολούσε από τον Οκτώβριο μέχρι και τον
Μάρτιο, φέτος οι ειδικοί του ΕΟΔΥ διαπιστώνουν ότι έχουμε πρώιμη κυκλοφορία
του ιού σε νησιά και δημοφιλείς προορισμούς που προτιμούν οι νέοι. Η χαλάρωση των μέτρων, οι μετακινήσεις, ο συγχρωτισμός βοηθούν στη διασπορά των
ιών. Η καραντίνα και η χρήση μάσκας μάς
είχαν κάνει να ξεχάσουμε τη γρίπη, όμως
δυστυχώς δεν έχουμε ανοσία στον ιό και
είναι πιο εύκολο να κολλήσουμε όταν
βρεθούμε σε συγκεκριμένες συνθήκες
που ευνοούν τη μετάδοση.
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος
Τζανάκης είπε στο δελτίο του Star: «Η
πρώιμη εμφάνιση των περιστατικών γρίπης οφείλεται στη χαλάρωση των μέτρων
κυρίως και στη μεταφορά αυτών των ιώσεων από το νότιο ημισφαίριο, ιδίως από

την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που
αυτή τη στιγμή περνάει τον χειμώνα της
και έχουν εμφανιστεί αυτά τα κρούσματα.
Μέσω του τουρισμού και των μετακινήσεων προφανώς μεταδόθηκαν και στην
υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα».
Σε επαγρύπνηση είναι, όμως, ο ΕΟΔΥ
και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος παρουσιάζει επίσης αυξημένη δραστηριότητα στη χώρα μας και μεταδίδεται
από το τσίμπημα του μολυσμένου κουνουπιού. Εκατόν σαράντα έξι κρούσματα
έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και οι
υγειονομικές αρχές συστήνουν στους πολίτες και ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους
και ευπαθείς ομάδες να χρησιμοποιούν
κλιματιστικά, εντομοαπωθητικά, σήτες,
κουνουπιέρες και να φορούν μακριά
ρούχα.
Τα βλέμματα, πάντως, είναι στραμμένα
και στα τροποποιημένα εμβόλια για τον
κορονοϊό που έρχονται το φθινόπωρο.
Μετά τον ΕΜΑ που ενέκρινε τα εμβόλια
για την Όμικρον, ο αμερικανικός CDC συστήνει εμβολιασμό με τα τροποποιημένα
εμβόλια που περιέχουν και τις υποπαραλλαγές Όμικρον 4 & 5 και τα οποία στις
ΗΠΑ έχουν εγκριθεί από το FDA. Συστήνει εμβολιασμό από αυτό το Σαββατοκύριακο κιόλας με το εμβόλιο της Moderna
για άτομα 18 και άνω και με της Pfizer σε
άτομα από 12 ετών και άνω.

Σοβαρός τραυματισμός
από έκρηξη στην Αχαρνών
Έντρομοι παρακολουθούν τις εξελίξεις οι κάτοικοι στην οδό Αχαρνών 210, μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες το απόγευμα σε κατάστημα με φιάλες
υγραερίου στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Αχαρνών και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας εργαζόμενος στην επιχείρηση. Ο άτυχος άνδρας υπέστη βαρύτατα εγκαύματα από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με
αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αξίζει, επίσης,
να σημειωθεί ότι στην πολυκατοικία είναι εγκλωβισμένο ένα άτομο, ενώ οι πυροσβέστες
κόβουν με πριόνι την κεντρική είσοδο προκειμένου να ερευνήσουν για τυχόν άλλα εγκλωβισμένα άτομα. Σύμφωνα, μάλιστα, με έναν μάρτυρα, καταστηματάρχη παραπλήσιας επιχείρησης, οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν πάνω από είκοσι.
Η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη επεκτάθηκε και στους πάνω ορόφους, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές από τις φλόγες. Μάλιστα, στο σημείο επιχείρησαν
18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα, το οποίο προσεγγίζει τα μπαλκόνια του κτιρίου για να σβήσει τη φωτιά. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία
από το ύψος της οδού Νιόβης έως την οδό Αγίου Μελετίου και στα δύο ρεύματα.

Κυρίως σε νησιά
και δημοφιλείς προορισμούς
που προτιμούν οι νέοι
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Η «συνταγή»
που έφερε
τα υψηλά κέρδη

ΣΕΛ. 25

Italgas

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

24

Στόχος 1 εκατ. πελάτες
ως το 2028 για
τη ΔΕΠΑ Υποδομών
ΣΕΛ. 26

Γιατί έρχονται αυξήσεις
5-6% στα ασφάλιστρα ΙΧ

Μ

ετά από πέντε και πλέον χρόνια, οι
ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται
αντιμέτωπες με αναπόφευκτες αυξήσεις των ασφαλίστρων των ΙΧ
οχημάτων, σε ποσοστό 5-6%, λόγω της μεγάλης
επιβάρυνσης στο κοστολόγιο του κλάδου ζημιών.
Όπως δηλώνει στην «Political» ασφαλιστικός
σύμβουλος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, «οι
αυξήσεις για τις εταιρείες είναι μονόδρομος,
ωστόσο δεν μπορούν να είναι παράλογες, γιατί
τότε θα υπάρξει κύμα φυγής των καταναλωτών,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά του αυτοκινήτου». Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το μεγάλο κόστος των ζημιών ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των τιμών των ανταλλακτικών κατά 20%, 30% ή και 50% σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Βασική αιτία είναι η άνοδος του πληθωρισμού
και η αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, η
οποία προκαλεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων, οι οποίες επιβαρύνονται με το
ανάλογο κόστος. Επιπλέον, όπως δηλώνει το
στέλεχος του ασφαλιστικού ομίλου στην «Political», έχει αυξηθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

που παθαίνουν βλάβες στον δρόμο, λόγω και
της κακής ποιότητας των καυσίμων. Έτσι, το κόστος μεταφοράς με την οδική βοήθεια εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου, αλλά και των παραγώγων
του (λιπαντικά κ.λπ.).
Σύμφωνα με το στέλεχος, τα ασφάλιστρα των
αυτοκινήτων είναι υποτιμολογημένα, καθώς την
τελευταία πενταετία και πλέον όχι μόνο δεν έγιναν αυξήσεις, αλλά υπήρξαν και πολλές εκπτώσεις, κυρίως στα ετήσια συμβόλαια. Μέχρι πρότινος οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν οριακά
κέρδη από τον κλάδο αυτοκινήτου, αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν αλλάξει τα
δεδομένα.
Επιπλέον, προειδοποιητικό καμπανάκι κινδύνου ηχεί η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που

δημοσιοποίησε την περασμένη Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος, στις 30 Ιουνίου η αξία των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών διαμορφώθηκε στα 18,987 δισ. ευρώ έναντι 20,035 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (μείωση
5,24%). Σε σχέση με το α’ τρίμηνο, η αξία του
ενεργητικού μειώθηκε κατά 1,049 δισ. ευρώ, λόγω των διαταραχών στις αγορές, ως αποτέλεσμα
του πολέμου στην Ουκρανία, της ενεργειακής
κρίσης και της έξαρσης των πληθωριστικών τάσεων, που επηρέασαν καταλυτικά τις τιμές ομολόγων, μετοχών και συμβολαίων σε εμπορεύματα. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι
ασφαλιστικές εταιρείες καταγράφουν απώλειες
από πολλές πηγές, κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ανοδική αναθεώρηση της τιμολογιακής τους πολιτικής σε όλες τις κατηγορίες
ασφαλίστρων.

Η άνοδος του πληθωρισμού
επιβαραρύνει το κόστος
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Η

έξυπνη στρατηγική της διοίκησης του ΟΠΑΠ και ο
εμπλουτισμός των on line
δραστηριοτήτων, μετά το
τέλος των περιοριστικών μέτρων της
πανδημίας, αποτέλεσαν τη βάση για
την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του
Οργανισμού κατά το α’ εξάμηνο του
έτους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Η «συνταγή» που
έφερε τα υψηλά κέρδη

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη
καθαρών κερδών 167,3 εκατ. ευρώ
στο α’ εξάμηνο του έτους έπαιξαν οι
στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.
Το Golden 21 του Pamestoixima.gr, τα
ανανεωμένα προϊόντα του ΣΚΡΑΤΣ, το
ανανεωμένο tzoker.gr, το online live
casino, το ανανεωμένο Λαϊκό Λαχείο,
προσφέρουν στους πελάτες ένα σύγχρονο περιβάλλον χρήσης, εμπλουτισμένο περιεχόμενο και νέες δυνατότητες, μετατρέποντας το παιχνίδι σε
διασκέδαση. Σε αυτό ακριβώς το μοντέλο οφείλεται η έκρηξη της κερδοφορίας, η οποία βάζει υποθήκη για
γενναία μερισματική απόδοση και στη
φετινή χρήση.
Στα άμεσα σχέδια της διοίκησης
συμπεριλαμβάνεται ο επανασχεδιασμός της online στοιχηματικής πλατφόρμας. Η στρατηγική του ομίλου για
τη διαδικτυακή αγορά συνέχισε να
αποδίδει, καθώς η ανάπτυξη της βάσης των ενεργών πελατών συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του α’
εξαμήνου, τόσο για τις online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ όσο και για τη
Stoiximan.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακτινογραφία των μεγεθών
Η διαμόρφωση των μεγεθών του α’
εξαμήνου επηρεάστηκε από τις ισχυρές πληθωριστικές τάσεις, καθώς η
δαπάνη των πελατών μειώθηκε, έστω
και αν ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός σε
σχέση με την υπόλοιπη αγορά λιανικής στη χώρα.
Η αύξηση της κερδοφορίας του
ΟΠΑΠ κατά 111,9% το α’ εξάμηνο ήταν
αποτέλεσμα των παρακάτω εξελίξεων:
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών
(GGR) ανήλθαν στα 899,3 εκατ. ευρώ, έναντι 570,1 εκατ. το α’ εξάμηνο
2021, εμφανίζοντας αύξηση 57,7%,

1

ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων καθ΄
όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους.
Το μικτό κέρδος από παιχνίδια κατά το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε
κατά 64,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 370,2 εκατ. ευρώ
έναντι 225,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Ωστόσο, το β’
τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 181,2
εκατ. ευρώ έναντι 161,7 εκατ. ευρώ
το 2021, παρουσιάζοντας σχετικώς
ισχνή αύξηση κατά 12%.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 335,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 63,9% σε σχέση
με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
Τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου ανήλθαν στα 171,9 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 13,5%
σε σχέση με πέρυσι, καθώς η διοίκηση στήριξε ουσιαστικά την πλήρη
λειτουργία των καταστημάτων μετά
την πανδημία.

2

3
4

5

Ο Οργανισμός βελτίωσε την ταμειακή του θέση και ο καθαρός
δανεισμός αυξήθηκε κατά 26,3
εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,04
των λειτουργικών κερδών.
Οι μέτοχοι θα λάβουν προμέρισμα
0,30 ευρώ για τη χρήση 2022, το
οποίο είναι τριπλάσιο σε σχέση με
το περυσινό. Σημειώνεται ότι πέρυσι ο ΟΠΑΠ μοίρασε μέρισμα 1,40
ευρώ ανά μετοχή, εμφανίζοντας την
υψηλότερη απόδοση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ποσοστό 12,5%.

6

Ισχυρή παρουσία μέσω ΕΚΕ
Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να αφήνει ισχυρό
αποτύπωμα σε επίπεδο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, συμπληρώνοντας μια οκταετία εντονότατης κοινωνικής προσφοράς.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων
της χώρας, ενώ συνολικά μέσα σε
οκτώ χρόνια, ο ΟΠΑΠ υλοποίησε 30
έργα ανακαίνισης στα νοσοκομεία

Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», τα
οποία προσφέρουν πλέον υπερσύγχρονες υγειονομικές υποδομές και
ένα ευχάριστο θεραπευτικό περιβάλλον. Τα ανακαινισμένα νοσοκομεία παραδόθηκαv πρόσφατα στο
ελληνικό Δημόσιο.
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Γιαν
Κάρας, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του
ΟΠΑΠ στην κοινωνική προσφορά, η
οποία παραμένει εξαιρετικά ισχυρή
και εστιάζει στα παιδιά και τη νέα γενιά, που αποτελούν το μέλλον της
χώρας.

