844

ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΤΡΑ

Αυξάνεται το ποσό επιδότησης στη βενζίνη
ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Q Σελ. 18-19

Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

1,5€ • Αρ. Φύλλου 844 • www.paraskhnio.gr

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 •

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΞΤΡΑ ΧΡΗΜΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚA:
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Υπεροχή
σε αέρα
και θάλασσα

Q Σελ. 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Χιλιάδες χρόνια
ελληνικά τα νησιά

Q Σελ. 8

ΚΩΝ. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Δεν αποκλείεται σύρραξη
Q Σελ. 12-13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞEIΣ ΣΤΟ «Π»
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δεν εφησυχάζουμε…
η μάχη είναι συνεχής!
Q Σελ. 9

Χιλιάδες ευρώ σε
33.000 συνταξιούχους
Q Σελ. 16

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΚΕΡΔΙΣΕ
ΑΥΞΗΣΗ
(ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ)
744,33 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ

Κίνηση-ματ
Κυριάκου
με Βενιζέλο

και κορυφαία στελέχη του κεντρώου χώρου
ΣΤΗΝΟΥΝ «ΚΑΛΠΗ» ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο «ψηφίζουν» για πρόωρες ή μη εκλογές

Q Σελ. 4, 47

ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δυνατή η φιλία μου
με τον πρωθυπουργό
Q Σελ. 22-23

ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΣ

Δήμαρχος Αχαρνών

Υλοποιούμε σύντομα
σημαντικά έργα Q Σελ. 38

Τι αλλάζει
στην ελληνική
οικογένεια

Τι δείχνει
πανεπιστημιακή
έρευνα για
γάμους, διαζύγια,
τεκνοποίηση
Q Σελ. 24-25

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Να μας συνεγείρει
όλους το
Δημογραφικό

Q Σελ. 2

ΑΡΘΡA Φ. Σιούμπουρας, Ί. Παπαδάκης, Μπ. Παπαδημητρίου, Γ. Αμανατίδης, Χρ. Λιάπης, Θ. Παπαμιχαήλ, Δ. Ζαννίδης, Γ. Κοντονής, Γ. Τσούκαλης, Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

2

E

κρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για
την ύπαρξη της ίδιας της χώρας μας ο
πρωθυπουργός, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα για τη «βόμβα» του δημογραφικού προβλήματος. Παράλληλα ζήτησε να
υπάρξουν εθνική αφύπνιση και λήψη συλλογικών αποφάσεων για το μέγα αυτό εθνικό θέμα.
Για το οποίο όμως το ενδιαφέρον όλων μας –
και δη της Βουλής– υπήρξε μέχρι τώρα μειωμένο. Η τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα
στην Ολομέλεια ήταν τον Μάρτιο του 2019. Είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της (για το δημογραφικό) μία Επιτροπή της, και η αρμόδια
υπουργός Θεανώ Φωτίου ανακοίνωσε ότι «η
κυβέρνηση αναλαμβάνει εμβληματικές δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος».
Οι «εμβληματικές δράσεις» δεν ήλθαν ποτέ,
παρά μόνον έναν χρόνο αργότερα, όταν η σημερινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη χορήγηση
επιδόματος 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Όμως, το δημογραφικό πρόβλημα, το
μέγα αυτό πρόβλημα για την ύπαρξη της ίδιας
της χώρας μας, δεν αντιμετωπίζεται μόνον με
«επιδόματα».

Οι παρεμβάσεις επιδοματικού χαρακτήρα
για την αντιμετώπισή του είναι μεν απαραίτητες, αλλά όχι αρκετές, όπως παραδέχτηκε και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τις σημαντικές, είναι
αλήθεια, δράσεις που έχει λάβει μέχρι τώρα η
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού. Μεταξύ των οποίων και αυτή της ένταξης στην κοινωνία των προσφύγων που νομίμως βρίσκονται στη χώρα μας και έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια. Είπε και κάτι άλλο
όμως ο πρωθυπουργός. Ότι για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού απαιτούνται ομοψυχία, συνεννόηση και συλλογικές αποφάσεις.
Το δημογραφικό πρόβλημα ναι, πρωτίστως
είναι ευθύνη της Πολιτείας να αντιμετωπιστεί
με την εφαρμογή μιας συγκροτημένης «εθνικής στρατηγικής». Το πρόβλημα όμως αυτό
πρέπει να μας συνεγείρει όλους. Δεν μπορεί να
παρακολουθούμε απαθείς τη δημογραφική γενοκτονία μας. Όσο το μέγα αυτό εθνικό θέμα
δεν αντιμετωπίζεται στα σοβαρά απ’ όλους, η
βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ζωτική απειλή
για την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας.

ΦΩ.Σ

Δημήτρης Ζαννίδης

Η γαλοπούλα και το χαβιάρι…
ΠΡΟ ημερών είχαμε τη μεγάλη γιορτή
του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, αλλά ευτυχώς οι
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ημεδαποί και αλλοδαποί, επέδειξαν σημαντική μετριοφροσύνη.
Αποφεύγοντας τον ισχυρισμό ότι το Άγιον
Πνεύμα αποτελούσε ΚΑΙ προσωπική τους
Εορτή!
Ακόμη και ο Πρόεδρος Εντογάν παραμέρισε τη γνωστή του μεγαλομανία, τονίζοντας ότι ως Μουσουλμάνος ΔΕΝ
έχει σχέση με μια Γιορτή του Χριστιανισμού.
Και αμέσως ρώτησε ΠΟΤΕ είναι
τα γενέθλια του ΜΩΑΜΕΘ, για να πάρει ένα «κουαντρό» και μια «μπουλουματζί».
Και να κεράσει ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ τους
προσωπικούς του φίλους, ανταποδίδοντας τις ευχές τους…
ΣΤΟ μεταξύ, ο κ. Ερντογάν
το είπε μια φορά, αλλά δεν
θυμήθηκε ή απέφυγε να το
πει και δεύτερη.
Ότι θα κάνει μια μεγάλη «γύρα» αναζητώντας νέα και καθώς πρέπει ονομασία για τη
χώρα του. Ώστε να παύσουν
να την αποκαλούν από αρχαιοτάτων χρόνων ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ!
«Και ΓΙΑΤΙ τη λένε γαλοπούλα;» ρώτησα τον κ. Ερντογάν.
«Γιατί φταίνε ΟΛΑ τα λεξικά
του κόσμου που συνωμότησαν ν’ αποκαλούν τη χώρα μου TURKEY», τόνισε.
Και TURKEY σημαίνει ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ!
Φυσικά ρώτησα τον Τούρκο Πρόεδρο
ΠΩΣ σκέπτεται να τη μετονομάσει.
«Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα», είπε εκείνος. «Η γυναίκα μου θέλει να την ονομάσουμε ΛΕΑΙΝΑ, η κόρη μου ΤΟΥΡ- ΤΟΥΡ, ο γαμπρός μου ΜΕΓΑΛ ΜΩΜΕΘΑΝΙΑ».
«Και εσείς;»

Εκείνος χαμήλωσε τη φωνή του και ρώτησε ντροπαλά: «Πώς θα σας φαινόταν
ΓΚΡΑΝ ΕΡΝΤΟΓΚΑΝ;».
Και συμφώνησε αμέσως η κυρία που του
«λέει» τον καφέ…
ΠΑΡΑ ταύτα ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει να απειλεί τα ελληνικά νησιά με υπαινιγμούς κατάληψής τους.

«ΕΓΩΩΩ», απόρησε ο κ. Ερντογάν.
Αμέσως έγινε έξω-φρενών και είπε αυστηρά στον κ. Τσαβούσογλου:
«Σου έχω πει εκατό φορές να ΜΗ ΜΟΥ
κάνεις ερωτήσεις όταν κοιμάμαι…».
Και δόξασε τον Αλλάχ που δεν πιάστηκε στον ύπνο…
ΚΑΤΑ τα άλλα, η οικονομία πάει στην

«Και ΠΟΙΟΣ σας είπε ότι τα νησιά ΜΑΣ
δεν θ’ αντισταθούν;»
Ο κ. Ερντογάν με κοίταξε έκπληκτος.
«Ένα λεπτό», είπε.
Και τηλεφώνησε αμέσως στον υπουργό
Εξωτερικών, τον κ. Τσαβούσογλου.
«Ποιος σου είπε ότι τα ελληνικά νησιά
ΔΕΝ θ’ αντισταθούν σε περίπτωση εισβολής μου;»
«ΕΣΕΙΣ», του θύμισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Τουρκία από το κακό στο χειρότερο. Το
παράδοξο είναι ότι ΟΛΟΙ εκεί «βλέπουν»
την ακρίβεια, εκτός από τον κ. Ερντογάν.
«Μα, εδώ έχουν ακριβύνει και τα κολοκυθάκια», υπέδειξαν οι νοικοκυρές.
«Εντάξει ακρίβυναν αυτά», είπε ο κ.
Ερντογάν, «ο σολομός, όμως, και το φουά
γκρα παραμένουν στην ΙΔΙΑ τιμή».
Όπως ΚΑΙ το χαβιάρι!…

Διά χειρός Δημητρίου
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«Γρίφος»ο χρόνος
των εκλογών
ε μια δύσκολη εξίσωση με αρκετούς αγνώστους εξελίσσεται το
χρονικό διάστημα της διεξαγωγής
των εκλογών. Η αβεβαιότητα που προκαλούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στην οικονομία από την ενεργειακή κρίση ενδεχομένως να αλλάξουν
τους σχεδιασμούς του Μαξίμου.

