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ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Στο «κόκκινο» ο εκνευρισμός της Άγκυρας G Στήνουν προβοκάτσιες και
φαντάζονται επίθεση εναντίον τους από Έλληνες, Αμερικανούς και Κούρδους
G

Tι κέρδισε
η Ελλάδα

Τα οφέλη από την ιστορική επίσκεψη
του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ
Q Σελ. 4

Και η Εκκλησία
στο στόχαστρο Πούτιν
Η μυστική προσπάθεια διείσδυσης σε Μητροπόλεις
και παραεκκλησιαστικές οργανώσεις
Q Σελ. 8-9
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Ανοίγει τα χαρτιά
του ο Ανδρουλάκης
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ «Π»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

Η κυβέρνηση είναι
δίπλα στους πολίτες
ΣΤ. ΒΛΑΧΟΣ

Q Σελ. 22-23

Δήμαρχος Πετρούπολης

Πετύχαμε πολλά, θα
πετύχουμε περισσότερα
Q Σελ. 26
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ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΗΧΗΡO
ΧΑΣΤΟYΚΙ
στον Ερντογάν
Απόφαση-σταθμός του ΝΑΤΟ. Απέπεμψε υψηλόβαθμο
Τούρκο αξιωματικό, που υπηρετούσε σε Συμμαχικό
Στρατηγείο, γιατί ασκούσε απροκάλυπτα προπαγάνδα,

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παιχνίδια
θανάτου
στο διαδίκτυο

Q Σελ. 34-35

προωθώντας την αναθεωρητική ατζέντα της χώρας
του και το τουρκικό αφήγημα περί «μη ύπαρξης» της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
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ΕΡΧΕΤΑΙ
ΤΟ... ΔΟΛΑΡΙΟ

Κατακλυσμός από τουρίστες στα ελληνικά
νησιά, από ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αμερική
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη

Ν

αι, ήταν πράγματι ιστορική η
ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
αμερικανικό Κογκρέσο. Και ιδιαιτέρως σημαντική η συνάντησή του με τον Αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Μίλησε για όλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα η
ανθρωπότητα και ο δυτικός κόσμος και έθεσε ξεκάθαρα όλα τα θέματα που έχουν σχέση
με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Και τώρα; Τώρα θα περιμένουμε να δούμε
αν, όταν θα κοπάσει ο απόηχος της επίσκεψης, η κυβέρνηση Μπάιντεν και το Κογκρέσο θα θυμούνται όσα άκουσαν από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Και, κυρίως, αν θα ανταποκριθούν, όταν έρθει η ώρα, στα αιτήματά του, στα αιτήματα της Ελλάδας. Δηλαδή:
Αν ο πρόεδρος Μπάιντεν θα «ασκήσει όλη
την επιρροή του» (όπως του ζήτησε ο Μητσοτάκης), για να σταματήσει η προκλητικότητα (με τις συνεχείς παραβιάσεις του
εναέριου χώρου) από τη γείτονα χώρα, να
επικρατήσει το Διεθνές Δίκαιο και να λυθεί
το Κυπριακό, φυσικά όχι με τον σχηματισμό
δύο κρατών, όπως θέλει η Τουρκία.
Αν η κυβέρνηση Μπάιντεν θα αποσύρει το
αίτημά της προς το Κογκρέσο να αρθεί το
εμπάργκο και να δοθούν στην «αναθεωρητική» Τουρκία αεροπλάνα F-16. Και αν αυτό
δεν συμβεί, θα καταστεί ολοφάνερο ότι σύσσωμες οι εξουσίες των ΗΠΑ επιβραβεύουν
τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία ούτε
εφαρμόζει κανένα εμπάργκο προς τη Ρωσία
αλλά αποτελεί και πηγή αστάθειας στην περιοχή, όπως είπε και ο Μητσοτάκης καταχειροκροτούμενος από βουλευτές και γερουσιαστές. Θα είναι μεγάλη απογοήτευση αν,
μετά από τόσους μύδρους κατά του Πούτιν,
το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο
του Πόντιου Πιλάτου απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις του Ερντογάν.
Αν οι ΗΠΑ ανταποκριθούν στο αίτημα
που διατύπωσε ο Μητσοτάκης για αγορά
των F-35. Ελπίζουμε αυτήν τη φορά η κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα νομοθετικά σώματα να τηρήσουν όσα έδειξαν ότι αποδέχονται κατά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, τον
οποίο και καταχειροκρότησαν οι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές.

ΦΩ.Σ

Εκλογές, ΠΟΙΕΣ εκλογές;
ΕΙΝΑΙ μια ΑΚΟΜΗ ελληνική παραδοξότητα:
Να βρίσκονται και να παραμένουν ΠΑΡΟΥΣΕΣ στην πολιτική μας «κουζίνα» οι ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ εκλογές! Με «σεφ» τον κ. Τσίπρα…
Βεβαίως, ο ΜΟΝΟΣ αρμόδιος για την προκήρυξή τους είναι ο πρωθυπουργός. Ωστόσο,
ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ΣΥΝΕΧΩΣ και αδιαλείπτως ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, στο ΤΕΛΟΣ της κυβερνητικής
4ετίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι κατά τον
Συνταγματικό Χάρτη της χώρας
ΜΟΝΟ κάποιο σημαντικό ΕΘΝΙΚΟ
θέμα «επιτρέπει» την πρόωρη
εκλογική αναμέτρηση.
«Μα, υπάρχει ΕΘΝΙΚΟ θέμα», είπε ο κ. Τσίπρας. «Ξεχνάς ότι προχθές οι Τούρκοι
μάς επιτέθηκαν στο Βελιγράδι;»
«Οι Τούρκοι;» απόρησε ο κ.
Μητσοτάκης.
«Ναι, με την ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ
ΕΦΕΣ», απεκάλυψε ο κ. Τσίπρας.
«Κι επιτέθηκαν ΚΑΤΑ της χώρας μας;»
«Όχι, ακριβώς», εξήγησε
εκείνος, «κατά του Ολυμπιακού για το φάιναλ-φόρ…».
Και ξαναζήτησε εκλογές…
«ΚΑΤΙ» που ζητά κάθε μέρα,
ΜΗ εξαιρουμένων εορτών και
πανηγύρεων. Διαβεβαιώνοντας ότι αυτά που αναφέρει ο κ.
Μητσοτάκης για τις συνταγματικές απαγορεύσεις δεν ευσταθούν.
Και τονίζοντας ότι ΑΛΛΑ του εξήγησε ένας
γνώστης των πραγμάτων.
«Συνταγματολόγος;»
«Λίγο πιο ’κει», είπε, «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ!».
«Και ΤΙ ξέρει αυτός από ΣΥΝΤΑΓΜΑ;»
«Πώς δεν ξέρει;» θύμωσε ο κ. Τσίπρας, «ένα
σωρό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ έχει διοικήσει…».
Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είναι αρχηγός
της ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ Αντιπολίτευσης…
ΕΚΤΟΣ από τον κ. Τσίπρα εκλογές ζητούν

ενίοτε και τίνες άλλοι. Προσφάτως δε και ο κ.
Ανδρουλάκης, παραμερίζοντας την αρχική του
αντίθεση, ώστε να βρεθεί σε εγρήγορση το παλιό ΠΑΣΟΚ σαν νέο κόμμα. Φέρνοντας καινούργια στελέχη και επαναφέροντας κάποια
μεταχειρισμένα! Αποστερώντας δε από τον Αρχιερέα του ΣΥΡΙΖΑ τη λεκτική μίμηση του Ανδρέα και τη διαστρεβλωμένη πολιτική του.
Έτσι, ενθυμούμενος ΕΚΕΙΝΟΝ που ΕΔΙΩ-

λει η «Μέρα 25», μην ξέροντας ΤΙ άλλο να θέλει!
Πάντως, ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης, και να εύρισκε τρόπο να παρακάμψει το Συνταγματικό εμπόδιο, ΔΕΝ θα το κάνει.
Αφού έως του χρόνου τον Μάιο θα έχουν
δοθεί οι Ευρωπαϊκές Επιδοτήσεις και θα έχουν
ληφθεί ευρωπαϊκά μέτρα για τα καύσιμα και
την ακρίβεια.

ΧΝΕ τις αμερικανικές ΒΑΣΕΙΣ, υπογράφοντας
την εδώ πολύχρονη ΠΑΡΑΜΟΝΗ τους, υπερψήφισε την πρόσφατη Ελληνο-Αμερικανική
Συμφωνία.
«Γιατί όμως ζητάτε ΤΩΡΑ εκλογές;» ρώτησα
τον κ. Ανδρουλάκη.
«Γιατί», είπε ο ΝΙΚΟΣ, «ΤΩΡΑ ΔΕΝ θα γίνουν…».
Αποκαλύπτοντας τα εν… Νίκω και εν δήμω…
ΕΚΛΟΓΕΣ ζητά ακόμη η Ελληνική Λύση,
προσευχόμενη για ένα ουράνιο Θαύμα, και θέ-

Αφού θα έχουν γίνει σημαντικές ξένες επενδύσεις, θα υπάρξουν Ειδικά Δικαστήρια και…
ΚΑΙ σημειώστε τη ΜΕΓΑΛΗ είδηση: Θα ξεκινήσει η διαδικασία ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ από την Αγγλία των ΓΛΥΠΤΩΝ του Παρθενώνα!
«ΑΝ παρ’ όλα αυτά προκηρύξω τις εκλογές
που ζητάς, ΤΙ θα κάνεις;» ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Τσίπρα.
«Θα σου κάνω μήνυση», απάντησε εκείνος.
«Για εκβιασμό ΜΟΥ!»
Και «κτυπώντας ξύλο», ο κ. Τσίπρας «έφτυσε στον κόρφο του…».
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Κυριάκος Μητσοτάκης, Karel Komarek

ΟΠΑΠ, πιστός στη δέσμευσή του να
δημιουργεί ουσιαστική αξία για την
ελληνική κοινωνία, ολοκλήρωσε
την ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και
Αγλαΐα Κυριακού». Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση στη δημόσια υγεία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 30 έργα
ανακαίνισης, συνολικής επιφάνειας
14.960 τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται 23 νοσηλευτικές μονάδες διεθνών προδιαγραφών και δυναμικότητας 564 κλινών.
Η τελετή παράδοσης του έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, του Υπουργού Υγείας, κ. Θάνου
Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κας Μίνας Γκάγκα, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Allwyn και στρατηγικού μετόχου του ΟΠΑΠ, κ. Karel Kom rek,
καθώς και εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και της διοίκησης της εταιρείας.
Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Μεγάλες επιχειρήσεις
αντιλαμβάνονται ότι έχουν μία υποχρέωση
να επιστρέφουν στην κοινωνία ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα. Δεν αποτελεί
απλά μία τυπική υποχρέωση στα πλαίσια
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, νομίζω ότι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους σε αυτήν τη
δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι πρέπει
να αντιληφθούμε, διαφορετικά από ό,τι
την αντιλαμβανόμασταν στο παρελθόν.
Και είμαι σίγουρος ότι και ο ΟΠΑΠ, ως μία
από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ακόμα
μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ειδικά τώρα
που θα έχει διαπιστώσει πόσο μεγάλη υπε-

Ο
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Οδυσσέας Χριστοφόρου, Γιαν Κάρας, Karel Komarek, Καμίλ Ζίγκλερ

Εμμανουήλ Παπασάββας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Karel Komarek

Μεγάλη ανάσα
στη δημόσια υγεία
από τον ΟΠΑΠ
Παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένα τα δύο
μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας

Μίνα Γκάγκα, Θάνος Πλεύρης, Γιαν Κάρας, Karel Komarek, Κυριάκος Μητσοτάκης,
Καμίλ Ζίγκλερ, Εμμανουήλ Παπασάββας

ραξία μπόρεσε να προσθέσει στα δύο Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία».
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Allwyn, κ. Karel Komarek, τόνισε: «Στον
ΟΠΑΠ και την Allwyn –τη διεθνή εταιρεία
μας– είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το
έργο της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλά-

Καμίλ Ζίγκλερ, Θάνος Πλεύρης, Εμμανουήλ Παπασάββας

δας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εταιρείες
δεν κάνουν τη διαφορά μόνο με τις οικονομικές επιδόσεις τους. Η ανταπόκρισή τους
σε κοινωνικά ζητήματα είναι εξίσου σημαντική. Η ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων
αντανακλά πλήρως αυτή την προσέγγιση.
Με σημαντικές επενδύσεις και σκληρή δουλειά, τα δύο νοσοκομεία διαθέτουν τις πλέ-

Καμίλ Ζίγκλερ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Οδυσσέας Χριστοφόρου

ον σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και
ένα αναβαθμισμένο θεραπευτικό περιβάλλον. Βεβαίως, το πιο σημαντικό από όλα είναι η στήριξη που παρέχεται σε χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς!».
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης,
και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα
Μίνα Γκάγκα, εξήραν τη σημασία του έργου
για τον ευαίσθητο τομέα της υγείας των παιδιών και τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από την πλευρά του, ο Κοινός
Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων, κ. Εμμανουήλ Παπασάββας, ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για τη σημαντική υποστήριξη στο έργο των γιατρών και
του νοσηλευτικού προσωπικού των δύο νοσοκομείων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, κ. Kamil Ziegler,
ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, και ο
Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων, κ. Εμμανουήλ Παπασάββας, υπέγραψαν το πρωτόκολλο για
την επίσημη παράδοση του έργου στο Ελληνικό Δημόσιο και την ελληνική κοινωνία.
Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
της Πτέρυγας Β’, στον 2ο όροφο του Νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», που αποτελεί χρονικά το τελευταίο
έργο ανακαίνισης.

Παρουσία του πρωθυπουργού
Κ. Μητσοτάκη και
του Προέδρου του ΔΣ της
Allwyn K. Komarek, η τελετή
παράδοσης του έργου

Μίνα Γκάγκα, Θάνος Πλεύρης,
Γιαν Κάρας, Εμμανουήλ Παπασάββας,
Κυριάκος Μητσοτάκης
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Επέστρεψε από τις ΗΠΑ
με «γεμάτες» αποσκευές!

ε γεμάτες τις αποσκευές του με
σημαντικά οφέλη για τη χώρα,
επέστρεψε από την Ουάσιγκτον ο
πρωθυπουργός, που κατάφερε μέσα σε
τρεις μέρες να μετατρέψει την Ελλάδα στον
σημαντικότερο εταίρο των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μ

του Σωτήρη Σταθόπουλου

Μία επιτυχία που φάνηκε διά γυμνού
οφθαλμού τόσο από τη θερμή υποδοχή του
Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τζο Μπάιντεν όσο και από το χειροκρότημα των μελών
του Κογκρέσου και τα εύσημα που απέδωσε
η Νάνσι Πελόζι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τα κέρδη που αποκόμισε η χώρα μας από
την επίσκεψη του πρωθυπουργού ήταν τελικά πολύ περισσότερα από όσα ανέμενε η ελληνική αποστολή πριν αναχωρήσει για τις
ΗΠΑ. Η στήριξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης
της χώρας αλλά και η συνεργασία στην ενέργεια είναι μόνο μερικά από τα οφέλη.
Ωστόσο, το σημαντικότερο όφελος ήταν οι
εικόνες από το ιδιαιτέρως ζεστό κλίμα που
επικράτησε και οι οποίες ταξίδεψαν στις χώ-

ρες της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, δείχνοντας πως η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο
στον γεωπολιτικό χάρτη, ενδυναμώνοντας
διαρκώς τις συμμαχίες της. «Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο και περιφερειακό γίγνεσθαι, ως ηγέτιδα δύναμη στα
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη»,
ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον απολύτως επιτυχημένο.

Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ
Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός άνοιξε
όλη τη βεντάλια των προβλημάτων που προκαλεί η Άγκυρα, αναδεικνύοντας τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαιώνει πως οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, καθώς οι ΗΠΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσαν να κρατήσουν ισορροπίες στα ελληνοτουρκικά, «κλείνοντας το μάτι» αρκετές
φορές προς την Άγκυρα. Μάλιστα, όπως είχε
δεσμευτεί στη Βουλή, έθεσε το ζήτημα της
αναβάθμισης και της πώλησης των F-16 στην
Τουρκία, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου
να το σκεφτούν καλά πριν το πράξουν. Την
ίδια θέση κράτησε και κατά τη συνάντηση που
είχε με την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων
των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας χάρτες και στοιχεία από τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις
στο Αιγαίο. Οι κινήσεις του πρωθυπουργού

Δεν θα δεχτούμε επιθετικές ενέργειες
Η πλήρης στήριξη των ελληνικών θέσεων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα επιβεβαιώθηκε από το θερμό χειροκρότημα των βουλευτών και των γερουσιαστών που μετέχουν στο Κογκρέσο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να δεχτεί «επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία μας και τα εδαφικά μας δικαιώματα. Αυτές περιλαμβάνουν υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Ο πρωθυπουργός κέρδισε τη
στήριξη της Ελλάδας έναντι
της Τουρκίας, τη συνεργασία
στην ενέργεια αλλά και τον
σεβασμό που αποτυπώθηκε
σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και Τουρκία
έδωσαν μια κατηγορηματική απάντηση στην
κριτική που δέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστήριξε πως δεν έθεσε το θέμα των
τουρκικών προκλήσεων και των F-16 στη συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάιντεν.
Οι προειδοποιήσεις του πρωθυπουργού
προς την Άγκυρα συνέπεσαν χρονικά με την
αρνητική στάση της Τουρκίας απέναντι στην
ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο
ΝΑΤΟ, απειλώντας ακόμη και με βέτο, μία
στάση που έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία σε ΕΕ και ΗΠΑ. Κυβερνητικές πηγές,
κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψης του
πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, τόνιζαν
πως η χώρας μας αναδεικνύεται σε «πόλο
σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Εκνευρισμός στην Άγκυρα
Μουδιασμένοι παρακολουθούσαν αρχικά
στην Άγκυρα τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Τζο Μπάιντεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
τη στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει προσκληθεί ακόμη στον Λευκό Οίκο, παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες που έχει καταβάλει. Τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν πως η Ελλάδα ετοιμάζει επίθεση εναντίον της χώρας τους, δείχνοντας την εμφανή αμηχανία που υπήρξε, ενώ
τους ενόχλησε και η γραβάτα με την ελληνική
σημαία που φόρεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Καθ’ οδόν και τα F-35
Η θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη συμπαραγωγή
των F-35, από την οποία έχει αποκλειστεί η Τουρκία λόγω της αγοράς
των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S400, ήταν ένα ακόμη κέρδος που αποκόμισε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην
Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να θωρακιστεί η άμυνα της χώρας μας με ένα υπερόπλο, το οποίο
θα προστεθεί στα Rafale και τα αναβαθμισμένα F16.
H πρόταση της αμερικανικής εταιρείας Lockheed Martin για την ιδιωτικοποίηση μέρους της ΕΑΒ, που είναι διαχρονικά από τους μεγαλύτερους προμηθευτές, είναι μία κίνηση
με την οποία εκτιμά η κυβέρνηση
πως θα ανοίξει ο δρόμος για την
έλευση των F-35. «Θα συνεχίσουμε
τη μακροχρόνια συνεργασία μας μεταξύ των αμυντικών μας βιομηχανιών. Το κάνουμε για να ενισχύσουμε
όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ», είπε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις
του στον Λευκό Οίκο.
Η συνεργασία των δύο χωρών στους
τομείς της ενέργειας είναι ένα ακόμη θετικό σημείο, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα. Ήδη Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν ανέθεσαν σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα
να ξεκινήσουν συνομιλίες. Πρόκειται για τον Νίκο Τσάφο και τον Έρικ
Χόκσταιν, ενώ το αμέσως επόμενο
διάστημα υφυπουργός Ενέργειας
στις ΗΠΑ αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον
κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στην ενεργειακή τροφοδότηση
της Ευρώπης.
Άλλωστε, οι ΗΠΑ είναι μία από τις
χώρες που μπορούν να προμηθεύσουν τη χώρα μας με υγροποιημένο
αέριο (LNG), προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία. Για
αυτόν τον λόγο προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα για την κατασκευή πλωτών δεξαμενών σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να αυξηθούν οι αποθηκευτικοί χώροι, έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί ζήτημα με την ενεργειακή
επάρκεια της χώρας.
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Στο «τραπέζι»η καθημερινότητα
λλαγή σελίδας και επιστροφή στην
ατζέντα της εσωτερικής πολιτικής
σκηνής θα επιχειρήσει ο πρωθυπουργός, μετά το πετυχημένο ταξίδι στην
Ουάσιγκτον και την ιστορική ομιλία του στο
Κογκρέσο.

Α

του Σωτήρη Πίκουλα

Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, το
μομέντουμ της επίσκεψης στις ΗΠΑ είναι δυνατό, αφού διαπιστώθηκε ότι ακόμα και πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη παραδέχτηκαν τόσο το πνεύμα της ομιλίας όσο
και την ιστορικότητα της στιγμής.
Ωστόσο, η επόμενη μέρα για το κυβερνητικό επιτελείο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής θα είναι δύσκολη, καθώς ήδη στους κόλπους του ΝΑΤΟ υπάρχει αναστάτωση από τα
ανατολίτικα παζάρια της Τουρκίας σχετικά με
την ένταξη της Φινλανδίας και τη Σουηδίας
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και ιδιαίτερα, στο εάν αυτά τα παζάρια θα ξεκλειδώσουν για την Τουρκία την πολυπόθητη γι’ αυτήν αναβάθμιση των F-16 και την παραγγελία
νέων αεροσκαφών. Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπιμο να επικοινωνηθεί περισσότερο στο εσω-

τερικό της χώρας ότι η στάση της Ελλάδας
ως υπεύθυνου μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
που υποστήριξε από την αρχή τις θέσεις της
Δύσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία,
ξεκλείδωσε την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα των F-35 και την επενδυτική ανάπτυξη της Lockheed Martin στη ΕΑΒ. Mάλιστα,
τις επόμενες μέρες, η ελληνική κυβέρνηση
θα στείλει επίσημο αίτημα για την αγορά F35, ενώ, όπως τονίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θα ξεκινήσει παράλληλα και η διαπραγμάτευση για τους όρους καθώς και για
το πρόγραμμα χρηματοδότησης των αεροσκαφών.

Φλέγον ζήτημα η ενέργεια
Παράλληλα, θα τονιστεί στην εγχώρια σκηνή ότι το αίτημα για τα τουρκικά F-16, ανεξαρτήτως αν θα ικανοποιηθεί ή όχι, δεν αλλάζει την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35.
Όπως έλεγε και κυβερνητική πηγή επί του θέματος, αναβαθμισμένα F-16 έχει και η Ελλάδα, ενώ η απόκτηση μοίρας F-35 θα διατηρήσει την υπεροπλία που έχουμε στο Αιγαίο.
Ωστόσο, το φλέγον ζήτημα στο οποίο καλείται ο πρωθυπουργός να συγκεντρώσει
όλες τις δυνάμεις του είναι το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Ενδεχομένως –εκτιμούν οι
καλά γνωρίζοντες τη σκέψη του πρωθυπουργού– να κατατεθεί στη Βουλή και η τροπολο-

Με το… βλέμμα στο (νέο) ΠΑΣΟΚ
Στο πολιτικό σκηνικό, στελέχη της Πειραιώς έχουν το βλέμμα στραμμένο στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο. Ενδιαφέρουσες, για τη ΝΔ, θα είναι οι αναφορές των πρώην
προέδρων του κόμματος Σημίτη και Βενιζέλου, που θα πάρουν τον λόγο και, κυρίως,
τι θα πουν για το κρίσιμο μέτωπο των μετεκλογικών συνεργασιών, στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

γία για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθώς, σύμφωνα με το πρόσφατο πόρισμά της, τα υπολογίζουν στα 591
εκατ. ευρώ και η φορολόγησή τους θα μετατραπεί σε επιδότηση ρεύματος για τους επόμενους λογαριασμούς.

Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής
Πάντως, πέρα από τα εγχώρια μέτρα για να
αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, το επιτελείο του πρωθυπουργού προετοιμάζεται για
ένα κρίσιμο διήμερο στη Σύνοδο Κορυφής
30-31/5. Τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση είναι να υπάρξει ομοφωνία τόσο για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να διοχετευτεί προς τη στήριξη
των Ελλήνων καταναλωτών, όσο και για την
επιβολή πλαφόν στη χονδρική φυσικού αερίου (αίτημα Μητσοτάκη), στο οποίο υπάρχουν
αντιδράσεις.
Το οικονομικό επιτελείο, παράλληλα, έχει
μελετήσει και άλλα δυο βασικά ζητήματα
για τα οποία ακόμα δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις. Αφορούν τις μειώσεις ΦΠΑ
σε βασικά προϊόντα και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Πόσω μάλλον, όταν οι πληθωριστικές τάσεις
εντείνονται από μήνα σε μήνα και όταν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς συνεχώς ανεβαίνει, μειώνοντας το όφελος από το Fuel
Pass, την επιδότηση των καυσίμων προς
τους καταναλωτές.
Από εκεί και πέρα, σε νομοθετικό επίπεδο,
η κυβέρνηση θα διαχειριστεί δύο κρίσιμα νομοσχέδια όπως ο νέος κλιματικός νόμος,
που μπήκε αυτή την εβδομάδα στη Βουλή,
και το νομοσχέδιο για την ανώτατη Παιδεία,
που θα μπει την ερχόμενη εβδομάδα. Ειδικά
το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια και τις αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο των ΑΕΙ-ΤΕΙ

αναμένεται να δημιουργήσει διαφωνίες και
αντιδράσεις από καθηγητές. Παράλληλα, τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, αναμένεται να
εγκατασταθούν και τα τμήματα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας σε ορισμένα ΑΕΙ, κάτι
που αναμφίβολα αποτελεί ένα σημαντικό
«crash test» για την ηρεμία και την ευνομία
στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Γρίφος (και πάλι)
οι φοιτητικές εκλογές
Για μία ακόμη χρονιά κανείς δεν
μπορεί να είναι σίγουρος για το ποιος είναι ο νικητής των φοιτητικών
εκλογών. Σύμφωνα με «παραταξιακή» ανακοίνωση, πρώτη δύναμη στα
πανεπιστήμια της χώρας αναδεικνύεται για 34η συνεχόμενη εκλογική διαδικασία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Με
ολοκληρωμένη την καταμέτρηση
των ψήφων στο σύνολο των συλλόγων, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει ποσοστό 46,7%. Δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται η ΠΚΣ με ποσοστό της τάξης του 25,08%, τρίτη δύναμη η
ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,41% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με ποσοστό 8,76%.
Σημειώνεται ότι το BLOCO (η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) δεν ξεπερνά το ποσοστό του 2,28%.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «ισορροπίες»
στον ΣΥΡΙΖΑ και
οι συσχετισμοί
καταμέτρηση των ψήφων για την
ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε μέσα στην εβδομάδα, με την κατανομή
των δυνάμεων να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.

Η

της Αντιγόνης Μακρινού

Το μεγαλύτερο ποσοστό καλύφθηκε από
τους λεγόμενους προεδρικούς. Δεν είναι
τυχαίο μάλιστα το γεγονός, πως τα πρώτα 8
ονόματα πρόσκεινται στο προεδρικό
μπλοκ. Αχτσιόγλου, Δούρου, Σπίρτζης, Τεμπονέρας, Ξενογιαννακοπούλου, Παππάς,
Ζαχαριάδης, Ραγκούσης είναι όλοι της
γραμμής των προεδρικών, ενώ τη δεκάδα
συμπλήρωσαν δύο αυτόνομοι, ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος.
Το 60+% λοιπόν της νέας Κεντρικής Επιτροπής πρόσκειται στο προεδρικό μπλοκ
και ένα 27% στην «Ομπρέλα», και ανάμεσα
σε αυτούς διακρίνουμε περίπου στα 20
άτομα της επιρροής Τζανακόπουλου, ενώ
και κάποιοι που θεωρούνται αυτόνομοι
έχουν τις γέφυρές τους είτε με την «Ομπρέλα» είτε με τους προεδρικούς.
Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφής η ανθρωπογεωγραφία στη νέα Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ, με κύριους παίχτες τους προεδρικούς.

Με άρωμα γυναίκας
Ο χάρτης των ανθρώπων που πλαισιώνουν τη Νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο συγκεκριμένα δεδομένα. Το
ένα είναι το άρωμα γυναίκας. Στην πρώτη
πεντάδα φιγουράρουν τρεις κυρίες: η Έφη
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Αχτσιόγλου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Ρένα Δούρου.
Την πεντάδα συμπληρώνει ο Διονύσης
Τεμπονέρας και ακολουθεί ο Νίκος Παππάς, ο οποίος κατά πολλούς ανακτά τη θέση του δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς,
μετά από όσα είχαν γίνει με τις τηλεοπτικές άδειες και τις δικαστικές του περιπέτειες, φαινόταν να έχει απομακρυνθεί από
τον πρόεδρο. Το πλασάρισμα Παππά στις
πρώτες θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής
τον επαναφέρει στους βασικούς συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα.
Αντίθετα, αποστασιοποιούνται από την
προεδρική αυλή άνθρωποι που ανήκουν
στην «Ομπρέλα» και μέχρι τώρα είχαν σημεία παρέμβασης. O Πάνος Σκουρλέτης, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Βούτσης
δεν είναι στη δεκάδα. Ενδεικτικό ότι η Θεανώ Φωτίου είναι πρώτη σε ψήφους από
τα μέλη της «Ομπρέλας» και μετά ξεκινά η
κατάταξη των υπολοίπων.

Και το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ
Το δεύτερο είναι το άρωμα καταπράσινου, «βαθέως» ΠΑΣΟΚ, καθώς συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή πάρα πολλά
ΠΑΣΟΚογενή στοιχεία. Πρώτη στην Κεντρική Μακεδονία η Θεοδώρα Τζάκρη,
πρώτος στην Αιτωλοακαρνανία ο Θάνος
Μωραΐτης, και αρκετά ψηλά σε ψήφους η
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Γιάννης Ραγκούσης – Και οι δύο γραμματείς
του ΠΑΣΟΚ επί Γ. Παπανδρέου. Επίσης,
μέσα στην πρώτη 30άδα το στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ Στέφανος Τζουμάκας και ο δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης.
Από σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία δι-

«Έφερε» 110.000 χωρίς τους... φίλους
Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε μόνος του να φέρει στον ΣΥΡΙΖΑ 110.000 νέα μέλη και μαζί με τα υπάρχοντα το κόμμα να καταγράφει 172.000. Δεν έχει καταγραφή φίλων, αλλά μόνο νέα μέλη, και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά του από τα άλλα δύο κόμματα, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που έκαναν εκλογή προέδρου με ανοιχτή
διαδικασία. Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, εάν αυτή η διαδικασία ανοιγόταν στους φίλους τους ΣΥΡΙΖΑ, ο αριθμός
αυτός θα ήταν τριπλάσιος. Δεν θα ήταν απίθανο –βάσει των εκτιμήσεων– ο κόσμος
που θα συμμετείχε να ξεπερνούσε τις 400.000.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της
νέας ΚΕ – Οι προεδρικοί, οι
ΠΑΣΟΚογενείς και οι γυναίκες
καιολογία να μένει περιχαρακωμένος σε
στεγανά, «επετηρίδες και κλειδοκράτορες», καθώς το μήνυμα του λαού στις 15
Μάη ήταν σαφές: Μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας και από πίσω χιλιάδες ανθρώπων.
Άλλωστε να μην ξεχνάμε πως, ακόμη και
με αυτή την επιτυχία που κατέγραψε η διαδικασία της περασμένης Κυριακής, δυστυχώς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τις καινούργιες
εγγραφές αγγίζουν μόλις και μετά βίας το
10% της εκλογικής δύναμης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες. Είναι καλύτερο από το
1% που είχε το 2019, αλλά και πάλι έχει
πάρα πολύ δρόμο για να αντιστοιχιστεί ο
ΣΥΡΙΖΑ του κόμματος και της Κουμουνδρούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας, των
εργατικών συνδικάτων, των φοιτητών, της
νεολαίας, της εργασίας και της κάλπης.

Ανακατεύτηκε
η τράπουλα
Η όλη συζήτηση τώρα θα εξελίσσεται γύρω από την Κεντρική Επιτροπή.
Εκεί έχουν αλλάξει άρδην οι ισορροπίες. Διότι στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή βλέπαμε στην πρώτη
δεκάδα όλα τα ιστορικά στελέχη της
σημερινής τάσης της «Ομπρέλας»
(τότε «53+»), Τσακαλώτο, Φίλη,
Βούτση, Ξανθό, Σκουρλέτη, Ρήγα
κτλ. Σήμερα κανένα από αυτά τα μέλη της «Ομπρέλας» δεν είναι στην
πρώτη δεκάδα. Επίσης υπάρχουν
βουλευτές που πέφτουν πάνω στον
«κόφτη». Στο δεύτερο δηλαδή μέτρο
που μπήκε στην κατανομή των ψήφων, μετά το 50% που θα είναι γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο έμειναν
εκτός γυναίκες που είχαν μία κοινοβουλευτική πορεία.
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α χειροκροτήματα που εισέπραξε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο
αλλά και το θερμό κλίμα στη συνάντησή
του με τον Τζο Μπάιντεν, που αντανακλά το
υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων της
Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλούν ίλιγγο στην Τουρκία, η οποία βλέπει και πάλι «εχθρούς».

Τ

του
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Οι αντιδράσεις της Άγκυρας, όπως καταγράφονται τόσο από επίσημα χείλη όσο και
από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο, αποτυπώνουν τον εκνευρισμό του ίδιου του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, το αίτημα του οποίου για
συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο παραμένει αναπάντητο.

Επιστημονική φαντασία
Το ευφάνταστο, αν όχι προβοκατόρικο σενάριο, δημοσίευσε η εφημερίδα «Milliyet»,
που είναι γνωστό πως απηχεί τις απόψεις
του στενού περιβάλλοντος του προέδρου
Ερντογάν. Είχαν προηγηθεί, βέβαια, αντίστοιχα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για
απόπειρα των ΗΠΑ να «καθηλώσουν τον
τουρκικό στρατό στην Αλεξανδρούπολη»,
ενώ ορισμένοι αναλυτές έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι η Ουάσιγκτον μεταφέρει άρματα μάχης και τεθωρακισμένα
στην Ελλάδα, όχι για να τα στείλει στην Ουκρανία αλλά για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Τουρκίας.

Διακινεί fake news
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διακινεί fake news αλλά και τις παράνομες αξιώσεις της. Υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματικός που υπηρετούσε σε Συμμαχικό Στρατηγείο «ξηλώθηκε», σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί ασκούσε απροκάλυπτα προπαγάνδα, προωθώντας την αναθεωρητική
ατζέντα της χώρας του και το τουρκικό αφήγημα περί «μη ύπαρξης» της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν
δίστασε μάλιστα να χυδαιολογήσει, να χρη-

Το ΝΑΤΟ
«αποκεφάλισε»
Τούρκο
αξιωματούχο!
σιμοποιήσει ύβρεις και απειλές χειροδικίας εναντίον συναδέλφων του από συμμαχικές χώρες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον
επαναφέρουν σε τάξη.
Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και όρια, τα οποία, εφόσον ξεπεραστούν, οδηγούν σε αποπομπή. Το θέμα λοιπόν, όπως πληροφορούμαστε, έλαβε σοβαρές διαστάσεις, αφού ενημερώθηκε όλη η
στρατιωτική ιεραρχία της Συμμαχίας και η
αποπομπή του Τούρκου αξιωματικού κατέστη μονόδρομος.
Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν ιδιαιτέρως καυστικά για τη στάση της Άγκυρας, ενώ η απόφαση για την αποπομπή εκπέμπει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην
Τουρκία, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το προσωπικό της όταν εκπροσωπεί

Ανατολίτικα παζάρια και εκβιασμοί
Τα ανατολίτικα παζάρια της Άγκυρας στο Ουκρανικό, αλλά και οι εκβιασμοί στο θέμα
της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, φαίνεται πως όχι μόνο δεν
απέδωσαν τα προσδοκώμενα πολιτικά αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, οδηγούν και
πάλι την Τουρκία σε απομόνωση. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το πράσινο «φως»
για την ένταξη της Ελλάδας στο κλειστό «γκρουπ» του F-35, που έκανε τον τουρκικό
Τύπο να οργιάζει, φτάνοντας στο σημείο να προεξοφλεί επίθεση της Ελλάδας και των
Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, και μάλιστα με τη βοήθεια των Κούρδων.

τη χώρα του στο εξωτερικό και σε διεθνείς
οργανισμούς.

Φτηνή προπαγάνδα
«Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου και να
υπηρετείς τα συμφέροντά της είναι πάντοτε
θεμιτό στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Σε καμία
όμως περίπτωση δεν είναι θεμιτό τα εθνικά
συμφέροντα να προωθούνται σε βάρος της
Συμμαχίας, με τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, τη χρήση φθηνής προπαγάνδας, απαξιωτικών χαρακτηρισμών και προσβολής
της
προσωπικότητας
αξιωματικών άλλων συμμαχικών χωρών»,
σημειώνουν με νόημα, υψηλόβαθμες στρατιωτικές πηγές της Αθήνας.

Η τακτική της Άγκυρας στο
Ουκρανικό, αλλά και
οι εκβιασμοί στο θέμα της
ένταξης της Φινλανδίας και
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ,
οδηγούν και πάλι την Τουρκία
σε απομόνωση

Έπεσε
η μάσκα…
Η μάσκα της Τουρκίας μετά το
χρονικό διάστημα «νηνεμίας» και
«καλοπιστίας», ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν
άργησε να πέσει, αποκαλύπτοντας και πάλι το πραγματικό της
πρόσωπο. Οι εκπρόσωποί της,
όχι μόνο δεν λειτουργούν με συνεργατικό πνεύμα, αλλά αντίθετα
δυναμιτίζουν τα θεμέλια της Συμμαχίας εκ των έσω, καθυβρίζοντας και απειλώντας συναδέλφους
τους προκειμένου να διασφαλίσουν την επαγγελματική τους
άνοδο ή την επιβίωσή τους ή και
τα δύο. Η απάντηση σε αυτήν την
εχθρική, υποτιμητική και κυρίως αντισυναδελφική συμπεριφορά ήταν άμεση και σίγουρα δημιουργεί προηγούμενο για ανάλογες μελλοντικές περιπτώσεις.
«Σε κάθε περίπτωση και με
δεδομένη την κατάσταση στην
ευρύτερη περιοχή, θα ήταν καλό
η Τουρκία να εγκαταλείψει τους
γνωστούς της λεονταρισμούς
και τις προκλητικές συμπεριφορές και να εργαστεί με πνεύμα
συνεργασίας στους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει για
το καλό όλων», τονίζουν οι ίδιες
πηγές, «εκτός αν τελικά θεωρεί
εαυτόν ξένο σώμα και επιθυμεί να κόψει και τις τελευταίες
γέφυρες επικοινωνίας που διατηρεί με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο εντός ή εκτός της
Συμμαχίας».

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Στο «στόχαστρο» της Μόσχας έχει μπει
Μετά την προσπάθεια
«κατάληψης» της Μονής
Εσφιγμένου, η Μονή Αγίου
Παντελεήμονος εξελίσσεται
σε «σημείο διακλάδωσης»
για τις ρωσικές επιδιώξεις
γαπητέ μου, δεν είναι μόνον η
κατάληψη της Μονής Εσφιγμένου και του Αγίου Όρους –
γενικότερα– που επιδιώκει ο Πούτιν. Για
κοιτάξτε και το φιλορωσικό δίκτυο, που,
μέσω κυρίως του Πατριαρχείου Μόσχας
και τη βοήθεια Ρώσων ολιγαρχών και
της απροκάλυπτης προπαγάνδας, τείνει
να αναπτυχθεί. Έχουν βάλει στόχο και
την Εκκλησία μας… Ευτυχώς, ο Αρχιεπίσκοπος, που είναι γνώστης όλων των
κινήσεων, αλλά και το σύνολο των Μητροπολιτών, κρατούμε γερά».

«Α

του Φώτη Σιούμπουρα

Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής γνωστός μου, από τους σοβαρότερους
και πιο αξιόλογους Μητροπολίτες της χώρας. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να κυκλοφορήσει το «Π» του περασμένου Σαββάτου,
με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ περί «εισβολής του Πούτιν στο Άγιον Όρος», και αισθάνθηκε την ανάγκη, όπως μου είπε, να επικοινωνήσει μαζί μου, προκειμένου να μου μεταφέρει την αγωνία, αλλά και την ανησυχία
του για τα όσα, κυρίως μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και την έμπρακτη
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στη χώρα και τον λαό της, συμβαίνουν και στον χώρο της Εκκλησίας. Με τη ρωσική προπαγάνδα να οργιάζει και την προσπάθεια «εισπήδησης» να ενισχύεται. Είπαμε κι άλλα. Για Μη-

τροπολίτες με εκλεκτικές συγγένειες, για
ιστοσελίδες με «βίους αγίων και πολιτικές
ευαισθησίες», για παραεκκλησιαστικές οργανώσεις και αυτοκίνητα με ρωσικές πινακίδες, που «πάνε κι έρχονται στο Άγιον Όρος
και σε διάφορες περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας». Ακόμη και για «μαύρες σακούλες» που διακινούσαν και διακινούν Ρώσοι ολιγάρχες, που προμηθεύουν ακόμη και
όπλα σε ηγουμένους μοναστηριών του Αγίου
Όρους. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που
γινόταν λόγος για τη διείσδυση του ρωσικού
παράγοντα και στα εσωτερικά της Ελληνικής
Εκκλησίας.