Ενισχυμένα μεγέθη
και ισχυρό αποτύπωμα
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης
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ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ 10-20%

Italgas: Στόχος
1 εκατ. πελάτες
ως το 2028 για
τη ΔΕΠΑ Υποδομών
του Μιχάλη Μαστοράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ην πρόθεση του Ομίλου Κοπελούζου να μπει στο μετοχικό
κεφάλαιο της νέας εταιρείας
που συστάθηκε μετά και την
επίσημη ολοκλήρωση της εξαγοράς
της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas
έκανε γνωστή δημόσια ο διευθύνων
σύμβουλος του ιταλικού ενεργειακού
ομίλου Πάολο Γκάλο, μιλώντας σε συνάντηση με δημοσιογράφους.
Διευκρινίζοντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμη στη φάση των
συζητήσεων με την όποια κατάληξη να
αναμένεται έπειτα από εβδομάδες
έως και μήνες, το υψηλόβαθμο στέλεχος των Ιταλών ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις αφορούν ένα ποσοστό
της τάξης του 10-20%, με πιο πιθανό
σενάριο ένα ποσοστό πιο κοντά στο
χαμηλότερο προαναφερόμενο όριο.
Πρόθεση της νέας ηγεσίας είναι να διευρύνει τις συμμετοχές στο μετοχικό
κεφάλαιο της νέας εταιρείας σε ποσοστό έως και 49%, χωρίς ωστόσο να
αναφέρονται για την ώρα συγκεκριμένες επιχειρηματικές κινήσεις από ενδιαφερόμενους.
Ερωτώμενος για τυχόν αλλαγές που
θα υπάρξουν στο οργανόγραμμα της
ΔΕΠΑ Υποδομών, ο CEO της Italgas
ανέφερε πως είναι πολύ νωρίς ακόμη,
ενώ οι μόνες αποφάσεις που έχουν
παρθεί αφορούν τις ΕΔΑ Αττικής και
ΔΕΔΑ, όπου θα διατηρηθούν οι υφιστάμενοι CEO. Στην περίπτωση της ΕΔΑ

ΘΕΣΣ, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την εξαγορά του μεριδίου
της Eni (49%), όπου μένει μονάχα η ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς η τιμή και οι λοιποί όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο εταιρειών.

Αναβάθμιση δικτύου
Παίρνοντας τα ηνία του ελληνικού
δικτύου διανομής φυσικού αερίου, η
Italgas θα επιδιώξει την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές της χώρας που ήδη διαθέτουν
δίκτυο διανομής, αναγνωρίζοντας τα
σημαντικά περιθώρια που υπάρχουν.
Χαρακτηριστικά, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου αναφέρθηκε στις
περιπτώσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου ο βαθμός διείσδυσης του
καυσίμου φτάνει το 40% και 60% αντί-

στοιχα. Παραλαμβάνοντας ένα πελατολόγιο με 600.000 πελάτες, η νέα διοίκηση της εταιρείας θέτει στόχο το
ένα εκατομμύριο πελάτες έως το
2028, υλοποιώντας παράλληλα ένα
επενδυτικό πλάνο 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ως προς το επενδυτικό πρόγραμμα,
αυτό αφορά αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου όπου απαιτείται, προκειμένου να μπορεί να υποδεχτεί μελλοντικά πέραν του φυσικού αερίου και
άλλα αέρια που προβλέπεται να έρθουν στην αγορά, όπως είναι τα ανανεώσιμα αέρια, το υδρογόνο και το
βιομεθάνιο. Στα πλαίσια αυτά, κεντρικοί άξονες στον σχεδιασμό της νέας
εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη
και αναβάθμιση των δικτύων θα είναι
η ψηφιοποίηση και η ευελιξία, ώστε

να καταστούν πλήρως λειτουργικά στο
νέο περιβάλλον των ανανεώσιμων αερίων, πράγμα που, όπως ανέφερε, δεν
είναι και τόσο μακριά τελικά, αν συνυπολογίσει κανείς τους στόχους που
θέτει το REPower EU για το 2030.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο
κ. Γκάλο, επικαλούμενος και την πείρα της εταιρείας από την Ιταλία, ανέφερε πως το LNG μπορεί να αξιοποιηθεί για την τροφοδότηση μιας σειράς απομακρυσμένων περιοχών, γεγονός που θα εξεταστεί συγκεκριμένα σε επόμενη φάση. Σημειώνεται ότι
η Italgas έχει εφαρμόσει τη λύση του
LNG στη Σαρδηνία, έχοντας αναπτύξει πάνω από 50 σταθμούς υποδοχής
LNG και διοχέτευσής του στο δίκτυο
προς κατανάλωση σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.

Ικανοποιημένος ο Γκάλο από τα ελληνικά μέτρα
O διευθύνων σύμβουλος της Italgas εμφανίστηκε
αισιόδοξος για την εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου, λέγοντας πως αν «κοιτάξουμε
τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης, η ενεργειακή μετάβαση παραμένει μια πρόκληση,
όπου σε αυτή τη διαδικασία οι υποδομές
φυσικού αερίου καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο». Σίγουρα, οι τρέχουσες τιμές φυσικού αερίου είναι αποθαρρυντικές για τους καταναλωτές, ωστόσο,
η ενεργειακή απόδοση και η μείωση της κατανά-

λωσης προς επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης παραμένει ζητούμενο ούτως ή άλλως.
Καταλήγοντας ο κ. Γκάλο δεν παρέλειψε
να εκφράσει την ικανοποίησή του για
τα μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα προς
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ σημείωσε την ανάγκη να
υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, όπου το πλαφόν στις τιμές του αερίου θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος
μιας άμεσης λύσης.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΕΥΔΑΠ: Οκτώβριο - Νοέμβριο
η απόφαση για το επιπλέον μέρισμα

Η

ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται τη διανομή και το ύψος ενός επιπλέον μερίσματος
από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το μέγεθος
των επενδύσεων που η εταιρεία προσβλέπει για τα επόμενα 10 έτη, την αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα αναφορικά με την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου από την υπό σύσταση ρυθμιστική αρχή, καθώς και
άλλες τεχνικοοικονομικές και νομικές παραμέτρους,
με υπευθυνότητα και συνέπεια για τους μετόχους, τους
καταναλωτές και τους εργαζόμενους. Η ολοκλήρωση

της ανάλυσης των δεδομένων στα οποία θα βασιστεί η
απόφαση προσδιορίζεται χρονικά στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2022. Σε περίπτωση θετικής πρότασης διανομής του ως άνω πρόσθετου μερίσματος, θα
συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι
η πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ήδη τη
διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2021 ποσού
ύψους 29.820.000,00 ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή. Η μέση μερισματική απόδοση της τελευταίας τριετίας ανέρχεται σε 5,13%.

Το Ταμείο Φαιστός επενδύει
στην OQ Technology
H 5G Ventures ανακοινώνει την επένδυση
του επενδυτικού ταμείου Φαιστός (Series A
funding round) στην OQ Technology. Η OQ
Technology είναι μία καινοτόμα εταιρεία
που χρησιμοποιεί δορυφόρους χαμηλής
τροχιάς για την παροχή απρόσκοπτης συνδεσιμότητας σε εγκαταστάσεις Διαδικτύου
των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) σε
περιοχές όπου τα επίγεια δίκτυα δεν παρέχουν κάλυψη. Η εταιρεία έχει την έδρα της
στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, η OQ Technology είναι ο πρώτος πάροχος 5G IoT που αναπτύσσει ένα
παγκόσμιο υβριδικό σύστημα, όπου συνδυάζονται δορυφορικά και επίγεια ασύρματα δίκτυα. Το συγκεκριμένο σύστημα της
εταιρείας παρέχει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα χρησιμοποιώντας 5G πρότυπα και εξοπλισμό για μια ποικιλία εφαρμογών IoT,
όπως η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, η γεωργία, η εφοδιαστική
αλυσίδα, η ναυτιλία, οι έξυπνες μετρήσεις, η
εξόρυξη, η αεροπλοΐα και η άμυνα.

Μέλος του ΣΕΚΠΥ η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

Διεθνής διάκριση για τη winbank mobile
H Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς διακρίθηκε διεθνώς στα Best Digital Bank Awards 2022, διαγωνισμό για την ανάδειξη των καλύτερων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής παγκοσμίως
από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό «Global Finance».
Συγκεκριμένα, η winbank βραβεύθηκε για την winbank mobile
εφαρμογή αποσπώντας τον τίτλο «The Best Mobile Banking App in
Western Europe for 2022 (Consumer)». Η αξιολόγηση έγινε από συντάκτες του «Global Finance» με διεθνή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας και των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών και
τη λειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών.

Byte: Αποδοχή της Δημόσιας
Πρότασης της Ideal
Δεκτή έγινε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Byte Computer Σπυριδογεώργη Βυζάντιο -κάτοχο του 27,9% των
μετοχών- η δημόσια πρόταση της Ideal,
όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία σε
ανακοίνωσή της. Ο κ. Βυζάντιος θα διαθέσει
τις μετοχές του και θα παραμείνει στη θέση
του, αν η Δημόσια Πρόταση στεφθεί με επιτυχία.

Ευρωπαϊκή Πίστη:
«Ναι» στο αίτημα της Allianz
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα της Allianz SE για την
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των
υπόλοιπων κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη, τις οποίες δεν κατέχει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη συμμετοχή της και τη συμβολή της στις διεργασίες που
αφορούν την ελληνική παραγωγή αμυντικού υλικού ενισχύει η αναμορφωμένη ΕΛΒΟ 2020 ΑΕ, με την ένταξή της ως
μέλος στον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενάμιση χρόνο μετά
τη μεταβίβαση μέσω διεθνούς διαγωνισμού της εταιρείας
στην κοινοπραξία των νέων μετόχων, η οποία έδωσε διέξοδο
στην 6ετή αδράνεια που είχε περιέλθει η εταιρεία, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Οι ενέργειες της νέας διοίκησης από τον Φεβρουάριο του 2021, η επανεκκίνηση των εργασιών του εργοστασίου, αλλά και η πιστοποίησή του βάσει των νέων διεθνών προτύπων κατέστησαν την ένταξη
της ΕΛΒΟ στον Σύνδεσμο εφικτή αλλά και επιβεβλημένη.
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«Να αναβαθμιστεί
η υπηρεσία
προστασίας
καταναλωτή»
ΕΚΠΟΙΖΩ: Να υπάρχει
διαρκής και ουσιαστική
εποπτεία για
καταπολέμηση των
φαινομένων της
αισχροκέρδειας και των
αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών στον χώρο
της ενέργειας, ώστε να
προστατευθούν
οι καταναλωτές

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Σ

νομιμότητα της αναπροσαρμογής που
πραγματοποίησε ο προμηθευτής. Επίσης, η μονομερής τροποποίηση των
συμβάσεων με σταθερό τιμολόγιο που
προβλέπουν για «σπουδαίο λόγο» θεωρούμε ότι είναι παράνομη. Άλλα και ο
όρος που προβλέπει την αναπροσαρμογή της εγγύησης μονομερώς, έτσι
όπως διατυπώνεται, θεωρούμε ότι είναι παράνομος.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ θα συνεχίσει τον νομικό
αγώνα της κατά των καταχρηστικών
όρων (όπου υπάρχουν) στις συμβάσεις
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και
στις παράνομες και αθέμιτες πρακτικές
των προμηθευτών.

την Ευρώπη, πολίτες και ενώσεις καταναλωτών διαμαρτύρονται για τις αδιανόητα υψηλές τιμές του φυσικού αερίου, ενώ δειλά-δειλά ακούγονται φωνές από ηγέτες της ΕΕ, για αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από εκείνη του φυσικού αερίου –
πρόταση που είχε προ μηνών υποβάλει ο Έλληνας πρωθυπουργός στους
Ευρωπαίους ομολόγους του. Με φόντο τον ενεργειακό καμβά, συνομιλήσαμε με τη νομικό Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ
(Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα
της Ζωής).