Σ

στον Σωτήρη Σταθόπουλο

Ωστόσο ο πρωθυπουργός προσθέτει
έναν ακόμη παράγοντα, το κλίμα που θα
διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Μια παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος σε συνδυασμό με
την πόλωση και την τοξικότητα, που πιθανότατα θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να
συσπειρώσει την κομματική του βάση, θα
δημιουργήσει προβλήματα στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και στην πορεία
της οικονομίας. Αυτός είναι ένας σημαντικός αστερίσκος που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο
τα εκλογικά του χαρτιά στον Αλέξη Τσίπρα,
τον οποίο καλεί να αλλάξει την αντιπολιτευτική του στρατηγική.

«Τέλος χρόνου»
Πρόθεση του πρωθυπουργού είναι οι κάλπες να στηθούν στο τέλος της τετραετίας,
καθώς αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα αλλά και
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το εθνικό συμφέρον της χώρας, όμως το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι εισηγήσεις
κυβερνητικών στελεχών που τάσσονται
υπέρ των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο. «Πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι
λόγοι για πρόωρες εκλογές και αν υπάρχουν
πολύ περισσότεροι λόγοι, γιατί να μην πάει
κανείς σε πρόωρες εκλογές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πάντως πως η
αρχική του άποψη δεν έχει αλλάξει.
Η χώρα από τον Ιούλιο μπαίνει σε μια
άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση να οδεύει προς τον τελευταίο της
χρόνο, και ήδη ετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα. Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται
οι ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων. Παράλληλα, υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη περιοδεύουν τόσο στις περιοχές της Αττικής όσο και στην Περιφέρεια,
αναδεικνύοντας το κυβερνητικό έργο.

«Το χρέος μου»
Στην κυβέρνηση επιχειρούν να αποσυνδέσουν την κινητικότητα που επικρατεί στον
κομματικό μηχανισμό με το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών. Πάντως ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει καμιά προεκλογική χαλάρωση,
στέλνοντας μία ακόμη προειδοποίηση προς
τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. «Καταλαβαίνω γιατί αυτή η κουβέντα φουντώνει. Αλλά το δικό μου χρέος είναι να κρατώ
σταθερό το κυβερνητικό τιμόνι και να μην
επιτρέπω προεκλογική χαλάρωση, διότι

Ζητούμενο η πολιτική σταθερότητα

Στον αντίποδα, υπουργοί εκτιμούν πως θα πρέπει οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της
άνοιξης του 2023 προκειμένου να υπάρξει σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές πολιτική σταθερότητα, την ώρα μάλιστα που ο Ταγίπ Ερντογάν εντείνει την προκλητικότητά του. Παράλληλα υποστηρίζουν πως θα πρέπει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το πρόγραμμά
της, καθώς αναμένονται να ψηφιστούν σημαντικά νομοσχέδια και να κάνει τον απολογισμό της στον ελληνικό λαό. Συγκρίνοντας ουσιαστικά τα πεπραγμένα της τετραετίας
του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα.
Επίσης ένας ακόμη αστάθμητος παράγοντας είναι οι πυρκαγιές του καλοκαιριού
που λόγω της κλιματικής αλλαγής προκαλούν έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. «Θα
είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Είναι αδιανόητο να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε φωτιές. Το σημαντικό είναι να μπορούμε τις φωτιές να τις περιορίζουμε πριν γίνουν τόσο
μεγάλες που καθίστανται ανεξέλεγκτες», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάσσεται υπέρ της διενέργειας δύο εκλογικών αναμετρήσεων προκειμένου να σταματήσει να ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής που
προκαλεί πολιτική αστάθεια. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει θέσει ως προαπαιτούμενο για να συνεργαστεί τον ορισμό προσώπου κοινής αποδοχής.

υπάρχει ακόμα πλούσιο μεταρρυθμιστικό
έργο, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κι
εγώ έχω πει πολλές φορές ότι θέλω να κριθώ στο τέλος της τετραετίας για το έργο το
οποίο θα έχω επιτελέσει».

Εισηγήσεις
Κυβερνητικά στελέχη διατυπώνουν συγκεκριμένα επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν την άποψη που έχουν, προκειμένου
να στηθούν πρόωρα κάλπες. Το κυρίαρχο
ζήτημα που θέτουν είναι ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, καθώς κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος
στην Ουκρανία, που προκαλεί αυξήσεις
στην τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, το οποίο θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για θέρμανση.
Παράλληλα εκφράζουν την ανησυχία τους
για νέα έξαρση της πανδημίας από το φθινόπωρο, κάτι που δεν έχουν αποκλείσει οι
λοιμωξιολόγοι.
Ωστόσο οι ίδιες πηγές επισημαίνουν το
θετικό μομέντουμ που υπάρχει τη δεδομέ-

νη χρονική στιγμή για την κυβέρνηση. Η χώρα βγαίνει από την ενισχυμένη εποπτεία,
τα έσοδα από τον τουρισμό θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, υλοποιούνται οι φοροελαφρύνσεις, μειώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος, έχουν γίνει οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό ενώ ο κορονοϊός βρίσκεται σε
ύφεση. Επίσης η δημοσκοπική διαφορά με
τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική, όπως και η δημοτικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα.

Υπουργοί υποστηρίζουν πως
πρέπει η κυβέρνηση να
ολοκληρώσει το πρόγραμμά
της, καθώς αναμένονται να
ψηφιστούν σημαντικά
νομοσχέδια, ώστε να
γίνει ένας πλήρης
απολογισμός του έργου της
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«Παλαιόθεν»
το… φλερτ

«Μηνύματα» με το…
βλέμμα στο Κέντρο!
τύπησε το «καμπανάκι» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του
στην ΕΡΤ, προειδοποιώντας τον αφενός
να μην παίξει το παιχνίδι της απλής αναλογικής, θυμίζοντάς του ότι το κόμμα του
είχε καταψηφίσει την απλή αναλογική,
άρα δεν έχει καμία λογική η δήλωση «ότι
οι προθέσεις όλων θα κριθούν στις πρώτες εκλογές».
Εξήγησε δε –με άκρως ειρωνικό ύφος–
ότι «ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι
εκλεγμένος από τον λαό άρα είναι και πρωθυπουργός, κάτι που δεν θα το αλλάξει ο
κύριος Ανδρουλάκης», απαντώντας στη
φράση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι «δεν
θα συνεργαστώ με κυβέρνηση συνασπισμού που θα έχει πρωθυπουργό τον Μη-

Χ

Γράφει ο
Σωτήρης Πίκουλας

τσοτάκη ή τον Τσίπρα», προτρέποντάς τον
να μη διατηρεί αλαζονική συμπεριφορά.
Μιας και η ΝΔ ως πρώτο κόμμα δεν θα
λάβει το μπόνους της ενισχυμένης αναλογικής και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα εκλέξει περισσότερους βουλευτές στις πρώτες
εκλογές, ο πρωθυπουργός του ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπει σε αλισβερίσι για κυβέρνηση συνεργασίας στις πρώτες εκλογές και του συνέστησε να μην μπει και αυτός, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν «ανήθικο»
βάσει της στάσης της Χαριλάου Τρικούπη

Σημαντική επίσκεψη στην Κύπρο
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός χθες στις 11:00 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, στη Λευκωσία. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο είχε έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα,
αφού πραγματοποιήθηκε σε μία χρονική στιγμή μεγάλης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μητσοτάκης και Αναστασιάδης συζήτησαν ιδιαίτερα για την ευρύτερη τουρκική προκλητικότητα, αλλά και ειδικά στην Κύπρο, που φαίνεται και από τις
κινήσεις στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων όπως επίσης και στη νέα επίσημη
τουρκική θέση, στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, για την εγκαθίδρυση δύο κρατών στη Μεγαλόνησο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν, επίσης, τις νέες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σημαντικό κεφάλαιο της επίσκεψης ήταν τα ενεργειακά ζητήματα, γι’ αυτό συνοδεία του πρωθυπουργού βρέθηκε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Στην ατζέντα βρέθηκε, κυρίως, το πρότζεκτ
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, το οποίο έχει εξασφαλίσει
και χρηματοδότηση από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα υπόλοιπα πρότζεκτ
των τριμερών σχημάτων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

στην απλή αναλογική. Ουσιαστικά, τον κάλεσε να μην παίξει το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ,
που θέλει μέσω των πρώτων εκλογών να
καρπωθεί τα «οφέλη» για να πλήξει την
κυβερνώσα παράταξη.
Η αλήθεια είναι ότι κορυφαία στελέχη
της Χαριλάου Τρικούπη έχουν ξεκινήσει
μία παραφιλολογία ότι, σε περίπτωση
συγκυβέρνησης, θα είναι πρωθυπουργός
κοινής αποδοχής ο κ. Ανδρουλάκης και
όχι ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας μάλιστα τους Γ. Στουρνάρα ή Μ. Σχοινά.