Καθόλου τυχαίες δωρεές
Σχετική καταγγελία είχε κάνει προ ημερών
και ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου,

Βαρθολομαίος, στη γερμανική εφημερίδα
«Βild». Ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου
είχε μιλήσει για την προσπάθεια της Ρωσίας
να εισβάλει στα εσωτερικά της Ελλαδικής
Εκκλησίας και μέσω ελεγχόμενων από το
Πατριαρχείο της Μόσχας Μονών του Αγίου
Όρους. «Πλούσιοι Ρώσοι και οι αποκαλούμενοι ολιγάρχες πάντα έρχονταν στο Άγιον
Όρος», είπε. «Όλοι το ξέρουν αυτό, όχι μόνο
εγώ. Έχουν χαρίσει πολλά χρήματα σε μερικά μοναστήρια, ιδιαίτερα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία τους,
ούτε οι δωρεές τους ήταν τυχαίες. Ρώσοι
και φιλορώσοι έχουν καταλάβει το μοναστήρι μας εδώ και χρόνια και καμία κυβέρνηση ή
Αρχή δεν τολμά να κάνει κάτι. Ενημερώσαμε
τις ελληνικές αρχές για την παράνομη άφιξη
ταχύπλοων, τα οποία ουδέποτε ελέγχονται
από την ακτοφυλακή, σε αντίθεση με όλα τα

Οι μεγάλοι «χορηγοί», το «Ίδρυμα Υποστήριξης» και η τράπεζα
Από το 2011 έχει ιδρυθεί στη Μόσχα το «Ίδρυμα Υποστήριξης
της Μονής Παντελεήμονος» από τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Στους δωρητές του ιδρύματος περιλαμβάνονται ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλα μεγάλα ονόματα
της Ρωσίας. Για παράδειγμα, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντερ Μπέγκλοφ και ο πρώην κυβερνήτης (και βετεράνος της KGB) Γκεόργκι Πολταβτσένκο, τον οποίο μετακίνησε το
2018 ο Πούτιν από τη θέση του κυβερνήτη και τον τοποθέτησε
πρόεδρο στην κολοσσιαία ναυπηγική εταιρεία USC. Η USC βρέθηκε τον Απρίλιο στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων.

Παράλληλα, «ψυχή» του ρωσικού ιδρύματος στήριξης της Μονής
Παντελεήμονος θεωρείται ο επιχειρηματίας και συνιδρυτής της
ρωσικής τράπεζας SMP, Κονσταντίν Γκολοστσάποφ, ο αποκαλούμενος και «μασέρ του Πούτιν», καθώς υπήρξε κατ’ επάγγελμα μασέρ, γνώρισε τον Πούτιν πριν από πολλά χρόνια σε αγώνες
τζούντο στην Αγία Πετρούπολη και ανήκει στον στενό κύκλο του
Ρώσου προέδρου. Σύμφωνα με τους «Financial Times», ο Κονσταντίν Γκολοστσάποφ ήταν ένας από τους πρώτους που επισκέφθηκαν το Άγιον Όρος το 1998. Γύρισε πίσω μαγεμένος και μετέφερε στα μέλη του κλειστού κύκλου τις εμπειρίες του.

υπόλοιπα σκάφη. Ο λιμενάρχης ενημέρωνε
τους κατόχους τους κάθε φορά που τα πλοία
της Ακτοφυλακής έκαναν περιπολία ή ετοιμάζονταν να επέμβουν. Όταν η Αστυνομία
συνέλαβε τον επικεφαλής της τοπικής ακτοφυλακής, εντοπίστηκαν κάποιες γυναίκες
που είχαν ξεβραστεί στην ακτή…».
Πέρα βέβαια από την κατάληψη της Μονής Εσφιγμένου, σύμφωνα με πληροφορίες, που περιλαμβάνονται και σε εκθέσεις
της ΕΥΠ, η ρωσική επιρροή εντοπίζεται κυρίως στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος,
με ηγούμενο τον ρωσικής καταγωγής Αρχιμανδρίτη Ευλόγιο.
Η Μονή Παντελεήμονος θεωρείται «κόμβος»
και «σημείο διακλάδωσης» για τις ρωσικές επιδιώξεις και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη
Ρωσική Πρεσβεία. Μία από τις επαφές του Αρχιμανδρίτη Ευλόγιου στη Θεσσαλονίκη ήταν
στη λίστα των Ρώσων διπλωματών που απελάθηκαν από τη χώρα μας.

Πρόσωπο εμπιστοσύνης
Ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Παντελεήμονος θεωρείται πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών
των Ρωσιών Κύριλλου, ενώ η διαδικασία εκλογής του, το 2016, είχε την ενεργό στήριξη του
Κρεμλίνου. Βασικός χρηματοδότης της Μονής
είναι η Gazprom. Πέρα από την Gazprom, ο Αρχιμανδρίτης φέρεται να έχει αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες που στηρίζουν τον Πούτιν και χρηματοδοτούν τη Μονή.
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και η Ελλαδική Εκκλησία
«Το φιλορωσικό δίκτυο, μέσω κυρίως
του Πατριαρχείου Μόσχας και με τη βοήθεια
Ρώσων ολιγαρχών και της απροκάλυπτης
προπαγάνδας, τείνει να αναπτυχθεί… Έχουν
βάλει στόχο και την Εκκλησία μας…».
«Ευτυχώς ο Αρχιεπίσκοπος, που είναι
γνώστης όλων των κινήσεων, αλλά και το
σύνολο των Μητροπολιτών, κρατούμε γερά».
«Ο Ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου είχε
συλληφθεί πριν από δύο χρόνια
σε αεροδρόμιο της Κρήτης, με όπλο που
φέρεται να του είχε χαρίσει Ρώσος ολιγάρχης».

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ιδιοκτήτες κατασκευαστικών εταιρειών, μεγαλομέτοχοι
τραπεζών, ο ιδιοκτήτης κολοσσού λιπασμάτων, το αφεντικό βιομηχανίας χαλκού
που περιλαμβάνεται στη λίστα του
«Forbes» και πολλοί Ρώσοι πολιτικοί.

Η επίσκεψη Πούτιν
Η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στην
Αθωνική Πολιτεία έγινε το 2005, όταν ο
πρόεδρος της Ρωσίας επισκέφθηκε τη
Μονή Αγίου Παντελεήμονος και ανέβηκε
στο διάσημο καμπαναριό που φιλοξενεί τη
μεγαλύτερη καμπάνα του Αγίου Όρους,
βάρους 13 τόνων, που, όταν χτυπάει, λέγεται ότι ακούγεται έως τον Πολύγυρο, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Εξέχουσα θέση
στη λίστα των χορηγών του Ιδρύματος της
Μονής Παντελεήμονος κατέχουν οι δισεκατομμυριούχοι Μπόρις και Αρκάντι Ρότενμπεργκ, παιδικοί φίλοι του Πούτιν. Μαζί προπονούνταν στο τζούντο, στην Αγία
Πετρούπολη, και ακόμα και σήμερα λέγεται ότι δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο
άθλημα. Ο Μπόρις Ρότενμπεργκ, εκτός
από αντιπρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας τζούντο, είναι ο κύριος μέτοχος της
τράπεζας SMP, στέλεχος της Gazprom και

εργολάβος κατασκευών δισεκατομμυρίων
ευρώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του
Σότσι. Ο Ρότενμπεργκ βρέθηκε στη λίστα
των κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2014 και
πρόσφατα και στο στόχαστρο του Λονδίνου. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον
ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο το «πάγωμα»
της περιουσίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο
και του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα.

Ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ
Διείσδυση του ρωσικού στοιχείου εντοπίζουν οι εκθέσεις των ελληνικών αρχών και
στη Μονή Βατοπεδίου, όπου ηγούμενος είναι ο πολυσυζητημένος αρχιμανδρίτης
Εφραίμ, καθώς επίσης στις Μονές Σίμωνος
Πέτρας και Φιλοθέου. Σε ό,τι αφορά τη Μονή Βατοπεδίου, οι σχέσεις του αρχιμανδρίτη Εφραίμ με το Κρεμλίνο θεωρούνται εξαιρετικές και το ίδιο και η επαφή του με τον
Πατριάρχη Μόσχας. Ένα ενδιαφέρον περιστατικό, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Protagon, ερμηνεύεται από κάποιους ως δηλωτικό των ανωτέρω δεσμών.
Τον Ιανουάριο του 2019, ο Γέροντας
Εφραίμ ορίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέλος της αντιπροσωπείας του
Αγίου Όρους, που θα ταξίδευε στο Κίεβο
για την τελετή ενθρόνισης του Προκαθημένου της νέας Αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας, Μητροπολίτη Επιφανίου. Ο ορισμός του στην αντιπροσωπεία από τον Πατριάρχη εκτιμήθηκε από εκκλησιαστικούς

κύκλους ότι θα τον έφερνε σε δύσκολη θέση έναντι των Ρώσων, καθώς, μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο νέος επικεφαλής της αποτελούσε «κόκκινο πανί» τόσο
για τον Πούτιν όσο και για τον Πατριάρχη
Μόσχας Κύριλλο. Τελικά, ο ηγούμενος
Εφραίμ ταξίδεψε στο Κίεβο αλλά δεν συμμετείχε στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας,
διότι εισήχθη αιφνιδιαστικά σε κλινική. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν τότε κύκλοι προσκείμενοι στον Εφραίμ, «μετά την άφιξη
της πτήσης στην οποία επέβαινε, από την
Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο, ο Γέροντας
ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Αμέσως μετά την
άφιξή του και επειδή η κατάστασή του επιδεινώθηκε, μετέβη σε κλινική του Κιέβου,
όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε περάσει
έμφραγμα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες και του έκαναν αμέσως εισαγωγή». Ο νέος Προκαθήμενος της Εκκλησίας
της Ουκρανίας, Μητροπολίτης Επιφάνιος,
επισκέφθηκε δύο ημέρες μετά τον Γέροντα
Εφραίμ στην κλινική του Κιέβου για να του
ευχηθεί περαστικά, με τους πιο καχύποπτους να σχολιάζουν, με βάση και τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, ότι τον βρήκε
αρκετά καλά. Στη συνέχεια, ο Γέροντας
Εφραίμ επέλεξε την τακτική των ίσων αποστάσεων και το 2021 υποδέχθηκε στη Μονή Βατοπεδίου ισχυρούς Ρώσους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον υφυπουργό Πολιτισμού της Ρωσίας Σεργκέι Ομπριβάλιν.

ΤΟ ΘΕΜΑ
Το «όπλο» του ολιγάρχη
Το ρωσικό ενδιαφέρον εστιάζεται και στη Μονή
Σίμωνος Πέτρας, όπου ηγούμενος είναι ο αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, ένα από τα ισχυρά πρόσωπα του
Αγίου Όρους που τάσσεται υπέρ της αυτονομίας. Η
Μονή περιγράφεται ως «στρατηγικά φιλορωσική»
και φιλοξενεί κατά καιρούς ισχυρούς άνδρες της
Ρωσίας. Φιλορωσικό πρόσημο και προσωπικές
σχέσεις με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν και την οικογένειά του διατηρεί, από την
πλευρά του, ο ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου,
αρχιμανδρίτης Νικόδημος. Ο πρωθυπουργός της
Ρωσίας έχει επισκεφθεί δύο φορές τη Μονή, το
2020 και το 2021. Όταν το δίμηνο Δεκεμβρίου
2021 - Ιανουαρίου 2022, η Μονή έζησε δύσκολες
στιγμές λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού, το Κρεμλίνο αντέδρασε αμέσως. Στις αρχές
Ιανουαρίου, αεροπλάνο με ιατρικό προσωπικό και
φάρμακα απογειώθηκε από τη Μόσχα για να βοηθήσει τους μοναχούς του Αγίου Όρους στη Μονή
Φιλοθέου. Νωρίτερα, το 2020, ο ηγούμενος της
Μονής Φιλοθέου, αρχιμανδρίτης Νικόδημος, συνελήφθη, σύμφωνα με τις εκθέσεις των κρατικών
αρχών, σε αεροδρόμιο της Κρήτης με όπλο που
φέρεται να του είχε χαρίσει Ρώσος ολιγάρχης. Η
παραπάνω σύνθετη εικόνα της ρωσικής διείσδυσης στην Αθωνική Πολιτεία δεν αντιπροσωπεύει
ασφαλώς το σύνολο των μονών. Η Μονή Μεγίστης
Λαύρας, στην οποία ηγούμενος είναι ο αρχιμανδρίτης Πρόδρομος και είναι η πρώτη στην ιεραρχία
των μονών του Αγίου Όρους, ανήκει σταθερά στις
φιλοπατριαρχικές μονές. Παραλλήλως, το 2019,
ο ηγούμενος της Μονής Ξενοφώντος, αρχιμανδρίτης Αλέξιος, όχι μόνο τάχθηκε υπέρ της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας αλλά και συμμετείχε κανονικά στην τελετή ενθρόνισης του Προκαθημένου της Επιφάνιου στο Κίεβο ως επίσημος
απεσταλμένος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Άριστες σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο διατηρεί και ο ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος,
αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ενώ φιλοπατριαρχικές μονές θεωρούνται και οι Μονές Ιβήρων, Σταυρονικήτα, Διονυσίου και Κουτλουμουσίου.

Ο Πατριάρχης στην Αθωνική Πολιτεία
Με δεδομένη την «πολεμική ατμόσφαιρα» μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας, αλλά και με τα όσα διαδραματίζονται στη Μονή Εσφιγμένου η επίσκεψη
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην
Αθωνική Πολιτεία το τριήμερο 27-29 Μαΐου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.
Η Ρωσική Εκκλησία δεν αποκλείει να γίνουν
ακόμα και απελάσεις μοναχών από το Άγιον Όρος.
Κάτι που σημαίνει ότι θα βαθύνει το ρήγμα στις
σχέσεις Αθήνας - Μόσχας, ειδικά μετά τις απελάσεις Ρώσων διπλωματών. Όπως δήλωσε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS ο Ντιμίτρι
Σαφόνοφ, γραμματέας Διαθρησκειακών Σχέσεων
του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, η Ρωσική Εκκλησία φοβάται πως οι Ρώσοι μοναχοί στο Άγιον Όρος
μπορεί να εκδιωχθούν βίαια.

ΔΙΕΘΝΗ
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Νέα «σύνορα»
στον χάρτη
της Ευρώπης

Ο Σολτς
με την πλάτη
στον τοίχο
του Γιώργου Μυλωνά

georgemilonas75@gmail.com

ο στραπάτσο που επεφύλαξαν
στους Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ
Σολτς οι κάλπες τη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία δεν αποκλείεται να αποδειχθεί
αρκετά οδυνηρό, καθώς όχι μόνο επιβεβαίωσε το «καμπανάκι» για τον κατήφορο
που χτυπούσαν οι δημοσκοπήσεις στον
Γερμανό καγκελάριο και το κόμμα του,
προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο από την ανάληψη της εξουσίας, αλλά
ναρκοθετεί και τον μακρύ και δύσκολο
δρόμο που έχουν μπροστά τους.
Το SPD... κατάφερε να πέσει στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας στο χαμηλότερο για το κόμμα ποσοστό μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πλήγμα που δέχεται
σε μία περιφέρεια η οποία θεωρείται «βαρόμετρο» για τα κόμματα σε ομοσπονδιακό
επίπεδο είναι μεγαλύτερο, διότι επέλεξε να
αναμειχθεί προσωπικά και άμεσα στην ανα-

Τ

Μετά και το «χουνέρι» των
εκλογών, οι δημοσκοπήσεις
χτυπούν το «καμπανάκι»
στους Σοσιαλδημοκράτες
για τον δύσκολο δρόμο που
έχουν μπροστά τους
μέτρηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, με αποτέλεσμα να χρεωθεί και μεγάλο μέρος του κόστους από το δυσμενές
αποτέλεσμα στις επονομαζόμενες και λόγω
των 13 εκατομμυρίων ψηφοφόρων μίνι
βουλευτικές εκλογές.
Ήταν η τρίτη και πιο σημαντική τοπική
εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία, μετά
την «αλλαγή φρουράς» στην Καγκελαρία.
Τα χαμόγελα από την επικράτηση, τον Μάρτιο, στο Ζάαρ, διαδέχθηκαν η προ δεκαπενθημέρου συντριβή στο κρατίδιο του Σλέ-

σβιγκ-Χόλσταϊν και η «σφαλιάρα» στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στην οποία ο
Όλαφ Σολτς είχε επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο, ταξιδεύοντας μάλιστα αρκετές φορές
ο ίδιος για να πείσει τους ψηφοφόρους στη
βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας να στηρίξουν το SPD και τον υποψήφιό του.

Δεν «πείθει»
Η ετυμηγορία της κάλπης δείχνει ότι δεν
πείθει τους συμπολίτες του, η πλειοψηφία
των οποίων τον θεωρεί πολύ «λίγο» μπροστά στις μεγάλες απαιτήσεις που αναδύονται, και τον τιμώρησαν για τις παλινωδίες
του στο Ουκρανικό.
Με δύο συνεχείς εκλογικές ήττες, ο
Σολτς τελεί υπό μεγαλύτερη πίεση, αν και
έχει μπροστά του λίγους μήνες να ανασάνει
μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση
τον Οκτώβριο στην Κάτω Σαξονία, όπου το
SPD ηγείται συγκυβέρνησης με τους Χριστιανοδημοκράτες, ευελπιστώντας να ανακτήσει κάποιο απ’ το χαμένο έδαφος.

«Άσος» ή… καμένο χαρτί η νέα πρωθυπουργός;
Αν και δεν τον υποχρέωνε κάποιος συνταγματικός νόμος να αποκαλύψει το όνομα του πρωθυπουργού που θα συνεργαστεί στην και επίσημα πλέον δεύτερη
θητεία του, το ότι ο Εμανουέλ Μακρόν
κράτησε αρκετό καιρό κλειστά τα χαρτιά του και έφτασε να λύσει τον γρίφο
έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές
εκλογές, που θα ξαναμοιράσουν την
τράπουλα, σίγουρα κάτι σηματοδοτεί.
Η Ελίζαμπεθ Μπορν γίνεται η δεύτερη, μετά την Εντίτ Κρεσόν που όρισε
ο Φρανσουά Μιτεράν το 1992, γυναίκα
πρωθυπουργός της Γαλλίας. Μέλος του
κόμματος Μακρόν, είχε διατελέσει υπουργός
Εργασίας, Οικολογίας και υπουργός Μεταφορών. Έχοντας θητεύσει ως σύμβουλος του Λιονέλ Ζοσπεν, του Ζακ Λαγκ αλλά και της Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του «Εμπρός», με γνώση του οικολογικού ζητήματος, ενώ έχει τη φήμη πολιτικού που φέρνει σε πέρας ό,τι αναλαμβάνει, αν και, σύμφωνα με το προ-

φίλ που σκιαγράφησε ο γαλλικός
Τύπος, δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικοινωνιακή.
Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν ήδη
πρωθυπουργό με ημερομηνία
λήξεως. Το σίγουρο είναι
πως θα παραμείνει στη θέση τουλάχιστον έως τις
βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου, όποτε θα διαπιστωθεί αν η προεδρική
πλειοψηφία υπό τον Μακρόν είναι και κοινοβουλευτική. Αν όχι, ο Γάλλος
πρόεδρος θα πρέπει να ορίσει πρωθυπουργό που να έχει
την εμπιστοσύνη της γαλλικής
Εθνοσυνέλευσης.
Ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν έκανε λόγο για «σύμβαση ορισμένου χρόνου», εκτιμώντας πως σε έναν μήνα διάδοχός της θα είναι ο ίδιος.

Η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν
να πατήσει τη σκανδάλη για να υλοποιήσει τα όποια μεγαλεπήβολα σχέδιά του αλλάζει, τουλάχιστον σε επίπεδο συμμαχιών, τα σύνορα του χάρτη της Ευρώπης, όπως αυτός θα διαμορφωθεί με τις νατοϊκές Φινλανδία
και Σουηδία.
Με τα δύο νέα μέλη η Βαλτική θα
μετατραπεί σε νατοϊκή θάλασσα, αν
εξαιρέσουμε τα χωρικά ύδατα της
Ρωσίας στον θύλακα του Καλίνινγκραντ και την Αγία Πετρούπολη, σηματοδοτώντας μια γεωστρατηγική
αναβάθμιση της συμμαχίας, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή
φωνή στους κόλπους της.
Η είσοδος της Σουηδίας και της Φινλανδίας επεκτείνει από 700 σε σχεδόν 2.000 τα χιλιόμετρα της συνοριακής γραμμής του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία
και δίνει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία το περιθώριο προστασίας των χωρών της Βαλτικής, όπως η Εσθονία, η
Λετονία και η Λιθουανία, που από καιρό θεωρούνταν ευάλωτη περιοχή,
απομονώνοντας ουσιαστικά τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη
Λιθουανία στη Βαλτική θάλασσα.
Οι στρατοί και των δύο χωρών είναι συμβατοί με το ΝΑΤΟ και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πυροβολικού και τανκς. Η Φινλανδία, της
οποίας τα σύνορα με τη Ρωσία έχουν
μήκος περίπου 1.300 χιλιόμετρα,
διατηρεί σύστημα στρατολόγησης,
διοικώντας μια εφεδρεία 900.000
στρατιωτών, και είναι σε θέση να
αναπτύξει 280.000 από αυτούς σε
καιρό πολέμου. Με 5,5 εκατομμύρια
πληθυσμό διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα πυροβολικά της Ευρώπης
και ενδεικτικό της γεωστρατηγικής
θέσης είναι πως εάν αναπτυχθούν
στη χώρα νατοϊκά στρατεύματα, θα
απέχουν μόλις τέσσερις ώρες από
την Αγία Πετρούπολη.
Η Σουηδία επανέφερε το 2017 την
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και
άνοιξε και πάλι ένα στρατόπεδο στο
νησί Γκότλαντ, τον Ιανουάριο του
2018. Τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοίνωσε αύξηση κατά 40% του προϋπολογισμού της άμυνας, ενώ διαθέτει πάνω από πέντε φορές περισσότερα στρατιωτικά ελικόπτερα από τη
Φινλανδία.
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Vodafone: Δημιουργεί το πρώτο
«έξυπνο» δάσος στην Ελλάδα

Συνδεσιμότητα, IoT και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών

υστυχώς, στην Ελλάδα κάθε χρόνο
καίγεται μεγάλη έκταση δασών. Και
είναι γεγονός ότι συχνά μαθαίνουμε ότι υπάρχει κάπου φωτιά, όταν πια έχει
χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Δ

Θα μπορούσαν οι νέες τεχνολογίες, «πατώντας» πάνω σε υπερ-ταχύτατα δίκτυα συνδεσιμότητας, να λύσουν το πρόβλημα αυτό
και να σώσουν τον πλανήτη; Οι ψηφιακές
επιστήμες σίγουρα εργάζονται για τη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και οι χώρες επιδιώκουν, με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον τους. Η
Ελλάδα δίνει τη δική της θετική απάντηση
στο ερώτημα και γίνεται μια από τις πρώτες
χώρες στην Ευρώπη που θέτει αναδυόμενες
τεχνολογίες, όπως το Internet of Things και
η τεχνητή νοημοσύνη, στην υπηρεσία της
προστασίας των δασών.
Στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, που
είναι ο πιο σημαντικός πνεύμονας πρασίνου της Αττικής και ο βασικότερος μηχανισμός μείωσης της θερμοκρασίας του αέρα, δημιουργείται, χάρη στην τεχνολογία,
η πρώτη έξυπνη δασική έκταση της Ελλάδας, αποκτώντας ένα προηγμένο σύστημα
πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.
Το σύστημα αξιοποιεί την τεχνολογία Internet of Things και την τεχνητή νοημοσύνη για
την αποτελεσματική και έγκαιρη ανίχνευση
καπνού σε δασικές περιοχές. Εντοπίζοντας
την πυρκαγιά εν τη γενέσει της, η λύση ενεργοποιεί συναγερμό και αποστέλλει την ακριβή τοποθεσία, αλλά και εικόνα από το σημείο της φωτιάς στον χειριστή του κέντρου
ελέγχου, μέσα από μια web-based εφαρμογή, προσβάσιμη από παντού.
Το σύστημα εξασφαλίζει τον εντοπισμό
ακόμα και περιορισμένων εστιών φωτιάς σε
πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνει τη δυνατότητα για εξαιρετικά ταχύ εντοπισμό, συνήθως πριν η φωτιά γίνει ορατή από τα οπτικά
μέσα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της εστίας όλο το 24ωρο, ακόμα και
σε εντελώς μηδενικά επίπεδα φωτισμού.
Η πρωτοβουλία ανήκει στη Vodafone, έχει
διάρκεια 12 μηνών και ευθυγραμμίζεται με
τη στρατηγική της εταιρείας να κάνει την τεχνολογία σύμμαχο, στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Στόχος είναι το πιλοτικό πρόγραμμα να
αξιοποιηθεί σε όλα τα δάση και τις περιοχές

Με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού,
δεδομένων που συλλέγονται και ενός έξυπνου
αλγορίθμου, το σύστημα αντιλαμβάνεται τον
κίνδυνο και σημαίνει συναγερμό
φυσικού κάλλους στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας ένα «καυτό» για τη χώρα πρόβλημα,
αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε χρόνο οι πυρκαγιές καταστρέφουν περί τα 500.000 στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων.

Όπου υπάρχει καπνός…
Αξιοποιώντας το δίκτυό της, το Vodafone
Green Network, τεχνητή νοημοσύνη, κάμερες τελευταίας τεχνολογίας και αισθητήρες,
η λύση που δημιούργησε η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες, όπως αυτόματο εντοπισμό καπνού. Σε συνδυασμό με
το Vodafone ΙοΤ, το σύστημα παρέχει δυνατότητα καταγραφής των αλλαγών στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, αναγνώριση των λόγων
που αυτή συμβαίνει, αλλά και καταγραφή

διάφορων περιβαλλοντικών δεικτών, όπως
είναι το επίπεδο υγρασίας και η ατμοσφαιρική πίεση.
Με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού,
των δεδομένων και των ενδείξεων που συλλέγονται κι ενός έξυπνου αλγορίθμου, το σύστημα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και σημαίνει συναγερμό. Αυτό συμβαίνει όταν, για
παράδειγμα, η θερμότητα παρουσιάζει αύξηση και ο αλγόριθμος αντιλαμβάνεται από
τα δεδομένα ότι υπάρχει πυρκαγιά.
Παράλληλα, μία κάμερα μπορεί να αναγνωρίσει την ένδειξη καπνού σε κάποιο σημείο και να το επιβεβαιώσει, στέλνοντας εντολή σε άλλη κάμερα να εστιάσει εκεί. Έτσι,
ενεργοποιεί το αντίστοιχο σήμα και στέλνει
εικόνα και τοποθεσία σε ειδική πλατφόρμα.
Στις πολλές καινοτομίες της νέας λύσης

περιλαμβάνεται το τριπλό σύστημα παράλληλου ελέγχου, το οποίο αποτελείται από μία
πανοραμική 360 τεχνολογία ανίχνευσης μέσω ειδικής θερμικής κάμερας μεγάλων αποστάσεων και κάμερες διπλού φάσματος, που
αξιοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
για την έγκαιρη ανίχνευση καπνού ή φωτιάς.
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικές Super Starlight κάμερες, που κάνουν χρήση
αλγορίθμων για παρακολούθηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς και σταθερές, αλλά και PTZ θερμικές κάμερες. Στον
εξοπλισμό αυτό προστίθεται και ένα σύνολο από πολυαισθητήρες, που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία στο δάσος, καταγράφουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, την
ατμοσφαιρική πίεση, καθώς επίσης και Η2,
VOC, CO και CO2.
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Τα «πράσινα» Συνέδρια έγραψαν τη δική τους
κοπιώδης προσπάθεια της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά να
κρατήσει όρθιο το κόμμα μέσα σε
μια θύελλα αρνητικών συγκυριών, σε συνδυασμό με μια εξελισσόμενη δυναμική
που αναπτύσσεται με σταθερά βήματα μετά τον αδόκητο χαμό της, έχει θωρακίσει
τη νέα ηγεσία με ένα ισχυρό πολιτικό
οπλοστάσιο, που καλλιεργεί βάσιμες
προσδοκίες για τη ριζική ανάταση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου.
Η Χαρ. Τρικούπη έχει μπει σε συνεδριακή τροχιά και το κόμμα βρίσκεται για ακόμη μια φορά ενόψει ιστορικών επιλογών
και προκλήσεων, τόσο για τον ρόλο που θα
κληθεί να διαδραματίσει σε ένα αμιγώς
δυσμενές πολιτικό περιβάλλον, όσο και
για την πολιτική του επιβίωση.

Η

2005: Η ώρα του ΓΑΠ
του
Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

1994: Αρχίζουν τα δύσκολα
Το 1993, το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει
στην εξουσία. Έναν χρόνο μετά, το 3ο Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του και εμφανίζονται οι δελφίνοι, όπως ο Κώστας Σημίτης, ο Γεράσιμος Αρσένης κ.ά. «Έχουν
γνώση οι φύλακες» και ο Α. Παπανδρέου
τούς κόβει προσωρινά την όρεξη στέλνοντας το περίφημο μήνυμα ότι: «Το ΠΑΣΟΚ
δεν κληρονομείται, δεν χαρίζεται και δεν
τεμαχίζεται σε τιμάρια».

1996: Τέλος εποχής

1984
1984: Πρώτο και ιστορικό
Το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου
στο πηδάλιο, συμπλήρωναν τρία χρόνια
στη διακυβέρνηση της χώρας. Τον Μάη
του 1984 ανοίγει η αυλαία του 1ου Συνεδρίου. Στην πρώτη σειρά των επισήμων
βρίσκονταν προσωπικότητες που είχαν σημαδέψει με το αποτύπωμά τους το παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα. Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ο Παλαιστίνιος ηγέτης
και στενός φίλος του Ανδρέα, Γιασέρ Αραφάτ, η χήρα του Σαλβαδόρ Αλιέντε αλλά
και εκπρόσωποι του Φιντέλ Κάστρο. Για
τρεις ολόκληρες ώρες ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε από το βήμα του Συνεδρίου και από κάτω οι 2.500 σύνεδροι όχι μόνο δεν δυσφορούσαν, αλλά τον χειροκροτούσαν θερμά, διακόπτοντας τη ροή του
λόγου του 130 φορές!

1990: Στη σκιά του «βρόμικου ’89»
Το 2ο Συνέδριο βρίσκει το κόμμα βαθιά λαβωμένο. Γίνεται το 1990, λίγο μετά
το «βρόμικο ’89», την παραπομπή του Ανδρέα στο Ειδικό Δικαστήριο αλλά και μετά
από τρεις συνεχόμενες ήττες. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν φωνές αμφισβήτησης για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
Αξιομνημόνευτη η ατάκα του Κώστα Λαλιώτη «δεν θα γίνουμε πατροκτόνοι».

Με τον Ανδρέα «εκτός μάχης», το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε οριστεί για το τέλος Ιουνίου του 1996. Στις 23 Ιουνίου ο Ανδρέας
Παπανδρέου «έφυγε», χωρίς να προλάβει να
κάνει την πολυαναμενόμενη παρέμβασή του.
Μήνες πριν, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ, μετά από ένα συγκλονιστικό πολιτικό
παρασκήνιο, είχε εκλέξει ως πρωθυπουργό
τον Κώστα Σημίτη. Όταν εκείνος ανέβηκε στο
βήμα του Συνεδρίου, ήταν απόλυτος και τα
ήθελε όλα: «Αν δεν εκλεγώ πρόεδρος, θα παραιτηθώ και από πρωθυπουργός». Οι
αποδοκιμασίες πολλές, το ίδιο και οι ίντριγκες… Ο πρώην πρωθυπουργός τελικά είχε τον «άσο στο μανίκι» και εξελέγη πρόεδρος με 53%.

1999
1999: Ο έτερος πόλος

Πριν από τις εκλογές του Μαρτίου του
2004, ο Κώστας Σημίτης παραιτείται και
δίνει το «δαχτυλίδι» στον Γιώργο Παπανδρέου. Κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν
τότε ότι «το δαχτυλίδι ήταν δηλητηριασμένο». Η ιστορία έδειξε ότι δεν είχαν και πολύ άδικο. Ο Γιώργος Παπανδρέου αλλάζει
τα δεδομένα της εποχής και το 2005, στο
7ο Συνέδριο, ζητά η εκλογή του να γίνει
από τη βάση. Η εκλογή του είναι σαρωτική
και γίνεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη επιταγή να γράφει: «Γιώργο άλλαξέ τα όλα».

2005

Το 5ο Συνέδριο του κόμματος πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1999, κι ο Κώστας Σημίτης εξελέγη με άνεση. Ο έτερος
πόλος με επικεφαλής τον Άκη Τσοχατζόπουλο περιορίστηκε στην πρωτιά της Κεντρικής Επιτροπής.

2001: Η αμφισβήτηση
Με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από
τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στην
εξουσία, γίνεται το 6ο Συνέδριο (Οκτώβριος 2001). Είναι η εποχή που ο Κώστας
Σημίτης βιώνει την
ουσιαστική αμφισβήτηση.

2008: Δεν αρκούσε το «βαρύ» όνομα
Στο 8ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε το 2008, οι πανηγυρισμοί είναι συγκρατημένοι και επικρατεί σκεπτικισμός,
αφού αποδείχτηκε ότι δεν αρκούσε ένα
«βαρύ όνομα» για να κερδηθούν οι εκλογές του 2007.
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ιστορία...
Κάθε Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
αποτελούσε από μόνο του ένα
πολιτικό γεγονός που ποτέ δεν
περνούσε απαρατήρητο.
Ίντριγκες, πολιτικά «deal»,
ανατροπές, ακόμη και
«καρεκλιές» σημάδεψαν με
τον τρόπο τους τη σύγχρονη
πολιτική ιστορία της χώρας
2013: Στη σκιά των μνημονίων
Στο 9ο Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ, εν μέσω μνημονίων, πορεύεται χωρίς πυξίδα και με τα ποσοστά του να κατακρημνίζονται. Στο κάδρο μπαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και για πρώτη φορά
εμφανίζεται ο νεαρός Νίκος Ανδρουλάκης,
που σάρωσε στις εκλογές για την ΚΕ.

Άνοιξε η αυλαία
για το «ΠΑΣΟΚ
της νέας εποχής»
ε το βλέμμα στην επόμενη μέρα
και με κεντρικό σύνθημα «Η κοινωνία στο προσκήνιο», ο Νίκος
Ανδρουλάκης άνοιξε χθες τις εργασίες
του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Με δεδομένη την ενότητα της παράταξης, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να δώσει και επισήμως το σύνθημα για τη «φυγή προς τα εμπρός», αφήνοντας πίσω
«βαρίδια» και δυσάρεστες καταστάσεις
του παρελθόντος. Το ιστορικό έμβλημα
της παράταξης βρίσκει και πάλι τη θέση
του, στη σκιά του οποίου οι 5.500 σύνεδροι και πλήθος μελών του κόμματος πήραν την εντολή για την ανάταση του Κινήματος. Το μεγάλο ζητούμενο σε αυτό το
κομματικό τριήμερο δεν είναι η επιβεβαίωση της ηγεσίας ή του πυρήνα που την
περιβάλει, αλλά το να φθάσει παντού το
μήνυμα της ανανέωσης.

Μ

2015
2015: «Τιμονιέρης» Φώφη
Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιείται
10ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που έμελλε να είναι και το τελευταίο υπό την ιστορική του
ονομασία. Αποφασίστηκε η μετεξέλιξή του
σε Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραιτήθηκε και η Φώφη
Γεννηματά αναλαμβάνει το πηδάλιο του
κόμματος. Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου βρίσκουν το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΔΗΜΑΡ ως Δημοκρατική Συμπαράταξη.

2018: Όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε… ΚΙΝΑΛ
Τον Νοέμβριο του 2017 έγιναν οι εκλογές
για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς,
που θα υλοποιηθεί κάτω από τον μανδύα του
Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τη Φώφη Γεννηματά. Τα αποκαλυπτήρια του νέου
σχήματος έγιναν στο Συνέδριο τον Μάρτιο
του 2018 περιλαμβάνοντας και το Ποτάμι,
που στην πορεία αποχώρησε. Δύο χρόνια αργότερα έγινε σε δύο φάσεις το 11ο Συνέδριο. Έκτακτο τον Μάιο του 2019 και στη συνέχεια στα τέλη του Νοεμβρίου. Για την ιστορία, λέγεται ότι οι ονομαστικές μεταλλάξεις
επιβλήθηκαν από την ανάγκη των υπέρογκων οικονομικών υποχρεώσεων…

Η μεγάλη εικόνα
Μπορεί τα πηγαδάκια και τα «εκλογομαγειρέματα» για μια θέση στην Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος να ήταν σε πλήρη έξαρση, ωστόσο η μεγάλη εικόνα παρέπεμπε σε ένα σύγχρονο Συνέδριο με
εκατοντάδες νέους ανθρώπους που, με
την ορμή και τη θετική τους διάθεση,
έδειχναν να συμμετέχουν περισσότερο
σε μια γιορτή και όχι σε ένα «στεγνό» κομματικό Συνέδριο. Τον τόνο έδινε η μουσική υπόκρουση από Dj με σκληρές ροκιές, «πειραγμένα» έντεχνα και με τις
απαραίτητες προσθήκες των «πασοκοτράγουδων». Την ίδια στιγμή, ένα drone
εσωτερικού χώρου κατέγραφε μοναδικά
στιγμιότυπα τα οποία με τη σειρά τους οι
experts στα ψηφιακά δρώμενα νεολαίοι

Στόχος είναι η
αυτοοργάνωση του
κόμματος και η
ολοκλήρωση του
προγραμματικού πλαισίου,
με προτάσεις που θα
αποπνέουν φρεσκάδα και
κυρίως ρεαλισμό
τα έστελναν στα social media. Η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νέο κόσμο ήταν
εμφανής και γι’ αυτό δόθηκε μεγάλη βαρύτητα ώστε τα μηνύματα του Συνεδρίου
να περάσουν και στη γλώσσα της νέας
γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό, νεολαίοι δημιουργούσαν «Podcast live» μέσα από το
Συνέδριο, με συνεντεύξεις και εικόνες
που έδειχναν την ατμόσφαιρα του Συνεδρίου. Στις καινοτομίες ξεχώρισαν οι Instagramers και οι TikTokers που κινούνταν συνεχώς, δίνοντας live εικόνες από
το Συνέδριο. Για τις δημοσιογραφικές
ανάγκες έχει δημιουργηθεί ένα σύγχρονο booth για δηλώσεις των συνέδρων και
των ομιλητών σε μορφή «Green Room»,
προσδίδοντας μια σύγχρονη επικοινωνιακή διάσταση στη διοργάνωση.

Η «παρουσία» της Φώφης
Η στιγμή όμως που προκάλεσε συγκίνηση και περισυλλογή ήταν η αναφορά
στη Φώφη Γεννηματά. Η παρουσία της
«γέμισε» τον κατάμεστο χώρο του σταδίου Tάε Κβο Ντο με ένα βίντεo-αφιέρωμα
που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης αλλά

και περισυλλογή. Ως προς το περιεχόμενο του Συνεδρίου τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε τρία workshops θα αγγίζουν την επικαιρότητα και τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Η κοινωνική κατοικία θα είναι από τα θέματα
όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς
και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης δίνει μεγάλη βαρύτητα. Μάλιστα στο συγκεκριμένο
τραπέζι για το κοινωνικό κράτος θα συμμετέχει και η αρμόδια υφυπουργός της
Πορτογαλίας, που θα βρεθεί στην Αθήνα
για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο
τραπέζι συζήτησης θα αφορά το Ταμείο
Ανάκαμψης και το τρίτο τους θεσμούς
και θέματα δημοκρατίας.

Σωστό πολιτικό μείγμα
Με όχημα την ανανέωση τόσο ηλικιακά
όσο και σε στελεχιακό δυναμικό, ο Νίκος
Ανδρουλάκης, καλλιεργώντας τον σπόρο
που είχε σπείρει με επιμονή η Φώφη Γεννήματα, επεδίωξε να εγκαινιάσει το «ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής». Ως απόλυτος κυρίαρχος του εσωκομματικού παιχνιδιού,
καλείται πλέον να βρει το σωστό πολιτικό
μείγμα που θα δώσει την ουσιαστική ανασύσταση του Κινήματος. Τα στοιχήματα
που έχει να κερδίσει για το επόμενο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η αυτοοργάνωση του κόμματος σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, η στελέχωση των ψηφοδελτίων με ικανά πρόσωπα και η ολοκλήρωση του προγραμματικού πλαισίου
με προτάσεις που θα αποπνέουν φρεσκάδα και κυρίως ρεαλισμό, έτσι ώστε
να φανεί και στη πράξη ότι όντως «μπροστά είναι η κοινωνία…».
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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Τουριστικό καλοκαίρι στην Ελλάδα: Δεν
Οι προοπτικές, οι δυσκολίες,
ο φόβος του Covid,
ο πόλεμος, οι τουρκικές
προκλήσεις,
οι ανταγωνιστές και
το «στοίχημα» του
υπουργείου Τουρισμού
Ελλάδα έχει μπει ήδη δυναμικά σε
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο,
με μια «αισιοδοξία» που φάνηκε τις
μέρες του Πάσχα. Η συνολική προοπτική
για τους επόμενους μήνες παρακολουθείται καθημερινά από τους αναλυτές του
υπουργείου Τουρισμού και οι διαπιστώσεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές!

