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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Ερντογάν έχει
παρασύρει όλο
το πολιτικό σύστημα
της Τουρκίας
στον αναθεωρητισμό

Εκλογές στην Τουρκία:
Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη

Η

πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της τουρκικής εταιρείας MetroPOLL για τα εσωτερικά της Τουρκίας δείχνει ότι ο Ταγίπ
Ερντογάν φαίνεται να χάνει στον 2ο γύρο
των προεδρικών εκλογών από όλους τους υποψηφίους που θα σταθούν απέναντί του, αλλά, παρ’ όλα
αυτά, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφανίζεται ως ο
μόνος «ηγέτης» που μπορεί να βγάλει την Τουρκία
από την κρίση...
Ενώ ο Ερντογάν πηγαίνει στις εκλογές σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που δημιούργησε ο
ίδιος, παραδόξως μπορεί να θεωρηθεί ως ο μόνος
ηγέτης που μπορεί να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Σε
αυτό το σημείο φαίνεται ότι συνολικά η αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν μπορεί να βρει μια περπατησιά
που θα ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό, καθώς οι
εθνικιστικές κορόνες που εκτοξεύει εναντίον του
Ταγίπ Ερντογάν μάλλον λειτουργούν υπέρ του ως
βούτυρο στο ψωμί του. Ο Τούρκος πρόεδρος με
τούτα και με εκείνα έχει καταφέρει να στρέψει την
πολιτική ατζέντα από τα οικονομικά προβλήματα
στα εθνικά, συγκεκριμένα στην αναθεωρητική επέκταση της χώρας του προς δυσμάς. Για αυτό τον λό-
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γο και οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να μετρήσουν ή να ζυγίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσέλθουν οι Τούρκοι στις κάλπες.
Αυτό που σίγουρα τρομάζει τον Ερντογάν και αυξάνει κατακόρυφα τη ρητορική του είναι βεβαίως τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία εμφανίζουν να χάνει με
οποιονδήποτε αντίπαλο στον 2ο γύρο, ακόμη και με
τον Κιλιντσάρογλου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν
πληροφορίες του τουρκικού «Τ24», η τουρκική εταιρεία δημοσκοπήσεων MetroPOLL πραγματοποίησε
τη σφυγμομέτρηση σχετικά τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, καθώς η ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας κλιμακώνεται.
Στην ερώτηση προς τους Τούρκους πολίτες «Πιστεύετε ότι η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
τον τελευταίο μήνα αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας ατζέντας για τις εκλογές;» το 51,5% απάντησε
«ΝΑΙ» και το 26,2% απάντησε «ΟΧΙ». Αυτό δείχνει ότι η
πλειοψηφία των Τούρκων (51,5%) πιστεύει ότι η ένταση με την Ελλάδα είναι προεκλογική τακτική της κυβέρνησης Ερντογάν.
Στην ερώτηση «Είναι φίλος ο ελληνικός λαός ή εχθρός;» το 64% απάντησε ότι ο ελληνικός λαός είναι φί-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου,
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

λος. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάγνωση των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας δημοσκόπησης προφανώς κρύβει «παγίδες», αφού μπορεί να
δείχνει ότι ο τουρκικός λαός αντιλαμβάνεται τα πολιτικά τερτίπια του Ερντογάν, ο οποίος πουλάει «τρόπαια»
αναθεωρητισμού και αύξησης συνόρων, όμως έχει
παρασύρει προς αυτή την κατεύθυνση όλο το πολιτικό
σύστημα στη γείτονα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως θετική εξέλιξη, αφού είναι απολύτως βέβαιο ότι και οι άλλοι υποψήφιοι θα μπουν σε μια διαδικασία πλειοδοσίας επιθετικότητας έναντι της Ελλάδας. Αφήστε, δε, που οι περισσότεροι εκ των αντιπάλων του είναι χειρότεροι από τον Ερντογάν σε επίπεδο
εθνικιστικών εξάρσεων και επιθετικής ρητορικής.
Επίσης, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Ερντογάν
δεν θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα, ακόμη και αν
δεν καταφέρει να συντρίψει τους αντιπάλους του. Είναι πιο εύκολο να τους απορροφήσει μέσω μιας κυβέρνησης συνεργασίας και ειδικά όσους σήμερα
χρησιμοποιεί ως... λαγούς για τη «Γαλάζια Πατρίδα».
Αφήστε που οι περισσότεροι είναι χειρότεροι από τον
Ερντογάν.
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Υ

στερα από ένα πυκνό σε πολιτικά
γεγονότα -όσο και ακανθώδες
για το Μέγαρο Μαξίμου- χρονικό
διάστημα από τις αρχές Αυγούστου έως το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει το βλέμμα
του στην τελευταία στροφή πριν από το κρίσιμο εκλογικό ραντεβού του 2023, όπως
προσδιορίζεται από τον ίδιο σε όλες ανεξαιρέτως τις τοποθετήσεις του, έχοντας ως
ύψιστη προτεραιότητα την απρόσκοπτη
προώθηση του κυβερνητικού έργου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μάχη του χειμώνα
που καταλήγει στις κάλπες
Οι εντολές
Μητσοτάκη
στους
υπουργούς
να μείνουν
μακριά από
την τοξικότητα

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Οι σχετικές εντολές - προτεραιότητες για
το προσεχές εξάμηνο δόθηκαν στους
υπουργούς κατά την τελευταία συνεδρίαση
του υπουργικού συμβουλίου με την επισήμανση πως η προσπάθεια του κυβερνητικού
σχήματος δεν πρέπει, υπό το βάρος ενός τοξικού πολιτικού κλίματος, να κοπάσει. Άλλωστε, η διαβεβαίωση από τη ΔΕΘ ότι δεν
επίκειται ανασχηματισμός έως τις εκλογές
είχε πέραν όλων των άλλων και τη στόχευση
να μην αφήσει σε κανέναν τη δικαιολογία
του αντιπερισπασμού, ώστε όλα τα υπουργεία να έχουν… παραδοτέα εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Ανάχωμα στην ενεργειακή ακρίβεια
Άπαντες στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για έναν πολύ «σκληρό χειμώνα»,
όπως τόνισε κατά τη χθεσινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο φόντο της συνεχιζόμε-

νης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
που εκτοξεύει τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Και ενόσω το ευρωπαϊκό
debate καλά κρατεί γύρω από την ούτως
ή άλλως καθυστερημένη παρέμβαση της
ΕΕ στο ράλι των ενεργειακών τιμών διεθνώς, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει το σχέδιο
στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
με κεντρικούς άξονες τις ήδη ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες για την εξουδετέρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος και για την ανακύκλωση των
υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις κυοφορούμενες παρεμβάσεις στη διεθνή τιμή του
φυσικού αερίου στην αντλία και στο σχε-

τικό επίδομα όσον αφορά στο πετρέλαιο
θέρμανσης. Όπως τονίζουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, το πακέτο της
ΔΕΘ, συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ,
αποτελεί μετρήσιμο αντίβαρο στη λαίλαπα της ενεργειακής κρίσης, ωστόσο οι
αβεβαιότητες ως προς τη διάρκεια και
την ένταση του «φαινομένου» υποχρεώνουν το Μέγαρο Μαξίμου να κρατά εφεδρείες.

Κινητικότητα στην Ευρώπη
Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές με
γνώση των ζωηρών ευρωπαϊκών διεργασιών τονίζουν πως οι επόμενες εβδομάδες
-έως την τακτική Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες το διήμερο 20-21 Οκτωβρίου με εν-

διάμεσο σταθμό την άτυπη Σύνοδο της
Πράγας στις 6 και 7 Οκτωβρίου- αναμένονται ιδιαιτέρως κρίσιμες ως προς την τελική
μορφή του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών διεθνώς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεισέφερε
στον δημόσιο διάλογο με συγκεκριμένες
προτάσεις για το θέμα από τον περασμένο
Μάρτιο, επιμένει στην υιοθέτηση του μέτρου της επιβολής πλαφόν στη διεθνή τιμή
του φυσικού αερίου και όχι αποκλειστικά
στο ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ επιμένει και
για την αναγκαία, κατά πολλούς, αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από
αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Προφητεία» Μητσοτάκη για τα ρούβλια από τη Μόσχα
«Δεν θα επιτρέψουμε σε όσους καραδοκούν εντός και
εκτός Ελλάδος να εκτρέψουν την πορεία. Γνωρίζω επίσης
πως υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν αδύναμες κυβερνήσεις και αυτές που δεν αντέχουν τον δρόμο της δυτικής
φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα δεν θα αναστηθούν τα λιμάνια που κάποτε κάποιοι ζητούσαν ρούβλια και
δραχμές, δεν θα χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ από ξένα συμφέροντα». Στη συγκεκριμένη αποστροφή του πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής στην πρώτη κοινοβουλευτική σύγκρουση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων παραπέμπουν κυβερνητικές πηγές, την οποία συνδέουν με τις επερχόμενες αποκαλύψεις για τον ρόλο του
ρωσικού χρήματος στα εσωτερικά της χώρας.
Οι αποκαλύψεις ότι η Ρωσία του Πούτιν ξόδεψε κρυφά πάνω από 300 εκατ. δολάρια για να στηρίξει πολιτικούς και κόμματα σε τουλάχιστον 20 κράτη από το 2014,
με στόχο να αποσταθεροποιήσει τη Δημοκρατία και στην

Ευρώπη, ήδη αναστατώνουν σειρά κρατών σε όλον τον
κόσμο.
Και ενώ αυξάνονται οι τριγμοί διεθνώς για τις «ρωσικές εξαγορές πολιτικών», οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μοιραστούν πληροφορίες με τις
χώρες που αποτέλεσαν στόχους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post», «η Μόσχα σχεδίαζε να δαπανήσει και άλλα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της μυστικής εκστρατείας για την προώθηση διεθνώς πολιτικών δυνάμεων που θεωρούνται ευθυγραμμισμένες με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου».
Αν και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ παρακολουθούν εδώ και χρόνια τις προσπάθειες της Ρωσίας να
ασκήσει επιρροή στα εσωτερικά άλλων χωρών, η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με εντολή ανώτε-

ρου αξιωματούχου της κυβέρνησης Μπάιντεν το καλοκαίρι, στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία.
Στο σχετικό ντοκουμέντο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
κατονομάζονται, σύμφωνα με τους «New
York Times», δύο άνδρες: ο Γεβγκένι
Πριγκόζιν και ο Αλεξάντερ Μπαμπάκοφ,
στενοί συνεργάτες του Πούτιν, ως άμεσα εμπλεκόμενοι στην εκστρατεία πολιτικού επηρεασμού τρίτων χωρών.
Αναφέρεται ότι οι Ρώσοι πλήρωναν
πολιτικούς με διάφορους τρόπους -σε
σκληρό συνάλλαγμα τοις μετρητοίς, σε
κρυπτονομίσματα, με ηλεκτρονικές μεταφορές κονδυλίων και με δώρα πολυτελείας. Ένα ευρύ
δίκτυο κρατικών επιχειρήσεων, think tanks και άλλων
ιδρυμάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να συσκοτίζεται η προέλευση των χρημάτων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το φτάνει
στα άκρα η Άγκυρα

Ε

κτός ορίων σε όλα τα επίπεδα
οδηγεί την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα με
τη συνδρομή των γνωστών φιλοτουρκικών κύκλων, κλιμακώνοντας την επιθετικότητά της με συνεχόμενες υπερπτήσεις και παραβιάσεις, παράνομες Navtex
αλλά και προκλητικές αναφορές.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Τα τελευταία 24ωρα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιδίδονται ακόμη και
σε μεταμεσονύκτιες υπερπτήσεις, με το
τουρκικό επιτελείο να επιχειρεί να δώσει
υπόσταση στις απειλές ότι «θα έρθουν ένα
βράδυ ξαφνικά». Στο στόχαστρο των τουρκικών drones βρέθηκε τα ξημερώματα της
Παρασκευής η Κίναρος, με την υπερπτήση
να σημειώνεται στις 3.32 το πρωί, ενώ ήταν
η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα που τα τουρκικά UAV πετούσαν πάνω από ελληνικά νησιά.
Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση εντυπώσεων
και για να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τη
θερμοκρασία των ήδη «καυτών» νερών του
Αιγαίου, οι Τούρκοι εξέδωσαν άλλη μια παράνομη Navtex για το «Τσεσμέ» στα ανοιχτά
μεταξύ Λήμνου και Ίμβρου. Να σημειωθεί
ότι σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται και η Navtex του πλωτού γεωτρύπανου «Αμπντούλ

Χαμίτ Χαν» που βρίσκεται στην Αττάλεια, με
τα μηνύματα που έρχονται από την άλλη
πλευρά του Αιγαίου να μιλούν για ενδεχόμενη μετακίνηση του πλοίου εντός της
κυπριακής ΑΟΖ.
Ο αντιπρόεδρος του ΑKP Νουμάν Κουρτουλμούς, κλιμακώνοντας τη ρητορική της έντασης
από την τουρκική πλευρά,
απείλησε ευθέως τη χώρα μας
ότι θα γίνει... Ουκρανία. «Όπως
κάποιοι χάιδεψαν την πλάτη της
Ουκρανίας και δημιούργησαν περιβάλλον σύγκρουσης με τη Ρωσία, τώρα με τον
ίδιο τρόπο χαϊδεύουν την πλάτη της Ελλάδας
και της λένε “είσαι λιοντάρι, είσαι τίγρης”».
Είχε προηγηθεί το ανθελληνικό κρεσέντο
του αντιπροέδρου της Τουρκίας Φουάτ
Οκτάι, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ απείλησε και με
πόλεμο την Ελλάδα: «Βλέπουμε τον Μητσοτάκη να μας λέει να μην έρθουμε βράδυ αλλά τη μέρα. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι αν
η Τουρκία αντιδράσει στο Αιγαίο και δείξει
την αποφασιστικότητά της, ούτως ή άλλως η
μέρα της Ελλάδας θα γίνει νύχτα».

Παραχαράσσουν την Ιστορία
Και σε ρητορικό επίπεδο όμως οι Τούρκοι
συνεχίζουν να δυναμιτίζουν το κλίμα, μην
παίρνοντας χαμπάρι τα μηνύματα της Αθήνας αλλά και εκείνα των Βρυξελλών - Παρισιού. Το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος
παραχαράσσει την ιστορική αλήθεια, προσβάλλοντας τη μνήμη χιλιάδων Ελλήνων

«Επίθεση» με υπερπτήσεις,
Navtex και παραχάραξη
της Ιστορίας με τις πλάτες
του Στόλτενμπεργκ

σφαγιασθέντων στα μικρασιατικά παράλια.
«Μέσω μη ρεαλιστικών και παράλογων δηλώσεων και δραστηριοτήτων των ελληνικών
Αρχών στο όνομα της “μικρασιατικής
καταστροφής”, προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει την
ήττα του ελληνικού στρατού κατά την εισβολή στην Ανατολία
πριν από εκατό χρόνια και τα
βάρβαρα εγκλήματα που διέπραξε κατά της ανθρωπότητας,
για να διαστρεβλώσει τα ιστορικά
δεδομένα και να παραπλανήσει τη δική
της κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα»,
αναφέρει η κατάπτυστη ανακοίνωση.

Νέα μπαμπεσιά Στόλτενμπεργκ
Στον γνώριμο τόνο, ο φιλότουρκος γγ του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κράτησε και πάλι
ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία: «Και οι δύο, η Ελλάδα και η Τουρκία, είναι πολύτιμοι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. Έχουν υπάρξει μέλη αυτής της Συμμαχίας για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες
και συμβάλλουν στην κοινή μας ασφάλεια.
Υπάρχουν κάποιες διαφορές, κάποιες διαφωνίες και φυσικά το μήνυμά μας είναι ότι
αυτές οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν με
διπλωματικά μέσα», ενώ «θυματοποίησε»
την Τουρκία λέγοντας πως «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο σύμμαχος του
ΝΑΤΟ που έχει υποφέρει περισσότερο από
τρομοκρατικές επιθέσεις και λαμβάνουμε
σοβαρά υπόψη τις εκφραζόμενες ανησυχίες σχετικά με αυτές τις απειλές».

Στην Εσθονία
ο ΑΓΕΕΘΑ
Η Ελλάδα εξακολουθεί να
ενισχύει τη θέση της στη
διεθνή κοινότητα αναδεικνύοντας παράλληλα την
επιθετική συμπεριφορά και
την αναθεωρητική πολιτική
της Τουρκίας. Για τις προκλήσεις των γειτόνων θα
ενημερώσει τους ομολόγους
του ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, στο πλαίσιο της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο
Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων που διοργανώνεται στο
Ταλίν της Εσθονίας.

Πρόεδρος Πομάκων: «Ο Ανδρουλάκης μιλούσε συχνά με τους μουσουλμάνους βουλευτές του»
Στην αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ παρακολουθούνταν επειδή το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει δύο μουσουλμάνους βουλευτές στη Θράκη, τους Ιλχάν

Αχμέτ στη Ροδόπη και Μπαρχάν Μπουράν στην Ξάνθη, προχώρησε ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων
Αχμέτ Ιμάμ στο ENA Channel της Ξάν-

θης. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε και τον
ρόλο που έπαιξαν στην εκλογή του ψευτομουφτή πρόσφατα: «“Να ψηφίσετε τον
ψευτομουφτή», έλεγαν τη μία, “να μην

τον ψηφίσετε”, έλεγαν την άλλη! Είναι
βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου
αυτοί ή του τουρκικού;», διερωτήθηκε ο
κ. Αχμέτ.
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KENTΡΙ

Αντιδρούν στην ανάπλαση της Πατησίων - Κύπρου
Στη γωνία Πατησίων και Κύπρου ανάμεσα σε Κυψέλη και Πατήσια υπάρχει ένα παρατημένο -επί χρόνια- στη μοίρα του πάρκο με μια παιδική χαρά για
κλάματα. Έρχεται ο Δήμος Αθηναίων και σχεδιάζει
μια μεγάλη ανάπλαση με υποδομές, μονοπάτια,
πέργκολα, νέα φυτά και νέο φωτισμό. Και βρίσκονται
οι εργαζόμενοι του Δήμου αντιμέτωποι με τον παραλογισμό και μια χούφτα «επαγγελματίες» της αριστε-

ρής αντίδρασης που θέλουν να στερήσουν από τους
ανθρώπους της γειτονιάς τη δυνατότητα να έχουν
έναν χώρο αξιοπρεπή, καθαρό και φροντισμένο.
Άφησαν τα Εξάρχεια και τον Λόφο Στρέφη και μεταφέρουν την… επαναστατική τους γυμναστική Πατησίων και Κύπρου γωνία. Νομίζοντας ότι κάνουν πολιτική ζημιά στον Μπακογιάννη, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν πτοείται…

Το γεύμα του Σιμόπουλου
με τα φαγκριά
Επαφές με Λίβανο
και Καζακστάν
Στη Βηρυτό βρέθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης για θέματα διασποράς, αφού στον
Λίβανο ζουν πολλοί Έλληνες. Η αλήθεια είναι, ότι τα τελευταία χρόνια η
εξωτερική πολιτική είχε αφήσει τον
Λίβανο στην αγκαλιά της Τουρκίας,
ενώ δεν έπρεπε. Τώρα πάει να διορθωθεί. Όπως επίσης και η συνάντηση
που έγινε στο υπουργείο Εξωτερικών
μεταξύ του Κατσανιώτη και του πρέσβη του Καζακστάν, η οποία προετοίμασε το ταξίδι που θα κάνει σε λίγες
μέρες ο Νίκος Δένδιας στο Νουρσουλτάν. Η Ελλάδα θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές που η
Τουρκία έχει δυνατές βάσεις.

Προχωράει το θέμα
για τα ιπποειδή
Το ζήτημα της κακομεταχείρισης
των ιπποειδών έγινε και θέμα στη
συνέντευξη της ΔΕΘ, αλλά η αλήθεια
είναι ότι έχουν προχωρήσει πολλά.
Καταρχάς, υπάρχει πλέον ηλεκτρονική ταυτοποίηση όλων των ιπποειδών και έτσι γνωρίζουμε σε ποιον
ανήκει το κάθε ζώο. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης έχουν έρθει σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη για να τους μεταβιβάζουν
τις καταγγελίες (διότι γίνονται στην
Ασφάλεια), ενώ και οι κτηνίατροι
έχουν πάρει εντολή να βλέπουν αυτά
τα περιστατικά κακομεταχείρισης
κατά προτεραιότητα.

ΑΞΙΖΕΙ…
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του
Χρήστου Τριαντόπουλου στο ζήτημα των αποζημιώσεων για τους
πυρόπληκτους της Αττικής (Μέγαρα), της Πεντέλης, της Λέσβου
(Βρίσα) και της Ηλείας (Κρέστενα), οι οποίοι είχαν
πληγεί από τις
πρόσφατες
πυρκαγιές
του καλοκαιριού στις
παραπάνω
περιοχές.
Έτσι, λοιπόν,
άνοιξε η πλατφόρμα arogi.gov.gr
της πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδρομής για τους
πυρόπληκτους.

Στη Γλασκόβη
ο Σταϊκούρας

Μ

άθαμε εκ των υστέρων για ένα σούπερ γεύμα που έγινε στην ταβέρνα
«Ο Γιάννης» στην Καλαμαριά τις μέρες που ήταν στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Οργανωτής ο Σταύρος Σιμόπουλος, βουλευτής ΝΔ στη Α’
Θεσσαλονίκης, ο οποίος, έμαθα, έχει μεγάλο κύκλο υποστηρικτών
στους ψαράδες του νομού. Έτσι, για να τον ευχαριστήσουν του οργάνωσαν ένα τραπέζι με τεράστια φαγκριά και άλλα θαλασσινά. Εκεί βρέθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός Σίμος Κεδίκογλου, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης
Χριστιάνα Καλογήρου και ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι ψαράδες περιποιήθηκαν την
κυρία Ζαχαράκη και για άλλο λόγο. Βρήκαν διέξοδο να μεγαλώσουν το εισόδημά
τους με το πρόγραμμα αλιευτικού τουρισμού.

Κόλλησαν Covid
Μαθαίνω ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τουλάχιστον τέσσερις υπουργοί
της κυβέρνησης Μητσοτάκη κόλλησαν Covid 19. Ένας από αυτούς είναι ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης
Παπαδόπουλος. Ήταν αναπόφευκτοι οι συνωστισμοί…

Στη Γλασκόβη βρέθηκε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για να
μιλήσει σε φοιτητές και καθηγητές στο
Adam Smith Business School και να
αναλύσει το σχέδιο ανάπτυξης που
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 2019
και μετά. Απαρίθμησε όλες τις μεταρρυθμίσεις και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του υπουργείου που έχουν δημιουργήσει υψηλή ανάπτυξη για την Ελλάδα και μάλιστα εν μέσω παγκοσμίων
κρίσεων, πανδημίας και ενέργειας.
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Η στήριξη
στον «Μπένι»

Τι κρατώ από τη συνέντευξη του προέδρου
Νίκου στη ΔΕΘ; Τη μεγάλη υποστήριξη που
έδωσε στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο Νίκος
Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη ΝΔ πως πάει
να βγάλει και τον Βενιζέλο... Συριζαίο και
πρόσθεσε πως «ο Βενιζέλος πάλεψε για να
στηθεί όρθια η Ελλάδα» και «είναι συνεπής
και δημοκράτης», ενώ κατέληξε πως δεν
τίθεται θέμα «σύγκρισης Βενιζέλου - Γεραπετρίτη». Καλέ, μέχρι χθες δεν μιλούσαν
ούτε στο τηλέφωνο αυτοί οι δύο… Τι έγινε
τώρα; Φοβήθηκε ο Νίκος μην του πάρει τον
«Μπένι» ο Αλέξης; Ή μήπως ο Νίκος χρωστάει πολλά στον Βαγγέλη, αφού ο τελευταίος τον έμπασε στους μηχανισμούς του
ΠΑΣΟΚ και έστησε με την ατζέντα του Βαγγέλη δίκτυο σε όλη την Ελλάδα για να βγει
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ;

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Μεταξύ άλλων στελεχών η Νίκη Κεραμέως
πηγαίνει νωρίτερα στις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην προετοιμασία της επίσκεψης του
πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Θα βρεθεί λοιπόν
στις ΗΠΑ για να εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στην έναρξη της
Συνόδου του ΟΗΕ,
που φέτος έχει ως
θέμα τον μετασχηματισμό της
Παιδείας. Η
υπουργός Παιδείας θα λειτουργήσει ως
προπομπός της
επίσκεψης Μητσοτάκη και μάλιστα προγραμματίζεται να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη θεματική
του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης ως επικεφαλής από κοινού με τη
Σιγκαπούρη.

Χρονικό του Χρόνου
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Ο «ενδιάμεσος»
δημοσιογράφος που
ψάχνει ο Τσίπρας

Ε

πειδή τα ψέματα και τα fake news
τα αντιπαθώ οικτρά και επειδή
πάντα έχω καλό ρεπορτάζ, οφείλω
να σημειώσω ότι επικοινωνία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη
δεν υπάρχει. Το καταγράφω επειδή διαβάζω
διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας,
δήθεν ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί μιλούν
μεταξύ τους κ.λπ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ακόμη και τώρα που με αφορμή την υπόθεση
των υποκλοπών Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη έχουν έρθει πολύ κοντά, τέτοιου είδους δίαυλος επικοινωνίας δεν υφίσταται. Πίσω από τις κουίντες γίνονται κάποιες «επιφανειακές» επαφές, αλλά επικοινωνία των αρχηγών δεν υπάρχει καμία. Αυτό
που υπάρχει είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναζητά κάποιο πρόσωπο που να ξέρει καλά τον
Ανδρουλάκη και να μπορεί να του μιλήσει -αν
και εφόσον προκύψει ανάγκη- ευθέως. Και
το πρόσωπο αυτό, όπως μαθαίνω, δεν θα
προέρχεται από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από
τον σκληρό πυρήνα των στελεχών. Για την
ακρίβεια, μαθαίνω ότι υπάρχει δημοσιογράφος, ο οποίος διαβεβαίωσε τον Αλέξη: «Πρόεδρε, εγώ τα λέω καλά με τον Νίκο».

ΚΕΝΤΡΙ
Το σλόγκαν
του υπουργού...
Κάθε μέρα όλο και κάτι νέο μαθαίνω για
ορισμένους (ευτυχώς λίγους) υπουργούς της
κυβέρνησης. Φαντάζομαι, κάποια από αυτά
θα τα μάθουν και στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε, «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον», όπως
έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ένας
μεγάλος παίκτης της αγοράς με ρώτησε αν
ξέρω το σλόγκαν ενός συγκεκριμένου
υπουργού της κυβέρνησης που απασχολεί
συχνά πυκνά την επικαιρότητα. «Όχι», του
λέω, «για πείτε μου». «Ααα εμείς στην επιχειρηματική πιάτσα τον λέμε “ο κύριος φρόντισε
να είμαι στο έργο”», μου λέει ο γνωστός οικονομικός παράγοντας και συνομιλητής μου.
Αυτή είναι η προϋπόθεση που βάζει σε όσους
ασχολούνται με έργα: «Θα το εγκρίνω το έργο,
αλλά φροντίστε να είμαι στο έργο…». Εδώ
κολλάει η ατάκα από την ταινία με τον Μαυρογυαλούρο: «Είμεθα οι άνθρωποι των έργων».