«Εκλεκτός» ο Βενιζέλος
Όμως μια πανέξυπνη κίνηση του Κ. Μητσοτάκη «αποσυντόνισε» τη Χαρ. Τρικούπη
σχετικά με τη στρατηγική του κόμματος
προς τις εκλογές. Και αυτή δεν ήταν άλλη
από την επιλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου
για μέλος της Επιτροπής Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μία θέση που δίνει
κύρος και αίγλη στο πρόσωπο που την
λαμβάνει. Με την μέθοδο λοιπόν της «καραμπόλας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγεται τόσο στον χώρο του Κέντρου όσο και
στον σκληρό πυρήνα επιρροής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μιας και είναι γνωστό
ότι ο κ. Βενιζέλος υπήρξε μέντοράς του.

Ο πρωθυπουργός δεν
«χαρίστηκε» ούτε στον
Ανδρουλάκη ούτε στον Τσίπρα,
αλλά ξεκίνησε να «υφαίνει» το
δίχτυ των εκλογών

Παλαιότερα, να θυμίσουμε, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε προτείνει την Άννα Διαμαντοπούλου στην ηγεσία του ΟΟΣΑ, μία
εξίσου σημαντική κίνηση που εντάσσεται
στο διαρκές «φλερτ» της κυβέρνησης με
σημαίνοντα στελέχη της Κεντροαριστεράς. Όπως είναι κατανοητό, η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για άνοιγμα σε στελέχη
του κεντρώου και κεντροαριστερού χώρου έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες διείσδυσης στον χώρο όπου μέχρι πριν από
χρόνια κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη
πρώτης γραμμής που δεν εμφανίζονται,
πλέον, στο ΠΑΣΟΚ ούτε στο πρόσφατο Συνέδριό του, όπως ο Γιώργος Φλωρίδης
και ο Γιάννης Μανιάτης, βρίσκονται ψηλά
στη λίστα του Μεγάρου Μαξίμου καθώς
σηματοδοτούν το άνοιγμα στον κεντρώο
χώρο, για το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω,
μίλησε ο πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του.
Επιδιώκοντας να συμβολίσει το μεταρρυθμιστικό πρόσωπο της κυβέρνησης και
να τονίσει τον κεντρώο χώρο, στον οποίο
θα κριθεί εν πολλοίς και το αποτέλεσμα
των εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει
την παραμονή στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του υπουργού Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Πιερρακάκη, στον οποίο και
θα αναθέσει τον ρόλο του εκπροσώπου
Τύπου κατά την προεκλογική περίοδο.
Υποψήφιοι επίσης έχει συμφωνηθεί και
θα είναι οι προερχόμενοι από τον χώρο
του Κέντρου-Κεντροαριστεράς Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης (Δυτικός Tομέας) και Τάκης
Θεοδωρικάκος (Νότιος).

Πρώτος στον «χορό»;
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η παραίτηση
του Σπύρου Καρανικόλα, πρώην εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ, δεν είναι τυχαίο γεγονός και σχετίζεται με τα παραπάνω. Ο κ.
Καρανικόλας παραιτήθηκε από τη θέση
του για να στηρίξει ενεργά τον Ανδρέα Λοβέρδο και, άμα τη αναλήψη της προεδρίας του κόμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τέθηκε στο περιθώριο, όπως
και άλλα νέα πρόσωπα. Οι πληροφορίες
τον φέρνουν να συζητάει και με τη Νέα
Δημοκρατία την περίπτωση καθόδου στα
ψηφοδέλτιά της, καθώς, εκτός ότι είναι
νέος και άφθαρτος, συνάδει με το άνοιγμα στον κεντρώο χώρο. Όλα τα παραπάνω
δημιουργούν μία αποσυσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που ενισχύεται και με το διαρκές «φλερτ» ορισμένων ηγετικών στελεχών με τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοπτική της
σύμπλευσης μετεκλογικά.
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Ή «τραβάει» από 31% ή... καίγεται!
Τον λόγο έχει
το Δικαστικό
Συμβούλιο

Στην Κουμουνδούρου
εκτιμούν ότι θα
κυβερνήσουν μόνο εάν
είναι πρώτο κόμμα στις
κάλπες και, για να γίνει
αυτό, πρέπει να υπερβούν
τα ποσοστά του 2019
πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει όλο
και πιο σαφή την πρόθεσή του να
προσφύγει σε κάλπες πριν από την
έναρξή του δυσκολότερου –κατά πολλούς–
χειμώνα των τελευταίων 25 ετών.

Ο

της Αντιγόνης Μακρινού
Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«ποντάρουν» σε μια καλή πορεία του τουρισμού αλλά και στην επαναφορά θεμάτων
και προσώπων στην επικαιρότητα, που φέρουν τη Νέα Δημοκρατία σε θέση ισχύος. Η
πιθανότερη εκδοχή είναι μετά τα μέσα Σεπτέμβρη να διεξαχθεί εκλογική διαδικασία
με απλή αναλογική και στη συνέχεια, αν δεν
υπάρξει αυτοδυναμία (πολύ δύσκολα) ή συγκυβέρνηση (σχετικά δύσκολα), στα τέλη
Οκτώβρη να υπάρξει νέα εκλογική διαδικασία με ενισχυμένη αναλογική.

Σενάρια «σύμπλευσης»
Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν καλά ότι οι πιθανότητες δημιουργίας κυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο συγκεντρώνονται στις
εκλογές με απλή αναλογική, καθώς μια σύμπλευση δυνάμεων της Αριστεράς και του
Κέντρου μπορεί να οδηγήσει σε κυβερνησιμότητα. Αν δεν ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο, τότε η υπόθεση «κυβέρνηση» γίνεται
από δύσκολη έως ανέφικτη.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές
εξελίξεις, προέχουν «τα μπάνια του λαού»,
υπάρχει όμως και η αλήθεια του χειμώνα που
έρχεται και θα χρειάζεται, κατά τις εκτιμήσεις

στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, νωπή λαϊκή εντολή για
να διοικηθεί η χώρα. Οι δημοσκοπήσεις που
φτάνουν στα επιτελεία των κομμάτων δείχνουν το κυβερνών κόμμα να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα και το ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο.

Δεν τους «κερδίζει»
Ενώ όμως υπάρχει απογοήτευση απέναντι
στην κυβέρνηση, την απογοήτευση αυτή –
μέχρι στιγμής τουλάχιστον– δεν την καρπώνεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτός είναι ο κορυφαίος στόχος, η
θεμέλιος διαφορά την οποία οφείλουν να
δομήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα «όχι» του… παράγοντα Ανδρουλάκη
Σε αυτό το σημείο μπαίνει στην εξίσωση ο παράγοντας ΠΑΣΟΚ και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του θα είναι πυλώνας μιας προοδευτικής διακυβέρνησης αλλά δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με πρωθυπουργό ούτε
τον κ. Μητσοτάκη ούτε τον κ. Τσίπρα.
Πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να έχει μια ευκαιρία ακόμη στη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας
εαυτόν έτοιμο να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Ξέρει ότι υπάρχει σωρευμένη απογοήτευση από τους πολίτες απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, η οποία
έπληξε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους.

«Πρέπει κάθε ψήφος απογοήτευσης που
φεύγει από τη δύναμη της ΝΔ να εντάσσεται
στη δύναμη της Κουμουνδούρου», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Το στοίχημα
Το απόλυτο στοίχημα λοιπόν για τον Αλέξη
Τσίπρα, τόσο με τα ψηφοδέλτια όσο και με
τη ρητορική του, είναι να πείσει τους απογοητευμένους από την κυβερνητική πολίτες
να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν τον
ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε, όταν πλέον θα
έχει σπάσει το φράγμα του 35%, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συμμετέχει υπό άλλο πρίσμα
στη συζήτηση διατήρησης των 30-32 εδρών
που θα λάβει με απλή αναλογική.
Τότε και ο Γιάννης Βαρουφάκης (αν το
κόμμα του εισέλθει στη Βουλή), θα συμμετέχει αλλιώς σε μια συζήτηση που γι’ αυτόν
θα είναι ζωτικής σημασίας αν γίνουν άμεσα
δεύτερες εκλογές. Μόνο τότε όμως, μόνο
αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές, με απλή
αναλογική είναι πρώτο κόμμα. Σε οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο (πρωτιά ΝΔ στις πρώτες εκλογές, επαναληπτικές εκλογές κτλ.),
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αγναντεύει με
πολύ αισιοδοξία το μέλλον.