Η

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο φόβος του
Covid-19, η ακρίβεια που πλήττει την Ευρώπη και οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο δεν δείχνουν προς το παρόν να απειλούν το αισιόδοξο κλίμα, το οποίο διαφαίνεται από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον
τουριστών από ολόκληρο τον κόσμο να επισκεφτούν τον «μεσογειακό παράδεισο»
που λέγεται Ελλάς!
«Στόχος μας είναι να επιμηκύνουμε το
τουριστικό μοντέλο σε όλους τους προορισμούς. Φιλοδοξούμε να έχουμε τουρίστες
–κάτι που μεταφράζεται σε εισόδημα για
τη μέση ελληνική οικογένεια– μέχρι τον
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο», είναι το κεντρικό σύνθημα του υπουργού Τουρισμού
Βασίλη Κικιλια.
Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε
στα πολύ θετικά –όπως τα χαρακτήρισε–
μηνύματα από τις κρατήσεις και τις αφίξεις των πρώτων τουριστών στη χώρα
μας, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ελπιδοφόρα στοιχεία που εισέπραξε στο πρόσφατο ταξίδι του στη Ρουμανία, η οποία
αποτελεί την πρώτη χώρα στον οδικό τουρισμό στην Ευρώπη.
«Πάνω από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες αναμένονται μόνο από τη Ρουμανία, κυρίως σε
Θάσο, Καβάλα, Πιερία και φυσικά Χαλκιδική. Όπως ανέφεραν δε οι τουριστικοί πράκτορες με τους οποίους συναντήθηκα στο
Βουκουρέστι, η Ελλάδα αποτελεί τον νούμερο ένα προορισμό για τους Ρουμάνους
φέτος. Το μέλημά μου και η μόνιμη σκέψη
μου είναι πώς από τον τουρισμό τα έσοδα
και το συνάλλαγμα καταλήγουν αδιαμεσο-

«Είμαστε ευέλικτοι»
Μεταξύ των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, British Airways,
Ryanair, EasyJet αναζητούν
slots για περισσότερες πτήσεις
από το 2019, ενώ οι Air France
και Transavia επιδεικνύουν επίσης ισχυρή παρουσία.
«Έχουμε μάθει να είμαστε ευέλικτοι», τόνισε η Α. Γκερέκου αναφερόμενη στην τουριστική στρατηγική, όπως διαμορφώνεται μετά την απώλεια των αγορών της
Ρωσίας και της Ουκρανίας λόγω
του πολέμου. «Είναι σαφές ότι η
Ελλάδα προσπάθησε και κράτησε
τη θέση της όσον αφορά την επισκεψιμότητά της και την επιλεξιμότητά της ως προορισμός σε πολύ υψηλές θέσεις, επειδή διαχειρίστηκε με πολύ σωστό τρόπο την
κατάσταση με την πανδημία»,
ανέφερε η πρόεδρος του ΕΟΤ.
«Ανοίγουμε και ενδυναμώνουμε
άλλες μεγάλες αγορές. Ήδη έχουμε μία μεγάλη δυναμική ροή που
έχει ξεκινήσει από την Αμερική με
έξι πτήσεις εβδομαδιαίως και από
τον Καναδά με δύο πτήσεις εβδομαδιαίως. Έχουμε στοχεύσει ξανά
στο Ηνωμένο Βασίλειο, που φαίνεται να αποδίδει εξαιρετικά, και ήδη
τα μηνύματα από την Αγγλία είναι
ενθαρρυντικά. Ήδη ένα εκατομμύριο θέσεις έχουν κλειστεί για το
πρώτο 15ήμερο του Μαΐου από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία
και τη Γαλλία», είπε η κα Γκερέκου.

λάβητα στον Έλληνα, στη μικρή ελληνική
οικογενειακή επιχείρηση. Σε αυτόν ο οποίος δίνει τα προϊόντα του στον ελληνικό τουρισμό, στο εμπόριο, στους καταστηματάρχες, στον αγρότη, στους εργαζόμενους»,
υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Βασίλης Κικίλιας:
«Φιλοδοξούμε να έχουμε
τουρίστες μέχρι τον Νοέμβριο
και τον Δεκέμβριο»

Απρόβλεπτος παράγοντας
Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα το 2021, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ-Ινστιτούτου του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, παρουσίασαν διπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2020 και έφθασαν τα
14,7 εκατομμύρια, αλλά υπολείπονταν
53,1% σε σχέση με το 2019, τόνισε ο αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
και πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Στέφανος Τζιρίτης.
Αντιστοίχως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
το 2021 ήταν δυόμισι φορές περισσότερες
από το 2020, στα 10,65 δισ. ευρώ, αλλά
υπολείπονταν κατά 41,4% σε σχέση με το
2019, επισήμανε.
Όσον αφορά το 2022, οι έως τώρα προ-

βλέψεις είναι πολύ θετικές αγγίζοντας νούμερα αντίστοιχα του 2019 ίσως και καλύτερα, είπε ο κ. Τζιρίτης, σημειώνοντας
όμως ότι παραμένει απρόβλεπτος ο παράγοντας του ουκρανικού πολέμου.

Τα αισιόδοξα μηνύματα
Oι προκρατήσεις για την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 2022 και μέχρι τα τέλη
του φθινοπώρου του 2022 έχουν αρχίσει από την έναρξη του έτους να αυξάνονται κατακόρυφα.
Οι μεγάλοι tour operators ανακοίνωσαν
διπλασιασμό των ταξιδιωτών. Ο CEO της
TUI ανέφερε ότι, από 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες που έφεραν το 2021, θα φέρουν
3 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2022. Ενδει-
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το σκιάζει φοβέρα καμιά!
Έρχεται το… δολάριο!
Η αλήθεια όμως είναι ότι δύο μεγάλες αγορές –αυτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας– χάθηκαν. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2019 επισκέφτηκαν την Ελλάδα 580.000 Ρώσοι, νούμερο το οποίο υποχώρησε στις 67.000 το 2021 λόγω
προβλημάτων με τους αερομεταφορείς, την ώρα που η εκτίμηση ήταν ότι το
2022 θα άγγιζαν τους 600.000 τουρίστες. Αντίστοιχα, η Ουκρανία είναι μία
αγορά που εμφάνιζε δυναμική και οι τουριστικοί πράκτορες είχαν ποντάρει σε
υψηλές αποδόσεις για το φετινό καλοκαίρι. Η ρελάνς του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ σε αυτά τα δεδομένα, ήταν άμεση. Με στοχευμένη στρατηγική «χτύπησε» τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Νότιας
Αμερικής, με το άνοιγμα γραφείων στη Μαδρίτη.
Η Delta Airlines ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τις πτήσεις της μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης. Μάλιστα Θα προσφέρει μια καινούργια πτήση
προς Βοστώνη, η οποία θα ξεκινήσεις στις 29 Μαΐου, 11 προς Νέα Υόρκη (αεροδρόμιο JFK) και μία καθημερινά προς Ατλάντα, η οποία επιστρέφει από τις 6
Μαΐου. Η αμερικανική αγορά αποτελεί σημαντική δεξαμενή εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ είναι και η σημαντικότερη αγορά για την Αθήνα, η οποία
από τα 6,5 εκατ. ξένων επισκεπτών το 2019 έπεσε περισσότερο από 50% στα
2,9 εκατ. το 2021. Για το «Ελευθέριος Βενιζέλος», προ πανδημίας, ήταν η νούμερο «ένα» αγορά, με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς να ακολουθούν.
Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του αεροδρομίου για το 2021, η αμερικανική
αγορά αναδείχθηκε δεύτερη με 300.000 επισκέπτες, ενώ πρώτη ήταν η Γερμανία με 340.000 επισκέπτες και τρίτη η Βρετανία με 280.000 επισκέπτες.
Παράλληλα, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν ξεκίνησε τις πτήσεις της
στην Ελλάδα και η Air Canada, η οποία συνδέει το αεροδρόμιο της Αθήνας
με το Μόντρεαλ και το Τορόντο. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος καναδικός αερομεταφορέας, που θα διατηρήσει το θερινό του πρόγραμμα στη χώρα μας
έως και τον Νοέμβριο, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξει την Ελλάδα στις μόνιμες συνδέσεις του. Οι διαθέσιμες θέσεις για τη χώρα μας
προσεγγίζουν τις 300.000.

κτικές της αισιοδοξίας που επικρατεί
ήταν και οι προβλέψεις επιτροπής ειδικών του τουρισμού.
Βάσει αυτών, η Ελλάδα θα μπορούσε
να καταγράψει φέτος 20,7 εκατ. ταξιδιωτικές αφίξεις, αριθμός σημαντικά
υψηλότερος από τα 14,7 εκατομμύρια
του 2021, αλλά αρκετά μικρότερος
από τις 31,3 εκατ. αφίξεις που κατέγραψε η χώρα την προ-πανδημική χρονιά του 2019.
Από άποψη άμεσων εσόδων προβλέπεται ότι θα μπορούσαν να κυμανθούν
στα 15 δισ. ευρώ φέτος, αριθμός και
πάλι υψηλότερος από τα έσοδα του
2021 (10,65 δισ.) αλλά χαμηλότερος
σε σχέση με το 2019 (18 δισ. ευρώ).
Με βάση τις συγκεκριμένες προβλέψεις βέβαια, παρότι οι αφίξεις θα ανακάμψουν κατά 60% περίπου σε σχέση
με το 2019 (πέρυσι ανέκαμψαν κατά
46,9% σε σχέση με το 2019), τα έσοδα
αναμένεται να ανακάμψουν κατά 85%
περίπου, σε σχέση με τη χρυσή προπανδημική χρονιά, κυρίως χάρη στην
αύξηση της μέσης δαπάνης, η οποία
παρατηρήθηκε ήδη από πέρυσι κι ανα-

μένεται να συνεχιστεί και φέτος. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τα οριστικά
στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου
της Τράπεζας της Ελλάδος, η Μέση Δαπάνη ανά ταξίδι από τους επισκέπτες
της χώρας μας κατέγραψε διψήφια αύξηση της τάξης του 18,1%, φθάνοντας
το 2021 τα 688,9 ευρώ από τα 583,2
ευρώ του 2020.

Στο πλευρό μας οι παραδοσιακοί!
Παραδοσιακές για τη χώρα μας αγορές, όπως η Βρετανία, η Γερμανία και
οι ΗΠΑ, στις οποίες η πανδημία έφερε
έντονες αναταράξεις, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό καλοκαίρι.
Περισσότερους ταξιδιώτες από ποτέ
θα φέρει φέτος στην Ελλάδα η Jet2. Η
βρετανική εταιρεία μαζί με τη Jet2holidays, κορυφαίο tour operator του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα,
ανακοίνωσε, σε ειδική εκδήλωση
στην Αθήνα, την ενίσχυση κατά 86%
του προγράμματός της για τη θερινή
περίοδο 2022.
Ειδικότερα, θα διαθέσει περισσότε-

ρες από 1,1 εκατ. θέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Η εταιρεία καταγράφει μάλιστα και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη
χώρα μας της τάξεως του 119%, σε
σύγκριση με το 2019, προσθέτοντας
στην κορύφωση της θερινής σεζόν
126 πτήσεις ημερησίως από και προς
την Ελλάδα.
Το διευρυμένο πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει πτήσεις από 10 βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προς 15 ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη, Κω, Καλαμάτα, Λέσβο, Μύκονο, Πρέβεζα, Ρόδο, Σκιάθο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο). Θα εξυπηρετεί επίσης
8 νέα δρομολόγια προς τη χώρα μας.

Άντζελα Γκερέκου: «Έχουμε
μάθει να είμαστε ευέλικτοι,
γι’ αυτό ανοίγουμε και
ενδυναμώνουμε άλλες
μεγάλες αγορές»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η στρατηγική του
υπουργείου Τουρισμού
«Δουλεύουμε για τη μέση ελληνική οικογένεια, τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η φύση του υπουργείου Τουρισμού.
Είναι αναπτυξιακό, οικονομικό, επενδυτικό
υπουργείο. Έρχονται και μεγάλες επενδύσεις
και έργα υποδομής, που δίνουν μεγάλη δυναμική στον ελληνικό τουρισμό». Αυτό τόνισε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε
πρόσφατες δηλώσεις του.
«Η μέση ελληνική οικογένεια, η μικρή και
μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα περιμένουν
να ενισχυθούν και να τονωθούν από την επιμήκυνση του τουριστικού προϊόντος και τη δυνατότητα να δουν όλοι να αυξάνεται το εισόδημα
στις τσέπες τους. Είναι αντιστάθμισμα και
στην ακρίβεια που δεν είναι φαινόμενο ελληνικό, ούτε ευρωπαϊκό μόνο, είναι παγκόσμιο»,
ανέφερε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε πως: «Σε
μια δύσκολη στιγμή μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, πιστεύω ότι το 2022 ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος θα γυρίσει μέρισμα
και θα στηρίξει την ελληνική οικογένεια».
Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε πως «για το
2021 είχαν προϋπολογιστεί έσοδα από τον
τουρισμό 5-6 δισ. ευρώ. Τελικά, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα
έσοδα είναι 10,4 δισ. ευρώ για το 2021 και
οι προοπτικές για το 2022 είναι πολύ καλές».

Περισσότερες οι πτήσεις!
Ενδεικτικό του θετικού κλίματος προς την Ελλάδα είναι και το σχέδιο των αεροπορικών εταιρειών, που αυξάνουν τις πτήσεις τους προς όλα
τα τουριστικά αεροδρόμια.Οι διεθνείς πτήσεις
προς τα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται το φετινό καλοκαίρι να ξεπεράσουν ακόμα και το
2019, που δεν ήταν μόνο το τελευταίο έτος πριν
από την πανδημία, αλλά και η χρονιά-ρεκόρ για
τον ελληνικό τουρισμό. Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος της Aegean, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά
την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2021, οι διαθέσιμες θέσεις προς τη χώρα
μας θα αυξηθούν κατά 7% με 10% σε σχέση με το
2019, με τους νησιωτικούς προορισμούς να
έχουν την τιμητική τους. Η αύξηση αναμένεται να
φτάσει ακόμα και το 15%. Αντίθετα, χαμηλότερη
κατά περίπου 10% θα είναι η προσφερόμενη χωρητικότητα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Έξω (ξανα)πάμε
καλά... μέσα «μπάζει»!
ίτε συμφωνεί κάποιος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε όχι, η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, αν μη τι
άλλο, ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν μια ευκαιρία
προβολής για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, που
άδραξε ένας άνθρωπος που «μιλάει τη γλώσσα
τους». Και αυτό για όσους γνωρίζουν πως «δουλεύει
το μαγαζί»… φάνηκε στο χειροκρότημα. Χωρίς καμία
«γλειψιματική διάθεση» (άλλωστε υπάρχουν πολύ καλύτεροι σε αυτό, από την αφεντιά μου), ο κ. Μητσοτάκης, διατηρώντας μια διπλωματική ισορροπία σε πολύ λεπτά εθνικά ζητήματα, έστειλε τα κατάλληλα μηνύματα σε πολύ συγκεκριμένους αποδέκτες. Η
κριτική που δέχτηκε στο εσωτερικό, όπως συμβαίνει συνήθως,
ήταν αναμενόμενη. Και ας μη γελιόμαστε. Αναρωτιέμαι, όλοι όσοι
επικρίνουν τη στάση και τα λεγόΓράφει ο
μενα του, ποια θα ήταν η ιδανική
Αντώνης Ι.
Αντωνόπουλος εικόνα του πρωθυπουργού που
θα ήθελαν να ήταν στο βήμα του
Κογκρέσου; Μήπως αυτή του
Δημοσιογράφος νταή και του τζάμπα μάγκα, που
θα έλεγε «κοιτάξτε αμερικανάκια, κόψτε τις μαγκιές στον
“σουλτάνο” αλλιώς θα σας ξεσπιτώσω από Σούδα και
Αλεξανδρούπολη»; Μήπως κάπου στη μέση; Μήπως
τελικά να μη μίλαγε καθόλου;
Ας πάρουμε τώρα τη μεγάλη εικόνα… Αυτή την εικόνα που ο Έλληνας πρωθυπουργός –και όχι ο Μητσοτάκης–, δηλαδή η Ελλάδα, καταχειροκροτείται
στο Κογκρέσo… Το έχουμε ξαναδεί; Όχι! Μακάρι να
το ξαναδούμε! Να δεχθώ και το επιχείρημα ότι μας
κόστισε λιγάκι ακριβά (βλ. F-35). Αν μη τι άλλο όμως,
σε μια χώρα που «φλερτάρει» κάθε τόσο με τη καταστροφή και την εθνική κατάθλιψη και καθημερινά
πληρώνουμε πολυεπίπεδα, τον «κούκο αηδόνι»,
ακούγεται λίγο υποκριτικό το εν λόγω επιχείρημα.
Στο διά ταύτα, εν μέσω μιας «γλυκιάς εθνικής ανάτασης», που πρόσφερε στην πλειοψηφία αυτής της χώρας, θεωρώ ότι είναι κρίμα να θολώνουμε μια τέτοια εικόνα. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση προσφέρει απλόχερα πολλές ευκαιρίες για κριτική σε όλους τους τόνους.
Η εικόνα αυτή που η αντιπολιτευτική κριτική επιχείρησε να σκιάσει μπορεί (λέμε τώρα) να αποτελέσει τον
σπόρο για μια γόνιμη σκέψη στα κομματικά επιτελεία
και τους λογής «ινστρούχτορες» που κατοικοεδρεύουν
σε αυτά. Είναι πραγματικά τραγικό, τον 21ο αιώνα, σε
αυτήν τη χώρα να κυριαρχεί ακόμη η εμφυλιοπολεμική
λογική στην πολιτική αντιπαράθεση. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ιστορία μας –αν και σπάνια την λαμβάνουν υπόψη– παραμένει σοφός σύμβουλος για το επόμενο βήμα. Ας θυμηθούμε με καλή πρόθεση τη λαϊκή σοφία
του Μακρυγιάννη που επεσήμαινε τα στραβά της δικής
του γενιάς: «Η ψύχωση της φατρίας και η διαίρεση κι ο
εμφύλιος πόλεμος και η διχόνοια των μεγαλοκέφαλων
Κωλέττη και Μαυροκορδάτου, διά να μη δοξαστή ο
ένας και χάση ο άλλος, και το “όμως” του Σκούρτη και
το καυλί των Ρουμελιώτων... ο Μπραΐμης μπήκε στη
Πελοπόννησο και την έκαμε γης Μαδιάμ».

(φωτό αρχείου)

Ε

Η εξέλιξη της τεχνολογίας
στο Mέγαρο Μαξίμου
Ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου μια ομάδα νέων
και θα συζητήσει μαζί τους για την πρόοδο μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας, καθώς και τι ρόλο θα παίξει η Ελλάδα. Η συζήτηση αυτή αποτελεί την
εναρκτήρια παρουσίαση του ψηφιακού
«Πανοράματος» στις 24 Μαΐου.
Το «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας &
Σταδιοδρομίας», έχοντας ως στόχο να
εξελιχθεί η Ελλάδα σε διεθνή κόμβο
ψηφιακής τεχνολογίας και παραγωγής
καινοτομίας, αφιερώνει τη θεματολογία
του στον τομέα της τεχνολογίας.
Για πρώτη φορά, το «Πανόραμα»
έχει ως κεντρική θεματική το τρίπτυχο
πληροφορική, νέες τεχνολογίες και
ψηφιακός μετασχηματισμός, έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα, γεμάτο
νέες προοπτικές και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, που
«αγκαλιάζει» αμέτρητες ειδικότητες:
πληροφορική, μαθηματικά, στατιστική, design, digital marketing, project
management κτλ.

Το «Πανόραμα» έχει
ως κεντρική θεματική
το τρίπτυχο πληροφορική,
νέες τεχνολογίες
και ψηφιακός
μετασχηματισμός, έναν
ραγδαία αναπτυσσόμενο
τομέα, γεμάτο νέες
προοπτικές και ευκαιρίες
επιχειρηματικότητας

Το περιεχόμενο του Πολυσυνεδρίου
απευθύνεται στο νεανικό κοινό 18-30
ετών, που ενδιαφέρεται για την τεχνολογία, και κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,
σε νέους με σπουδές στην πληροφορική, τα μαθηματικά, τη στατιστική, τα analytics και το engineering. Έτσι, η φετινή
διοργάνωση προσκαλεί το νεανικό κοινό
να «συντονιστεί» ψηφιακά και να παρακολουθήσει το Πολυσυνέδριο με δωρεάν πρόσβαση, από 24 έως 27 Μαΐου, μέσα από μια εντυπωσιακή πλατφόρμα, μεγάλο αριθμό σημαντικών εισηγητών, διαδραστικά panel discussions και συμμετοχή σε Tech Career Days, όπου 33 σημαντικές επιχειρήσεις θα έχουν αναρτήσει 250+ ανοιχτές θέσεις εργασίας στα
ψηφιακά τους περίπτερα.
Φορέας της εκδήλωσης είναι το Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας, ΝΠΙΔ
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, το οποίο
έχει συσταθεί από τον π. καθηγητή της ΑΣΟΕΕ Ιορδάνη Λαδόπουλο, σε μια προσπάθεια
σύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας
με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Πανέτοιμη η Ελλάδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Στη 14η θέση της ευρωπαϊκής λίστας με τη μεγαλύτερη βελτίωση στον
δείκτη ετοιμότητας για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκεται η Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι είναι πιο έτοιμη από ποτέ για τη χρήση τους.
Μπορεί η δημοτικότητα των EVs να
αυξάνεται πανευρωπαϊκά ραγδαία,
όμως οι υποδομές φόρτισης παραμένουν σε «βρεφικό» επίπεδο. Νορβηγία, Ολλανδία και
Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι καλύτερα προετοιμασμένες
χώρες για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η χώρα
μας σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη ετοι-

μότητας, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς έναντι 16 που είχε συγκεντρώσει
το 2021 και ανεβαίνοντας 3 θέσεις
στην κατάταξη (από 17η σε 14η).
Από τους τρεις παράγοντες που εξετάστηκαν, σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο συνολικό κόστος χρήσης,
ενώ στη βελτιωμένη αυτή εικόνα συνέβαλε και η αύξηση του μεριδίου αγοράς
των EV στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη LeasePlan Hellas
«και στη χώρα μας –όπως και πανευρωπαϊκά– η ενίσχυση
των υποδομών φόρτισης είναι καθοριστικής σημασίας για
τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη ζωή μας».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Follow the Money
Πειραιώς: Ψηφιακή... απογείωση

Πώς θα «ξεκλειδώσετε» επιδότηση
για αγορά ηλεκτρικών συσκευών
φελος επιδότησης έως και 500 ευρώ, αλλά και απόσβεση μέσα σε 2-4
χρόνια, μπορούν να κερδίσουν τα
νοικοκυριά που θα προχωρήσουν στην αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών
και πιο συγκεκριμένα των κλιματιστικών
και των ψυγείων-καταψυκτών.

O

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και αν η ανταπόκριση
των καταναλωτών ξεπεράσει το αρχικό όριο
των 350.000 αιτήσεων, τότε θα επεκταθεί
το πρόγραμμα, το οποίο αρχικά θα έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία και οι καταψύκτες υψηλής
ενεργειακής κλάσης (Α+++) μπορεί να φέρουν ετήσια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος από 150 έως και 300 ευρώ, με αποτέλεσμα η απόσβεση να γίνεται
σε 2-4 χρόνια.
Τα σημεία-«κλειδιά» και η διαδικασία βήμα-βήμα έχουν ως εξής:
1. Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής θα πάρει την επιδότηση, αφού εκπληρώνει την
πλέον βασική προϋπόθεση, ότι διαθέτει
παλιά συσκευή, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία και θέλει να την αντικαταστήσει
με καινούργια, η οποία θα έχει υψηλή
ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, αν
υπάρχουν air condition ή ψυγεία που δεν
λειτουργούν, τότε δεν θα συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν όλοι όσοι θέλουν να αντικαταστήσουν τα παλαιά ψυγεία, τα παλαιά και ενεργοβόρα κλιματιστικά, καθώς και τους καταψύκτες.
3. Αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000,
τότε θα τεθούν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για τους επιλαχόντες.
4. Εφόσον επιλεγεί το ενδιαφερόμενο νοι-

Αρχές Ιουνίου ανοίγει
η πλατφόρμα
για «ξαλάφρωμα»
των λογαριασμών έως και
300 ευρώ ετησίως – Οι
προϋποθέσεις, τα ποσοστά
και τα ποσά που θα λάβουν
οι δικαιούχοι
κοκυριό-καταναλωτής, τότε θα λάβει την
επιδότηση, η οποία θα αφαιρείται επιτόπου στο κατάστημα, όταν θα γίνει η αγορά της νέας συσκευής.
5. Οι καινούργιες συσκευές που θα αγοραστούν, πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα
ενεργειακά κριτήρια απόδοσης και ποιότητας, τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση που θα εκδώσει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
με τα συναρμόδια υπουργεία.
6. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται
μεταξύ 35%-50% και θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ», αλλά με την ενεργοποίηση «κόφτη».
7. Δεν τίθεται πλαφόν ως προς το ποσό της
επιδότησης.
8. Το μέγιστο ύψος επιδότησης θα λάβουν
χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.
9. Τα ποσά της επιδότησης είναι κλιμακούμενα. Η επιδότηση για ένα κλιματιστικό
με ισχύ 24.000 BTU θα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με έναν αντίστοιχο
σύστημα 16.000 BTU.
10. Το μέσο ποσό της επιδότησης για την
αντικατάσταση διαμορφώνεται στα 300
ευρώ για το air condition και το ψυγείο
και στα 150 ευρώ για την αλλαγή καταψύκτη. Πρακτικά, θα υπάρχουν και επιδοτήσεις της τάξης των 500 ευρώ.

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία-στήριγμα στις επιχειρήσεις ανεβάζει το επίπεδο της
Τράπεζας Πειραιώς. Η διοίκηση της τράπεζας, μέσα από την υπηρεσία Piraeus4All,
φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά για τους εταιρικούς πελάτες της και να προσελκύσει
και άλλους, «πουλώντας» τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της και τα αξιοσημείωτα
περιθώρια εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου στις πληρωμές τους. Με πολύ
απλό τρόπο, κάθε επιχείρηση θα συγκεντρώνει, θα συνδυάζει και θα εκτελεί μαζικά
το σύνολο των καθημερινών της πληρωμών σε όλα τα επίπεδα. Σημαντικά άλματα
για την τράπεζα, τα οποία αποτελούν μέρος του σχεδίου... απογείωσης!

ΕΛΠΕ: Γιγάντωση μέσω ΑΠΕ
Η θέση των Ελληνικών Πετρελαίων στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να ενισχυθεί θεαματικά τα επόμενα χρόνια, ενώ οι κινήσεις της
διοίκησης είναι εξαιρετικά μελετημένες και μεθοδικές.
Ο Όμιλος στοχεύει σε λειτουργικά κέρδη 50 εκατ. ευρώ
από τις ΑΠΕ, μέσα στο επόμενο έτος, ενώ μέχρι τον Ιούνιο θα αρχίσει να αποδίδει το μεγάλο φωτοβολταϊκό
στην Κοζάνη, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν μονάδες ΑΠΕ,
ισχύος 285 μεγαβάτ, το 2023 το... κοντέρ αναμένεται να γράψει 400, το 2024 600
και έως το τέλος του 2030 2 γιγαβάτ, μέσω έργων και εξαγορών. Μιλάμε για έναν
ενεργειακό γίγαντα, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Mytilineos: «Χτίζει» όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια τεράστια αγορά και η συμμετοχή της Mytilineos σε μεγάλα και εξόχως εμβληματικά projects φιλοδοξεί να «χτίσει» ένα
μεγάλο όνομα. Η πρόσφατη συμφωνία
με τη Centrica και τη μητρική της Vodafone, για τη διοχέτευση του 50% της
ενέργειας τριών φωτοβολταϊκών σταθ-

μών, είναι μόνο η αρχή, καθώς η Mytilineos αποτελεί πλέον ένα μεγάλο όνομα
στην ενέργεια στη μεγάλη ευρωπαϊκή
αγορά. Ας λάβουμε υπόψη ότι η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία «δουλεύει» για
την Ελλάδα και για τους πλέον εμβληματικούς ομίλους που έχουν τεχνογνωσία, όραμα και όνομα...

Μια... παντρειά με νόημα
H προώθηση της EON TV αποτελεί την επίσημη... παντρειά της WIND με τη NOVA,
μέσα από τη σύμπραξη προώθησης της πιο επιτυχημένης πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για μια κίνηση που φέρει τη
σφραγίδα της μητρικής United Group, η οποία έχει εξαγοράσει τη WIND Ελλάς και
φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στις τηλεπικοινωνίες και τα μέσα ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κοινή εταιρεία ΝOVAWIND, με τα δύο πακέτα ΕΟΝ και ΕΟΝ+ και με τιμές για τους νέους συνδρομητές,
στα 33 και 43 ευρώ αντίστοιχα (10 και 23 ευρώ για τους υπάρχοντες πελάτες), φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά τα μεγέθη της, στοχεύοντας σε μεγάλα πράγματα!

Alpha Bank: Γοητεύεται από την Κρήτη!
Η Κρήτη αποτελεί βασικό πυλώνα της εγχώριας τουριστικής αγοράς, αλλά παρουσιάζει
και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και της
γεωργίας. Η πρόσφατη «απόβαση» της διοίκησης της Alpha Bank στη μεγαλόνησο δρομολογεί σημαντικές εξελίξεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς το
τραπεζικό σύστημα μπορεί να διαθέσει άνε-

τα χρηματοδοτικούς πόρους, εκεί που γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτοί θα επιστρέψουν πίσω. Τα εξαιρετικά ένθερμα λόγια του διευθύνοντος συμβούλου Βασίλη Ψάλτη, μπροστά
σε ένα μεγάλο ακροατήριο τοπικών φορέων,
παραγόντων και επιχειρηματιών, αναμένεται
να μεταφραστούν πολύ σύντομα και σε ειδικές δράσεις, που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τη... γοητεία της Κρήτης!
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ΑΠOΛΥΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ

Λύστε τον «γρίφο» μετά το τέλος (31/5)
ίκοσι ένα σημεία-«κλειδιά» καθορίζουν το πλαίσιο των απολύσεων και
των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ενώ αντικείμενο δικαστικής διαμάχης μεταξύ των... αντιμαχόμενων πλευρών αποτελεί το ύψος του
ποσού ή και ο λόγος της απόλυσης, ιδίως
όταν δεν συνοδεύεται από την καταβολή
αποζημίωσης.

Ε

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Το «Π» παρουσιάζει τον αναλυτικό οδηγό
με τα βασικά σημεία, ιδίως τώρα που δεν
ισχύουν τα μέτρα προστασίας έναντι των
συνεπειών της πανδημίας, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι περίπου 30.000 εργαζόμενοι που έχουν περιληφθεί στον μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ακόμη και αν λήξει στις 31
Μαΐου, δεν κινδυνεύουν με απόλυση πριν
από το τέλος Ιουλίου. Σημειώνεται ότι, λόγω των κρατικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία, είχαν ανασταλεί
οι απολύσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι είχαν τεθεί σε αναστολή
σύμβασης από τις επιχειρήσεις όπου δούλευαν, εφόσον οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και είχαν ενταχθεί στο πακέτο των
ρυθμίσεων για τη μετάθεση πληρωμής των
οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εξυπακούεται ότι ισχύει η προστασία για εγκύους, καθώς και για τους συνδικαλιστές, με βάση
κάποια όρια.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ
από την 1η Μαΐου, καθώς και η αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, λόγω του
επιδόματος γάμου και των τριετιών, οδηγούν σε υψηλότερες αποζημιώσεις. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι απαγορευτικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης ρευστότητας, με αποτέλεσμα
να διατηρούν τις θέσεις εργασίας, αποφεύγοντας έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, τις απολύσεις.

Με προειδοποίηση
ή μη, χωρίς αποζημίωση
Οι λόγοι απόλυσης, το ύψος της αποζημίωσης αλλά και οι περιπτώσεις όπου αυτή

χάνεται για τον εργαζόμενο αποτελούν
τους τρεις συνηθέστερους λόγους, για
τους οποίους εργοδότες και απολυμένοι
προσφεύγουν στα δικαστήρια.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο «Π», ο
δικηγόρος-εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, τα σημεία-«κλειδιά» είναι τα εξής:
Στην περίπτωση της καταγγελίας με
προειδοποίηση, ως χρόνος αναγγελίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της προειδοποίησης. Αν η προειδοποίηση είχε γίνει πριν από τον χρόνο επιβολής της απαγόρευσης απόλυσης, η συγκεκριμένη καταγγελία μπορεί να θεωρηθεί κατ’ αρχάς έγκυρη, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες
νόμιμες προϋποθέσεις, ακόμη και αν τα
αποτελέσματα αυτής επέλθουν κατά το
χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Αναλυτικά, οι αποζημιώσεις
με προειδοποίηση περιγράφονται στον
σχετικό πίνακα.
Ένας εργοδότης μπορεί να απολύσει
εργαζόμενο αν αποδειχθεί ότι, στο
πλαίσιο της «καλής πίστης», ο τελευταίος
παραβίασε τις συμβατικές υποχρεώσεις
του. Δηλαδή, μπορεί να αργούσε να προσέλθει στην εργασία του ή να επιδείκνυε
«απροθυμία συνεργασίας». Τέτοιες πρακτικές είναι συνήθεις από πολλές επιχει-
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ρήσεις, οι οποίες προκειμένου να προχωρήσουν σε απολύσεις επικαλούνται τέτοιους λόγους, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν
εν μέρει και να μη συνιστούν ουσιαστικό
«σπουδαίο λόγο» για απόλυση, ή δεν
ισχύουν καθόλου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση και ο εργαζόμενος να δίνουν...
ραντεβού στα δικαστήρια!
Η αδικαιολόγητη απουσία από την
εργασία συνιστά αντισυμβατική
διαγωγή και πλημμελή εκτέλεση των
καθηκόντων του μισθωτού, η οποία δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να καταγγείλει νομίμως τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση. Δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο
μισθωτός εκτελεί πλημμελώς κ.λπ. τα
καθήκοντά του, με την πρόθεση να
προκαλέσει την απόλυσή του από τον
εργοδότη και να λάβει την αποζημίωσή
του. Στην περίπτωση αυτή, η αξίωση
λήψεως της αποζημιώσεως είναι καταχρηστική.
Στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος
απουσιάζει αυθαίρετα από την εργασία του, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον εργαζόμενα τόσα ημερομί-
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σθια όσες είναι οι μέρες κατά τη διάρκεια
των οποίων απουσίασε. Βέβαια, σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας, δεν θεωρείται ότι απουσίασε αδικαιολόγητα και
αυθαίρετα, αλλά αντίθετα το διάστημα
αυτό θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης,
με αποτέλεσμα να μη στερεί από τον εργαζόμενο αντίστοιχες ημέρες άδειας. Κατά μία άποψη, η αδικαιολόγητη απουσία
μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του δικαιώματος άδειας, αλλά ο εργαζόμενος
εξακολουθεί να δικαιούται τις αποδοχές
άδειας και το επίδομα άδειας. Αυτή η
άποψη ωστόσο δεν είναι κοινώς αποδεχτή, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την αυθαίρετη απουσία από
την εργασία. Επίσης έχει κριθεί ότι η
απουσία του μισθωτού μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους αυτού, ενώ το αν ο χρόνος απουσίας που θεωρείται αρκετός για
να λυθεί η σύμβαση, εναπόκειται στην
κρίση του δικαστηρίου. Επίσης, έχει κριθεί ότι και ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, θεωρώντας
τη συμπεριφορά του εργαζομένου αντισυμβατική και πλημμελή την εκτέλεση
των καθηκόντων του, καταβάλλοντας παράλληλα και αποζημίωση.
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της «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις
εργοδοτών και
εργαζομένων και ποιοι
προστατεύονται –
Υψηλότερες
οι αποζημιώσεις
λόγω αύξησης
του κατώτατου μισθού

Αποζημίωση βάσει
προϋπηρεσίας
Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν
σοβαρές διχογνωμίες, ανάμεσα σε
εργοδότες και εργαζομένους, σχετικά με την προϋπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη, ώστε στη συνέχεια να
υπολογιστεί το ακριβές ύψος της
αποζημίωσης απόλυσης.
Όπως επισημαίνει στο «Π» ο κ. Καρούζος, οι άμεσα εμπλεκόμενοι
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Τα κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη για τον καθορισμό του
ύψους της αποζημίωσης απόλυσης
είναι τα εξής τρία:
α) Η ιδιότητα του απολυόμενου ως
υπαλλήλου ή εργάτη.
β) Το ύψος των τακτικών αποδοχών του.
γ) Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του.
Αναφορικά με το τελευταίο κριτήριο, ο υπολογισμός του ποσού
της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται
βάσει του συνολικού χρόνου που
διήρκησε η σύμβαση εργασίας του
μισθωτού στον τελευταίο εργοδότη,
από την εργασία του οποίου απολύεται, ανεξάρτητα αν απουσίασε από
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την εργασία του για μικρό χρονικό
διάστημα και ανεξάρτητα αν η απασχόλησή του ήταν πλήρης η μερική.
Για τον υπολογισμό της υπηρεσίας
με μερική (μειωμένη) απασχόληση, οκτώ (8) ώρες εργασίας με μερική
απασχόληση λαμβάνονται υπόψη ως
μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας.
Στον χρόνο προϋπηρεσίας, προσμετρώνται τα χρονικά διαστήματα της ασθένειας, διαθεσιμότητας, στράτευσης, αναστολής εργασίας (είτε νόμιμης είτε συμβατικής),
της κανονικής άδειας, καθώς και
της άδειας άνευ αποδοχών. Επομένως, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται βάσει του συνολικού
χρόνου, όπως και στην περίπτωση
παροχής εργασίας καθημερινά και
χωρίς διακοπή.
Όταν πρόκειται για εργασιακή
σύμβαση με διακοπές, όπως
για παράδειγμα σε περίπτωση
που ο μισθωτός απολύθηκε και
στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκε από τον ίδιο εργοδότη, η αποζημίωση απόλυσης καθορίζεται
βάσει μόνο του χρόνου που διήρκησε η τελευταία σύμβαση εργασίας, χωρίς να προσμετράται η
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προϋπηρεσία του μισθωτού στον
ίδιο εργοδότη.
Θεωρείται έγκυρη η συμφωνία
μεταξύ μισθωτού και εργοδότη,
όταν ο δεύτερος συνυπολογίσει
στον χρόνο προϋπηρεσίας και τον
χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού σε
άλλον εργοδότη, με σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου
χρόνου, με σκοπό την αύξηση του
ποσού της αποζημίωσης.
Στην περίπτωση της απόλυσης με
προειδοποίηση, γίνεται δεκτό από
τη δικαστηριακή νομολογία ότι λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εργασίας από
την πρόσληψη μέχρι την επίδοση του
εγγράφου της καταγγελίας (προειδοποίησης), χωρίς να προσμετράται ο
μετέπειτα χρόνος εργασίας που διανύθηκε μέχρι την ημέρα που έχει οριστεί
ως λήξη της προειδοποίησης.
Σε περίπτωση μεταβίβασης της
επιχείρησης και συνέχισης παροχής της εργασίας του μισθωτού
στον νέο εργοδότη που συνεχίζει
την αρχική επιχείρηση, για την αποζημίωση απόλυσης προσμετράται
και ο χρόνος της προϋπηρεσίας
στον προκάτοχο εργοδότη.
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Πίνακες στην επόμενη σελίδα

ΧΡΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ
1. Έστω υπάλληλος, του οποίου η σύμβαση έληξε
ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρόσληψή του. Δεν δικαιούται αποζημίωση και δεν ισχύει το μέτρο της προειδοποίησης απόλυσης.
2. Έστω υπάλληλος, με προϋπηρεσία 1 έτος και 1 ημέρα με μεικτές αποδοχές 713 ευρώ. Αν απολυθεί χωρίς
προειδοποίηση, θα λάβει αποζημίωση ίση με 2 μισθούς, δηλαδή 1.426 ευρώ. Αν απολυθεί με προειδοποίηση ενός μηνός, τότε θα λάβει αποζημίωση ενός
μισθού, δηλαδή 713 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται και οι αναλογίες από Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας.
3. Έστω υπάλληλος με 7 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μεικτό μισθό 1.000 ευρώ. Αν απολυθεί χωρίς προειδοποίηση, θα πρέπει να αποζημιωθεί με 4
μισθούς, δηλαδή θα πάρει 4.000 ευρώ. Αν του γίνει
προειδοποίηση απόλυσης 3 μηνών, τότε θα λάβει αποζημίωση 2 μισθούς, δηλαδή 2.000 ευρώ. Αν ο μισθός
του αυξήθηκε στα 1.090 ευρώ, στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής που ισχύει, τότε θα λάβει ως αποζημίωση 4 μισθούς, δηλαδή 4.360 ευρώ. Σε αυτό το ποσό
προστίθενται και οι αναλογίες από Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας.
4. Έστω υπάλληλος ή εργάτης που δουλεύει στον ίδιο
εργοδότη 18 χρόνια και έχει μεικτές αποδοχές 1.300
ευρώ. Αν απολυθεί χωρίς προειδοποίηση, θα λάβει ως
αποζημίωση 14 μισθούς συν το 1/6. Άρα θα λάβει 1.300
ευρώ Χ 14 μισθούς = 18.200 συν το 1/6 του ποσού, δηλαδή επιπλέον 3.033 ευρώ. Έτσι, θα λάβει συνολικά
21.233 ευρώ. Αν του γίνει προειδοποίηση 4 μήνες πριν,
τότε η αποζημίωση μειώνεται στους 7 μισθούς συν το
1/6. Άρα θα λάβει 7 μισθούς Χ 1.300 ευρώ = 9.100 ευρώ, συν το 1/6 του συνολικού ποσού, δηλαδή επιπλέον
1.516 ευρώ. Έτσι, θα λάβει συνολικά 10.616 ευρώ. Σε
αυτό το ποσό προστίθενται και οι αναλογίες από Δώρο
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γίνεται αντιληπτό
ότι η αποζημίωση μειώνεται ακριβώς στο μισό. Εξυπακούεται ότι στο τελικό ποσό της αποζημίωσης των
10.616 ευρώ πρέπει να προστεθούν οι μηνιαίοι μισθοί
των 4 μηνών, όπου ο εργαζόμενος παρέμεινε στο μισθολόγιο της επιχείρησης. Άρα, για τους 4 μήνες θα
έχει λάβει 5.200 ευρώ και μαζί με την αποζημίωση
των 10.616 ευρώ, λόγω της τετράμηνης προειδοποίησης, θα έχει εισπράξει συνολικά 16.816 ευρώ.
5. Υψηλόβαθμο στέλεχος επιχείρησης, το οποίο απασχολείται 20 χρόνια στον ίδιο εργοδότη και έχει μηνιαίες αποδοχές 5.000 ευρώ, λαμβάνει ειδοποίηση
απόλυσης. Αν απολυθεί άμεσα, τότε θα λάβει ως αποζημίωση 15 μισθούς. Δηλαδή, θα λάβει 75.000 ευρώ
και επειδή απασχολείται πάνω από 17 έτη, δικαιούται
και επιπλέον το 1/6 των 75.000. Άρα, θα λάβει συνολικά 75.000 + 75.000/6 = 75.000 + 12.500 = 87.500 ευρώ. Σύμφωνα με τον πίνακα 2, επειδή το ποσό είναι
μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, τότε για τα υπόλοιπα
27.500 ευρώ θα επιβληθεί φόρος με συντελεστή 10%,
δηλαδή 2.750 ευρώ. Έτσι, από τον απολυμένο, η επιχείρηση θα παρακρατήσει το ποσό αυτό για να το αποδώσει στην Εφορία και θα του καταβάλλει «καθαρά»
84.750 ευρώ, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής
που έχουν προαναφερθεί.