Η ψύχωση με
τις δημοσκοπήσεις
Στην Κουμουνδούρου βρίσκονται πάλι σε παραληρηματική ψύχωση με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί άραγε; Να σας πω… Τις επόμενες
μέρες αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας μια σειρά δημοσκοπήσεων που «μέτρησαν» και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη
Θεσσαλονίκη. Δείχνουν λοιπόν περαιτέρω
βελτίωση της Νέας Δημοκρατίας, στασιμότητα
στον ΣΥΡΙΖΑ και απειροελάχιστα οφέλη για το
ΠΑΣΟΚ. Με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να κυμαίνεται στο 8,5%. Άλλες δίνουν
την ψαλίδα πάνω από 9 μονάδες! Καταλάβατε
τώρα γιατί οι «σύντροφοι» της Κουμουνδούρου αποφάσισαν να αρχίσουν πάλι τη λάσπη
εναντίον των εταιρειών δημοσκοπήσεων;
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπο

Ο Ρουμπάτης
«καίει» τον ΣΥΡΙΖΑ
Τους έκαψε τους ανθρώπους ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ
στην Εξεταστική. Η ιστορία αυτή με την παρακολούθηση
του Πιτσιόρλα και του Σαγιά έχει μουδιάσει και τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, που διατυπώνουν έντονο προβληματισμό -σε
ιδιωτικές συζητήσεις- για τη σκοπιμότητα της πράξης.
Ο δε Ρουμπάτης τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι, ότι ενημέρωνε τον Αλέξη Τσίπρα για την παρακολούθηση του κολλητού του φίλου, του Στέργιου. Μα να παρακολουθεί τον κολλητό του και να λέει ότι δεν ήξερε τίποτα;

Σιγή ιχθύος από Τσίπρα
και Ανδρουλάκη
Μεγάλωσαν
ο Αλέξανδρος
και η Αλίκη...
Μεγάλωσαν τα παιδιά του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή
και είναι στην κυριολεξία δύο άγγελοι, και ο Αλέξανδρος και η Αλίκη. Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους βρέθηκαν με
τη μητέρα τους στο Ηρώδειο σε μια
φιλανθρωπική συναυλία αφιερωμένη στη Μελίνα Μερκούρη.
Στις πρώτες σειρές των καθισμάτων στο Ηρώδειο βρέθηκαν η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή, η
Νατάσα Παζαΐτη, και τα δίδυμα
παιδιά τους, ο Αλέξανδρος και η
Αλίκη Καραμανλή.
Εκεί συνάντησαν την Ντόρα
Μπακογιάννη με την οποία αντάλλαξαν έναν σύντομο και θερμό χαιρετισμό. Ο Αλέξανδρος και η Αλίκη
Καραμανλή, φοιτητές πλέον, κάθισαν ανάμεσα στο πλήθος και απόλαυσαν τη συναυλία-αφιέρωμα
στη γυναίκα-σύμβολο που άφησε
το αποτύπωμά της στη σύγχρονη
ιστορία της Ελλάδας. Η κόρη του
Κώστα Καραμανλή σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο γιος του
Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Υπουργοί στα θρανία
Είδα τη φωτογραφία και σάστισα…
Δύο υπουργοί ξανά στα θρανία. Πρόκειται για τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τον
Νότη Μηταράκη, οι οποίοι έγιναν για
μια μέρα «μαθήτρια» και «μαθητής»
στο νέο τμήμα Ηλεκτρολόγων της Χίου.
Πρόκειται για ένα Ναυτικό Επαγγελματικό Λύκειο, το οποίο μάλιστα εγκαινίασε η υφυπουργός Εργασίας και με την
ευκαιρία κάθισε στο θρανίο και παρακολούθησε το πρώτο μάθημα.

ΑΞΙΖΕΙ...

Τ

ον Χουσεΐν Ζεϊμπέκ θα τον διώξει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ή έπαθαν... Ανδρουλάκη στην Κουμουνδούρου; Ο μουσουλμάνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απασχόλησε και πάλι τα
φώτα της δημοσιότητας με αφορμή την
εκλογή ψευτομουφτή στην Ξάνθη, έδωσε
συνέντευξη στην τουρκική τηλεόραση
και έσπευσε να διαβεβαιώσει τους συνομιλητές του ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της τουρκικής
(έτσι την αποκάλεσε) μειονότητας στη
Δυτική Θράκη! Στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε είδαν
ούτε άκουσαν τίποτα. Όπως και στο ΠΑΣΟΚ με τον δικό τους βουλευτή τον
Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος επίσης είπε
τα ίδια προ ημερών… Οι άνθρωποι έχουν
ξεπεράσει κάθε όριο.

Φωτογραφίζονται με την ημισέληνο,
πηγαίνουν σε γεύματα Τούρκων αξιωματούχων, δηλώνουν συμπαραστάτες και
μέλη της «Συμβουλευτικής Επιτροπής
της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής
Θράκης», δηλώνουν ανοικτά ότι δεν τους
καλύπτει η Συνθήκη της Λωζάννης, ομιλούν συνεχώς για τουρκική μειονότητα
και δεν τους αγγίζει κανείς.
Ούτε ο κ. Ανδρουλάκης ούτε ο κ. Τσίπρας. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου θα
μπορούσαν να λένε τέτοιες ιστορικές
ανακρίβειες και ανοησίες και θα παρέμεναν στις θέσεις τους οι μουσουλμάνοι
βουλευτές; Σε ποια χώρα του κόσμου θα
λειτουργούσαν τόσο αντεθνικά και θα
εξακολουθούσαν να πληρώνονται από το
κράτος;

Ένα από τα ευτράπελα της Εξεταστικής φαίνεται να δημιουργήθηκε όταν ο κ. Τζανακόπουλος
φέρεται να απέδωσε στον κ. Δεμίρη την άποψη ότι «ο διοικητής
της ΕΥΠ είναι πάνω από το Σύνταγμα», κάτι που ουδέποτε δήλωσε ή υπονόησε ο κ. Δεμίρης.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα
με πληροφορίες, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ απείλησε εκτός μικροφώνου τον κ. Κυρανάκη. Τότε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε να καταγραφούν
αυτές οι απειλές στα πρακτικά,
καθώς παραβιάζουν την κοινοβουλευτική δεοντολογία, ενώ η
συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά με όλα τα μέλη της έπειτα
από μια πεντάλεπτη διακοπή.
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ΜΑΡIΑ ΣΥΡΕΓΓEΛΑ
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας

Η

Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, μιλάει στην «Political» για τη φετινή ΔΕΘ
και το πακέτο Μητσοτάκη, τα μέτρα για την ελληνική οικογένεια και την έμφυλη βία, τις
υποκλοπές και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον
Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και για τη Δυτική
Αθήνα, όπου διεκδικεί την ψήφο του κόσμου.

στον
Σωτήρη Πίκουλα

Η απόφασή μου
να κατέβω για πρώτη
φορά στην κεντρική
πολιτική σκηνή έχει
να κάνει με τη θέλησή
μου να βάλω κι εγώ
το δικό μου “λιθαράκι”
στη βελτίωση της
ζωής των πολιτών
της Δυτικής Αθήνας

«Ο πρωθυπουργός είναι
κοντά στους πολίτες»

Ποια μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ελληνική οικογένεια από
το 2019 και μετά;
Η ελληνική κυβέρνηση χαράσσει για πρώτη
φορά μία συνολική, συγκροτημένη, εθνική
δημογραφική πολιτική. Κατ’ αρχάς δημιούργησε ειδικό χαρτοφυλάκιο υφυπουργού για
τις δημογραφικές πολιτικές και την οικογένεια, ενώ υλοποιήσαμε άμεσα τη δέσμευσή
μας για την ενίσχυση με 2.000 ευρώ για κάθε
νέα γέννηση και αυξήσαμε το αφορολόγητο
κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μειώσαμε τον
ΦΠΑ στον χαμηλό συντελεστή για τα βρεφικά
είδη και καταργήσαμε τον φόρο πολυτελείας
στους πολύτεκνους που έχουν μεγάλα αυτοκίνητα. Εξαιρετικά σημαντικό μέτρο για τη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών να τεκνοποιήσουν είναι, ακόμη, η διετής προσχολική εκπαίδευση και η αύξηση των βρεφονηπιακών
σταθμών.
Θεσπίσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας
άδεια πατρότητας με αποδοχές και επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για
τους δύο γονείς, οι οποίοι προστατεύονται από
την απόλυση, όταν κάνουν χρήση των αδειών
και διευκολύνσεων για την ανατροφή των τέκνων τους, ενώ με τις «Νταντάδες της γειτονιάς» και με τη δημιουργία χώρων φύλαξης
βρεφών στις επιχειρήσεις διευκολύνουμε τις
γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στην
αγορά εργασίας και να έχουν την κατάλληλη
υποστήριξη για να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για
τον επαναπατρισμό των νέων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για λόγους εργασίας
και καταρτίζει ειδικό σχέδιο για τη στέγαση
των νέων, διευρύνοντας μία σειρά από επιλο-
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γές σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα και
αξιοποιώντας την ανεκμετάλλευτη περιουσία που έχει το Δημόσιο. Προωθούμε δράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, για
να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό ζήτημα
και να βάλουμε φρένο στη μείωση του πληθυσμού της χώρας.
Ποιες είναι οι κυβερνητικές δράσεις για
να αντιμετωπιστεί η έμφυλη βία στην οικογένεια αλλά και στους εργασιακούς
χώρους.
Η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας
βρίσκεται στις προτεραιότητες της σημερινής κυβέρνησης. Στο υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθούμε σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες για την
πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών
βίας και κακοποίησης και βρισκόμαστε δίπλα σε όλα τα θύματα βίας.
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2021-2025 που καταρτίσαμε, ένας από τους άξονες προτεραιότητας
είναι η «Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας». Στο ΕΣΔΙΦ υπάρχουν για πρώτη φορά συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις από όλα τα υπουργεία
για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και
του φαινομένου της βίας τόσο στον δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό χώρο.
Επίσης, κυρώσαμε με τον νέο εργασιακό
νόμο τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, πραγματοποιήσαμε καμπάνια ενημέρωσης κατά της βίας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιάζουμε κι άλλες ενημερωτικές δράσεις.
Την ίδια ώρα θα δημιουργήσουμε μια
εφαρμογή που θα επιτρέπει στη γυναίκα που
κινδυνεύει να ζητά βοήθεια με το πάτημα
ενός κουμπιού στο κινητό της, ενώ έχουμε
ήδη δημιουργήσει το Οριζόντιο Εργαλείο
Εκτίμησης Κινδύνου Ενδοοικογενειακής /
Έμφυλης Βίας, που αποτελεί ακόμη ένα
όπλο στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση
της βίας κατά των γυναικών. Έτσι η πολιτεία
παρεμβαίνει έγκαιρα και σώζει ζωές.
Κατεβαίνετε πρώτη φορά για μία θέση στο
ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κόσμος στη Δυτική Αθήνα τι σας ζητάει;
Η απόφασή μου να κατέβω για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει να κάνει με τη θέλησή μου να βάλω κι εγώ το δικό
μου «λιθαράκι» στη βελτίωση της ζωής των
πολιτών της Δυτικής Αθήνας. Μία θέληση
που δεν έχει μείνει στα λόγια, αλλά έχει γίνει
ήδη πράξη. Από τη θέση της υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την
οποία έχω την τιμή να υπηρετώ, προωθώ μέτρα και δράσεις για να είναι η Πολιτεία στο
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πλευρό των εργαζομένων, των γονέων, όλων
των οικογενειών.
Κύριο μέλημά μου είναι να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις ζωές
των πολιτών κάθε μέρα λίγο καλύτερες. Αυτό
μας ζητάνε και οι πολίτες, όχι μόνο της Δυτικής Αθήνας αλλά ολόκληρης της χώρας.
Εμείς είμαστε δίπλα στην κοινωνία, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους πολίτες και
της Δυτικής Αθήνας για ένα καλύτερο αύριο.
Θέλω οι κάτοικοι των περιοχών της Δυτικής
Αθήνας να με εμπιστευτούν, να μου δώσουν
την ευκαιρία να παλέψω μαζί τους και να
επαναφέρουμε όλοι μαζί το χαμόγελο στις
ζωές όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
Ποιες πρωτοβουλίες προωθεί η κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ πάνω από 20
πρωτοβουλίες και μέτρα στήριξης των πολιτών, ύψους 5,5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας
ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δίπλα στους
συνανθρώπους μας.
Το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση με
250 ευρώ για καθέναν και καθεμία από τους
2,3 εκατομμύρια ευάλωτους συμπολίτες μας
τον Δεκέμβριο, την αύξηση του φοιτητικού
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επιδόματος στέγασης, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στα 300 εκατομμύρια
ευρώ, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου 2023.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει ακόμη σε
αύξηση των συντάξεων, στην αναμόρφωση
ειδικού μισθολογίου 20.000 γιατρών ΕΣΥ με
αύξηση μισθού και επιδομάτων ευθύνης και
στην αναμόρφωση του μισθολογίου 600.000
δημοσίων υπαλλήλων με έμφαση σε χαμηλόμισθους και θέσεις ευθύνης.
Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί πρόγραμμα
στέγασης 1,8 δισ. ευρώ για νέους και ζευγάρια, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για 20.000 νέους με ενίσχυση μέχρι
30.000 ευρώ, την ανέγερση 8.150 θέσεων σε
5 φοιτητικές εστίες και στεγαστικά δάνεια
500 εκατ. ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο
για 25.000 νέους μέχρι 40 ετών. Η σημερινή
κυβέρνηση στηρίζει τις οικογένειες, είναι
στο πλευρό των νέων της χώρας μας και
ασκεί κοινωνική πολιτική στην πράξη.
Πιστεύετε ότι το θέμα των υποκλοπών θα
κοστίσει στη ΝΔ και θεωρείτε ότι έχει
στοχοποιηθεί αδίκως ο πρώην γγ του
πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης;
Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
αναγνώρισαν από την πρώτη στιγμή τους λάθους χειρισμούς από τη μεριά της ΕΥΠ και

έχουν κινηθεί όλες οι θεσμικές διαδικασίες
για τη διερεύνηση του ζητήματος. Η κοινή
γνώμη δείχνει να αναγνωρίζει ότι η αντιπολίτευση και κυρίως τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσπάθησαν να καρπωθούν μικροπολιτικά το ζήτημα, ώστε να
πλήξουν την κυβέρνηση επικοινωνιακά, αλλά, όπως δείχνουν οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όχι πρακτικά.
Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης, ένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη που υπήρχαν στο κυβερνητικό
επιτελείο, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και
υπέβαλε την παραίτησή του σε μια πράξη πολιτικής ευθιξίας, αφού η ΕΥΠ υπάγεται στο
γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ έχει ήδη
καταθέσει αγωγές, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι όσων επιχειρούν μέσω διαφόρων σεναρίων να τον συνδέσουν με όλη αυτή την ιστορία.
Έχει λόγο να ενίσταται ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα των υποκλοπών και θεωρείτε ότι εργαλειοποιεί το ζήτημα;
Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι η επισύνδεση στο κινητό του κ. Ανδρουλάκη είναι νόμιμη κατόπιν ειδικής εισαγγελικής άδειας. Ο
ίδιος ο πρωθυπουργός έχει εξαρχής ταχθεί
ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης
της υπόθεσης, στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τον
δέοντα τρόπο με πλήρη θεσμικό σεβασμό.
Η πλήρης ταύτιση του κ. Ανδρουλάκη με
τον κ. Τσίπρα -ο οποίος έχει δύο υπουργούς
του, που αν και έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο με βάση πορίσματα Δικαστικών Συμβουλίων, συνεχίζει να τους στηρίζει- δείχνει ότι αυτή η ανίερη συμμαχία έχει
ως μόνο σκοπό να ρίξει λάσπη στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά
δεν πρόκειται να καταφέρουν κάτι, γιατί ο ελληνικός λαός πιστεύει και στηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«

Μειώσαμε τον ΦΠΑ
στον χαμηλό συντελεστή
για τα βρεφικά είδη
και καταργήσαμε τον φόρο
πολυτελείας στους
πολύτεκνους που έχουν
μεγάλα αυτοκίνητα
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι κοινό μυστικό
στη «γαλάζια» παράταξη
ότι το γυαλί έχει ραγίσει
μεταξύ του νυν
και του πρώην πρωθυπουργού

Τα αναπάντητα ερωτήματα και
οι επιδιώξεις του Κώστα Καραμανλή

Α

μήχανα χειροκροτήματα και
παγωμάρα ήταν η εικόνα που
επικράτησε κατά την είσοδο
του Κώστα Καραμανλή στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που ο ενθουσιασμός
ήταν έντονος. Η αντίδραση της «γαλάζιας»
κομματικής βάσης ουσιαστικά είναι το
μούδιασμα που υπάρχει μετά τη διαφοροποίηση του πρώην πρωθυπουργού στο
ζήτημα του απορρήτου για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ.
Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

Ο ίδιος πάντως κινήθηκε διαφορετικά.
Απέφυγε τα πολλά πειράγματα και τα
αστεία με τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της εκλογικής του περιφέρειας, κάτι
που συνήθιζε να κάνει σε προηγούμενες
εμφανίσεις του στη ΔΕΘ. Κάθισε μαζί με
τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και συζήτησαν
χαμηλόφωνα μέχρι τη στιγμή που ο πρωθυπουργός μπήκε στην αίθουσα για να
πραγματοποιήσει την ομιλία του. Σηκώθηκε δύο φορές από τη θέση του, χειροκροτώντας όμως τη μία φόρα τον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη, μια κίνηση που, όπως ήταν λογικό, έπιασε ο τηλεοπτικός και φωτογραφικός φακός πυροδοτώντας νέα σενάρια.
Στα «γαλάζια» πηγαδάκια οι συζητήσεις
ήταν αρκετές, αλλά κανείς δεν μπορούσε
να δώσει απάντηση σε μια σειρά από ερωτήματα που προκύπτουν: Γιατί επέλεξε τη
δεδομένη χρονική στιγμή να διαφοροποιηθεί; Τι επιδιώκει; Γιατί περίμενε 13 χρόνια για να το πράξει; Γιατί δεν πήρε θέση
σε άλλα ζητήματα;

Θα επανέλθει;
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας
Καραμανλής φαίνεται πως δεν θα επανέλθει στο ζήτημα. Άλλωστε, επισήμως δεν
υπάρχει θέμα στις σχέσεις ανάμεσα στον
πρώην και τον νυν πρωθυπουργό μετά τις
διευκρινίσεις που υπήρξαν. Ωστόσο, στο
παρασκήνιο το γυαλί μεταξύ των δύο αντρών φαίνεται να έχει ραγίσει, κάτι που
πλέον είναι κοινό μυστικό στη «γαλάζια»
ΚΟ. Δύσκολα ωστόσο φαίνεται πως θα συνεχιστεί το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί, καθώς η πολιτική κατάσταση που
επικρατεί στη χώρα, σε συνδυασμό με τις
εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε
περίπου οκτώ μήνες, θα ενώσει την κεντροδεξιά παράταξη. Άλλωστε, ο πρώην
πρωθυπουργός ουδέποτε είχε δημιουργήσει εσωκομματικό ζήτημα στη ΝΔ σε

σχέση με άλλα πολιτικά πρόσωπα που
έχουν περάσει από την ίδια θέση.

Η κοινή γραμμή με Παυλόπουλο
Ένα σενάριο που ακούγεται όλο και πιο
έντονα στις «γαλάζιες» συζητήσεις είναι η
κοινή γραμμή που υπήρξε από τον Κώστα
Καραμανλή και τον Προκόπη Παυλόπουλο απέναντι στο ζήτημα των υποκλοπών. Ο
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας βγήκε
πρώτος μπροστά και ακολούθησε ο
πρώην πρωθυπουργός, μια κίνηση που
δεν θεωρείται τυχαία, καθώς οι δύο άντρες εξακολουθούν να μιλούν τακτικά,
όπως συνέβαινε και την περίοδο που ο
Προκόπης Παυλόπουλος ήταν στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός τον εμπιστεύτηκε σε θέματα που
έχουν να κάνουν με το Σύνταγμα, καθώς
το ίδιο είχε πράξει και την περίοδο που ο
Κώστας Καραμανλής είχε αναλάβει την
εξουσία της χώρας. Από την άλλη, όπως
είναι γνωστό, ο Προκόπης Παυλόπουλος
αποτελεί «κόκκινο πανί» για το Μαξίμου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΘ για τις τοποθετήσεις του Κώστα Καραμανλή και του Προκόπη Παυλόπουλο, δεν κρύφτηκε και πήρε ξεκάθαρη
θέση. «Διαφωνώ με τις απόψεις αυτές.
Έχουμε επιχειρηματολογήσει εκτενώς για

την ανάγκη διαφύλαξης του απορρήτου σε
απολύτως κρίσιμες διαδικασίες, όπως
αυτές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών, και σε καμία
περίπτωση δεν θεωρώ ότι αυτή η προστασία του απορρήτου πρέπει να αρθεί στη
συγκεκριμένη περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά.

Θα είναι υποψήφιος;
Προτού ξεσπάσει το ζήτημα των υποκλοπών, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ο Κώστας
Καραμανλής δεν θα ήταν εκ νέου υποψήφιος. Ο ίδιος δεν το επιβεβαίωνε επίσημα,
καθώς, όπως τόνιζαν συνεργάτες του,
εκείνος θα επιλέξει το πότε θα κάνει τη
συγκεκριμένη κίνηση. Ωστόσο, τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει, καθώς στην
περίπτωση που ο Κώστας Καραμανλής
αποφασίσει να αποχωρήσει, τότε, όπως
είναι λογικό, θα δημιουργήσει διαφορετικούς συνειρμούς. Βουλευτές της ΝΔ υποστηρίζουν πως ο πολιτικός χρόνος μέχρι
τις κάλπες είναι τεράστιος και δεν αποκλείουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο αντρών να ομαλοποιηθούν. Όλα θα φανούν
τους επόμενους μήνες, καθώς αν ο Κώστας Καραμανλής δεν είναι στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια, τότε θα πρέπει να εξηγήσει
και τον λόγο που πήρε τη συγκεκριμένη
απόφαση.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ν

α δοθούν απαντήσεις, για θεσμικούς
πρώτα απ’ όλα λόγους, γιατί έλαβε
χώρα η παρακολούθηση ενός αρχηγού κόμματος και ποιος έδωσε την
εντολή», ζητάει μέσω της «Ρ» ο πρώην υπουργός Νίκος
Φίλης, ο οποίος κρίνει πως «στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής
κυβέρνησης με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς και
της Αριστεράς, με ένα συμφωνημένο πρόγραμμα χωρίς
τη μέγγενη των μνημονίων όπως το 2015-2019, που θα
είναι η μόνη διέξοδος για τον λαό και τη χώρα».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ

Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Α’ Αθηνών, πρώην υπουργός

parginos@paraskhnio.gr

Σκάνδαλο υποκλοπών και συνέντευξη πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πώς κρίνετε τις εξηγήσεις του;
Δεν υπάρχει θέμα να τις κρίνω γιατί δεν έδωσε καμία
εξήγηση. Τα «ήταν νόμιμη αλλά... ήταν και λάθος η παρακολούθηση» δεν πείθουν ούτε μικρά παιδιά. Η ΕΥΠ
παρακολουθούσε τον υποψήφιο πρόεδρο του τρίτου
μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος σε μια ευαίσθητη για το συγκεκριμένο κόμμα περίοδο. Με ορατές
πολιτικά τις συνέπειες στον σχηματισμό κυβέρνησης
μετά τις εθνικές εκλογές αναλόγως του προσώπου που
θα εκλεγόταν. Όταν η παρακολούθηση έγινε γνωστή,
μετά τις αρχικές άτοπες διαψεύσεις ο κ. Μητσοτάκης
διακήρυξε ότι «όλα θα βγουν στο φως». Και τώρα όλα
κουκουλώνονται: η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί
καν να καλέσει τους μάρτυρες που θεωρεί κλειδιά,
αφού το απαγορεύει η κυβερνητική πλειοψηφία. Ή να
πάρει απαντήσεις από τους κρισιμότερους μάρτυρες.
Είναι απαραίτητο, θα έλεγα ότι είναι υποχρεωτικό για
θεσμικούς πρώτα απ’ όλα λόγους να δοθούν απαντήσεις: γιατί έλαβε χώρα η παρακολούθηση, ποιος έδωσε
την εντολή, πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο σοβαρό να λέγεται ότι δεν γνωστοποιήθηκε στον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ. Να μας πουν λοιπόν τι ΕΥΠ ισχυρίζονται ότι
έχουν φτιάξει. Ένα παραμάγαζο πρακτόρων που με έξι
υπογραφές παρακολουθεί τον υποψήφιο πρόεδρο μεγάλου κοινοβουλευτικού κόμματος;
Στη νέα πολιτική πραγματικότητα, σε συνδυασμό και
με την οικονομική κρίση, ο πρωθυπουργός θα μπορέσει απρόσκοπτα να ολοκληρώσει την τετραετία
χωρίς να προκύψουν πρόωρες εκλογές;
Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορούσε να πάει σε εκλογές
τώρα, εν μέσω των συντριπτικών αποκαλύψεων για τις
παρακολουθήσεις. Το αν θα βγάλει την τετραετία όμως
είναι άγνωστο. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Ότι, δηλαδή, η ακρίβεια στο σουπερμάρκετ, στην ενέργεια, στη
στέγαση έχει ξεφύγει. Ότι ο πληθωρισμός εξανεμίζει
τους μισθούς της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Αλλά και γιατί το θέμα των υποκλοπών και το πού
θα φθάσουν οι αποκαλύψεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης είναι ανοιχτό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρείται πως είναι έτοιμος και μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την εκλογική πρωτιά
με εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και στελεχιακό δυναμικό;

«Παραμάγαζο
πρακτόρων η ΕΥΠ»
Ο εκλογικός μας στόχος θα είναι η νίκη στις εκλογές
με απλή αναλογική και ο σχηματισμός προοδευτικής
κυβέρνησης με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς και
της Αριστεράς που θα συμφωνήσουν σε ένα μίνιμουμ
πρόγραμμα θεσμικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάταξης της χώρας. Μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας
πάνω σε αρχές, με κατευθύνσεις και πρωτοβουλίες που
θα ακολουθούν ένα συμφωνημένο πρόγραμμα, χωρίς
τη μέγγενη των μνημονίων όπως το 2015-2019, δεν θα
είναι η καταστροφή που προπαγανδίζει η ΝΔ, αλλά αντίθετα η μόνη διέξοδος για τον λαό και τη χώρα.
Στην τελευταία δημοσκόπηση της Prorata οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι θεωρούν πως οι προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ είναι αόριστες, μη ελκυστικές, ίσως και μη
εφικτές. Τι θα τους απαντούσατε;
Κοιτάξτε, αν οι πολίτες απαντούν έτσι, αυτό κάτι σημαίνει. Είτε πράγματι κάποιες από τις προτάσεις μας δεν
είναι στον βαθμό που πρέπει επεξεργασμένες (και αυτό
φυσικά πρέπει να διορθωθεί) είτε ότι δεν φτάνουν στους
αποδέκτες λόγω του επικοινωνιακού blackout της πλειονότητας των ΜΜΕ.
Στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας θα περιγράψει -με σαφήνεια είμαι σίγουρος- πώς θα αντιμετωπιστούν τα σημερινά μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τον σύγχρονο
κόσμο και τη χώρα μας ριζικά, σε έναν πλήρως ανανεωμένο σοσιαλιστικό ορίζοντα. Για παράδειγμα, πάρτε την
ενεργειακή φτώχεια. Ασφαλώς βραχυπρόθεσμα το κρίσιμο είναι να μπορεί η οικογένεια να ζεστάνει το σπίτι
και να στείλει τα παιδιά σχολείο.
Ωστόσο, η κύρια δουλειά μας ως επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης είναι η έξοδος από τη μακράς διάρκειας οικονομική, κλιματική και ενεργειακή κρίση να
σχεδιαστεί πάνω στις ζωτικές ανάγκες των εργαζομέ-

νων μέσω ενός συνολικού επανασχεδιασμού των κοινωνικών αναγκών.
Ως τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ποιο μήνυμα
στέλνετε σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές με
την έναρξη της χρονιάς;
Είναι λυπηρό ότι αυτό που βρίσκει μπροστά της η εκπαιδευτική κοινότητα με την έναρξη των μαθημάτων είναι μια εκπαιδευτική και εργασιακή δυστοπία. Μέσα σε
μια τριετία έγιναν άλματα οπισθοδρόμησης χωρίς προηγούμενο. Βήμα βήμα χτίστηκε ένα σχολείο που, αντί να
βοηθάει τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης, τους
δυσκολεύει και τους αποκλείει από αυτήν, κλείνοντάς
τους την πόρτα του πανεπιστημίου. Πρώτα απ’ όλα βέβαια και περισσότερο δυσκολεύει τους μαθητές και τις
μαθήτριες με τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Με μέτρα όπως η τράπεζα θεμάτων, οι
υπερβολικές απαιτήσεις της διδακτέας ύλης, οι πιο αυστηρές και διαρκείς εξετάσεις, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και άλλα. Αλλά δεν είναι καλύτερα τα πράγματα
ούτε για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Το υπουργείο διαφημίζει επιμόρφωση χωρίς σχεδιασμό και υποστήριξη, χωρίς σοβαρό παιδαγωγικό και αξιακό υπόβαθρο. Επιβάλλει ανούσιες και ατελέσφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες δήθεν αξιολόγησης και τυπικές συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων των συλλόγων των εκπαιδευτικών με ανύπαρκτο παιδαγωγικό όφελος. Την ίδια
ώρα, έχουν θέσει στο περιθώριο τον Σύλλογο Διδασκόντων και έχουν αυξήσει υπέρμετρα τις εξουσίες της διεύθυνσης, μετατρέποντάς τη σε όργανο τυφλής επιβολής
της κρατικής πολιτικής. Με παράλληλη ένταση του αυταρχισμού που δοκιμάζει σκληρά τις αξίες της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας, της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης.
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Θα επιχειρήσει
να εμφανιστεί θεσμικός και
εν αναμονή πρωθυπουργός

Τι θα πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ;

Σ

τις 19.30 στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Στον πυρήνα των προτάσεών του, το
μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο
ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης
εξαιτίας του πολέμου αλλά και ως πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη
και της κυβέρνησής του. Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει μέτρα για
την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που έχει επιφέρει δυσβάστακτες
αυξήσεις στην αγορά, και της ακρίβειας, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης, για
την πάταξη της αισχροκέρδειας, παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μεσαίων
και χαμηλών στρωμάτων και τη ρύθμιση
του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία, ενώ μεγάλη
έμφαση έχει δώσει το επιτελείο του
πρώην πρωθυπουργού σε παρεμβάσεις
και αλλαγές για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, καθώς και για την προάσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών της. Θα επιχειρήσει λοιπόν να εμ-

φανιστεί θεσμικός αλλά και εν αναμονή
πρωθυπουργός.