Το Δικαστικό Συμβούλιο πρόκειται τώρα να αποφασίσει επί της προτάσεως
της αντεισαγγελέως Ελένης Μετσοβίτου-Φουρλή, η οποία ζητεί την παραπομπή σε δίκη, στο Ειδικό Δικαστήριο,
του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και των
τριών εισαγγελέων που κατείχαν θέση
στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς
όταν εποπτεύουσα ήταν η Ελένη Τουλουπάκη, για τους χειρισμούς τους
στην υπόθεση των δέκα πολιτικών
προσώπων στην υπόθεση Novartis. Οι
κατηγορίες που τους αποδίδονται
αφορούν το αδίκημα της κατάχρησης
εξουσίας πλην της κατηγορίας για σύσταση συμμορίας. Αντίθετα, η εισαγγελέας κρίνει ότι οι κατηγορούμενοι
δημοσιογράφοι και ο Δ. Παπαγγελόπουλος δεν θα πρέπει να παραπεμφθούν για τις καταγγελίες του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, ο οποίος είχε
καταγγείλει εκβιασμό σε βάρος του
από τον πρώην υπουργό και δημοσιογράφους που είχαν απολογηθεί στην
ειδική ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου. Για αυτούς, η εισαγγελέας
έχει τη γνώμη ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία κατηγορία για κανέναν από
τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση
δημοσιογράφους, Ιω. Φιλιππάκη,
Γιάννα Παπαδάκου, Αλέξανδρο Τάρκα, όπως και για τον δημοσιογράφο
Κώστα Βαξεβάνη που είχε απολογηθεί
για σειρά δημοσιευμάτων του. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου θα
αποφασίσει και για την παραπομπή του
πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου
Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για το αδίκημα της
παράβασης καθήκοντος αναφορικά με
τους χειρισμούς του στην υπόθεση
των τηλεοπτικών αδειών, όπως πρότεινε η εισαγγελέας Γεωργία Αδηλίνη.
Παράλληλα, η εισαγγελική λειτουργός προτείνει να παραπεμφθεί για το
αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην
παράβαση καθήκοντος του πρώην
υπουργού Επικρατείας ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας που αποκάλυψε και την υπόθεση. Όπως είναι
γνωστό, η Βουλή για τον πρώην υπουργό Επικρατείας έχει ασκήσει ποινική
δίωξη για παράβαση καθήκοντος σε
βαθμό πλημμελήματος.

AMYNA
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Ψύχραιμοι
και καλύτερα
«οπλισμένοι»!
ι πληροφορίες που φτάνουν στην
Αθήνα για τις κινήσεις που σχεδιάζει η Άγκυρα το επόμενο διάστημα
έχουν ανεβάσει το επίπεδο ετοιμότητας
στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια κινητοποίηση που θυμίζει κάτι από το καλοκαίρι του
2020. Το καθημερινό ανθελληνικό κρεσέντο των γειτόνων και οι ευθείες απειλές
για στρατιωτική εμπλοκή, ακόμα και για
απόπειρα κατάληψης νησιών του Αν.

Ο

του
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Αιγαίου, έχουν προκαλέσει τα ελληνικά
αντανακλαστικά, με την Αθήνα, αν και ψύχραιμη απέναντι στις προκλήσεις, να μην
αφήνει κανένα περιθώριο αιφνιδιασμού.

Η ισορροπία δυνάμεων έχει
αλλάξει δραματικά και η
χώρα μας ξεκίνησε ένα
μεγάλο πρόγραμμα για την
ανανέωση και την ενίσχυση
του οπλοστασίου της
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι τουρκικοί λεονταρισμοί στοχεύουν κυρίως στο
εσωτερικό της χώρας, όπου ο κυβερνητικός συνασπισμός του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του ακροδεξιού εταίρου του Ντεβλέτ Μπαχτσελί καταρρέει δημοσκοπικά.

«Βαλβίδα εκτόνωσης»

αποκλείσει το ενδεχόμενο ο πιεσμένος από
τις πολιτικές εξελίξεις Ερντογάν να επιδιώξει την κλιμάκωση με την Ελλάδα ως βαλβίδα εκτόνωσης ή ακόμη και ως άλλοθι για
την αναβολή των εκλογών, κηρύσσοντας τη

χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άλλωστε, η αναμέτρηση του Ιουνίου του
2023, αν όχι και νωρίτερα, είναι ζωτικής
σημασίας για τον Τούρκο πρόεδρο, αφού
διακυβεύεται η πολιτική του ύπαρξη.

Άλλαξαν οι ισορροπίες
Η Αθήνα είναι εδώ και καιρό έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Η ισορροπία δυνάμεων
ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει αλλάξει δραματικά από το 2021 και μετά. Η Ελλάδα, έχοντας πλέον τη δημοσιονομική δυνατότητα, ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα
για την ανανέωση και την ενίσχυση του οπλοστασίου της και κυρίως για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, που φέρνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της στον 21ο αιώνα.
Άλλωστε, η τελευταία σημαντική ενίσχυση είχε γίνει το 2005 με τα αεροσκάφη F-16
Block 52+ adv. Στον αντίποδα, η Τουρκία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα
στην υποστήριξη των μέσων που διαθέτει, κυρίως στην αεροπορία, όπου, μετά το
αμερικανικό εμπάργκο εξαιτίας των S-400, κινδυνεύει να καθηλώσει μεγάλο μέρος
του στόλου των μαχητικών της.

Κανείς, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να

Η Ελλάδα έχει πλέον το τακτικό πλεονέκτημα
Σε μια πιθανή κρίση, η Αθήνα δείχνει να έχει το τακτικό πλεονέκτημα, ακόμα και αν σε πολλές περιπτώσεις η Τουρκία διαθέτει μεγαλύτερους αριθμούς. Ιδίως στον αέρα, η ψαλίδα
ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μεγάλη, προς όφελος της Ελλάδας, και αναμένεται να ανοίξει περισσότερο μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας. Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει αυτή τη στιγμή
έξι ετοιμοπόλεμα Rafale, πιστοποιημένα για επιχειρήσεις με
τον αντιαεροπορικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Meteor και
με το στρατηγικό βλήμα Scalp, όπλα που δεν υπάρχουν στο
τουρκικό οπλοστάσιο. Μέχρι το τέλος του έτους, τα Rafale θα
γίνουν 12, ενώ έως το 2024 στην 114 Πτέρυγα Μάχης και
στην 332 Μοίρα «Γεράκι» θα βρίσκονται 24 «Ριπές». Εξίσου
σημαντική είναι και η παρουσία των άλλων γαλλικών αεροσκαφών, των 24 Mirage 2000-5, τα οποία μοιράζονται την ίδια μητρική βάση με τα Rafale και αποτελούν έναν από τους «άσους»
στο μανίκι της Πολεμικής Αεροπορίας. Την ίδια ώρα, η Αθήνα
αναβαθμίζει 83 F-16 στο επίπεδο VIPER, με τα έξι από αυτά να
παραδίδονται στο τέλος του 2022, ενώ θα ακολουθήσουν και
36 F-16 Block 50 που θα αναβαθμιστούν σε Block 52+. Με
άλλα λόγια, ο στόλος F-16 της Αθήνας θα είναι πολύ πιο σύγχρονος από τον αντίστοιχο της Άγκυρας, καθώς το αίτημά της
για νέα μαχητικά βρίσκεται ακόμη «παγωμένο» στο αμερικανι-

κό Κογκρέσο. Η Ελλάδα, αυτήν τη στιγμή, διαθέτει 217 μαχητικά αεροσκάφη (υπολογίζοντας μόνο 6 Rafale) έναντι 279
της Τουρκίας, έχει όμως σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα
που της προσφέρει αεροπορική υπεροχή. Η χώρα μας σύντομα θα ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την απόκτηση και F35 και, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στο μέλλον και με την
Τουρκία εκτός προγράμματος, η κυριαρχία στον αέρα μοιάζει
ελληνική υπόθεση.
Στη θάλασσα, η Ελλάδα διαθέτει 43 Μονάδες, δηλαδή 13
φρεγάτες, 11 υποβρύχια και 19 πυραυλάκατους, ενώ η

Τουρκία συνολικά 59 Μονάδες που αναλύονται σε 16 φρεγάτες, 10 κορβέτες, 19 πυραυλάκατους, 12 υποβρύχια και
2 πλοία υποκλοπών. Ωστόσο, μέχρι το 2025 η Αθήνα αναμένεται να παραλάβει την πρώτη από τις τρεις, με δικαίωμα
προαίρεσης για μία ακόμη, FDI Belharra, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής κορβέτας. Η ένταξή τους στον Στόλο θα προσφέρει στο Πολεμικό Ναυτικό συγκριτικό πλεονέκτημα με δυνατότητες αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πολέμου, που δεν διαθέτει η άλλη πλευρά.Στα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, οι διαφορές είναι μεγάλες υπέρ της
Τουρκίας.
Οι γείτονες έχουν στο οπλοστάσιό τους 198 UAV έναντι
16 της Αθήνας, ωστόσο το ΓΕΕΘΑ προχωρά τις διαδικασίες για την απόκτηση συστήματος εξουδετέρωσης εχθρικών UAV. Μεγάλες είναι οι διαφορές και στα μέσα του
Στρατού Ξηράς, με την Ελλάδα να διαθέτει 28 επιθετικά
ελικόπτερα και 1.228 άρματα μάχης, έναντι 95 ελικοπτέρων και 2.378 της Τουρκίας. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές όμως, στην περίπτωση αυτή, οι αριθμοί δεν παίζουν τον βασικό ρόλο, καθώς η χώρα διαθέτει το τακτικό
πλεονέκτημα λόγω της γεωγραφίας και της διασποράς
των δυνάμεων στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα.
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«Ασπίδα» σε fake news και... υβρίδια!
Με... «διαφημίσεις»
στο διαδίκτυο

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Οι δύο ένθετες
φωτογραφίες
είναι από το Tik Tok των
διακινητών που
διαφημίζουν
την… πραμάτεια τους!