και συχνά να αιφνιδιάζεται, διότι δεν
έχει κατανοήσει τι έχει υπογράψει και
γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί. Επιπροσθέτως, πολλοί όροι στα συμβόλαια
(«ψιλά γράμματα») των προμηθευτών
ενέργειας είναι υπέρμετρα δεσμευτικοί και συνεπώς καταχρηστικοί και
άκυροι. Για παράδειγμα, ο γενικός
όρος στις συμβάσεις των προμηθευτών ενέργειας, που προβλέπει την αναπροσαρμογή των τιμολογίων, είναι
αδιαφανής, πολύπλοκος, και ο αλγόριθμος και η μεθοδολογία περιέχουν
τεχνικούς όρους, που είναι αδύνατον
από τον μέσο καταναλωτή να γίνει κατανοητός, προκειμένου να ελέγξει τη

Στα συμβόλαια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν ακόμα
«ψιλά γράμματα», που αφήνουν «παράθυρα» για να αλλάξουν τα συμπεφωνημένα με τους καταναλωτές, ή
είναι όλα εντάξει;
Τα συμβόλαια των προμηθευτών
ενέργειας θεωρούμε ότι συνεχίζουν να
έχουν «ψιλά γράμματα». Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) των
συμβολαίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή

Η ΕΚΠΟΙΖΩ «θα συνεχίσει τον νομικό αγώνα της
κατά των καταχρηστικών όρων (όπου υπάρχουν)
στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
και στις παράνομες και αθέμιτες πρακτικές των
προμηθευτών»
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Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να
προστατευτούν οι καταναλωτές από
τον εκτροχιασμό των τιμών φυσικού
αερίου; Ποια μπορεί να είναι η παρέμβασή σας; Έχετε επαφές με άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις για συντονισμένη δράση ή οι διαφορετικές
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
σε κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ καθιστά
πιο δύσκολη μια τέτοια προσπάθεια;
Οι καταναλωτές αλλά και οι ενώσεις
καταναλωτών –λειτουργούμε σε εθελοντική βάση, χωρίς καμία υποστήριξη
θεσμική και λειτουργική από την Πολιτεία– είμαστε πολύ αδύναμοι να αμυνθούμε σε αυτήν τη γενικευμένη κατάσταση της ακρίβειας. Τα θέματα είναι
εξαιρετικά πολύπλοκα και τα lobbies
των επιχειρηματικών συμφερόντων πολύ ισχυρά. Είναι συνεπώς επιβεβλημένο να δημιουργηθούν μόνιμοι θεσμοί
που θα βοηθούν και θα στηρίζουν τα
συμφέροντα των καταναλωτών. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα για την ενδυνάμωση του καταναλωτή, που θα φέρει
ισορροπία στην αγορά.
Παράλληλα έχουμε σταθερή και συστηματική επαφή με τις ευρωπαϊκές
ενώσεις καταναλωτών, διότι είμαστε
μέλη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας
ενώσεων καταναλωτών του BEUC.
Θεωρούμε ότι, για να αναχαιτιστεί το
κύμα της ακρίβειας, χρειάζονται σοβαρές φορολογικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις με μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα και όχι προσωρινού.
Τόσο η ελληνική όσο και η νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν ευρύ
περιθώριο επιλογών και προβλέπουν
εργαλεία για ρυθμιστικές παρεμβάσεις, εποπτείας και ελέγχους.
Έχουμε καλέσει την Πολιτεία με δέσμη προτάσεων να αναλάβει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε: Να αποσυνδεθεί
από το Χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή
της κιλοβατώρας του ηλεκτρικού ρεύματος, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής (σ.σ.: υπενθυμίζεται ότι ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει ζητήσει από τους ομολόγους του
στην ΕΕ «πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, αποσύνδεση των τιμών
του φυσικού αερίου με αυτές του ρεύματος και μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση»). Επίσης,
οι λογαριασμοί να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και να φύγουν οι
χρεώσεις υπέρ τρίτων, τη μη διακοπή
ρεύματος στους ευάλωτους καταναλωτές, την υιοθέτηση ευνοϊκών διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές
για όλους τους καταναλωτές βάσει του
εισοδήματός τους, την άμεση μείωση
του παγίου των λογαριασμών ενέργειας και των έμμεσων φόρων, κυρίως
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Προτεραιότητες πενταετίας
Η ΕΚΠΟΙΖΩ «έχει θέσει, την τελευταία ιδίως πενταετία, στις κεφαλαιώδεις προτεραιότητές της: την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, δεδομένου ότι η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους απέναντι στις αθέμιτες, καταχρηστικές ή άλλες παράνομες πρακτικές, που θίγουν τα συμφέροντά τους, με δράσεις
και προσφυγές αλλά και με προτάσεις προς τις εποπτικές αρχές».
ΦΠΑ και ΕΦΚ κ.λπ. Αναλυτικές πληροφορίες έχουμε στην ιστοσελίδα μας
www.ekpizo.gr.
Μιλήσατε για μέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα πιο συγκεκριμένα;
Παρεμβαίνουμε και ασκούμε πιέσεις
στα συναρμόδια υπουργεία, στη ΡΑΕ
και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε
να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα το θέμα της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Για
παράδειγμα, μια διαρθρωτική αλλαγή
θα ήταν η αναβάθμιση της υπηρεσίας
για την προστασία του καταναλωτή (σήμερα Γενική Διεύθυνση) σε μια ισχυρή
Αρχή, που θα μεριμνά για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η προστασία του καταναλωτή την τελευταία δεκαετία έχει σημαντικά υποχωρήσει και
υποβαθμιστεί θεσμικά και λειτουργικά.

Τα θέματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα
και απαιτείται εκπαίδευση, διαρκής
ενημέρωση του καταναλωτή αλλά και
επιβολή της νομιμότητας. Μια, συνεπώς, ισχυρή Αρχή θα επιτελούσε σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή.
Έχετε εικόνα ως ένωση από τα μέλη
σας ή, γενικότερα, για το πώς βλέπουν στο σύνολό τους τα μέχρι τώρα
μέτρα των επιδοτήσεων, αν τους ικανοποιούν και τι περιμένουν ακόμα;
Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΚΠΟΙΖΩ για τα προβλήματα
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, μία από τις ερωτήσεις ήταν: «Ποιο
μέτρο θεωρείτε ότι είναι καλύτερο σχετικά με τη μείωση του ενεργειακού κόστους;». Σε ποσοστό 89,9% απάντησαν
ότι επιθυμούν την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενώ το 42,7%
την αξιοποίηση στοχευμένων μέτρων
σε μια πράσινη μετάβαση (προγράμματα «Εξοικονομώ», Ενεργειακές κοινότη-

τες / Συστήματα εκμετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας κ.λπ.). Με χαμηλότερο ποσοστό (14,5%) απάντησαν θετικά για το μέτρο της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, η επιδότηση των λογαριασμών
ενέργειας δεν θεωρείται από τους καταναλωτές ως αποτελεσματικό μέτρο
προστασίας τους. Οι λόγοι είναι ότι
αφενός δεν λύνει το πρόβλημα των
υπέρογκων αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και αφετέρου ότι είναι
μέτρο που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα (σ.σ.: από τον Σεπτέμβριο, όπως
δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας
Σκρέκας, δημιουργείται ένας μόνιμος
μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου, ο
οποίος θα τροφοδοτείται από έναν νέο
αποθεματικό λογαριασμό. Σε αυτόν θα
κατευθύνεται μια εισφορά η οποία θα
περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς
ΥΚΩ και δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό/KWh για τους οικιακούς καταναλωτές).
Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά «να υπάρχει διαρκής και ουσιαστική εποπτεία για την καταπολέμηση των φαινομένων της αισχροκέρδειας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, στον χώρο της ενέργειας και όχι μόνο, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές».
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

4 Wise Monkeys: Νέα καμπάνια για τη Novibet με πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η 4 Wise Monkeys δημιουργεί τη νέα καμπάνια κοινωνικής υπευθυνότητας της
Novibet, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, και
μας καλεί να γίνουμε όλοι μία παρέα μαζί του, στη Συμμαχία Αγάπης του GiANT Heart.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, «το giantheart.gr είναι η
πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Novibet, μέσα
από την οποία όλοι μας μπορούμε να στηρίξουμε την προσπάθεια του Γιάννη και της Novibet και μαζί να κάνουμε τη
διαφορά στις ζωές των συνανθρώπων μας, είτε προτείνοντας νέες δράσεις είτε στηρίζοντας τις υπάρχουσες. Μέσω,
λοιπόν, όλων των καναλιών του GiANT Heart (microsite,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τον Γιάννη, σαν πραγματικοί φίλοι».

Η δύναμη της φιλίας είναι η κεντρική ιδέα της καμπάνιας. Μια φιλία που βασίζεται στην από κοινού προσπάθεια να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των συνανθρώπων
μας. Συγκεκριμένα, στην ταινία απεικονίζεται η φιλία ενός

Mικρά - μικρά

Κι άλλο αίτημα
τερματισμού
της εξαγοράς
του Twitter
από τον Έλον Μασκ

Q

Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα ελληνικά
βραβεία L’Οréal-UNESCO. Η L’Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO προκηρύσσουν για 12η
φορά τρία βραβεία επιστημονικής έρευνας για νέες γυναίκες
επιστήμονες, αξίας 10.000 ευρώ έκαστο. Μάλιστα, η φετινή
χρονιά αποτελεί ορόσημο, καθώς από φέτος τα βραβεία θα
υλοποιούνται κάθε χρόνο. Τα ελληνικά βραβεία L’Οréal-UNESCO εντάσσονται στο διεθνές πρόγραμμα L’Οréal-UNESCO
για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, το οποίο αναγνωρίζει και
υποστηρίζει διεθνώς γυναίκες
επιστήμονες.

H

νομική ομάδα του Έλον Μασκ υπέβαλε
νέο αίτημα για να τερματιστεί η συμφωνία απόκτησης του Twitter έναντι 44
δισ. δολαρίων, επικαλούμενη επιπλέον
λόγους. Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της κατάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
του Πέιτερ Ζάτκο, πρώην υπεύθυνου ασφαλείας
του Twitter, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η διάσημη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζε «τρομακτικές αδυναμίες σε θέματα απορρήτου, ασφάλειας και εποπτείας περιεχομένου».
Ο Έλον Μασκ κλήτευσε τον πληροφοριοδότη,
ζητώντας έγγραφα και επικοινωνίες σχετικά με
τις αδυναμίες, όπως έγινε γνωστό πρόσφατα από

αγοριού με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και ενώ όλοι δείχνουν να πιστεύουν πως ο Γιάννης είναι «φανταστικός»
φίλος του παιδιού, εκείνος τελικά εμφανίζεται στα γενέθλιά του, αποδεικνύοντας ότι οι φίλοι βρίσκονται πάντα ο
ένας στο πλευρό του άλλου. Μπορεί, λοιπόν, να φαίνεται
απίστευτο να είναι κάποιος πραγματικά φίλος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά μέσω του GiANT Heart μπορούμε
όλοι να υποστηρίξουμε τον Γιάννη και τη Novibet στην κοινή προσπάθειά τους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη.
Άλλωστε, για αυτό είναι οι φίλοι!
Την καμπάνια υλοποίησε η 4 Wise Monkeys, την παραγωγή ανέλαβε η Filmiki με σκηνοθέτη τον Daniel Bolda,
τον ήχο επιμελήθηκε η Bounce ενώ το τραγούδι που
ακούγεται στην ταινία ανήκει στον Good Job Nicky.

δικαστικές καταχωρίσεις. «Οι ισχυρισμοί σχετικά
με ορισμένα γεγονότα, γνωστά στο Twitter πριν
από τις 8 Ιουλίου 2022 αλλά άγνωστα στην πλευρά
Μασκ πριν από εκείνη τη στιγμή, ήρθαν έκτοτε στο
φως και παρέχουν πρόσθετες και ξεκάθαρες βάσεις για τον τερματισμό της συμφωνίας συγχώνευσης», γράφει ο νομικός εκπρόσωπος του
Μασκ, Μαρκ Ρίγκλερ, σε επιστολή προς τον νομικό επικεφαλής του Twitter.