ΧΡΗΜΑ
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Οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα
της «επόμενης μέρας»
G Πώς υπολογίζονται οι αποζημιώσεις

και ποια είναι τα «ψιλά γράμματα»
G Τι επισημαίνει στο «Π»
ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος
ννιά σημεία καθορίζουν τον οδικό χάρτη των
της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.
απολύσεων, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο των
6. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης
υποχρεώσεων για τους εργοδότες, αλλά και
εργασίας καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν
των δικαιωμάτων για τους απολυμένους.
σε διαφορετικά φορολογικά έτη, τότε δηλώνεται τμηΕιδικότερα, σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η κάθε
ρούζο, η εργατική νομοθεσία προβλέπει τα εξής:
δόση, αφού το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου
1. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα απόλυσης ενός
της αποζημίωσης αντιστοιχεί στον χρόνο είσπραξης
υπαλλήλου με έκτακτη καταγγετης κάθε δόσης. Οι εργοδότες πρέπει να
λία της σύμβασης εργασίας ή με
αποστείλουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση
προειδοποίηση.
για το τμήμα της αποζημίωσης που πραγτου Λουκά Γεωργιάδη
2. Η αποζημίωση υπολογίζεται με
ματικά εισπράχθηκε μέσα στο φορολογιloukas1972@gmail.com
τον ίδιο τρόπο τόσο για τους
κό έτος και όχι την αποζημίωση που
υπαλλήλους, όσο και για τους
οφείλεται συνολικά.
εργάτες.
7. Σε περίπτωση καταβολής της αποζη3. Όταν η απόλυση γίνεται με προειδοποίηση, τότε ο ερμίωσης σε δόσεις, λόγω καταγγελίας της σύμβασης
γοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει με έγγραφο
εργασίας και ανεξάρτητα από το αν αυτές αντιστοιστον μισθωτό ότι η σύμβαση θα λυθεί μόλις περάσει ο
χούν στο ίδιο ή σε διαφορετικά φορολογικά έτη, ο
χρόνος προειδοποίησης. Ο εργοδότης πρέπει να αναοφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου
φέρει ρητά την ημερομηνία απόλυσης, δηλαδή τη λήτης οφειλόμενης αποζημίωσης σύμφωνα με την κλίξη του χρόνου προειδοποίησης, ενώ έχει υποχρέωση
μακα. Ο φόρος αυτός επιμερίζεται ανάλογα με τα ποκατά την ημέρα απόλυσης να καταβάλει το μισό ποσό
σά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται καπου αντιστοιχεί στη νόμιμη αποζημίωση.
τά την καταβολή της κάθε δόσης και αποδίδεται το αρ4. Η καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο είναι απαγότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την
ραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της απόλυσής του.
ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης.
Αν δεν του καταβληθεί, τότε η αποζημίωση είναι άκυ8. Το πλαίσιο υπολογισμού της αποζημίωσης ισχύει για
ρη και ο ίδιος δικαιούται να τη ζητήσει. Ωστόσο, ο αποόλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτηλυμένος πρέπει να διεκδικήσει το ποσό που δικαιούται
μένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπληεντός 6 μηνών, γιατί αλλιώς τη χάνει οριστικά.
ρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία μεγαλύτερη
5. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβααπό 17 χρόνια. Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον
σης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, τόαποζημίωση απόλυσης, που αντιστοιχεί στο 1/6 του
τε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την
ποσού που προκύπτει με βάση τα χρόνια απασχόληαπόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί
σης.
στις αποδοχές 2 μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ9. Για τον συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό των απολυμέλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες
νων, δεν προκύπτει φορολόγηση της αποζημίωσης.
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές 2
Ωστόσο, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, για
μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την
τα ποσά άνω των 60.000 ευρώ (συνήθως αφορούν
εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μιστελέχη επιχειρήσεων) προβλέπεται κλιμακωτή φοκρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη
ρολόγηση με συντελεστές 10%, 20% και 30%.
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Αποζημίωση υπαλλήλου
λόγω απόλυσης
Χρόνια
υπηρεσίας

Αποζημίωση
Μεικτοί μισθοί

Χρόνος
προειδοποίησης

Αποζημίωση
με προειδοποίηση

0-1 έτη

0 μισθοί

0

1-2 έτη

2 μισθοί

1 μήνας

1 μισθός

2-4 έτη

2 μισθοί

2 μήνες

1 μισθός

4-5 έτη

3 μισθοί

2 μήνες

1,5 μισθοί

5-6 έτη

3 μισθοί

3 μήνες

1,5 μισθοί

6-8 έτη

4 μισθοί

3 μήνες

2 μισθοί

8-10 έτη

5 μισθοί

3 μήνες

2,5 μισθοί

0

10-11 έτη

6 μισθοί

4 μήνες

3 μισθοί

11-12 έτη

7 μισθοί

4 μήνες

3,5 μισθοί

12-13 έτη

8 μισθοί

4 μήνες

4 μισθοί

13-14 έτη

9 μισθοί

4 μήνες

4,5 μισθοί

14-15 έτη

10 μισθοί

4 μήνες

5 μισθοί

15-16 έτη

11 μισθοί

4 μήνες

5,5 μισθοί

16-17 έτη

12 μισθοί

4 μήνες

6 μισθοί

17-18 έτη

13 μισθοί

4 μήνες

6,5 μισθοί+1/6

18-19 έτη

14 μισθοί

4 μήνες

7 μισθοί+1/6

19-20 έτη

15 μισθοί

4 μήνες

7,5 μισθοί+1/6

20-21 έτη

16 μισθοί

4 μήνες

8 μισθοί+1/6

21-22 έτη

17 μισθοί

4 μήνες

8,5 μισθοί+1/6

22-23 έτη

18 μισθοί

4 μήνες

9 μισθοί+1/6

23-24 έτη

19 μισθοί

4 μήνες

9,5 μισθοί+1/6

24-25 έτη

20 μισθοί

4 μήνες

10 μισθοί+1/6

25-26 έτη

21 μισθοί

4 μήνες

10,5 μισθοί+1/6

26-27 έτη

22 μισθοί

4 μήνες

11 μισθοί+1/6

27-28 έτη

23 μισθοί

4 μήνες

11,5 μισθοί+1/6

28 και άνω έτη

24 μισθοί

4 μήνες

12 μισθοί+1/6

Φορολογία αποζημιώσεων
0% για ποσά έως

€60.000,00

10% για ποσά από

€60.000,01 έως €100.000,00

20% για ποσά από

€100.000,01 έως €150.000,00

30% για άνω των

€150.000,01
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Καλύτερα να μασάς, παρά να υπόσχεσαι!
εγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην
πεις…» έλεγε η γιαγιά μου, «καλύτερα να
μασάς, παρά να μιλάς…» έλεγε μια διαφήμιση πριν από πολύ λίγα χρόνια! Όπως όμως όλα δείχνουν, κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν… γιαγιά και σίγουρα
δεν βλέπουν διαφημίσεις!
«Ο ΣΥΡΙΖΑ, των 172.000 μελών σήμερα, είναι βέβαιο
ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες
εκλογές, όποτε κι αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κ.
Μητσοτάκης», είπε στον πανηγυρικό του λόγο ο Αλέξης
Τσίπρας, μετά την πολύ μεγάλη –ομολογουμένως– συμμετοχή των μελών του κόμματος στην ψηφοφορία για
την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ… Δεν θα πω ότι ο κύριος Τσίπρας ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν (αν και το παρελθόν θα μου το επέτρεπε), ούτε θα τον χαρακτηρίσω
αλαζόνα (πάλι το παρελθόν θα μου το επέτρεπε), ούτε
ανεπίδεκτο μαθήσεως (εδώ και αν θα μου το επέτρεπε το
παρελθόν), απλώς αν ήμασταν φίλοι θα του έλεγα: «Φιλαράκο, μην ξανοίγεσαι…».
Ο –κατά τα άλλα συμπαθέστατος και κουλ– Αλέξης
έχει πολλές φορές εκτεθεί λόγω των ενθουσιωδών (σε
βαθμό αφέλειας) δηλώσεών του…
Ας μην ξεχνάμε την περιβόητη δήλωση για τον ζουρνά
και το πεντοζάλι των Ευρωπαίων ηγετών, που κατέληξε
σε 10 χρόνια σκληρής λιτότητας…
Ας μην ξεχνάμε την απέραντη σιγουριά του δημοψηφίσματος, που έγινε «κωλοτούμπα», ούτε τη σιγουριά της
νέας νίκης στις εκλογές του ’19, τότε που το «πρώτη φορά Αριστερά» έμελλε να γίνει η… τελευταία!
Στο «διά ταύτα» λοιπόν…

«Μ

δρόμος των πολιτικών άνοιξε
ήδη για εκλογές, μέσα από τα
social media.
Με ευφάνταστες μεθόδους επικοινωνίας έρχεστε σε επαφή με το κοινό
σας, κάνετε διάλογο, προωθείτε την
ατζέντα σας, ξοδεύοντας πολύ λιγότερα από ό,τι θα ξοδεύατε σε παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας.
Στοχευμένη επικοινωνία, με πλατφόρμες που γνωρίζουν τι σκέφτονται
οι πολίτες-ψηφοφόροι, τι τους απασχολεί, μοναδικές απόψεις και όχι πακεταρισμένες απαντήσεις σε τυποποιημένες δημοσκοπικές ερωτήσεις.
Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και απογοήτευσης των
πολιτών από το πολιτικό προσωπικό,
το διαδίκτυο φαίνεται να κερδίζει την
πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα.
Οι πολιτικοί ανακάλυψαν τα social
media, λόγω χαμηλού κόστους και για
λόγους εύκολης προσπάθειας να στείλουν άμεσα τα μηνύματά τους. Πολλάκις άγαρμπα και ανέμπνευστα.
Χρειάζονται πολλά περισσότερα για
να εκλεγείς από το να πετάξεις μια
ατάκα ή να βάλεις τη φωτογραφία,
για να μετασχηματιστεί ο τρόπος της

Ο

Γράφει
ο Θανάσης
Παπαμιχαήλ

Επικοινωνιολόγος

Όλοι είναι ευχαριστημένοι… Το γεγονός ότι περισσότεροι από 140.000 πολίτες έχασαν τη μέρα τους για
να ψηφίσουν πρόεδρο και Κεντρική Επιτροπή κάτι σημαίνει… Τι όμως;
Το ότι οι κάλπες έμειναν ανοιχτές μια ώρα πέραν του
προγραμματισμένου κλεισίματος δεν λέει κάτι. Το ότι ο
Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τον… Αλέξη Τσίπρα δεν λέει τίποτα. Το ότι στην Κεντρική Επιτροπή επικράτησαν οι προεδρικοί, ούτε αυτό λέει κάτι!
Αυτό που κάτι θα μπορούσε να πει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει ακόμα κάποια δυναμική που –σίγουρα– δεν του εξασφαλίζει την (εκ νέου) άνοδο στην εξουσία. Τα μέτωπα
που θα αντιμετωπίσει μέχρι τις εκλογές είναι δύο και όχι
ένα, όπως πολύ θα ήθελαν να πιστέψουν. Είναι αυτό της
κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Και τόσο οι υπεραισιόδοξες δηλώσεις και τα τηλεοπτικά σποτ (σοβαρά τώρα;
Πανάκριβα σποτ για εσωκομματικές εκλογές), όσο και η
πόλωση που σταθερά υπηρετεί ο επανεκλεγείς πρόεδρος μάλλον ζημιά θα κάνουν, παρά θα προσφέρουν
στον ΣΥΡΙΖΑ το πολυπόθητο «δεύτερη φορά Αριστερά».
Και αυτό είναι κάτι που πολύ γρήγορα κατάλαβε ο Νίκος
Ανδρουλάκης και άφησε τον αντίπαλό του να «εκτίθεται»
και να κάνει τη… βρόμικη δουλειά, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος του «πράσινου» στρατοπέδου έχει
επάξια κερδίσει τον τίτλο του «ισαποστάκια».
Άλλωστε όλοι –στο τέλος της ημέρας– για ένα «κέντρο» παλεύουν… Κάτι που δεν έχει καταλάβει ο Αλέξης
Τσίπρας, ή αγνοεί επιδεικτικά, μιας και πιστεύει (ή θέλει
να πιστεύει) ότι θα κερδίσει την εξουσία επειδή κατάφερε να κερδίσει τον εαυτό του, ελέω 140.000 μελών και

Γράφει
ο Ίων
Παπαδάκης

Δημοσιογράφος

φίλων του κόμματος. Η πραγματικότητα απέχει παρασάγγας από τους ευσεβείς πόθους και αυτό είναι «νόμος», ειδικά στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χαμογελάνε ειρωνικά
ακούγοντας τον πρωθυπουργό να δηλώνει με υπερηφάνεια ότι όλα πάνε καλά, που γελάνε ακούγοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το κόμμα
θα αποκτήσει ξανά τη δυναμική της εποχής του Αντρέα και σταυροκοπιούνται ακούγοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει –ούτε
λίγο ούτε πολύ– ότι οι επόμενες εκλογές (και με
απλή αναλογική) είναι στο «τσεπάκι του»!
Η δεκαετία του ’90 πέρασε ανεπιστρεπτί, τα
πράγματα δεν πάνε και ιδιαίτερα καλά στην Ελλάδα του 2022 και κανένα, μα κανένα κόμμα
δεν θα πάει στις εκλογές, όποτε και αν αυτές
προκηρυχθούν, λες και πάει σε περίπατο! Οι ψηφοφόροι είναι πονηρεμένοι, είναι διαβασμένοι,
αλλά πάνω απ’ όλα είναι ταλαιπωρημένοι και
«καμένοι» από τα μεγάλα λόγια που ξεστομίζουν
οι πολιτικοί, λες και πρωταγωνιστούν σε μαυρόασπρη ελληνική ταινία…
Οπότε, καλό θα ήταν αυτό να το καταλάβουν
οι «μονομάχοι» πριν μπουν στην αρένα και να
βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους (αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας), πριν αποφασίσουν να μιλήσουν, να υποσχεθούν και να
απορρίψουν οποιαδήποτε πρόταση προς χάριν
της αλαζονείας τους και του κομματικού τους
πελατολογίου…

Πολιτική επικοινωνία
«ζωντανή ή ψηφιακή»;
επικοινωνίας πολίτη με πολιτικό. Μέσα από το διαδίκτυο, οι πολίτες αναζητούν σύνδεση με άλλους ανθρώπους, η γνώμη τούς μετράει, δημοσιοποιούν τις σκέψεις τους, αφηγούνται
τη δική τους ιστορία και επηρεάζονται
από τη γνώμη άλλων ατόμων, που
εκτιμούν, αν και δεν γνωρίζουν προσωπικά τις περισσότερες φορές.
Πολιτικά κόμματα και πολιτικοί χρησιμοποιούν τη διάδραση που προσφέρει το διαδίκτυο, μονοδιάστατα. Απλά
μεταδίδουν το μήνυμά τους.
Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν πιο
ενεργά στα κελεύσματα των πολιτικών και όχι μόνο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Όμως, η πανδημία τα άλλαξε όλα. Οι παραδοσιακοί τρόπου επαφής με τον πολίτη –χειραψία, αγκαλιά, προσωπική συζήτηση– αντικαταστάθηκαν με χειραψία αγκώνα, ενάμισι μέτρο απόσταση για συζήτηση και

αποφυγή επικοινωνίας με τα γνωστά
έντυπα.. Άπαντα, ψηφιακά! Ακόμη και
διαδικτυακές εκλογές, χωρίς ψηφοδέλτια. Αν οι πολιτικοί νοιάζονται όντως για τα «θέλω» των πολιτών- ψηφοφόρων τους και θέλουν να τους απευθύνουν το όραμά τους, τότε θα πρέπει
να απομακρυνθούν από αυτόν τον
τρόπο της επικοινωνίας, μέσα από τα
social media, και να εφεύρουν άλλους τρόπους επικοινωνίας των προτάσεών τους και όχι απλά μεταφοράς
των «εύπεπτων» μηνυμάτων τους. Οι
πολίτες θέλουν να βλέπουν και να διαβάζουν για πολιτικές ανάπτυξης, δικαιώματα νέων, προτάσεις για μείωση της ανεργίας και βελτίωση του
επιπέδου ζωής.
Το «φλερτ» των πολιτικών με τον νέο
ψηφιακό κόσμο, τον μαγικό κόσμο των
social media, φέρνει πολλές φορές
και τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα. Μπορεί ακόμη και να

γκρεμίσει πολιτικές καριέρες που, κάποτε, κάποιοι έχτιζαν για χρόνια. Αν
δεν έχει ο πολιτικός έμπειρους συνεργάτες στα social media, καλύτερα να
εγκαταλείψει το «άθλημα». Ασφαλέστερο ένα δύσκολο μονοπάτι που το
γνωρίζεις από μια σύγχρονη λεωφόρο, όταν δεν γνωρίζεις τις σημάνσεις.
Οι πολιτικοί πρέπει να γνωρίσουν
τον νέο αυτόν ψηφιακό κόσμο και
τους κανόνες της διαδικτυακής δραστηριότητας. Να μάθουν τις σωστές
πρακτικές και τους τρόπους αποφυγής των παγίδων. Να ξέρουν αν απαντούν σε σχόλια και ερωτήσεις, αν τα
υβριστικά σχόλια κάνουν πως δεν τα
βλέπουν ή πρέπει να απαντάνε…
«Δουλεύουν» καλύτερα οι μακροσκελείς αναρτήσεις ή οι μικρές και
στοχευμένες; Όλα αυτά και άλλα πολλά μυστικά απαιτούνται για μια σωστή
επικοινωνία, μέσω του διαδικτύου,
ενός πολιτικού. Όμως σήμερα, μετά
από τρία χρόνια απομόνωσης, οι πολίτες διψούν και πάλι για «ζωντανή» πολιτική επικοινωνία. Το δείχνουν οι
πρώτες πολιτικές εκδηλώσεις, με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων πολιτών.
Επιστροφή στην κανονικότητα και
στην πολιτική επικοινωνία!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Γιώργος Κοτρωνιάς

Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και πρ. δήμαρχος Λαμίας

ια εμένα πολιτική σημαίνει προσφορά», λέει στο «Π» ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς και, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μας εξιστορεί τη μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή, τη γνωριμία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μας μιλά και για το
αγαπημένο του χόμπι, τη φωτογραφία.

«Γ

στην Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: Κώστας Πρόφης
Περιγράψτε μας την πολιτική σας διαδρομή. Ξεκινήσατε ως δημοτικός σύμβουλος;
Πράγματι, ξεκίνησα νεαρός ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Λαμιέων, εκλέχτηκα τρεις φορές πρώτος δημοτικός σύμβουλος και μία φορά νομαρχιακός σύμβουλος στο πρώτο αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο. Κατόπιν, το 1998, έβαλα υποψηφιότητα και εκλέχτηκα τέσσερις φορές δήμαρχος Λαμιέων, με παράλληλη παρουσία μου
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο Κογκρέσο
των Δημάρχων της Ευρώπης και στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης.
Στις εσωκομματικές εκλογές, η δική
σας υπογραφή ήταν η μία από τις 50 για
τη διεκδίκηση της αρχηγίας της ΝΔ από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμάστε πώς
γνωριστήκατε με τον πρωθυπουργό;
Γνωριστήκαμε όταν εγώ ήμουν δήμαρχος
και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ο
τότε πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Νικήτας Κακλαμάνης, με έστειλε να συναντήσω και να συνεργαστώ με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, βουλευτή Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Σε λίγο καιρό συμπληρώνετε τρία χρόνια ως βουλευτής. Πριν ήσασταν επί 16
χρόνια δήμαρχος της Λαμίας. Ποιος ρόλος είναι πιο απαιτητικός;
Καταρχήν τα καθήκοντα του βουλευτή και
ο ρόλος του δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα
του δημάρχου. Ο βουλευτής νομοθετεί, αναδεικνύει θέματα τοπικού και γενικού ενδιαφέροντος, πολλές φορές πιέζει για την επίλυσή τους, ενώ αντίθετα ο δήμαρχος μπορεί

Τι αίσθηση αποκομίσατε
από την πρώτη γνωριμία σας
με τον πρωθυπουργό;

«Η κυβέρνηση είναι και θα είναι
«Τον χρόνο μου δεν
τον αφήνω ποτέ
ανεκμετάλλευτο, αλλά δίνω
προτεραιότητα σε ό,τι έχει
σχέση με τη βελτίωση της
ζωής των Ελλήνων και την
πρόοδο της πατρίδας»

ποιων θεμάτων, τα οποία προωθεί αποτελεσματικά, τα μπράβο τα παίρνουν οι
υπουργοί που άλλωστε τελικά υπογράφουν. Αναντίρρητα, το γεγονός ότι ως δήμαρχος άσκησα διοίκηση επί πολλά χρόνια,
μου δίνει τις γνώσεις και την εμπειρία να
μπορώ να κατανοώ τις αδυναμίες του συστήματος, να κάνω χρήσιμες προτάσεις και
να νομοθετώ προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου, καθώς γνωρίζω τα χρόνια προβλήματα του νομού και νομίζω ότι μπορώ
να προωθώ αποτελεσματικά τη λύση τους.
Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για εσάς;

να εμπνευστεί μία δράση ή ένα σχέδιο, να το
μελετήσει, να το υλοποιήσει και να δει ορατό
το αποτέλεσμα.
Ποια είναι η εμπειρία που αποκομίζετε
από τη Βουλή σε σχέση με τον δήμο;
Ξέρετε, ο βουλευτής μοιάζει περισσότερο με τον δημοτικό σύμβουλο, αφού δεν
έχει δυνατότητα υπογραφής, δεν έχει εκτελεστική εξουσία και πολλές φορές, ενώ
εργάζεται και συμβάλλει στην επίλυση κά-

Γνώρισα έναν άνθρωπο μεθοδικό,
μορφωμένο, με γρήγορη σκέψη και κυρίως με ικανότητες manager, αφού,
15 μέρες μετά, με πήρε τηλέφωνο για
να βεβαιωθεί ότι προχωρήσαμε αυτά
τα οποία είχαμε συμφωνήσει. Από

Στο πλαίσιο του λιγοστού ελεύθερο χρόνου μου που απομένει μετά τις κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις και την επαφή μου με
τους πολίτες, συνεχίζω τις παλιές μου δραστηριότητες και τα χόμπι μου.
Ποια είναι αυτά;
Είναι η φωτογραφία, για την οποία έχω και
πανελλήνιες διακρίσεις, η ζωγραφική, η μουσική, το τένις, το γρήγορο περπάτημα και το
καλοκαίρι την ιστιοπλοΐα.
εκείνη τη στιγμή, μου δημιουργήθηκε
η πεποίθηση ότι θα ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, πράγμα που νομίζω ότι τα χρόνια αυτά επιβεβαιώθηκε
πλήρως και μάλιστα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Τι θέμα είχαν οι φωτογραφίες που βραβεύτηκαν;

Οι τρεις βραβευμένες φωτογραφίες μου
είχαν ως θέμα τις αντιθέσεις της καθημερινότητας, ένα τοπίο στην ομίχλη στα κάστρα
Θεσσαλονίκης και ένα πορτρέτο επεξεργασμένο με λιθογραφικό φιλμ.
Τι σκοπεύετε να κάνετε με το φωτογραφικό σας αρχείο; Σκέπτεστε να το δωρίσετε κάπου;
Παλαιότερα είχα εκδώσει ένα άλμπουμ
που το έδωσα στον Σύλλογο των Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες για να ενισχύσουν τα έσοδά
τους. Τώρα, ως βουλευτής, θα επιδιώξω μία
δημόσια έκθεση στη Βουλή και επανέκδοση
του άλμπουμ πάλι για κοινωνικό σκοπό.
Με τις τέχνες έχετε επαφή;
Αγαπώ πολύ τις τέχνες και πάντα αναζητώ
τρόπους για να εκφράζομαι μέσα από αυτές.
Μου αρέσει η μουσική και σε νεαρότερη ηλικία συνέθετα τραγούδια, τραγουδούσα και
έπαιζα πλήκτρα.
Ύστερα από μια κοπιαστική ημέρα, τι είναι αυτό που σας ξεκουράζει και σας
χαλαρώνει;
Με ξεκουράζει ο Αρκάς και, όταν μπορώ,
διαβάζω ιστορικά μυθιστορήματα. Δυστυχώς, έχουμε μόνο μία ζωή με πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να ασχοληθούμε με
όλα τα πράγματα που μας αρέσουν, που γεμ-

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Για ποιες παρεμβάσεις σας και
για ποια έργα σας νιώθετε υπερήφανος;

Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στις δημοτικές εκλογές 11/2010

Στο γραφείο δημάρχου Λαμιέων, πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2014

Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Φωτο-Γραφήματα»

πάντα δίπλα στους πολίτες»

ζουν την ψυχή μας και ισορροπούν του χαρακτήρα μας.
Όσοι σας γνωρίζουν καλά μιλούν για
έναν υπερδραστήριο πολιτικό και ακούραστο άνθρωπο, είναι έτσι;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τον χρόνο μου
δεν τον αφήνω ποτέ ανεκμετάλλευτο, αλλά
τόσα χρόνια μέσα από την πολιτική έμαθα να
δίνω προτεραιότητα σε ό,τι έχει σχέση με τη
βελτίωση της ζωής των Ελλήνων και την πρόοδο της πατρίδας.
Είστε ευχαριστημένος από την πορεία
επίλυσης των θεμάτων της περιοχής σας;
Θεωρώ ότι κάποια θέματα έχουν επιλυθεί
και πολλά άλλα έχουν προωθηθεί. Χαίρομαι
ιδιαίτερα, γιατί, μετά από προσπάθεια, συνεργασία και πιέσεις, τα ορεινά χωριά της
Φθιώτιδας θα βλέπουν πια τηλεόραση, οι παράδρομοι της εθνικής οδού συντηρήθηκαν,
προχωράει η επίλυση της χρόνιας εκκρεμότητας των δημόσιων αγροτεμαχίων που έχουν
καταληφθεί από πολίτες, λύθηκε το θέμα
των δασωμένων αγρών που επιστρέφουν
πλέον στους ιδιοκτήτες τους, δίδονται οι αποζημιώσεις στα τοπικά γεωργικά μας προϊόντα, προχωρεί η βελτίωση των αγροτικών υποδομών και προωθείται η εκ νέου παραχώρηση της ιαματικής πηγής Καλλιδρόμου. Τέλος
ξεκίνησε η μελέτη ανάδειξης, συντήρησης
και αξιοποίησης της αρχαιότερης εκκλησίας
της Λαμίας στην περιοχή του κάστρου, μέσα
από το υπουργείο Πολιτισμού.

Τι άλλες παρεμβάσεις έχετε κάνει;
Υπάρχουν παρεμβάσεις που ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη και που έχουν σχέση με
την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών εθνικού
ενδιαφέροντος, των Καμένων Βούρλων, των
Θερμοπυλών και της Υπάτης, για τις οποίες
έχω κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στο
ΤΑΙΠΕΔ, με την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, την ανάδειξη
του οποίου είχα ξεκινήσει παλαιότερα ως δήμαρχος, όταν είχα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο)
και με την ΙΔ’ Εφορία Αρχαιοτήτων, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις γεωτρήσεις
των αγροτών (με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας), με τον αποτελεσματικό
έλεγχο της ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης των υπερήλικων Ελλήνων, ώστε να μη
ξαναγίνουν δυστυχήματα από έλλειψη πραγματικής ικανότητας οδήγησης, με την ασφαλή χρήση των παραδρόμων και πολλές άλλες
παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και με τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών μας.
Θεωρείτε ότι τα έκτακτα μέτρα που πήρε η
κυβέρνηση μπορούν να ανακόψουν το κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά;
Ήδη, με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος
μας έρχονται σε λογικά επίπεδα, παράλληλα
γίνεται προσπάθεια για ανακατανομή των

κερδών των εταιρειών παραγωγής ρεύματος
και μεγάλη προσπάθεια για την τιθάσευση
των τιμών των καυσίμων. Παρά το γεγονός
ότι όλα αυτά είναι προβλήματα εισαγόμενα,
η προσπάθεια ανακοπής του πληθωρισμού
που πλήττει τις τιμές των αγαθών δεν θα σταματήσει, αντίθετα θα ενταθεί, ώστε, παρά το
διεθνές δυσμενές περιβάλλον, να ομαλοποιηθεί η καθημερινότητα των Ελλήνων. Η κυβέρνηση είναι και θα είναι δίπλα στους πολίτες, αντιμετωπίζοντας μια ακόμα παγκόσμια
κρίση με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, όπως
έχει πράξει μέχρι τώρα με την πανδημία, εν
μέσω της οποίας κατόρθωσε να αυξήσει
τους ρυθμούς ανάπτυξης, να αναβαθμίσει
την ασφάλεια και τη γεωστρατηγική θέση
της πατρίδας, να ψηφιοποιήσει το κράτος και
να σταθεί δίπλα στους πολίτες.
Με μια φράση, τι σημαίνει για εσάς ο
όρος «πολιτική»;
Με μια φράση, πολιτική είναι το σύνολο
των θεσμικών ενεργειών και δράσεων, που
έχουν στόχο την καλυτέρευση της ζωής μας.
Και με μια λέξη, τι σημαίνει για εσάς πολιτική;
Αν θέλετε, με μία λέξη, πολιτική σημαίνει
προσφορά. Αυτήν τη διάθεση της προσφοράς πρέπει να την έχει έμφυτη κάθε ένας που
ασχολείται με την πολιτική και με συνεχή και
συνεπή δουλειά να τη μετουσιώνει σε κοινωνικό αποτέλεσμα.

Καταρχήν νιώθω υπερήφανος για
κάθε έργο ή παρέμβαση μου που
βελτιώνει έστω και λίγο τη ζωή των
συμπατριωτών μας. Αν ξεχώρισα
κάποιες από την περίοδο που ήμουν
δήμαρχος, τότε το πρώτο θα ήταν το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο
ξεκίνησα μέσα από την Επιτροπή
Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, για το κτίριο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο είναι
το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο βιοκλιματικό δημόσιο κτίριο με εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας, το καινοτομικό Μουσείο Θερμοπυλών, την κατασκευή δημαρχείου Λαμίας στον χώρο του παλαιού
νοσοκομείου, το νέο εξωτερικό
υδραγωγείο αλλά και την αποχέτευση της Λαμίας για τα επόμενα 70
χρόνια.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Από την ταπείνωση του «Κόκκινου» σταλινικού
ι σχέσεις της Φινλανδίας με τη
Ρωσία (και την πρώην αχανή Σοβιετική Ένωση) δεν ήταν ποτέ αρμονικές. Τα εδάφη της μικρής «λευκής»
χώρας βρίσκονταν πάντα στο στόχαστρο
του ισχυρού γείτονα της, που δύο φορές
μέχρι σήμερα κατάφερε να αποσπάσει ένα
μεγάλο μέρος τους!

Ο

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Οι γενναίοι Φινλανδοί τα υπερασπίστηκαν με ηρωισμό, αλλά έχασαν μέρος της
εθνικής κυριαρχίας τους. Τώρα, ο Βλαντίμιρ Πουτιν εκτοξεύει νέες απειλές, λόγω
της απόφασής τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, και οι απόγονοι των Βίκινγκς βρίσκονται
αντιμέτωποι με νέες οδυνηρές εξελίξεις,
αν ο Ρώσος πρόεδρος τις υλοποιήσει…

Αυτεξούσιο πολίτευμα
Η Φινλανδία αποτελούσε για αιώνες το
ανατολικό τμήμα της Σουηδικής Αυτοκρατορίας, μέχρι το 1809.
Τη χρονιά εκείνη η τσαρική Ρωσία, επιδιώκοντας να προστατέψει την πρωτεύουσά της, Αγία Πετρούπολη, από την επιθετικότητα των Σουηδών, κατέκτησε τη Φινλανδία και τη μετέτρεψε σε τμήμα της Αυτοκρατορικής Ρωσίας, με αυτεξούσιο
όμως πολίτευμα.
Μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, η
Φινλανδία απολάμβανε ευρείας αυτονομίας, ώσπου η Ρωσία προσπάθησε να την
εντάξει στο κεντρικό της σύστημα διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας ενός ρωσοκεντρικού
κράτους, με κυρίαρχο τον ρόλο του σλαβικού στοιχείου.
Το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ήττα της Ρωσίας σε αυτόν και η ταυτόχρονη έκρηξη της Ρωσικής Επανάστασης έδωσαν στη Φινλανδία την ευκαιρία

για απεξάρτηση. Έτσι, στις 6 Δεκεμβρίου
1917 η Βουλή της Φινλανδίας ανακήρυξε
την ανεξαρτησία της χώρας.

Σύμφωνο μη επίθεσης
Τον Αύγουστο του 1939, η Σοβιετική
Ένωση και η Ναζιστική Γερμανία υπέγραψαν το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο
μη Επίθεσης.
Το Σύμφωνο ήταν φαινομενικά απλώς

μια συνθήκη μη επίθεσης, περιείχε
όμως ένα μυστικό πρωτόκολλο στο
οποίο οι ευρωπαϊκές ανατολικές χώρες
χωρίζονταν σε σφαίρες επιρροής, τη
γερμανική και τη σοβιετική σφαίρα.
Στις 5 Οκτωβρίου 1939, η Σοβιετική
Ένωση προσκάλεσε στη Μόσχα αντιπρόσωπο της Φινλανδίας για διαπραγματεύσεις. Ο άνθρωπος που στάλθηκε στη Μόσχα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ήταν
ο Φινλανδός πρέσβης στη Σουηδία, Γιούχο

Ξεκίνησε για «περίπατος» και κράτησε 105 ημέρες
Τον παγωμένο χειμώνα του 1939, με πολικές θερμοκρασίες -43°C, η Σοβιετική Ένωση κήρυξε χωρίς προειδοποίηση τον πόλεμο στη Φινλανδία και επιτέθηκε στα εδάφη της
με 21 μεραρχίες, δεκάδες τανκς και αεροπλάνα. Οι εχθροπραξίες διήρκεσαν 105 μέρες και όταν υπεγράφη η κατάπαυση του πυρός, η Φιλανδοί είχαν χάσει το 11% της εθνικής κυριαρχίας τους.
Η ΕΣΣΔ, από την άλλη, βγήκε από τον πόλεμο αυτό με βαρύτατες απώλειες στα πεδία της μάχης και τραυματισμένη τη

διεθνή της φήμη, καθώς διεγράφη από την Κοινωνία των
Εθνών. Στις 30 Νοεμβρίου, οι Σοβιετικοί βομβάρδισαν τη φινλανδική πρωτεύουσα, Ελσίνκι.
Αργότερα, ο Φινλανδός πολιτικός Γιούχο Κούστι Παασικίβι
σχολίασε ότι οι Σοβιετικοί με την εισβολή είχαν παραβιάσει
τρεις διαφορετικές πολιτικές συμφωνίες: τη Συνθήκη του
Τάρτου του 1920, το Σύμφωνο μη επίθεσης του 1932 (και
την ανανέωσή του 1934) καθώς και τη Χάρτα της Κοινωνίας
των Εθνών, την οποία η ΕΣΣΔ είχε υπογράψει το 1934.

Η βίαιη προσάρτηση
της Φινλανδίας στη Ρωσία
το 1809, η επίθεση της ΕΣΣΔ
το 1939 και τώρα οι απειλές
πολέμου από τη Μόσχα
Κούστι Παασικίβι. Τη σοβιετική πλευρά
απασχόλησε κυρίως η εγγύτητα του Λένινγκραντ στα σύνορα.
Ο Στάλιν φέρεται να είπε: «Δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα για τη γεωγραφία, όπως
εσείς... Δεδομένου ότι το Λένινγκραντ δεν
μπορεί να μετακινηθεί, θα πρέπει να απομακρύνουμε τα σύνορα από αυτό».
Έτσι, ο Στάλιν ζήτησε μεταξύ άλλων την
απομάκρυνση των συνόρων σε βάθος 90
χλμ. μέσα στο φινλανδικό έδαφος, προκειμένου να μην μπορεί η πόλη να βληθεί από
εχθρικούς πυραύλους. Η σοβιετική πρόταση δίχασε τη φινλανδική κυβέρνηση, τελικώς όμως απορρίφθηκε.

ΣΚΗΝΙΟ
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στρατού, στις απειλές του Πούτιν!
«Ανταρτοπόλεμος»
Στον πόλεμο του ’39, η στρατηγική των
Φινλανδών ήταν βασισμένη στη γεωγραφία της χώρας. Τα σύνορα με τη
Σοβιετική Ένωση εκτείνονταν σε
μήκος 1.000 χιλιομέτρων και
ήταν αδιάβατα λόγω του αφιλόξενου εδάφους, εκτός από μερικούς μη ασφαλτοστρωμένους
δρόμους.
Ο χειμώνας του 1939-40 ήταν
εξαιρετικώς δριμύς. Σε μια τοποθεσία του Ισθμού της Καρελίας,
η θερμοκρασία έφτασε τους 43°C στις 16 Ιανουαρίου 1940,
κάνοντας ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας.
Στην αρχή του πολέμου μόνο οι
Φινλανδοί, που ήδη υπηρετούσαν, είχαν στολές και όπλα. Οι
υπόλοιποι που κλήθηκαν για τον
πόλεμο έπρεπε να αντεπεξέλθουν με δικό τους ρουχισμό, ο
οποίος για τους περισσότερους
δεν ήταν παρά ο κανονικός χειμερινός ιματισμός τους, με κάποια
διακριτικά που προστέθηκαν. Ο Ιωσήφ
Στάλιν δεν ήταν ευχαριστημένος με τα
αποτελέσματα της φινλανδικής εκστρατείας τον Δεκέμβριο.

Τα βρήκαν «σκούρα»
Στην αρχή του πολέμου, οι Σοβιετικοί
ανέμεναν ολοκληρωτική νίκη έναντι
των Φινλανδών μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο στρατιωτικός διοικητής της Περιφέρειας του Λένινγκραντ και διοικητής των δυνάμεων εισβολής, στρατηγός Κιρίλ Μερετσκόφ, ανέφερε ωστόσο στην αρχή των εχθροπραξιών:
«Το έδαφος των επερχόμενων επιχειρήσεων χωρίζεται από λίμνες, ποτάμια, βάλτους και είναι σχεδόν ολότελα καλυμμένο από δάση... Η ορθή
χρήση των δυνάμεών μας θα είναι δύσκολη υπόθεση».
Δεν υπήρχαν ασφαλτοστρωμένοι
δρόμοι και ακόμα και οι χαλικόδρομοι
ή οι χωματόδρομοι ήταν σπάνιοι. Το
μεγαλύτερο μέρος του εδάφους
απαρτιζόταν από αδιαπέραστα δάση
και βάλτους. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του κεραυνοβόλου πολέμου στη
Φινλανδία ήταν μια πολύ δύσκολη
επιχείρηση, γεγονός που, σε συσχέτιση με την αδυναμία του «Κόκκινου

Στρατού» να επιτύχει υψηλό βαθμό
τακτικής συνεργασίας και ανάπτυξης
πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο,
στοιχεία απαραίτητα για το blietzkrieg, επέφερε την αποτυχία εφαρμογής τέτοιων καινοτόμων τακτικών
στο φινλανδικό μέτωπο.

Έξαλλος ο Στάλιν
Στις πολεμικές συσκέψεις, ο Στάλιν
γινόταν έξαλλος με τους στρατηγούς
του, μιας και ο «Κόκκινος Στρατός» είχε
ταπεινωθεί.
Κατά την τρίτη εβδομάδα του πολέμου, η σοβιετική προπαγάνδα εργαζόταν σκληρά για να εξηγήσει τις αποτυχίες του σοβιετικού στρατού στον πληθυσμό – θεωρούσε υπεύθυνο το κακό
έδαφος και το σκληρό κλίμα.
Αν και οι Φινλανδοί αποπειράθηκαν
να διαπραγματευτούν εκ νέου με τη
Μόσχα με όλα τα μέσα κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Σοβιετικοί δεν
απάντησαν. Κατά τα μέσα Φεβρουαρί-

ου, έγινε σαφές ότι οι φινλανδικές δυνάμεις πλησίαζαν το όριο της εξάντλησης. Για τους Σοβιετικούς, οι απώλειες
ήταν μεγάλες. Η κατάσταση ήταν πηγή
πολιτικής ντροπής για το σοβιετικό καθεστώς και υπήρχε κίνδυνος αγγλογαλλικής παρέμβασης. Με την άνοιξη να
πλησιάζει, οι σοβιετικές δυνάμεις ρίσκαραν να κολλήσουν στα δάση.
Ο Φινλανδός ΥΠΕΞ Βέινε Τάνερ
έφτασε στη Στοκχόλμη στις 12 Φεβρουαρίου και διαπραγματεύθηκε
τους όρους της ειρήνης με τους Σοβιετικούς μέσω των Σουηδών. Έτσι,
οι Φινλανδοί πρότειναν εκεχειρία
στις 6 Μαρτίου.