αιχνίδι» για γερά νεύρα παίζουν
τις τελευταίες εβδομάδες οι
διακινητές παράνομων μεταναστών και η τουρκική στρατοχωρυφυλακή
στον Έβρο, την ώρα που οι Έλληνες συνοριοφύλακες αντιτάσσουν επιχειρησιακή
ετοιμότητα και νηφαλιότητα.

«Π

του Κώστα
Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Δεν είναι μόνο ότι σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021 καταγράφεται αύξηση ροών της τάξεως του 30%.
Είναι ότι αυτή τη φορά οι... απέναντι δείχνουν πιο διαβασμένοι και αποφασισμένοι
να παίξουν το «χαρτί» του κορεσμού των Ελλήνων φρουρών των συνόρων. Καθημερινώς οι Αρχές της χώρας μας εμποδίζουν τη
διέλευση περίπου 300-400 παράνομων μεταναστών, που αναζητούν περάσματα κυρίως από τον ποταμό (σ.σ. από το Ορμένιο
μέχρι και το Τυχερό), καθώς σε πάρα πολλά
σημεία η στάθμη του νερού στον Έβρο έχει
πέσει αρκετά κάτω από το γόνατο. Οι διακι-

• Αύξηση συγκέντρωσης
παράνομων μεταναστών, που
περιμένουν σήμα για να
επιχειρήσουν να περάσουν τα
σύνορα, καταγράφεται τις
τελευταίες εβδομάδες
• Τα «κόλπα» των διακινητών σε
Facebook, και… Tik Tok
νητές –σε συνεργασία με τους «πραιτοριανούς» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (σ.σ. η
Στρατοχωροφυλακή είναι το πλέον πιστό
στον «σουλτάνο» ένοπλο σώμα της Τουρκίας) προσπαθούν να διασπάσουν το ελληνικό «τοίχος», επιχειρώντας ακόμη και ταυτόχρονα διελεύσεις από διαφορετικά σημεία,
μακριά από τον απροσπέλαστο φράκτη.

Γνωστή τακτική
Στις αρχές της εβδομάδας είδαμε την
εφημερίδα και την ιστοσελίδα «Milliyet» να
κατηγορούν τη χώρα μας, ότι συνοριοφύλακες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν έναν Αφγανό
που μαζί με άλλα 7-8 άτομα επιχείρησε να

Στη μάχη επιπλέον 250 συνοριοφύλακες
Σε σχέση με το 2020, ο Έβρος είναι πολύ πιο θωρακισμένος τόσο υλικοτεχνικά όσο
και σε επίπεδο προσωπικού. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η εκπαίδευση 250 νέων συνοριοφυλάκων, που τις επόμενες εβδομάδες θα ενταχθούν κανονικά στις Υπηρεσίες.
Πρόκειται για μία σημαντική ενίσχυση, καθώς θα επιτρέψει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των περιπολιών στις παραέβριες περιοχές. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται
οι ασκήσεις –επί χάρτου και στο πεδίο– για άμεση ανταπόκριση σε τυχόν μαζικές απόπειρες παράνομων μεταναστών να μπουν στη χώρα, σε συνεργασία Συνοριοφυλακής
και Ενόπλων Δυνάμεων. Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι κατατέθηκε πρόταση
για κατασκευή ακόμη ενός τμήματος φράχτη σε μήκος 35 χιλιομέτρων στον Έβρο,
προκειμένου να κλείσουν όλα τα σημεία που θεωρούνται «ευάλωτα».

περάσει από την Αδριανούπολη στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα διαψεύστηκε κατηγορηματικά από το Αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ. και προσωπικά από τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, ωστόσο σήμανε συναγερμό και σε επίπεδο Μυστικών Υπηρεσιών. Τα fake news
δεν είναι... άγνωστη τακτική για την Τουρκία, όμως ο χρόνος που τα ελεγχόμενα από
τον «σουλτάνο» Μέσα επέλεξαν να δημοσιεύσουν τη συγκεκριμένη «είδηση» δεν είναι
τυχαίος. Έρχεται σε συνέχεια πολιτικών δηλώσεων, που βρίθουν απειλών για την εθνική μας κυριαρχία.

Τίποτα δεν αποκλείεται
«Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού
μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θερμό
επεισόδιο στα σύνορα, καθώς μία ψευδής
είδηση θανάτου από ελληνικά πυρά είναι
ικανή να ξεσηκώσει τα χιλιάδες άτομα που
επιδιώκουν να περάσουν στη χώρα μας»,
εξηγεί στο «Π» αστυνομικός με γνώση της
κατάστασης.
Πρόκειται για ένα σενάριο που εξυπηρετεί
τις επιδιώξεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
για αναταραχή, χωρίς άμεση εμπλοκή της
Τουρκίας, με τον ίδιο να συνεχίζει την επιθετική ρητορική τόσο για την Ελλάδα όσο και
προσωπικά για τον πρωθυπουργό. Τις τελευταίες ημέρες, οι Μυστικές Υπηρεσίες
της χώρας μας συλλέγουν πληροφορίες
που κάνουν λόγο για συγκέντρωση μεγάλου
αριθμού παράνομων μεταναστών κοντά στα
χερσαία σύνορα αλλά και στα μικρασιατικά
παράλια. Με τον «σουλτάνο» να έχει... απασφαλίσει πλέον, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη και μία συντονισμένη ενέργεια από ξηρά και θάλασσα. Αυτό που δείχνει να αγνοεί εντελώς ο Τούρκος πρόεδρος είναι ότι οι ελληνικές δυνάμεις και
πιο υποψιασμένες και καλύτερα εξοπλισμένες είναι πλέον σε σχέση με το 2020.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –
και ιδιαίτερα τις εφαρμογές διαδικτυακών συνομιλιών– χρησιμοποιούν οι «εγκέφαλοι» των κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών προκειμένου να... διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους και να
προσελκύσουν... «πελάτες». Είναι
κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τις ελληνικές Αρχές, ενώ
πλέον οι διακινητές έχουν... αναβαθμιστεί, καθώς δεν αρκούνται
στο Facebook, αλλά έχουν επεκταθεί στο Tik Tok, στο Telegram κ.ά.,
για να δείξουν τι μπορούν να κάνουν... Προφίλ, τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες από
παράνομους μετανάστες να ταξιδεύουν –υποτίθεται– προς την Ελλάδα. Πρόκειται για τέχνασμα των
διακινητών μεταναστών, οι οποίοι
υπόσχονται «βέβαιη μετάβαση» στη
χώρα μας, σε μία... επιχείρηση με
πολύ και «μαύρο» χρήμα.
Το «Π» δημοσιεύει φωτογραφίες
από προφίλ διακινητών μεταναστών στο Tik Tok: Στη μία φαίνονται ομάδες αλλοδαπών είτε να
περνούν μέσα από το δάσος και να
κρατούν φουσκωτή βάρκα για να
περάσουν μέσω του ποταμού
Έβρου στην ελληνική όχθη, ενώ η
άλλη δείχνει άλλη ομάδα αλλοδαπών να ταξιδεύει με... πλοίο προς
κάποιο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Τόσο τα βίντεο όσο και οι φωτογραφίες συγκεντρώνουν χιλιάδες «likes», ενώ εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο αριθμός των ατόμων που τα κοινοποιούν στα δικά
τους προφίλ. Πρόκειται, πάντως,
για υλικό που η γνησιότητά του
ελέγχεται, καθώς παρουσιάζουν
μία ωραιοποιημένη εικόνα που δείχνει την Ελλάδα «ξέφραγο αμπέλι». Την ώρα, βέβαια, που Μέσα
ελεγχόμενα από το καθεστώς Ερντογάν κατηγορούν τη χώρα μας
ακόμη και για δολοφονίες παράτυπων μεταναστών...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΑΡΘΡΟ
Η σταθερότητα και
η αποφασιστικότητα
ως κυρίαρχοι
παράγοντες ισχύος

Ο

Πρόεδρος των Πομάκων
προς τον Ερντογάν

Χιλιάδες χρόνια τώρα
ΕΙΝΑΙ ελληνικά νησιά!
ε ανοιχτή επιστολή του στον
πρόεδρο της Τουρκίας, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και διευθυντής της πομακικής εφημερίδας «ΖΑΓΑΛΙΣΑ», Ιμάμ Αχμέτ, κατηγορεί τον Ερντογάν για τον ολισθηρό δρόμο του επεκτατισμού στον
οποίο βαδίζει και, μεταξύ άλλων, ρωτάει: Γιατί, αφού κόπτεσαι για τη Συνθήκη
της Λωζάννης, ο ίδιος δεν εφαρμόζεις
το άρθρο 14 αυτής της Συνθήκης, που
καθορίζει το καθεστώς της Ίμβρου και
της Τενέδου;

M

Γράφει στην επιστολή του: ο Ιμάμ Αχμέτ
«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, ανήκω στην
αυτόχθονα φυλή των Πομάκων, την ύπαρξη της οποίας και εσύ αναγνώρισες στη
διάρκεια της επίσκεψής σου στην Κομοτηνή, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017.
Παρακολουθούμε με ανησυχία τον ολισθηρό δρόμο του επεκτατισμού, στον
οποίο βαδίζεις. Με πρόσχημα ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης περικυκλώνουν τη χώρα σου στα Βαλκάνια, στον
Καύκασο και στη Μέση Ανατολή, ζητάς
αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και του Καστελλόριζου, όταν η χώρα
σου έχει παρατάξει χιλιάδες άνδρες αποβατικού στρατού και επιθετικά όπλα σε
απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά νησιά απειλώντας να εισβάλεις σε αυτά.
Κύριε Ερντογάν, εάν εσύ ήσουν στη θέση της Ελλάδας τι θα έκανες;
Ξεχνάς βέβαια ότι τα νησιά αυτά είναι
ελληνικά για χιλιάδες χρόνια, πολλούς αιώνες πριν οι πρόγονοί σου συναντήσουν
για πρώτη φορά στην ιστορία τους το…γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου.