Το WhatsApp εισάγει δυνατότητα end-to-end αγορών
Ένα νέο feature εισάγει το WhatsApp, το οποίο θα επιτρέπει στους
χρήστες να κάνουν αγορές από σουπερμάρκετ χωρίς να χρειάζεται να
βγουν από την πλατφόρμα, απευθείας μέσω chat. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Meta και του retailer JioMart, οι χρήστες του δικτύου messaging στην Ινδία θα μπορούν να απολαμβάνουν end-to-end αγοραστική
εμπειρία, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρώτη για το WhatsApp. Η Meta
έχει ήδη μειοψηφικό μερίδιο στην Jio Platforms, στην οποία είχε επενδύσει δύο χρόνια νωρίτερα στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας
της στην Ινδία. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η δυνατότητα οι
χρήστες να προχωρούν και σε άλλες δραστηριότητες εκτός από την ανταλλαγή μηνυμάτων στην πλατφόρμα σηματοδοτεί ενδεχομένως ουσιαστική εξέλιξη του WhatsApp, οδηγώντας το στην περιοχή κυριαρχίας υπερεφαρμογών όπως τα
WeChat και Grab. Ακόμα, παρέχει τη δυνατότητα στον retailer να ανταγωνιστεί με διαδικτυακούς κολοσσούς όπως το
Amazon India. Εκτός από την υπόσχεση ευκολίας και άνεσης για τους καταναλωτές, οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι η
νέα εμπειρία θα αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις συνδέονται με τους πελάτες τους.

Q

Η Ikea, με αφορμή την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, προτείνει έπιπλα, διακοσμητικά είδη και αξεσουάρ για
τον φοιτητικό χώρο, ώστε να
«διαλέξουν τα πιο λειτουργικά
προϊόντα για τον χώρο τους για να τον αξιοποιήσουν καλύτερα
ακόμα και αν είναι πολύ μικρός».

Q

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι και η Green Cola
υποστήριξαν το τριήμερο φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο Χωριό, που
πραγματοποιήθηκε στην πέτρινη πλατεία του Παρθενώνα,
στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Οι επισκέπτες και οι εθελοντές του
φεστιβάλ είχαν στη διάθεσή τους το Ζαγόρι Sparkling με
φυσικά αρώματα σε cans και τις Green Cola. Στο φετινό φεστιβάλ, οι θεατές ξεπέρασαν τους 1.000, με προβολές ταινιών και παράλληλες εικαστικές δράσεις.

Q

Τη συνεργασία τους εγκαινιάζουν η αλυσίδα καφεστίασης
Coffee Island και η ΑΒ Βασιλόπουλος. Πρόκειται για την
τρίτη συνεργασία της αλυσίδας στο οργανωμένο λιανεμπόριο,
μετά τις συνεργασίες της με τις Σκλαβενίτης και Μy Market.

Q

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το Eurobasket 2022, το Athens Metro Mall από την 1η έως και
τις 30 Σεπτεμβρίου διοργανώνει καθημερινές κληρώσεις για
αθλητικά δώρα με αγορές 20 ευρώ και άνω από τα 95 επώνυμα καταστήματά του.
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MultiMEDIA
Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

ΕΡΤ: Γκρίνιες από τις αλλαγές
στην ενημέρωση

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...

Q

Γύρω στις 11.30, μετά τον Γιώργο Λιάγκα,
στο δεύτερο μέρος του «Πρωινού» θα
μπαίνει η Δούκισσα Νομικού με βάση τη συμφωνία που έχει κάνει με τον σταθμό. Η παρουσιάστρια θα παρουσιάζει όλα τα γυναικεία θέματα, θα είναι παρούσα στη μαγειρική και τα
ζώδια, ενώ θα συμμετέχει και στις συνεντεύξεις.



Τα νέα ενημερωτικά σχήματα των
πρωινών εκπομπών άφησαν ανάμεικτα συναισθήματα στους τηλεθεατές.
Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην
«Ώρα Ελλάδος» στο Open, ο Δημήτρης
Καμπουράκης και ο Παναγιώτης Στάθης

Τ

ο άνοιγμα της ΕΡΤNEWS και οι νέες είσοδοι προσώπων της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας στο
πρόγραμμα της ΕΡΤ1 φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση και σούσουρο στους διαδρόμους του
Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Δημοσιογράφοι που
βρίσκονται επί πολλά χρόνια στην ΕΡΤ βλέπουν να μετακινούνται οι ίδιοι σε άλλα πόστα, αλλά και, επιπλέον, τις νέες θέσεις που δημιουργούνται να καταλαμβάνονται από πρόσωπα
της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Τον χορό άνοιξε ο Γιώργος Κουβαράς, όταν εκτός από τις
πολιτικές εκπομπές που ανέλαβε, πήρε και την παρουσίαση
του κεντρικού δελτίου από τα χέρια της Αντριάνας Παρασκευοπούλου. Η τελευταία διαπραγματεύτηκε στη συνέχεια
με τους ιθύνοντες του σταθμού για το πώς θα συνεχίσει από
εδώ και πέρα και κάπως έτσι έγινε διευθύντρια Ενημερωτικών Εκπομπών και παρουσιάστρια του μεγαλύτερου σε διάρκεια δελτίου της ημέρας, του μεσημεριανού -το δελτίο των
15.00 θα έχει ωριαία διάρκεια, ενώ των 21.00 θα ολοκληρώνεται στα 45 λεπτά.
Την ίδια στιγμή, η μετακίνηση του Κώστα Παπαχλιμίντζου

και της Χριστίνας Βίδου στην πολύ πρωινή ζώνη εξοστράκισε
τον Δημήτρη Κοτταρίδη στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.
Στο μεταξύ, η άφιξη του Απόστολου Μαγγηριάδη από τον
ΣΚΑΪ δυσαρέστησε πολλούς εντός ΕΡΤ, καθώς ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου από
Παρασκευή έως Κυριακή, αλλά και δύο εκπομπές-συνεντεύξεις σε πολιτικά πρόσωπα και talk show.
Νέα είσοδο στην ΕΡΤ έκανε και ο Γιάννης Μούτσος, ο οποίος άφησε το MEGA για την παρουσίαση του νυχτερινού δελτίου ειδήσεων.
Στον αέρα, λοιπόν, μένουν προς ώρας κάποιοι παρουσιαστές, όπως ο Κώστας Λασκαράτος, αφού εκτός από τα ενημερωτικά «χτυπήματα» που δέχτηκαν, ήρθαν και από την ψυχαγωγία για να δημιουργήσουν μια ακόμα πιο ασφυκτική κατάσταση για τους μόνιμους της δημόσιας τηλεόρασης. Ο Φώτης
Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά τις καθημερινές και η
Ζωή Κρονάκη με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου τα Σαββατοκύριακα «κλέβουν» το δίωρο 10-12 από την ενημέρωση, σε μια
προσπάθεια της ΕΡΤ να επαναφέρει τα πρωινά μαγκαζίνο στο
πρόγραμμά της ύστερα από πολλά χρόνια. Θα τα καταφέρει;

Μόνο με το «Rouk Zouk»
επιστρέφει η Μακρυπούλια

Το «5Χ5» μοναδικό πρότζεκτ
για τον Μάρκο Σεφερλή

Αναβολή επ’ αόριστον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα
έπαιρνε η Ζέτα Μακρυπούλια σε κωμική σειρά
του ΑΝΤ1. Οι θερμές σχετικές συζητήσεις
μεταξύ των δύο πλευρών που είχαν γίνει την περασμένη άνοιξη, φαίνεται
πως δεν οδήγησαν σε συγκεκριμένη
πρόταση για την παρουσιάστρια.
Έτσι, η Ζέτα, από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15.00,
θα είναι στις οθόνες μας με το επιτυχημένο και… ασφαλές «Rouk Zouk», για έκτη
χρονιά. Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι που παραμένει πρώτο σε τηλεθέαση στη ζώνη προβολής του, φέτος θα έχει για πρώτη φορά versus παιχνίδια στο «Photo Quiz» και στο «Ρουκζουκόλεξο» με τους
παίκτες να δοκιμάζουν τις γνώσεις αλλά και την ταχύτητά τους.

Αντίστοιχα με τη Ζέτα Μακρυπούλια
θα κινηθεί αυτή τη σεζόν και ο
Μάρκος Σεφερλής. Ο ηθοποιός
θα συνεχίσει στο κανάλι του
Αμαρουσίου μόνο με το «5Χ5»,
το οποίο πετυχαίνει καλά σκορ
στους πίνακες μετρήσεων τηλεθέασης της Nielsen και βοηθά αρκετά τον ΑΝΤ1 στην απογευματινή ζώνη. Η πολυδιαφημιζόμενη και με μεγάλο κόστος «Super
Mammy» που βγήκε στον αέρα την περίοδο του Πάσχα, δεν
πήρε το πράσινο φως. Από τη μία τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, από την άλλη το ιδιαίτερο χιούμορ που οδήγησε σε
σκληρές κριτικές, δεν άφησαν και πολλά περιθώρια στους
ιθύνοντες του σταθμού.

φάνηκε να έχουν χημεία από το πρώτο
λεπτό που βγήκαν στον αέρα. Αντιθέτως,
το μούδιασμα μεταξύ Δημήτρη Οικονόμου, Άκη Παυλόπουλου και Ντόρας Κουτροκόη στον ΣΚΑΪ ήταν έντονο, ενώ δεν
πέρασαν απαρατήρητες και κάποιες…
άβολες στιγμές.

Q

Όλα αυτά αποτυπώθηκαν και στα νούμερα
τηλεθέασης, με τους δύο προαναφερόμενους σταθμούς να κερδίζουν από ένα 10% του
δυναμικού κοινού, επιτρέποντας στο MEGA να
κάνει παρέλαση με ποσοστά που έφτασαν
ακόμα και στο 32%. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος
και η Ανθή Βούλγαρη, τουλάχιστον μέχρι την
έλευση του Γιώργου Παπαδάκη με τη Μαρία
Αναστασοπούλου, μοιάζουν να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι.



Guest κριτές θα έχει το «GNTM»
όταν αρχίσουν τα επεισόδια όπου
οι παίκτριες θα έχουν μπει στο σπίτι. Η
Σοφία Χατζηπαντελή θα βρίσκεται στην
τέταρτη θέση του κριτή μόνο στις οντισιόν. Το όνομα που θεωρείται μέχρι στιγμής σίγουρο ότι θα περάσει από την κριτική επιτροπή είναι αυτό της Βίκυς Κουλιανού.

Q

«Γεια σου» θα μας λέει η Μαρία Μπακοδήμου κάθε Σαββατοκύριακο από τον
ΣΚΑΪ. Αυτός ο τίτλος φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει η παρουσιάστρια στο κανάλι του Φαλήρου. Η πρεμιέρα αναμένεται το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Cupra Born
με 204 ίππους

Τ

POLITICAL AUTO

ο Born αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό
μικρομεσαίο της Cupra και είναι το πέμπτο
μοντέλο που δημιουργείται έχοντας ως βάση
την πλατφόρμα MEB της VW. Ουσιαστικά, είναι το δίδυμο αδερφάκι του VW ID.3. Ωστόσο το Cupra
Born είναι τόσο διαφορετικό από το ID.3, διαθέτει μοναδική σχεδίαση και σίγουρα οι λεπτομέρειες κάνουν τη
διαφορά. Η τιμή του ισπανικού ηλεκτρικού μοντέλου,
συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής επιδότησης,
ανέρχεται σε 28.500 ευρώ για την έκδοση των 150 ίππων
και σε 32.900 ευρώ για την έκδοση των 204 ίππων.

«Άγρια» εμφάνιση
Τα σπορ χαρακτηριστικά του Cupra Born, που αποτελούν και αναπόσπαστο κομμάτι της ισπανικής φίρμας,
κάνουν τη διαφορά στη σχεδίαση του μοντέλου σε σχέση με το ID.3. Το ανάγλυφο και γραμμωμένο καπό, τα
αιχμηρά και λεπτά LED φώτα, οι μεγάλοι και εντυπωσιακής σχεδίασης τροχοί 19 ιντσών στο αυτοκίνητο της
δοκιμής μας, η μεγάλη αεροτομή, οι τονισμένες ποδιές,
αλλά κυρίως οι βαμμένες στη χάλκινη απόχρωση της
Cupra λεπτομέρειες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν μια σπορ και «άγρια» εμφάνιση στο
ισπανικό μοντέλο.
Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η εντυπωσιακή λωρίδα τεχνολογίας LED που ενώνει τα δύο φωτιστικά σώματα, τα
οποία, με τη σειρά τους, είναι τεχνολογίας LED και ενσωματώνουν τη φωτεινή επιγραφή «Born» στο πλάι.