Ανασύνταξη της δημοκρατίας
με φόντο τις παρακολουθήσεις
Ορμώμενος από την ιστορία των παρακολουθήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας θα
υπογραμμίζει την ανάγκη προάσπισης
της δημοκρατίας που βάλλεται από πρακτικές παρακράτους της κυβέρνησης,
παρουσιάζοντας ένα σχέδιο θεσμικής
ανασύνταξης.
Όπως έχει δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός, «στόχος της κυβέρνησης είναι
ο έλεγχος των πολιτικών της αντιπάλων,
ενώ τα βήματα για δημοκρατία, ελευθερία και πλουραλισμό που έγιναν στη Μεταπολίτευση αμφισβητούνται από μια
κυβέρνηση που, γνωρίζοντας ότι οι πολιτικές της εξυπηρετούν τους λίγους και
φέρνουν σε απόγνωση τους πολλούς,
έσπευσε να οικοδομήσει ένα καθεστώς», ισχυρισμοί που θα επαναλάβει
και το βράδυ στο Βελλίδειο.
Δεν θα παραλείψει, τέλος, να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από

τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ περί πολιτικής τερατογένεσης, χαρακτηρίζοντας
τον πρωθυπουργό ως τον μεγαλύτερο
παράγοντα αστάθειας, αφού υπονομεύει
τη θεσμική και δημοκρατική ομαλότητα.

Κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις
Ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει τις
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις του
τόπου να ενταχθούν στην Προοδευτική
Συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως είναι πιο πολλά αυτά που συνδέουν από αυτά που χωρίζουν. Σίγουροι
για την εκλογική νίκη στις εθνικές
εκλογές εμφανίζονται κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στην «Political», ενώ την
ίδια ώρα θεωρούν τον πρωθυπουργό
ιδιαιτέρως στριμωγμένο από τα ζητήματα της επικαιρότητας. Εκτιμούν πως
ο χειμώνας θα «τελειώσει» πολιτικά τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό όχι μόνο
γιατί θα είναι εκ των πραγμάτων δύσκολος από την άποψη της ακρίβειας, αλλά
διότι, όπως αναφέρουν, «η ευαισθησία
αυτής της κυβέρνησης περιορίζεται
στους φίλους της».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Μαζεύουν» τον Ζεϊμπέκ
- Προσπάθεια καπηλείας
από την Άγκυρα
Η καταμέτρηση αντιδράσεων από την απαράδεκτη τοποθέτηση του βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ περί ύπαρξης «τουρκικής μειονότητας» στην Ελλάδα σε συνέντευξή του σε τουρκικό κανάλι ανάγκασε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Γ. Κατρούγκαλο να
ανακαλέσουν εν μέρει στην τάξη τον βουλευτή. «Έχει πραγματοποιηθεί πολύ ξεκάθαρη, σοβαρή παρατήρηση για το θέμα της
μειονότητας στον κ. Ζεϊμπέκ, αλλά και για
το γεγονός ότι απευθύνθηκε σε τουρκικό
κανάλι για αυτό το θέμα», ενώ διευκρινίζει
πως «η Συνθήκη της Λωζάννης είναι σαφής ότι υπάρχει μια μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Προφανώς σε αυτήν
ανήκουν άνθρωποι τουρκικής, πομακικής
και Ρομά καταγωγής και έχουν δικαίωμα
αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο». Ο τομεάρχης
Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει
παράλληλα ότι είναι «απαράδεκτο να
ακούγονται απειλές για τη ζωή ενός βουλευτή και ο δημοσιογράφος να μη σχολιάζει, όπως έγινε πρόσφατα σε εκπομπή τοπικού καναλιού», αναφερόμενος σε επεισόδιο σε βάρος του βουλευτή σε εκπομπή
τοπικού τηλεοπτικού σταθμού.
Ωστόσο, όλα τα παραπάνω ήταν βούτυρο στο
ψωμί της τουρκικής προπαγάνδας. Νέα
ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών, που τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα αναφέρθηκε σε δήθεν
«τουρκική» μειονότητα στη Θράκη, εκδόθηκε με αφορμή την καταγγελία του Ζεϊμπέκ, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι «στεκόμαστε δίπλα στην τουρκική μειονότητα της
Δυτικής Θράκης, η οποία δεν εγκατέλειψε
τον αγώνα της για ανθρώπινα δικαιώματα
και ελευθερία παρά τις απειλές και τις πιέσεις», ζητώντας από τις ελληνικές Αρχές
να διερευνήσουν το περιστατικό.
Η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις ήταν άμεση, με την ελληνική διπλωματία να απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της Άγκυρας. «Η Τουρκία για μια ακόμη φορά προσπαθεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου
κράτους», τονίζει το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές
δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις
διεθνείς συνθήκες. «Δεν δεχόμαστε παραινέσεις από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, πόσω μάλλον τη στιγμή κατά την οποία
αφορούν σε Έλληνες πολίτες», καταλήγει.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Κανένας
δεν κέρδισε από
τις ανούσιες
υποσχέσεις»

Ο

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής
και βουλευτής Αρκαδίας με το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας
όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάνει
λόγο για ανούσιες υποσχέσεις, ενώ εκτιμά ότι «ο κ. Μητσοτάκης επιδίδεται σε
ανούσια επιδοματική πολιτική που δεν
θεραπεύει πραγματικά τα προβλήματα,
προσπαθώντας να κρατηθεί για λίγο ακόμη στην εξουσία». Ξεκαθαρίζει ότι το
κόμμα του δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα κανενός, ενώ αναφορικά με την
υπόθεση των υποκλοπών ισχυρίζεται
πως «ένοχοι είναι η κυβέρνηση και το
Μαξίμου, αυτοί καταγγέλλονται».
Ποια είναι η εκτίμησή σας για τα
όσα ειπώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ;
Η παρουσία και ο λόγος του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επιβεβαίωσαν όσα ήδη ξέραμε. Πρόκειται για έναν πρωθυπουργό
απομονωμένο και αδύναμο που επιβεβαιώνει σε κάθε του κίνηση ότι ο πραγματικός στρατηγικός του αντίπαλος είναι το
ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι ο ελληνικός λαός τού γυρίζει την πλάτη τιμωρώντας την ανεπάρκειά του να διαχειριστεί τις μεγάλες κρίσεις. Για ακόμη μια
φορά ο κ. Μητσοτάκης επιδίδεται σε
ανούσια επιδοματική πολιτική που δεν
θεραπεύει πραγματικά τα προβλήματα,
προσπαθώντας να κρατηθεί για λίγο ακόμη στην εξουσία. Άλλωστε, κανένας δεν
κέρδισε από τις ανούσιες υποσχέσεις.
Θυμηθείτε τι έπαθε ο κ. Τσίπρας.
Θεωρείτε ότι το κόμμα σας μπορεί να αποτελέσει παράγοντα

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

πολιτικής τερατογένεσης;
Δεν θα υποδείξει ο κ. Μητσοτάκης τον
δρόμο της παράταξής μας. Όπως κάθε
φορά, έτσι και τώρα ήταν αλαζονικός.
Εμείς έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση.
Όμως, κανείς πολιτικός δεν μπορεί να
επιβάλει στον πολίτη πώς θα ψηφίσει.
Εμείς είμαστε συνεπείς απέναντι στους
ψηφοφόρους μας, έχουμε ξεκαθαρίσει
τους όρους βάσει των οποίων θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Οι
χιλιάδες του κόσμου που εξέλεξαν τον
Νίκο Ανδρουλάκη έδωσαν παράλληλα
καθαρή εντολή για αυτόνομη πορεία. Δεν
θα συρθούμε στην τοξικότητα ενός δήθεν
δικομματισμού. Έχουμε ξεχωριστή πρόταση διακυβέρνησης, μεταρρυθμιστική
και αξιόπιστη και αυτήν καλούμε τον κόσμο να εμπιστευτεί.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι
η εκλογή Ανδρουλάκη έδωσε τέλος στην
εντύπωση κάποιων ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί
να είναι ένα κόμμα-συμπλήρωμα. Θα καταθέσουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, βάσει αυτού θα ζητήσουμε από
τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή. Αν οι
πολίτες της χώρας στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ,
θα έχουμε σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση με πρόγραμμα, συνέπεια, ευθύνη
και ήθος «χωρίς τον κ. Μητσοτάκη και τον
κ. Τσίπρα». Αν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν χωρίς Μητσοτάκη και Τσίπρα, τότε
ας στηρίξουν ο ένας τον άλλον, αφού
συμφωνούν ότι ο αρχηγός του πρώτου

κόμματος πρέπει να είναι και πρωθυπουργός, ενώ εμείς όχι. Να γνωρίζουν ότι
εμείς θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας
σε όσους μας στηρίξουν.
Η υπόθεση των υποκλοπών στη χώρα
μας φαίνεται ότι έχει μεγάλο βάθος.
Θεωρείτε ότι θα βγει φως ή θα μείνουμε στην ανταλλαγή καταγγελιών;
Δεν πρόκειται για ανταλλαγή κατηγοριών αλλά για μεγάλο λάθος της κυβέρνησης και θεσμική εκτροπή, κάτι στο
οποίο συνηγορούν άπαντες πέρα από την
κυβέρνηση, η οποία κάνει οτιδήποτε
μπορεί για να μην πέσει το φως που επικαλέστηκε. Ένοχοι είναι η κυβέρνηση
και το Μαξίμου, αυτοί καταγγέλλονται.
Τον κ. Ανδρουλάκη δεν τον κατηγορεί κανείς για τίποτα. Ας μη χάνουμε κάθε ίχνος
λογικής.
Μήπως τελικά η επιμονή του κ. Ανδρουλάκη να μη δεχτεί «ενημέρωση
στο αυτί», όπως λέει, είναι πολιτικά
πιο βολικό ώστε η κυβέρνηση να
υφίσταται ένα καθημερινό σφυροκόπημα;
Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, ο
κ. Ανδρουλάκης είναι υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι δυνατό
να μένουν σκιές γύρω από το πρόσωπό

του. Ο πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να
σταματήσει να σέρνει το πολιτικό σύστημα της χώρας σε ένα ανούσιο θέατρο
σκιών. Άλλωστε, βάσει του άρθρου 14
παρ. 4 ν. 3649/2008, ο κ. Μητσοτάκης ως
πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ μπορεί
να δώσει τη δυνατότητα στον κ. Κοντολέοντα να μιλήσει και πιστεύουμε ότι θα το
κάνει.
Πιστεύετε ότι έκλεισε οριστικά το
ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου;
Η αλήθεια είναι ότι η θεσμική σοβαρότητα στη χώρα είναι ζητούμενο. Δεν μας
εκπλήσσει η στάση του πρωθυπουργού.
Η κυβέρνηση συντηρούσε τις φήμες για
τον εκλογικό νόμο στη λογική «Μητσοτάκης ή χάος». Γίνεται κατανοητό ότι ο στόχος του κ. Μητσοτάκη δεν είναι η κυβερνητική σταθερότητα αλλά η εξασφάλιση
της νέας του κυβέρνησης. Μόνοι τους
ανοίγουν το θέμα, μόνοι τους το κλείνουν.
Ο κ. Μητσοτάκης πήρε μια «αξιοπρεπή»
απόφαση, να μην αλλάξει τον εκλογικό
νόμο. Βέβαια, για λίγο σκέφτηκε να τον
αλλάξει, αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ούτε έτσι θα έπιανε το ποσοστό της
αυτοδυναμίας…
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Παύλος Χρηστίδης:
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Παύλος Χρηστίδης εκτός από μέλος στο
Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ) του ΠΑΣΟΚ
και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος είναι νέος, ευθύς, εργατικός
και κυρίως αυτοδημιούργητος. Δεν κατάγεται από
κανένα πολιτικό τζάκι και βρέθηκε στη θέση του
εκπροσώπου Τύπου την περίοδο 2015-2021 μόνο
γιατί το άξιζε. Δεν είναι «στημένος» πολιτικός παλαιού τύπου. Είναι μια σταθερή κεντρώα φωνή, με
ψυχραιμία και νηφαλιότητα, χωρίς ακρότητες και
λαϊκισμό, εκφράζει τις πολιτικές απόψεις του
Κέντρου χωρίς να κρυφοκοιτάει δεξιά ή αριστερά.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα μέσα σε αυτό
το διάστημα των έξι ετών άλλαξαν από 3-4 εκπροσώπους, ενώ ο Παύλος παρέμεινε σταθερός και,
αν και μικρός ηλικιακά, «έπαιξε μπάλα» σκληρά
απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.
Γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1983 στην Αθήνα.
Μεγάλωσε και πήγε σχολείο στο Άργος και στο
Ναύπλιο το οποίο λατρεύει. Είναι πτυχιούχος της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και από το 2009 εργάζεται αρχικά ως συνεργάτης και στη συνέχεια στο δικό του δικηγορικό γραφείο. Είναι παντρεμένος με την Νάντια Μητσάκου, έχουν μία κόρη και σε λίγο καιρό αναμένεται να γίνει «χαζομπαμπάς» για δεύτερη φορά.
Τον Μάρτιο του 2013 εξελέγη γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Το 2014 ήταν υποψήφιος στις Ευρωεκλογές με την Ελιά. Στις αυτοδιοικητικές
εκλογές εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο
Ναυπλιέων.
Στις εθνικές εκλογές του 2019 ήταν τοποθετημένος στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής. Στις 15 Οκτωβρίου
2021 κι ενώ είχαν προηγηθεί, στις 12 Οκτωβρίου,
η εισαγωγή της Φώφης Γεννηματά στο νοσοκομείο και η ανακοίνωσή της ότι αποσύρεται από την
ανάδειξη προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής, ο Χρηστίδης δεν δίστασε να ανακοινώσει την πρόθεσή
του να είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές
εκλογές. Πέντε μέρες αργότερα είχε συγκεντρώσει και κατέθεσε 7.000 υπογραφές στήριξης της
υποψηφιότητάς του.
Ο Παύλος Χρηστίδης παρεμβαίνει στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για θέματα επικαιρότητας
και αρθρογραφεί κυρίως για θέματα διαγενεακής
ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, γυναικείας
χειραφέτησης και κλιματικής κρίσης. Δεν είναι
τυχαίο που είναι από τους πρώτους πολιτικούς
που χρησιμοποίησαν τον όρο «γυναικοκτονία».
Έχει ειλικρινές και έμπρακτο ενδιαφέρον για τα
δικαιώματα των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, ενώ το τελευταίο διάστημα «οργώνει» τον
Νότιο Τομέα της Αθήνας με φόντο τις επικείμενες
εκλογές.

«Να έχουμε το θάρρος της
γνώμης και της συγγνώμης»
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Με τη
σύζυγό του
και τον
κουμπάρο
του, δήμαρχο
Ναυπλιέων
Δημήτρη
Κωστούρο

Με τον Βασίλη Σπανούλη
στο Προεδρικό Μέγαρο

Με τον αρχιεπίσκοπο

Με τον Ανδρέα Λοβέρδο σε αγώνα μπάσκετ

Η γνωριμία με τη Φώφη,
το κάμπινγκ και ο Ολυμπιακός
Η πολιτική του σταδιοδρομία δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Το καλοκαίρι του 2015, μια ζεστή μέρα του Ιουλίου κι ενώ ήταν στο Ναύπλιο και έκανε μπάνιο στην παραλία,
δέχθηκε ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από την τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, η οποία του είπε ξερά:
«Σε δύο ώρες σε ανακοινώνω εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ». Μέχρι τότε δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Φώφη,
είχαν συναντηθεί σε 2-3 κομματικές εκδηλώσεις, καθώς ο
Παύλος ήταν ήδη σημαίνον στέλεχος της Νεολαίας.
«Μπες μπροστά, μη φοβάσαι τίποτα, πες αυτά που έχεις
στο μυαλό σου, θέλουμε να βγάλουμε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό!», του είπε η Γεννηματά. Βέβαια, τα πρώτα χρόνια τα
πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα, όπως τα είχε φανταστεί η
αείμνηστη Γεννηματά.
Ο ηλικιακός ρατσισμός που υπέστη ο Παύλος από ανθρώπους που έλεγαν «Μη μιλάς, είσαι πολύ νέος! Μη μιλάς,
δεν ξέρεις! Μη μιλάς, δεν έζησες!», ήταν καθημερινό φαινόμενο. Το έζησε έντονα, αλλά στο τέλος βγήκε νικητής,

Σε πορεία με τη Νεολαία του ΠΑΣΟΚ

Με τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στα χρόνια της… Ελιάς
διότι ποτέ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος… Στον ελεύθερο
χρόνο του χαλαρώνει παίζοντας μπάσκετ. Κάποιες φορές
μάλιστα τον είχαν μπερδέψει στο παρελθόν με τον πρώην
μπασκετμπολίστα Δημήτρη Διαμαντίδη.
«Με αυτούς που συγκρούομαι στα τηλεοπτικά πάνελ παίζω μπάσκετ στη Βουλή», είχε πει στο παρελθόν, ενώ όταν
δεν παίζει, θέλει να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα, τον

Με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά

Με την κόρη του
στο γήπεδο «Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακό. Αγαπάει τις αποδράσεις στη φύση, κάνει διακοπές σε κάμπινγκ με σκηνή και sleeping bag, ενώ το ησυχαστήριό του είναι το Ναύπλιο. Η ατάκα που εκφράζει την
κοσμοθεωρία του είναι το «να έχεις το θάρρος της γνώμης
και της συγγνώμης».
Είναι βιβλιοφάγος, με ένα από τα αγαπημένα του βιβλία
το «Η ιστορία του νεοελληνικού κράτους» του Βασίλη Ραφαηλίδη, γιατί, όπως λέει, αποδεικνύει ότι η Ελληνική Επανάσταση του ’21 και ο Αγώνας που ενέπνευσε όλη την Ευρώπη κόντεψε να καταστραφεί εξαιτίας των εμφύλιων διενέξεων. Ακούει αρκετά μουσική, ανάλογα βέβαια με την
εποχή και την όρεξη. Ακούει ροκ, μέταλ και τζαζ κομμάτια
παιγμένα ορχηστρικά…
Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, μιλάει για το «ΠΑΣΟΚ
του μέλλοντός μας», που, όπως λέει, θα οραματιστεί,
θα εμπνεύσει, θα συσπειρώσει τον ελληνικό λαό σε θετικούς στόχους και όχι στο πώς θα βγάλουμε το μάτι ο
ένας του άλλου.

Με τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο σε νεαρή ηλικία
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Το παραμύθι Ερντογάν για δήθεν αυτοάμυνα και
οι τουρκικές απειλές για εισβολή σε νησιά του Αιγαίου
του

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

Ε

ντείνονται καθημερινά οι απειλές του Ερντογάν αλλά και της υπόλοιπης τουρκικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της τουρκικής αντιπολίτευσης, για επικείμενη τουρκική εισβολή στα νησιά του Αιγαίου.
Από την πλευρά της, η Αθήνα έχει περιοριστεί
αποκλειστικά σε έναν «χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και επιστολών διαμαρτυρίας» σε ΟΗΕ, ΕΕ και
ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να προχωρά στο αυτονόητο. Και
αυτό δεν είναι άλλο από την άμεση προσφυγή της
χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της Τουρκίας για καραμπινάτη παραβίαση του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση αρνείται μέχρι στιγμής να ζητήσει
από την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις κατά της Άγκυρας, μιας και ο Ερντογάν απειλεί να εισβάλει σε
κράτος-μέλος της Ένωσης.
Και όλα αυτά την ώρα που οι διάφοροι «βαθυστόχαστοι» τουρκολόγοι και τουρκολογούντες
αναλυτές και δημοσιογράφοι αναρωτιούνται με
στόμφο πού το πάει η Τουρκία η οποία μάλιστα πασχίζει να παρουσιαστεί στην διεθνή κοινή γνώμη
ότι δήθεν απειλείται από την Αθήνα.
Εμείς από την πλευρά μας είχαμε από τον Σεπτέμβριο του 2020, ήτοι εδώ και δύο χρόνια, αποκαλύψει τον σχεδιασμό της Τουρκίας να εμφανίσει
ότι δήθεν κινδυνεύει η ασφάλειά της λόγω της
στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Μάλιστα, είχαμε επισημάνει ότι στη συνέχεια η Άγκυρα
θα επικαλούνταν το άρθρο 51 του Καταστατικού
Χάρτη του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα, προχωρώντας συνακόλουθα σε προληπτική επίθεση κατά της
πατρίδας μας.
Για τον λόγο αυτόν είχαμε καλέσει έκτοτε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσφυγή ενώπιον
του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της Τουρκίας
προτού είναι αργά.
Ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 είχαμε προειδοποιήσει σχετικά με άρθρο μας υπό τον τίτλο
«Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν εγκατέλειψε το
σχέδιό του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη και με ναυτικό αποκλεισμό» (www.no-

tismarias.gr, 16/9/2020) τονίζοντας και τα εξής:
«Ταυτόχρονα με βάση διάφορα δημοσιεύματα
και ακριτομυθίες Τούρκων αξιωματούχων έχω την
εκτίμηση ότι ο Ερντογάν σκοπεύει να ζητήσει την
άμεση απόσυρση της ελληνικής φρουράς από το
Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι η εν λόγω ελληνική
στρατιωτική παρουσία δήθεν απαγορεύεται από τη
Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και ότι επιπλέον η
φρουρά αποτελεί δήθεν κίνδυνο για την άμυνα και
ασφάλεια της Τουρκίας. Στη συνέχεια και δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί την αποχώρηση της ελληνικής φρουράς από το Καστελόριζο, η Τουρκία θα επικαλεστεί δήθεν το άρθρο 51
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει να σφίξει τη θηλιά προχωρώντας ακόμη και σε ναυτικό αποκλεισμό (;) του
Καστελορίζου, προσφεύγοντας ενδεχόμενα και
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρκικός Τύπος ήδη προαναγγέλλει
εισβολή στο Καστελόριζο! Για τον λόγο αυτόν η Ελλάδα οφείλει να επεκτείνει άμεσα τα χωρικά ύδατα
στα 12 μίλα στο Καστελόριζο και σε όλη την ελληνική επικράτεια, προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για όλες τις παραπάνω παράνομες ενέργειες της Τουρκίας»
(www.notismarias.gr, 16/9/2020).
Στη συνέχεια με άρθρο μας στην «Political» στις
11 Ιουνίου 2022 (σελίδα 10) και με τίτλο «Σκηνικό
εισβολής σε νησιά του Αιγαίου στήνει ο Ερντογάν»
είχαμε αποκαλύψει όλο το τουρκικό σχέδιο, το
οποίο βλέπουμε πλέον να εκτελείται στο πεδίο. Στο
εν λόγω άρθρο μας επισημαίναμε μεταξύ άλλων
και τα εξής:
«Οι απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν με αφορμή
την παρουσία του στην στρατιωτική άσκηση “Εφές
2022” δεν αφήνουν πλέον καμιά αμφιβολία ότι η
Τουρκία στήνει σκηνικό εισβολής σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με πρόσχημα τη δήθεν παράνομη στρατιωτικοποίησή τους. Ειδικότερα, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η στρατιωτικοποίηση
συγκεκριμένων ελληνικών νησιών στο ΒΑ Αιγαίο
αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι δήθεν παράνομη,

καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη Συνθήκη της
Λωζάννης αλλά και από τη Συνθήκη Ειρήνης των
Παρισίων του 1947.
Κατ’ ακολουθίαν, συνεχίζει η Άγκυρα, τα εν λόγω
στρατιωτικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν
“απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας”
(www.dailysabah.com, 20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την Έφεσο στις 9/6/2022 ότι
“δεν κάνει πλάκα” (www.tanea.gr, 9/6/2022), αλλά
αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας, αλλιώς θα ενεργήσει με
βάση δήθεν τις διεθνείς συνθήκες (www.dailysabah.com, 9/6/2022) και τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας
“μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ”
(www.cnn.gr, 9/62022).
Ερμηνεύοντας λοιπόν το απειλητικό κρεσέντο
του Ερντογάν και της παρέας του είναι σαφές ότι η
Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επόμενες
παράνομες επεκτατικές της κινήσεις στη βάση διαφόρων έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων αιτιάσεων. Ότι δηλαδή καθώς η δήθεν παράνομη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών
αποτελεί δήθεν απειλή για την άμυνα και ασφάλεια
της Τουρκίας, η Άγκυρα πλέον ασκώντας το δήθεν
δικαίωμα αυτοάμυνάς της που μάλιστα δήθεν προβλέπεται από το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ έχει δήθεν το δικαίωμα να αμυνθεί και
μάλιστα η άμυνα αυτή δήθεν νομιμοποιείται να είναι και προληπτική. Όπερ σημαίνει, σύμφωνα με
την τουρκική προπαγάνδα, ότι η Άγκυρα έχει δήθεν
το δικαίωμα να εισβάλει στα παραπάνω δήθεν παρανόμως στρατιωτικοποιηθέντα ελληνικά νησιά
προκειμένου να τα αφοπλίσει, καταστρέφοντας τις
στρατιωτικές τους δυνατότητες και εγκαταστάσεις.
Έτσι, λοιπόν, η Τουρκία προετοιμάζει το διεθνές
κλίμα προκειμένου στο πλαίσιο μιας “δήθεν ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης” να εισβάλει στα
παραπάνω ελληνικά νησιά. Όμως, οι εν λόγω έωλες, ανυπόστατες, αβάσιμες και παράνομες τουρκικές αιτιάσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η στρατιωτικοποίηση των παραπάνω ελληνικών νησιών έχει οδηγήσει στη δήθεν απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας επί των εν
λόγω νησιών. Ως εκ τούτου, συνεχίζει το νέο υπό
διαμόρφωση τουρκικό αφήγημα, η Τουρκία έχει
δήθεν δικαίωμα όχι μόνο να εισβάλει στη βάση
μιας δήθεν προληπτικής άμυνας δήθεν στη βάση
του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ,
αλλά επιπλέον έχει δήθεν και το δικαίωμα ενσωμάτωσης των εν λόγω ελληνικών νησιών στην
Τουρκία, αφού δήθεν έχει παύσει η εκεί ελληνική
κυριαρχία».
Αυτά λοιπόν αποκαλύπταμε πριν από τρεις μήνες
από τις στήλες της «Political» και, από ό,τι συμβαίνει πλέον στο πεδίο, αποδεικνύεται η πλήρης δικαίωση των αποκαλύψεών μας.
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Γιατί δεν πρέπει να λέτε ψέματα στον θεραπευτή σας

Σ

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

ύμφωνα με μελέτες, το 93% των ανθρώπων
λέει ψέματα στον θεραπευτή τους. Αυτός
είναι ένας συγκλονιστικός και ατυχής αριθμός. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι θεραπευτές δεν είναι μέντιουμ, πράκτορες της CIA ή ιατροδικαστές. Εργαζόμαστε από και μέσω των πληροφοριών που μας παρουσιάζονται. Εκτός από τη
συμπόνια, την εξειδίκευση και την αυθεντικότητα
που οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να
επεκτείνουμε, δεν έχουμε εργαλεία για να ανιχνευσουμε τα ψέματα και τις παραλείψεις, που είναι κοινά στη διαδικασία της θεραπείας.
Όταν μοιράζεστε την ιστορία του προβλήματός
σας, ένας φίλος θα πάρει το μέρος σας εννέα στις
δέκα φορές, χωρίς ερωτήσεις. Όταν συνδέεστε με
έναν θεραπευτή, ο στόχος είναι η ανάπτυξη και η
θεραπεία. Αυτό απαιτεί διαφάνεια -σε ορισμένες

περιπτώσεις πολύ υψηλά επίπεδα διαφάνειας.
Υπάρχουν τρεις καλοί λόγοι για τους οποίους
χρειάζεται να προσπαθήσετε να είστε αυθεντικοί
στη διαδικασία και να μην πείτε ποτέ ψέματα στον
θεραπευτή σας:
1. Δεν θα πάρετε αυτό που χρειάζεστε από τη θεραπεία. Ένας θεραπευτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζει. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι ο φόβος της
κρίσης τούς κάνει να συγκρατούν την αλήθεια στη
θεραπεία. Εκτός κι αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο,
ένας καλός θεραπευτής εργάζεται γενικά για να σας
καθοδηγήσει σε μεγαλύτερα και βαθύτερα επίπεδα
θεραπείας, χωρίς να σας επικρίνει. Εάν αισθάνεστε
ότι σας κρίνει ο θεραπευτής σας, βρείτε έναν νέο.
2. Η παροχή λανθασμένων πληροφοριών μπορεί να είναι επικίνδυνη. Σε μία περίπτωση αποκα-

λύφθηκε ότι μία γυναίκα καθοδηγούσε το ανήλικο
παιδί της να πει ψέματα στη θεραπεία για τα είδη
των διαφωνιών που είχε με τον πατέρα της. Τελικά
το παιδί παραδέχτηκε ότι την είχαν προπονήσει να
λέει ψέματα. Μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια, είχε ήδη γίνει σημαντικό κακό στο παιδί, στον πατέρα
και στον θεραπευτή. Η απόκρυψη της αλήθειας
από τον θεραπευτή σας μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα.
3. Το να λες ψέματα στον θεραπευτή σου διαβρώνει την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη
στον εαυτό σου. Όταν λέτε ψέματα στον θεραπευτή
σας, συνηθίζετε εσάς τους ίδιους σε συμπεριφορά
που διαβρώνει την πίστη και την εμπιστοσύνη στον
εαυτό σας. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να σας
οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα σύγχυσης και
εσωτερικής αναταραχής.

Οι BRICS αλλάζουν τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Η

συμμαχία των BRICS θεωρείται η νέα δεσπόζουσα γεωπολιτική δύναμη της υφηλίου. Με
την αξιοσημείωτη πολιτικοοικονομική του
ισχύ μετασχηματίζει τις δομές του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και τροποποιεί τις διεθνείς γεωπολιτικές δομές. Ως γνωστόν, με πρωτοβουλίες της Ρωσίας από τα μέσα της δεκαετίας του
2000 και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ανάμεσα στη
Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία, αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 η δημιουργία του οικονομικο-πολιτικού συνασπισμού BRIC (Brazil-Russia-India-China). Τον Δεκέμβριο του 2010 στην ομάδα
των τεσσάρων προστέθηκε και η Νότια Αφρική, σχηματίζοντας την περίφημη συμμαχία των BRICS
(Brazil-Russia-India-China-South Africa).
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του μετώπου των BRICS είναι ότι εκάστη εκ των πέντε χωρών έχει κυρίαρχη θέση, είτε στην ήπειρο που
γεωγραφικά χωροθετείται, είτε με την ευρύτερη οικονομική-πολιτική-στρατιωτική παρουσία της στην
παγκόσμια σκηνή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της ομάδας των BRICS είναι ότι αρκετές χώρες της υδρογείου που διάκεινται ευνοϊκά
στην Κίνα και τη Ρωσία προσδοκούν ο σινορωσικός
άξονας να έπαιρνε τα ηνία από τις ΗΠΑ και να έπαιζε
πρωτεύοντα ρόλο στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή.
Πρόσφατα, το Ιράν και η Αργεντινή εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ανέβουν στο άρμα των BRICS, σηματοδοτώντας ραγδαίες οικονομικές και γεωπολιτικές
εξελίξεις στο παγκόσμιο στερέωμα.
Ο σινορωσικός πόλος συνιστά τη σπονδυλική
στήλη των BRICS. Οι χώρες που περιλαμβάνονται
στην ομάδα των BRICS αποτελούν τον έναν από
τους δύο βασικούς πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν τον
δεύτερο πυλώνα.
Οι συγκρίσεις των στατιστικών δεδομένων

οδηγούν στις ακόλουθες καίριες διαπιστώσεις:
1) Η γεωγραφική έκταση των BRICS ανέρχεται σε
39.714.605 τ.χλμ. (τετραγωνικά χιλιόμετρα) έναντι
14.444.751 τ.χλμ. που είναι η αντίστοιχη έκταση του
πυλώνα ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου με 17.098.246
τ.χλμ. και ακολουθούν ο Καναδάς με έκταση
9.984.670 τ.χλμ., οι ΗΠΑ με 9.833.517 τ.χλμ., η Κίνα
με 9.596.961 τ.χλμ., η Βραζιλία με 8.510.821 τ.χλμ.,
η Αυστραλία με 7.692.024 τ.χλμ., η Ινδία με
3.287.540 τ.χλμ., η Αργεντινή με 2.780.400 τ.χλμ.,
κ.λπ.
2) Με κριτήριο τα στοιχεία του έτους 2021, ο συνολικός πληθυσμός των BRICS ήταν 3.223,4 εκατ.
άτομα, έναντι 971,9 εκατ. ατόμων του άξονα ΗΠΑΕΕ-Ιαπωνία. Δηλαδή, από πληθυσμιακής άποψης,
ο συνασπισμός των BRICS έχει υπερτριπλάσιο πληθυσμό από τον πόλο ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η Κίνα και η Ινδία συνιστούν τις πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου. Εντύπωση προκαλεί η στατιστική παρατήρηση ότι ο πληθυσμός των
BRICS αποτελεί το 41,3% του παγκόσμιου πληθυσμού.
3) Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2021 και με
βάση τη μέθοδο PPP (Purchasing Power Parity Ισοδυναμία της Αγοραστικής Δύναμης), ο συνασπισμός των BRICS είχε ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν) ύψους 45.976 δισ. δολαρίων ($), έναντι
53.976 δισ. δολαρίων της ομάδας ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Την περίοδο 1980-2021, η άνοδος του ΑΕΠ των
BRICS, κυρίως λόγω των εκπληκτικών αναπτυξιακών ρυθμών της Κίνας, υπήρξε θεαματική και πολύ
ταχύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ του πόλου ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Αξιομνημόνευτη
είναι η στατιστική παρατήρηση ότι το 1980 ο άξονας
ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία παρήγαγε περίπου το 65% του
παγκόσμιου ΑΕΠ, έχοντας απόλυτο μέγεθος ΑΕΠ
σχεδόν εξαπλάσιο του αντίστοιχου ΑΕΠ των BRICS.

4) Με κριτήριο τη μέθοδο PPP, μετά το 2012 η Κίνα έχει το υψηλότερο ΑΕΠ της υφηλίου και πλέον
υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο ΑΕΠ των ΗΠΑ.
Με βάση τα στοιχεία του 2021, η Κίνα πέτυχε ΑΕΠ
της τάξης των 27.070 δισ.$ και ακολουθούν οι ΗΠΑ
με 23.393 δισ.$, η Ινδία με 10.060 δισ.$, η Ιαπωνία
με 5.601 δισ.$, η Γερμανία με 4.961 δισ.$, η Ρωσία
με 4.669 δισ.$, η Γαλλία με 3.500 δισ.$, η Ινδονησία
με 3.471 δισ.$, η Μ. Βρετανία με 3.327 δισ.$, κ.ό.κ.
5) Το 2021 οι BRICS πέτυχαν πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 392,4 δισ.$. Αντιθέτως, ο πόλος ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία είχε έλλειμμα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -411,7 δισ.$. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το εξωφρενικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών των ΗΠΑ, το οποίο το
2021 ανήλθε στο πελώριο ποσό των -821,7 δισ.$ με
τάσεις περαιτέρω διεύρυνσης.
6) Με κριτήριο τα στοιχεία του 2021, το δημόσιο
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στη συμμαχία των
BRICS ήταν 72,2%, σε αντιδιαστολή με τον πόλο
ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία που ανερχόταν σε 134,2%. Ο λόγος δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ στη Ρωσία ήταν μόλις
17%, δηλαδή από τους μικρότερους παγκοσμίως. Οι
συγκρίσεις σε απόλυτες τιμές είναι πολύ εντυπωσιακές. Το 2021 το συνολικό δημόσιο χρέος του
άξονα ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία έφτασε τα 64.685 δισ. δολάρια έναντι μόλις 17.842 δισ. δολαρίων των BRICS.
Το χαμηλό επίπεδο του κρατικού χρέους των
BRICS, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως ποσοστό
του ΑΕΠ, αντικατοπτρίζει την πολύ καλή κατάσταση
των δημοσίων οικονομικών τους.
Εκτός των ανωτέρω ποσοτικών διαπιστώσεων, θα
μπορούσαν να απαριθμηθούν αρκετά στατιστικά
στοιχεία που θα πιστοποιούσαν την οικονομική δύναμη των BRICS, όπως τα συναλλαγματικά διαθέσιμά τους που είναι όντως εντυπωσιακά και συνιστούν μία από τις ουσιώδεις συνιστώσες του αξιοσημείωτου οικονομικού τους σφρίγους.

του

Γιώργου
Βάμβουκα
Καθηγητής
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών
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Ο Σι απέφυγε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Πούτιν σε μια επίδειξη δύναμης
Ο πρόεδρος της Λαϊκής Κίνας Σι Τζινπίνγκ απέφυγε
να παραστεί στο επίσημο δείπνο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Ουζμπεκιστάν, σε μια κίνηση που, σύμφωνα
με δυτικά ΜΜΕ, έστειλε το μήνυμα ότι παρά τη σινορωσική συμπόρευση η διμερής σχέση δεν είναι ισότιμη,
καθώς «ο γίγαντας είναι η Κίνα».
Η κινεζική αντιπροσωπεία επικαλέστηκε φόβους για

μετάδοση του κορονοϊού για να δικαιολογήσει την
απουσία του Σι, ενώ ο Πούτιν παραδέχτηκε δημοσίως
ότι η Κίνα έχει «ερωτήματα και ανησυχίες» σχετικά με
τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Αν και έχει τοποθετηθεί υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η Κίνα έχει
αποφύγει να αποδοκιμάσει την εισβολή, ενώ καταδίκασε τις κυρώσεις της Δύσης εναντίον της Ρωσίας. Φρόν-

τισε ωστόσο να μην τις παραβιάσει με τρόπο που θα
προκαλούσε τα αντίποινα των Δυτικών και θα έθετε σε
κίνδυνο τη θέση της χώρας στην παγκόσμια οικονομία.
Προηγήθηκε την Πέμπτη η συνάντηση Σι και Πούτιν
με στόχο να φανεί ότι Κίνα και Ρωσία συγκροτούν κοινό
μέτωπο έναντι των ΗΠΑ που έχουν επιβάλει κυρώσεις
στη Ρωσία και εξόργισαν το Πεκίνο με κινήσεις υποστήριξης της Ταϊβάν.

Αντίποινα στην Άγκυρα
σχεδιάζει η Δύση...

Δ

υτικές κυβερνήσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για τη
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν, εξέλιξη που καθιστά πιθανότερη την προοπτική αντιποίνων, αν η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, βοηθήσει τη Μόσχα να
αποφύγει τις κυρώσεις. Έξι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στους «Financial Times» ότι υπάρχουν σχέδια οικονομικών
κυρώσεων έναντι της Τουρκίας, σε περίπτωση διευρυμένης συνεργασίας της με
τη Ρωσία στους τομείς του εμπορίου και
της ενέργειας.
Δυτικός αξιωματούχος άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο να αποσυρθούν από την
Τουρκία επιχειρήσεις και τράπεζες, σε
μια εξαιρετικά ασυνήθιστη απειλή εναντίον μέλους του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε
να καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία της Τουρκίας.Ακόμη και αν δεν
υπάρξει συμφωνία στους κόλπους της ΕΕ,
χώρες-μέλη της θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση ζητώντας περιορισμούς στη
χρηματοδότηση τουρκικών επιχειρήσεων, όπως γράφουν οι «Financial Times».
Οι πληροφορίες για δυνάμει αντίποινα
κατά της Τουρκίας έρχονται καθώς ο
Ερντογάν μόλις έδωσε «διέξοδο» στον
Πούτιν, ο οποίος δήλωσε χθες ότι «μπορούμε να εξάγουμε προϊόντα μέσω
Τουρκίας». Ο Πούτιν είπε ότι «η Τουρκία
αποτελεί αξιόπιστο διαμετακομιστή φυσικού αερίου», ενώ ο Ερντογάν δήλωσε
ότι η Τουρκία θα πληρώνει το 25% του
ρωσικού φυσικού αερίου σε ρούβλια.

Άλλα 600 εκατ. από ΗΠΑ σε Κίεβο
Οι ΗΠΑ, που έχουν ήδη ενισχύσει τις
ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με
στρατιωτική βοήθεια 15,1 δισ. δολαρίων,

ενέκριναν χθες άλλο ένα πακέτο αξίας
600 εκατ. για βοήθεια στο Κίεβο, που
προχωρά σε αντεπίθεση-αστραπή απελευθερώνοντας κατεχόμενα εδάφη από
τους Ρώσους.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι
χτύπησε κτίριο της κατοχικής διοίκησης
στη Χερσώνα στον νότο, την ώρα που ο
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι
βρέθηκε ομαδικός τάφος με 440 σορούς
αμάχων στο Ιζιούμ στα ανατολικά, το οποίο
απελευθερώθηκε από τον εισβολέα.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε
ότι ο Πούτιν είναι «υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου», τονίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να εφοδιαστεί άμεσα με τα άρματα μάχης που χρειάζεται.
Την ίδια ώρα, ο γγ του ΝΑΤΟ μείωσε τις

προσδοκίες λέγοντας ότι «οι ουκρανικές
νίκες δεν αποτελούν ακόμη την αρχή του
τέλους. Ο πόλεμος θα έχει μεγάλη διάρκεια», ενώ ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η
ηγεσία της Ουκρανίας «απέρριψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες», λέγοντας ότι
«θέλουμε να θέσουμε τέλος το συντομότερο δυνατόν».

Έξι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν
στους «Financial Times» ότι
προετοιμάζονται οικονομικές
κυρώσεις κατά της Τουρκίας,
αν ο Ερντογάν προσκολληθεί
στη Ρωσία

Ουρές 8 χιλιομέτρων
για το «ύστατο χαίρε»
στην Ελισάβετ Τη Δευτέρα η κηδεία
Καθώς η ουρά που σχηματίζουν
όσοι θέλουν να πουν το «ύστατο χαίρε» στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ φτάνει τα 8 χιλιόμετρα και ο
χρόνος αναμονής τις 14 ώρες, οι
βρετανικές Αρχές αναγκάστηκαν να
σταματήσουν για 6 ώρες χθες τη ροή
προσέλευσης του κόσμου.
Τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας
συμμετείχαν χθες το βράδυ στη
δεύτερη «αγρυπνία των πριγκίπων»
πλάι στη σορό της μακροβιότερης
μονάρχου στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η μεγαλειώδης κηδεία, στην οποία
θα παραστούν δεκάδες εστεμμένοι
και ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, θα διαρκέσει όλη τη μέρα τη
Δευτέρα. Η ταφή της θα γίνει σε
ιδιωτική τελετή μεταξύ των μελών
της βασιλικής οικογένειας, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο
κάστρο του Γουίνδσορ, ενώ θα
έχουν προηγηθεί δύο λεπτά εθνικής
σιγής. Η βασίλισσα θα ταφεί πλάι
στον σύζυγό της Φίλιππο, τους γονείς της και την αδελφή της, Μάργκαρετ. Τέσσερα δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως αναμένεται
να παρακολουθήσουν την κηδεία σε
ζωντανή μετάδοση.
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Γ’

Οι παραξενιές και τα...
φάουλ του νέου μονάρχη

Δ

εν πρόλαβε ο πρίγκιπας Κάρολος να αναλάβει
τα ηνία της βρετανικής μοναρχίας και ήδη τα
κακά μαντάτα άρχισαν να κυκλοφορούν, με
τους εργαζόμενούς του να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Μετά τον θάνατο της μητέρας του βασίλισσας
Ελισάβετ Β’ ο Κάρολος έγινε ο νέος βασιλιάς προκαλώντας
αμφιλεγόμενες αντιδράσεις, με τους περισσότερους να
μην είναι και πολύ ευχαριστημένοι με τη νέα κατάσταση
που διαμορφώθηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Να σημειωθεί πως πρόκειται για τον γηραιότερο μονάρχη που αναλαμβάνει τον θρόνο εδώ και χίλια χρόνια, ενώ η ανάληψη
των καθηκόντων του σηματοδοτεί μια δύσκολη αρχή για
τον ίδιο, καθώς η Βρετανία είναι ιδιαίτερα διχασμένη.
Μπορεί ο Κάρολος να έγινε επισήμως βασιλιάς πριν από
μια εβδομάδα, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι όλη του
τη ζωή νωρίτερα ζούσε σαν μονάρχης προκαλώντας πολλά
παράπονα και αντιδράσεις.
Σύμφωνα με τη «New York Post», ο βασιλιάς Κάρολος
φέρεται να έχει το ψευδώνυμο «χαϊδεμένος πρίγκιπας»,
το οποίο χρησιμοποιούσε το προσωπικό στο Κλάρενς Χάουζ όπου ζούσε από το 2003 με τη σύζυγό του Καμίλα. Το
2015 μάλιστα, στο ντοκιμαντέρ «Serving the Royals: Inside
the Firm» που είχε μεταδοθεί στο Amazon Prime, είχαν
αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
του σημερινού βασιλιά.
Όπως αποκάλυψε και ο Πολ Μπάρελ, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση του μπάτλερ και τη βασίλισσα Ελισάβετ και την
πριγκίπισσα Νταϊάνα, οι οδηγίες του Καρόλου προς το προσωπικό αφορούσαν από το σιδέρωμα των κορδονιών των
παπουτσιών του μέχρι ακόμη και την οδοντόκρεμά του. «Οι

Από τα σιδερωμένα κορδόνια
των παπουτσιών του μέχρι το ειδικό
χαρτί τουαλέτας. Τι αποκαλύπτουν
πρώην εργαζόμενοι στο σπίτι
του πρώην «χαϊδεμένου πρίγκιπα»
πιτζάμες του σιδερώνονται κάθε πρωί, το ίδιο και τα κορδόνια των παπουτσιών του, το βούλωμα της μπανιέρας πρέπει
να είναι σε συγκεκριμένη θέση και η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι χλιαρή στη μισογεμάτη μπανιέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ ο Μπάρελ.

Το κουτί με το... πρωινό
Οι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου δεν σταματούν εκεί,
αλλά συνεχίζονται και στο πρωινό, με τον ίδιο να απολαμβάνει σπιτικό ψωμί, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και φυσικό χυμό. Συγκεκριμένα, σεφ που ήταν μέλος του βασιλικού προσωπικού υποστήριξε: «Όπου ταξιδεύει ο πρίγκιπας Κάρολος ταξιδεύει και το κουτί με το πρωινό του που
περιέχει έξι διαφορετικούς τύπους μελιού, ορισμένα ειδικά μούσλι, τα αποξηραμένα φρούτα του».
Ο Κάρολος φέρεται στο παρελθόν να έστελνε φορτηγό
με έπιπλα σε σπίτια φίλων στα οποία θα διέμενε, καθώς
θέλει να έχει μαζί του το κρεβάτι, τα έπιπλα και τις φωτογραφίες του, με τις φήμες να λένε ότι φτάνει στο σημείο να
μεταφέρει μαζί του το δικό του κάθισμα τουαλέτας αλλά
και συγκεκριμένο χαρτί τουαλέτας.

Από τότε, απ’ ό,τι φαίνεται, τίποτα δεν άλλαξε, καθώς και
σήμερα έπειτα από τόσα χρόνια οι υπάλληλοί του μόλις
ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους τον χαρακτήρισαν
«άκαρδο». Και για όσους αναρωτιούνται τον λόγο για τον
οποίο πάρθηκε αυτή η απόφαση από τον βασιλιά, η απάντηση δίνεται παρακάτω. Ειδικότερα, το Μπάκιγχαμ θα γίνει
η νέα έδρα του Καρόλου και της Καμίλα. Μέχρι τώρα η
έδρα τους, η κατοικία τους, τα γραφεία τους και το προσωπικό τους στεγάζονταν στο Clarence House.