Οι εκρηκτικές σχέσεις των
δύο χωρών, οι νεκροί, οι
συνέπειες και το «μάθημα»
που δεν πήραν οι Σοβιετικοί

ΤΟ ΘΕΜΑ
Οι εθελοντές
και οι απώλειες
Η Συνθήκη Ειρήνης της Μόσχας υπεγράφη στην
ομώνυμη πόλη στις 12 Μαρτίου 1940. Σύμφωνα με
τη Συνθήκη, η Φινλανδία παραχώρησε τμήμα της Καρελίας, ολόκληρο τον Ισθμό της Καρελίας και τη γη
βόρεια της Λίμνης Λάντογκα. Η περιοχή περιλάμβανε
την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Φινλανδίας, το
Βίμποργκ, μεγάλο μέρος του βιομηχανοποιημένου
μέρους της Φινλανδίας καθώς και περιοχές που βρίσκονταν ακόμη υπό την κατοχή του φινλανδικού
στρατού. Συνολικά, η Φινλανδία έχασε το 11% του
εδάφους της και το 30% των περιουσιακών στοιχείων της. Η Φινλανδία παραχώρησε μέρος της περιοχής Σάλλα, τη χερσόνησο Ρίμπατσι στη Θάλασσα
Μπάρεντς και τέσσερα νησιά στον Κόλπο της Φινλανδίας. Η χερσόνησος Χάνκο μισθώθηκε στη Σοβιετική
Ένωση ως στρατιωτική βάση για 30 χρόνια. Αμέσως
μετά τον πόλεμο, το Ελσίνκι ανακοίνωσε 19.576 νεκρούς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2005 από Φινλανδούς ιστορικούς, 25.904 άτομα σκοτώθηκαν ή
αγνοούνται και 43.557 τραυματίστηκαν στο πλευρό
των Φινλανδών κατά τον πόλεμο. Φινλανδοί και Ρώσοι ερευνητές εκτιμούν ότι υπήρχαν 800 με 1.100
Φινλανδοί αιχμάλωτοι πολέμου, από τους οποίους το
10 με 20% από αυτούς πέθανε.
• Η ΕΣΣΔ επαναπάτρισε 847 Φινλανδούς μετά τον
πόλεμο.
• Οι αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 957 πολίτες.
• Η Φινλανδία έχασε 20 με 30 τεθωρακισμένα και 62
αεροσκάφη.
• Ο επίσημος σοβιετικός αριθμός για τους θανάτους
τους είναι 48.745 νεκροί.
Πιο πρόσφατες ρώσικες εκτιμήσεις ποικίλλουν: Το
1990 ο Μιχαήλ Σεμίριαγκα δήλωσε 53.522 νεκρούς και ο Ν.Ι. Μπαρίσνικοφ 53.500. Το 1997 ο
Γκριγκόρι Κριβοσέγιεφ δήλωσε 126.875 νεκρούς
και αγνοούμενους, με συνολικές απώλειες που
φτάνουν τα 391.783 άτομα με 188.671 τραυματίες. Η παγκόσμια κοινή γνώμη ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ της Φινλανδίας.
• Η μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια ήρθε από τη γειτονική Σουηδία, η οποία παρείχε σχεδόν 8.760 εθελοντές κατά τον πόλεμο.
• Εθελοντές έφτασαν από την Ουγγαρία, την Ιταλία
και την Εσθονία.
• Συνολικά, η Φινλανδία δέχθηκε 12.000 εθελοντές,
από τους οποίους σκοτώθηκαν 50 κατά τον πόλεμο.

Λάθος η μη ουδετερότητα
Ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την επικείμενη υποψηφιότητα της Φινλανδίας για να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ. «Η συνομιλία υπήρξε άμεση και χωρίς
περιστροφές και διεξήχθη χωρίς εκνευρισμό. Θεωρήθηκε σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις»,
αναφέρει ο αρχηγός του φινλανδικού κράτους σε
ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Προεδρία.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν
υποστήριξε πως θα ήταν «λάθος» η εγκατάλειψη
της στρατιωτικής ουδετερότητας από την πλευρά
της Φινλανδίας. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε
πως το τέλος της παραδοσιακής πολιτικής της
στρατιωτικής ουδετερότητας θα ήταν ένα λάθος,
εφόσον δεν υπάρχει καμιά απειλή για την ασφάλεια
της Φινλανδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στέφανος Βλάχος
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ο έργο που έχει υλοποιηθεί αλλά
και αυτό που έχει σχεδιαστεί ανέπτυξε, μιλώντας στο «Π», ο δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Βλάχος, επισημαίνοντας ότι δεν «εξαντλείται» σε μια
τετραετία.

Τ

«Με τη συνέπεια και τη
συνεργασία των δημοτών
καταφέραμε να διαφυλάξουμε
το Ποικίλο Όρος. Όλοι μαζί και
φέτος συμμετέχουμε ενεργά και
προστατεύουμε το περιβάλλον
και το πράσινο της πόλης μας»

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Ολιστική ανάπλαση του εμβληματικού
χώρου του Θεάτρου Πέτρας. Τι περιλαμβάνει και τι αναμένεται να δώσει
στους πολίτες, μόλις ολοκληρωθεί;
Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης
του Θεάτρου Πέτρας αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών
και εγκαταστάσεων του Θεάτρου, την
περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση,
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία μικρών κτιριακών
κατασκευών, που θα φιλοξενούν δραστηριότητες συμπληρωματικές του θεάτρου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
επέμβασης, αντιμετωπίζονται η ανάγκη
διαμόρφωσης της εισόδου στον χώρο
και η οργάνωση της πορείας προς τα
δύο υπαίθρια θέατρα, η αντικατάσταση
ή ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων
(φουαγιέ, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής,
χώροι των καμαρινιών των ηθοποιών –
τα οποία βρίσκονται κάτω από την κεντρική διαμορφωμένη με σκυρόδεμα
κερκίδα– και άλλοι βοηθητικοί αποθηκευτικοί και ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι). Η αναβάθμιση του Θεάτρου θα
συντελέσει στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της αναγνωρισιμότητας του
«Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας»,καθώς
και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Πετρούπολης.
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους
τι συνέπειες έχει στον Δήμο Πετρούπολης;
Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους
αποτελεί μία δυσβάσταχτη συνθήκη για
τον Δήμο Πετρούπολης, όπως και για
τους υπόλοιπους δήμους της χώρας, καθώς δεν μας απασχολούν μόνο οι αυξήσεις ως προς την κατανάλωση ρεύματος, αλλά και ως προς τα κόστη ενέργειας των σχολείων, των δημοτικών μας κτιρίων και δομών, των καυσίμων του μηχανοκίνητου εξοπλισμού, αλλά και ως
προς τα κόστη της ύδρευσης και της
αποχέτευσης. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σχεδόν κατά 100%, προκαλώντας σοκ στα οικονομικά των δήμων, και
πολύ φοβάμαι πως αν δεν βρεθεί ουσια-

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022

Είναι στις προθέσεις σας να
διεκδικήσετε την επανεκλογή
σας το 2023;

«Ο σχεδιασμός μας
δεν εξαντλείται σε
μία μόνο τετραετία»
στική λύση, η κατάσταση θα χειροτερέψει και θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την
αδυναμία πληρωμής των οικονομικών
μας υποχρεώσεων.
Κάνοντας έναν απολογισμό, τι έχετε
πετύχει μέχρι σήμερα; Ποιοι είναι οι
στόχοι σας μέχρι το τέλος αυτής της
δημοτικής περιόδου;
Η δημοτική αρχή δημιούργησε όλες τις
προϋποθέσεις για να ενταχθεί ο δήμος
μας στο Πρόγραμμα «Τρίτσης» με μεγάλα
έργα για την πόλη, δίνοντας παράλληλα
πολύ μεγάλη βαρύτητα στη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών. Ένα πολύ
σημαντικό έργο που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου είναι οι
«Αναπλάσεις επτά πλατειών του Δήμου
Πετρούπολης» με επεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Επίσης, έχουν
προγραμματιστεί οι εργασίες αναβάθμισης, κατασκευής, επισκευής και συντήρησης του ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης, καθώς και οι διαδι-

κασίες «Αποκατάστασης του Παλαιού Καμινιού και Ανάπλασης του Περιβάλλοντος
χώρου». Ακόμη, δύο πολύ σημαντικά έργα, που θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών, είναι και η κατασκευή ενός σύγχρονου Δημαρχιακού Μεγάρου καθώς
και η κατασκευή του Δημοτικού Ωδείου.
Παράλληλα με τα παραπάνω, αναμένεται
να ξεκινήσει η ανάπλαση των πεζοδρομίων της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου, καθώς και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης
των δρόμων της πόλης, να τεθεί σε
εφαρμογή το τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), να ολοκληρωθεί το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), να ξεκινήσει η ανάπλαση
του Θεάτρου Πέτρας και η ανάπλαση του
Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου,
κ.ά. Το επόμενο μείζον θέμα είναι το ζήτημα του ΧΥΤΑ Φυλής. Η Δυτική Αθήνα
υποφέρει χρόνια από την παρουσία της
χωματερής στην περιοχή. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα
απομάκρυνσής της.

Η υπάρχουσα δημοτική αρχή θα
διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές
την ανανέωση της εμπιστοσύνης των
δημοτών και εγώ, ως πρώτος μεταξύ
ίσων, την επανεκλογή μου στη θέση
του δημάρχου. Ο σχεδιασμός μας δεν
εξαντλείται σε μία μόνο τετραετία. Οι
στόχοι που έχουμε θέσει είναι δύσκολοι και απαιτούν τη συνέχεια της προσπάθειάς μας. Το έργο των προηγούμενων δύο ετών, αλλά και όσα έχουμε
προγραμματίσει έως το 2023, αποτελούν τη στέρεη βάση για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ταχύτερους
ρυθμούς για την ανάπτυξη, την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του
δήμου και τη βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της πόλης μας.
Μέχρι σήμερα, πετύχαμε πολλά. Στα
χρόνια που έρχονται, μπορούμε και θα
πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Πόσο προετοιμασμένος είναι ο Δήμος Πετρούπολης για τα αντεπεξέλθει στην αντιπυρική περίοδο;
Ο Δήμος Πετρούπολης, εν όψει της
αντιπυρικής περιόδου, έχει ξεκινήσει
τις απαιτούμενες ενέργειες για την
πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών, προκειμένου να διασφαλίσει το
αστικό και περιαστικό πράσινο της πόλης μας. Στο πλαίσιο λοιπόν της έγκαιρης προετοιμασίας, προχωρήσαμε σε
προσλήψεις εποχιακού προσωπικού
πυρασφάλειας, για φυλάξεις, περιπολίες, αποψίλωση της ξηράς βλάστησης
και καθαρισμού του βουνού. Με τη συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα των
στελεχών της Πολιτικής Προστασίας
του δήμου μας και με τη συνέπεια και
συνεργασία των δημοτών και κατοίκων
της πόλης μας, καταφέραμε να διαφυλάξουμε τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας, το Ποικίλο Όρος.
Όλοι μαζί και φέτος συμμετέχουμε
ενεργά και προστατεύουμε το περιβάλλον και το πράσινο της πόλης μας.

Ανορθογραφίες
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Κορυφαίος Μητροπολίτης από την επαρχία, ο
οποίος είχε και στο παρελθόν ανοίξει περπατησιά για τη μελλοντική διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, φαίνεται το τελευταίο διάστημα
να κινείται και πάλι δραστήρια στο παρασκήνιο.
Οι σχετικές κινήσεις δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου,
ούτε όμως και από όλους «δελφίνους» για τον
θρόνο της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Η πλειοψηφία των Μητροπολιτών άλλωστε προέρχεται από την ομάδα Ιερωνύμου, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνατο, οι όποιες κινήσεις να παραμείνουν κρυφές,
παρά τον παρασκηνιακό χαρακτήρα τους.

Ο Ανδρουλάκης ψάχνει υποψηφίους
από… «πράσινες» οικογένειες

Υποψηφίους που να προέρχονται από παλαιές οικογένειες του ΠΑΣΟΚ, και να μπορούν έτσι να προσελκύσουν ψηφοφόρους, αναζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, έχουν αντι-δεξιά χαρακτηριστικά και δεν επιθυμούν να δουν μια πιθανή συνεργασία με τον Μητσοτάκη σε επίπεδο συγκυβέρνησης. Στις λίστες των εκλογών λοιπόν, θα
υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι με επώνυμο που… λέει
πολλά στους παλαιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Η «πόρτα» της ΝΔ
τον έστειλε στο ΠΑΣΟΚ

Οι αντοχές της Δούρου
στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ
Η πρόσφατη εκλογική διαδικασία
στον ΣΥΡΙΖΑ είχε ενδιαφέρον και
οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα,
πρωτίστως για τις εσωκομματικές
ισορροπίες και για το αποτύπωμα
που έχουν στην
εκλογική βάση
του κόμματος
συγκεκριμένα
στελέχη.
Για παράδειγμα,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που ηγείται ατύπως της
εσωκομματικής… γκρίνιας με αποδέκτη τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είχε το
πλασάρισμα το οποίο θα περίμενε
κανείς από τον μεγαλύτερο και περισσότερο αναγνωρίσιμο «δελφίνο»
του πρώην πρωθυπουργού. Εκείνη,
αντίθετα, που «έγραψε» ήταν η Ρένα
Δούρου. Η πρώην περιφερειάρχης
Αττικής σάρωσε σε ψήφους στο Λεκανοπέδιο, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει ισχυρές εφεδρείες στην κοινωνική και όχι μόνο στην κομματική
βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα συμπέρασμα
με… μέλλον, για τις εκλογές και το
πώς θα πλασαριστεί κάθε κορυφαίο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κέρδισε το στοίχημα
η Καϋμένου στην ΕΡΤ
Η Αλεξάνδρα Καϋμένου είναι από τα
πρόσωπα που δικαίωσαν τη διοίκηση
της ΕΡΤ, στην απόφασή της να επενδύσει στο δημοσιογραφικό αποτύπωμά της, αξιοποιώντας τη στη δημόσια
τηλεόραση. Η καλή δημοσιογράφος
με την ομάδα της, ειδικά μετά την
προσθήκη του έμπειρου Κώστα Λασκαράτου, έχει κερδίσει πόντους
στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας την παρεμβατικότητα της ΕΡΤ, σε μια εξαιρετικά απαιτητική ζώνη. Γι’ αυτό κυκλοφορούν και
φήμες περί περαιτέρω ουσιαστικής
αξιοποίησής της τη νέα τηλεοπτική
σεζόν, που θα έχει και έντονο άρωμα
πολιτικών εξελίξεων.

Ανασχηματισμός… χωρίς
τεχνοκράτες από Μητσοτάκη
επόμενος ανασχηματισμός θα είναι εκλογικός. Δεν θα αργήσει
και θα έχει χαρακτηριστικά…
σκουπίσματος. Αυτό τουλάχιστον λένε
όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες
από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ειδικά στον επίλογο της επίσκεψης του
Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες
Πολιτείες, της συνάντησης με τον Τζο
Μπάιντεν και της ομιλίας του στο Κογκρέσο.
Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αξιοποιήσει το επικοινωνιακό momentum, να
το διευρύνει και να το ενισχύσει. Ένας
ανασχηματισμός της κυβέρνησής του
θα είχε τα χαρακτηριστικά της διαμόρ-

Ο

φωσης ενός σχήματος μάχης, που θα
πάει τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Γι’ αυτό και θα περιλαμβάνει πολλούς βουλευτές, ώστε να κρατηθεί ζεστή η… ψυχολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας,
ενώ θα επιχειρηθεί να εκπροσωπηθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Το βέβαιο είναι ότι,
στον ανασχηματισμό που έρχεται, θα
υπάρξει… σκούπισμα τεχνοκρατών,
εξωκοινοβουλευτικών και στελεχών
που δεν έχουν γνώση της κοινωνικής
βάσης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς
προέρχονται από άλλους πολιτικούς και
ιδεολογικούς χώρους.

Απόφαση για αλλαγή του εκλογικού νόμου
Στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή
του εκλογικού νόμου φαίνεται να έχει καταλήξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα
με συνομιλητές του και με στελέχη της κυβέρνησης που αντιλαμβάνονται καλύτερα
και… γρηγορότερα πώς σκέφτεται και στη
συνέχεια πώς υλοποιεί τους στρατηγικούς
σχεδιασμούς του ο πρωθυπουργός. Το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου
έλαβε διαστάσεις τους προηγούμενους μήνες, καθώς αρκετοί ήταν υπέρ μιας τέτοιας

πρωτοβουλίας, ωστόσο έχει καταγραφεί
και σοβαρός αντίλογος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να λειτουργεί θεσμικά
και να μην επιθυμεί να αφήνει περιθώρια
για κριτική σε τέτοια ζητήματα. Στη στάθμιση που έχει γίνει λοιπόν, φαίνεται να επικρατεί η ανάγκη να διαμορφωθούν οι συνθήκες να κυβερνηθεί η χώρα και να εκφραστεί ανόθευτα η λαϊκή βούληση, χωρίς παζάρια, όπως θα καταγραφεί στις κάλπες
των επόμενων εκλογών.

Η απόφαση του Κώστα Χρυσόγονου να
συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής και τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει… ουρά. Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
είναι μια από τις περισσότερο «ηχηρές»
μεταγραφές του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής και με τις δημόσιες
παρεμβάσεις του επιχειρεί να τονώσει το
προφίλ του Νίκου Ανδρουλάκη και να ενισχύσει την παρέμβαση του δημόσιου λόγου και της πολιτικής επιχειρηματολογίας
της Χαριλάου Τρικούπη. Στα δημοσιογραφικά γραφεία ωστόσο, διακινήθηκε εσχάτως η πληροφορία ότι, πριν ολοκληρωθεί
ο «γάμος» Ανδρουλάκη - Χρυσόγονου, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί φίλοι του γνωστού καθηγητή είχαν διερευνήσει το έδαφος για «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρατία, με «ενδιάμεσο» πρώην στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ που αξιοποιείται στη σημερινή κυβέρνηση. Η συζήτηση δεν προχώρησε και
τη συνέχεια… τη γνωρίζουμε.

Εκτός πολιτικής
κορυφαίος υπουργός
Θεωρείται από τους κορυφαίους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, με
απευθείας «πρόσβαση» στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, παρόλο που το χαρτοφυλάκιό του δεν έχει τη βαρύτητα που «φωνάζει». Στα δημοσιογραφικά γραφεία οργιάζουν το τελευταίο διάστημα οι φήμες
ότι το συγκεκριμένο κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αλλάζει προσανατολισμό
και έχει δεύτερες σκέψεις για το αν θα
δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον στίβο
της πολιτικής, με υποψηφιότητα σε κάποια από τις εκλογές περιφέρειες της
χώρας, στις κάλπες των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Η υποψηφιότητά του
είχε θεωρηθεί δεδομένη το προηγούμενο διάστημα, εφόσον λοιπόν η βεβαιότητα αυτή αλλάξει, διαμορφώνονται καινούργιες ισορροπίες. Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν θα
επιλέξει την αποχώρηση από την πολιτική ή θα επιδιώξει την εξωκοινοβουλευτική αξιοποίησή του σε μια μετεκλογική
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωτακουστής
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Χωρίς
«Συμπαραστάτη»

Ποια έργα προωθούνται στις περιοχές
που επλήγησαν από τις φωτιές

νοιξε ο δρόμος για την άμεση εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων
ορεινής υδρονομίας από την Περιφέρεια Αττικής στις περιοχές Γερανείων, Βιλίων
και της Βαρυμπόμπης, Αφιδνών και Κρυονερίου αντίστοιχα, μετά τη υπογραφή των σχετικών τριών Προγραμματικών Συμβάσεων από
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Το εκτιμώμενο κόστος
των απαιτούμενων έργων στα ανάντη των
Ορεινών Όγκων, σύμφωνα και με το Γενικό
Σχέδιο που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια για
την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων, ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που
θα εξασφαλιστεί από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών. Μετά και την υπογραφή των
σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων, οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα τη διαδικασία
της δημοπράτησης των μελετών για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

A

Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κ. Σκρέκας, «σε συνεργασία με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε τη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την προσαρμογή
των δασικών μας οικοσυστημάτων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, καθώς είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε τα δάση μας,
τη φυσική μας κληρονομιά, και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές». Από την

πλευρά του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι
«προχωράμε στην υλοποίηση κρίσιμων έργων, τα οποία είναι μέρος της συνδρομής μας
στη συνολική προσπάθεια για την αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής. Είναι δεδομένη η βούλησή μας να συνδράμουμε τα αρμόδια υπουργεία και με έργα εκτός των αρμοδιοτήτων μας, προκειμένου να φτάσουμε στα
επιθυμητά αποτελέσματα».
Σημειώνεται πως, μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική το περασμένο καλοκαίρι και αποτέφρωσαν συνολικές εκτάσεις περίπου 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε
άμεσα στην κατάρτιση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Κινδύνων και πρότασης μελετών, έργων και επιτάχυνσης διαδικασιών για
τον συνολικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό των
περιοχών που επλήγησαν, και ιεράρχησε τα
έργα που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να αποφευχθούν νέες καταστροφικές
πλημμύρες στο μέλλον.

Γιατί ζητούν παράταση των συμβάσεων
Στην αναγκαιότητα και περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων των
εργαζομένων που προσελήφθησαν στους ΟΤΑ, για την κάλυψη των
έκτακτων αναγκών της πανδημίας, συνηγόρησαν Περιφέρεια και Δήμοι της Αττικής κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους Δημάρχους, κατόπιν πρωτοβουλίας του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη. Έτσι, μετά από ομόφωνη απόφαση, συμφωνήθηκε να ζητηθεί
από την Κυβέρνηση η δυνατότητα παράτασης των σχετικών συμβάσεων μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, όπως προβλέπει πρόσφατη ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του
υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται σε φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας μέχρι τα τέλη του χρόνου.
Παράλληλα, κατά τη σύσκεψη ο κ. Πατούλης υπογράμμισε και τη ση-

μασία μοριοδότησης σε όλους τους συμβασιούχους, προκειμένου να
μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής εμπειρίας που αποκόμισαν,
σε μελλοντικές προκηρύξεις για τη στελέχωση φορέων της Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προσωπικό.
Αμέσως μετά τη σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Αττικής απέστειλε
σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, με κοινοποίηση στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, με την
οποία ζητά να εφαρμοστεί κατ’ αναλογία και στους ΟΤΑ το άρθρο 3
του Ν. 4917/2022, σύμφωνα με το οποίο παρατείνονται οι συμβάσεις του υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού που προσελήφθη
σε φορείς του υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες της πανδημίας,
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα ανατολικά της Αθήνας, κυκλοφορεί έντονα πλέον ότι ο απερχόμενος δήμαρχος «έδωσε» ανεπίσημο δαχτυλίδι στον διάδοχο; Για να βοηθήσουμε, ο δήμαρχος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2023 κι ότι αφήνει «ανοιχτές τις διαδικασίες διαδοχής»… όμως η πρόσφατη ανακοίνωση υποψηφιότητας από αντιδήμαρχο, για πολλούς, «έδειξε» ότι ατύπως έχει χριστεί διάδοχος…

Θα χρηματοδοτούν

60% μη ικανοποιημένοι…

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της νομοθετικής τροπολογίας του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία οι ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθμού θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική… Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «οι δήμοι,
οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού
Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους».

Έξι στους 10 πολίτες, και για την ακρίβεια το 59,6%,
δηλώνουν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι
από το συνολικό έργο των δημάρχων και των δημοτικών αρχών, και μόλις το 36,5% είναι
πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι. Αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει από δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στην Ξάνθη, από τον
διευθυντή Ερευνών της εταιρείας
Ζαχαρία Ζούπη. Φυσικά, αυτή είναι μια γενική αρχή
για την οποία ο κάθε δήμαρχος μπορεί να κρίνει με
ποιον τρόπο τον αφορά…

Μια ακόμη προσπάθεια του δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά να εκλέξει «Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης» (κι όμως θεωρητικά υπάρχει ακόμη αυτός ο θεσμός) έπεσε στο κενό. Βλέπετε, για την εκλογή «Συμπαραστάτη» απαιτείται πλειοψηφία
3/5 στο Δημοτικό Συμβούλιο,
από την οποία απέχει πολύ η
παράταξη του δημάρχου. Έτσι,
ο εκλεκτός του δημάρχου
Γιώργος Κόκκας, με τις 10 ψήφους που απέσπασε, δεν κατάφερε να εκλεγεί… Στα αξιοσημείωτα όμως καταγράφεται και
η αδυναμία της «συνασπισμένης αντιπολίτευσης» να εκλέξει τον δικό της «εκλεκτό». Για
την ακρίβεια, τέσσερις από τις
παρατάξεις της αντιπολίτευσης που συνεργάζονται ενεργά
πρότειναν για τη θέση τον Γεράσιμο Χάρχαρο, αλλά δεν κατάφεραν να τον εκλέξουν, καθώς
δεν κατάφεραν να αποφύγουν
τις «διαρροές»… Το παράδοξο
είναι πως ο κ. Ζορμπάς εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την
οποία πανηγύρισε για την αποτυχία της αντιπολίτευσης σαν
να μην είχε αποτύχει και ο
ίδιος!

Εκπέμπουν SOS οι ΔΕΥΑ
Επανέρχονται με νέο SOS οι Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τους μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος
από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όπως επισημαίνουν, το
κόστος λειτουργίας τους έχει εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς
τιμές της ενέργειας, από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι
σήμερα, έχουν διπλασιασθεί και τα χρέη τους πολλαπλασιάζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία...Προς τούτο,
η ΕΔΕΥΑ ζητά από το 2020 τη μείωση του ΦΠΑ στο νερό
από 13% στο 6%, θεωρώντας ότι θα έδινε μεγάλη ανάσα
στους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από ένα πρωτοφανές
κύμα ακρίβειας.

Ωτακουστής
Συνέδριο
με καινοτομίες
για τους ΟΤΑ
Έπεσε η αυλαία του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε
η Ένωση Γενικών Γραμματέων
«Κλεισθένης» στην Ξάνθη. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Μιχάλης
Χρηστάκης, αποτιμώντας τη
διοργάνωση, τόνισε ότι σημειώθηκαν αρκετές καινοτομίες, με
πρώτη τις Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις για τις Προσωπικές
και Κοινωνικές Δεξιότητες των
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Προσομοιώσεις
που πραγματοποιήθηκαν στην
ίδια ενότητα, για κομβικά ζητήματα Οικονομικής Επιτροπής,
που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από τους συνέδρους. Ακόμη,
ο κ. Χρηστάκης επεσήμανε πως
για την επιτυχία του Συνεδρίου
υπήρξε στενή συνεργασία με το
υπουργείο Εσωτερικών, ενώ σημείωσε ότι, για το επόμενο Συνέδριο, οι εκπρόσωποι του Τύπου
και των ΜΜΕ, σε θεσμικό επίπεδο, θα είναι εταίροι.

Μαζικές
παραιτήσεις
Πολιτικός σεισμός στη διοίκηση
της δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας
Κεχαγιά από τις μαζικές παραιτήσεις
στον, πολύ ευαίσθητο για την πόλη,
τομέα Πολιτικής Προστασίας. Την αρχή έκανε η αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας Αναστασία Κοσμοπούλου, υποβάλλοντας την παραίτησή
της, και ακολούθησαν η μέχρι πρότινος υπεύθυνη του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) Κέλλυ Διακομανώλη, ο
υπεύθυνος εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ζούνης
και ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ξανθάκος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, αφορμή για τις παραιτήσεις φαίνεται να ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον του
δημαρχείου πριν από μερικές μέρες,
όμως η ουσία της ρήξης φαίνεται να
ήταν η απόπειρα «καπελώματος» της
Πολιτικής Προστασίας από τη δήμαρχο, καθώς είχε συντάξει δικό της
ολοκληρωμένο σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας για τη φετινή αντιπυρική
περίοδο, παραβλέποντας αυτό της
Υπηρεσίας(!). Το θέμα έχει όμως και
ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, από
τη στιγμή που η παραιτηθείς αντιδήμαρχος είναι η σύζυγος του πρώην
δημάρχου Πεντέλης και Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλη
Γραφάκου, που, κατά τις καταγγελίες
της αντιπολίτευσης, είναι ο βασικός
υποστηρικτής της δημάρχου…

«Ξεπουλά» υπηρεσίες
Έντονη είναι η αντίδραση τόσο των εργαζομένων όσο και της
αντιπολίτευσης στον
Δήμο Αμαρουσίου, με
την απόφαση του δημάρχου Θόδωρου Αμπατζόγλου να αναθέσει
σε ιδιωτική εταιρεία τη
διαχείριση του πρασίνου της πόλης. Με
αφορμή την πρόσφατη
συζήτηση που έγινε
εκτός ημερήσιας διάταξης στην Οικονομική
Επιτροπή, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για
«νέο ξεπούλημα» και
προαναγγέλλουν δυναμικές αντιδράσεις. Για την ακρίβεια,
υποστηρίζουν ότι «η δημοτική αρχή επικαλούμενη την αδυναμία της Υπηρεσίας Πρασίνου λόγω έλλειψης προσωπικού,
την οποία έχει προκαλέσει η ίδια, προχωρά στην εκποίηση
της Υπηρεσίας Πρασίνου σε εργολάβους με τις διαδικασίες
του ανοιχτού διαγωνισμού». Ακόμη καταγγέλλουν ότι για μια
ακόμη φορά ο δήμαρχος επιχειρεί να αποφύγει τη συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιχειρεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις για την πόλη στην Οικονομική Επιτροπή, και μάλιστα… εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Αποτελεσματικά τα εξώδικα
Τα πρώτα οφέλη του καταμετρά ο Δήμος Καλλιθέας από την αποστολή των εξωδίκων προς τις τρεις ιδιωτικές εταιρείες παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό, γιατί ήδη εισέπραξε από τα οφειλόμενα ποσά πάνω από 580.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημοτικά τέλη καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο
του 2020 έως και τον Δεκέμβριο του 2021. Θυμίζουμε ότι τα εξώδικα απεστάλησαν ύστερα από απόφαση του δημάρχου Καλλιθέας
Δημήτρη Κάρναβου, απαιτώντας την άμεση καταβολή των οφειλών
από τους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας, που παρανόμως εφαρμόζουν την τακτική παρακράτησης με πολύμηνη καθυστέρηση. Μάλιστα, οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν να παρακολουθούν και
να ελέγχουν την έγκαιρη απόδοση των χρημάτων που έχουν εισπράξει οι εταιρείες ενέργειας από τους λογαριασμούς των δημοτών,
ώστε να υπάρξουν ανάλογες ενέργειες.

Χαμός για τις κάμερες
Στο στόχαστρο μαθητών, γονέων και καθηγητών βρέθηκε και πάλι
η δημοτική αρχή Ζωγράφου λόγω της απόφασης της Σχολικής Επιτροπής να εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης σε γυμνάσιο και
λύκειο της πόλης. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από μαθητές, ακολούθησαν οι γονείς και οι καθηγητές, οι οποίοι μάλιστα με ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι «τα σχολεία δεν είναι ούτε φυλακές,
ούτε τα άθλια ριάλιτι των ΜΜΕ» και καλούν τη δημοτική αρχή να
απομακρύνει τις κάμερες, «προκειμένου να πάμε απρόσκοπτα στο
τέλος των μαθημάτων και των εξετάσεων…». Θυμίζουμε ότι παρόμοιο θέμα είχε δημιουργηθεί και πριν από λίγο καιρό, όταν είχε γίνει
απόπειρα να μπουν κάμερες σε άλλα σχολεία της πόλης, χωρίς να
προχωρήσει τελικά λόγω των αντιδράσεων…

Ποιος δήμος της Αττικής, προς τα βορειοανατολικά της Αθήνας, διεκδικεί τα πρωτεία σε γραφειοκρατία και έλλειψη οργάνωσης; Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν όταν έγινε ο «κακός χαμός» στο
Δημαρχείο λόγω συνωστισμού πολιτών-γονέων που ήθελαν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε πρόγραμμα του δήμου… Κι αυτό, γιατί την ώρα που γειτονικοί δήμοι διαφημίζουν την πλήρη ένταξή τους
στο gov.gr, στον εκεί εξακολουθούν να γίνονται αιτήσεις με χαρτί, μολύβι και γραφειοκρατία!

Καταγγέλλει αλλά… εφαρμόζει
Στο στόχαστρο εργαζομένων αλλά και μερίδας της αντιπολίτευσης βρέθηκε ο Συριζαίος δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, ο οποίο κατηγορείται ότι άλλα λέει κι άλλα κάνει… Συγκεκριμένα τον καταγγέλλουν ότι, ενώ ο ίδιος έχει καταδικάσει
τους νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για τις εργασιακές σχέσεις, έρχεται να
υπερθεματίσει και τους εφαρμόσει. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι αρχικά προχώρησε στην πρόσληψη δύο εργαζομένων από εταιρεία για το κυλικείο και το ανθοπωλείο του νεκροταφείου και τώρα προχωρά στην πρόσληψη και εργατών μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχει διαφωνήσει η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων με τις συγκεκριμένες τακτικές και ότι η σχετική πρόταση του δημάρχου μειοψήφησε… Καλούν λοιπόν τον δήμαρχο να ξεκαθαρίσει πως μπορεί να
συνδυάζει τις «αριστερές» θέσεις του με τις «νεοφιλελευθερες» πρακτικές του.

Ο αγώνας συνεχίζεται
Δεν το βάζει κάτω ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου στο θέμα
της διεκδίκησης, για λογαριασμό του Δήμου, του κτιρίου του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο. Πριν από μερικές μέρες οργάνωσε,
μαζί με τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του
δήμου, μια ακόμη δυναμική κινητοποίηση
στον χώρο του πρώην ΕΟΜΜΕΧ, ενάντια
στην εκποίηση του εν λόγω ακινήτου από

το ΤΑΙΠΕΔ και υπέρ της παραχώρησής του
στον δήμο. Αυτήν τη φορά η κινητοποίηση
δεν είχε μόνο συνθήματα αλλά περιελάμβανε και μουσικό πρόγραμμα για να σταλεί εμπράκτως το μήνυμα για τον χαρακτήρα που θέλουν να δώσουν στον χώρο.
Όπως φαίνεται, διοίκηση και φορείς του
δήμου θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέχρι να πετύχουν τον στόχο τους.

Οριστικά εκτός
επιτήρησης
Κι επίσημα πλέον ο Δήμος Σαλαμίνας
σταματά να θεωρείται χρεοκοπημένος,
καθώς εγκρίθηκε πλέον ο προϋπολογισμός του 2022 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο πρώτος που δεν
έχει επιβληθεί από το Οικονομικό Παρατηρητήριο μετά από χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος είχε προαναγγείλει τη θετική αυτή
εξέλιξη από την αρχή του χρόνου, όταν
ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως χρειάστηκε να
περιμένει και την απόφαση της Αποκεντρωμένης. Κι αυτό, γιατί είχε προηγηθεί προσφυγή της πρώην δημάρχου Ισιδώρας Νάννου, που ζητούσε την ακύρωση της απόφασής του που ενέκρινε
τον προϋπολογισμό. Ωστόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την προσφυγή, οπότε ο δήμαρχος μπορεί να
πανηγυρίζει ότι οδήγησε τον δήμο σε
οριστική έξοδο από το καθεστώς οικονομικής επιτήρησης.

Δίκτυο
Από τον,,, Δικτυωμένο

Οι αναλυτές του Πενταγώνου βλέπουν ένταση

Όψιμοι αντι-Αμερικάνοι

Αναλυτές του αμερικανικού Πενταγώνου, στην τριμηνιαία έκθεσή τους,
προειδοποιούν ότι έως τις εκλογές του 2023 υπάρχει ισχυρή πιθανότητα πολιτικής και στρατιωτικής κινητικότητας της Αγκύρας σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, είναι δύσκολη η ανατροπή των
στοιχείων των δημοσκοπήσεων που προβλέπουν ήττα της κυβερνητικής
συμμαχίας ΑΚP-MHP. Όπως τονίζουν, μόνο ένα απρόοπτο στρατιωτικό γεγονός θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση των ποσοστών του Ερντογάν.
Στην τουρκική πρωτεύουσα υπάρχει κλίμα νευρικότητας, καθώς παρατηρούν ότι η Ελλάδα προμηθεύεται και ήδη παραλαμβάνει τα γαλλικά μαχητικά
Rafale, και προχωρεί κανονικά το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού των μαχητικών F-16 στο επίπεδο Viper. Στο συμπέρασμά τους προβλέπουν ένταση
από τον Ερντογάν.

Κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζε κάποια ένσταση ή διαφωνία με την
ατζέντα των ΗΠΑ –όπως και το «όχι»
στη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής
συνεργασίας–, ο Αλέξης Τσίπρας και
οι συν αυτώ είχαν τη βεβαιότητα ότι η
στάση αυτή δεν θα δημιουργούσε καμία σκιά στη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την
αμερικανική πρεσβεία. Εξάλλου, ο
Τζέφρι Πάιατ, ο απελθών πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα, έχει συνεργαστεί στενά με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πανστρατιά στη ΝΔ
Μετά τη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής, έγινε μία κρίσιμη και εκτεταμένη σύσκεψη στα γραφεία της ΝΔ από στελέχη του
Μαξίμου, του κόμματος αλλά και του Γραφείου Τύπου υπό την εντολή του πρωθυπουργού. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα, ακόμα και στα τέλη Μαΐου, να δημιουργηθούν μεικτά
κλιμάκια υπουργών - βουλευτών αλλά και απλών κομματικών στελεχών προκειμένου να εξορμήσουν σε όλη την Περιφέρεια. Ο σκοπός
αυτών των εξορμήσεων θα είναι να προωθηθεί το κυβερνητικό έργο
αλλά και οι αλλαγές που έχουν γίνει στην οικονομία, την κοινωνία
και τη Δημόσια Διοίκηση. Κάθε υπουργός θα συνοδεύεται από τους
τοπικούς βουλευτές του κάθε νομού και θα κάνει αναδρομή στο έργο
του όλο αυτό το διάστημα.

Επιστράτευσαν
«ντελάληδες»
«Προκάτ » αγανακτισμένους επιστρατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπας και αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά δεν έχουν
καν την έμπνευση να βρουν άγνωστα και άφθαρτα πρόσωπα, επενδύοντας έτσι σε κομματικά στελέχη.
Κάπως έτσι σκέφτηκαν πως καλό
θα ήταν κατά την περιοδεία στα Χανιά να κατεβάσουν στους δρόμους
υποψήφιους
βουλευτικών
και αυτοδιοικητικών εκλογών, κομματικά στελέχη,
φίλους και
συγγενείς, με
εντολή να
βγάλουν τον
κόσμο από τα μαγαζιά για να χαιρετήσουν τον Τσίπρα. Έλα όμως που
στο κυβερνών κόμμα αρχίζουν και
ψάχνουν όλες τις περιοδείες και
τους αγανακτισμένους… Κάποιοι
λένε ότι θα πέσει γέλιο. Επίσης
ετοιμάζονται πολλές συνεντεύξεις
της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες θα ερμηνεύουν το
αποτέλεσμα της εκλογής προέδρου. Μύλος…

Λοβέρδος: «”Ναι” στη... νατοϊκή Φινλανδία»
Στη Βουλή της Εσθονίας και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και
Ασφάλειας βρήκε τον Ανδρέα Λοβέρδο η ανακοίνωση της πρόθεσης
της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αμέσως, με τον πρώην υπουργό
του ΠΑΣΟΚ να γίνεται μάρτυς χειροκροτημάτων ενθουσιασμού από την
πλευρά βουλευτών από 12 κράτη-μέλη, καθώς και Σουηδούς και Φινλανδούς βουλευτές, και μάλιστα ανθρώπων που ανήκουν σε ευρύτατο
κομματικό φάσμα. «Η οικογένεια των κρατών της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας καλωσορίζει την πρόθεση της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», έγραψε αργότερα ο κ. Λοβέρδος, περιγράφοντας τους Φινλανδούς ως ένα δημοκρατικό έθνος που έχει αποδείξει με αγώνες και με το αίμα του την προσήλωσή του
Ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην
στις αξίες της δημοκρατίας,
Αθήνα, Τζωρτζ Τσούνης, είναι πνευματιτης εθνικής ανεξαρτησίας
κό «παιδί» του πάτερ Alex Karloutsos.
και της ανοικτής κοινωνίας.
Ενός κληρικού στην Αμερική, με μεγάλη επιρροή στους Δημοκρατικούς, στην οικογένεια Μπάιντεν, και όχι μόνο.
Ένα βήμα πριν από την επίσημη επιστροφή του στη ΝΔ είναι ο πρώην
υπουργός, Γιώργος Βουλγαράκης. Ο συγκεκριμένος, που από πολύ νωρίς είχε προνομιακές σχέσεις με όλη την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει φροντίσει να στηρίξει από την πρώτη στιγμή στο
Δημοτικό Συμβούλιο τον Κώστα Μπακογιάννη και επί της ουσίας συμπεριφέρεται ως εάν να ανήκει στην πλειοψηφία – καίτοι κατέβηκε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Πάντως, όσο κι αν ο
πρωθυπουργός φέρεται θετικός για την επιστροφή του Βουλγαράκη στη
ΝΔ και στα ψηφοδέλτιά της, μένει να φανεί πώς θα γίνει αυτό. Ο Βουλγαράκης παραδοσιακά κατέβαινε στην Α’ Αθηνών και τώρα εκεί υπάρχει
υπερπληθώρα ενδιαφερομένων .

Πνευματικό
«παιδί»

Επιστρέφει στη ΝΔ
ο πρώην υπουργός;
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Στο λεπτ
Σηματωροί οι HΠΑ
Το επιτυχημένο ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
σηματοδοτεί την έναρξη ενός δυναμικού κύκλου διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων,
με προτεραιότητα την Ενέργεια. Από κει και
πέρα, είναι γνωστό το ενδιαφέρον για τους
κλάδους των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας, καθώς και του τουριστικού real
estate. Το «κλειδί» των εξελίξεων βρίσκεται
στα χέρια των Αμερικανών, καθώς μια πιο...
μαζική «εισβολή» στην ελληνική οικονομία
και γενικά στην περιοχή θα δώσει το μήνυμα
στον... ενοχλητικό γείτονα, την Τουρκία, ώστε
να... μαζευτεί. Σίγουρα, κάτι τέτοιο είναι λίγο... δύσκολο για τον Ερντογάν (για όσο ακόμη βρίσκεται στην εξουσία), ωστόσο μια πιο
έντονη αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα
θα αποτελέσει οδηγό για πολλές άλλες επενδύσεις από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες.
Γιατί, όπως συμβαίνει πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι Αμερικανοί μπαίνουν μπροστά, τότε οι υπόλοιποι ακολουθούν...

Δύσκολα τα πράγματα...
Η εικόνα του προϋπολογισμού στο α’ τετράμηνο είναι καλύτερη από αυτήν που περίμεναν
στο υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο βλέπουν
ότι τους επόμενους μήνες τα πράγματα μπορεί
να εξελιχθούν πολύ χειρότερα, σε σχέση με
τους στόχους που έχουν τεθεί. Το μικρότερο
έλλειμμα του προϋπολογισμού στο α’ τετράμηνο, κατά 1,6 δισ. ευρώ, ανοίγει την... όρεξη
για παροχές, ωστόσο, από το υπουργείο Οικονομικών, δεν θέλουν ούτε να συζητούν το ενδεχόμενο για... ανοίγματα. Οι κεντρικές τράπεζες προειδοποιούν με ύφεση στην Ευρώπη,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εαρινής έκθεσης προβλέψεων, έκρουσε τον κώδωνα του
κινδύνου για το ελληνικό χρέος και στο υπουργείο κρατάνε πολύ μικρό καλάθι...