Hitech εσωτερικό
Στην καμπίνα επιβατών, οι λεπτομέρειες επίσης κάνουν τη διαφορά και η ύπαρξη της υψηλής τεχνολογίας
κάνει έντονη την παρουσία της. Τα πάντα απεικονίζονται

σε οθόνες και έχουν τοποθετηθεί διακόπτες αφής, οι
οποίοι θα λέγαμε ότι στην περίπτωση του τιμονιού είναι
ιδιαίτερα «ευαίσθητοι»…
Ο οδηγός στην πραγματικότητα έχει δύο οθόνες. Η
μία αντικαθιστά τον πίνακα οργάνων και η άλλη βρίσκεται στο πάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας και παίζει
τον ρόλο του συστήματος πολυμέσων αλλά και του σημείου ελέγχου του αυτοκινήτου.
Για τα ηλεκτρικά παράθυρα υπάρχουν δύο κοινοί
διακόπτες με επιλογή από άλλο μπουτόν για την επιλογή λειτουργίας των εμπρός ή πίσω, ωστόσο τα
alarm εξακολουθούν να λειτουργούν με συμβατικό
διακόπτη!
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας εφοδιαζόταν με μια
μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 58 kWh, η οποία
διαθέτει την ενέργειά της σε έναν ηλεκτροκινητήρα που
παράγει ισχύ 204 ίππων και ροπή 310 Nm. Η μπαταρία
για την πλήρη φόρτισή της χρειάζεται 6 ώρες και 15 λεπτά σε wallbox 11 kW και σε ταχυφορτιστή έως 170 kW
35 λεπτά για το 80%. Φυσικά, υπάρχει πάντοτε και η δυνατότητα φόρτισης μέσω ανάκτησης, όταν σηκώνετε το
πόδι από το γκάζι, επιλέγοντας τη θέση B στον επιλογέα
ταχυτήτων.
Ο ηλεκτροκινητήρας, τώρα, βρίσκεται πάνω από τον
πίσω άξονα, ακριβώς μπροστά από το κέντρο των τροχών και μεταφέρει αθόρυβα τη ροπή του σε ένα κιβώτιο
ταχυτήτων μιας σχέσης, μέσω διαφορικού.
Το Cupra Born διαθέτει εκρηκτικές επιδόσεις χωρίς
ο οδηγός να βλέπει την αυτονομία να μειώνεται ραγδαία
όταν βυθίζει το πεντάλ του γκαζιού προς το πάτωμα.
Πάντως η μέση αυτονομία του ισπανικού μοντέλου κυμαίνεται σε περίπου 350 χιλιόμετρα με μεικτή χρήση.
Εκείνο βέβαια που επηρεάζει την αυτονομία είναι η

χρήση κλιματισμού που κάνει έντονη την παρουσία στην
κατανάλωση…

Εντός και εκτός πόλης
Το μεγάλο άγχος των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έρχεται όταν χρειάζεται να κινηθούν στο εθνικό
οδικό δίκτυο, καθώς η έλλειψη ταχυφορτιστών είναι έντονη. Ωστόσο το Born διακρίνεται για τη δυναμική του
συμπεριφορά, ενώ προσφέρει και ικανές δόσεις απόλαυσης και μειώνει το άγχος της αυτονομίας, καθώς τα
χιλιόμετρα της αυτονομίας μειώνονται σχετικά αργά αν
ο οδηγός είναι συνετός.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το ισπανικό μοντέλο παραμένει ευθύβολο και χωρίς αεροδυναμικούς θορύβους,
εξαιτίας του εξαιρετικού συντελεστή οπισθέλκουσας
0,27 cd. Για μια διαδρομή 100 χλμ στην εθνική οδό η αυτονομία μειώνεται στα 280 χλμ, ενώ αν είναι ατίθασος ο
οδηγός, η αυτονομία θα μειωθεί σε 250 χλμ. Επιδόσεις
καθόλου άσχημες για ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το
Born είναι απόλυτα ομοιογενές και κρύβει περίτεχνα το
αυξημένο βάρος του. Δεν υπάρχει υποστροφή, ενώ αν ο
οδηγός το πιέσει στα όρια, το αυτοκίνητο θα παρουσιάσει κάποιες υπερστροφικές τάσεις.
Μέσα στην πόλη, το Born θα λέγαμε ότι βρίσκεται στο
φυσικό του περιβάλλον, καθώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα
ευέλικτο και ο οδηγός έχει πολύ καλή περιφερειακή
ορατότητα. Η ανάρτηση καταφέρνει να απορροφά όλες
τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος και να διατηρεί την
ησυχία στην καμπίνα επιβατών.
Η διαδικασία παρκαρίσματος είναι παιχνιδάκι ακόμη
και για έναν άπειρο οδηγό χάρη στην ύπαρξη κάμερας
οπισθοπορίας.

«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»: Χιλιάδες αιτήσεις σε λίγες μόνο ημέρες!
Έντονο είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων για την ηλεκτροκίνηση και αυτό αποτυπώνεται και στις χιλιάδες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα επιδότησης
αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» που λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», από την έναρξη του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» έχουν κατατεθεί πάνω από 4.500 αιτήσεις,
ωστόσο, διαπιστώνονται σημαντικές αλλαγές στις επιλογές των καταναλωτών σε
σχέση με την επιλογή του οχήματος.
Στην πρώτη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται και πάλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα

για τα οποία έχουν κατατεθεί πάνω από 1.905 αιτήσεις, καταλαμβάνοντας το 40% του
συνόλου των αιτήσεων. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα αλλά και μικροαυτοκίνητα με σημαντικά ενισχυμένο το ποσοστό τους, καθώς
κυμαίνεται σε 36,1%, με τον αριθμό τους να έχει ξεπεράσει ήδη τις 1.750 και να διατηρούν έντονη ανοδική πορεία.
Στην τρίτη θέση ακολουθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ποσοστό 23,9%, με
τις αιτήσεις για επιδότηση απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος να έχουν ξεπεράσει τις 855.
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Bαθμολογία
(2 αγώνες)
Παναθηναϊκός ...........6
ΠΑΟΚ .......................... 6
Ολυμπιακός................ 4
Βόλος.......................... 4
ΑΕΚ ............................. 3
Άρης............................ 3
Ατρόμητος ..................3
Παναιτωλικός ............3
Αστέρας Τρ. ................2
Ιωνικός ....................... 1
ΠΑΣ Γιάννινα .............. 1
Λαμία ..........................1
Λεβαδειακός .............. 1
ΟΦΗ ...........................0

Τι θα σφυρίξει ο Πορτογάλος;
ι ενώ σοβεί η κόντρα μεταξύ των δύο θεσμικών
οργάνων της ΕΠΟ και
της Super League 1 με
προσωπικές και χωρίς φίλτρο ανεπίτρεπτες εκφράσεις ανάμεσα στον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τάκη
Μπαλτάκο και τον ομολόγό του στον
συνεταιρισμό του Βαγγέλη Μαρινάκη για το πάπλωμα της διαιτησίας,
έχει και ντέρμπι αυτήν την αγωνιστική. Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν παίζεται εντός του
αγωνιστικού χώρου, αλλά σε κάποια
γραφεία. Τα παιχνίδια είναι το μέσον
για επικοινωνιακά παιχνίδια.
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Στέφεν
Μπένετ, που εμφυτεύτηκε στην καρέκλα του χωρίς να είναι αποδεκτός

Κ

από τις 11 εκ των 14 ΠΑΕ της Super
League 1 (προτιμούσαν τον πρώην
αρχιδιαιτητή Κλάτενμπεργκ), όρισε
για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης τον
Πορτογάλο Γκουντίνιο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
όπως η ΑΕΚ και ο Βόλος, είναι οι μοναδικές που στήριξαν την επιλογή
Μπαλτάκου για τον Μπένετ. Αμέσως
μπήκε σε διαδικασία η παραγωγική πλην αποτελεσματική- επικοινωνιακή διαστροφή. Ο Γκουντίνιο είναι φίλος με τον πρώην αρχιδιαιτητή Πορτογάλο Βίτορ Μέλο Περέιρα. Κι επειδή ο Περέιρα είχε καλές σχέσεις με
τον ΠΑΟΚ, όπως κατά κόρον γραφόταν στον Τύπο, άρα έγινε συνείδηση
στον φίλαθλο κόσμο και το συμπέρασμα συνάγεται εύκολα, τι πρόκειται
να σφυρίξει ο ρέφερι στο ματς. Ο
Άρης θα έχει στον πάγκο τον Από-

στολο Τερζή, καθότι ο Μπούργος
απολύθηκε.
Ο Ολυμπιακός, που έκανε δύο
σπουδαίες μεταγραφές, του Ισπανού
Μπιέλ και του Άγγλου Μπόoυλερ,
υποδέχεται τον Ιωνικό, πριν πάει στη
Γαλλία να παίξει με τη Ναντ την προσεχή Πέμπτη για το Europa League.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και θέλει να κάνει το 3x2. Η
ΑΕΚ στην Ριζούπολη, όπου ηττήθηκε
1-0 από τον Βόλο την προηγούμενη
αγωνιστική, θα αντιμετωπίσει τον
ΠΑΣ Γιάννινα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις
Λαμίας - Αστέρα Τρίπολης, Βόλου ΟΦΗ και Ατρομήτου - Παναιτωλικού,
για τις δυνατότητες που έχουν τη φετινή σεζόν.

Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα,
Σάββατο: Λαμία - Αστέρας Τρ. (17:45
Cosmote TV), Ολυμπιακός - Ιωνικός
(19:00 Cosmote TV), Παναθηναϊκός Λεβαδειακός (20:30 Cosmote TV).
Αύριο, Κυριακή: Ατρόμητος - Παναιτωλικός (18:30 NOVA), Βόλος - ΟΦΗ
(19:00 Cosmote TV), Άρης - ΠΑΟΚ
(21:30 NOVA), ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
(21:30 Cosmote TV).

Άρης - ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι
της αγωνιστικής και όλοι
ασχολούνται με τον διαιτητή
Γκουντίνιο
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Χερμάν Μπούργος, προπονητής
ποδοσφαίρου που απολύθηκε
από τον Άρη μόλις την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, είναι
ένας σκληρός του ποδοσφαιρικού σινεμά,
μα συνάμα μια μεγάλη καρδιά. Λένε οι ψυχολόγοι - κοινωνιολόγοι ότι οι ευαίσθητοι
άνθρωποι έχουν ως μέσο αυτοπροστασίας
τη σκληράδα στο πρόσωπό τους, για να
μην δείχνουν τρωτοί, όσο είναι.
Ας παραφράσουμε τον Καβάφη: Σαν
βγεις στον πηγαιμό για την Μαρ ντελ Πλάτα, επαρχία του Μπουένος Άιρες, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος στα ατέλειωτα παράλια του μεροκάματου. Τότε θα
καταλάβεις τι σημαίνει βασιλιάς δίχως
στέμμα, όπως είναι ο Χερμάν Μπούργος.
Κι αν τον αναζητήσεις με το ονοματεπώνυμό του, λίγων το μυαλό θα πάει σε αυτόν
τον γίγαντα, άλλοτε γκολκίπερ της εθνικής
Αργεντινής και επί σειρά ετών βοηθό του
Ντιέγκο Σιμεόνε στην «πιο σκληρή και απ’
το ατσάλι» Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο Μπούργος γνωστός μόνο με το παρατσούκλι του εκεί κάτω στο νότιο ημισφαίριο. «Ιλ Μόνο». Δηλαδή, ο «Πίθηκος». Έτσι
είναι γνωστός ο Χερμάν στους απανταχού
ισπανόφωνους. Μόνο που δεν πιθηκίζει
καθόλου. Ούτε καν στο Rock n‘ Roll.

Ροκ μπάντα
Πού κολλάει τώρα αυτό; Όταν τελείωσε
το ποδόσφαιρο, έφτιαξε μια ροκ μπάντα,
την «GARB» και τραγουδούσε. Μακρύ
μαλλί, ροκ εμφάνιση, ροκ συμπεριφορά,
τα πάντα ροκ γύρω του. Μέχρι κι όταν
έπαιζε τερματοφύλακας, ροκ φανέλα φορούσε, τελείως διαφορετική από τις συμβατικές. Ο Χερμάν αγάπησε το ποδόσφαιρο ως εαυτόν. Στην προπόνηση της Ρίβερ
πήγαινε δύο ώρες πριν από την έναρξη,
μέχρι που τον πειράζανε οι συμπαίκτες
του, ότι τον είχε διώξει η γυναίκα του.