Δεκάδες απολύσεις
Τώρα θα μεταφερθούν στο Μπάκιγχαμ, αν και, όπως όλα
δείχνουν, δεν πρόκειται το Παλάτι να γίνει και επίσημη κατοικία του βασιλικού ζεύγους. Έτσι, εξαιτίας της μεταφοράς των γραφείων του βασιλιά Καρόλου και της βασιλικής
συζύγου Καμίλα στο Μπάκιγχαμ, σύμφωνα με τον «Guardian», δεκάδες υπάλληλοι του Clarence House ειδοποιήθηκαν για την απόλυσή τους. Όλοι οι υπάλληλοι είναι
εξοργισμένοι με αυτή την απόφαση, γιατί ενώ οι ίδιοι εργάζονταν νυχθημερόν για να γίνει ομαλά η μετάβασή του
στον θρόνο, ο βασιλιάς ανακοίνωσε την απόλυσή τους.
Το μεγαλύτερο όμως φάουλ του νέου βασιλιά είναι το γεγονός ότι έχει πολιτική άποψη, σε αντίθεση με την Ελισάβετ, η οποία ήταν πολιτικά ουδέτερη, ενώ και στο παρελθόν
είχε παρέμβει δημοσίως για πολιτικά ζητήματα, κάτι που
δυσαρέστησε και τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων
Λίντσεϊ Χολ. Απ’ ό,τι φαίνεται, οι γκάφες του βασιλιά συνεχίζονται και ήδη οι πολίτες μέσα σε μια εβδομάδα φαίνονται αρκετά δυσαρεστημένοι. Ποιος γνωρίζει άραγε πώς θα
εξελιχθεί αυτή η κωμικοτραγική κατάσταση στο παλάτι!
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Τα ληξιπρόθεσμα στην αγορά προμήθειας ρεύματος «πνίγουν» τις εταιρείες
Πυκνώνουν τα σύννεφα στην αγορά προμήθειας, με
τα ληξιπρόθεσμα να κινούνται σε ανησυχητικά επίπεδα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση το τελευταίο
διάστημα.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, περίπου το 30% των
καταναλωτών παρουσιάζει έστω και μία ημέρα καθυστέρησης, την ίδια στιγμή που οι εταιρείες εντείνουν
τις προσπάθειές τους και την επαγρύπνησή τους με
ενίσχυση των τμημάτων collection, των νομικών υπηρεσιών κ.λπ.
Πάντως από το σύνολο των καταναλωτών που βρίσκονται σε καθυστέρηση, το ποσοστό των πελατών με

ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 45 ημερών είναι σημαντικά χαμηλότερο και υπολογίζεται στο 4% έως 6%.
Την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά περιγράφει στέλεχος της αγοράς σημειώνοντας ότι στο
πρόσφατο παρελθόν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν
φτάσει στα 3 δισ., με τη ΔΕΗ επί της ουσίας να μην κάνει
τίποτα για να περιορίσει το φαινόμενο. Σήμερα κινούμαστε προς αυτά τα επίπεδα (ακόμη απέχουμε) με τις
εταιρείες σε επαγρύπνηση κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν
για τον περιορισμό του φαινομένου.
Ως προς τις κατηγορίες των πελατών που βρίσκονται
σε αδυναμία και δεν πληρώνουν, πολύ έντονο είναι το

φαινόμενο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
μάλιστα μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν πλήρως ακάλυπτες και δεν λάμβαναν καθόλου επιδότηση
του λογαριασμού τους. Επίσης σημαντική είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων των νοικοκυριών.
Σε αυτό το εξαιρετικά προβληματικό για τις εταιρείες
πλαίσιο, ο κλάδος έχει θέσει αίτημα για προκαταβολή
τουλάχιστον του 70% των επιδοτήσεων, οι οποίες με το
ισχύον σύστημα εισπράττονται τουλάχιστον ένα μήνα
αργότερα. Σε διαφορετική περίπτωση οι εταιρείες
απειλούνται με οικονομική ασφυξία.
Μιχάλης Μαστοράκης

Η Αυστρία ψηφίζει Ελλάδα
και για χειμερινό τουρισμό
Είμαστε κορυφαίος προορισμός για
αυτούς το 2022, με αύξηση κατά 15%
στις αφίξεις σε σχέση με το 2019
- Οι συμφωνίες που υπέγραψε
ο υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας
με την Αυστριακή ομόλογό του
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ

ο σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων τον
φετινό χειμώνα στην Ελλάδα
βρίσκει ανταπόκριση. Το ήπιο κλίμα που
σημαίνει λιγότερες ενεργειακές ανάγκες,
αποτελεί δελεαστική πρόταση για πολλούς, όταν ο χειμώνας τους διαρκεί έξι,
επτά και οκτώ μηνών με πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων στην Ευρώπη σε
μία προσπάθεια να προσελκύσει τουρίστες και να επεκτείνει την τουριστική περίοδο στη χώρα μας, καθιστώντας τον

τουρισμό βιώσιμο 365 ημέρες τον χρόνο.
Από την Αυστρία, χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας χώρας, φέτος αυξήθηκαν κατά 15% οι αφίξεις, σε σχέση με το
2019. Η Ελλάδα το 2022 αποτέλεσε κορυφαίο προορισμό για τους Αυστριακούς, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κρήτη,
στην οποία καταγράφηκε αύξηση σε ποσοστό 50%.

Αυξάνει πτήσεις η Lufthansa
Η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή των
αεροπορικών προορισμών από την Αυστρία και κατέστη η δημοφιλέστερη αγορά τους αυτό το καλοκαίρι. Οι συνολικές
πτήσεις αυξήθηκαν και αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι προορισμοί, φτάνοντας ήδη
τους 20 σε όλη τη χώρα.

Ενδεικτικά, στο σύνολο της σεζόν και
μέχρι στιγμής στα Χανιά αποβιβάστηκαν
19.484 Αυστριακοί, στη Θεσσαλονίκη
57.432, στη Ζάκυνθο 19.743, στην Κέρκυρα
26.063 και στη Μύκονο 10.259 τουρίστες.
Παράγοντες της τουριστικής αγοράς
επισημαίνουν πως για την Ελλάδα η ταξιδιωτική κίνηση από την Αυστρία θα συνεχίσει να είναι ισχυρή.
«Οι πρώτοι Αυστριακοί άρχισαν να
φτάνουν από τον Μάρτιο και θα συνεχίσουν να έρχονται και τους επόμενους
μήνες», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας μετά τη συνάντηση που είχε με την Αυστριακή ομόλογό του, Susanne Kraus
Winkler, στη Βιέννη.
Ο Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή
του στην αυστριακή πρωτεύουσα και στη

συνάντηση με την ομόλογό του υπέγραψε συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα
του τουρισμού, σε θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής εκπαίδευσης, ενώ η συμφωνία περιλάμβανε και την περαιτέρω συνεργασία σε θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο
αθλητικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός
και ο τουρισμός ευεξίας.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa,
έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να αυξήσουν περαιτέρω τις πτήσεις τους στην
Ελλάδα -άλλωστε η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία δήλωσε πως για το 2023
θα αυξήσει το πτητικό της πρόγραμμα κατά 30% προς τη χώρα μας.
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Πέρασαν 9 χρόνια
από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα
Συμπληρώνονται την Κυριακή
(18/9) εννέα χρόνια από τη δολοφονία του ράπερ Παύλου Φύσσα
από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος στη μνήμη του θα πραγματοποιηθεί μια σειρά εκδηλώσεων με
αποκορύφωμα τη συγκέντρωσηπορεία στις 17.30 το απόγευμα της
Κυριακής στο Κερατσίνι. Στην πορεία θα υπάρχει διακριτική παρουσία της αστυνομίας υπό τον
φόβο αντισυγκεντρώσεων από οργανώσεις της Ακροδεξιάς που θα
θελήσουν να αμαυρώσουν τις εκδηλώσεις μνήμης.
Να θυμίσουμε ότι η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα αποτέλεσε την
αρχή για το «ξήλωμα» της Χρυσής
Αυγής από την κοινοβουλευτική
δημοκρατία και την καταδίκη της
ως εγκληματικής οργάνωσης, με
τα ηγετικά της στελέχη να παραμένουν στη φυλακή μετά την απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2020 του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Σχεδόν δέκα μέρες μετά τη
δολοφονική επίθεση, αστυνομικοί
της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας
πέρασαν χειροπέδες στον Νίκο
Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη,
τον Γιάννη Λαγό και τα υπόλοιπα
ηγετικά στελέχη της ΧΑ.
Παπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έστησαν καρτέρι...
θανάτου κι εκτέλεσαν
52χρονο στην Καβάλα

Θ

έμα χρόνου είναι, σύμφωνα με
πηγές της ΕΛΑΣ, η σύλληψη του
ατόμου που λίγο μετά τις 5.30 τα
ξημερώματα της Παρασκευής
(16/9) εκτέλεσε με κυνηγετικό όπλο τον
52χρονο ΔΜ, την ώρα που βρίσκονταν έξω
από την επιχείρηση που εργάζονταν στη

Ρεπορτάζ
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Χρυσούπολη Καβάλας.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι πρόκειται για
δολοφονία με προσωπικό κίνητρο, καθώς
ο δράστης γνώριζε πότε και πού θα στήσει
«καρτέρι θανάτου» στον 52χρονο, ενώ χρησιμοποιήθηκε καραμπίνα και όχι κάποιο
όπλο (πιστόλι) που θα παρέπεμπε σε κοινό
ποινικό έγκλημα. «Ο πυροβολισμός έγινε
από την μπροστινή πλευρά του κορμού του
άτυχου ανθρώπου, συγκεκριμένα στο αριστερό ημιθωράκιο. Μάλιστα, υπολογίζεται
μια μέση απόσταση των δέκα μέτρων μεταξύ της κάννης της κυνηγετικής καραμπίνας
και του θύματος», δήλωσε ο ιατροδικαστής
που εξέτασε τη σορό του ΔΜ στο σημείο
όπου έπεσε νεκρός, με τα σκάγια να πετυχαίνουν το θύμα στην καρδιά και να αφήνει
την τελευταία του πνοή σχεδόν ακαριαία.
Τον 52χρονο εντόπισαν νεκρό οι συνάδελφοί του στην επιχείρηση που εργάζονταν,
ειδοποιώντας την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Πατέρας δύο παιδιών
Η Ασφάλεια Καβάλας, που έχει αναλάβει
την προανάκριση, εστιάζει σε άτομα από το
κοντινό περιβάλλον του θύματος (συγγενείς, φίλοι κ.ά.) με τους οποίους μπορεί να
υπήρχε προσωπική διαφορά. Όλοι πάντως
μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον ΔΜ,
χαρακτηρίζοντάς τον σοβαρό οικογενειάρχη που φρόντιζε τη σύζυγό του (άτομο με
αναπηρία) και τα δύο τους παιδιά του εργαζόμενος σκληρά. Για αυτό και εκφράζουν
απορία για τα κίνητρα του δράστη, καθώς
δεν μπορούν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί
που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δολοφονία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο δράστης περισυνέλεξε τον κάλυκα που απέρριψε το κυνηγετικό του όπλο μετά την εκτέλεση, ενώ φαίνεται ότι διέφυγε μέσα από
χωράφια με καλαμπόκια στα οποία είχε
κρυφτεί.
Τέλος, δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια
κάμερα ασφαλείας κατέγραψε κάποιο
χρήσιμο για την ΕΛΑΣ στοιχείο.

Τον πυροβόλησαν με καραμπίνα
στην καρδιά από απόσταση
δέκα μέτρων
- Πού εστιάζει τις έρευνες
η ΕΛΑΣ που θεωρεί
θέμα χρόνου να φτάσει
στη σύλληψη του δράστη

«Μαϊμού» εφοριακοί
λογιστές, ασφαλιστές
και ηλεκτρολόγοι...
ξάφριζαν ηλικιωμένους
Σε μάστιγα εξελίσσονται οι απάτες
σε βάρος ηλικιωμένων από δήθεν
ηλεκτρολόγους της ΔΕΗ, συντηρητές
ασανσέρ, λογιστές, εφοριακούς κ.ά.,
καθώς μόλις τα τελευταία τρία
24ωρα στην περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν από την ΕΛΑΣ τουλάχιστον τρία τέτοια περιστατικά. Αυτό
παρά το γεγονός ότι τόσο οι Αρχές
όσο και τα ΜΜΕ με εκτεταμένα ρεπορτάζ έχουν προειδοποιήσει τους
μεγαλύτερους σε ηλικία για τα τεχνάσματα που μετέρχονται οι επιτήδειοι για να τους κλέψουν. Το πρωί
της Πέμπτης (15/9) δύο απατεώνες
προσέγγισαν μια 62χρονη γυναίκα
που βρισκόταν έξω από το σπίτι της
και προσποιούμενοι τους ασφαλιστές την έπεισαν ότι πρέπει να τους
δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.
Επειδή η γυναίκα δεν είχε πάνω της
μετρητά, την έπεισαν να μπει στο αυτοκίνητό της και τη μετέφεραν σε
υποκατάστημα τράπεζας στο Μενίδι
για να κάνει ανάληψη. Για καλή της
τύχη, ένας υπάλληλος της τράπεζας
κατάλαβε τι συμβαίνει, με τους...
ασφαλιστές να τρέπονται σε φυγή.
Δεν στάθηκε τόσο τυχερή όμως μια
86χρονη στην Αργυρούπολη, καθώς
απατεώνας την έπεισε ότι είναι εφοριακός, η ηλικιωμένη τον έβαλε στο
σπίτι της και αυτός της άρπαξε 1.000
ευρώ. Τέλος, στο Νέο Ψυχικό θύμα...
ηλεκτρολόγου της ΔΕΗ έπεσε ένας
86χρονος, ο οποίος του άνοιξε την
πόρτα του διαμερίσματός του για
να... κάνει έλεγχο και ο απατεώνας
έφυγε πλουσιότερος κατά 15.000 ευρώ και αρκετά χρυσά κοσμήματα.
Παπ.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μένει στην ιστορία το «κλείσιμο»
Με αφορμή το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς στο Μαρούσι
αναζωπυρώθηκε μια σύγκρουση που έχουμε δει σε πολλά
επεισόδια έως τώρα. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιώργος Καραμέρος κατά την επίσκεψή του σε σχολεία της πόλης
επιτέθηκε στον δήμαρχο Θόδωρο Αμπατζόγλου τόσο για την
κατάσταση που διαπίστωσε ότι βρίσκονται πολλά από τα σχολικά κτίρια όσο και για την υπόθεση του 1ου Γυμνάσιου - Λυκείου
της πόλης. «Ο κ. Αμπατζόγλου θα μείνει αρνητικά στην ιστορία
της πόλης, καθώς επί της θητείας του μπήκε λουκέτο στο ιστορικό 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αμαρουσίου», επεσήμανε θυμίζοντας τη θέση του ότι «ο δήμαρχος με την απόφαση να το μετατρέψει σε Πειραματικό εκτόπισε γονείς και μαθητές σε κοντέινερ
στο 6ο Γυμνάσιο και πολύ μακριά από τα σπίτια τους». Ακολούθως πρότεινε να προχωρήσουν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
στα δεσμευμένα οικόπεδα για σχολεία και να λειτουργήσουν
με απόλυτη διαφάνεια οι Σχολικές Επιτροπές.

Ζημία 100.000 ευρώ
Ένα ακόμη πεδίο διαμάχης στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής με τον πρώην δήμαρχο της πόλης Γιάννη Σταθόπουλο
να κατηγορεί τη δημοτική αρχή του Βασίλη Ζορμπά ότι ζημιώνει την πόλη. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν η συζήτηση που έγινε για μια ακόμη φορά στην Οικονομική Επιτροπή για την εργολαβία των 600.000 ευρώ για την αποκομιδή των κλαδιών
που είχαν σωρευτεί από την τελευταία κακοκαιρία. Η αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης εισηγήθηκε αιτιολογημένα τη
μείωση της δαπάνης των εκτελεσθέντων εργασιών κατά
140.000 ευρώ, κάτι που δεν δέχθηκε ο δήμαρχος, με αποτέλεσμα να επανέλθουν οι κατηγορίες για «πρωτοφανείς απευθείας αναθέσεις».

Μανιατογιάννης: «Δεν μπορεί
να εκβιάζεται η Αυτοδιοίκηση»

!

Συνεργασία ουσίας

Στη στήριξη των δημοτών του σε θέματα
ασφάλισης και εργασίας επιδιώκει ο δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου εξασφαλίζοντας συνεργασία του
Δήμου με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται, θα έχουν
άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την
ασφαλιστική νομοθεσία, τις εργασιακές
σχέσεις, την ενίσχυση της απασχόλησης,
της ικανότητας επωφελούς διαχείρισης
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την
ενδυνάμωση της πρόσβασης στην αγορά
εργασίας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος ετοιμάζεται να στείλει σε
αντιπολίτευση και τοπικά Μέσα
μηνύσεις και αγωγές; Ουσιαστικά πρόκειται
για την απάντησή του σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του πριν από αρκετούς μήνες για θέμα το οποίο από τότε υποστήριζε ότι
ήταν «στημένο». Τώρα φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
χρειάζεται και είναι έτοιμος να περάσει στην
αντεπίθεση.

Γκρίνια για την οικονομία

Μετρούν στο δυναμικό

«Λάθος» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης την κυβερνητική απόφαση που προβλέπει κυρώσεις στους ΟΤΑ σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ο στόχος
της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 10% και κάλεσε τις ΠΕΔΑ
και ΚΕΔΕ να διεκδικήσουν οριζόντια στήριξη στην Αυτοδιοίκηση, διαβλέποντας ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα
για όλους. Αιτιολογώντας τη θέση του ο κ. Μανιατογιάννης τόνισε ότι «Όταν κάναμε έναν προϋπολογισμό για τον Οκτώβριο
υπολογίζοντας αυξήσεις γύρω στο 40% και αυτές έχουν αγγίξει
το 300% μεσοσταθμικά, πείτε μου πόσο σοβαρό μπορεί να είναι
το επιχείρημα για μείωση 10%, προκειμένου να επιτευχθεί η
επιβράβευση».

Προβληματισμένοι εμφανίζονται πολλοί από τους δημάρχους που, με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο, συνηγόρησαν στη μονιμοποίηση συμβασιούχων τους που τη
διεκδίκησαν δικαστικά. Κι αυτό γιατί
έμαθαν πως στην πρόσφατη συνεδρίαση
του ΔΣ της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
ξεκαθάρισε ότι τους συγκεκριμένους εργαζόμενους τους προσμετρά στο δυναμικό του δήμου και κατά συνέπεια τους
αφαιρεί από τις προσλήψεις που διεκδικούν. Παράλληλα, ο υπουργός κάλεσε
τους συγκεκριμένους δημάρχους να μην
παραπονιούνται ότι δεν έχουν να πληρώσουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, καθώς θα έπρεπε να έχουν προϋπολογίσει το κόστος…

Στο κλίμα των ημερών αλλά και των οδηγιών της κυβέρνησης ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Σταύρος Τσίρμπας έστειλε οδηγίες προς τις Διευθύνσεις
των σχολείων της πόλης ώστε να συμβάλουν στην οικονομία ενέργειας με όποιον τρόπο μπορούν. Κάποιοι από
την αντιπολίτευση, όμως, δεν είδαν με καλό μάτι την ένταξη των σχολείων σε αυτό το σχέδιο και με αρκετά επιθετικό τρόπο προτρέπουν τον δήμαρχο να βρει άλλους
τρόπους εξοικονόμησης και χρηματοδότησης της ενέργειας που χρειάζεται ο δήμος και να μη «ζητάει να ξεπαγιάσουν οι μαθητές».
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Μελίνα Τραυλού
H major
car carrier
της ναυτιλίας
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ElvalHalcor:
Απογείωση μεγεθών
για τη ναυαρχίδα
του Ομίλου Βιοχάλκο
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Πόσο θα αυξηθούν οι εισφορές
1,5 εκατ. επαγγελματιών

Α

υξημένες εισφορές στο ύψος του
αναμενόμενου φετινού πληθωρισμού (8%-9%) θα κληθούν να πληρώσουν από 1ης/1/2023 πάνω από
1.500.000 μη μισθωτοί επαγγελματίες, κάτι που
μεταφράζεται σε επιπλέον ετήσια επιβάρυνση
από 300 έως 720 ευρώ.
Με βάση τις 6 ασφαλιστικές κλάσεις και τις 3
κλίμακες που ορίζει ο Νόμος Βρούτση, λόγω
της τιμαριθμικής προσαρμογής οι εισφορές θα
διαμορφωθούν ως εξής:
Για την 1η ασφαλιστική κλάση η ισχύουσα
μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, υγεία,
κρατήσεις ΟΑΕΔ, επικουρική και εφάπαξ είναι
288 ευρώ. Με αύξηση 8% και 9% θα διαμορφωθεί στα 311,04-313,92 ευρώ, για τη δεύτερη κλίμακα από 302 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί στα
326,16-329,18 ευρώ και για την τρίτη από τα 318
ευρώ στα 343,44-346,62 ευρώ.
Για τη 2η ασφαλιστική κλάση η σημερινή
συνολική εισφορά στην πρώτη κλίμακα είναι 330 ευρώ και με αύξηση 8% ή 9% θα αυξηθεί
στα 356,40-359,70 ευρώ, για τη δεύτερη κλίμα-
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

κα από τα 344 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί από
1ης/1/2023 στα 371,52-374,96 ευρώ και για την
τρίτη κλίμακα από τα 360 ευρώ στα 388,80392,40 ευρώ.
Για την 3η ασφαλιστική κλάση η εισφορά
της πρώτης κλίμακας από τα 380 ευρώ θα
αυξηθεί στα 410,40-414,20 ευρώ, για τη δεύτερη κλίμακα από τα 394 ευρώ στα 425,52-429,46
ευρώ και για την τρίτη κλίμακα από τα 410 ευρώ
σήμερα στα 442,80-446,90 ευρώ.
Για την 4η ασφαλιστική κλάση η εισφορά
της πρώτης κλίμακας από τα 441 ευρώ θα
αυξηθεί στα 476,28-480,69 ευρώ, για τη δεύτερη κλίμακα από τα 455 ευρώ στα 491,40-495,95
ευρώ και για την τρίτη κλίμακα από τα 471 ευρώ
στα 508,68-513,39 ευρώ.

3
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Για την 5η κλάση η εισφορά της πρώτης κλίμακας από τα 503 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί
στα 543,24-548,27 ευρώ, για τη δεύτερη από τα
517 ευρώ στα 558,36-563,53 ευρώ και για την
τρίτη κλίμακα από τα 533 ευρώ στα 575,64580,97 ευρώ.
Τέλος, για την 6η κλάση η μηνιαία εισφορά
της πρώτης κλίμακας από τα 644 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί στα 695,52-701,96 ευρώ, για
τη δεύτερη από τα 658 στα 710,64-717,22 ευρώ
και για την τρίτη κλίμακα από τα 674 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί στα 727,92-734,66 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στις αρχές κάθε έτους οι μη
μισθωτοί θα πρέπει να δηλώσουν την ασφαλιστική κλάση που επιθυμούν, πληρώνοντας τις
ανάλογες εισφορές.

6

Ετήσια επιβάρυνση από 300
έως 720 ευρώ ανάλογα
με την ασφαλιστική κλάση
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ElvalHalcor: Στα ύψη οι πωλήσεις

Π

εραιτέρω ισχυροποίηση
της θέσης της πέτυχε το α’
εξάμηνο του έτους η
ναυαρχίδα του Ομίλου
Βιοχάλκο, ElvalHalcor, η οποία σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων
με 1,96 δισ. ευρώ, το οποίο συνοδεύτηκε από αύξηση καθαρής κερδοφορίας, αλλά και εκτίναξη του καθαρού
δανεισμού.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

loukas1972@gmail.com

Τα μεγέθη του α’ εξαμήνου ικανοποίησαν την αγορά και τους αναλυτές, καθώς κινήθηκαν πάνω από τις
αρχικές προβλέψεις, ενώ οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές τόσο για το β’
εξάμηνο όσο και για την ετήσια χρήση 2022, ως αποτέλεσμα των υψηλών
τιμών των μετάλλων και του καλού
πλασαρίσματος της εταιρείας. Τα σημεία-κλειδιά που καθόρισαν την πορεία των μεγεθών του α’ εξαμήνου
ήταν τα εξής:
1. Ο όγκος πωλήσεων αλουμινίου
αυξήθηκε κατά 11,5% σε σχέση με
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα
και κατά 10,9% σε σχέση με το α’
τρίμηνο.
2. Οι πωλήσεις χαλκού αυξήθηκαν
κατά 5,1% στο α’ εξάμηνο, έναντι
του αντίστοιχου περυσινού, ενώ το
β’ τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο
ενισχύθηκαν κατά 5%.
3. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά
κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 159,6 εκατ. ευρώ, έναντι
85,2 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα, σημειώνοντας
αύξηση κατά 87%.
4. Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου ανήλθαν στα 119,1 εκατ. ευρώ έναντι
83,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.
5. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση του
καθαρού τραπεζικού δανεισμού,
καθώς στο τέλος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στα 1,048 δισ. ευρώ,
έναντι 787 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, και 678,6 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του περυσινού
έτους. Το τεράστιο άλμα εξηγείται
ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των

διεθνών τιμών των μετάλλων, στην
πολύ σημαντική αύξηση του όγκου
των πωλήσεων, όσο και στη δημιουργία υψηλότερων αποθεμάτων,
προκειμένου να υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης σε μονάδα του
ομίλου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η
σημαντική υποχώρηση της τιμής
του αλουμινίου, κατά 40% σε σχέση
με τα υψηλά της περασμένης άνοιξης, αλλά και η μείωση των αποθεμάτων αναμένεται ότι έως το τέλος
του έτους θα οδηγήσουν σε μείωση
του καθαρού δανεισμού.
Σημειώνεται ότι με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία στο Χρηματιστήριο Αθηνών (535 εκατ. ευρώ) η ElvalHalcor παρουσιάζει έναν εξαιρετικά... προκλητικό δείκτη τιμής προς
κέρδη ανά μετοχή, ο οποίος διαμορφώνεται στο 4,5, χωρίς να χρειαστεί να
ληφθούν υπόψιν τα μεγέθη του β’ εξαμήνου και συνολικά η φετινή χρήση!

Καλπάζει η μονάδα στα Οινόφυτα
Ο πυλώνας της εταιρείας είναι η
υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα

των Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας
Βοιωτίας, όπου ειδικά στον τομέα του
αλουμινίου, η παραγωγική δυναμικότητα έφτασε το 100%, κατά το α’ εξάμηνο του έτους.
Σε φουλ ρυθμούς λειτούργησε και
η μονάδα χαλκού, ωστόσο υπήρξαν
και επιμέρους διαφοροποιήσεις. Για
παράδειγμα, στους χαλκοσωλήνες
οι επιδόσεις έφτασαν κοντά στο
100%, ενώ στα προϊόντα έλασης χαμηλότερα, αλλά με σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στους άμεσους στόχους της εταιρείας είναι η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, μέσω προμήθειας
υγροποιημένου φυσικού αερίου,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τη
σημαντική αύξηση του κόστους κατά
30 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η
ισχύς της εταιρείας έχει ενισχυθεί
από τις αρχές Ιουνίου, καθώς τέθηκε
σε δοκιμαστική εφαρμογή το νέο ψυχρό έλαστρο της μονάδας αλουμινίου στα Οινόφυτα. Εκτιμάται ότι η μο-

νάδα αυτή θα κάνει τη... διαφορά μέσα στο β’ εξάμηνο του έτους, απογειώνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η μονάδα παραγωγής της ElvalHalcor θεωρείται ως
μία από τις μεγαλύτερες και πλέον
σύγχρονες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ταυτόχρονα, η διοίκηση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ αγοράζει συνεχώς αγροτεμάχια
γύρω από τις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων, καθώς υπάρχει πλέον η
άμεση προοπτική της λειτουργίας
της πιο σύγχρονης Βιομηχανικής
Περιοχής της χώρας, με τεράστια
οφέλη, από την εγκατάσταση νέων
δραστηριοτήτων ή την επέκταση των
υφιστάμενων.

Απογείωση των μεγεθών
της ναυαρχίδας του Oμίλου
Βιοχάλκο λόγω έκρηξης
των διεθνών τιμών
των μετάλλων
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PROFILE

Η

Μελίνα Τραυλού, η πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών Τραυλού, έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της ξεχωριστό
αποτύπωμα στον ανδροκρατούμενο χώρο
της ναυτιλίας.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΜΕΛΙΝΑ
ΤΡΑΥΛΟΥ

amaliakatzou@gmail.com

Μελετημένες ενέργειες
H Mελίνα Tραυλού με τις πρωτοβουλίες και τις καλά
μελετημένες ενέργειές της έχει κατορθώσει να γιγαντώσει τον στόλο της Neptune Lines, η οποία εξυπηρετεί σχεδόν 30 χώρες με έμφαση στη Μεσόγειο, τη Βόρεια Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους -αν όχι τον κορυφαίο- car carriers του πλανήτη.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν πρόεδρος και
διευθύνουσα σύμβουλος των εταιρειών της Neptune. Από τον Οκτώβριο του 2021, μετά την ηχηρή μεταγραφή του Κρεγκ Γιασιένσκι από τη νορβηγική
Wallenius Wilhelmsen στη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου της Neptune Lines, η κυρία Τραυλού
παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας και βέβαια πάντα η ψυχή και η οραματίστρια του ομίλου.
Η Ελληνίδα πλοιοκτήτρια έχει αναπτύξει σταθερές
επιχειρηματικές συμμαχίες με Κινέζους και Άρα-

H major car carrier
της ναυτιλίας
βες. Μότο της είναι ότι «όλοι έχουμε υποχρέωση να
προσφέρουμε στην πατρίδα».