Λάβρος κατά του
«σουλτάνου» ο Ιμάμ Αχμέτ,
ο οποίος με επιστολή του τον
ρωτά ειρωνικά, γιατί
δεν εφαρμόζει τη Συνθήκη
της Λωζάννης
σε Ίμβο και Τένεδο;
Ελληνικά ήταν και τα νησιά Ίμβρος και
Τένεδος. Γιατί εσύ δεν εφαρμόζεις αντιστοίχως ό,τι προβλέπει το άρθρο 14 της
Συνθήκης της Λωζάννης;
Για τα δύο νησιά, προβλέπεται η θέσπιση καθεστώτος τοπικής αυτονομίας και
αυτοδιοίκησης…
Γιατί καταπατάς το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάννης και ζητάς μονομερώς
από την Ελλάδα την εφαρμογή άλλων διεθνών συνθηκών;
Στο Διεθνές Δίκαιο, ισχύει η αρχή “rebus sic stantibus” που σημαίνει ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπό τις οποίες
υπογράφηκαν οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί θεμελιωδώς διότι η Ελλάδα απειλείται με πόλεμο, άρα και οι τυχόν όροι
(όπως της αποστρατικοποίησης) αλλάζουν και παύουν να ισχύουν. Αλλά, τι δουλειά έχεις εσύ με μια Συνθήκη στην οποία
η Τουρκία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος; Σταμάτα να αναμοχλεύεις το παρελθόν και τα ιστορικά πάθη. Στη… Γαλάζια
Πατρίδα, θα μπορούσαν και οι Έλληνες
να αντιτάξουν όλη τη Μικρά Ασία και την
ίδια την Κωνσταντινούπολη. Είναι όμως
δυνατόν να σκέφτονται τη σημερινή εποχή οι ηγέτες και οι λαοί έτσι;

πρώτος Πορτορικανός που κατόρθωσε
να ανέλθει στο αξίωμα του Ναυάρχου
του Αμερικανικού Ναυτικού, διοικητής
της Νοτιοανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, Horacio Rivera, δήλωνε το 1972 πως η αριθμητική δύναμη και το υλικό δεν καθορίζουν από μόνα τους
τη στρατιωτική ισχύ, παρά μόνον σε συνδυασμό
με την έντονη αποφασιστικότητα των στρατών και
των λαών στην προάσπιση της εδαφικής τους
ακεραιότητας και ανεξαρτησίας, την καλή εκπαίδευση, τον ενθουσιασμό και την άξια ηγεσία τον
ενόπλων δυνάμεων.
Οι διαπιστώσεις αυτές παραμένουν επίκαιρες
και όταν καλούμαστε να εξετάσουμε την κλιμακούμενη
τουρκική προκλητικότητα
των τελευταίων εβδομάδων,
που προοιωνίζεται ένα πολύ
θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο.
Τα σπουδαιότερα στοιχεία
της ελληνικής ισχύος, οι παράγοντες δηλαδή που θα καΓράφει
ο Xρίστος Χ. Λιάπης* θορίσουν κατά πόσον οι δυνάμεις του Ερντογάν θα εξακολουθήσουν να αποτρέπονται από το να εισβάλουν σε κάποιο από τα νησιά της ελληνικής επικράτειας ή από το να προκαλέσουν ένα θερμό
επεισόδιο ή ακόμη και μία γενικευμένη σύρραξη,
είναι η σταθερότητα και η αποφασιστικότητα.
Για να κατοχυρώσουμε ότι η ασφάλεια την
οποία εγκαταστήσαμε κατά το παρελθόν στις σχέσεις μας με την Τουρκία θα συνεχίσει να υφίσταται και στο μέλλον, υπάρχουν δύο απαραίτητες
προϋποθέσεις:
• Ο επίδοξος εισβολέας δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει πως εφαρμόζουμε αυτά που λέμε.
• Η ισχύς και οι δυνατότητες των στρατιωτικών
δυνάμεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι
τέτοιες, ώστε να τον κάνουν να καταβάλλει ένα
τόσο υψηλό τίμημα το οποίο θα καθιστά απαγορευτική ακόμη και τη σκέψη της εισβολής.
Τέλος, στη διάσταση της διεθνούς πολιτικής,
θα πρέπει να καταστεί σαφές στον Ταγίπ Ερντογάν πως οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας θα επιδείξουν και προς την Τουρκία, σε περίπτωση πολεμικής κλιμάκωσης της επιθετικότητάς της, την ίδια
και ακόμη πιο σκληρή στάση με αυτήν που τηρούν
απέναντι στις αναθεωρητικές, φιλοπόλεμες δράσεις της Ρωσίας του Πούτιν στην Ουκρανία.

Οι απειλές σου δείχνουν ότι είσαι έτοιμος να βυθίσεις στο πένθος χιλιάδες μητέρες και πατεράδες και από τις δύο
πλευρές του Αιγαίου και να προστεθούν
και άλλοι πρόσφυγες στους ήδη υπάρχοντες Σύριους, Ιρακινούς, Κούρδους, Κύπριους, Ουκρανούς κ.λπ.
Θα έστελνες να θυσιασθούν τα δικά
σου παιδιά, τον γιο σου, την κόρη σου,
τον γαμπρό σου, στην πρώτη γραμμή
του πολέμου;…
Εμείς οι Πομάκοι δεν θέλουμε να γίνουμε
πρόσφυγες του 21ου αιώνα. Η πολιτική σου
είναι επικίνδυνη, δυναμιτίζει τις καλές και ειρηνικές σχέσεις που πρέπει να έχουν ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός. Καμιά μειονότητα δεν θέλει πόλεμο, πολύ περισσότερο
εμείς οι Πομάκοι, αφού πριν από έναν αιώνα
εκατοντάδες χιλιάδες σφαγιάστηκαν, εκατομμύρια εκπατρίστηκαν και πολλοί εξ αυτών ζουν στην πατρίδα σου.
Εάν οραματίζεσαι να φθάσεις το πρότυπο και το ανάστημα του Μουσταφά Κεμάλ,
μάλλον χρησιμοποιείς λάθος… μεζούρα!
Άλλωστε ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πει ξεκάθαρα: “Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον
κόσμο”. Εσύ κάνεις το ακριβώς αντίθετο.
Εάν, όμως, όλα αυτά τα κάνεις για να
επιβιώσεις πολιτικά, να στρέψεις την προσοχή του φίλου τουρκικού λαού από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και να εξασφαλίσεις την επανεκλογή σου, τότε έχεις ξεπέσει στο επίπεδο
ενός πολύ χαμηλού επιπέδου πολιτευτή.
Σου θυμίζω ότι και ο Μουσολίνι, πριν εισβάλει στην Ελλάδα, έλεγε μεγάλα λόγια
και καυχιόταν για το μέγεθος της πολεμικής του μηχανής. Είδες όμως τι έπαθε…».

*Ψυχίατρος - Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
- MSc Διεθνούς Ιατρικής και Διαχείρισης
Κρίσεων Υγείας, πρόεδρος ΔΣ του ΚΕΘΕΑ
και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας
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Υφυπουργός Τουρισμού

«Δεν εφησυχάζουμε…
η μάχη είναι συνεχής!»

ην αισιοδοξία της για την πορεία του
τουρισμού εκφράζει, σε συνέντευξή της στο «Π», η Σοφία Ζαχαράκη η
οποία τονίζει πως «η χώρα μας βρίσκεται
ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως», σημειώνοντας
πως η μάχη που δίνεται είναι συνεχής.