Ο σκληρός του
ποδοσφαιρικού σινεμά

Ήταν, δε, τόση η λατρεία του για την μπάλα,
που έκανε κάτι που ουδείς άνθρωπος θα
το είχε διανοηθεί: Μετά το Μουντιάλ του
2002, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, διαγνώστηκε με καρκίνο στο νεφρό. Το ύφος των
συμπαικτών του είχε αλλάξει, όλοι τον αντιμετώπιζαν σαν μελλοθάνατο. Ο Μπούργος τι έκανε; Πριν από το ματς με την Μαγιόρκα, την Κυριακή, ζήτησε να αγωνιστεί,
ενώ την επόμενη ημέρα θα έμπαινε στο
χειρουργείο. Οι γιατροί του το απαγόρευσαν. Ο Μπούργος υπάκουσε. Περισσότερο
φοβήθηκε τον γιατρό που τον εγχείρισε,
γιατί ήταν οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης!

κύκλους τάραττε». Ο Φίλιππος κι ο Ναθαναήλ, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και ο Τζο Πέσι, ο
Μπαντ Σπένσερ και ο Τέρενς Χιλ.
Ο Χερμάν συμβούλευε τον Ντιέγκο
«Τσόλο» Σιμεόνε. Τον κάλμαρε στη θητεία
τους στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Λειτουργούσε και ως ισορροπιστής. Λέγεται, μάλιστα,
ότι αυτός ήταν που επινόησε εκείνη τη φοβερή ατάκα και την επέβαλε στον Τσόλο να
την πει, μόλις η Ατλέτικο κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή: «Ευχαριστώ τις μανάδες των παικτών μου που τους γέννησαν».
Παίκτες έτοιμους να πέσουν στη φωτιά.

Τον έπνιγε η αδικία
Η περιπέτεια
Όταν τελείωσε ως ποδοσφαιριστής, άρχισε η περιπέτεια με τον Ντιέγκο Σιμεόνε.
Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.
Καλά παιδιά και οι δυο, αλλά «μη μου τους

Όταν, όμως, τον έπνιγε η αδικία, ξυπνούσε μέσα του η Μαρ ντελ Πλάτα. Λέει στον
Μουρίνιο, «εγώ δεν είμαι Βιλανόβα, θα
σου ξεριζώσω το κεφάλι». Ο Μουρίνιο είχε βάλει το δάκτυλο στο ρουθούνι του μα-

καρίτη, πια, προπονητή της Μπαρτσελόνα,
Τίτο Βιλανόβα. Ο Μουρίνιο τον ειρωνεύτηκε στη συνέντευξη Τύπου «δεν ξέρω ποιος
είναι αυτός που με απείλησε». Στη Μαδρίτη κυκλοφορούσε με «μπράβους», ωστόσο. Αχρείαστοι να ήταν, μην τυχόν και βρεθεί τυχαία κανένας Μπούργος σε κάποιο
σοκάκι. Ούτε σήκωνε μαγκιές «δυτικού
τύπου». Κάπου πήγε να του κουνηθεί ο τότε προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν
και νυν της Αϊντχόφεν, Ρότζερ Σμιντ. Ο πανύψηλος Μπούργος όρμησε να τον πνίξει.
«Αυτός δεν είναι βοηθός, είναι ο μπράβος
του Σιμεόνε», οι δηλώσεις του Γερμανού.
Σε ερώτηση τι άλλο θα ήθελε να είναι
εκτός από ποδοσφαιριστής, απάντησε:
«Να είμαι γυναίκα ποδοσφαιριστή. Στο τένις σε πιάνει κατούρημα στις εξέδρες και
δεν μπορείς να πας, ο αγώνας διακόπτεται,
όταν περνάει αεροπλάνο. Στο μπάσκετ
μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και όταν βγεις,
μπορεί να έχει γίνει πόλεμος και να μην το
έχεις πάρει χαμπάρι»…

Ο Αργεντινός τεχνικός Χερμάν
Μπούργος, που απολύθηκε
από τον Άρη, είναι μία ιστορία
μόνος του, εντός κι εκτός
γηπέδων
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Η παραμυθένια βάφτιση του γιου της
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νύχτα έγινε μέρα από τα δεκάδες πολύχρωμα πυροτεχνήματα που φώτισαν
τον ουρανό των Σπετσών προς τιμή του
νεοφώτιστου Μιχαήλ! Ο 7 μηνών μονάκριβος γιος της παγκοσμίου φήμης Ελληνίδας
σχεδιάστριας μόδας Μαίρης Κατράντζου και του
Μάριου Πολίτη βαφτίστηκε το βράδυ της Τετάρτης
στην «Αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού» σε μια
παραμυθένια τελετή, με νονούς τον πρίγκιπα Παύλο και τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ, τη χρυσή κληρονόμο Ευγενία Νιάρχου και τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Sabine Getty.
Ήταν αναμφισβήτητα το κοσμικό γεγονός του
καλοκαιριού και οι 100 προσκεκλημένοι γαλαζοαίματοι, διάσημοι και αριστοκράτες τίμησαν με την

παρουσία τους το ζευγάρι, κάνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Το μυστήριο τελέστηκε στον ανθοστολισμένο
ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ ακολούθησε
χλιδάτη δεξίωση σε big garden στολισμένο με
χιλιάδες λουλούδια! Στο privé party η διάσημη
μαμά, που επέλεξε λευκό μίντι φόρεμα για την
περίσταση, φρόντισε όλα να είναι τέλεια και η
γιορτή να έχει κόνσεπτ! Τέσσερις τεράστιες ροτόντες στα χρώματα των μπλε, κίτρινου, ροζ και
πράσινου στήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικούς
χώρους κι ήταν ασορτί με τα φορέματα των νονών: Η Ευγενία Νιάρχου ήταν ντυμένη στα μπλε
και κάθισε στο αντίστοιχο τραπέζι, η Σαμπίν Γκέτι στα κίτρινα, η Μαρί Σαντάλ στα ροζ και η Να-

σίμπα Αντίλοβα στα πράσινα, ενώ το art de la
table περιελάμβανε πανάκριβες πορσελάνες με
περίτεχνα σχέδια.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Μαριέττα
Χρουσαλά με τον Λέοντα Πατίτσα, η Μαριάννα
Γουλανδρή - Λαιμού με την μητέρα Χριστιάννα, η
υφυπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η Έμιλυ
Βαφειά, ο Βασίλης και η Ρόη Αποστολοπούλου, η
fashion blogger Sandra Bauknecht, ο φωτογράφος μόδας Τζέρμαν Λάρκιν και άλλοι.
Η Μαρί Σαντάλ έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, καθώς επέλεξε ένα σατέν μάξι φόρεμα με hand made κεντήματα εμπνευσμένα
από τη θάλασσα, που συνόδευσε με ένα ζευγάρι
πανάκριβα σκουλαρίκια.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Οικογένεια Ωνάση

Μας σύστησε
την αδελφή της

Απολογισμός γενεθλίων

Τελευταίες ημέρες διακοπών
για την Αγγελική Νικολούλη, πριν
την πρεμιέρα της εκπομπής της
«Φως στο τούνελ», στο Mega. Η
εγχώρια «Μις Μαρπλ» απολαμβάνει τα μπάνια της στη Βόρεια
Ελλάδα παρέα με την αδελφή της,
την οποία μας σύστησε στο Instagram: «Ξέγνοιαστες στιγμές με
την αδελφούλα μου που ζει στη
Χαλκιδική. Μαράκι μας, χρόνια
σου πολλά, να σε χαιρόμαστε».

Ε

να σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από τις οικογενειακές στιγμές του Αριστοτέλη Ωνάση με τη σύζυγό του Τίνα και τα παιδιά τους Αλέξανδρο και Χριστίνα, έφερε στο
φως της δημοσιότητας η Έλενα Λυμπέρη. Το ασπρόμαυρο ενσταντανέ τραβήχτηκε στη θαλαμηγό «Χριστίνα» με τον Έλληνα
κροίσο να ποζάρει χαμογελαστός: «Η Τίνα είχε μεγάλη αδυναμία στα
δύο παιδιά της και ήταν συχνά σύμμαχός τους στις διαμάχες με τον
κατά περίπτωση αυστηρό πατέρα τους. Τόσο ο Αλέξανδρος όσο και η
Χριστίνα όμως θα παραπονιόντουσαν ότι είχαν μια μάλλον απόμακρη σχέση μαζί της. Η δε Χριστίνα έφερε πάντα το τραύμα τού ότι η
αδυναμία και των δυο γονιών της ήταν ο αδελφός της Αλέξανδρος.
Παρ’ όλα αυτά, ειδικά στην παιδική της ηλικία, η Τίνα είχε μια ιδιαίτερα προστατευτική διάθεση απέναντι στη Χριστίνα και πόζαρε περήφανα δίπλα της στις φωτογραφίες τους» ανέφερε η εκδότρια.

Η Ευγενία Σαμαρά έκλεισε τα 35 και το γιόρτασε παρέα με καλούς φίλους, στέμμα και μια ευφάνταστη φλοράλ τούρτα! Η πρωταγωνίστρια της
σειράς «Σασμός», ευτυχισμένη για όσα της χάρισε μέχρι σήμερα η ζωή, έκανε τον προσωπικό
της απολογισμό αποκαλύπτοντας: «Βαθιά ευγνώμων για τα 35 μου μεγάλα βήματα (και λιγότερα να ήταν, δεν θα στεναχωριόμουν), προχωρώ με τους πιο υπέροχους ανθρώπους δίπλα
μου και μέσα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς
για τις ευχές να είμαστε όλοι καλά».

Αγκαλιά με
τον πρωτότοκο

Μετακόμισε
στη Νέα Υόρκη
Μη βλέπετε την Τατιάνα Στεφανίδου σοβαρή κι αγέρωχη στη μικρή οθόνη. Στην πραγματικότητα είναι μια παραδοσιακή Ελληνίδα
μαμά, η οποία συνόδεψε την κόρη της Λυδία
στη Νέα Υόρκη για την έναρξη των σπουδών
της. Ανέλαβε μάλιστα ν’ ανοίξει όλες τις κούτες μετακόμισης βοηθώντας τη μονάκριβή
της στη διακόσμηση του διαμερίσματος:
«Νέα ζωή, ψυχή μου. Το σύμπαν μικρό για να
χωρέσει το συναίσθημα», εξομολογήθηκε
στο Διαδίκτυο.

Πρόβα στη μοδίστρα
«Έλιωσε» το θεατρικό φόρεμα της Χριστίνας Αλεξανιάν, έπειτα
από 5 χρόνια παραστάσεων με το sold out έργο «Τα τετράδια της
Ανζέλ Κουρτιάν»! Η πρωταγωνίστρια θα συνεχίσει και φέτος
με το ίδιο ρεπερτόριο και η αντικατάσταση του ενδύματος κρίθηκε άμεση και αναγκαία. Η ηθοποιός απευθύνθηκε στη «χρυσή βελόνα» Πέννυ Τσομπανάκη και ήδη βρίσκεται στις τελικές
πρόβες για το ολοκαίνουργιο φουστάνι!

Μη σας ξεγελά το babyface του Γιώργου
Τσαλίκη! Ο πολύτεκνος τραγουδιστής έχει γιο
20 χρονών και το αποκάλυψε με μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram: «Το πιο πιθανό
είναι να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει
”Μπαμπά κατέβασέ την”! Όμως το ρισκάρω,
γιατί πριν λίγες μέρες μπήκε στα 20, γιατί είναι
ωραίος τύπος και γιατί έχει ωραίο χαμόγελο.
Αυτό είναι το μεγάλο μας παιδί που λατρεύω!»,
σχολίασε με καμάρι ο περήφανος μπαμπάς!
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ΘΕΜΑ
Αποστολή - φωτορεπορτάζ: Ίων Κεχαγιόγλου

Μια παρέα χαρούμενων κατοίκων
μας ξεναγεί και στο δεύτερο μέρος
του ταξιδιού στο μαγευτικό νησί
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Ο παράδεισ
Α

πό το μεσαιωνικό κάστρο και το φεστιβάλ κινηματογράφου, τους Κιμωλίστες,
τις δανειστικές υπαίθριες βιβλιοθήκες
που αποτελούν παγκόσμια καινοτομία,
τα Σύρματα με τις βάρκες τους, τον γαστρονομικό
παράδεισο με πίτα λαδένια, τυριά όπως το ξινό και
το μανούρι… Και, φυσικά, το θαύμα που λέγεται
Πολύαιγος με ξεναγό τον Αυγουστή Γαλανό, που
το πρωί εκτελεί δρομολόγια με το μοναδικό του

καΐκι και το βράδυ ετοιμάζει γαστρονομικές λιχουδιές στο μοναδικό εστιατόριο «Μελτέμι». Στην
άκρη του λόφου.