«Πετάει» ο τουρισμός
Με βάση το κλείσιμο του Απριλίου, αλλά
και την εικόνα των αφίξεων κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος μηνός, φαίνεται ότι είμαστε
πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019. Αυτό σημαίνει ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ένα σημαντικό στήριγμα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του φετινού
προϋπολογισμού. Με τη δυναμική που έχει ο
τουρισμός, το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου
αναμένεται να υπάρξουν πολύ ευχάριστες ειδήσεις και, αν βοηθήσει και το γενικότερο κλίμα, θα διατηρηθεί η ισχυρή δυναμική των
επενδύσεων και των εξαγωγών. Ωστόσο, η
μεγάλη πληγή της ενέργειας και το... φρενάρισμα της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να ακυρώσουν σε μεγάλο βαθμό τα αναμενόμενα οφέλη της φετινής τουριστικής περιόδου, μέσα στον προσεχή χειμώνα.

Πειραϊκά
Από τον Νίκο Κουφάκο

Eνεργειακή κρίση
και επιχειρήσεις

Περίπου 12 δισ. ευρώ. θα κοστίσει το ενεργειακό κόστος στη
χώρα μας, εκτίμησε ο πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. Ωστόσο, όπως
πρόσθεσε, σε επίπεδο αποφάσεων μέχρι και σήμερα δεν σημειώθηκε πρόοδος στην άμεση δημιουργία ασπίδας προστασίας
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από τις πολεμικές
πληθωριστικές πιέσεις, αφού οι
παρεμβάσεις θα εξεταστούν περαιτέρω από την ΕΕ και, ως συνήθως, «εν ευθέτω χρόνω». Ο ίδιος
προτείνει στην ενεργειακή κρίση
τη λύση «3Α»: Αυτοπαραγωγή,
Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση
για τις επιχειρήσεις με χρηματοδότηση μέσω κονδυλίων της πράσινης μετάβασης, αλλά και επιδότηση των υποδομών αποθήκευσης, που είναι το ακριβότερο
σκέλος μιας επένδυσης «3Α».

Εκδήλωση μνήμης
για τη Γενοκτονία

Μετρό στον Πειραιά: Πότε
οι συρμοί θα πιάσουν λιμάνι

την τελική ευθεία φαίνεται ότι
βρίσκεται η ολοκλήρωση της
επέκτασης της Γραμμής 3 του
μετρό, από τη Νίκαια μέχρι το λιμάνι
του Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο.
Οι τρεις σταθμοί του μετρό, «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο», αναμένεται να λειτουργήσουν
ίσως και μέσα στο καλοκαίρι, με τον
νέο τερματικό σταθμό να παίζει και τον
ρόλο αρχαιολογικού μουσείου.

Σ

Ο υπό ολοκλήρωση σταθμός
Μετρό «Πειραιάς» της Γραμμής 3, με
τη λειτουργία του, θα δημιουργήσει
έναν κόμβο που σε απόσταση 150 μέτρων θα συνδυάζει όλα τα διαθέσιμα
μέσα μεταφοράς: Δύο γραμμές μετρό,
λεωφορειακές και γραμμές τρόλεϊ,
απέναντι τα πλοία της ακτοπλοΐας, στα
100 μέτρα τον τερματικό σταθμό του
προαστιακού και στα 150 μέτρα τον
τερματικό σταθμό του τραμ.
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Τα λεφτά
δεν έφτασαν
για όλους...
Στις 479 έφτασαν οι συμμετοχές στο πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά για την ενίσχυση
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία.
Ωστόσο, δεν έλειψαν τα παράπονα από επαγγελματίες, κυρίως μικρών επιχειρήσεων, καθώς έμειναν εκτός σχεδόν τα
δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των 1.390 αιτήσεων από
την οικονομική ενίσχυση του
προγράμματος, προϋπολογισμού ύψους 7 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά κυμαίνονται από
1.500 έως 20.000 ευρώ και
αναμένεται να εκταμιευθούν
μέσα στον Ιούνιο, αν και τα λεφτά δεν έφτασαν για όλους
όσοι έκαναν αίτηση για χρηματοδότηση, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, στον Δήμο Πειραιά...

«Καίνε»
την ακτοπλοΐα
τα καύσιμα

Επιστρέφουν δυναμικά τα «Ποσειδώνια»
Εκδήλωση τιμής και μνήμης με
αφορμή τη συμπλήρωση 103
ετών από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Γενοκτονίας, «Πυρρίχιο Πέταγμα», στην
Πλατεία Αλεξάνδρας.
Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδος & Νήσων της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά διοργάνωσαν ένα
μουσικό - αφηγηματικό δρώμενο
τιμής και μνήμης στους αδικοχαμένους προγόνους μας, Έλληνες του Πόντου, σε κείμενα,
καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία του Ηλία Υφαντίδη.

Μήνυμα εν όψει των «Ποσειδωνίων 2022» και
της ισχυρής θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια
ναυτιλιακή βιομηχανία έστειλε η πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού,
τονίζοντας πως η ελληνόκτητη ναυτιλία μας διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 21% του παγκόσμιου
στόλου και το 59% του ευρωπαϊκού. Ειδικότερα,
ελέγχει το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην

ξηρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Επίσης υπογραμμίζει ότι η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών δεσμεύεται ότι η ελληνική ναυτιλία,
ως παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου, θα βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετηθούν βιώσιμες πολιτικές προς όφελος της
αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του πλανήτη και της εύρυθμης λειτουργίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος.

Χρονιά-ρεκόρ το 2022 για την κρουαζιέρα
To 2022 θα είναι χρονιάρεκόρ για τον τουρισμό
κρουαζιέρας, καθώς έχουν
προγραμματιστεί 700 προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια.Αυτό τόνισε ο υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης

Πλακιωτάκης, επισημαίνοντας πως είναι ενθαρρυντικά
τα πρώτα μηνύματα για τη
φετινή τουριστική σεζόν.
Ήδη, τους πρώτους μήνες
του 2022 το ακτοπλοϊκό μεταφορικό έργο των επιβατών
ήταν περίπου στο 80% του

2019, ενώ οι προοπτικές για
τους επόμενους μήνες δείχνουν ότι θα φτάσει στα επίπεδα προ πανδημίας, με δεδομένο πως οι προκρατήσεις
για το τρίτο τρίμηνο του
έτους κινούνται κοντά στις
αντίστοιχες του 2019.

«Θηλιά» για την ακτοπλοΐα αποτελεί η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων, που έχει
υποχρεώσει τις εταιρείες να
προχωρήσουν σε απανωτές αυξήσεις των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος καυσίμων σε
κανονικές περιόδους αποτελούσε το 30%-35% των λειτουργικών δαπανών των πλοίων κατά
μέσο όρο. Με τις αυξήσεις των
τιμών των καυσίμων, αρχής γενομένης από το τέταρτο τρίμηνο
του 2021 και όλο το 2022, έχει
φτάσει σε σημείο σήμερα να είναι υπερδιπλάσιες από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εκτοξεύοντας το κόστος καυσίμων
στο 60%-70% των λειτουργικών
δαπανών των πλοίων.

Μακεδονία
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Από τον Δημήτρη Δραγώγια

Η «αποκαθήλωση» των πρώτων
σε σταυρούς συμβούλων
Πρώτα εκδιώχθηκε από τον Δ.
Θεσσαλονίκης ο Δρόσος Τσαβλής λόγω της γνωστής υπόθεσης εμβολιασμού του. Τώρα ήταν
η σειρά του Γιώργου Αβαρλή ο
οποίος κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία
και εκβίαση! Και οι δύο ήταν
πρώτος και δεύτερος σε σταυρούς στην παράταξη Ζέρβα. Τρίτη –για την ιστορία– ήταν η σημερινή αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Μαρία Καραγιάννη.

Η Μαρία και η… ενέργεια
Μπορεί η συζήτηση γύρω από την υποψηφιότητα της Μαρίας Σπυράκη στην Α’ Θεσσαλονίκης να θεωρείται «κλειδωμένη», ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.
Όχι ότι η νυν ευρωβουλευτής
δεν ενδιαφέρεται για την ιδιαίτερη πόλη της ή δεν θα ήθελε να
προσφέρει από την κεντρική πολιτική σκηνή σ’ αυτήν. Αλλά,
πρώτον, κουβέντα ουσιαστική –
ακόμη τουλάχιστον– σε επίπεδο
πρωθυπουργικό για αυτήν καθ’
αυτήν την υποψηφιότητά της δεν
έχει υπάρξει. Οι όποιες συζητήσεις μεταξύ πρωθυπουργού και ευρωβουλευτού αφορούν
θέματα της αρμοδιότητάς της που είναι το ενεργειακό. Με
ιδιαίτερη ενεργοποίησή της στις επιτροπές της Κομισιόν,
όπου ουσιαστικά λαμβάνονται και οι αποφάσεις για τα πρόσθετα μέτρα στήριξης της ενεργειακής κρίσης.

Το γεύμα της
παγκόσμιας
ηγεσίας της Pfizer
στη Θεσσαλονίκη
Το τραπέζι σε όλη την παγκόσμια
ηγεσία της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο, έκανε ο πρόεδρος και CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
οποίος έκανε και τη σχετική
ανάρτηση στο Facebook, ο υφυπουργός Εσωτερικών Σταύρος
Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας και ο πρύτανης του ΑΠΘ
Νίκος Παπαϊωάννου. Μάλιστα ο
κ. Γεωργιάδης συνόδευσε την
ανάρτησή του με αρκετές φωτογραφίας γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Άλμπερτ Μπουρλά μάς
κάλεσε μαζί με όλη την παγκόσμια ηγεσία της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Η επένδυσή τους εκεί
μεγαλώνει, έφτασε ήδη τις 700
θέσεις εργασίας και εξακολουθεί να μεγαλώνει. Τον ευχαριστώ για τα θερμά του λόγια και
για το πώς συνέβαλα για να
πραγματοποιηθεί».

Η εκτίμηση του Μεϊμαράκη
Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και
επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στη Σπυράκη, κάτι που το επισήμανε και δημοσίως στη διάρκεια δηλώσεών του για την ενεργειακή κρίση και
τις παρεμβάσεις της ΕΕ. Για να επανέλθουμε στο θέμα των εκλογών
όμως, η Μαρία Σπυράκη έχει άλλα δυο χρόνια θητεία στην Ευρωβουλή με αρκετό έργο μπροστά της, όσο η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να μας απασχολεί, κάτι που είναι παραπάνω από βέβαιο για
αρκετό καιρό ακόμη.

Μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βρυξελλών
Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή το Μαξίμου θέλει να «ανακατέψει» την τράπουλα στην Α’ Θεσσαλονίκης, ίσως το θέμα να το δούμε
κατά την προκήρυξη των εκλογών. Μέχρι τότε, η Μαρία είναι υποχρεωμένη να ταλαντεύεται σε «δυο βάρκες» μεταξύ Βρυξελλών και Θεσσαλονίκης, καθώς στη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού δεν θα είναι καθόλου απίθανη μια αιφνίδια προκήρυξη. Κι επειδή ακούστηκε
το όνομα της ευρωβουλευτού ακόμη και για πιθανή εμπλοκή της
στην Αυτοδιοίκηση, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το ενδεχόμενο
δεν υφίσταται – η αυτοδιοίκηση δεν είναι στα σχέδια της Σπυράκη,
παρά μόνο το Κοινοβούλιο. Ευρωπαϊκό ή ελληνικό.

Συνάντηση
Δημητριάδη - Πέτσα
για τα αδέσποτα
Με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, θα
συναντηθεί τις επόμενες ημέρες ο Σωκράτης Δημητριάδης. Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βρεθεί στην
Αθήνα προκειμένου να θέσει
στο τραπέζι ζητήματα για τα
αδέσποτα ζώα, τη διαχείρισή
τους, καθώς επίσης και θέματα αστεγίας.
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Η επανεμφάνιση
του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολλά ερωτήματα προκαλεί η
δεύτερη εμφάνιση του πρώην
Επιτρόπου της ΕΕ και πρώην
υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη
Αβραμόπουλου στην Κεντρική
Μακεδονία. Σε κάτι λιγότερο
λοιπόν από έναν μήνα και συγκεκριμένα αύριο, Κυριακή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος
Καράογλου μαζί με τη ΔΗΜΤΟ Πυλαία-Χορτιάτη, με θέμα
«Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το ντόμινο των εξελίξεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Μαζί και ο Χατζηβασιλείου
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Σταύρου Κουγιουμτζή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στις 7:00
το απόγευμα, ενώ μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο βουλευτής της ΝΔ του Νομού Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου (ο
οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και συνομίλησε ξανά για
τα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη και την Ανατολική
Μεσόγειο με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Νάνσι Πελόζι και τον φιλέλληνα Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ), αλλά και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Μιχαήλ Κωσταράκος.

Η προσωπική φιλία του Καράογλου
με τον πρώην Επίτροπο
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης και ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Λάμπρος Γατσόρης. Πάντως, σε ανάλογη εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΔΕΕΠ της ΝΔ του Κιλκίς, το «παρών» έδωσε ο
Θεόδωρος Καράογλου ο οποίος διατηρεί εξαιρετική προσωπική σχέση με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχουν
υπηρετήσει μαζί στα βουλευτικά έδρανα και τους συνδέει
μια αυθεντική φιλία. Ωστόσο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό του βήμα, καθώς τελευταία φορά που τον είδαμε στη
Θεσσαλονίκη ήταν πριν από τρία χρόνια περίπου.

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ Κεντρικής Μακεδονίας:
Τα 34 μέλη που εκλέγονται
Κυριαρχία των προεδρικών και των βουλευτών καταγράφηκε στις κάλπες της προηγούμενης Κυριακής στην
Κεντρική Μακεδονία για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Αυτοί που εκλέγονται είναι οι:
Θεοδώρα Τζάκρη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Σωκράτης Φάμελλος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Κώστας Αμπατζάς,
Κυριακή Μάλαμα, Χρήστος Δουίτσης, Θοδωρής Μπαλτάς, Αντώνης Ελευθεριάδης, Χάρης Τσιόκας, Κώστας
Καλδάρας, Αναστάσιος Τρελόπουλος, Αθανάσιος Γκούνας, Γιάννης Μυλόπουλος, Χρήστος Ρόκος, Δημήτρης Δημητριάδης, Θωμάς Μπούρναρης, Μπέτυ Σκούφα, Παύλος Τονικίδης, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Άννα Ρογδάκη, Δέσποινα Κετογλίδου, Παπαλεξίου Αφεντούλα, Γιάννης Παπαϊωάννου, Χρήστος Ρώσσιος, Κατερίνα Ιγγλέζη, Χρήστος Μαϊκίδης, Ιφιγένεια Καμτσίδου, Παρθένα Χαραλαμπίδου, Τατιάνα Βαφειάδου, Λεωνίδας Δημητριάδης Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη και Γιούλη Ρανέλα.
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Η ανατροπή
στις καταγγελίες
για τον βιασμό
στη σουίτα
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«Έπλασε μια ιστορία με ηρωίδα-θύμα, την ίδια». Με αυτή τη φράση η
εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κυριακή Κλιάμπα, στην πρότασή της για την πολύκροτη υπόθεση των καταγγελιών για βιασμό σε
σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, περιγράφει τη στάση της 24χρονης καταγγέλλουσας, όπως η ίδια την αξιολόγησε.
Στις 60 σελίδες της πρότασης, η εισαγγελέας ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την απαλλαγή του κατηγορουμένου, αναφέροντας ότι η σεξουαλική συνεύρεση έγινε κοινή συναινέσει και πως οι ισχυρισμοί της νεαρής είναι ψευδείς.
Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε έκπληξη στην κοινωνία, μεγάλο
μέρος της οποίας είχε κινητοποιηθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης σε μία νεαρή που έπεσε θύμα 27χρονου, γόνου επιχειρηματικής οικογένειας. Η
ίδια η 24χρονη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέ-

δρασε την Τρίτη, αναφέροντας ότι είναι απογοητευμένη από τη Δικαιοσύνη. «Τα χρήματα και η δόξα μπορούν να καλύψουν την όποια “βρομιά” της κοινωνίας, χωρίς όμως να μπορούν να καλύψουν τη φωνή και
την αλήθεια μου. Δεν έχω να χάσω κάτι άλλο, τα έχασα όλα», αναφέρει
η νεαρή σε προσωπική της σελίδα.
Η εισαγγελέας στην πρότασή της αναφέρεται σε έναν προς έναν τους
ισχυρισμούς της 24χρονης, καταλήγοντας πως αυτοί είναι ψευδείς και
ότι δεν θεμελιώνεται το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων χωρίς συναίνεση. Μάλιστα πρότεινε να καταβάλει μέχρι και τα δικαστικά έξοδα η
νεαρή! Σημειώνει, δε, ότι είχε προσωπικούς λόγους για τους οποίους
κατήγγειλε, ψευδώς, ότι έπεσε θύμα βιασμού. Ο λόγος πλέον βρίσκεται στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο στο επόμενο διάστημα αναμένεται να καταλήξει για το αν θα παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη ή όχι.

«Είμαι στόχος
πολλά χρόνια»

Θέλουν να «κλείσουν»
στόματα με Καλάσνικοφ;
Ο

πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Βενζινοπωλών και της τοπικής
ένωσης στη Θεσσαλονίκη, Θέμης Κιουρτζής, σχεδόν δέκα ημέρες
μετά την επίθεση που έγινε στο κατάστημά του, εξακολουθεί να είναι οργισμένος.
του Κώστα Καντούρη

Θεωρεί πως οι καταγγελίες που έχει
κάνει δεν έχουν αξιοποιηθεί και ότι έχει
μετατραπεί σε στόχο, επειδή επέλεξε
να τα βάλει με τους λαθρεμπόρους,
όπως λέει. «Την άλλη φορά θα έρθουν
με τανκς», έλεγε σε στενούς του συνεργάτες, σημειώνοντας ότι, παρά τα όσα
συνέβησαν, δεν σημειώθηκε καμία αντίδραση.
Επιθέσεις με Καλάσνικοφ, όπως αυτή που έγινε στο πρατήριο που διατηρεί
στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, δεν είναι συχνό φαινόμενο στην
Ελλάδα. Ούτε και οι δύο χειροβομβίδες
που είχε βρει στην είσοδο του καταστήματός του πριν από ενάμιση χρόνο, τον
Δεκέμβριο του 2020, ήταν κάτι συνηθι-

Η Δίωξη Οργανωμένου
Εγκλήματος ερευνά
την επίθεση στο πρατήριο
του προέδρου
των βενζινοπωλών. Γιατί
ξεχάστηκε στα συρτάρια
η έρευνα με
τις χειροβομβίδες;

σμένο, όμως είναι αλήθεια πως οι διωκτικές αρχές την περίοδο εκείνη παρέπεμψαν την έρευνα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

«Δεν ενδιαφέρονται»
Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών είχε
απογοητευτεί, όπως απογοητευμένος
εξακολουθεί να είναι, περιμένοντας μία
αντίδραση. «Δεν ενδιαφέρονται καθό-

λου», έλεγε σε δικούς του ανθρώπους.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι
την περίοδο της πρώτης επίθεσης, με
τις δύο χειροβομβίδες, την έρευνα είχε
ξεκινήσει συγκεκριμένο τμήμα της
Ασφάλειας, που τελικά δεν τη συνέχισε
και η δικογραφία ανατέθηκε στο
τοπικό τμήμα. Ακόμη δεν
έχει γίνει γνωστό για ποιον λόγο, την περίοδο
εκείνη, η επίθεση με
χειροβομβίδες, που
έδειχνε ότι οι δράστες
έστελναν μήνυμα με
μαφιόζικο τρόπο, υποβαθμίστηκε από τις διωκτικές αρχές.
Η επίθεση στο πρατήριο του
κ. Κιουρτζή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Άγνωστος, όπως καταγράφηκε στο βίντεο του καταστήματος,
με δίκυκλη μοτοσικλέτα πλησίασε το κατάστημα. Χωρίς να κατέβει, άρχισε να
πυροβολεί. Φαίνεται ότι έριξε έξι σφαίρες γεμίζοντας με τρύπες τα τζάμια του
πρατηρίου. Το όπλο μπλοκάρει και ο
δράστης το πετάει σε ένα σημείο περίπου 30 μέτρα μακριά και εξαφανίζεται.

Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης καλείται πλέον να συνθέσει
όλο το παζλ των επιθέσεων εναντίον του προέδρου των βενζινοπωλών. Είναι αλήθεια πως ο
κ. Κιουρτζής, σε κάθε δημόσια συζήτηση που
έκανε για τις τιμές και το περιβάλλον στον χώρο
του, δεν δίσταζε να καταγγείλει κυκλώματα λαθρεμπόρων. Αναφορικά με την επίθεση, σε δηλώσεις που έκανε, θεώρησε βέβαιο ότι του
έστελναν ακόμη ένα μήνυμα για να του κλείσουν
το στόμα. «Έχω γίνει στόχος πολλά χρόνια. Δυστυχώς για τον κλάδο μου και για τους οικογενειάρχες πρατηριούχους, δυστυχώς για τους Έλληνες πολίτες, η πολιτεία διαχρονικά όχι μόνο σε
αυτή την κυβέρνηση, αλλά και στην προηγούμενη και στην πιο προηγούμενη, απέχει των καθηκόντων της», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις
του την πρώτη μέρα της επίθεσης. Μάλιστα έδειξε την έντονη απογοήτευση αλλά και την οργή
του. «Θα πρέπει επιτέλους να δούμε και να δουν
οι πολίτες ποιος φταίει και γιατί δεν γίνεται αυτό
που πρέπει και χάνουν τα λεφτά τους, γιατί το
λαθρεμπόριο και η κλοπή έχουν ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι για το νούμερο αυτό κάποτε κόπηκαν συντάξεις. Είναι
όσο ο φόρος κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρμανσης και θα
μπορούσε κάλλιστα ο Έλληνας
πολίτης να ελαφρυνθεί από τους
ειδικούς φόρους που τον βαρύνουν. Πιστεύω πως είναι 101% από
τα κυκλώματα», κατέληξε εκφράζοντας
με βεβαιότητα από πού προήλθε η επίθεση-μήνυμα, με στόχο να του κλείσουν το στόμα.
Οι αστυνομικοί καλούνται να διερευνήσουν κάθε πτυχή της τελευταίας επίθεσης, ενώ η εντολή
που δόθηκε είναι να ξεσκονίσουν και τη δικογραφία της προηγούμενης επίθεσης. Άλλωστε
υπάρχει η ισχυρή εκτίμηση για σύνδεση μεταξύ
των δύο υποθέσεων και από την πλευρά των διωκτικών αρχών.
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Αληθινοί θάνατοι σε έναν εικονικό κόσμο
εκινούν ως πλάκα, πολλές φορές
και ως ακίνδυνο παιχνίδι. Συχνά
όμως καταλήγουν σε σοβαρούς
τραυματισμούς, ακόμη και στον θάνατο. Ο
λόγος για τα διαδικτυακά παιχνίδια πρόκλησης που τα τελευταία χρόνια έχουν
μπει στη ζωή μας, με χιλιάδες παιδιά και
έφηβους ανά τον κόσμο να πέφτουν στα
δίχτυα της «Momo», της «Μπλε φάλαινας», του «Jonathan Galindo» και εσχάτως
του «Blackout Challenge».

Ξ

του
Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, η αποκάλυψη ότι ένας 14χρονος μαθητής γυμνασίου
από τα Σεπόλια βρέθηκε απαγχονισμένος με
τη ζώνη του, στο κρεβάτι του υπνοδωματίου
του, προκάλεσε θλίψη στο Πανελλήνιο. Την
ίδια ώρα, μία αναφορά της μητέρας τους
στις Αρχές, ότι κάτι «περίεργο» έχει βιντεοσκοπήσει με το κινητό του τηλέφωνο, σήμανε συναγερμό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Και μπορεί οι Αρχές να διερευνούν τις καταγγελίες περί bullying που οδήγησαν τον 14χρονο αθλητή του παγκράτιου
στο απονενοημένο διάβημα, ωστόσο στον
δημόσιο διάλογο επανήλθαν τα διαδικτυακά
παιχνίδια θανάτου. Ποια, όμως, είναι αυτά;
Το «Π» παρουσιάζει τις τέσσερις μεγάλες περιπτώσεις που κινητοποίησαν την Αστυνομία
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, χωρίς κανείς να μπορεί να υπολογίσει πόσα παιδιά
και έφηβοι έδωσαν τέλος στη ζωή τους στον
βωμό της... πρόκλησης!

«Blue Whale»
Η άρρωστη «εκκαθάριση»
Είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι προκλήσε-

Όλα ξεκίνησαν το 2016 με έναν Ρώσο
πρώην σπουδαστή ψυχολογίας
να δημιουργεί τη θανατηφόρα
«Μπλε φάλαινα», με τις βιβλικές αναφορές
και τα δεκάδες θύματα –
Από τη «Momo» στο «Blackout Challenge»
ων που οδήγησε ακόμα και στον θάνατο, με
την εμφάνιση της «Μπλε φάλαινας» να καταγράφεται το 2016 σε αρκετές χώρες του κόσμου. Το συγκεκριμένο διαδικτυακό παιχνίδι
θανάτου αποτελούνταν από μία σειρά προ-

κλήσεων –διαβαθμισμένης επικινδυνότητας– που η τελευταία ήταν η αυτοκτονία με
καλώδιο ή κορδόνι και η καταγραφή της σε
βίντεο. Οι Αρχές μπόρεσαν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των «παικτών», που ήταν κυ-

«Momo» Η απόκοσμη γυναίκα
Πρόκειται για το δεύτερο διαδικτυακό παιχνίδι θανάτου, με
σήμα κατατεθέν μία εφιαλτική, σχεδόν απόκοσμη γυναικεία
μορφή, που έκανε την εμφάνιση του το 2018 και στέρησε δεκάδες ζωές παιδιών και εφήβων ανά τον κόσμο. Όλα ξεκινούσαν με ένα μήνυμα που λάμβανε κανείς από άγνωστο αποστολέα μέσω της εφαρμογής WhatsApp και περιελάμβανε μία
σειρά από επικίνδυνες προκλήσεις, συνοδευόμενες από βίαιες φωτογραφίες. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, είχαν
καταγραφεί και απειλές σε περίπτωση που ο έφηβος δεν ακολουθούσε τις οδηγίες για το «παιχνίδι». Με το εικονίδιο της
«Momo» να προκαλεί φρίκη, ο άγνωστος αποστολέας πρόσταζε το παιδί ή τον έφηβο να κάνει μία σειρά από επιβλαβείς
για τον εαυτό του ενέργειες, με το τελευταίο στάδιο πρόκλησης να είναι αυτό της αυτοκτονίας.

Ακόμη και σήμερα δεν μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια πόσοι θάνατοι παιδιών συνδέονται με το παιχνίδι. Στην Κολομβία, για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2018, μέσα σε ένα
48ωρο δύο παιδιά ηλικίας 12 και 16 ετών προχώρησαν στην
αυτοχειρία, κατόπιν εντολής της «Momo», ενώ τον Νοέμβριο
του ίδιου έτους τέλος στη ζωή του έδωσε κι ένας 13χρονος
στο Βέλγιο. Η Αστυνομία της Ισπανίας, της Β. Ιρλανδίας και
άλλων κρατών εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις, ζητώντας
από τα παιδιά και τους εφήβους να προστατευτούν από το παιχνίδι θανάτου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ιάπωνας καλλιτέχνης, Μιντόρι Χαϊάσι, που σχεδίασε το άβαταρ της «Momo»,
αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση για να εξηγήσει ότι δεν
γνωρίζει πως το οικειοποιήθηκαν και ότι δεν έχει καμία σχέση
με τις προκλήσεις που οδηγούσαν στον θάνατο.

ρίως έφηβοι ηλικίας 15 έως 17 ετών, με δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και
ευαίσθητη ψυχοσύνθεση. Οι διαχειριστές
απειλούσαν τους συμμετέχοντες ότι «ξέρουμε τα πάντα για εσάς. Αν δεν ανταποκριθείτε
στις προκλήσεις, θα σας κυνηγήσουμε». Για
να γίνει πιο... μυστηριώδης η διαδικασία,
χρησιμοποιήθηκαν ψυχεδελικά σύμβολα,
νεκροκεφαλές κ.ά.
Το παιχνίδι θανάτου φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από Ρώσους, με τον πρώην σπουδαστή ψυχολογίας, Φίλιπ Μπουντελκίν (σ.σ.
21 ετών το 2016), να ισχυρίζεται ότι αυτός
το δημιούργησε το 2013 με στόχο «να καθαρίσει η κοινωνία», αν και όταν έφτασε η ώρα
του δικαστηρίου τα... μάζεψε και υποστήριξε πως σκοπός των προκλήσεων ήταν «να
περνάμε καλά». Όσον αφορά το όνομα,
«Μπλε φάλαινα», οφείλεται σε μία από τις
προκλήσεις και συγκεκριμένα αυτή που ζητούσε από τα παιδιά να χαράξουν μία φάλαινα στο χέρι τους με μαχαίρι. Σύμφωνα με
αναλυτές, τα σύμβολα της φάλαινας και του
μπλε χρώματος έχουν βιβλικές αναφορές,
συμβολίζοντας τον αιώνιο θάνατο και την
απελπισία. Τελικά, ο Μπουντελκίν καταδικάστηκε σε εγκλεισμό σε φυλακή της Αγίας
Πετρούπολης, καθώς κρίθηκε ένοχος για
ηθική αυτουργία σε αυτοκτονίες ανηλίκων.
Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, ένας ταχυδρόμος από τη Μόσχα, ο Ίλια Σιντόροβ, βρέθηκε κι αυτός ενώπιον της Δικαιοσύνης καθώς κατηγορήθηκε για τη δημιουργία ομάδας άνω των 30 ατόμων, με σκοπό την εκτέλεση επιβλαβών πράξεων για τους εαυτούς
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με διαδικτυακά παιχνίδια πρόκλησης
τους, με τελικό στάδιο την αυτοκτονία. Καταδικάστηκε κι αυτός σε φυλάκιση...

«Jonathan Galindo»
Γκούφι για… 12χρονα
Το συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίστηκε
ως ο διάδοχος της «Μπλε φάλαινας», ενώ
είχε ως σήμα κατατεθέν το πρόσωπο ενός
άνδρα βαμμένου και μασκαρεμένου ως...
Γκούφι. Με αυτό το άβαταρ και το όνομα
«Jonathan Galindo» δημιουργήθηκαν εκατοντάδες προφίλ σε διάφορα social media,
τα οποία προσέγγιζαν παιδιά και εφήβους,
αναθέτοντας τους αποστολές-προκλήσεις,
που στην αρχή ήταν ακίνδυνες έως και διασκεδαστικές, ωστόσο στη συνέχεια έφταναν μέχρι και τον θάνατο. Χρήζει αναφοράς
το γεγονός ότι οι διαχειριστές προσέγγιζαν
παιδιά και μικρότερων ηλικιών σε σχέση με
την «Μπλε φάλαινα», βάζοντας στο στόχαστρο τις ηλικίες 8 έως 12 ετών. Στα τελευταία στάδια των προκλήσεων, ζητούνταν
από τους συμμετέχοντες να αυτοτραυματι-

στούν με μαχαίρι ή ξυράφι, ενώ η τελευταία
αποστολή ήταν το άλμα στο κενό από κάποιο
ψηλό κτίριο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το παιχνίδι θανάτου εμφανίστηκε το 2020, με την Αστυνομία
της Κύπρου να κρούει πρώτη τον κώδωνα
του κινδύνου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι
Αρχές μπόρεσαν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των... παικτών, εντοπίζοντας παιδιά που
αναζητούσαν κατανόηση, αποδοχή και προσοχή από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Η οικεία –αν και τρομακτική στη συγκεκριμένη περίπτωση– μορφή του Γκούφι έκανε τα
παιδιά που έπεφταν στα δίχτυα του να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα και ότι κερδίζουν σε αυτοεκτίμηση! Όσον αφορά τα άτομα που φέρονταν να κρύβονται πίσω από τον
«Jonathan Galindo» ήταν, σύμφωνα με τις
Αρχές, καταθλιπτικά και με έντονα ψυχολογικά συμπλέγματα. Μετά την ανάδειξη του θέματος, τα social media διέγραψαν εκατοντάδες αναρτήσεις (σ.σ. βίντεο και φωτογραφίες), αλλά και προφίλ χρηστών.

Το ευρύ κοινό άκουσε για πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι θανάτου πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή από τον Κολωνό. Πρόκειται
για μία νέα «διαδικτυακή μόδα», που προκαλεί άτομα εφηβικής και νεαρής ηλικίας να
προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους (το λεγόμενο «flat line») και να χάσουν τις αισθήσεις τους, με το ρίσκο να μην επανέλθουν. Κι όλα αυτά με την κάμερα του κινητού
τηλεφώνου να καταγράφει
και το βίντεο να μεταδίδεται
διαδικτυακά στην εφαρμογή
Tik Tok. Η αλήθεια είναι πως
στη χώρα μας δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ και
στο εξωτερικό πάνε αρκετοί
μήνες που το συγκεκριμένο
παιχνίδι θανάτου έμοιαζε να
έχει ατονήσει. Οι δημιουργοί
του «ποντάρουν» στον παρορμητισμό και τον μιμητισμό των
εφήβων, αδιαφορώντας για
τις συνέπειες...

«Blackout Challenge»
Ρισκάροντας
μέσω… Tik Tok
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Έφυγε για το δικό του
«ταξίδι στ’ αστέρια»

Το 2021, καταγράφηκε ένα περιστατικό βίας
σε βάρος ανηλίκου καθημερινά, δηλαδή αύξηση
27% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά
ον κορόιδευαν για τα κιλά
του, για τα ρούχα του», «είχα
ακούσει ότι τον κυνήγαγαν
με νεράντζια μέχρι το σπίτι του», «στο
σχολείο υπάρχει ομάδα παιδιών που
βρίζει και χτυπάει».

«Τ

Κώστας Παπαδόπουλος
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις φράσεις που ακούγονται τα τελευταία
24ωρα από παιδιά του γυμνασίου στα
Σεπόλια, όπου πήγαινε ο 14χρονος Μάκης. Η αυτοκτονία ενός παιδιού είναι
από μόνη της σοκαριστική! Tι γίνεται
όμως εάν οι λόγοι που ενδεχομένως
οδήγησαν έναν έφηβο στο απονενοημένο διάβημα έχουν να κάνουν με αυτό
που στις μέρες μας λέγεται «bullying»;
Ακόμη κι αν τελικά αποδειχτεί ότι ο
ανήλικος μαθητής έδωσε τέλος στη
ζωή του συμμετέχοντας σε ένα διαδικτυκό παιχνίδι-προκλήσεων με την ονομασία «Βlackout Challenge», θα πρέπει
να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο
έρευνας το τι τον ώθησε να συμμετάσχει σε αυτό. Γιατί το θέμα του σχολικού
εκφοβισμού και της βίας, ακόμη και μέσα στις σχολικές αίθουσες, είναι κάτι

πολύπλευρο που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Στο γυμνάσιο του 14χρονου στα Σεπόλια φοιτούν αρκετοί μαθητές που
έχουν απασχολήσει το τοπικό Τμήμα
Ασφαλείας για παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, συγγενείς παιδιών
αποκάλυψαν ότι, μετά από καταγγελίες για επιθέσεις σε βάρος μαθητών
από ανηλίκους που φοιτούν στο συγκεκριμένο γυμνάσιο, τα θύματα δίσταζαν
να αναγνωρίσουν, στις φωτογραφίες
που τους έδειχναν οι αστυνομικοί, τα
πρόσωπα των δραστών. Κι αυτό διότι
φαίνεται ότι κυριαρχεί καθεστώς τρόμου και… ομερτά. Τόσο η διεύθυνση
του σχολείου όσο και η ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζουν αρκετά μέλη της σκληρής ομάδας που φέρεται να κάνει συστηματικά
bullying μέσα και έξω από το σχολικό
συγκρότημα. Πρόκειται για έναν «πυρήνα» περίπου 10-15 μαθητών, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν ανήλικοι
με αρχηγικό ρόλο.

Έξαρση μετά την καραντίνα
Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός
(bullying) αποτελούν πλέον μια μάστιγα
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και για τη χώρα μας. Από τις αρμόδιες
υπηρεσίες προκύπτει, μάλιστα, έξαρση
του φαινομένου μετά το τέλος της καραντίνας και της επιστροφής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η ειδική γραμμή που έχει δημιουργηθεί για να
διαχειρίζεται τέτοιου είδους περιστατικά καταγράφει δύο με τρεις αναφορές
την ημέρα.

Συλλήψεις και ξυλοδαρμοί
Ενδεικτικό της νεανικής παραβατικότητας είναι ότι το 2020 (σ.σ. έτος μεγάλης καραντίνας) καταγράφηκαν
5.255 συλλήψεις παιδιών ηλικίας από
13 έως 17 ετών. Απ’ αυτά, τα 2.928
ήταν ύποπτα για κλοπές και ληστείες,
τα 349 για πρόκληση σωματικών βλαβών σε συνομηλίκους ή μικρότερους
κατά το πλείστον. Πέραν αυτών, 440
ανήλικοι συνελήφθησαν για κατοχή και
χρήση ναρκωτικών και άλλοι 330 έφεραν όπλα. Την ίδια ώρα, το 2021 οι
ανήλικοι δράστες που απασχόλησαν
τις Αρχές για σωματικές βλάβες αυξήθηκαν κατά 27%, σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο.

Μετέτρεψε τους «δρόμους της φωτιάς» σε «δρόμο λάμψης» για την Ελλάδα… Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο παγκόσμιος Έλληνας, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη
ζωή στα 79 του χρόνια νικημένος από τον κορονοϊό, αφήνοντας όμως πίσω του ένα τεράστιο έργο. Μπορεί η χώρα
μας –τότε– να μην ήταν έτοιμη να «καλοδεχτεί» την ηλεκτρονική μουσική, όμως ο Βαγγέλης μάς εκπαίδευσε και
μας έκανε περήφανους σε όλο τον πλανήτη. Ο Παπαθανασίου μπόρεσε αρμονικά να συνδέσει τους ηλεκτρονικούς
ήχους με το κλαρίνο, αφού είχε πρώτα κερδίσει Όσκαρ
Μουσικής για την ταινία «Δρόμοι της Φωτιάς».
«Η μυθολογία, η επιστήμη, η εξερεύνηση του Διαστήματος, αυτά είναι θέματα που με γοητεύουν από την παιδική
μου ηλικία. Και πάντα συνδέονταν με κάποιον τρόπο με τη
μουσική που γράφω», είχε εξομολογηθεί ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, αποκαλύπτοντας το δεύτερο μεγαλύτερο πάθος του μετά τη μουσική. Ένα πάθος που τον οδήγησε σε
απροσδόκητα μουσικά και διαστημικά συνάμα ταξίδια, μέσα από τα οποία επιβεβαιωνόταν μια βασική του πεποίθηση που έλεγε πως «η μουσική διαμορφώνει το σύμπαν».
Πίστευε ότι «η μουσική είναι μια ιερή δύναμη του σύμπαντος που γιατρεύει την ανθρωπότητα». Για το έργο του η
Διεθνής Αστρονομική Ένωση, το 1995, έδωσε στον Αστεροϊδή της Κύριας Ζώνης το όνομά του δηλαδή «6354 Vangelis», αφού η πρώτη του επαφή με το διάστημα είχε γίνει
το 1980, όταν και συνέθεσε τη μουσική για την αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Cosmos: A Personal Voyage», που
αφορούσε στη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν και
στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

«Καμπανάκι» για την
ευλογιά των πιθήκων

Τοπαλούδη: Ομόφωνα
ένοχοι οι δολοφόνοι της

Γράφτηκε ο επίλογος
για τη «Σιδηρά Κυρία»

Σε εγρήγορση βρίσκεται ο ΕΟΔΥ για την ευλογιά των
πιθήκων. Το κρούσμα που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο σε ταξιδιώτη που είχε επιστρέψει από τη Νιγηρία έχει ενεργοποιήσει τον ECDC και τον ΠΟΥ. Στη
χώρα μας δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιο
ύποπτο κρούσμα της σπάνιας ιογενούς λοίμωξης, η
οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται
μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά
υγρά του πάσχοντος ή/και μολυσμένα αντικείμενα,
καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν
παρατεταμένης στενής επαφής σε μικρή απόσταση.

Ομόφωνα ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν από
το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο οι δύο υπαίτιοι για τη δολοφονία και τον βιασμό της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, στη
Ρόδο. Συγκεκριμένα, ισόβια συν δεκαπέντε χρόνια επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στους δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία και τον βιασμό της Τοπαλούδη. Η
ποινή είναι ακριβώς ίδια με την πρωτόδικη απόφαση και
σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ανώτατη εκ του νόμου
προβλεπόμενη ποινή. Με κλάματα άκουσε την απόφαση
για το φρικτό έγκλημα σε βάρος της κόρης του ο Γιάννης
Τοπαλουδης, ενώ η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας δεν
βρισκόταν στην αίθουσα όταν ανέβηκε η Έδρα.