κτως δίπλα στις γυναίκες που έχουν αποφασίσει να
ακολουθήσουν καριέρα στη θάλασσα».

Κοινωνική αλληλεγγύη

Χαμηλών τόνων

Αξιακός της κώδικας, η κοινωνική αλληλεγγύη. Η
κοινωνική προσφορά τόσο της εταιρείας της όσο και
της ίδιας είναι διαχρονική, συνεπής και αναγνωρισμένη. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της στη δημιουργία της ΣYN-ENΩΣIΣ, που είναι ο βραχίονας
της κοινωνικής προσφοράς που έχει αναπτύξει η
ΕEE. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Axion Hellas,
που στηρίζει έμπρακτα ευάλωτες ομάδες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συμμετείχε
ενεργά στην ίδρυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των startups Endeavor Greece. Για την παρουσία γυναικών στα πλοία μάς έχει δηλώσει: «Το
επάγγελμα του ναυτικού παραδοσιακά δεν απασχολούσε τις γυναίκες. Εμείς ως εταιρεία υποστηρίζουμε τη συμμετοχή και την επαγγελματική δράση των
γυναικών στη θάλασσα. Δεν θεωρώ ότι κάποιος
μπορεί να πιστεύει ότι η επαγγελματική ικανότητα
είναι θέμα φύλου. Σε ό,τι με αφορά, είμαι εμπρά-

Αν και χαμηλών τόνων η ίδια, έχει κατά καιρούς απασχολήσει τις στήλες των lifestyle περιοδικών με την
προσωπική της ζωή. Διατηρεί άριστες σχέσεις με τον
πρίγκιπα Nικόλαο και τη σύζυγό του Tατιάνα Mπλάτνικ.
Εκτός από τη Μαρέβα Μητσοτάκη, είναι στενή φίλη και
με την Ιωάννα Παπαδοπούλου, την επικεφαλής και
ιδιοκτήτρια της ομώνυμης βιομηχανίας μπισκότων, η
οποία κατά καιρούς έχει αναλάβει ανάδοχος στην ονοματοδοσία των πλοίων της Neptune Lines.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών έχει καταφέρει να
αφήσει το δικό της αποτύπωμα
στον ανδροκρατούμενο χώρο
της ναυτιλίας - Ο αξιακός
της κώδικας και η Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καταγωγή από την Κεφαλονιά και προερχόμενη
από οικογένεια με παράδοση στη ναυτιλία, έχει αντιμετωπίσει με σθένος αρκετές δυσκολίες, επιβιώνοντας στον δύσκολο κλάδο της θαλάσσιας μεταφοράς
οχημάτων, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία της Neptune Lines, την οποία ίδρυσε ο πατέρας της Νίκος
Τραυλός το 1973.
Με σπουδές στο μάνατζμεντ στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Northeastern University της Βοστόνης, η κυρία Τραυλού εργαζόταν
στην εταιρεία από τα σχολικά της χρόνια και ακολουθώντας τον πατέρα της από νεαρή ηλικία βίωσε από
κοντά τις προκλήσεις της ναυτιλίας, μαθαίνοντας από
τον ίδιο τα μυστικά της δουλειάς. Ξεχωριστή στιγμή,
όταν στο λιμάνι Φρεντερίτσια της Δανίας παρέλαβαν
το πρώτο πλοίο τους που έφερε το όνομά της, «Melina». Τα θεμέλια για την επιτυχημένη πορεία της στη
ναυτιλιακή βιομηχανία μόλις είχαν μπει.
Δυναμική, οργανωτική, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, μυήθηκε στα μυστικά της ναυτιλίας από τον
πατέρα της, τον οποίο και θεωρεί μέντορά της. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Μελίνας Τραυλού στη δημιουργία της ΣYN-ENΩΣIΣ, του «βραχίονα» κοινωνικής προσφοράς που έχει αναπτύξει η Ένωση Eλλήνων
Eφοπλιστών, μιας κοινής πλατφόρμας κοινωνικής
στήριξης και ανάπτυξης υπεύθυνων πρωτοβουλιών
συνδρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο.
Η ίδια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον κλάδο, καταφέρνοντας να χτίσει με σταθερές και προσεκτικές κινήσεις ισχυρές διεθνείς συνεργασίες.
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Πάνω από 45.000
επισκέπτες το πρώτο
Σαββατοκύριακο

Π

λήθος κόσμου επισκέφτηκε την 86η
ΔΕΘ κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου. Μετά το σημαντικό αυτό
momentum του διημέρου, όπου πάνω
από 45.000 βρέθηκαν εκεί, η Έκθεση συνεχίζει να
υποδέχεται το αυξημένο ενδιαφέρον των προσερχομένων.
Ήδη πάντως ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται αυτό
το Σαββατοκύριακο τα επιχειρηματικά ραντεβού μεταξύ επιχειρήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων -της Τιμώμενης Χώρας της 86ης ΔΕΘ- και ελληνικών εταιρειών, που ξεπερνούν τα 600 και προγραμματίστηκαν με τη συμβολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Μάλιστα, πέραν αυτών κλείνονται και εκτός προγράμματος συναντήσεις με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη των εμιράτων Άμπου
Ντάμπι και Σάρτζα.
Η πολυσυλλεκτικότητα είναι φέτος ακόμη πιο έντονο χαρακτηριστικό της ΔΕΘ. Την ίδια ώρα που στα
περίπτερα 2, 3, 8, και 16 χτυπά ο παλμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας με την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων και 46 Επιμελητήρια με 320 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα να παρουσιάζουν το παραγωγικό της πρόσωπο, στο περίπτερο 17 πρωταγωνιστούν το αυτοκίνητο, η ηλεκτροκίνηση, τα υβριδικά

οχήματα και η μικροκινητικότητα. Στο εν λόγω περίπτερο, πέραν των εξελίξεων γύρω από τα πεδία αυτά,
οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά
καινούργια μοντέλα σε επιβατικά και επαγγελματικά
οχήματα από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα, ο κόσμος μπορεί να γνωρίσει την ψηφιακή και καινοτόμα Ελλάδα στα περίπτερα 12 και 7,
όπου το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρουσιάζουν το μέλλον του τόπου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιόδοξος για την ανάπλαση της Έκθεσης ο Σταϊκούρας
«Με τη διοίκηση της ΔΕΘ έχουμε τα
τελευταία χρόνια μια διαρκή εξαιρετική συνεργασία με στόχο το καλύτερο
αποτέλεσμα για τους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας πως «αυτό καταδεικνύει
η Έκθεση σήμερα. Μια εικόνα εξαιρετική, μια εικόνα παραγωγική, μια εικόνα εξωστρεφή».
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε
ότι η συζήτηση εστιάστηκε στο ζήτημα
της ανάπλασης του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου: «Οι προκλήσεις είναι
μπροστά μας. Σήμερα συζητήσαμε για
τις προκλήσεις. Όχι για τις επιτυχίες
αλλά για τα πολλά που είναι μπροστά
μας. Για αυτό και η συνεργασία θα είναι πολύ συστηματική το επόμενο

χρονικό διάστημα μέσα από συνεχείς
επαφές και συναντήσεις των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων έτσι
ώστε να δούμε τα επόμενα βήματα με
συγκεκριμένα γεγονότα, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του μεγαλεπήβολου αναπτυξιακού έργου, που είναι
η ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου».
Δήλωσε μάλιστα «ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι τους επόμενους μήνες θα
υπάρχουν σχετικές ειδήσεις για τα
επόμενα βήματα».
«Πολύ ωφέλιμη» χαρακτήρισε τη
συνάντηση ο πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος
Τζήκας και πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε
τη βοήθεια του υπουργού και του
υπουργείου για το θέμα της χρηματοδότησης. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο
υπουργός, το επόμενο διάστημα, με

βάση τις τεχνικές συσκέψεις που θα
γίνουν, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα
για μια πρώτη φάση χρηματοδότησης».
Ο κ. Τζήκας αναφέρθηκε στη φετινή
έκθεση και την πορεία της: «Η έκθεση
είναι σε μια φάση ανόδου, όπως βλέπετε. Φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά, ίσως όσον αφορά τη συμμετοχή
των εκθετών είμαστε στην καλύτερη
χρονιά της τελευταίας δεκαετίας. Πάμε πολύ καλά και η ανάπλαση θα μας
βοηθήσει να πάμε ακόμη καλύτερα».
Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας, παρουσία της διοίκησης της ΔΕΘ, συνομίλησε με εκπροσώπους εξαγωγικών
επιχειρήσεων στην αίθουσα συσκέψεων της διοίκησης της ΔΕΘ.
Φένια Κλιάτση

Ο υπουργός Οικονομικών
συναντήθηκε με το
προεδρείο της ΔΕΘ και
συζήτησε το μεγαλεπήβολο
αναπτυξιακό έργο
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ΔΕ ΠΑ

Ε ΜΠΟ ΡIΑΣ

Η ενεργειακή ασφάλεια
της χώρας στο επίκεντρο

Το business plan που εφαρμόζει η
ΔΕΠΑ Εμπορίας ενσωματώνει τα κριτήρια ESG, με στόχο την «πράσινη»
επιχειρηματικότητα, στοιχείο που
αναδεικνύεται και στο περίπτερο της
εταιρείας.

Επενδύοντας στις ΑΠΕ
Μέσω στοχευμένων επενδύσεων
και τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών
η εταιρεία επιδιώκει την κάλυψη
των διαφοροποιημένων αναγκών
των πελατών της, παρέχοντας φυσικό αέριο σε νοικοκυριά, βιομηχανι-

κούς πελάτες, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και
καύσιμο για οχήματα που χρησιμοποιούν αεριοκίνηση, μέσω του Fisikon. Ακόμη, διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την είσοδο της
ναυτιλίας της ΝΑ Μεσογείου στην
εποχή του LNG.
Την ίδια στιγμή, η ΔΕΠΑ Εμπορίας
παραμένει προσηλωμένη στον στόχο
της ενεργειακής μετάβασης, επενδύοντας διαρκώς σε ΑΠΕ και ενισχύοντας συστηματικά το «πράσινο»
χαρτοφυλάκιό της σε φωτοβολταϊκά

πάρκα, με στόχο το 1GW.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ
Εμπορίας κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς
δήλωσε:
«Η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που η ενέργεια βρίσκεται
στο επίκεντρο. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με
τη συμμετοχή της στη ΔΕΘ, θέλει να
στείλει το μήνυμα ότι χάρη στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό
της είναι σήμερα μια ισχυρή, σύγχρονη ενεργειακή επιχείρηση, που μπορεί να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και να συμβάλει καθοριστικά στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η εταιρεία επεκτείνεται
διαρκώς σε νέες δραστηριότητες,
στηρίζει κρίσιμες υποδομές και προχωρά σε επαφές και συμφωνίες με
στόχο την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών της χώρας, τόσο υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, όσο και
για το μέλλον».

Με το σύνθημα «Όταν
οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη
ενέργεια, πρέπει να έχουμε
εμείς» στέλνει μήνυμα
στήριξης των καταναλωτών

ΕΡΓΟΣΕ: Φύτεψε υπεραιωνόβια ελιά στην «καρδιά» της ΔΕΘ
Μια υπεραιωνόβια ελιά, ηλικίας άνω των 400 ετών, κοσμεί πλέον την «καρδιά» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάζοντας την παρουσία της στην 86η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ προχώρησε στη μεταφύτευση μιας υπεραιωνόβιας ελιάς στις εγκαταστάσεις της
HELEXPO, στο πλαίσιο του καινοτόμου περιβαλλοντικού
προγράμματος που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί για τη διάσωση και μεταφύτευση υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, τα
οποία προέρχονται από απαλλοτριωμένες εκτάσεις για την
κατασκευή σιδηροδρομικών έργων.
Συγκεκριμένα, η υπεραιωνόβια ελιά προέρχεται από
έκταση του νομού Αχαΐας, στην οποία κατασκευάζονται σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ, και μεταφέρθηκε και με-

ταφυτεύτηκε σε κεντρικό σημείο στον εκθεσιακό χώρο της
HELEXPO, σε μια συμβολική κίνηση στο πλαίσιο της 86ης
ΔΕΘ, που αναδεικνύει όχι μόνο την περιβαλλοντική ευαισθησία της εταιρείας, αλλά και την προσπάθεια για τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η μεταφύτευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Καραγιάννη,
του γγ Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά και του προέδρου της
ΕΡΓΟΣΕ Χρήστου Βίνη.
Με την πρωτοβουλία αυτή της ΕΡΓΟΣΕ έχουν μεταφυτευθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 850 ελαιόδεντρα εκ των οποίων το 10% υπεραιωνόβια άνω των 400 ετών- σε
περισσότερους από 60 δήμους και δημόσιους φορείς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ον στρατηγικό σχεδιασμό της
που εγγυάται την ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας παρουσιάζει στους επισκέπτες του
περιπτέρου της στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Η δομή του περιπτέρου, που αναπτύσσεται σε πυλώνες, διευκολύνει
την ενημέρωση των επισκεπτών για
την πολυδιάστατη δραστηριότητα της
ΔΕΠΑ Εμπορίας ως σύγχρονης, ισχυρής, καθετοποιημένης επιχείρησης
ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ασφάλεια εφοδιασμού.
Η εταιρεία, με στρατηγικές συμμαχίες και επενδύσεις μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, διαμορφώνει το αυριανό ενεργειακό τοπίο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας συνθήκες ενεργειακής ασφάλειας στην
περιοχή και αναβαθμίζοντας τον ρόλο
της χώρας ως ενεργειακού διαμετακομιστικού κόμβου. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας
συμμετέχει σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως ο νέος πλωτός τερματικός
σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ένα έργο
κρίσιμο για την ασφάλεια εφοδιασμού
με LNG στη ΝΑ Ευρώπη, και ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB.
Ταυτόχρονα, με το σύνθημα «Όταν
οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη ενέργεια,
πρέπει να έχουμε εμείς» που διατρέχει τους χώρους του περιπτέρου, η
ΔΕΠΑ Εμπορίας στέλνει το μήνυμα ότι
η εταιρεία θα εξακολουθήσει να στηρίζει νοικοκυριά και καταναλωτές με
όλες της τις δυνάμεις. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμβάλλει καθοριστικά στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους,
απορροφώντας ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης στη διεθνή τιμή του
φυσικού αερίου, έχοντας διαθέσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 140
εκατ. ευρώ σε εκπτώσεις.
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ΧΑ: Απαιτείται κίνηση προς τις 854 μονάδες

Lavipharm: Αύξηση
πωλήσεων, μείωση EBITDA

Δ

Αύξηση πωλήσεων, βελτίωση καθαρής
θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm
κατά το α’ εξάμηνο του 2022, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επιπτώσεις της
ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των
τιμών των πρώτων υλών. Συγκεκριμένα,
οι ενοποιημένες πωλήσεις, μετά την
αφαίρεση των rebates και clawbacks,
ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,6
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,9 εκατ.
ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2021.

ιαδικαστικού χαρακτήρα
οι τελευταίες συνεδριάσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ο τζίρος
παραμένει καθηλωμένος σε χαμηλά
επίπεδα και είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον για τίτλους χαμηλότερων
κεφαλαιοποιήσεων.
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει
κλεισίματα υψηλότερα των 854 μονάδων για να κινηθεί προς 865 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων
και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και
878 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και να αποκλείσει το σενάριο
υποχώρησης προς τις 805 και 795786 μονάδες.
Οι επόμενες αντιστάσεις στις 895,
900, 906-908 και 944 μονάδες (gap).
Από την άλλη, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης θέλει συνεχόμενα
κλεισίματα υψηλότερα των 2051 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), για να

Aegean Airlines: Επιστροφή
στην κερδοφορία
κινηθεί προς τις 2063, 2087 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),
2.103, 2.118 και 2.119 μονάδες (απλός

ΚΜΟ 200 ημερών) και να απομακρύνει το σενάριο υποχώρησης προς τις
1.954 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 1922 (gap).

Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Σφυρηλατούμε σχέσεις και συνεργασίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες, τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις, που
αναμένεται να συμβάλουν στον λειτουργικό μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου και να ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ανέδειξε ο ετήσιος διεθνής
διαγωνισμός καινοτομίας FinQuest by Alpha
Bank 2022. Οι εταιρείες Quantfolio, SPIN Analytics και DoGood People διακρίθηκαν για τις καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές τους, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για
3η χρονιά και αποτελεί έναν εδραιωμένο πλέον μηχανισμό, μέσα από τον οποίο η τράπεζα ενδυναμώνει τους
δεσμούς της με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα των Fintechs και των τεχνολογικών start-ups που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασιασμός κερδών
Ο Όμιλος της Πλαστικά Θράκης παρουσίασε Κύκλο Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €212,7 εκατ.,
μειωμένος κατά 9,2% σε σχέση με τις πωλήσεις του πρώτου
εξαμήνου του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε
€234,3 εκατ., ενώ τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €20,1 εκατ. σε σχέση με €62
το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των
πωλήσεων προϊόντων προστασίας από την Covid-19. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τα €20,1 εκατ., τα
€15,4 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τα €4,7 εκατ. αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από την Covid-19.

Επιστροφή στην κερδοφορία κατέγραψε το β’ τρίμηνο του 2022 η Aegean
Airlines, αναρρώνοντας από τις πληγές
που άφησε στον κλάδο των αερομεταφορών η πανδημία του κορονοϊού, με τα
EBITDA να σημειώνουν άλμα 1.264%. Η
επιβατική κίνηση της εταιρείας κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 171%
στο τρίμηνο, ανερχόμενη σε 3,3 εκατ.
επιβάτες από 1,2 εκατ. επιβάτες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Σημαντική
ήταν και η βελτίωση στον συντελεστή
πληρότητας, ο οποίος ανήλθε σε 79,2%,
ήτοι 23 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση
με το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Χάρτα Διαφορετικότητας
για Qualco
Τη δέσμευσή του για την προώθηση
ενός εργασιακού κόσμου συμπερίληψης
και ισότητας χωρίς αποκλεισμούς επισφράγισε ο Όμιλος Qualco με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για
τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η υπογραφή
της Χάρτας πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022,
παρουσία της Corporate Affairs & Sustainability Director του ομίλου Qualco,
Όλγας Σταμαθιουδάκη, του προέδρου του
ΚΕΑΝ και ιδρυτή της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις,
Σταύρου Μηλιώνη, και της Κατερίνας
Ψύχα, υπεύθυνης Επικοινωνίας.
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Γενική Εμπορίου: Αύξηση 87%
στα κέρδη εξαμήνου

Σημαντικές διακρίσεις
για την Τράπεζα Πειραιώς

Premia: Αύξηση εσόδων,
EBITDA και καθαρών κερδών

ημαντικές διακρίσεις στο Emerging EMEA
Executive Team Survey 2022 του Institutional
Investor έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βρέθηκε στην πρώτη τριάδα μεταξύ των Τραπεζών που
εκπροσωπούσαν αναδυόμενες χώρες στη λίστα του
διεθνούς περιοδικού και πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες. Ο CEO της Τράπεζας Χρήστος
Μεγάλου έλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία
Best CEO, ενώ τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της
κατηγορίας Best CFO έλαβε ο Θεόδωρος Γναρδέλλης, Group CFO της Πειραιώς. Η διοικητική ομάδα
της Τράπεζας Πειραιώς κατέλαβε πρώτες θέσεις σε
όλες τις κατηγορίες, με το τμήμα Investor Relations
και τον IRO της Πειραιώς, Ξενοφώντα Δαμαλά, να
λαμβάνουν τη διάκριση Best IR Team και Best IR
Professional αντίστοιχα, ενώ πρωτιά κατέγραψε
και στις κατηγορίες Best IR Program και
Analyst/Investor Event.

Σε λειτουργία το πρώτο
Carrefour στην Αττική

Αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας μετά φόρων σε ενοποιημένη βάση ανακοίνωσε η PREMIA Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα συνολικά
έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €6,6
εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 83% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο 2021, χωρίς να ενσωματώνουν πλήρως τα έσοδα από τις νέες
επενδύσεις. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του
Ομίλου ανήλθαν σε € 9,5 εκατ. έναντι €3,6
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021, με την αύξηση να οφείλεται τόσο στα αυξημένα κέρδη
από αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα
σε εύλογη αξία όσο και στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα.

Νέα υπηρεσία από τη Skroutz

Υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi
από την Τειρεσίας
H Τειρεσίας, έχοντας ως στόχο να παρέχει
στις επιχειρήσεις αξιόπιστες πληροφορίες
για σωστές αποφάσεις που συμβάλλουν
στην υγιή τους ανάπτυξη, εμπλουτίζει την
ηλεκτρονική της πλατφόρμα ΤΣΕΚ με τη νέα
υπηρεσία TΣΕΚ Business Index (ΤΣΕΚ Bi).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο, που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκτιμήσουν γρήγορα και αξιόπιστα την πιθανότητα που έχει μία εταιρεία
με δημοσιευμένα στοιχεία ισολογισμού να
αθετήσει τις υποχρεώσεις της μέσα στο
επόμενο 12μηνο.

Έργο για τη Nερά Κρήτης
ανέλαβε η Infinitum
Συνεχίζει το πλάνο ανάπτυξής της στην Ελλάδα η
Carrefour, με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου
Carrefour Market στην Αττική, το οποίο αποτελεί
και το 13ο κατάστημα που εγκαινιάζεται από τον περασμένο Μάιο, όταν και σηματοδοτήθηκε η επάνοδος της γαλλικής εταιρείας στην ελληνική αγορά,
με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στη Χαλκιδική. Το νέο κατάστημα Carrefour, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά να λειτουργεί τον Αύγουστο και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά και αποτελεί
το πρώτο εταιρικό κατάστημα της εταιρείας, ενώ
ανήκει στον τύπο Carrefour Market, City concept.

Η Skroutz εμπλουτίζει το πρόγραμμα
«Δόσεις για όλους», με στόχο να κάνει πιο
εύκολη και γρήγορη τη διαδικασία αγορών
για τους καταναλωτές. Μέσω της νέας συνεργασίας με την Τράπεζα ΤΒΙ Bank, η
Skroutz παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεσα τα προϊόντα που επιθυμούν, αξίας από €20 έως €300,
και να αποπληρώσουν αργότερα με 4 δόσεις και 0% επιτόκιο, χωρίς πιστωτική κάρτα και μέσα από μία digital και γρήγορη
διαδικασία.

H Infinitum ανέλαβε για την εταιρεία Νερά
Κρήτης ΑΒΕΕ την υλοποίηση έργου ψηφιακού μετασχηματισμού στο εργοστάσιο της
εταιρείας στη Θήβα και στις μονάδες παραγωγής στη Μακεδονία και στο Λουτράκι, ύψους
250.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Για τη λύση χρησιμοποιήθηκαν εξοπλισμός και λογισμικό των σημαντικότερων κατασκευαστών. Η υλοποίηση έγινε σε νέο server room, στον οποίο εγκαταστάθηκε εξοπλισμός που στηρίζεται σε Dell servers και storage, ενώ το εικονικό περιβάλλον σε VMware.
Η λύση αντιγραφής των δεδομένων υλοποιήθηκε με τα εργαλεία της Veeam.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

Μεγάλη αύξηση κερδών σημείωσε η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2022, ενώ η πορεία του δεύτερου μισού της χρονιάς θα επηρεαστεί και από
την εξέλιξη στη διεθνή τιμή του χάλυβα. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο η εισηγμένη
εταιρεία σημείωσε κύκλο εργασιών 19,8
εκατ. ευρώ έναντι 20,44 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αύξησε το EBITDA
από τα 2,01 στα 3,446 εκατ. ευρώ. Ανέβασε
την καθαρή της κερδοφορία από το1,33 στα
2,495 εκατ. ευρώ.
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EΝΕΡΓΕΙΑ

Αύξηση παγκοσμίως
της απασχόλησης
στην ενέργεια

ΙΕΑ: «Η εργασία
στον τομέα της ενέργειας
αυξάνεται διεθνώς
πάνω από τα προ
της Covid επίπεδα, λόγω
της προώθησης
της καθαρής ενέργειας
και των προσπαθειών
ενίσχυσης των αλυσίδων
εφοδιασμού»

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

συνολική ενεργειακή
απασχόληση το 2021
αυξήθηκε κατά περίπου 1,3 εκατομμύρια
από το 2019 και θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του 2022. Οι
ενεργειακές επενδύσεις αναμένεται
να αυξηθούν κατά 8% μέχρι το τέλος
του 2022, αγγίζοντας τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια – όμως, σχεδόν το
ήμισυ της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών συνδέεται με υψηλότερο κόστος». Είναι οι εκτιμήσεις για την
παγκόσμια απασχόληση στον τομέα
ενέργειας, που περιλαμβάνονται στη
νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού
Ενέργειας (ΙΕΑ).
Η έκθεση του ΙΕΑ για την απασχόληση στην ενέργεια, η οποία στο
εξής θα δημοσιεύεται ετησίως και
θα αποτελέσει τη βάση για άλλες μελέτες, «είναι το πρώτο εγχείρημα
μιας πρώτης ολοκληρωμένης απογραφής του παγκόσμιου ενεργει-

«Η

ακού εργατικού δυναμικού». Σημειώνεται ότι «μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ένα σύνολο δεδομένων για την
απασχόληση στον ενεργειακό τομέα». Στην έκθεση επισημαίνεται ότι
«ο όγκος των ενεργειακών θέσεων
εργασίας παγκοσμίως έχει ανακάμψει μετά την καθίζηση λόγω του
Covid-19 και σήμερα αποτιμάται συνολικά σε πάνω από 65 εκατομμύρια
ανθρώπους, ή σε ποσοστό είναι περίπου 2% του εργατικού δυναμικού
σε όλο τον κόσμο».
Ελληνική πραγματικότητα
Ανοίγουμε παρένθεση για να δώ-

σουμε την πληροφορία, μέσα από
μελέτη του ελληνικού οργανισμού
έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις,
ότι στη χώρα μας «η συνεισφορά του
τομέα ενέργειας στην απασχόληση
εκτιμάται (σ.σ. στοιχεία λίγα χρόνια
προ πανδημίας) σε 49.000 άτομα ή
στο 1,2% του εργατικού δυναμικού,
καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες του κλάδου είναι εντάσεως κεφαλαίου». Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τις δραστηριότητες «που συνδέονται στενά με τον ενεργειακό τομέα, εκτιμάται ότι η ευρύτερη συνεισφορά του, ιδίως στην απασχόληση,
είναι πολλαπλάσια».

Εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ),
στη νέα εμπεριστατωμένη έκθεσή του, αναφέρουν ότι «σήμερα
συνολικά πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι, ή ποσοστό
περίπου 2% του εργατικού δυναμικού σε όλο τον κόσμο,
δραστηριοποιούνται σε αυτό τον οικονομικό κλάδο»
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Τομείς απασχόλησης
Όπως μας πληροφορεί ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας, «το 2019
στον εφοδιασμό καυσίμων, το πετρέλαιο είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο
εργατικό δυναμικό, με συνολικά σχεδόν 8 εκατομμύρια άτομα. Ακολουθούν η προμήθεια άνθρακα με 6,3
εκατομμύρια άτομα και η παροχή φυσικού αερίου με 3,9 εκατομμύρια.
Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή απασχολεί περίπου
11,3 εκατομμύρια άτομα, ενώ η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου 8,5 εκατομμύρια. Στις τελικές
χρήσεις, 13,6 εκατομμύρια απασχολούνται στην κατασκευή οχημάτων,
ενώ άλλα 10,9 εκατομμύρια απασχολούνται στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων κ.λπ.».
Περίπου «το 65% του εργατικού δυναμικού του ενεργειακού τομέα είναι
συνδεδεμένο με την ανάπτυξη νέων
ενεργειακών υποδομών, ενώ το 35%
συμμετέχει στη λειτουργία και τη
συντήρηση υφιστάμενων ενεργειακών πόρων. Η απασχόληση στην καθαρή ενέργεια αυξάνεται ραγδαία
παράλληλα με τις προσπάθειες για
απαλλαγή των ενεργειακών συστημάτων – αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν το 50% του παγκόσμιου ενεργειακού εργατικού δυναμικού σήμερα και το υψηλότερο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας».
Δυναμικό χωρών
«Η Κίνα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον τομέα της
ενέργειας, σχεδόν 20 εκατομμύρια,
που αντιπροσωπεύει περίπου το
2,5% των απασχολουμένων στην Κίνα. Στη Μέση Ανατολή και την Ευρασία, το ενεργειακό εργατικό δυναμικό αποτελεί σχετικά υψηλό μερίδιο
της απασχόλησης σε ολόκληρη την
οικονομία, κατά μέσο όρο 3,6%. Η
Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ) έχει 7,9 εκατομμύρια εργαζομένους στην ενέργεια, που ισοδυναμεί με το 3,4% της
συνολικής απασχόλησης. Η Ευρώπη
έχει 7,5 εκατομμύρια εργαζομένους
στην ενέργεια, ή το 2,4% της συνολικής απασχόλησης. Περισσότερο από
το ήμισυ της ενεργειακής απασχόλησης βρίσκεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό αντανακλά την ταχέ-
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ως αναπτυσσόμενη ενεργειακή υποδομή στην περιοχή (με πρόσβαση σε
εργατικό δυναμικό χαμηλότερου κόστους!). Η Κίνα από μόνη της αντιπροσωπεύει το 30% του παγκόσμιου
ενεργειακού εργατικού δυναμικού».
Τα νέα ενεργειακά έργα «είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της απασχόλησης, με περίπου 65% των ενεργει-

τήσει τη μετατόπιση περίπου 5 εκατομμυρίων εργαζομένων μακριά από
τους τομείς ορυκτών καυσίμων.
Εκτός από αυτούς τους νέους ρόλους, 16 εκατομμύρια εργαζόμενοι
θα χρειαστούν βάρδιες για να εργαστούν σε τομείς καθαρής ενέργειας,
που απαιτούν πρόσθετες δεξιότητες
και κατάρτιση».

Υψηλή εξειδίκευση
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο ενεργειακός
τομέας «απαιτεί περισσότερους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης από άλλους κλάδους, με το 45% του εργατικού δυναμικού να πρέπει να έχει επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
από πανεπιστημιακά πτυχία έως επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Λιγότερο από το 10% της ενεργειακής απασχόλησης
αφορά εργατικό δυναμικό χαμηλής ειδίκευσης».

ακών εργαζομένων που απασχολούνται στην κατασκευή και την εγκατάσταση νέων ηλιακών εγκαταστάσεων, φρεατίων, αντλιών θερμότητας, αυτοκινήτων κ.λπ.».
Σενάριο 2050
Στο Σενάριο Καθαρών Μηδενικών
Εκπομπών έως το 2050 του IEA,
προβλέπεται ότι «η ενεργειακή μετάβαση θα δημιουργήσει 14 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, που σχετίζονται με τις τεχνολογίες καθαρής
ενέργειας έως το 2030, και θα απαι-

Οι προηγμένες οικονομίες «παρείχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις
επενδύσεις το 2021 και, μαζί με την
Κίνα, πρόκειται να οδηγήσουν σχεδόν το 60% της ανάπτυξης το 2022.
Για τα προγράμματα ενεργειακής
απόδοσης έχουν διατεθεί επιπλέον
165 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
στον απόηχο της πανδημίας, ενισχύοντας την απασχόληση. Τα νέα
προγράμματα, ιδίως το REPowerEU
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν αυξανόμενη έμφαση στους στόχους
ενεργειακής απόδοσης, αυξάνοντας

EΝΕΡΓΕΙΑ

τη ζήτηση εργαζομένων για τη μετασκευή κτιρίων και τη διαχείριση αυτών των έργων».
Αρκετοί, όμως, είναι «κίνδυνοι που
θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη
δυναμική στην επέκταση της ενεργειακής απασχόλησης. Οι ανησυχίες για
τον πληθωρισμό κόστους λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προθυμία
των εταιρειών να αυξήσουν τις δαπάνες. Εξάλλου, οι συνεχιζόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και η
αυξημένη εναλλαγή εργαζομένων
δημιουργούν (αρνητικές) προκλήσεις για τις προσλήψεις.
Κατάσταση μισθών
Οι μισθοί του ενεργειακού τομέα
«έχουν συνήθως ένα ασφάλιστρο σε
σχέση με τους μέσους μισθούς σε
ολόκληρη την οικονομία, αν και αυτό
το ασφάλιστρο κυμαίνεται ουσιαστικά από 10% έως 50% μόνο στις προηγμένες οικονομίες.
Οι εδραιωμένες βιομηχανίες όπως
η πυρηνική ενέργεια, το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο προσφέρουν συνήθως τους υψηλότερους μισθούς. Για
παράδειγμα, οι θέσεις εργασίας στον
άνθρακα στην Ινδία λαμβάνουν αποζημίωση περίπου τρεις έως τέσσερις
φορές τον εθνικό μέσο όρο. Οι βιομηχανίες με υψηλό μερίδιο εργαζομένων στις κατασκευές, όπως η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ή η πραγματοποίηση μετασκευών ενεργειακής
απόδοσης, έχουν συνήθως χαμηλότερα ασφάλιστρα στους μισθούς».
Κατά την έναρξη της πανδημίας
Covid-19, «οι απολύσεις ήταν συχνές
σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές,
ειδικά στον εφοδιασμό πετρελαίου
και φυσικού αερίου. Ωστόσο, η ενεργειακή απασχόληση υπερβαίνει τα
προ πανδημίας επίπεδα σήμερα, χάρη στην ανθεκτική ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας». Η γυναικεία εκπροσώπηση στην ενέργεια (έχουμε
αναφερθεί εκτενώς σε δύο δημοσιεύματα) είναι πολύ κάτω από τους
μέσους όρους της οικονομίας: υποεκπροσωπείται σε μεγάλο βαθμό και,
παρά το γεγονός ότι αποτελούν το
39% της παγκόσμιας απασχόλησης,
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο
το 16% των παραδοσιακών ενεργειακών τομέων που κατατάσσονται σε
ειδικές ταξινομήσεις εργασίας.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιμέλεια: Ραφαέλα Παπαγεωργίου

Attica Group: Σε «πράσινη» ρότα με τα τρία νέα AERO Highspeed
Την παραλαβή των τριών υπερσύγχρονων πλοίων της,
AERO Highspeed 1, AERO Highspeed 2 και AERO Highspeed 3, γιόρτασε η Attica Group σε εκδήλωση εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Πειραιά, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων, εκπροσώπων Αρχών, συνεργατών και πλήθους κόσμου.
Σε μια νέα πράσινη ρότα ναυπηγήσεων η Attica
Group, η μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα, μια δεκαετία μετά την τελευταία καθέλκυση του
Blue Star Patmos, που είναι το πλέον νεότευκτο ποστάλι μέχρι σήμερα. Η Attica Group συνεχίζει να πρωτοπορεί στην εισαγωγή νέων και καινοτόμων σχεδίων πλοίων με σύγχρονες πάντα τεχνολογίες και να μας εκπλήσ-

σει με τις αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
που παρέχει. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα
για τον Όμιλο Attica και την ελληνική ακτοπλοϊκή οικογένεια, αφού τα τρία AERO Highspeed αποτελούν τα
πρώτα νεότευκτα πλοία που ήρθαν στην Ελλάδα για την
εξυπηρέτηση κύριων ακτοπλοϊκών γραμμών, δέκα

Η Bergmann Kord
πρωτοπορεί και
στην εμφύτευση
στην περιοχή
των... γενιών

Mικρά - μικρά

Q

Με το σαλόνι να βρίσκεται στο επίκεντρο ως χώρος συνάντησης και διασκέδασης, έρχεται η νέα καμπάνια της Istikbal με
τίτλο «Ώρα για πάρτι» και την «υπογραφή» της Eosnet. Η ταινία
μεταφέρει το κοινό στο καθιστικό ενός νέου ζευγαριού, όπου μητέρα και κόρη αποφασίζουν να παρουσιάσουν στους διαδικτυακούς τους φίλους το νέο τους σαλόνι από την Istikbal. Και ο σύζυγος… επιλέγει να επιστρέψει στο σπίτι και στη «γιορτή» που έχει
στηθεί στο σαλόνι του.

Η

1η Κλινική Μαλλιών στην Ελλάδα στη Μεταμόσχευση Μαλλιών και όχι μόνο, η
Bergmann Kord, δίνει τη λύση για άλλη
μια φορά στην αραίωση στην περιοχή των γενιών.
Η Bergmann καλύπτει ευρεία γκάμα υπηρεσιών
που ξεκινούν από την καθημερινή φροντίδα των
μαλλιών και φθάνουν μέχρι και την οριστική αποκατάσταση της τριχόπτωσης, προτείνοντας την
κατάλληλη λύση για την κάθε διαφορετική περίπτωση. Εκτός από την τριχόπτωση στο κεφάλι, ένα
μείζον πρόβλημα στις μέρες μας είναι η αραίωση
στην περιοχή των γενιών, για την οποία η Bergmann Kord έχει τη λύση, καθώς μέσω της μεθόδου FUE εξάγει τριχοθυλάκια που μεταφέρονται
από τη δότρια περιοχή στα σημεία που εμφανίζεται η αραίωση. Μπορεί αυτή η υπηρεσία να είναι η
πιο εξειδικευμένη Κλινική Μαλλιών, αλλά το ίδιο
θα διαπιστώσετε ότι ισχύει και για την εμφύτευση

χρόνια μετά το τελευταίο νεότευκτο πλοίο της ελληνικής ακτοπλοΐας, το Blue Star Patmos, που και πάλι η
Attica Group παρέλαβε τον Ιούνιο του 2012.
Υπενθυμίζεται ότι τα τρία AERO έφτασαν από τη Νορβηγία στην Ελλάδα την 1η Αυγούστου και δρομολογήθηκαν άμεσα στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, ανανεώνοντας σημαντικά τον στόλο μας που δραστηριοποιείται σε αυτές τις γραμμές και απολαμβάνοντας ήδη την
προτίμηση του επιβατικού κοινού. Η ελληνική διοίκηση
της Attica εξέφρασε τη δέσμευσή της για την προώθηση
της «πράσινης» ναυτιλίας, ενώ ο κ. Σπύρος Πασχάλης,
CEO της Attica Group, τόνισε ότι υπάρχει σαφές πλάνο
ενεργειακής βελτίωσης του στόλου αλλά και αντικατάστασης κάποιων εκ των παλαιών πλοίων.

γενιών, καθώς μέσω των νέων τεχνολογιών και
καινοτόμων τεχνικών που χρησιμοποιεί θα σας
δώσει τα αποτελέσματα που ονειρεύεστε και επιθυμείτε.
Η αραίωση στην περιοχή των γενιών είναι ένα
πρόβλημα που παρουσιάζεται συνήθως λόγω της
κληρονομικότητας, είτε από ορμονικούς λόγους
είτε από τραύμα ή έγκαυμα, αλλά η Bergmann
Kord μέσω της μεθόδου FUE θα λύσει το πρόβλημά σου. Με αυτή την εξελιγμένη μέθοδο οι «μικροατέλειες» σε περιοχές όπως παρειές, πηγούνι, φαβορίτες, μουστάκι (κ.λπ.) αποκτούν ξανά μόνιμη πυκνότητα.

«Τρέχει» η καμπάνια της Choose για το Αττικό Μετρό
Με γρήγορο ρυθμό προχωρά η καμπάνια της Choose -σε συνεργασία με τη
Stratego- για το Αττικό Μετρό. Πρόκειται για την καμπάνια «Μετρώ! προς Πειραιά», η οποία ανακοίνωσε την επέκταση της γραμμής 3 του Αττικό Μετρό, αυτό
το φθινόπωρο, με τρεις νέους σταθμούς, τα Μανιάτικα, τον ομώνυμο σταθμό
«Πειραιά» στο λιμάνι της πόλης και το Δημοτικό Θέατρο.
Από αυτή την καμπάνια θα επωφελούνται όλοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου,
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η καμπάνια για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με το μήνυμα «Το ΠΑΑ πιάνει τόπο». H καμπάνια «τρέχει» σε έντυπα Μέσα,
sites και ραδιόφωνο, ενώ, όπως τόνισε και το πρακτορείο, επιδιώκεται να αναδειχτεί ο καταλυτικός ρόλος του ΠΑΑ στην ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής
οικονομίας, στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές της χώρας,
καθώς τίθενται και οι βάσεις για το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027.

Q

Στη θλίψη βύθισε τον χώρο της
διαφήμισης και της επικοινωνίας την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου η
απώλεια του Νίκου Λεούση, ενός
εκ των πρωτεργατών αλλά και των
εμβληματικότερων μορφών της εγχώριας αγοράς. Ο Νίκος Λεούσης
ασχολήθηκε με το θέμα της επικοινωνίας για περίπου εξήντα χρόνια,
δημιουργώντας είκοσι εταιρείες, ενώ οι συνεργάτες του στην ΙΝ Λεούσης, συντετριμμένοι με την απώλειά του, εξέδωσαν ανακοίνωση
για να τον αποχαιρετήσουν.

Q

Το Gazzetta ξεπέρασε το δικό του ρεκόρ καταγράφοντας
6.842.952 τον Αύγουστο, προτού ακόμη ξεκινήσει η αθλητική
σεζόν. Όπως ανακοίνωσε το Μέσο: «Ένας μήνας φορτωμένος με
αθλητικά γεγονότα, χρυσά μετάλλια και πρωτιές που το Gazzetta
τα κάλυψε ολιστικά, το έκαναν να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ
κρατώντας τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού
για ακόμη έναν μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αναγνώστες
αρκεί».

Q

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα
καμπάνια της Praktiker Hellas
με τίτλο «Home 2022». Πρόκειται
για μια 360ο καμπάνια, αφιερωμένη, σύμφωνα με το concept, στους
ανθρώπους που ζουν, χαίρονται,
αλλάζουν το σπίτι είτε ως κάτοικοι
είτε ως επισκέπτες. Την καμπάνια
«Praktiker Σπίτι 2022» δημιούργησε η Cicero, ενώ την τηλεοπτική παραγωγή ανέλαβε η Magikon Productions με σκηνοθέτη τον Φοίβο Κοντογιάννη.
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MultiMEDIA
Γράφει ο Γιώργος Σκρομπόλας

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ...

Η διαφωνία ώρας
με τους «Αρβύλα»
και η δυσαρέσκεια
του Αρναούτογλου

Q

Έκπληξη προκάλεσε στον ΑΝΤ1 η πληροφορία ότι ο Αντώνης Κανάκης
σκέφτεται να μη βγει με τους «Ράδιο Αρβύλα» τον Νοέμβριο στον αέρα αλλά
τον Ιανουάριο λόγω των αγώνων του Μουντιάλ που πέφτουν κοντά στην ώρα
προβολής της εκπομπής. Μάλιστα, κάποια πρόσωπα του σταθμού πληροφορήθηκαν για τις διαθέσεις του παρουσιαστή από την τηλεόραση.
Όπως έχει η κατάσταση αυτήν τη στιγμή, όλα φαίνονται να είναι στον αέρα
και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τι θα συμβεί. Η πρόταση του
ΑΝΤ1 είναι οι «Ράδιο Αρβύλα» να προβάλλονται 19.45 με 20.40. Από την πλευρά τους θεωρούν ότι δεν πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να μείνουν χωρίς Αντώνη Κανάκη μέχρι τον Ιανουάριο. Στον παρουσιαστή όμως δεν αρέσει καθόλου
αυτή η αλλαγή, καθώς μπαίνει σε ζώνες διαφορετικού ανταγωνισμού. Αυτό το χάσμα απόψεων μοιάζει για την ώρα αγεφύρωτο.
Να προσθέσουμε σε όλο αυτό και μια γενικότερη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην πλευρά Γρηγόρη Αρναούτογλου, του οποίου
ο «Εκατομμυριούχος» υποχρεώνεται να ακολουθεί τις διαθέσεις του Αντώνη Κανάκη όσον αφορά το πότε θα προβληθεί. Μάλιστα, επεισόδια που γυρίζονται τώρα λέγεται πως προγραμματίζονται για μετά το Πάσχα.

Οι γκρίνιες στην ενημέρωση έφεραν τις πρώτες αλλαγές

Τα πάνω κάτω ήρθαν στην τηλεθέαση της
πρωινής ζώνης με την επιστροφή της Φαίης Σκορδά, αυτήν τη φορά από τη συχνότητα
του ΣΚΑΪ. Η νέα εκπομπή πλασαρίστηκε στις
πρώτες θέσεις, μαζί με αυτήν της Δανάης
Μπάρκα στο Mega. Αυτός που για την ώρα αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι ο
Γιώργος Λιάγκας, τον οποίο κυνηγούν μονοψήφια ποσοστά.



Κρούση και στον Γιώργο Αυτιά να
εμφανίζεται στην εκπομπή της
Φαίης Σκορδά μία με δύο φορές την
εβδομάδα σε κοινωνικά και οικονομικά
θέματα που αφορούν τις γυναίκες έγινε

το προηγούμενο διάστημα. Η σχέση τους
είναι αρκετά καλή, οπότε δεν ήταν δύσκολο να πέσει η ιδέα. Ωστόσο, είναι μια
απόφαση που οι πληροφορίες μας λένε
ότι δύσκολα θα πάρει ο δημοσιογράφος.

Q

Μια μεγάλη επιστροφή παρουσιάστριας
ακούγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι ετοιμάζει το Mega. Η αλλαγή αυτή θα
συνδυαστεί με τροποποίηση του υπάρχοντος
προγράμματος, το οποίο και θα αναλάβει.

Δ

εν πέρασαν παρά μόνο λίγες
μέρες που βγήκαν στον αέρα
οι ενημερωτικές εκπομπές
και ξεκίνησαν η γκρίνια αλλά και οι πρώτες σημαντικές αλλαγές.
Στο «Σήμερα» έγινε η πρώτη αλλαγή
με την πρώτη «εξαφάνιση» της χρονιάς.
Η Ντόρα Κουτροκόη πλέον μπαίνει και
βγαίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής,
δεν συμμετέχει στις πολιτικές συζητήσεις αλλά μόνο σε μερικά θέματα, αφήνοντας πλέον τον Δημήτρη Οικονόμου

και τον Άκη Παυλόπουλο να ελέγχουν το
παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κίνηση φαίνεται να τόνωσε την τηλεθέαση
του συγκεκριμένου προγράμματος.
Οι πληροφορίες μας λένε επίσης για
την πρώτη κουβέντα μεταξύ Γιώργου
Παπαδάκη και Μαρίας Αναστασοπούλου που έγινε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας με θέμα το μοίρασμα
του χρόνου μεταξύ των δύο. Ο παρουσιαστής επιθυμεί να ελέγχει ο ίδιος την
κουβέντα, ενώ η δημοσιογράφος τονί-

Στο Μαρούσι ο Μανούσος Μανουσάκης
μετά το «Κόκκινο Ποτάμι»
Ενώ η τηλεοπτική επιστροφή του Μανούσου Μανουσάκη στο Open με τη συνέχεια του «Κόκκινου Ποταμιού» αναμένεται στις οθόνες μας το επόμενο διάστημα, ο ίδιος σχεδιάζει ήδη την επιστροφή του στον ΑΝΤ1 με την αναβίωση
της θρυλικής σειράς των 90s «Τμήμα Ηθών». Μαθαίνουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί το μοντάζ του «Ποταμιού», ο Μανούσος Μανουσάκης σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία για το «Τμήμα Ηθών», καθώς ο ΑΝΤ1 θα ήθελε
να το εντάξει στο πρόγραμμά του το φθινόπωρο του 2023.

ζει πως η συμφωνία της είναι να συμμετέχει ισότιμα στην κουβέντα. Μάλιστα,
λέγεται πως αυτός ο διάλογος έγινε την
ώρα του break μπροστά στους καλεσμένους. Δυσαρέσκεια όμως υπάρχει
και στους «Αταίριαστους» για τη χαμηλή
τηλεθέαση από την αλλαγή της ώρας.
Λέγεται χαρακτηριστικά ότι βιάστηκαν
να υπογράψουν συμβόλαιο προτού ενημερωθούν για τις αλλαγές που θα έφερνε η έλευση της Φαίης Σκορδά και την...
πάτησαν.



Πυρετός προετοιμασιών στο
«J2US» του Νίκου Κοκλώνη στον
Alpha. Παρ’ όλα αυτά, το τρέιλερ γυρίστηκε δίχως τέταρτο κριτή. Αν και όλα
δείχνουν πως τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου θα πάρει φέτος η Καίτη Γαρμπή,
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια
ανατροπή της τελευταίας στιγμής από τον
παραγωγό.

Q

Αστρονομικά ποσοστά τηλεθέασης χάρισαν στην ΕΡΤ οι αγώνες μπάσκετ της
Εθνικής μας ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι
ότι στον αγώνα με τη Γερμανία τα μηχανάκια
έγραψαν μέχρι και 63,9%.
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Δοκιμάζουμε το Skoda Fabia
1.0T DSG7 με 110 ίππους!

POLITICAL AUTO

Η

Skoda τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει κυριολεκτικά «άλματα» στην
αγορά αυτοκινήτου καθώς τα μοντέλα της
διακρίνονται για την ποιότητά τους, την
άνεσή τους και βέβαια την προσιτή τιμή τους. Τώρα η
τσέχικη εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει ριζικά το
Fabia φέρνοντας στην αγορά ένα μοντέλο που έχει πολύ πλούσιο εξοπλισμό, απέκτησε χώρους επιβατών
και αποσκευών από μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας
και βέβαια διαθέτει υψηλή δόση τεχνολογίας ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής.
Όσον αφορά στην τιμή το νέο Fabia ξεκινά από τα
14.990 ευρώ στη βασική έκδοση με τον 80άρη ατμοσφαιρικό κινητήρα και έπειτα στην έκδοση με τους 110
ίππους κοστίζει από 17.500 ευρώ στο μεσαίο επίπεδο
εξοπλισμού, ενώ στην πλούσια έκδοση Style το κόστος
φτάνει τα 18.990 ευρώ (20.650 ευρώ με κιβώτιο DSG).
Εμείς είχαμε στη διάθεσή μας την ακριβή έκδοση
με το DSG κιβώτιο που πραγματικά απέδειξε ότι αποτελεί ένα σύμμαχο για τον οδηγό, ιδίως όταν κινείται
μέσα στις μεγαλουπόλεις.

Επιθετική σχεδίαση
Το νέο Skoda Fabia απέκτησε μια εντελώς νέα εμφάνιση και είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί σχεδιαστικά από το Kamiq.
Υπάρχουν σπορ χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα εμπρός,
με τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, που δίνουν προσωπικότητα και δυναμισμό. Οι αναλογίες στα
πλάγια είναι ισορροπημένες, ενώ το πίσω τμήμα είναι

περισσότερο ήπιο με τα φωτιστικά σώματα, αλλά και
τα έντονα… νεύρα στο αμάξωμα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που δεν φαίνεται, είναι ότι διαθέτει κορυφαίο αεροδυναμικό οπισθέλκουσας Cd: 0,28 (η προηγούμενη γενιά είχε 0,32).

Έτσι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του πολλές επιλογές,
ανάλογα με το τι τον εξυπηρετεί και τη διαδρομή που
κινείται. Όσον αφορά στην κατανάλωση, η μέση κατά
τη διάρκεια της δοκιμής κυμάνθηκε στα 7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Ευρυχωρία και υψηλή τεχνολογία

Ποιότητα… Octavia

Το νέο Skoda Fabia, όπως άλλαξε ριζικά εξωτερικά,
το ίδιο έχει συμβεί και με την καμπίνα επιβατών. Στο
εσωτερικό υιοθετείται η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία
της μάρκας με τo μίνιμαλ ντιζάιν, όπου αποφεύγονται
περιττά στοιχεία εντυπωσιασμού. Το ταμπλό χαρακτηρίζεται από ευθείες γραμμές και επίπεδες επιφάνειες,
ενώ στο μεσαίο τμήμα του ξεχωρίζουν οι στρογγυλοί
αεραγωγοί, το οριζόντιο διακοσμητικό και η υφασμάτινη επένδυση με τις ραφές. Στο κέντρο φιλοξενείται η
οθόνη του συστήματος infotainment των 8,0 ιντσών
στην έκδοση Style. Το νέο δάπεδο δίνει επίσης τη δυνατότητα στο Fabia να προσφέρει 50 λίτρα περισσότερα στον χώρο αποσκευών, φτάνοντας συνολικά στο
κορυφαίο νούμερο των 380 λίτρων, ενώ προαιρετικά
προσφέρεται και με ρεζερβουάρ 50 λίτρων έναντι του
στάνταρ 40αριού. Κάτω από το καπό του Skoda Fabia
της δοκιμής είχε τοποθετηθεί το γνωστό δίδυμο του
1.0 TSI κινητήρα με το DSG7. Ο turbo 3κύλινδρος των
999 κ.εκ. αποδίδει 110 ίππους και ροπή 200 Nm, ενώ η
κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω του
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις.
Παράλληλα το DSG7 υποστηρίζεται από τέσσερα προφίλ οδήγησης (Eco, Normal, Sport και Individual).