Μια παρέα χαρούμενων κατοίκων μάς ξεναγεί
και στο δεύτερο μέρος, με οδηγό τον αεικίνητο
Γιάννη Βάβουλη με την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων All ways Car Rentals, στη μικρή, ασημένια πινελιά του Αιγαίου, την Κίμωλο.

Ο Αυγουστής Γαλανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Κίμωλο, για κάποιο διάστημα μπάρκαρε για… Αθήνα, αλλά
ύστερα από εφτά χρόνια επέστρεψε, αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση. Του αρέσει να συνδέει το πνεύμα της
ταβέρνας με το αθηναϊκό εστιατόριο, προβάλλοντας την κιμωλιάτικη κουζίνα. «Έχω τη γεύση της μητέρας μου σε όλα όσα
δημιουργώ, χρησιμοποιώ πρώτες ύλες από το μποστάνι μας.
Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ το κόστος, αλλά μόνο η ποιότητα. Οι
παππούδες από τα βουνά μού αφήνουν τον χειμώνα το
θρούμπι και τη ρίγανη, εγώ θα κάτσω να το μαδήσω. Ο βασιλικός και ο δυόσμος είναι σε πρώτη θέα σε κάποιον που θα επισκεφτεί το μαγαζί και βέβαια έχουμε πολύ δυνατά τυριά. Η
μανούρα και το ξινό είναι η δικιά μας παρμεζάνα, ασφαλώς
και δεν χρησιμοποιώ καθόλου κρέμα γάλακτος στις συνταγές
μου, γιατί αγαπώ το ελαιόλαδο και τα τυριά μας», θα μας πει
και θα φουσκώσει από υπερηφάνεια τόσο για τις παρασκευές
του όσο και για το «Μελτέμι» του. Το σπουδαίο εστιατόριό του
που το έχει φτιάξει με πολύ μεράκι και πολύ κόπο.
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Οι υπαίθριες βιβλιοθήκες

Οι… Κιμωλίστες, μια χούφτα άτομα με πολλ
ή θέληση, άρχισαν το 2011 να ασχολούνται
με απλές
αλλά πολύ χρήσιμες για το νησί εθελοντικές
δράσεις.
Ασχολούνται και με εποχιακά δρώμενα, έθιμα
του νησιού, έχοντας πάντα συνοδοιπόρο τον
Δήμο
Κιμώλου. Διοργανώνουν πολλά δρώμενα βασι
ζόμενοι σε παλιές αλλά και νέες ιδέες τους
. Το καλοκαίρι, προς όφελος των κατοίκων και των
επισκεπτών της Κιμώλου, η διάθεσή μας κορυ
φώνεται με καθημερινά δρώμενα. Παλιές και νέες
ιδέες ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται απ’
άκρη σ’
άκρη στο νησί της Κιμώλου, αλλά και της Πολυ
αίγου, εκδρομές, πεζοπορίες, υπαίθριος μετα
φερόμενος και ειδυλλιακός κινηματογράφος σε
παραλίες και γραφικούς χώρους στο χωριό,
υπαίθριες ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες για
όλους, βόλτες με κανό στη θάλασσα, οργάνωση
και
συμμετοχή στα πανηγύρια…

Το νησί της κατσίκας… η Πολύαιγος
Είναι το μεγαλύτερο πανελλαδικά ακατοίκητο νησί, το
οποίο πήρε το όνομά του από τις πολλές κατσίκες. Οι
αίγες κυκλοφορούν έως και σήμερα ελεύθερες σε αυτό
το τεράστιο νησί.
Ξεκινήσαμε την εξερεύνηση με το καΐκι του Αυγουστή
από την Κίμωλο στην περιοχή Ψάθη, για την Πολύαιγο.
Πρώτη στάση η Κάτω Μυρσίνη, η μεγαλύτερη παραλία
του νησιού με άμμο και μεγάλη έκταση. Γαλάζια νερά
που οφείλουν το χρώμα τους στους χρωματισμούς και
στα πτερώματα που βρίσκονται γύρω τους. Σε συνδυασμό με το φως του ηλίου αλλά και τον λευκό βράχο, δημιουργείται αυτό το μοναδικό γαλάζιο νερό και ο
απίστευτος βυθός του. Στην Πολύαιγο υπάρχουν ψηλοί
βράχοι. Οι λεγόμενοι «καλόγεροι», ψηλές βραχονησίδες
που ξεπροβάλλουν απότομα από τα νερά. Περάσαμε
ανάμεσά τους και το τοπίο σου κόβει την ανάσα!
Κάποιοι, μάλιστα, παίρνουν περίεργα σχήματα κάνοντας το τοπίο να μοιάζει άγριο, αλλά παράλληλα μοναδικό.

Συκιά, το νοτιότερο άκρο
Η μικρή παραλία της Συκιάς είναι ιδανική για βουτιά

ΘΕΜΑ

Σκάβοντας τα βράχια και
φτιάχνοντας τα Σύρματα
«Αυτές εδώ είναι αποθήκες για τις βάρκες μας
και τις λέμε Σύρματα.
Κάθε βαρκάρης έχει το
δικό του σύρμα, με το
δικό του χρώμα, δεν
έχουμε, βλέπεις, χώρο
και έτσι σκάβουμε τα
βράχια και φτιάχνουμε τις
αποθήκες μας, τα Σύρματα δηλαδή».
Μοναδικά φιλόξενος
και καλοσυνάτος, ο 83χρονος Πολυδεύκης Ράμφος μάς ξεναγεί στη μαγική περιοχή του, τη Γούπα. Εδώ οι απίστευτες γυαλιστερές και καθαρές
πλάκες βουτάνε στα ονειρικά τιρκουάζ νερά της Κιμώλου, δημιουργώντας
ένα μοναδικό τοπίο… Που μοιάζει με πολυτελή πισίνα, αλλά και με καλοκαιρινό ανάκτορο του Ποσειδώνα.
Μπορεί ο χρόνος να του έχει χαράξει το πρόσωπο, αλλά η ψυχή του
παραμένει νεανική. Λάτρης της θάλασσας και του καλού ψαριού.
«Εδώ δεν θα βρεις ούτε γαύρο ούτε σαρδέλα,
γιατί τα ψάρια έχουν και την τοποθεσία τους. Εδώ
μόνον μπαρμπούνια, λυθρίνια, φαγκριά, ροφούς
και στείρες. Κλασικό ψαροχώρι εδώ η Γούπα,
αλλά δυστυχώς από ψαράδες έχει μείνει μόνον
ένας…».
Πώς περνά ο χρόνος;
«Μπορεί το καλοκαίρι να είναι όμορφα και
γαλήνια, αλλά τον χειμώνα το νερό καβαλάει το
νησί… Βλέπεις εκεί απέναντι το έχει κόψει στη
μέση ο νοτιάς. Δύσκολος καιρός ο νοτιάς, τον
πιάνει πολύ… Είναι απελπισία… Άσε…».
Ο 83χρονος Πολυδεύκης Ράμφος

και λαδένια Κιμώλου (μοιάζει με πίτσα με ντομάτα και
κρεμμύδι). Συνέχεια στον γύρο του νησιού στην περιοχή Κακόβολα και τον φάρο που είναι χτισμένος στο
ύψωμα του βράχου. Μετέωρος, νομίζεις ότι θα πέσει,
όμως στέκει αγέρωχα για να ενημερώνει τους διερχόμενους ναυτικούς ότι είναι μπροστά στο μεγαλύτερο
ακατοίκητο νησί της Ελλάδας.

Ο «δρομέας» στη μέση ξεπροβάλλει
Πιο πέρα η σπηλιά της Φανάρας. Στη συνέχεια, είδαμε στα βουνά της Πολυαίγου κάτι να ξεπροβάλλει.
Ήταν ο βράχος που λένε οι ντόπιοι ότι μοιάζει με δρομέα. Δεν μπορώ να πω ότι έμοιαζε με δρομέα, αλλά
ότι κάτι σχηματιζόταν, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο…
Λίγο πριν τελειώσει η εκδρομή μας, συναντήσαμε
την παραλία της Παναγιάς. Εδώ έχει άμμο και «θέση»
ώστε να δένουν τα σκάφη που μεταφέρουν τουρίστες,
αλλά εδώ αράζει το καΐκι του και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού.
Η Πολύαιγος θα είναι εδώ μαζί με την ονειρική Κίμωλο και κάθε καλοκαίρι θα μας περιμένουν να τις
ανακαλύψουμε…
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Σημάδια υπογονιμότητας

Η

υπογονιμότητα ταλαιπωρεί άνδρες και
γυναίκες, ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Γυναίκες
και άνδρες μπορεί να έχουν κάποια
συμπτώματα ή κάποιες ξαφνικές αλλαγές στο
σώμα τους, που μπορεί να υποδηλώνουν ότι
υπάρχει μία παράμετρος που ενδεχομένως να
δυναμιτίζει τη γονιμότητά τους.
Κάποιοι μπορεί να ταλαιπωρούνται από κάτι
απλό και άμεσα αντιμετωπίσιμο, άλλοι να αποδίδουν τις ενοχλήσεις τους σε διαφορετικές αιτίες
χωρίς να γνωρίζουν ότι μπορεί να επηρεαστεί η
αναπαραγωγική ικανότητά τους, ενώ μερικοί
μπορεί να έχουν σαφείς και ξεκάθαρες ενδείξεις,
τις οποίες όμως παραβλέπουν. Επίσης, πολλές
ασθένειες του αναπαραγωγικού συστήματος
επηρεάζουν και τη γονιμότητα.
«Η υπογονιμότητα είναι η δυσκολία σύλληψης
με φυσικό τρόπο και επειδή δεν πρόκειται για νόσημα, οι εκδηλώσεις της μπορεί να ποικίλλουν
από γυναίκα σε γυναίκα και από άνδρα σε άνδρα.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά
που παραπέμπουν σε πρόβλημα γονιμότητας και
δεν πρέπει να τα αγνοούμε», επισημαίνει ο δρ
Ιωάννης Π. Βασιλόπουλος, Μαιευτήρας - Ιατρός
Αναπαραγωγής. Η ύπαρξη αυτών των συμπτωμάτων δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την αδυναμία
απόκτησης παιδιού, συνεχίζει ο κ. Βασιλόπουλος
και παραθέτει τα πιο συχνά προειδοποιητικά σημάδια υπογονιμότητας.
Σημάδια υπογονιμότητας σε γυναίκες αφορούν
σε αλλαγές στον κύκλο, όπως απουσία περιόδου,
ακανόνιστες περίοδοι και έντονη αιμορραγία. Εί-

ναι καταστάσεις που βιώνουν πολλές γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας, σε περιπτώσεις που η
περίοδος είναι επώδυνη, όταν επιστρέφει η ακμή
στην ενήλικη ζωή. Η ακμή, άλλωστε, είναι ένα από
τα συμπτώματα του Συνδρόμου Πολυκυστικών
Ωοθηκών, το οποίο ευθύνεται πολλές φορές για
τη γυναικεία υπογονιμότητα.
Η τριχοφυΐα ή τριχόπτωση είναι άλλο ένα σημάδι του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών. Έτσι,
μπορεί να παρατηρηθεί εμφάνιση τριχών στο
πρόσωπο, το στήθος, τα χέρια και την πλάτη. Επίσης, η απώλεια μαλλιών πέρα από το φυσιολογικό
ή η αραίωση των μαλλιών μπορεί να συνδέονται
με αναιμία, διαταραχές του θυρεοειδούς, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λπ., καταστάσεις δηλαδή που
εμπλέκονται στην υπογονιμότητα. Σε περίπτωση

Κοινά συμπτώματα
Υπάρχουν επίσης κάποια σημάδια που είναι κοινά σε άνδρες και γυναίκες και αυτά
σχετίζονται με παλαιότερα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα που έχουν αφήσει
τα ίχνη τους, με ανθυγιεινές συνήθειες
(κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ) ή με έκθεση σε τοξικές ουσίες. Όλα
αυτά τα προβλήματα είναι υπαρκτά και πολλά ζευγάρια είναι πιθανόν να μη γνωρίζουν
ότι αντιμετωπίζουν μία κατάσταση που
υπονομεύει την προσπάθεια δημιουργίας
οικογένειας.