Τ

στον Σωτήρη Σταθόπουλο

Τα έσοδα από τον τουρισμό αποτελούν
κομβικό σημείο για την ανάκαμψη της
οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από
την ενεργειακή κρίση και τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Ποια είναι η μέχρι στιγμής εικόνα που υπάρχει;
Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη ρεαλιστική αισιοδοξία που είχαμε για τη φετινή
τουριστική χρονιά, και μάλιστα έπειτα από
δύο χρόνια πανδημίας, και πλέον ρωσικής
εισβολής και παγκόσμιας ενεργειακής και
πληθωριστικής κρίσης. Ο τουρισμός μας
απέδειξε και αποδεικνύει την αντοχή του,
και αυτό δεν έγινε τυχαία. Η Ελλάδα αυτή τη
στιγμή είναι το νούμερο 5 τουριστικό brand
παγκοσμίως, γεγονός που οφείλεται στις
στοχευμένες ενέργειες και συνεργασίες
που αναπτύξαμε από την αρχή της χρονιάς.
Η φετινή κατεξοχήν τουριστική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα, όπως είχαμε άλλωστε δεσμευθεί, και πολύ πιο δυναμικά. Οι διεθνείς
αερομεταφορείς έχουν προσθέσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες αεροπορικές θέσεις
προς τη χώρα μας, ισχυροί tour operators
εκτιμούν μεγάλη αύξηση των αφίξεων προς
την Ελλάδα, νέοι εναλλακτικοί προορισμοί
έχουν ήδη μπει δυναμικά στον χάρτη, ενώ
εξαιρετική δυναμική εμφανίζει και η κρουαζιέρα. Και όλα αυτά, τη στιγμή που οι ταξιδιώτες επιλέγουν να μείνουν στη χώρα μας
και να δαπανήσουν περισσότερο (σχεδόν
30% αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη το 2021 σε σχέση με το ’19). Φυσικά, δεν εφησυχάζουμε, καθώς –όπως έχουμε τονίσει από την αρχή– η μάχη που δίνουμε είναι και θα είναι συνεχής.
Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει επηρεά-

σει τις αφίξεις των τουριστών από τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης;
Είναι αυτονόητο ότι δεν υποτιμάμε τη νέα
κρίση. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι οι ταξιδιωτικές ροές από τη Ρωσία ήταν μειωμένες τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα το
2021 παρά την γενικότερη τουριστική ανάκαμψη. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε προνοήσει ώστε με μεθοδική ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων στον τουρισμό με άλλες
χώρες να πετύχουμε τη διαφοροποίηση των
αγορών εισερχόμενου τουρισμού. Η Ελλάδα, αυτήν τη στιγμή, αποτελεί τον κορυφαίο
προορισμό στον οδικό τουρισμό για τους
Ρουμάνους, ενώ βρίσκεται στην κορυφή
των προτιμήσεων από τις αγορές της Μ.
Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της
Αυστρίας της Σερβίας, των Σκανδιναβικών
χωρών. Αλλά και πέραν της Ευρώπης, ισχυρό είναι το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ μέσω
των εννιά απευθείας πτήσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά προς το «Ελευθέ-

«Οι ταξιδιώτες επιλέγουν να
μείνουν στη χώρα μας και να
δαπανήσουν περισσότερο
(σχεδόν 30% αύξηση της
μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη
το 2021 σε σχέση με το ’19)»
ριος Βενιζέλος». Αυξημένη είναι επίσης η
ζήτηση και από χώρες στα ανατολικά μας
που πρόσφατα επισκέφθηκα –όπως τα
ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και η Αρμενία–, γεγονός που αποδεικνύει στην πράξη ότι η σωστή προετοιμασία και στρατηγικές συνεργασίες φέρνουν αποτελέσματα.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά
σας στην Αν. Αττική. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι στις επόμενες εκλογές θα είμαι

Αρκετά νοικοκυριά δυσκολεύονται να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει;
Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση
στέκεται δίπλα στους Έλληνες πολίτες, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε κάθε κρίση.
Όπως λοιπόν στην πανδημική κρίση
υπήρξε μια πρωτοφανής στήριξη άνω
των 43 δισ. ευρώ, έτσι και τώρα έχουν
ήδη ανακοινωθεί νέα μέτρα στήριξης
(εκπτώσεις στους λογαριασμούς,
αναστολή ρήτρας αναπροσαρμογής,
επιστροφή χρήματων με το Power
Pass) και συνεχίζουμε. Σύμφωνα άλλωστε με πρόσφατη έρευνα του
Bruegel, η χώρα μας είναι στην κορυφή όλης της ΕΕ στη λήψη μέτρων στήριξης ως ποσοστό του ΑΕΠ της. Ειδικά
στο πλαίσιο ενίσχυσης τόσο του εγχώριου τουρισμού, όσο και της μέσης ελληνικής οικογένειας, φέτος υλοποιούμε νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για
Όλους», αισθητά αναβαθμισμένο σε
σχέση με το προηγούμενο. Η επιδότηση αυξάνεται από τα 120 στα 150€
και η εξαργύρωση θα γίνεται ευκολά,
άμεσα και απλά με ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα. Παράλληλα τρέχουν
τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ, αλλά και το Pass για
Βόρεια Εύβοια και Σάμο.
υποψήφια στην Ανατολική Αττική, μία περιοχή την οποία έχω υπηρετήσει και ως εκπαιδευτικός για σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ύψιστη τιμή να διεκδικώ την προτίμηση
των πολιτών τής –και με βάση την πρόσφατη απογραφή– ταχύτερα αναπτυσσόμενης
πληθυσμιακά περιοχής της χώρας. Μιας περιοχής με πολύ μεγάλες δυνατότητες, ειδικά στον τουρισμό. Στόχος μου, ως υποψήφιας πλέον, είναι να συνομιλήσουμε με όσο
το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας,
να συζητήσουμε για όσα έγιναν από αυτή
την κυβέρνηση σε αυτά τα χρόνια των διαδοχικών κρίσεων, να μιλήσουμε για τα προβλήματα και τις λύσεις που μπορούμε να δώσουμε και κυρίως να σχεδιάσουμε τα βήματα για το μέλλον. Οι επόμενες εκλογές θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την επόμενη τετραετία, αλλά για την επόμενη δεκαετία. Θα
κρίνουν εάν η επόμενη κυβέρνηση θα έχει
την απαραίτητη σταθερότητα και δυνατότητα ταχείας λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κρίσεων και για τον σχεδιασμό μιας ακόμη καλύτερης Ελλάδας.

ΔΙΕΘΝΗ
Έτοιμη για
«κλίνατε
επ’ αριστερά»
η Κολομβία;

ν και δεν αποτελούσε μυστικό το
«αμαρτωλό» παρελθόν του δευτερότοκου γιου του Τζο Μπάιντεν,
τα όσα αποκάλυψε στο βιβλίο της η
πρώην σύζυγος του 52χρονου σήμερα
Χάντερ ήρθαν να προσθέσουν έναν ακόμη πονοκέφαλο στους αρκετούς που ήδη
βασανίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.
Όπως έγραψε στα απομνημονεύματά
της, που βγήκαν την περασμένη εβδομάδα
στα ράφια, η Κάθριν Μπουλ, χρειάστηκε να
περάσουν 22 χρόνια γάμου για να ανακαλύψει, το 2015, πως ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους ήταν σε βαθμό απελπισίας εθισμένος στο αλκοόλ, τα
ναρκωτικά και το σεξ.
Η αρχή έγινε όταν ανακάλυψε εκατοντάδες χρεώσεις πιστωτικών καρτών σε κάβες
και στριπτιτζάδικα, για να μάθει στη συνέχεια πως προσλάμβανε συχνά ιερόδουλες,
έψαχνε διαρκώς πορνό στο διαδίκτυο και
είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, που βρήκε μια πίπα κοκαΐνης στο τασάκι του σπιτιού τους.
Σαν να μην έφταναν αυτά, ακολούθησε
το σοκ για τη σχέση του με τη χήρα του ίδιου του αδελφού του, μια ανακάλυψη που η
Κάθριν έκανε όταν τα παιδιά τους είδαν
ενοχοποιητικά μηνύματα με τη... συντετριμμένη κουνιάδα του στο τηλέφωνό του.
Και αν κάποιος πει πως τα παραπάνω
αποτελούν στο κάτω-κάτω προσωπικά ζητήματα, το επιχείρημά του ανατρέπουν το
ερώτημα και η απάντηση για το πού έβρισκε τα χρήματα ο γιος του αντιπροέδρου
και μετέπειτα πλανητάρχη για τα όσα...
απολάμβανε.

Α

Πώς τα «κέρδισε»
Ο ακόλαστος τρόπος ζωής του χρηματοδοτούνταν από εκατομμύρια δολάρια που
κέρδισε από «θολά» κινεζικά επιχειρηματικά συμφέροντα και από μια θέση στο διοι-
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Μπορεί ό,τι δεν κατάφερε να αλλάξει με τα όπλα στα νεανικά του χρόνια να το επιτύχει στα 62 του, μέσα από τον πλέον δημοκρατικό τρόπο, γυρίζοντας σελίδα στη σύγχρονη πορεία της Κολομβίας;
O Γκουστάβο Πέτρο αναμένεται την Κυριακή να γράψει ιστορία, καθώς πιθανότατα θα εκλεγεί ως ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στη λατινοαμερικανική χώρα.
Σκληραγωγημένος από τις ήττες, ο πρώην δήμαρχος της
Μπογκοτά και οικονομολόγος είναι ένας πεισματάρης αριστερός
πολιτικός, εξακολουθεί να θεωρεί εαυτόν επαναστάτη και φιλοδοξεί η τρίτη απόπειρα εκλογής να είναι και καλύτερη, χαρίζοντάς του τη δυνατότητα να αναλάβει την προεδρία της χώρας.
Όπως έχει διακηρύξει, θέλει να αλλάξει την πορεία «μιας ιστορίας 200 χρόνων» και, αν εκλέγει, τουλάχιστον ως αφετηρία αυτό θα είναι γεγονός.
Θέλει να κλείσει οριστικά την πόρτα στις ελίτ που κυβερνούσαν
παραδοσιακά την Κολομβία, αλλά κινούμενος προσεκτικά περιγράφει τον εαυτό του ως «προοδευτικό» και όχι «αριστερό», γνωρίζοντας την αρνητική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει ο