Θέτοντας σε λειτουργία τον κινητήρα, αμέσως ο
οδηγός θα εντυπωσιαστεί από την απουσία κραδασμών και θορύβων που παράγουν συνήθως τα τρικύλινδρα μηχανικά σύνολα.
Η ποιότητα κύλισης στην οδήγηση είναι πολύ καλή
και τονίζει την ποιότητα του Fabia, σε σημείο που μοιάζει πολύ με μια μικρή… Octavia. Είναι πολύ καλό σε
δρόμους με κακό οδόστρωμα, ενώ στον αυτοκινητόδρομο καλύπτει χιλιόμετρα με ευκολία και άνεση. Είναι επίσης απίστευτα εύκολο στην οδήγηση μέσα στην
πόλη. Το πάτημά του στον επαρχιακό δρόμο σού δίνει
μεγαλύτερη σιγουριά συγκριτικά με το παρελθόν, καθώς είναι αποτελεσματικό και προβλέψιμο.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός μπορεί να κινηθεί
άνετα και οικονομικά στα όρια του ΚΟΚ, ωστόσο αν θέλει
να κάνει κάποια γρήγορη προσπέραση ή να κινηθεί πολύ
πιο γρήγορα, με το Fabia θα πρέπει να έχει υπομονή…
Πάντως οι επιδόσεις του Fabia δεν είναι άσχημες,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν βάζει φωτιά στον δρόμο! Άλλωστε το Fabia αποτελεί ένα οικονομικό μοντέλο, που ο ιδιοκτήτης του δεν θα πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας και θα εισέρχεται ελεύθερα με αυτό καθημερινά στον Δακτύλιο…

«Επικίνδυνα» αυξημένα τα κρατικά έσοδα από τα αυτοκίνητα!
Επικίνδυνα αυξημένα είναι τα έσοδα που καταγράφονται στο Δελτίο Εκτέλεσης
του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 7μηνο του 2022, τα οποία προέρχονται από τον
κλάδο του αυτοκινήτου, των καυσίμων αλλά και των ασφαλίστρων, καθώς ανά πάσα
στιγμή η εικόνα τους μπορεί να αλλάξει. Στελέχη της αγοράς προσπαθούν να επισημάνουν στα κυβερνητικά στελέχη ότι η εξαιρετικά καλή εικόνα που καταγράφεται
στα έσοδα είναι πραγματικά πολύ «επικίνδυνη», καθώς τα μηνύματα που λαμβάνουν
από την αγορά είναι άκρως ανησυχητικά, με τις πωλήσεις λιανικής να σημειώνουν
ήδη πτώση σε ποσοστό υψηλότερο του 60% με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα κρατικά έσοδα αλλά και τη βιωσιμότητα των εισαγωγικών και εμπορικών εταιρειών.
Ήδη στο 7μηνο τα έσοδα από τον Φόρο Ταξινόμησης Οχημάτων σημείωσαν άνοδο

21,3%, καθώς ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ έναντι 178 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Δηλαδή το κράτος έχει εισπράξει επιπλέον 37 εκατ. ευρώ φέτος σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, τα έσοδα από τον ΦΠΑ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
έσοδα από τα αυτοκίνητα) είναι αυξημένα σε ποσοστό 22,6%, καθώς στο 7μηνο του
2022 ανήλθαν σε πάνω από 10,2 δισ. ευρώ έναντι 8,3 δισ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί
το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
Αυξημένα ήταν και τα έσοδα από τον Φόρο Ασφαλίστρων, τα οποία στο 7μηνο σημείωσαν άνοδο 6,3%, καθώς ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ έναντι 238 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2021. Δηλαδή το κράτος εισέπραξε επιπλέον 6 εκατ. ευρώ
σε σχέση με πέρυσι.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Βαθμολογία
(4 αγ.)
Παναθηναϊκός............12
ΠΑΟΚ ..........................10
Ολυμπιακός................8
Παναιτωλικός.............7
Ατρόμητος ..................7
Άρης............................7
ΑΕΚ .............................6
Βόλος..........................5
ΠΑΣ Γιάννινα ..............4
Αστέρας Τρ..................3
ΟΦΗ ............................3
Λαμία ..........................2
Λεβαδειακός ..............1
Ιωνικός .......................1

Στο «κόκκινο» ο Ολυμπιακός
Ολυμπιακός αγοράζει συνέχεια
παίκτες, πήρε και τον διάσημο
Κολομβιανό Χάμες Ροντρίγκες,
πήρε και τον ικανότατο φορ Μπακαμπού
από τη Μαρσέιγ, πήρε και τον Σαμασέκου
για αμυντικό χαφ από τη Χοφενχάιμ, τον
Μαρσέλο φυσικά, τον Μπιέλ, αλλά και
άλλους πολλούς, αλλά ομάδα δεν υπάρχει. Έχασε με κάτω τα χέρια 3-0 από τη
Φράιμπουργκ στο Φάληρο και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός και του Conference League, αφού στους ομίλους του Europa League, όπου συμμετέχει, τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ, καθώς η Καραμπάχ διέλυσε 3-0 τη Ναντ στο άλλο
ματς του ομίλου.
Επιπλέον, ο Ολυμπιακός έχει 19
ματς από την αρχή του πρωταθλήματος

Ο

μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος
ενόψει του Μουντιάλ και μπορεί να τα
χάσει όλα. Κομβικό παιχνίδι είναι αυτό
που θα παίξει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη αύριο Κυριακή. Είναι ήδη τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και αν χάσει απομακρύνεται από τον τίτλο. Ο Άρης έχει και
αυτός υψηλές βλέψεις με προπονητή
τον Άγγλο Άλαν Πάρντιου, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπούργος. Θα σφυρίξει ο Ούγγρος Τάμας Μπόγκναρ, παλιός γνώριμος από την περσινή σεζόν,
αφού διεύθυνε αρκετά ματς.
Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό ματς
με ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ που μετράει δύο
ήττες από την αρχή της σεζόν πάει στο
Αγρίνιο να παίξει με τον σούπερ φορ-

μαρισμένο Παναιτωλικό. Ο 2ος της
βαθμολογίας ΠΑΟΚ πάει στο Ηράκλειο
για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, που έχει
σοβαρά προβλήματα τραυματισμών.
Είναι ευκαιρία τουλάχιστον να διατηρηθεί στη θέση του, αφού ο Παναθηναϊκός έχει μάλλον εύκολη αποστολή
με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και το παιχνίδι του Ατρομήτου με τη Λαμία, καθότι και οι δύο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αν ο Ιωνικός δεν πάρει κάτι
από το ματς με τον Βόλο, θα έχει νωρίς
πρόβλημα, όπως και ο Λεβαδειακός με
τον Αστέρα Τρίπολης.
Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα
Σάββατο: Ατρόμητος - Λαμία (20.00,
Nova), Παναιτωλικός - ΑΕΚ (20.00,

Cosmote TV), Παναθηναϊκός - ΠΑΣ
Γιάννινα (21.30, Cosmote TV). Αύριο
Κυριακή: Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ.
(18.00, Cosmote TV), ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
(19.00, Cosmote TV), Άρης - Ολυμπιακός (20.00, Nova), Βόλος - Ιωνικός
(21.00, Cosmote TV).

Δοκιμάζεται με τον Άρη στη
Θεσσαλονίκη, παίρνει
μεγάλους παίκτες, αλλά
δεν έχει ομάδα και κινδυνεύει
να μείνει εκτός
Ευρώπης και τίτλου
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Έπαθα τραλαλά»

Τ

ο «φυσάει και δεν κρυώνει» ο Τάσος Χαλκιάς μετά την
περυσινή άβολη τηλεοπτική συνάντησή του με την
Ιωάννα Μαλέσκου στο ΣΚΑΪ. Ο σημαντικός ηθοποιός
ένιωσε δυσάρεστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
κι αποκάλυψε πρόσφατα στις κάμερες τον λόγο: «Η Ιωάννα είναι
νέα στη δουλειά, πρέπει να μάθει πολλά πράγματα ακόμα. Εκείνο που πρέπει να μάθει αρχικά, είναι πως όταν είσαι οικοδέσποινα, πρέπει να είσαι ευγενέστατη. Πρέπει να ξέρεις ποιον καλείς
στο “σπίτι” σου. Εγώ ένιωσα ότι δεν με γνώριζε, Όταν είπε ότι ξεκίνησα με το “Λαβ Σόρρυ”, έπαθα τραλαλά. Δεν με ενδιαφέρει
καθόλου τι εννοούσε, ήταν προσβολή που δεν κατάλαβε ότι την
έκανε. Δεν έχω μιλήσει μαζί της, ούτε τότε μιλήσαμε. Μιλούσε
μόνη της κι εγώ απαντούσα», ανέφερε με νόημα.

Σαν με κοιτάς…

Απέκτησε συγκάτοικο

Τριάντα χρόνια γάμου γιορτάζουν η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος! Την αποκάλυψη έκανε η newscaster του
Star δημοσιεύοντας ένα τρυφερό ενσταντανέ από το γαμήλιο
μυστήριο που τελέστηκε στις 12
Σεπτεμβρίου 1992 ποζάροντας
τρυφερά στο πλευρό του συζύγου της. Η δημοσιογράφος επέλεξε για την ομορφότερη ημέρα
της ζωής της νυφικό με στρογγυλή λαιμόκοψη, βολάν στα μανίκια, πέπλο, στεφανάκι και natural μακιγιάζ.
Ο γόης πρωταγωνιστής της σειράς «Άγριες
Μέλισσες» Δημήτρης Γκοτσόπουλος υιοθέτησε
ένα αδέσποτο γατάκι! Ο τηλεοπτικός δάσκαλος
απέκτησε πλέον συγκάτοικο, χαρίζοντάς του το
όνομα Άργος, και πόζαραν μαζί στο Ιnstagram,
με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει την ιστορία του
συμπαθέστατου τετράποδου: «Αυτός ο πιτσιρίκος βρέθηκε στα μπάζα. Κάπου αρχές Αυγούστου μετά την παράστασή μας στο αρχαίο θέατρο
του Άργους και περίπου 12:00 το βράδυ είδα μία
ανάρτηση ότι έψαχνε σπίτι. Τελικά από χθες γίναμε οικογένεια!».

Dot με τον «κολλητό» της

Υπέρλαμπρη
στα πράσινα
Εντυπωσιακή εμφάνιση της εγκυμονούσας
Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο opening
party γνωστού ρεστοράν, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία και συντρόφου της Βασίλη Σταθοκωστόπουλου. Η παρουσιάστρια, όπως έγινε
γνωστό, περιμένει αγοράκι κι ο γάμος με τον
σύντροφό της αναμένεται πριν από την άφιξη
του πελαργού κοντά στα Χριστούγεννα. Το
ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους, με την παρουσιάστρια στον έκτο
μήνα, πιο όμορφη από ποτέ.

Stop μετά την πρεμιέρα
Εκτός αέρα η εκπομπή της Ίνας Ταράντου στο Open. Η παρουσιάστρια δεν πρόλαβε να κάνει πρεμιέρα και το κανάλι
αποφάσισε το πρότζεκτ να σταματήσει για δύο ημέρες, μετά την εμφάνιση κρούσμα κορoνοϊού στη δημοσιογραφική
ομάδα. Έτσι, την Πέμπτη και την Παρασκευή το «Εμείς»
δεν προβλήθηκε, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στους δέκτες μας από τη Δευτέρα.

Νέο τηλεοπτικό βήμα για την πολυτάλαντη
Νάντια Κοντογεώργη! Από τη φετινή σεζόν η
γλυκιά πρωταγωνίστρια θα παρουσιάζει την
εκπομπή «Dot» που θα προβάλλεται στο Star,
με συμπαρουσιαστή τον καλό της φίλο Μίνω
Θεοχάρη. Οι υπογραφές δεν έχουν μπει ακόμη, όμως η ηθοποιός φέρεται να έχει δώσει τα
χέρια με τον παραγωγό Νάσο Γαλακτερό και η
πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο. Η Νάντια Μπουλέ αποχώρησε από την
εκπομπή στις αρχές του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόφασή της στο Instagram.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Πώς το στρες «τρώει»
μαλλιά και νύχια

Π

ολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει ειδικά
τα τελευταία χρόνια για την επίδραση
του στρες στη ζωή και την υγεία μας. Οι
ειδικοί καταλήγουν πως η επίπτωσή
του είναι μεγάλη και όταν το στρες είναι έντονο,
συχνό ή παρατεταμένο, μπορεί να πλήξει όλο το
σώμα, ακόμα και το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.
«Ο οργανισμός αντιδρά στο στρες ενεργοποιώντας διάφορους μηχανισμούς, σε μια προσπάθεια να προετοιμαστεί καλύτερα για κάτι που αντιλαμβάνεται ως απειλή. Ένας από αυτούς τους
μηχανισμούς είναι η διέγερση της παραγωγής
κορτιζόλης, της λεγόμενης ορμόνης του στρες»,
αναφέρει ο Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος δρ
Μάρκος Μιχελάκης και συμπληρώνει πως «Η
κορτιζόλη προετοιμάζει τον οργανισμό για “μάχη”
και φυσιολογικά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Όταν,
όμως, κάποιος πάσχει από χρόνιο στρες, η συνεχής υπερέκκρισή της προκαλεί αυξημένη παραγωγή σμήγματος (λίπους) στο δέρμα, που μπορεί
να οδηγήσει σε απόφραξη των πόρων και πιθανή
έξαρση της ακμής».
Το χρόνιο στρες αυξάνει την εσωτερική φλεγμονή στον οργανισμό και επιδεινώνει ή προκαλεί
εξάρσεις στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες,
όπως το έκζεμα, η ψωρίαση και η ροδόχρους ακμή. Μπορεί επίσης να αναζωπυρώσει λοιμώξεις,
όπως ο επιχείλιος έρπης και να αποτελέσει τον
εκλυτικό παράγοντα για την εμφάνιση δερματοπαθειών, όπως η δερματίτιδα ή ακόμα και αυτοά-

νοσες δερματικές παθήσεις.
Το στρες επιδρά και στο ανοσοποιητικό σύστημα, διεγείροντας τη δραστηριότητά του. Εξίσου
ευάλωτα στο στρες είναι τα μαλλιά και τα νύχια
μας. Τα μαλλιά χρειάζονται ιχνοστοιχεία, όπως το
μαγνήσιο και το μαγγάνιο, για να είναι υγιή και δυνατά. Σε συνθήκες στρες οι ανάγκες σε αυτά τα
συστατικά αυξάνονται, αλλά η απορρόφησή τους

Διαλογισμός
και γυμναστική
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να ρυθμίσει
κανείς το στρες και τις επιπτώσεις του σε
νύχια και μαλλιά. «Να φροντίζετε καθημερινά το δέρμα σας, να τρώτε υγιεινά και
ισορροπημένα δίνοντας έμφαση στα φυτικής προελεύσεως τρόφιμα, να γυμνάζεστε
καθημερινά, να κοιμάστε αρκετά (7-8 ώρες
κάθε βράδυ), να αφιερώνετε καθημερινά
λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να χαλαρώνετε. Δοκιμάστε διαλογισμό, βαθιές ανάσες, τεχνικές χαλάρωσης. Αν νιώθετε ότι
είναι παρατεταμένο, πολύ έντονο ή χρόνιο
και δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας, καλό είναι να συμβουλευθείτε τον
ιατρό σας», καταλήγει ο κ. Μιχελάκης.

Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

από τις τροφές μειώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο όσο πιο έντονο είναι το στρες, τόσο πιο
θαμπά και εύθραυστα γίνονται τα μαλλιά.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι η απώλεια των μαλλιών. Όταν ο οργανισμός εκτίθεται σε σημαντικό
χρόνιο στρες, ποσοστό έως και 70% των μαλλιών
μπορεί να μπει στην τελογενή φάση της ανάπτυξής του (είναι η φάση της ανάπαυσης). Όταν συμβεί αυτό, αρχίζουν να πέφτουν, με συνέπεια εμφανή αραίωση του τριχωτού της κεφαλής. Αν μάλιστα κάποιος περνάει κάποιο ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός, όπως ένας τραυματισμός ή σοβαρή
ασθένεια, τα μαλλιά του μπορεί να σταματήσουν
εντελώς να αναπτύσσονται, επειδή ο οργανισμός
του επικεντρώνεται στην ανάρρωσή του.
Η τριχόπτωση λόγω στρες συνήθως χρειάζεται
έξι έως εννέα μήνες για να αντιστραφεί. Τα νύχια
μας για να είναι υγιή, χρειάζονται πρωτεΐνες, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και άλλα συστατικά.
Επειδή το στρες δυσχεραίνει την απορρόφηση
των θρεπτικών συστατικών από τις τροφές, μπορεί να εμφανιστούν στα νύχια «βαθουλώματα» ή
να γίνουν εύθραυστα και να «ξεφλουδίζουν».

Το άγχος επιδρά και
στο ανοσοποιητικό σύστημα,
διεγείροντας τη δραστηριότητά του
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, πολλά παρασκηνιακά θέματα έχουν αρχίσει να σας επηρεάζουν και να
σας δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο. Είναι
καιρός να αναθεωρήσετε τη στάση σας απέναντι
σε κάποια πρόσωπα, όπως επίσης να φροντίσετε
την υγεία σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Είναι η στιγμή να προστατευτείτε από αυτούς
που εμπιστεύεστε, κυρίως πρόσωπα που θεωρείτε «καλούς φίλους». Φροντίστε να μην αφήσετε τα συναισθήματά σας να «πλέουν» ανεξέλεγκτα στην προσωπική σας ζωή, γιατί θα απογοητευτείτε.

(24/10-21/11)
Είναι μία περίοδος που υπάρχουν έντονα θέματα
με τις σχέσεις σας και μέσα σε έναν καταιγισμό
γεγονότων θέλετε να εμπιστευθείτε τη διαίσθησή
σας, που μάλλον θα σας απαλλάξει από κάποιους
προβληματισμούς. Φροντίστε, λοιπόν, να ανοίξετε
την επικοινωνία σας με τον ανώτερο εαυτό σας,
κάτι που θα σας φανεί πολύ χρήσιμο.

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/5-21/6)
Είναι μία χρονική περίοδος που πολλά πράγματα
φαίνονται πολύ μπερδεμένα στη ζωή σας. Είναι το
οικογενειακό σας περιβάλλον που έχει πολλές
υποχρεώσεις, τα επαγγελματικά σας που χρειάζονται πιο ξεκάθαρες κινήσεις και όλα αυτά μαζί
σάς δημιουργούν ένα νεφέλωμα στη σκέψη σας.

Καρκίνος

A

(22/6-22/7)
Η εμπιστοσύνη που δείχνετε στα πρόσωπα από
το περιβάλλον σας ίσως είναι λάθος και αυτό θα
το καταλάβετε αργότερα, όταν θα είναι πολύ
αργά για να σώσετε ό,τι θα προκληθεί. Το να
προσπαθήσουν να σας αποπροσανατολίσουν
από τους στόχους σας είναι το πιο σύνηθες αυτής της αντίθεσης του Ηλίου με τον Ποσειδώνα.

υτό το διήμερο κορυφώνεται
η αντίθεση του Ήλιου με τον
Ποσειδώνα, μία αρκετά απατηλή
και παραπλανητική στιγμή, που

το καλύτερο είναι να αποφύγουμε κάθε
επικίνδυνη δραστηριότητα. Ίσως
η ενέργεια να είναι πεσμένη στους
Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύς,
αλλά και θα προκύψουν σωρεία
από «παράξενα» ατυχήματα και
καταστάσεις, που θα αργήσουν
να διαλευκανθούν.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η όψη αντίθεσης που θα σχηματίσει ο Ήλιος
από το ζώδιο της Παρθένου, με τον Ποσειδώνα σε ανάδρομη πορεία από τους Ιχθύς, θα
δημιουργήσει ένα πολύ θολό παρασκήνιο μέσα στις επαγγελματικές σας σχέσεις. Γενικότερα θα υπάρξουν άβολες στιγμές στην καθημερινότητά σας.

Λέων

(23/7-22/8)
Με οικονομικά θέματα θα ασχοληθείτε και θα
πρέπει να εντοπίσετε τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν, γι’ αυτό θα πρέπει να έχετε
σφαιρική άποψη της κατάστασης που σας απασχολεί. Το οικονομικό ρίσκο σε μία τέτοια διέλευση Ηλίου και Ποσειδώνα είναι απαγορευτικό
και καλό είναι να μην κάνετε καμία αγορά που θα
σας δημιουργήσει αργότερα προβλήματα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Είστε σε μία αρκετά περίεργη και παραπλανητική στιγμή, όπου καλό είναι να μην αφήσετε
τους άλλους να σας παρασύρουν σε θολές συμπεριφορές, που σκοπό έχουν μόνο το προσωπικό τους όφελος. Από την άλλη, μία ασθένεια
δικού σας προσώπου μπορεί να σας αναστατώσει και να σας βγάλει από το πρόγραμμά σας.

Σκορπιός

(22/11-21/12)
Η δημόσια εικόνα σας θα υποστεί κάποιους
τριγμούς, ενώ θα πρέπει να αποφύγετε τους έντονους και συνεχόμενους διαπληκτισμούς με
πρόσωπα που είναι πολύ σημαντικά για εσάς.
Επίσης παραπλάνηση και κακή συνεννόηση είναι πολύ πιθανόν να σας συμβούν μέσα στο
Σαββατοκύριακο.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η όψη αντίθεσης του Ήλιου με τον Ποσειδώνα
πυροδοτεί τον τομέα που αφορά τις επικοινωνίες σας, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα. Αυτές οι μέρες είναι
επικίνδυνες στο να πάρετε αποφάσεις, αλλά
και να μετακινηθείτε, κυρίως αν αυτή η μετακίνηση γίνει σε νησί ή σε τόπο με έντονο το
υγρό στοιχείο.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είστε το
Σαββατοκύριακο με τα οικονομικά σας, εφόσον
τίποτα δεν είναι σίγουρο και ξεκάθαρο σε αυτόν
τον τομέα. Μία αγορά μπορεί να αποβεί πολύ
λανθασμένη βγάζοντας αργότερα πολλά προβλήματα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Είναι μία ένδειξη ότι τα μυστικά και οι θολές
συμπεριφορές σάς εκφράζουν αυτή την περίοδο, ιδίως αν έχουν να κάνουν με την προσωπική
σας ζωή. Είστε γεμάτοι από ερωτηματικά, αλλά
αφήνετε και τους άλλους να ζουν ένα παραμύθι, που σίγουρα δεν σας τιμά.
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#ELLI
Η αξιωματική
αντιπολίτευση
της χώρας, με
όχημα ένα «fake
news», βάζει
το δικό της
λιθαράκι
στην ανθελληνική
προπαγάνδα

Αντιπολίτευση
με… σκορπιό
«μαϊμού»

Α

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

ναρωτιέμαι αν στις συσκέψεις του
επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Αλ.
Τσίπρα υπάρχει έστω και ένας που
να εισηγείται στον πρώην πρωθυπουργό να ζητήσει ο ίδιος και το κόμμα του μία
συγγνώμη για την ανύπαρκτη, όπως αποδείχθηκε, ιστορία με το μικρό παιδάκι που πέθανε
αβοήθητο από τσίμπημα σκορπιού σε μία ελληνική νησίδα του Έβρου.
Για την ιστορία, θυμίζω ότι για μεγάλο διάστημα η Ελλάδα κυριολεκτικά διασύρθηκε στο
εξωτερικό με άρθρα «φωτιά» μεγάλων ευρωπαϊκών ΜΜΕ για τη μεταναστευτική μας πολιτική και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου εξέδωσε προσωρινά μέτρα σε
βάρος μας, με βάση μία «fake» πληροφόρηση
της ΜΚΟ HumanRights360, την οποία μόλις
προχθές ο επικεφαλής της ανασκεύασε, μιλώντας για εσφαλμένη πεποίθηση.
«Η οργάνωσή μας δεν επιθυμεί, σε καμία περίπτωση, τη δημιουργία συνοριακού ζητήματος
μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφισβητεί τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών»,
είπε εκ των υστέρων ο επικεφαλής της. Αυτό,
δε, θα έλειπε. Να προσβλέπει μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση στη δημιουργία επεισοδίου
ανάμεσα στις δύο χώρες ή να αμφισβητεί τα σύνορά μας.
Μόνο που πάνω σε αυτή την «εσφαλμένη
πεποίθηση», το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφτιαξε ένα ολόκληρο πολιτικό
αφήγημα για «τους Καταραμένους του

Έβρου», εγκαλώντας την κυβέρνηση για το ότι
δεν έπραξε ως όφειλε για τη σωτηρία των προσφύγων. Χωρίς καν να κινητοποιήσει τα δικά
της στελέχη για να πληροφορηθεί αν ισχύει ή
όχι η «είδηση».
Μόνο που, στην υποθετική περίπτωση που η
κυβέρνηση παρασυρόταν και έσπευδε για τη
διάσωσή τους σε τουρκική νησίδα, όπως η ορθή
πεποίθηση διαβεβαιώνει, τότε στην καλύτερη
περίπτωση θα είχε δώσει η Ελλάδα μια πρώτης
τάξεως αφορμή στον Ερντογάν να προχωρήσει
στο θερμό επεισόδιο που μήνες τώρα ονειρεύεται και απειλεί.
Με δεδομένο ότι το παραπάνω δεν θα γινόταν
ποτέ, διότι καμία σοβαρή κυβέρνηση δεν θα πυροβολούσε τα πόδια της, ας πάμε στη μεγάλη
εικόνα.
Σε μία στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος και το
σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της γείτονος κορυφώνουν καθημερινά τις προκλήσεις, προσπαθώντας με τη λογική του «λέγε, λέγε, κάτι
θα μείνει» να εμφανίσει τη χώρα μας ως το
«μαύρο πρόβατο» Ευρώπης και ΝΑΤΟ, που δεν
σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, με όχημα ένα «fake news», βάζει το δικό
της λιθαράκι στην ανθελληνική προπαγάνδα.
Και το πράττει στο Μεταναστευτικό, ένα τόσο
ευαίσθητο θέμα, για το οποίο χρόνια τώρα -και
επί των κυβερνητικών ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή- η Ελλάδα παλεύει να τύχει του εύρους
της ευρωπαϊκής στήριξης που της αναλογεί ως

χώρα υποδοχής. Ωσάν να κατέχουν το αποκλειστικό προνόμιο της ευαισθησίας απέναντι
στους κατατρεγμένους.
Η κυβέρνηση διά του υπουργού Μετανάστευσης κ. Ν. Μηταράκη ανακοίνωσε χθες ότι έχει
ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία του Αρείου για την υπόθεση των 38 μεταναστών στη νησίδα του Έβρου, που αποδείχθηκε
πως δεν είναι ελληνική, ενώ επιβεβαιώθηκε
πως ούτε νεκρό παιδί υπήρχε. Θα έρθει, επίσης,
σε επαφή με όσα διεθνή ΜΜΕ αναπαρήγαγαν
άκριτα το θέμα, προκειμένου να ανακαλέσουν
άμεσα και να σταματήσουν τη δυσφήμηση της
χώρας μας.
Αυτονόητα τα παραπάνω βήματα. Όπως αυτονόητο είναι ότι για την κυκλοφορία ενός τόσο
επιζήμιου «fake news» από μία ΜΚΟ, δεν αρκεί
μία συγγνώμη.
Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό. Και η συγγνώμη
είναι πράξη ύψιστης πολιτικής ευθύνης. Ιδιαίτερα για ένα κόμμα, το οποίο έχει κυβερνήσει άρα γνωρίζει πόσο επικίνδυνο είναι σε τέτοιες
εποχές να παίζεις με τη «φωτιά»- και ζητάει ξανά την ψήφο των πολιτών για μία νέα κυβερνητική θητεία. Αν δεν μπορείς να παραδεχθείς και
εν συνεχεία να διορθώσεις ένα λάθος σου από
τα έδρανα της αντιπολίτευσης, πώς θα μπορέσεις να διορθώσεις πορεία, αν κάτι πάει στραβά
στην κυβερνητική σου θητεία; Και, σε τελική
ανάλυση, με τι εχέγγυα σοβαρότητας θα γίνει
πράξη η «δεύτερη φορά Αριστερά»;