ξαφνικής αύξησης του βάρους χωρίς να υπάρχει
αντίστοιχη αύξηση των ημερήσιων θερμίδων στη
διατροφή, θα πρέπει να διερευνηθεί αν και σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών.
Στον άνδρα σημεία υπογονιμότητας είναι τα
προβλήματα στύσης.
Η στυτική δυσλειτουργία κρύβεται πίσω από το
25% των υπογόνιμων ζευγαριών. Τα προβλήματα
στη στύση συνδέονται με πολλούς παράγοντες,
όπως ορμονική δυσλειτουργία, τραυματισμοί,
φάρμακα, κατάθλιψη ή άγχος. Ο πόνος ή πρήξιμο
στους όρχεις, όπως ξαφνικές αλλαγές στους όρχεις από μολύνσεις ή λόγω κήλης, επιδρούν παροδικά στο σπέρμα. Επίσης οι αλλαγές στη σεξουαλική διάθεση. Αν ένας άνδρας διαπιστώσει
ξαφνικές αλλαγές στην ερωτική επιθυμία, αυτό
είναι ένα σημάδι ορμονικού προβλήματος, το
οποίο συνήθως σχετίζεται με τον υποθάλαμο ή
τους αδένες της υπόφυσης. Το ίδιο σύμπτωμα παρουσιάζεται και στους άνδρες που κάνουν κατάχρηση αναβολικών στεροειδών φαρμάκων.

Πρόκειται για τη δυσκολία σύλληψης
με φυσικό τρόπο και επειδή δεν
πρόκειται για νόσημα, οι εκδηλώσεις
της μπορεί να ποικίλλουν από γυναίκα
σε γυναίκα και από άνδρα σε άνδρα
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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

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους οι μέρες αυτές θα
έχουν μία εύνοια στα οικονομικά σας, κυρίως αν πρέπει να διαχειριστείτε χρήματα
των άλλων. Φροντίστε να εξετάσετε έξυπνα
κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που θα
σας γίνουν.

(24/10-21/11)
Επαγγελματικά σχέδια και αλλαγές στην καθημερινότητά σας σας βάζουν να αναθεωρήσετε τα κακώς κείμενα μιας περασμένης κατάστασης. Είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε ή να
εκμεταλλευτείτε τις λίγες μέρες που σας χαρίζουν ξεγνοιασιά.

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς οι συζητήσεις με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα έχουν υπερβολή
και ίσως τάξετε πράγματα που το πιο πιθανόν είναι να μην τα τηρήσετε. Γενικότερα,
αυτό το διήμερο θα σας δώσει μια αισιοδοξία, που πρέπει να διαχειριστείτε με υπευθυνότητα.

Τ

ο πρώτο Σαββατοκύριακο του
Σεπτεμβρίου θα είναι για τους
περισσότερους μία ανέμελη στιγμή, με
την επικοινωνία, τα ταξίδια και τη
διασκέδαση να φτάνουν στην υπερβολή
κάποιες φορές, με τα ζώδια του Παρορμητικού
Σταυρού, (Κριός, Ζυγός, Καρκίνος και
Αιγόκερως), να γίνονται ασυγκράτητa και
επιπόλαιa με τον τρόπο που θα διαχειρίζονται
τις καταστάσεις. Με τη Σελήνη να έχει περάσει
στο ζώδιο του Τοξότη, η τάση για ανεμελιά και
τα τελευταία απόνερα του καλοκαιριού είναι
το στίγμα αυτού του Σαββατοκύριακου.

(23/9-23/10)
Για τους γεννημένους 30/9-1/10 είναι μία πάρα πολύ ευνοϊκή στιγμή, όπου ο Ερμής στο
δικό σας ζώδιο και ο Δίας στο διαμετρικά
απέναντι ζώδιο του Κριού σχηματίζουν την
όψη αντίθεσης. Είστε έτοιμοι για να κάνετε
την υπέρβαση, να συνεταιριστείτε, να ταξιδέψετε και να σπουδάσετε.

(21/5-21/6)
Τα προσωπικά σας αλλά και κάθε δημιουργική σας ικανότητα θα έχουν αρκετή
υπερβολή αυτό το διήμερο. Είστε σε μία
προσωπική και συναισθηματική ικανοποίηση, που είναι αδύνατον να μην περάσετε
όμορφα το Σαββατοκύριακό σας.

(22/11-21/12)
Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, αλλά και
με την αντίθεση του Δία με τον Ερμή, αυτό το
Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο με νέες
γνωριμίες και πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Καρκίνος

(22/12-19/1)
Είναι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, ιδίως
για εσάς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Ανανεωθείτε και φροντίστε να εκμεταλλευτείτε το τελευταίο διάστημα που χαρίζει
το καλοκαίρι την ομορφιά του.

(22/6-22/7)
Είναι η στιγμή που θα νιώσετε γεμάτοι
ικανοποίηση από τα λόγια των άλλων,
ακόμη και αν πρόκειται να σας πουν
υπερβολές και να δείξουν ακραίες συμπεριφορές αγάπης. Το έχετε ανάγκη
και… απολαύστε το.

Λέων

(23/7-22/8)
Ευχάριστο αυτό το Σαββατοκύριακο για
εσάς τα Λιοντάρια του πρώτου δεκαημέρου,
όπου θα βρεθείτε κοντά με αγαπημένα σας
πρόσωπα, θα ταξιδέψετε και θα διασκεδάσετε χωρίς αναστολές.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Τα οικονομικά σας έχουν ανθίσει αρκετά
για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, ενώ θα
πρέπει να αναλογιστείτε τον τρόπο που τα
διαχειρίζεστε, γιατί μάλλον θέλετε να κακομάθετε περισσότερο τον εαυτό σας.

Αιγόκερως

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες να συναντήσετε
αγαπημένα σας πρόσωπα και να χαλαρώσετε σε κάποιο ταξιδάκι. Οι υπερβολές στις
σκέψεις και τα λόγια είναι κάτι που πρέπει
να προσέξετε.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς οι μέρες αυτές είναι αρκετά χαλαρές, με μία τάση να ξοδεύετε αρκετά χρήματα για την προσωπική σας ευχαρίστηση. Χαλαρώστε αυτό το διάστημα, γιατί
από ό,τι δείχνουν οι καταστάσεις, το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ.
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#ELLI
Ο πρωθυπουργός
θα ανακοινώσει
μία σειρά ακόμα
από μέτρα για
τους οικονομικά
ευάλωτους, δεν
θα διολισθήσει,
ωστόσο, σε
λαϊκίστικους
δρόμους

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Το δύσκολο στοίχημα
του Κ. Μητσοτάκη

Σ

την αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ,
αυξάνεται κατακόρυφα το ενδιαφέρον
της κοινωνίας για τα μέτρα στήριξης
που θα περιλαμβάνει το «καλάθι». Είναι απολύτως λογικό, καθώς το κλίμα που έρχεται από την
Ευρώπη και η ακρίβεια στα καταναλωτικά αγαθά που ήδη καταγράφεται στο καλάθι της νοικοκυράς «μπολιάζουν» με ισχυρές δόσεις ανησυχίας τους πολίτες.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στην τριετή διακυβέρνησή του, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που δεν θα χωρούσαν ούτε στους χειρότερους εφιάλτες ενός πολιτικού. Από την έξαρση
της τουρκικής προκλητικότητας και την πρωτόγνωρη πανδημία που λύγισε ολόκληρο τον πλανήτη, μέχρι τη σημερινή, πρωτοφανούς έντασης
οικονομική και ενεργειακή κρίση, ως αποτέλεσμα της μετωπικής σύγκρουσης Δύσης - Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Και όχι μόνο κατάφερε ο πρωθυπουργός να
κρατήσει όρθια την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα
επανέφερε με σταθερά βήματα και επιδέξιες
κινήσεις την οικονομία της χώρας σε τροχιά
ανάπτυξης και αυτονομίας, απεγκλωβισμένη,
πλέον, από τη θηλιά της ενισχυμένης εποπτείας.
Μόλις προ ολίγων ημερών, μιλώντας στο
υπουργικό του συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης
έσπευσε να στείλει μήνυμα αυτοσυγκράτησης
και σύνεσης προς πολλαπλές κατευθύνσεις.
Γιατί το έπραξε; Μα, είναι προφανές. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθέναν τις

προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους με τους
οποίους είναι αντιμέτωπα όλα ανεξαιρέτως τα
ευρωπαϊκά κράτη, αν δεν συμφωνηθούν και
προωθηθούν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας για
τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών. Για αυτό και επιμένει εδώ και καιρό προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος εκ
των καθηκόντων του να χαράσσει πολιτική και
να υλοποιεί πολιτικές όχι στιγμιαία, αλλά με τη
ματιά του στο μέλλον. Η ιστορία δείχνει ότι όσοι
δεν λειτούργησαν έτσι, επέφεραν δεινά στις
κοινωνίες τους. Και εμείς το βιώσαμε ως χώρα.
Η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα μεγάλο στοίχημα: την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, που
θα σημάνει την οριστική επιστροφή της στην οικονομική κανονικότητα.
Για να κερδηθεί, χρειάζονται «χειρουργικές
κινήσεις», διότι, πέραν των επιπλέον αναγκών
που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση, είναι ήδη
παρούσα στην πολιτική σκηνή η ακραία τοξικότητα. Και από την τοξικότητα δεν κερδίζει κανείς. Ούτε οι πολίτες ούτε οι πολιτικοί ούτε η
ίδια η χώρα.
Προφανέστατα, η τσέπη κρίνει τις εκλογές.
Με την ευρεία έννοια, όμως. Όχι στιγμιαία και
φωτογραφικά. Και το έχει αποδείξει η πρόσφατη ιστορία. Όσα πακέτα και αν δώσει ένας ηγέτης στο παραπέντε, αν δεν έχει «χτίσει» ένα γερό οικοδόμημα, θα κριθεί για την έλλειψη διορατικότητας, την κοντόφθαλμη και ιδιοτελή
στρατηγική του.
Η σημερινή κυβέρνηση «έχτισε» με μεθοδι-

κότητα τα νέα θεμέλια της οικονομίας και τις
άμυνές της στις διεθνείς πιέσεις. Ταυτόχρονα,
άπλωσε δίχτυ προστασίας στην κοινωνία, το
ισχυρότερο και πιο πλατύ στην ΕΕ. Η πρόσφατη
έρευνα του Ινστιτούτου Bruegel αποδεικνύει
του λόγου το αληθές. Η Ελλάδα έχει διαθέσει τα
περισσότερα χρήματα ως ποσοστό του ΑΕΠ της
και συγκεκριμένα το 3,7% για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σημαντικά περισσότερα αναλογικά από όσα η Γερμανία (1,7% του
ΑΕΠ της), η Ιταλία (2,8% του ΑΕΠ της) κ.ά. Επίσης, αύξησε μέχρι σήμερα δύο φορές τον κατώτατο μισθό.
Ήδη, μοίρασε άλλα δύο δισ. τον Σεπτέμβριο
για την επιδότηση του ρεύματος. Και θα συνεχίσει να το πράττει, καθώς τα έσοδα από τον τουρισμό και τον ΦΠΑ πηγαίνουν ανέλπιστα καλά έργο και αυτό της κυβέρνησης.
Επίσης, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μία
σειρά ακόμα από μέτρα για τους οικονομικά
ευάλωτους, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις,
τους συνταξιούχους, τους νέους.
Δεν θα διολισθήσει, ωστόσο, σε λαϊκίστικους
δρόμους. Θα παραμείνει στη λεωφόρο που
οδηγεί στην απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, η
οποία έχει αυτονόητη σημασία για την ελληνική
οικονομία, αλλά φέρνει και ένα νέο περιβάλλον,
στο οποίο θα πρέπει να πατάει γερά στα πόδια
της, καθώς τότε θα απολέσει τη δυνατότητα να
δανείζεται με το ειδικό προνομιακό καθεστώς
που της διασφάλισαν οι εξαιρέσεις της ΕΚΤ και
της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.
Κοντός ψαλμός.