Για την τελευταία της κατοικία ταξίδεψε χθες η Κατερίνα Βελλίδη, η «Σιδηρά Κυρία» των μακεδονικών
εκδόσεων. Ο επίλογος γράφτηκε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Φωτίου, απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, που ήταν η μεγάλη της αγάπη. Η Κατερίνα Βελλίδη σφράγισε με την παρουσία της την Βόρεια Ελλάδα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Δεν είναι τυχαίο ότι την χαρακτήριζαν ως η «Σιδηρά Κυρία»
των εκδόσεων και της Μακεδονίας γενικότερα, μιας
και άφησε το στίγμα της τόσο στην πολιτική όσο και
την πολιτιστική ζωή της πόλης. Τα τελευταία χρόνια
είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και νοσηλευόταν επί μήνες στο Διαβαλκανικό Κέντρο.
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Βασίλης Σκουλάς:
Λέει «όχι»
στα όπλα
Βασίλης Σκουλάς είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δίνει κύρος και λάμψη
στην ελληνική μουσική αλλά και στον πολιτισμό μας γενικότερα.
Ο Βασίλης δεν είναι ένας απλός λυράρης. Είναι
ο ζωντανός θρύλος της κρητικής μουσικής. Ο δεξιοτέχνης από τα Ανώγεια που έχει κλείσει εξήντα
χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο τραγούδι, κάνοντας μια μοναδική μουσική διαδρομή που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια και συνεχίζεται
έως και σήμερα, με σπουδαίες συνεργασίες και
μεγάλες καλλιτεχνικές του στιγμές.
Θέλω να σταθώ σε ένα σημαντικό στοιχείο
που πληροφορήθηκα και το οποίο πιστεύω ότι
τον διαφοροποιεί από πολλούς συναδέλφους
του. Ο Βασίλης δεν πάει ούτε σε γάμους ούτε σε
γλέντια, εάν δεν έχει κάνει προηγουμένως μια
συγκεκριμένη συμφωνία. Απαράβατος όρος για
να εμφανιστεί ο ίδιος κάπου είναι το ότι δεν θα
πέσουν πιστολιές.
Ο αξιαγάπητος καλλιτέχνης με τον τρόπο αυτόν περνάει τα δικά του
μηνύματα και κρατώνΓράφει ο
τας αυτήν τη στάση πιΓιώργος
στεύω ότι συμβάλλει με
Τσούκαλης
τον καλύτερο τρόπο στη
γενικότερη προσπάθεια
που πρέπει να μας αφορά και να μας απασχολεί διαρκώς όλους μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτήν τη λαίλαπα
των όπλων.
Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το
δάχτυλό μας. Σε πάρα πολλά γλέντια σε όλη την
Ελλάδα, έχουν συμβεί απίστευτα περιστατικά.
Σε πολλές γιορτές στη μεγαλόνησο έχουν σημειωθεί τραγικά ατυχήματα από το ανεξέλεγκτο και
ανόητο πιστολίδι…
Ομολογώ ότι η σκέψη αυτή, να αναφερθώ στη
στάση που κρατά ο αγαπημένος μου Βασίλης
Σκουλάς, μου ήρθε αμέσως μετά την επιτυχημένη
επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα την ανεύρεση εκρηκτικών και όπλων προ μηνός περίπου στην
περιοχή των Ιωαννίνων. Εκεί όπου, μετά από την
παγίδα που στήθηκε, εντοπίσαμε ένα ολόκληρο
οπλοστάσιο με πολεμικά τυφέκια, Καλάσνικοφ με
γεμιστήρες, ξιφολόγχες, τεμάχια εκρηκτικής
ύλης «ΤΝΤ» και ταχυγεμιστήρες, κι όλα αυτά σε
αρμονική συνεργασία με τους αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την πληροφορία
που είχε φτάσει στο γραφείο μου.
Ας σταθούμε με προσοχή σε αυτό που κάνει ο
Βασίλης Σκουλάς. Του αξίζουν συγχαρητήρια και
έπαινος για τη στάση του και θεωρώ ότι πρέπει να
αποτελέσει οδηγό για πολλούς η σκέψη και ειδικότερα ο όρος που θέτει.
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Όχι Μπαϊντενόπουλος, αλλά Μπαϊντενάκης
Αμερική, που γνωρίζει πως
η Ελλάδα είναι μια σοβαρή
και αξιόπιστη χώρα, έδειξε, με την εντυπωσιακή υποδοχή
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις διάφορες εκδηλώσεις που ακολούθησαν, το πόσο
την υπολογίζει. Χαρακτηριστικό
του καλού κλίματος που υπάρχει
μεταξύ των δυο χωρών ήταν οι φιλοφρονήσεις που αντάλλαξαν ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο
μπροστά στα μικρόφωνα και τις
κάμερες, όσο και στις ιδιαίτερες
συνομιλίες τους.
Σε κάποιο σημείο του καλωσορίσματος, και συγκεκριμένα στην
προσφώνησή του στη δεξίωση για
τα 201 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, ο κ. Μπάιντεν, θέλοντας να παρουσιάσει στον κ.
Μητσοτάκη τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει με την ελληνική ομογένεια, αποκάλυψε το παρατσούκλι που του έχουν κολλήσει οι Ελληνοαμερικανοί.
«Μου αρέσει να αστειεύομαι λέγοντας ότι είμαι γνωστός ως Τζο
Μπαϊντενόπουλος και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα στο
Delaware κέρδισα μόλις με 3.100
ψήφους διαφορά, όταν έθεσα
υποψηφιότητα για γερουσιαστής
των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Και νομίζω ότι συγκεν-
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τρώσαμε το 92% της ελληνικής
ψήφου στο Delaware και το παρατσούκλι μού κόλλησε!» τόνισε χαρακτηριστικά ο πλανητάρχης. Ήταν
κάτι που ο πρόεδρος Μπάιντεν το
έλεγε για πρώτη φορά. Αμέσως ο
πρωθυπουργός, που δεν έχασε την
ευκαιρία, απάντησε στον κ. Μπάιντεν χαριτολογώντας. «Αναγνωρίζετε πολλούς Ελληνοαμερικανούς
φίλους σε αυτήν την αποψινή συγκέντρωση. Αναφέρατε αρκετούς
από αυτούς ονομαστικά. Σας λένε
“Μπαϊντενόπουλο” για κάποιον λόγο. Αν και εγώ πρότεινα να σας λένε “Μπαϊντενάκη”. Θα έχει ομοιοκαταληξία!». Η ατάκα αυτή του
Έλληνα πρωθυπουργού έκανε
τους πάντες να χαμογελάσουν και
να χειροκροτήσουν.
Σε ένα άλλο σημείο της δεξίωσης είδαμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ
να απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής, τον Σεβασμιότατο Ελπιδοφόρο, κάνοντας μάλιστα τον
σταυρό του με τον ορθόδοξο τρόπο! «Θα στενοχωριέται τώρα ο Πάπας!» είπε χαμογελώντας ο πλανητάρχης, ο οποίος σε όλες τις εκδηλώσεις φορούσε μια γαλάζια γραβάτα με ελληνικές σημαίες. Τη
γραβάτα, όπως έγινε γνωστό, την
είχε ανταλλάξει πριν από κάποια
χρόνια με τον Τέρενς Κουίκ! Φαίνεται πως ο κ. Μπάιντεν την φύλαξε
και την φόρεσε την κατάλληλη

στιγμή. Όλα αυτά δείχνουν το καλό και φιλικό κλίμα που δημιουργήθηκε με τις τοποθετήσεις των δυο ηγετών και που επικράτησε
σε όλες τις εκδηλώσεις. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν και την σύζυγό του να επισκεφθούν την Ελλάδα. «Θέλω να σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου στην Κρήτη», τόνισε ο
πρωθυπουργός και συνέχισε: «Σας είμαι
πραγματικά ευγνώμων, κ. πρόεδρε, για τη
διοργάνωση αυτής της μοναδικής εκδήλωσης. Πήρα στα σοβαρά τα λόγια σας, ότι
σκοπεύετε να επισκεφθείτε την Ελλάδα για
να ανταποδώσετε την επίσκεψη».
Εντύπωση προκάλεσε, όχι μόνο στα μέλη
αλλά σε όλο τον κόσμο, η μεστή και γεμάτη
με μηνύματα ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (σε άλλες σελίδες του
«Π» θα διαβάσετε λεπτομέρειες), που έγινε
την Τρίτη στο Κογκρέσο. Ήταν τιμή όχι μόνο
για τον κ. Μητσοτάκη, αλλά για ολόκληρη
την Ελλάδα. Στο Κογκρέσο δεν μιλάει εύκολα ξένος ηγέτης! Μάλιστα, μέχρι σήμερα,
τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν μιλήσει στο
Αμερικανικό Κογκρέσο εβδομήντα ηγέτες
ξένων χωρών. Έτσι ο κ. Μητσοτάκης έγινε ο
71ος ξένος και ο πρώτος Έλληνας ηγέτης
που μίλησε. Και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για
την πατρίδα μας.
Ψάχνοντας την ιστορία όμως, διαβάζω
πως στον πολύ μακρινό Ιανουάριο του
1942, πριν από 80 χρόνια, απευθύνθηκε
στο Κογκρέσο ο τότε βασιλιάς ο Γεώργιος
Β’, ως αρχηγός κράτους «που μάχεται μαζί
με τους συμμάχους εναντίον του άξονα των
Γερμανοϊταλών»!

Συνεπιμέλεια τέκνων (νόμος 4800/2021)
τόχος του νέου νόμου είναι το συμφέρον του αποκτηθέντος τέκνου, κάτι που εξυπηρετείται από τη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 του νόμου 4800/2021 μεταβάλλεται το άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα και στο εξής προβλέπεται ότι η επιμέλεια του τέκνου ασκείται ταυτόχρονα και
εξίσου και από τους δύο γονείς του. Ειδικότερα, το δικαστήριο θα συνεκτιμά την άποψη του τέκνου ανάλογα με την ωριμότητά του, καθώς θα παρατηρούνται η συμπεριφορά και ο
σεβασμός του ενός κηδεμόνα προς τον άλλον αλλά και η
συμπεριφορά των γονέων το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει με γνώμονα την
ισότητα των δύο γονέων και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την περιουσία, την προέλευση και τις σεξουαλικές προτιμήσεις.
Επιπλέον, μέχρι πρότινος σε περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης ενός γάμου, και με τους δύο γονείς του τέκνου εν ζωή,
προβλεπόταν η άσκηση της γονικής μέριμνας να γίνεται είτε
από έναν από τους δύο γονείς είτε από τους δύο γονείς μαζί,
ενώ το δικαστήριο όριζε ποιος θα έχει την επιμέλεια, αφού
λάμβανε υπόψη τις σχέσεις του τέκνου με τους γονείς του, τα
αδέλφια του και τις προϋπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ των
γονέων του (άρθρο 1513 Αστικού Κώδικα), στο εξής όμως η
γονική μέριμνα ασκείται εξίσου και από τους δύο γονείς του
(άρθρο 7 Ν. 4800/2021), ενώ συνεχίζει να υπάρχει το δικαίωμα του ατόμου, με το οποίο διαμένει το τέκνο, να διαχειριστεί την περιουσία του τέκνου, να έχει αγώγιμη αξίωση για
διατροφή έναντι του άλλου γονέως (άρθρο 1516 Αστικού Κώδικα).Ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο υπάρχουν και όσον αφορά τον χρόνο που περνά το τέκνο
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και με τους δύο γονείς του. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι πρότινος
καθιερωνόταν απλώς το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέως που
δεν διαμένει με το τέκνο, εκτός αν υπήρχε σοβαρός λόγος διακοπής της επικοινωνίας τους, με το άρθρο όμως 13 του νόμου
4800/2021 προβλέπεται ακριβώς ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας με φυσική παρουσία του γονέως που δεν διαμένει με το
τέκνο στο 1/3 του συνολικού χρόνου, εκτός εάν ο γονέας ζητά
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή επειδή το δικαστήριο θα καθορίσει μικρότερο χρόνο προς όφελος του τέκνου (λόγω των συνθηκών διαβίωσης του εταίρου γονέα, εξαιτίας της διατάραξης
του προγράμματος του τέκνου κ.ο.κ.), ζητήματα που ρυθμίζονται συγκεκριμένα είτε με έγγραφο μεταξύ των γονέων είτε μέσω
δικαστικής απόφασης (αρ. 1511 Αστικού Κώδικα παρ. 4).
Γενικά ο γονέας που διαμένει με το τέκνο θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία του παιδιού με τον έτερο γονέα, ενώ
δεν θα πρέπει οι γονείς να αποκλείουν την επικοινωνία με
αδελφικό του πρόσωπο, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι. Ο νέος αυτός νόμος για τη συνεπιμέλεια των τέκνων αποσκοπεί στην κατάργηση στερεοτύπων που κυριαρχούσαν επί
δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας ενεργό ρόλο και
στους δύο γονείς στη διαδικασία ανατροφής των τέκνων, υιοθετώντας έτσι την επιστημονική άποψη της πλειοψηφίας των
ειδικών, οι οποίοι τονίζουν πως το κάθε παιδί έχει ανάγκη εξίσου και τους δύο γονείς του. Η ισχύς του νέου νόμου θα αρχίσει από τις 16/09/2021, εξαιρουμένων των άρθρων 4, 16,
17, 20, 21, 22 και του Κεφαλαίου Ζ, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις 21/05/2021, εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών υποθέσεων, για τις οποίες δεν
έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του νέου νόμου.
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«Το τρέχον σχέδιο Κανονισμού
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την
παροχή ηλεκτροδότησης στο
90% των αφίξεων πλοίων άνω
των 5.000 τόνων από το κάθε
λιμάνι, μετά από παραμονή δύο
ωρών στις εγκαταστάσεις του,
με καταληκτική ημερομηνία
εφαρμογής το 2030»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

προσαρμογή της ανάπτυξης των εμπορικών λιμανιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην πράσινη ενεργειακή
μετάβαση είναι πλέον επιτακτική. Πόσο «έξυπνα» είναι τα δικά μας λιμάνια και ποια βήματα έχουν γίνει, στην πράξη, για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους (;) ρωτήσαμε τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) Δημήτρη Ιατρίδη, με τον
οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία.
«Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος και τα μέλη
της συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση
για την υιοθέτηση νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας “Fit for 55”, δηλαδή τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 55% έως το 2030. Ο νέος Κανονισμός
για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
που διαμορφώνεται με βάση τον σχεδιασμό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται να
ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών, και
πάντως έως το τέλος του 2022, θα μας “λύσει τα χέρια” για έργα αναπτυξιακής πολιτικής στα λιμάνια της χώρας. Το τρέχον σχέδιο
Κανονισμού προβλέπει, μεταξύ άλλων: την
παροχή ηλεκτροδότησης στο 90% των αφίξεων πλοίων άνω των 5.000 τόνων από το κάθε
λιμάνι, μετά από παραμονή δύο ωρών στις εγκαταστάσεις του, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής το 2030, αν και υπάρχουν
απόψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητούν την εφαρμογή του νωρίτερα, ακόμη και
σε επίπεδο τριετίας από σήμερα, για όλες τις
αφίξεις πλοίων άνω των 400 τόνων».

Η

Τι άλλο προβλέπει αυτός ο Κανονισμός;
Προβλέπει επίσης την κατασκευή εγκαταστάσεων τροφοδοσίας με καύσιμα LNG έως
το 2025 για την εξυπηρέτηση και πλοίων διπλού καυσίμου και, στο γενικότερο πλαίσιο
αυτό, τις εγκαταστάσεις από πλωτές πλατφόρμες FSRU και άλλα συνδεόμενα έργα.
Πλατφόρμες FSRU κατασκευάζονται στην

Δημήτρης Ιατρίδης,
διευθυντής της Ένωσης
Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ)

Πρόσω ολοταχώς για ανάπτυ

ΕΛΙΜΕ: «Είμαστε σε τροχιά δυναμικού μετασχηματισμού για να αντιμετωπί
πολύ σημαντικές προκλήσεις: την πράσινη μετάβαση με τη χρήση ΑΠΕ, την
μετάβασης, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των
του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Αλεξανδρούπολη και προχωρούν και σε άλλα
ελληνικά λιμάνια. Όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι το επίπεδο των απαιτούμενων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό, ώστε κατ’ αρχήν
να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ισχύος αυτής της μεγάλης ποσότητας ρεύματος στα λιμάνια με μεταφορά του ρεύματος στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα καθώς τα λιμάνια στη χώρα μας βρίσκονται εντός των αστικών ιστών. Σχέδια ηλεκτροδότησης πλοίων
αναπτύσσονται σήμερα σε όλα τα ελληνικά λιμάνια ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη ζήτηση και, βέβαια, για λόγους τελικής κανονιστικής συμμόρφωσης. Παράλληλα δρομολογούνται επενδύσεις στον τομέα
της ψηφιακής μετάβασης, με προώθηση και
σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και της

συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών, σε
άμεση συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αξιοποίηση τόσο ίδιων πόρων όσο και κοινοτικών και
εθνικών κονδυλίων, με βάση πάντα τις προβλέψεις των κανονισμών και των νόμων.
Ένα ζήτημα πάντως που έχει τεθεί από
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με γενικότερη σημασία
για την πρόσβαση διάφορων κατηγοριών πλοίων στα λιμάνια μας είναι και η
μη υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων
και η έλλειψη υποδομών για την παραγωγή και διάθεσή τους.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε είναι η απουσία ξεκάθαρης απόφασης, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το είδος των εναλλακτικών καυσίμων των επομένων ετών.
Ένα πραγματικό πρόβλημα, καθώς δεν
υπάρχει σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο

εναλλακτικό καύσιμο που να προκρίνεται
έναντι των άλλων, σε επίπεδο επικρατούσας τεχνολογίας. Το υδρογόνο, που έχει
πολλούς υποστηρικτές, το LNG, που θεωρήθηκε επί μεγάλο διάστημα ως το κύριο
μεταβατικό καύσιμο, η μεθανόλη, η αμμωνία, το LPG και βέβαια ο ηλεκτρισμός, ακόμη και το βιοντίζελ, ερίζουν για την πρωτοκαθεδρία στο ναυτιλιακό καύσιμο. Το γεγονός αυτό βέβαια μπορεί να προσδίδει ευελιξία στα ίδια τα πλοία και στους ιδιοκτήτες
τους, τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στη
διάθεσή τους πολλαπλές επιλογές στον
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τους,
αλλά δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις
μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις των διαχειριστών λιμένων. Τα λιμάνια είναι υποχρεωμένα να προετοιμαστούν για πολλά και
διαφορετικά σενάρια και τύπους πλοίων με
αντίστοιχα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια
σε ύψος δαπάνης, αλλά και διάρκεια χρόνου. Η οριστικοποίηση του κειμένου και η
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

S LAR
GAS
and WIND

Ανθρακικό αποτύπωμα
Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να
υποβάλλουν –αρχής γενομένης από το
2023– ετήσια έκθεση για το ανθρακικό
τους αποτύπωμα του προηγούμενου
έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1%
των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Εξάντληση πόρων
Global Footprint Network: Η Ιταλία
εξάντλησε τους φυσικούς πόρους που
είχε στη διάθεσή της για το 2022, δύο
ημέρες αργότερα σε σχέση με το 2021.
Αν ο κάθε πολίτης στον κόσμο ζούσε
όπως ζουν οι πολίτες στην Ιταλία, η ανθρωπότητα θα χρειαζόταν κατά προσέγγιση 2,7 γαίες.

Μεγαλύτερος στόλος

ξη «έξυπνων» λιμανιών

σουμε τρεις ακόμη –εκτός του πολέμου και της πανδημίας–
προώθηση και ολοκλήρωση της ψηφιακής
παρεχόμενων υπηρεσιών»
ψήφιση του νέου Κανονισμού Υποδομών
Εναλλακτικών Καυσίμων μπορούν, υπό
προϋποθέσεις, να δώσουν τις απαραίτητες
κατευθύνσεις, στο σκέλος των προκρινόμενων επενδύσεων για τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τούτο διότι οι παρεμβάσεις για την απανθρακοποίηση στον κλάδο
της ναυτιλίας οφείλουν να έχουν ρεαλιστικό
χαρακτήρα στην εφαρμογή τους. Θεωρούμε

βέβαια ότι τα οφέλη από το πρασίνισμα στις
θαλάσσιες μεταφορές θα είναι σημαντικά.
Πάντα όμως με την εφαρμογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει», που διέπει ολόκληρο
το σώμα του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου. Είμαστε, λοιπόν, υπέρ της απανθρακοποίησης στις θαλάσσιες μεταφορές και
στα λιμάνια, αλλά λέμε «ναι» και στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων

Σημαντικές προκλήσεις
Στην παρούσα δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος συμμετέχει
ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στα ζητήματα των λιμένων, με πολυεπίπεδη
παρουσία και παρεμβάσεις, τονίζει ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΛΙΜΕ Δημήτρης
Ιατρίδης: «Τα ελληνικά λιμάνια βρίσκονται σε τροχιά δυναμικού μετασχηματισμού για
να αντιμετωπίσουν τρεις ακόμη πολύ σημαντικές προκλήσεις, την πράσινη μετάβαση
με τη χρήση ΑΠΕ και άλλων “καθαρών” πηγών ενέργειας, την προώθηση και ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης με την υιοθέτηση του υποδείγματος του “έξυπνου λιμανιού”, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών λιμένων, στο επίπεδο που μπορεί και οφείλει να βρίσκεται η
χώρα μας – ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

και γενικότερα της ναυτιλίας μας, σε διεθνές επίπεδο. Γιατί ο ανταγωνισμός πραγματικά και γεωγραφικά είναι κοντά μας.
Ποια είναι η εκτίμησή σας για την τουριστική κίνηση στα λιμάνια μας τη χρονιά
που διανύουμε;
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε στον τομέα
της κρουαζιέρας για το 2022 είναι πολύ αισιόδοξα και επιβεβαιώνονται με την κίνηση
τους πρώτους μήνες του έτους. Με βάση τα
στοιχεία που τηρεί η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, οι κρατήσεις εμφανίζουν αύξηση της
τάξης του 25% συνολικά για τα ελληνικά λιμάνια, με έμφαση στον τομέα του homeporting, της κορυφαίας πηγής ανάπτυξης για την
ελληνική κρουαζιέρα και τον τουρισμό. Τα
ελληνικά λιμάνια αλλάζουν, εκσυγχρονίζονται, αναβαθμίζουν υποδομές και εργάζονται
με σχέδιο και στρατηγική, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.

Bloomberg: Η βελγική εταιρεία δεξαμενόπλοιων Euronav, δεκαπέντε πλοία της
οποίας πλέουν υπό ελληνική σημαία, συγχωνεύτηκε με τη Frontline. Ο νέος στόλος
των δύο εταιρειών θα είναι πλέον ο μεγαλύτερος παγκοσμίως με 69 VLCCs, 57
Suezmaxes και 20 LR2/Aframaxes.

Πλωτός σταθμός
H αμερικανική κοινοπραξία Exelerate
Energy και η ιταλικών συμφερόντων Renco s.p.a. αναδείχθηκαν ανάδοχοι στον
διεθνή διαγωνισμό της αλβανικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, για τη μίσθωση πλωτού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με διάρκεια σύμβασης τουλάχιστον δύο έτη.

Μη βιώσιμη
Κατά της νομικής πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία χαρακτηρίζεται βιώσιμη –στην «πράσινη ταξονομία»– η πυρηνική ενέργεια, έχει ταχθεί η
Γερμανία, με την αιτιολογία ότι είναι ακριβή και το τελικό ζήτημα της διάθεσης των
αποβλήτων δεν έχει επιλυθεί.

Πράσινη μετάβαση
Πάνω στους ερευνητικούς τομείς που
συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και
στις τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας
και τις προοπτικές που υπάρχουν στην
πλωτή υπεράκτια αιολική ενέργεια, ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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ια νέα γενετική μελέτη μάς εξηγεί γιατί παθαίνουν οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα περισσότερο οι
γυναίκες παρά οι άνδρες. Δίνει μάλιστα
ελπίδες για την ανάπτυξη ενός αιματολογικού τεστ, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και ακόμη και στην έγκαιρη θεραπεία
της πάθησης.

Μ

της Κατερίνας

Παπακωστοπούλου

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δημήτρης
Τριανταφυλλόπουλος αναφέρεται στη δημοσιευμένη μελέτη στο «Frontiers in Bioengineering and Biotechnology» από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αλβέρτα του
Καναδά σχετικά με τις διαφορές φύλου
στον ιστό του μηνίσκου.
«Ο μηνίσκος είναι ένα είδος χόνδρου στο
γόνατο, που λειτουργεί ως μαξιλαράκι που
απορροφά τους κραδασμούς, κατά τη βάδιση, διανέμει το φορτίο σε όλη την επιφάνεια της άρθρωσης και τη λιπαίνει. Αυτό
για πολλά χρόνια δεν ήταν γνωστό. Οι επιστήμονες δεν ήξεραν τη χρησιμότητά του
και πίστευαν ότι δεν έχει επιπτώσεις η ολική αφαίρεσή του όταν κάποιος τραυματισμός ή άλλη βλάβη επέβαλε την υποβολή
του ασθενή σε ολική μηνισκεκτομή», αναφέρει ο γιατρός.

Καταστροφικές επιπτώσεις
«Αργότερα διαπίστωσαν ότι έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην άρθρωση με
την πάροδο του χρόνου. Ακόμα κι ένα μικρό σχίσιμο του, που είναι πιθανότερο
στους αθλητές, αλλά και στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας λόγω εκφύλισης ή απώλειας της ελαστικότητας του μηνίσκου, αυξάνει τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας χρόνια μετά», μας εξηγεί ο Δρ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος.

Απαραίτητη η άσκηση
Η έλλειψη άσκησης μπορεί επίσης να
οδηγήσει σε εκφύλιση του μηνίσκου και να
πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας, όπως συμβαίνει
στους αστροναύτες. Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή εκφυλιστικής νόσου
και προσβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις που
φέρουν φορτίο, με την άρθρωση του γόνατος να είναι η πιο επιρρεπής. Προκαλεί εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου, με τους περιβάλλοντες ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των μηνίσκων, να παθαίνουν επίσης
βλάβες. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε ταχεία απώλεια της λειτουργικότητας και της κινητικότητας της συγκεκριμένης άρθρωσης. Ο επιπολασμός και η σοβαρότητα της οστεοαρθρίτιδας αυξάνονται
με την ηλικία και είναι δυσανάλογα υψηλό-

Ο τεχνητός ιστός «όπλο»
κατά της οστεοαρθρίτιδας
Με τον νέο μηνίσκο μπορεί
να αποτραπεί η μελλοντική
καταστροφή της άρθρωσης,
ενώ όσο νεότερος είναι ο
ασθενής τόσο καλύτερο,
αφού έτσι αποκλείεται η
ύπαρξη εκφυλιστικών
αλλαγών λόγω γήρανσης
τερα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.
Έχει αναφερθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι το 9,6% των ανδρών και το
18% των γυναικών άνω των 60 ετών έχουν
συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα.

Η ανακάλυψη
Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος μας εξηγεί τι
είναι αυτό που ανακάλυψε η ερευνητική
ομάδα του Πανεπιστημίου της Αλβέρτα.
«Ανέπτυξε συνθετικό ιστό μηνίσκου από
κύτταρα που είχαν αφαιρεθεί από κατεστραμμένους μηνίσκους, κατά τα άλλα,
υγιών ατόμων. Για το πείραμά της σχετικά
με τις διαφορές φύλου, η ομάδα μελέτησε τον τρόπο που λειτουργούσε ο συνθετικός ιστός σε κατάσταση ηρεμίας και υπό
συνθήκες μηχανικής φόρτισης και αποφόρτισης. Για τη φόρτιση, χρησιμοποίησαν μια συσκευή που ασκούσε υδροστα-

τική πίεση στα κύτταρα. Για την αποφόρτιση, τοποθέτησαν τα κύτταρα σε βιοαντιδραστήρα που σχεδιάστηκε από τη NASA
για να μιμηθεί συνθήκες ελάχιστης βαρύτητας. Δεδομένης της δυσανάλογης συχνότητας εμφάνισης της οστεοαρθρίτιδας
γόνατος στις γυναίκες σε σύγκριση με
τους άνδρες, οι ερευνητές περίμεναν ότι
τα κυτταρικά και μοριακά χαρακτηριστικά της οστεοαρθρίτιδας γόνατος θα παρουσίαζαν διαφορές ανάλογα με το φύλο και πράγματι επιβεβαιώθηκαν.
Το πείραμα έδειξε ανάπτυξη οστεοαρθριτικών
αλλαγών στο γόνατο από τη
μικροβαρύτητα των διαστημικών
πτήσεων, εύρημα που προσθέτει γνώση
στη μελέτη της ανάπτυξης της πάθησης
στο γόνατο, που θα βοηθήσει τόσο τις γυναίκες αστροναύτες όσο και κάθε άλλη γυναίκα στη Γη να προφυλαχθεί. Συγκεκριμένα, από τα ευρήματα φάνηκε ότι οι τεχνητοί ιστοί μηνίσκου ανταποκρίνονται στη μηχανική φόρτιση και αποφόρτιση με τρόπο
εξαρτώμενο από το φύλο».
Ο συνδυασμός μπορεί να χρησιμεύσει
ως in-vitro μοντέλο για τη μελέτη των
κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών
της οστεοαρθρίτιδας γόνατος και να αποτελέσει μια πλατφόρμα για τη διερεύνηση πιθανών μονοπατιών που μπορούν να
στοχευθούν από φάρμακα ως θεραπευτικά μέσα.

Μεταμόσχευση
μηνίσκου
«Προς το παρόν, για την προστασία του
χόνδρου και την πρόληψη της οστεοαρθρίτιδας μετά από ρήξη μηνίσκου,
έχουμε κάποια αποτελεσματικά
“όπλα”. Εκτός από τη συρραφή για τη
διάσωση του μηνίσκου, που ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
μεταμόσχευση μηνίσκου από δότη. Πρόκειται για μια τεχνική που
έχει πολύ καλά αποτελέσματα,
αφού ο νέος μηνίσκος μπορεί να
αποτρέψει τη μελλοντική καταστροφή
της άρθρωσης. Αυτή η επέμβαση
πραγματοποιείται από έμπειρους χειρουργούς, με κατάλληλη εκπαίδευση,
πριν προκληθεί βλάβη στον αρθρικό
χόνδρο. Όσο νεότερος είναι δε ο
ασθενής τόσο καλύτερο, αφού έτσι
αποκλείεται η ύπαρξη εκφυλιστικών
αλλαγών λόγω γήρανσης. Η επέμβαση
για τη μεταμόσχευση μηνίσκου δεν ξεπερνά τις δυόμισι ώρες και εκτελείται
υπό γενική αναισθησία. Λιγότερο
επεμβατικές μέθοδοι που επίσης ανακουφίζουν τους ασθενείς είναι η χρήση ορθοβιολογικών αυξητικών παραγόντων, όπως πλάσματος αιμοπεταλίων (PRP) και μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων», καταλήγει ο Δρ Τριανταφυλλόπουλος.
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Δύο πιθανά
σενάρια

Ήρθε η ώρα που θα «δείξουμε»
το πραγματικό μας… πρόσωπο!
1η Ιουνίου μάς βρίσκει απαλλαγμένους και επίσημα από τη μάσκα. Τα νοσοκομεία, τα γηροκομεία και οι αστικές συγκοινωνίες θα είναι οι μοναδικοί χώροι όπου η μάσκα θα
είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για χώρους όπου υπάρχουν ευάλωτα άτομα ή
επικρατεί συγχρωτισμός.

Η

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Πλέον θα μπαίνουμε στα μαγαζιά, στα
κομμωτήρια, στα φαρμακεία χωρίς μάσκα
και εκεί που δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα
για τους πελάτες, δεν θα είναι και για το προσωπικό. Η χώρα μας εναρμονίστηκε με την
οδηγία του ευρωπαϊκού ECDC, έτσι έδωσε
το πράσινο φως για μη χρήση μάσκας σε αεροδρόμια και πτήσεις. Άλλωστε τα αεροπλάνα, όπως τα τρένα και τα ΚΤΕΛ, ακριβώς
επειδή έχουν αριθμημένες θέσεις, εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση για μάσκα, σε αντίθεση με τις αστικές συγκοινωνίες οι οποί-

Από την 1η Ιουνίου,
η μάσκα παραμένει μόνο
σε χώρους όπου υπάρχουν
ευάλωτα άτομα ή
επικρατεί συγχρωτισμός,
όπως νοσοκομεία,
γηροκομεία και αστικές
συγκοινωνίες
ες δεν έχουν αριθμημένες θέσεις και ο κόσμος συχνά και σε ώρες αιχμής συγχρωτίζεται κυρίως μέσα στα λεωφορεία.

Συνειδητή επιλογή
Πολύς κόσμος αισθάνεται ακόμα ανασφάλεια να εκτεθεί σε χώρους με πολύ κόσμο, ακόμα κι αν είναι εξωτερικοί ή καλά
αεριζόμενοι. Έτσι καταλήγουμε στη δήλω-

Ανάσα ελευθερίας και για τους επαγγελματίες
Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι νέες οδηγίες για τη χρήση μάσκας, ο περισσότερος κόσμος πήρε μια μεγάλη ανάσα. Χιλιάδες επαγγελματίες φορούσαν τη μάσκα
όλες τις ώρες τις εργασίες τους και δεν έκρυβαν την κούρασή τους. Ενώ αρκετά κουρασμένοι εμφανίζονταν και οι περισσότεροι πολίτες, που ήθελαν να επιστρέψουν στην
παλιά τους ζωή ειδικά οι τριπλά εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν μια ή και δυο νοσήσεις.
Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα πολιτών που έμαθε να ζει με τη μάσκα και σκοπεύει να την κρατήσει.

ση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα πριν από
λίγες μέρες, ότι η μάσκα θα γίνει μια συνειδητή επιλογή για τον καθένα μας, ανάλογα
με την κατάσταση της υγείας του αλλά και
το πού βρίσκεται και πόσο θέλει να εκτεθεί
στον ιό. Για τους ανθρώπους χωρίς υποκείμενα νοσήματα, η επιλογή να μη φορούν τη
μάσκα φαντάζει πιο λογική, ωστόσο διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά ότι νέοι με αίσθημα ενσυναίσθησης τη φορούν ακόμα
και σε ανοιχτούς χώρους, σε φεστιβάλ, εκδηλώσεις ή και σε χώρους με πολύ κόσμο.
Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν πως και
φέτος το καλοκαίρι, παρά τις πλήρεις ελευθερίες, θα υπάρχουν πολίτες που θα κρατήσουν τη μάσκα για να αποφύγουν τις κακοτοπιές. Κάποιοι για παράδειγμα σκοπεύουν
να την κρατήσουν στο σούπερ-μάρκετ, στο
ασανσέρ και στις τουαλέτες εστιατορίων,
δηλαδή σε χώρους με μεγαλύτερη έκθεση.
Από εκεί και πέρα, η καθημερινότητα δείχνει ότι έχουμε αρκετές επαναμολύνσεις
καθημερινά, όμως όσοι είναι εμβολιασμένοι ξεπερνούν τη δεύτερη ή και την τρίτη
νόσηση πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Πιο μεταδοτική
Η «Όμικρον 2» μας έδειξε ότι είναι πιο μεταδοτική, γι’ αυτό και εξακολουθεί να μας
μολύνει ακόμα, ενώ χτυπάει ανθρώπους
που μπορεί να κόλλησαν την «Όμικρον», μέχρι και ενάμιση μήνα. Στην Ελλάδα αυτήν τη
στιγμή έχουμε απόλυτη επικράτηση της
«Όμικρον» και ειδικά της υποπαραλλαγής
«Όμικρον 2».

Το καλό σενάριο θέλει να μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο με την «Όμικρον» και την «Όμικρον 2», που τις
ξέρουμε και γνωρίζουμε τι μπορεί
να προκαλέσουν σε σχέση με την
πίεση στο ΕΣΥ.
Το κακό σενάριο θέλει ίσως μια νέα
παραλλαγή ή μια επιδείνωση της
επιδημιολογικής εικόνας που, σε
συνδυασμό με τους χειμερινούς
μήνες και την έξαρση της εποχικής
γρίπης, μπορεί να πιέσει το ΕΣΥ. Η
χώρα θωρακίζεται και για τα δυο
πιθανά σενάρια, με την ελπίδα η
επιστημονική κοινότητα μέχρι τότε
να έχει καταφέρει να παράγει ένα
νέο εμβόλιο πιο αποτελεσματικό,
που να προσφέρει μεγαλύτερης
διάρκειας ανοσία και το οποίο θα
περιλαμβάνει και την «Όμικρον»
με τις υποπαραλλαγές της. Το εμβόλιο αυτό θα έχει τη μορφή ετήσιου εμβολίου, όπως και αυτό της
γρίπης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε
και ρινικά εμβόλια, με τη μορφή ρινικού σπρέι, που είναι υπό ανάπτυξη, όμως ίσως δεν είναι έτοιμα για
μαζική χρήση μέσα στο 2022. Σε
αυτή τη φάση είναι υπό ανάπτυξη
οκτώ ρινικά εμβόλια, τα οποία προσφέρουν τη λεγόμενη ανοσία του
βλεννογόνου, γιατί χορηγούνται
από τη μύτη και στοχεύουν απευθείας στον πνεύμονα. Όμως θεωρείται δεδομένο από όλους τους ειδικούς ότι από τον Σεπτέμβριο θα
πάμε σε εμβολιασμό, ίσως και με τα
εμβόλια που ήδη ξέρουμε αν δεν
έχουμε νέα πιο εξελιγμένα ή ρινικά. Σε σχέση με τους εμβολιασμούς, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε τον εμβολιασμό
με τρίτη δόση ή πρώτη αναμνηστική των εφήβων 12-17 ετών κατ’
εξαίρεση για όσους πρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε χώρες του εξωτερικού, όπου η τρίτη
δόση θεωρείται προαπαιτούμενο.

ΡΕΤΡΟ
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Ένας ξεχωριστός θεατράνθρωπος
ε την ανεκλάλητη αγάπη του για το θέατρο, τον
μοναδικό επαγγελματισμό του, αλλά και τις
σπουδαίες δραματικές και σκηνοθετικές του
αρετές, ο Κώστας Μουσούρης διήνυσε μία λαμπρή πορεία στα θεατρικά μας δρώμενα στον 20ό αιώνα και δημιούργησε σχολή δραματικού ήθους, κληροδοτώντας μας
ένα σπουδαίο εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο.
Καταγράφοντας μια πολυμερή θεατρική του παρουσία,
με τις έξοχες και πολυποίκιλες παραστάσεις του, διαφορετικών αισθητικών τεχνοτροπιών και τάσεων, αναβάθμισε
ζωτικά το ελληνικό θέατρο και απέσπασε αναπόδραστα την
αγάπη και τον σεβασμό κορυφαίων μας πνευματικών ανθρώπων στον 20ό αιώνα. Για την ανεκδιήγητη τελειομανία
του ως σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο κορυφαίος συγγραφέας και ακαδημαϊκός Στρατής Μυριβήλης είχε σχολιάσει,
«σε κάθε παράσταση του Κώστα Μουσούρη, βλέπει κανείς
τον μόχθο που προηγήθηκε για να υποταχθούν όλα τα στοιχεία σε μία ενιαία εποπτεία, που φτάνει έως τις παραμικρές
λεπτομέρειες».
Ενώ αποτιμώντας τα δραματικά χαρακτηριστικά και τη
λυρική παρουσία του μεγάλου μας ηθοποιού, ο σπουδαίος
θεατρικός κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος είχε αναφερθεί στην ξεχωριστή «σκηνική χάρη και φινέτσα» του πολυτάλαντου Κώστα Μουσούρη. Ο Κώστας Μουσούρης είδε το φως της ζωής στην Αθήνα το 1903. Μετά τις εγκύκλιες γυμνασιακές του σπουδές, σπούδασε δραματική τέχνη στη Σχολή της Εταιρείας Ελληνικού Θεάτρου και το
1924 προέβη στη σύσταση του «Θιάσου των Νέων» στο
Παγκράτι.
Ήδη πολύ νέος από το 1925, πρωταγωνιστής στο Θέατρο Τέχνης του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά και την επόμενη
χρονιά στο θέατρο της Κυβέλης. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Κώστας Μουσούρης συνέστησε δικό του θεατρικό
σχήμα, μαζί με την κόρη της Κυβέλης Αλίκη Θεοδωρίδου.
Και το 1932 προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, συνιστώντας
εκ νέου θίασο, μαζί με την Κυβέλη, την κόρη της Αλίκη, τη
Μιράντα Μυράτ και τον Χριστόφορο Νέζερ. Αυτή την πενταετία και μέχρι το 1937, οπότε και χώρισε θεατρικά με την
Αλίκη Θεοδωρίδου, και μαζί με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς, όπως ο Βασίλης Λογοθετίδης και ο Χριστόφορος
Νέζερ, ανέβασε πολύ υψηλού κύρους δραματικές παραστάσεις, από το εγχώριο και το διεθνές δραματολόγιο. Στα
χρόνια του μεγάλου πολέμου που επακολούθησαν, ο Κώστας Μουσούρης δημιούργησε επιθεωρησιακό θίασο, με
τον Κυριάκο Μαυρέα, τον Ορέστη Μακρή και τη Μαρίκα
Κρεβατά, παίζοντας σπουδαίες θεατρικές επιτυχίες της
εποχής, όπως τις «Φινίτα λα μούσικα» και «Μπράβο Κολονέλλο».
Το 1951 ο Κώστας Μουσούρης προβαίνει σε ένα σημαντικό θεατρικό του βήμα, ανακαινίζοντας το θέατρο της Πλατείας Καρύτση, όπου και θα το μετασχηματίσει σε μία πραγ-
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ματική κυψέλη υψηλής πολιτιστικής - θεατρικής δημιουργίας και εκ των υστέρων θα λάβει τιμητικά και το όνομά του
«Θέατρο Μουσούρη». Σε αυτό το μεγάλο του θεατρικό ορμητήριο, θα συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους της
θεατρικής μας σκηνής, μεταξύ των οποίων με τους Έλλη
Λαμπέτη, Βάσω Μανωλίδου, Νίκο Τζόγια, Ελένη Χατζηαργύρη, Αντιγόνη Βαλάκου, Δημήτρη Χορν, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Τζένη Καρέζη, Τζένη
Ρουσσέα κ.ά. Στις σπουδαίες παραστάσεις του διεθνούς
δραματολογίου, που ανέβασε στο θέατρό του ο Κώστας
Μουσούρης και τους προσέδωσε ξεχωριστό κύρος, με τη
σκηνική τους αρτιότητα, τις εύστοχες διανομές, τις επιμελημένες μεταφράσεις και τον εν γένει ανεκδιήγητο επαγγελματισμό του, συγκαταλέγονται οι «Τρεις αδελφές» του
Άντον Τσέχοφ, «Πυγμαλίων» του Τζορτζ Μπέρναρ Σο, «Πρόσκληση στον πύργο» του Ζαν Ανούιγ, «Η κληρονόμος» των
Ρουθ και Ογκάστους Γκετζ, «Πεγκ, καρδούλα μου» του Τζον
Χάρτλεϊ Μάνερς, «Το κουρέλι» του Ντάριο Νικοντέμι, «Φωτοφίνις» του Πίτερ Ουστίνοφ, «Ένα παράξενο ζευγάρι» Νιλ
Σάιμον κ.ά.
Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη μεγάλη οθόνη, ο
Κώστας Μουσούρης είχε πενιχρή συμμετοχή. Συμμετείχε
σε τέσσερις μόνο ταινίες, τις «Έρως στα κύματα» (1928)
και «Αστέ-ρω» (1929) του Δημήτρη Γαζιάδη, «Αγνούλα»
(1939) του Ορφανέλι και «Όλα για το παιδί της» (1958) του
Κώστα Στράντζαλη.
Ο Κώστας Μουσούρης ανέπτυξε παράλληλα με τη
δραματουργική του παρουσία και συνδικαλιστική δραστηριότητα. Το διάστημα 1950-1964, διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου
(ΠΕΕΘ). Για την πολυεδρική του προσφορά στην ελληνική θεατρική σκηνή τιμήθηκε με τον Χρυσό Ταξιάρχη του
Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου Α’, το αργυρό κλειδί
της πόλεως των Αθηνών και άλλες διακρίσεις. Σημειώνοντας ακόμα ότι ο απαράμιλλος θεατράνθρωπός μας
είχε ξεχωριστές επιδόσεις και στο φάσμα της
ποίησης, με σπουδαία λυρικά ποιήματα. Στις 7 Δεκεμβρίου 1976, ο Κώστας Μουσούρης, προσβεβλημένος
από εγκεφαλικό επεισόδιο, εκδήμησε από τη ζωή. Την
εξόδιο ακολουθία του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τίμησαν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Αλέξης Μινωτής, ο Κάρολος Κουν, ο ακαδημαϊκός Πέτρος Χάρης, ο Μάνος Κατράκης και άλλοι διακεκριμένοι εκπρόσωποι του πολιτισμού, της τέχνης και της
πολιτικής. Υπήρξε ένας κορυφαίος της θεατρικής μας
τέχνης, που άφησε αναλλοίωτο το αποτύπωμά του.
*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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αντίσταση των Κρητικών στην επιχείρηση κατάληψης της μεγαλονήσου από τους Γερμανούς κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εντυπωσιακή.
Έτσι εκείνο το πρωινό της 20ής Μαΐου
του 1941, πριν από 81 χρόνια, που ξεκίνησε η αεραπόβαση των Γερμανών με συνθηματικό
«Επιχείρηση Ερμής» και που κράτησε μέχρι και την 1η Ιουνίου, επιχείρησαν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις! Είναι όμως αλήθεια πως
το εγχείρημα αυτό των Γερμανών «κόστισε
τόσο πολύ ώστε δεν επιχείρησαν ξανά άλλη
αεροπορική έφοδο, της ίδιας κλίμακας»,
όπως γράφει ο ιστορικός
εκείνης της εποχής!
Πρέπει να υπογραμμίσω
πως το πρωί της 20ής Μαΐου και ύστερα από «σφοδρό βομβαρδισμό και πολυβολισμό, από τα αεροΓράφει ο
σκάφη», άρχισε και ρίψη
Γιώργος
αλεξιπτωτιστών! ΠαράλληΚοντονής
λα έγινε και η προσγείωση
ανεμοπλάνων στη δυτική
Κρήτη. Με την εμφάνιση των Γερμανικών
αεροπλάνων, οι Κρητικοί και οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την «επιχείρηση κατάρριψης» των εχθρικών αεροπλάνων. Άρχισε η εκτόξευση αντιαεροπορικών πυρών, ενώ οι μονάδες του Πεζικού
επιχείρησαν με επιτυχία τις περισσότερες
φορές να εμποδίσουν την προσεδάφιση
των αλεξιπτωτιστών. Και οι απώλειες των
Γερμανών ήταν μεγάλες.
Την επόμενη μέρα, δεύτερη ημέρα της
απόβασης των Γερμανών στην Κρήτη, στις
6 το πρωί ένα γερμανικό μεταγωγικό, παρά
τα συνεχόμενα πυρά των συμμάχων, προσγειώθηκε. Ο στόχος ήταν να πάρει τον τραυματία Γερμανό στρατηγό Μάιλαντ! Πρέπει
ακόμη να σημειώσω πως το 6ο Ελληνικό
Σύνταγμα, που είχε αναδιοργανωθεί στον
Γάλατά, ήταν έτοιμο για τη μάχη. Όπως έκανε το 8ο, που απέκρουσε τις γερμανικές
επιθέσεις. Μάλιστα «διασκόρπισε τα εχθρικά τμήματα, αιχμαλώτισε πολλούς Γερμανούς, τους οποίους εγκατέστησε στον λόφο
107 που δεσπόζει στο Μάλεμε», όπως υπογραμμίζει ο ιστορικός.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι
η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, έπειτα από την ενίσχυσή της από δυνάμεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, ανερχόταν
σε 43.000 άνδρες! Ήταν 11.500 Έλληνες.
Και 31.500 Βρετανοί και Νεοζηλανδοί.
Μάλιστα και σύμφωνα με τον ιστορικό «οι
απώλειες των συμμάχων ήταν: Έλληνες
426 νεκροί. Βρετανοί 1.742. Είχαμε βέβαια μεγάλο αριθμό τραυματιών και αιχμαλώτων. Οι τραυματίες ήταν 1.737. Και οι
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Λογάριαζαν χωρίς τον… ξενοδόχο
οι Γερμανοί στη μάχη της Κρήτης!
αιχμάλωτοι πλησίασαν τις 12.000. Ακόμη,
βυθίστηκαν δύο καταδρομικά, έξι αντιτορπιλικά και χάθηκαν πάνω από 2.000 αξιωματικοί και ναύτες…
Να προσθέσω πως η συνολική δύναμη

των Γερμανών στη μάχη της Κρήτης ήταν
22.750 άνδρες. Από αυτούς, οι 14.000
ήταν αλεξιπτωτιστές. Οι Γερμανοί διέθεταν 1.370 αεροπλάνα και ανεμόπτερα.
Επίσης επιχείρησαν και με 70 πολεμικά

πλοία. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν
μεγάλες. «Ο Άξονας στην Κρήτη είχε
1.990 νεκρούς, 1.994 αγνοούμενους και
πολλές χιλιάδες τραυματίες», σύμφωνα
με τον ιστορικό της εποχής. Οι Γερμανοί
έχασαν ακόμη 8.000 αλεξιπτωτιστές,
220 αεροπλάνα, ενώ άλλα 150 υπέστησαν σοβαρές ζημιές!
Είναι γεγονός πως η μάχη της Κρήτης θεωρείται και είναι «η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση». Παραμένει μάλιστα η
«μοναδική στο ότι ο κύριος και ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η κατάληψη ολόκληρης
της Κρήτης από αέρος…». Βέβαια, οι Γερμανοί λογάριαζαν χωρίς τον… ξενοδόχο! Η
αντίσταση των παλικαριών, των ηρώων της
Κρήτης ήταν σθεναρή και εντυπωσιακή! Οι
Γερμανοί μπορεί αριθμητικά να ήταν ανώτεροι, όμως οι Έλληνες της Κρήτης είχαν τη
δύναμη. Το σθένος. Και τη θέληση. Και έτσι
κέρδισαν και έτρεψαν τους εχθρούς τους
σε φυγή! Τους έριξαν στη θάλασσα.

Βack Stage

Ένα καλοκαίρι γεμάτο νότες
ετά από δύο «δύσκολα» καλοκαίρια (δεν ξεχνάμε τους χειμώνες…), όπου η ζωή μας μπήκε σε
«καταστολή», ήρθε το πολυπόθητο καλοκαίρι,
με ό,τι αυτό φέρνει μαζί του. Έτσι, πέρα από ζέστη, παραλία, μπαράκια και –όσο αυτό είναι δυνατόν– έχοντας
αφήσει «προσεκτικά» πίσω μας την πανδημία, είμαστε
έτοιμοι να απολαύσουμε και υπαίθριες συναυλίες, που
τόσο πολύ μας έχουν λείψει…
Τα live και τα φεστιβάλ θα έχουν αυτό το καλοκαίρι την
τιμητική τους, με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες να προσπαθούν να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν, μιας και τόσο ο
πολιτισμός όσο και τα θεάματα είναι οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο από όλους, εξαιτίας της κρίσης αρχικά, αλλά και της πανδημία στη συνέχεια. Για φέτος επιλέξαμε 24 συναυλίες και σας λέμε τις λεπτομέρειες για να
κάνετε τον… μουσικό προγραμματισμό σας!

Μ

ADD Festival – 27-28 Μαΐου
Η γιορτή της ηλεκτρονικής μουσικής.
«Πειραιώς 260», εισιτήριο 49€, προσφορά για 2 ημέρες: 89€.
King Gizzard & The Lizard Wizard
– 31 Μαΐου-1 Ιουνίου
«Gagarin», εισιτήριο 28€ (early bird), 31€ και στο ταμείο 34€.
Beth Hart – 4 Ιουνίου
Θέατρο Βράχων Βύρωνα, εισιτήρια 32€ και στο ταμείο 37€.
Evanescence – 5 Ιουνίου
Θέατρο Πέτρας, στο πλαίσιο του Ejekt Festival. Εισιτήρια από 43€.
Bauhaus, The Jesus and Mary Chain,Deus
– 8 Ιουνίου
Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια: Presale 35€, ΑμεΑ 35€, προσφορά διημέρου για
Iggy Pop, Liam Gallagher + Bauhaus 70€.

KALEO – 6 Ιουλίου

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, τα live
και τα φεστιβάλ θα έχουν αυτό το
καλοκαίρι την τιμητική τους και θα πρέπει
να τα τιμήσουμε, αλλά με μεγάλη προσοχή
Parov Stellar – 18 Ιουνίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια: Presale 35€, ΑμεΑ 35€, προσφορά διημέρου για
Parov Stelar & London Grammar 60€ και προσφορά διημέρου για Parov Stelar & Pet Shop Boys 60€.
Patti Smith – 25 Ιουνίου
Ηρώδειο, εισιτήρια από 50 έως 125€.
Γιάννης Χαρούλης – 27-28 Ιουνίου
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, εισιτήρια: Γενική είσοδος
15€ και εκπτωτικό: 12€.
London Grammar, LP και Hooverphonic – 27 Ιουνίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια προσφοράς:
• London Grammar & MORE TBA (27/6/22, Πλατεία
Νερού) + Pet shop Boys & MORE TBA (30/6/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€).
• London Grammar & MORE TBA (27/6/22, Πλατεία
Νερού) + Parov Stelar & MORE TBA (18/6/22, Πλατεία
Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€).
Active Member –28 Ιουνίου
Μονή Λαζαριστών, εισιτήρια: Α’ φάση 13€, Β’ φάση
15€, Γ’ φάση 17€ και στο ταμείο 20€.
MUSE, Yungblud & Nothing but Thieves – 29 Ιουνίου
ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του EJEKT Festival. Εισιτήρια VIP
175€, Α’ Ζώνη 110€, Β’ Ζώνη 58€.
Iggy Pop, Liam Gallagher – 2 Ιουλίου

Οι Πυξ Λαξ – 11 Ιουνίου
«Τεχνόπολη», εισιτήρια: Α’ φάση προπώλησης 13€.
Nick Cave, Mogwai, Fontaines D.C 15 – 15 Ιουνίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια: Presale 50€, ΑμεΑ 50€, προσφορά διημέρου για
Iggy Pop, Liam Gallagher & Nick Cave 90€ και προσφορά
διημέρου για Nick Cave & Bauhaus 70€.

Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια: Προπώληση 50€, AμεA 50€.
• Προσφορά διημέρου για Iggy Pop, Liam Gallagher &
Clutch 70€.
• Προσφορά διημέρου για Iggy Pop, Liam Gallagher &
Bauhaus 70€.
• Προσφορά διημέρου για Iggy Pop, Liam Gallagher
&Nick Cave 90€.

«Τεχνόπολη», εισιτήρια από 38€.
Scorpions και Alice Cooper – 6 Ιουλίου
ΟΑΚΑ, εισιτήρια: Αρένα Όρθιων 38-50€, Αρένα Gold
όρθιων/seated 80€/190€, ΑμεΑ: 28€, κερκίδες - καθήμενοι 35-80€, A VIP: 120€ , B VIP: 100€.
Νίκος Πορτοκάλογλου – 8 Ιουλίου
Ηρώδειο, εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη 60€, Ζώνη Α’
50€, Ζώνη Β’ 40€, Ζώνη Γ’ 30€, ΑμεΑ 5€. Άνω Διάζωμα
25€, 20€, 15€, 10€. Φοιτητικό/ 65+/ Καλλ. Σωματείων
16€, 12€, 8€. Ανέργων/ Σπουδαστικό Καλλ. Σχολών 5€.
Tiesto και Tyga – 8-9 Ιουλίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια: Tyga (Μέρα 1) 28€ και 70€ VIP, Tiesto (Μέρα 2)
40€ και 110€ VIP, Διήμερο με 30% έκπτωση 48€.
Ο Boris Brejcha στο «Bolivar Beach Bar» – 8 Ιουλίου
Godspeed You! Black Emperor – 15 Ιουλίου
Ηρώδειο, εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα: Ζώνη ΑμεΑ 25€,
Διακεκριμένη - VIP 80€, Α’ Ζώνη 70€, Β’ Ζώνη 60€, Γ’
Ζώνη 60€. Άνω Διάζωμα: Δ’ Ζώνη 50€, Ε’ Ζώνη 50€, ΣΤ’
Ζώνη: 40€, Ζ’ Ζώνη: 40€.
Iron Maiden – 16 Ιουλίου
ΟΑΚΑ, Τα εισιτήρια ξεκινούν από 45€.
Moderat – 16 Ιουλίου
Ηρώδειο, εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα: Διακεκριμένη Ζώνη Α’ 85€, Διακεκριμένη Ζώνη Β’ 75€, Ζώνη Α’ 68€, Ζώνη Β’ 63€, Ζώνη Γ’ 55€, ΑμεΑ 30 €, Άνω Διάζωμα: Ζώνη
Δ’ 43€, Ζώνη Ε’ 40€, Ζώνη ΣΤ’ 36€, Ζώνη Ζ’ 34€.
Placebo – Τετάρτη 20-Πέμπτη 21 Ιουλίου
Θέατρο Γης (20/7), «Τεχνόπολη» (21/7), εισιτήρια: Γενική είσοδος 48 ευρώ, Golden Area (περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή) 88 ευρώ.
Slipknot και Sepultura – 23 Ιουλίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισιτήρια Presale 60€, ΑμεΑ 60€, VIP 150€.
• Προσφορά διημέρου για Slipknot & Clutch 85€.
• Προσφορά διημέρου για Slipknot & Sabaton 90€.
• Προσφορά διημέρου για Slipknot & Judas Priest 90€.
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Ζώδια

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

Ταύρος

Με τον Άρη να περνά στο δικό σας ζώδιο, αλλά
και με τη σύνοδο που θα σχηματίσει με τον πλανήτη
Δία, θα έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά και
εγωισμό, που μάλλον θα πρέπει να ελέγχετε περισσότερο, για να μην απομακρύνετε πρόσωπα που
πραγματικά σας αγαπούν.

Η τελευταία έκλειψη απέναντι από το δικό σας
ζώδιο σάς έκανε περισσότερο ενεργούς, σε αποφάσεις και διευκρινίσεις. Ο Ερμής, ανάδρομος στο
δικό σας ζώδιο, θα ενεργοποιήσει κάποια θέματα
που είχαν καθυστερήσει, ενώ αρκετά ερωτικό θα
είναι το Σαββατοκύριακό σας.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Σας εγκαταλείπει αυτή την εβδομάδα ο ανάδρομος Ερμής, μία θέση κουραστική για σας, και περνά στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι. Αυτή η νέα θέση του, έως τις 13/6, είναι ένδειξη ότι πρέπει να
κάνετε πολλά πράγματα, που πιθανόν θα γίνουν με
παρασκηνιακό τρόπο.

Η μετακίνηση του ανάδρομου Ερμή στο ζώδιο
του Ταύρου αποτελεί ένδειξη μιας περιόδου, όπου
οι φιλικές σας σχέσεις θα έχουν την τιμητική τους.
Από την άλλη, εσείς των πρώτων ημερών θα έχετε
κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση ή ένα καινούργιο
επαγγελματικό διάβημα.

Λέων

Παρθένος

Αυτές τις μέρες θα έχετε μία πιο αισιόδοξη διάθεση, εφόσον Δίας, Άρης και Αφροδίτη, από το
συμβατό με το δικό σας ζώδιο, του Κριού, θα σας
στέλνουν την καλή τους ενέργεια. Είναι μία πολύ
καλή συγκυρία, όπου αυτό που συμβαίνει αυτές τις
μέρες θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε.

Ο ανάδρομος Ερμής θα περάσει και πάλι στον
Ταύρο, όπου θα δει θετικά το δικό σας ζώδιο. Από
την άλλη, θα βάλετε μία ώθηση σε οικονομικές υποθέσεις, όπου θα ανταμειφθούν οι κόποι και οι προσπάθειές σας. Στο τέλος της εβδομάδας, θα έχετε
πολύ καλές εξελίξεις στη συναισθηματική σας ζωή.

Ζυγός

Σκορπιός

Η πολυαστρία στον τομέα των σχέσεων σας σάς
κάνει δημοφιλείς και αναπτύσσονται πολύ καλές
ευκαιρίες στην προσωπική σας ζωή. Σας δίνεται τώρα η ευκαιρία να κάνετε σωστές επιλογές στους συνοδοιπόρους σας, αλλά με την προϋπόθεση να έχετε απαλλαγεί από κάθε παλιά συμπεριφορά σας.

Για σας τους Σκορπιούς, εκείνο που θα σας επηρεάσει περισσότερο αυτή την εβδομάδα είναι ο
ανάδρομος Ερμής, που θα περάσει στο διαμετρικά
απέναντι ζώδιο από το δικό σας. Οι σχέσεις σας θα
έχουν μία δεύτερη ευκαιρία. Θα υπάρξουν συζητήσεις, που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο καλά.

Τοξότης

Αιγόκερως

Για σας τους Τοξότες, θα υπάρξει ένα πολύ ελπιδοφόρο άνοιγμα σε θέματα σχέσεων, αυτοέκφρασης, δημιουργικότητας, παιδιών, φλερτ και διασκέδασης. Είναι η χρονική στιγμή που θα έχετε ένα
όμορφο διάλειμμα στη ζωή σας, κάτι που θα σας
δώσει αισιοδοξία και καλές προοπτικές.

Ο Άρης από το ζώδιο του Κριού είναι μία δύσκολη
θέση για σας, όπου θα δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ
των μελών της οικογένειάς σας. Οι αντοχές σας έχουν
λιγοστέψει και τώρα θα έχετε μία ακόμη αιτία, για να
νιώσετε ότι είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε τους κουραστικούς χαρακτήρες που σας πλαισιώνουν.

Υδροχόος

Ιχθύες

Αν και είστε από τους ταλαιπωρημένους του ζωδιακού, θα υπάρξουν αυτή την εβδομάδα κάποιες
ευχάριστες στιγμές με πρόσωπα από το περιβάλλον σας. Βρίσκεστε σε μία πάρα πολύ καλή στιγμή
να επικοινωνήσετε και να κάνετε ένα ταξιδάκι που
θα σας δώσει μία ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά.

Η μετακίνηση του Άρη, από το δικό σας ζώδιο,
στο ζώδιο του Κριού, θα σας αναγκάσει να προβληματιστείτε για τις ανάγκες σας, αλλά και με ποιον
τρόπο θα αυξήσετε τα εισοδήματά σας. Θα έχετε
τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με πρόσωπα από
το παρελθόν.

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

(22/11-21/12)

ολλά τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, εφόσον οι
πλανητικές μετακινήσεις είναι αρκετές και σηματοδοτούν
νέα ξεκινήματα, κυρίως στα ζώδια της φωτιάς, των
πρώτων ημερών. Ο Άρης περνά στη ζωδιακή του θέση, δηλαδή
στο ζώδιο του Κριού, ενεργοποιεί και θέτει σε δράση τις
καταστάσεις, ενώ πλέον οι επιθυμίες μας γίνονται πιο ξεκάθαρες
από πριν. Στο τέλος της εβδομάδας, η Αφροδίτη περνά στο
φυσικό της περιβάλλον, στο ζώδιο του Ταύρου, όπου θα υπάρξουν
έως τις 23 Ιουνίου πολλές εκπλήξεις σε οικονομικά θέματα, αλλά
και σε σχέσεις, με κεντρική ανατρεπτική ημερομηνία τις 12/6.

Π

Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός
(21/3-20/4)

Νέα ξεκινήματα

Από την αστρολόγο

(20/1-18/2)

(21/4-20/5)

(22/6-22/7)

(23/8-22/9)

(24/10-21/11)

(22/12-19/1)

(19/2-20/3)

SPORΤS
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Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία;
αναθηναϊκός - ΠΑΟΚ παίζουν απόψε στο
ΟΑΚΑ (20:00, Cosmote TV) κι επειδή τα
πάντα όλα είναι οικονομικές συναρτήσεις
τη σήμερον ημέρα, τα 57 εκατ. ευρώ του «Δικεφάλου του Βορρά» θα τεθούν στο ίδιο τραπέζι με
τα 33,3 εκατ. ευρώ του «Τριφυλλιού».

Π

του Άλκη Φιτσόπουλου

Σύνολο, 90,3 εκατ. ευρώ. Μα, παίζουν μπάλα τα
λεφτά; Ο αείμνηστος Γιόχαν Κρόιφ είχε δημιουργήσει ένα ρομαντικό ρεύμα στο ποδόσφαιρο, όταν
δήλωσε πως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
Στη ζωή, σίγουρα όχι. Στο ποδόσφαιρο; Θα δείξει.
Ο τυπικά γηπεδούχος Παναθηναϊκός υπολείπεται
αρκετά του ΠΑΟΚ, όπως μπορείτε να δείτε στον
σχετικό πίνακα, κατά 23,7 εκατ. ευρώ στα οικονομικά μεγέθη. Ολόκληρο το Πρωτάθλημα κοστολογείται στα 374,9 εκατ. ευρώ, με τον Ολυμπιακό να
έχει τη μερίδα του λέοντος, 117.85 εκατ. ευρώ.
Τα κόστη των παικτών και των δύο φιναλίστ υπολείπονται του Ολυμπιακού, αλλά ο Κρόιφ πάλι δικαιώνεται, καθότι μόλις την προπερασμένη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό
μέσα στο «Καραϊσκάκης», αλλά και 1-0 στη «Λεωφόρο», 1-0 επίσης για τα play-off . Ο ΠΑΟΚ μπορεί να νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα
την περασμένη Τρίτη, οι «πράσινοι» έπαιζαν χωρίς
εννέα βασικούς, ωστόσο.
Οι τιμές του κάθε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ δημοσιεύονται στην έγκυρη
γερμανική ιστοσελίδα tranfermarkt.de. Και δεν
είναι καθόλου «τραβηγμένες», όπως φαίνονται
από την πρώτη ματιά. Για να πιστωθεί το συγκεκριμένο ποσό στον κάθε παίκτη, η ιστοσελίδα
λαμβάνει υπόψη της κυρίως τα ταλέντο, την ηλικία, τις διεθνείς συμμετοχές και την προοπτική
του. Πιο ακριβός παίκτης του Παναθηναϊκού στο
διεθνές χρηματιστήριο είναι ο Γκατσίνοβιτς που
προέρχεται από την Άιντραχτ, ο Βιτάλ που έχει θητεύσει στις μικρές ομάδες της Εθνικής Βραζιλίας
και ο Παλάσιος που ήρθε ως «μεγάλο όνομα». Ο
καθένας κοστίζει 3 εκατ. ευρώ.
Στον ΠΑΟΚ, μακράν πιο ακριβοί παίκτες είναι ο
Σέρβος Αντρίγια Ζίφκοβιτς, με τον Ρουμάνο Μιτρίτσα, που κοστολογούνται στα 5 εκατ. ευρώ έκαστος. Από εκεί και πέρα, ο νεαρός Μιχαηλίδης είναι στα 4,5 εκατ. ευρώ, ο Τσόλακ στα 3,5 εκατ. ευρώ, όπως και ο Αγκούστο με τον νεαρό Πορτογάλο
Φελίπε Σοάρες. Ο τελικός, όπως είναι γνωστό, θα
γίνει με παρουσία κόσμου στο ΟΑΚΑ για πρώτη φορά μετά τα χρόνια της πανδημίας. Περίπου 50.000
κόσμος θα συρρεύσει στο στάδιο. Τα αστυνομικά
μέτρα θα είναι δρακόντεια, φυσικά.

FINAL-4

ΠΑΟΚ
ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚOΣ
ΤΙΜΉ

Πασχαλάκης
32
800.000
Ζ. Ζίφκοβιτς
33
600.000
Ταλιχμανίδης 21
150.000
Μπαλωμένος
20
Ίνγκασον
28
5.000.000
Μιχαηλίδης
22
4.000.000
Μιχάι
23
900.000
Βαρέλα
34
800.000
Κρέσπο
35
600.000
Σίντκλεϊ
29
2.500.000
Βιεϊρίνια
36
600.000
Σάστρε
25
1.600.000
Τέιλορ
27
1.000.000
Λύρατζης
22
600.000
Αουγκούστο
25
3.500.000
Κούρτιτς
33
2.000.000
Σβαμπ
31
1.500.000
Τσιγγάρας
21
750.000
Σοάρες
22
3.500.000
Ελ Καντουρί
31
1.800.000
Μπίσεσβαρ
34
800.000
Μιτρίτσα
27
5.000.000
Α. Ζίφκοβιτς
25
5.000.000
Μουργκ
27
2.500.000
Ζαμπά
23
1.800.000
Τσόλακ
28
3.500.000
Άκπομ
26
3.200.000
Ολιβέιρα
30
2.000.000
Κούτσιας
18
1.000.000
Σύνολο: 57 εκατ. ευρώ

ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΤΙΜΉ

Διούδης
29
1.500.000
Μπρινιόλι
30
1.200.000
Ξενόπουλος
23
250.000
Χατζηγιώργος 22
200.000
Σένκεφελντ
30
900.000
Σάρλια
25
900.000
Βέλεζ
30
800.000
Πούγγουρας
26
800.000
Σιδεράς
19
150.000
Χουάνκαρ
32
700.000
Χατζηθεοδωρίδης24
400.000
Σάντσεζ
32
600.000
Κώτσιρας
29
600.000
Αλεξανδρόπουλος 20
2.500.000
Ρ. Πέρεζ
33
1.500.000
Κουρμπέλης
28
1.500.000
Μαουρίτσιο
33
600.000
Αγιούμπ
28
600.000
Βιτάλ
24
3.000.000
Γκατσίνοβιτς
27
2.800.000
Βιγιαφάνες
30
800.000
Λούντγκβιστ
25
750.000
Παλάσιος
30
3.000.000
Χατζηγιοβάνης 24
1.800.000
Αϊτόρ
25
1.000.000
Μπεκ
29
150.000
Καρλίτος
31
2.000.000
Μακέντα
30
1.500.000
Ιωαννίδης
22
800.000
Σύνολο 33,3 εκατ. ευρώ

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός,
Εφές - Ρεάλ Μ. στον τελικό
Στην τελευταία ανάσα του ματς, η
Εφές πέτυχε τρίποντο με τον Μίσιτς και
νίκησε 77-74 τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final-4 της EuroLeague στο
Βελιγράδι. Κρίμα κι άδικο ένα ματς να
κρίνεται σε μία απόφαση, αλλά αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του μπάσκετ. Κι όταν
ένα παιχνίδι κρίνεται σε νεκρό χρόνο,
μην ψάχνουνε να βρούμε δίκαιους νικητές και ηττημένους. Δυστυχώς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που ψηφίστηκε ως
καλύτερος προπονητής της σεζόν στη
διοργάνωση, στο τελευταίο και καθοριστικπο σουτ των Τούρκων έπρεπε να είχε ζητήσει να γίνει φάουλ ή να έβαζε
δυο παίκτες επάνω στον Μίσιτς. Ο
Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 11
πόντους στην τρίτη περίοδο, μείωσε
στο ελάχιστο πολλές φορές, αλλά στις
κρίσιμες στιγμές υπέπεσε σε λάθη.
Στον μικρό τελικό απόψε, ο Ολυμπιακός θα παίξει αντίπαλος της Μπαρτσελόνα, που έχασε 86-83 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο μικρός τελικός θ’ αρχίσει στις
17:00 και ο μεγάλος Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00. Και τα δύο παιχνίδια
θα μεταδοθούν από τη συνδρομητική τηλεόραση της NOVA.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κλείσει
τριετές συμβόλαιο με την Cosmote TV
έναντι 40 εκατ. ευρώ. Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, αν ανέβει
κατηγορία στην Premier League, παίρνει αυτόματα γύρω στα 240 εκατ. ευρώ.
Για να ξέρουμε για τι μεγέθη μιλάμε.

«Κομμένος»
Κι όμως, ελληνικό. Ο διαιτητής Μανούχος, μαζί με τον Κουμπαράκη και τη
Μυλοπούλου, «κόπηκαν» στα γραπτά
τεστ της UEFA! Κι ο αρχιδιαιτητής
Μαρκ Κλάτενμπεργκ χρησιμοποιούσε
τον Μανούχο στα μεγάλη ντέρμπι. Έναν
διαιτητή που δεν ξέρει κανονισμούς.
Κομμένος και ραμμένος στα «θέλω»
του Άγγλου.

Εφέτες
Το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ δικαίωσε τους ποδοσφαιριστές που έχουν
λαμβάνειν από τον Πανιώνιο και τον
Πλατανιά. Η αρμόδια –για το ίδιο αντικείμενο– επιτροπή της ΓΓΑ, η ΕΕΑ, δι-

Λες
και
ήταν

χθες...

«Οργανωμένοι» οπαδός
μιας ημέρας

A

Ψάχνουν το Κύπελλο…
καίωσε τα δύο σωματεία. Τις αποφάσεις της ΕΠΟ τις παίρνουν εφέτες, της
ΕΑΑ συνταξιούχοι!

«Λάκισαν»
Οι μεγαλομέτοχοι του Αστέρα Τρίπολης, Μπάκος και Καϋμενάκης, αγόρασαν το τηλεοπτικό κανάλι Action 24,
ενώ «παζαρεύουν» το Open TV του Ιβάν
Σαββίδη. Πριν από την εποχή Σαββίδη,
ήθελαν τον ΠΑΟΚ. Μόλις άκουσαν τον
Ζαγοράκη να τους λέει για τα αιτήματα
των οργανωμένων, «λάκισαν».

Τριπλό κακό
Η ΑΕΚ απέτυχε να βγει στην Ευρώπη,
και το κακό είναι τριπλό. Δεν θα πάρει
χρήματα από την UEFA, θα κατρακυλήσει στην ειδική βαθμολογία και θα παίζει
με καλύτερους αντιπάλους όταν ξαναβγεί, ενώ, μετά την ανακατωσούρα που
προκάλεσαν οι οπαδοί της, μεγάλος παίκτης δύσκολα θα έρθει.

Κούρτιτς
Επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν

διάφορα, ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κούρτιτς του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να τον πάρει,
ούτε ενδιαφέρεται ποτέ. Για τον απλούστατο λόγο, ότι ο Σλοβένος υπέγραψε
διετή δανεισμό με τον «Δικέφαλο», όχι
για έναν χρόνο.

Ντελιβεράς
Στη ΓΓΑ μετρούσαν τις προσκλήσεις
για τον σημερινό τελικό του Κυπέλλου,
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Και μάλλον θα
πρέπει να τα έβαλαν με τον ντελιβερά,
όταν είδαν ότι ήταν μόλις πέντε, ενώ είχαν ζητήσει καμιά τρακοσαριά. Δεν
έφταιγε ο ντελιβεράς. Τόσες του δώσανε, τόσες τους πήγε.

«Στημένο»
Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο η δίκη του
Κροάτη «νταραβεριτζή» Σάπινα, που κατηγορείται ότι ήταν μέρος του «στημένου» –όπως το χαρακτήρισε η UEFA–
παιχνιδιού Πανιώνιος - Δυναμό Τιφλίδας
5-2 το… 2004! Από τότε, αναβολή στην
αναβολή. Κι όλα καλά κι όλα ωραία.

Έμεινε στην ιστορία το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, το 1990.
Τότε, οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν
έντονα για τη διαιτησία του Ηλία Καραμάνη και ο πρόεδρος του «Δικεφάλου»
Θωμάς Βουλινός πήρε την ομάδα και…
έφυγε. Το σκορ ήταν 3-0.

στη ΣΕΝΤΡΑ

Μεγέθη

του Άλκη Φιτσόπουλου

!

πόψε στο ΟΑΚΑ θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
Θα έχει κοντά στις 50.000 κόσμο, καθότι οι δύο φιναλίστ πήραν σχεδόν
22.000 εισιτήρια έκαστος. Οι έλεγχοι
της Αστυνομίας θα είναι εξονυχιστικοί,
όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Να
είναι. Πρέπει να είναι. Ας μην έχουμε
αυταπάτες. Ο κόσμος, αυτός που απέμεινε στις ομάδες, είναι μία κάστα νεαρών «οργανωμένων», που, ενταγμένοι
στην κοινωνία της βίας, παράγουν βία
στα γήπεδα. Πολλές φορές απατούν
κιόλας από τους «επενδυτές» να διώξουν έναν ποδοσφαιριστή ή τον προπονητή. Σ’ αυτό σημείο εσχατιάς, όλοι
βολεύονται και ουδείς ενδιαφέρεται ν’
αλλάξει τον οπαδικό του στόλο. Πόσες
και πόσες ασχήμιες δεν έχουν γίνει στο
όνομα της ομαδάρας μας. Μέχρι και
δολοφονίες. Καμία αλλαγή, καμία
πρόοδος. Στυγνό oπαδιλίκι στα social
media, πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί,
«ραντεβού θανάτου». Στο ΟΑΚΑ απόψε θα είναι και οικογενειάρχες, μικρά
παιδιά, άνθρωποι που απλώς θέλουν
να παρακολουθήσουν έναν τελικό. Αυτούς, ουδείς τους σέβεται. Ουδείς. Είναι οι «οπαδοί μιας ημέρας», που δύσκολα θα ξανάρθουν με όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Μετά τη δολοφονία του Άλκη, ο αριθμός των θεατών μειώθηκε δραματικά στην κερκίδα. Ουδείς συγκινείται. Οι νουνεχείς
έπαιξαν κι έχασαν συντριπτικά από
τους «οργανωμένους», που δρουν υπό
την ανοχή των «επενδυτών». Δεν έχει
γυρισμό η κατάσταση. Ας ευχηθούμε
να μη γίνει τίποτα απόψε, αν και χορτάσαμε ευχολόγια…

Στα 1975, ο γκολκίπερ της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, Άλεξ Στέπνεϊ, ήταν τόσο
απελπισμένος με τη συμπεριφορά των
αμυντικών του, που τους φώναζε διαρκώς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με
τη λήξη, κάτι δεν ένιωθε καλά με το…
σαγόνι του. Είχε πάρει… εξάρθρωση
κάτω γνάθου!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Φινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν τις αιτήσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Μπράβο στον Πούτιν…

Q

Σε διάστημα λίγων ημερών ο
πρωθυπουργός θα βρεθεί δύο
φορές στην Αμερική. Στις 23 Μαΐου ο κ. Μητσοτάκης θα ξαναπάει
στις ΗΠΑ, αυτήν τη φορά στη Βοστώνη, για να μιλήσει στο Boston
College, προσκεκλημένος ενός
από τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Θα είναι σημαντική η
ομιλία του, αφού πρόκειται για
ομιλία αποφοίτησης της τάξης
του 2022.

Q

Και μετά την Αμερική, στο Νταβός
στις 24 και στις 25 Μαΐου. Πέρυσι
τον χειμώνα, την ώρα που ετοιμάζονταν οι ηγέτες να πάνε στο ελβετικό
αυτό θέρετρο, σημειώθηκε έξαρση
της πανδημίας Covid και αναβλήθηκε
η συνάντηση. Αποφασίστηκε να γίνει,
αντί χειμερινό, ένα ανοιξιάτικο Νταβός, αλλά με την ίδια σημασία, ίσως
και μεγαλύτερη, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην
Ουκρανία.

Q

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν, κατά τη συνάντησή
του με τον Έλληνα πρωθυπουργό,
δεν αρκέστηκε στην επιλογή μίας
γραβάτας με ελληνικό χαρακτήρα,
αλλά επέλεξε να φορέσει ένα αξεσουάρ που του είχε δωρίσει ένας
Έλληνας. Τη γραβάτα αυτή είχε
κάνει δώρο το 2017 στον τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών
Τέρενς Κουίκ. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Κουίκ γράφοντας στο Twitter: «Do you trade
your tie with mine?» (Ανταλλάσσετε τη γραβάτα σας με τη δική μου;)
μου είχε πει ο @POTUS. Χάρηκα
που τη φύλαξε για να βρει την κατάλληλη ευκαιρία». Πάντως μπορείτε να φανταστείτε Έλληνα πρωθυπουργό να φοράει γραβάτα με
αμερικανική σημαία;

ΦΩ.Σ

i-kyr

Γιατί τόση (πολιτική) μιζέρια;
στε ο πρωθυπουργός είναι για τις
ΗΠΑ «δεδομένος για όλα», κατά
πως υποστήριξαν τα φιλικά προς
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΜΜΕ, και «τα έδωσε όλα, χωρίς να
πάρει τίποτα» στους φίλους και συμμάχους μας Αμερικανούς, αφού «προσφέρει γη και ύδωρ», κατά πως είχε προείπει
ο Αλέξης Τσίπρας. Αρχικά ήταν η συζήτηση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να υποδύεται μία light εκδοχή του Ανδρέα. Ο Παπανδρέου ζητούσε να φύγουν
οι βάσεις, ο Τσίπρας δεν ζητούσε κάτι τόσο εξωφρενικό. Καλούσε την κυβέρνηση
να μην είναι «δεδομένη». Μετά ήλθε η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν και η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, για να έλθουν οι «ημέτεροι» και
να… επιβεβαιώσουν το «δεδομένο». Το
ίδιο, πάντως, θα μπορούσε να προσάψει
κάποιος και στον Τσίπρα, όταν ήταν αγκαλιά με τον Τραμπ. Ουδείς όμως τότε μίλησε για «δεδομένα». Αλλά, πέρα από την
πολιτική υποκρισία, συγγνώμη κιόλας,
αλλά υπάρχει ασφαλέστερη πολιτική από
τη σταθερή σύμπλευση με τους ισχυρούς
συμμάχους της χώρας; Με το «να μη σε
έχουν ως δεδομένο» περισσότερο παραπέμπει σε συζήτηση εφήβων περί έρωτος, παρά σε υπεύθυνη πρόταση εξωτερικής πολιτικής. Η σύγκριση, μάλιστα, που

Ω

Είπε

Το να πιστεύει κανείς ότι
ο Μπάιντεν θα άρχιζε τις
καρπαζιές στον Ερντογάν,
ειδικά αν ο Μητσοτάκης
στη συνάντησή του με τον
Αμερικανό πρόεδρο
ανέφερε την Τουρκία
(ονομαστικά) και την
καθιστούσε υπεύθυνη για
την παραβατικότητά της,
είναι τουλάχιστον αφελές
γίνεται με την Τουρκία του Ερντογάν είναι
εντελώς άστοχη, σχεδόν παράλογη. Η
Τουρκία επιβεβαιώνει και επιχειρησιακά
το «μη δεδομένη», παίζοντας σε ταμπλό
που εμείς αδυνατούμε να προσεγγίσουμε. Η Τουρκία πατάει στις γραμμές του
αναθεωρητισμού. Εμείς παραμένουμε
προσηλωμένοι στην αρχή της σταθερότητας. Όταν, λοιπόν, ευαγγελίζεσαι τη σταθερότητα, οφείλεις να είσαι και δεδομένος προς τις συμμαχίες που συνάπτεις.
Διότι θέλεις να κινείσαι θεωρώντας ότι
και αυτές οι συμμαχίες είναι δεδομένες.
Αντιθέτως, όταν είσαι απρόβλεπτος παίκτης, θα εισπράξεις και απρόβλεπτες αντιδράσεις. Και το να πιστεύει κανείς ότι ο

Μπάιντεν θα άρχιζε τις καρπαζιές στον
Ερντογάν, ειδικά αν ο Μητσοτάκης στη
συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο ανέφερε την Τουρκία (ονομαστικά)
και την καθιστούσε υπεύθυνη για την παραβατικότητά της, είναι τουλάχιστον αφελές. Μπροστά στους Αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές, ο Έλληνας πρωθυπουργός αφενός περιέγραψε έναν κόσμο που αλλάζει βίαια και ποια θέση θέλει να έχει η Ελλάδα σε αυτόν, αφετέρου,
χωρίς να αναφέρει τη λέξη «Τουρκία»,
ήταν ξεκάθαρος. Αποφεύγοντας τις συνήθεις κραυγές για βοήθεια, έστειλε το μήνυμα ότι ο «ιστορικός αναθεωρητισμός
δεν θα γίνει ανεκτός από τη διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών χωρών», και ότι
αυτός δεν εντοπίζεται μόνο στη Ρωσία.
Χρησιμοποιώντας μάλιστα τη λέξη «κλειδί», την οποία πλέον οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται πολύ καλά, τον «αναθεωρητισμό», ο πρωθυπουργός κατάφερε να
θέσει όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος με ξεκάθαρο και πολύ σαφή τρόπο.
Και χειροκροτήθηκε τόσο πολύ μάλιστα,
που, όπως είπε χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός: «Τόσο χειροκρότημα δεν έχω
συνηθίσει ούτε στην ελληνική Βουλή». Τι
να κάνουμε; Εμείς εδώ έχουμε την (πολιτική) μιζέρια μας… Ασχολούμαστε με
τα… «δεδομένα».

(Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο αμερικανικό Κογκρέσο)

«Οι δημοκρατίες μας απειλούνται από τις “Σειρήνες” των λαϊκιστών... Οι φωνές τους
ακούγονται, κυρίως επειδή η ανισότητα των εισοδημάτων έχει αυξηθεί στις κοινωνίες
μας και πολλοί, δικαιολογημένα, αισθάνονται ότι έχουν μείνει πίσω. Στην Ελλάδα
μιλάμε εκ πείρας. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα, επειδή ακούσαμε αυτές τις φωνές».