όρος αυτός σε μια χώρα η οποία ταλανίστηκε από έξι δεκαετίες
αιματοβαμμένων συγκρούσεων με διάφορες ομάδες ανταρτών.
Έχοντας δεχτεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του και
αφού υποχρεώθηκε σε τριετή αυτοεξορία στην Ευρώπη, ο Γκουστάβο Πέτρο είναι σήμερα ένας από τους πολιτικούς που έχει τη
μεγαλύτερη προστασία από τις δυνάμεις ασφαλείας, τις οποίες
μάλιστα κατά... πολιτική ειρωνεία ο ίδιος πολέμησε και αναγκάστηκε να κάνει προεκλογικές εμφανίσεις με αλεξίσφαιρο γιλέκο
περικυκλωμένος από 20 σωματοφύλακες.
Ο υποψήφιος της αριστερής συμμαχίας που έχει ονομαστεί
«Ιστορική Συμφωνία» έχει υποσχεθεί ένα τεράστιο οικολογικό
πρόγραμμα και σκοπεύει να μεταρρυθμίσει τον στρατό, τον οποίο
θεωρεί ελιτίστικο.
Σε περίπτωση εκλογής του, οι στρατιώτες θα πρέπει να ορκιστούν πίστη σε έναν πρώην αντάρτη και να αποδεχτούν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες επιθυμεί να επαναφέρει
με τις επαναστατικές δυνάμεις που εξακολουθούν να είναι ενεργές, καθώς και την υπό όρους αμνηστία που σχεδιάζει να παραχωρήσει σε διακινητές ναρκωτικών.

Υιέ μου, (άσωτε) υιέ μου…

κητικό συμβούλιο ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας, η οποία έδωσε βάση σε
όσους κατηγόρησαν τους Μπάιντεν πως ο
Χάντερ χρησιμοποιούσε το όνομά του για
να ασκεί επιρροή.
Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου της, η
πρώην σύζυγος αναφέρεται στα οικονομικά του ζευγαριού, λέγοντας πως «είχε πλήρη άγνοια». Προερχόμενη από οικογένεια
της εργατικής τάξης στο Σικάγο, άρχισε να
υποψιάζεται ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους, αναφέροντας πως «ο Χάντερ
κι εγώ οδηγούσαμε ωραία αυτοκίνητα και
είχαμε ένα όμορφο σπίτι, αλλά προχωρούσαμε πολύ γρήγορα».

Νέοι «πονοκέφαλοι» για την
οικογένεια Μπάιντεν, λόγω του
βιβλίου με τις ακολασίες του...
άσωτου Χάντερ από την πρώην
σύζυγό του, Κάθριν Μπουλ
Ήξερε ότι ο σύζυγός της είχε ξεκινήσει
ένα ταμείο ανάπτυξης ακινήτων και μια
εταιρεία τεχνολογίας, αλλά επιμένει ότι
δεν έκανε ποτέ ερωτήσεις στην αρχή,
αφού και όταν η χρεωστική της κάρτα δεν
γινόταν δεκτή σε ένα κατάστημα, απλώς

τηλεφωνούσε στον Χάντερ κι εκείνος μετέφερε τα απαραίτητα χρήματα.
Ο Χάντερ Μπάιντεν το μόνο που έχει παραδεχτεί είναι ότι έχει επανειλημμένα παλέψει με το ποτό και τον εθισμό του στα
ναρκωτικά, έχοντας περάσει χρόνια σε κέντρα αποτοξίνωσης, με την Κάθλιν να δικαιολογείται στις κόρες τους – την 28χρονη σήμερα Ναόμι, την 22χρονη Φίνεγκαν
και την 21χρονη Μέισι.
Η Μπουλ, η οποία χώρισε τον Χάντερ
Μπάιντεν το 2017, έσπασε τη σιωπή της
και τα απομνημονεύματά της έχουν ήδη
προκαλέσει νευρικότητα στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.
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Τώρα αρχίζουν
τα «δύσκολα»,
πρόεδρε...
α κλείσει τους λογαριασμούς
που άφησε ανοικτούς στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών ο Εμανουέλ Μακρόν ή μήπως η ετυμηγορία της κάλπης τού ανοίξει νέους
και... απροβλέπτους;
Με τα ποσοστά των δύο μεγάλων συνασπισμών να δείχνουν ισοπαλία, ο μεγάλος
νικητής του πρώτου γύρου, με ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει για τον δεύτερο, ήταν η
αποχή και από εκεί και πέρα οι Nupes του
Ζαν Λικ Μελανσόν πανηγυρίζουν και μιλούν
για την επιστροφή της Αριστεράς, χωρίς
ωστόσο οι δημοσκοπήσεις να τους δίνουν
πρωθυπουργό, ενώ στο στρατόπεδο του
Μακρόν η οριακή νίκη δεν αφήνει και πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας για εξασφάλιση της
απόλυτης πλειοψηφίας την Κυριακή.

Θ

Απότομο «φρένο»
Το «En Marche», «Εμπρός» στα ελληνικά,
του Μακρόν κινδυνεύει να φρενάρει απότομα. Το 2017, στον απόηχο των προεδρικών
εκλογών, το κόμμα του είχε κερδίσει την
απόλυτη πλειοψηφία, εξασφαλίζοντας περισσότερες από τις 289 απαιτούμενες
έδρες. Αυτό όμως δεν θα ισχύει μάλλον από
τη Δευτέρα, μετά την αναμενόμενη μείωση
του αριθμού των βουλευτών.

Θα χρειάζεται «δεκανίκι»
Το μόνο βέβαιο μετά τον δεύτερο γύρο
των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία είναι
πως η δεύτερη θητεία του προέδρου θα είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς, ενώ στην

Ο δεύτερος γύρος της
Κυριακής κρίνει αν θα έχει
«δεκανίκι» στο… αριστερό
του χέρι ο Μακρόν
πρώτη πενταετία μπορούσε να περάσει, χωρίς προβλήματα, τη νομοθετική ατζέντα
του, τώρα, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει
να βγάλει... κομπιουτεράκι όταν θα προωθήσει το σχέδιό του για την αύξηση του
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62
στα 65 έτη.
Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, η κυβέρνησή του θα αναγκάζεται συχνά να στηρίζεται
σε ψήφους βουλευτών της αντιπολίτευσης
για να περνά νομοσχέδια, είτε με τον σχηματισμό συνασπισμού και την εκχώρηση
υπουργικών πόστων σε αντίπαλα κόμματα
για να σιγουρέψει τη συνεργασία τους, είτε
με κατά περίπτωση «παζάρια», κάτι που θα
απαιτεί παραχωρήσεις.

Συμμαχία… εξτρεμιστών!
Η παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν αποκαλεί την Αριστερά «συμμαχία εξτρεμιστών» που θέλουν την «αναρχία» και την
«αναταραχή» και επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τους γαλλικούς θεσμούς. Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, η οποία αναμένεται να επανεκλεγεί στη Νορμανδία, επιστρατεύοντας παλιές αλλά δοκιμασμένες
πολιτικές συνταγές, ισχυρίστηκε ότι η αρι-

στερή συμμαχία του Μελανσόν ωθεί σε μια
ρήξη με την Ευρώπη, ότι γοητεύεται από τα
αυταρχικά καθεστώτα και ευθυγραμμίζεται
με τη Ρωσία.

«Ρυθμίσεις» και ρυθμιστές
Το ακριβές αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου είναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς
δεν είναι ξεκάθαρο ποιον θα ψηφίσουν οι
υποστηρικτές υποψηφίων που έχασαν τη
μάχη στον πρώτο.
Η αριστερή συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενός μετώπου κατά
του Μελανσόν, μιας πολιτικής φυσιογνωμίας που μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος επικρίνει λόγω των σκληροπυρηνικών αριστερών πολιτικών του και της ενίοτε
συνωμοσιολογικής ρητορικής του.
Ο Μακρόν, από την πλευρά του, στηρίζεται στην αφοσίωση του ηγέτη του MoDem,
Φρανσουά Μπαϊρού, αλλά και του ηγέτη
του Horizons και δημοφιλούς πρώτου πρωθυπουργού του, Εντουάρ Φιλίπ, που ναι μεν
δείχνει αφοσίωση στο Ελιζέ, αλλά τρέφει
και προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.
Όσο για την ηττημένη των προεδρικών
εκλογών Μαρίν Λεπέν είχε μία ξεκάθαρη
πρόθεση για τις κάλπες. Να μπορέσει να
«εξαφανίσει» τον Ερίκ Ζεμούρ και, όπως
φάνηκε, τα κατάφερε. Ωστόσο θα πρέπει να
περιμένει τον δεύτερο γύρο για να δει αν θα
πανηγυρίσει την επανεκλογή της. Η ίδια δηλώνει σίγουρη για μεγάλο αριθμό βουλευτών που θα διαθέτει, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις την διαψεύδουν.

Με 185 θα τον…
ταλαιπωρήσει!
Οι πονοκέφαλοι για τον Μακρόν δεν τελειώνουν στη νομοθετική ατζέντα. Αν η αριστερή
συμμαχία του Μελανσόν εκλέξει
185 βουλευτές, θα μπορεί να
απαιτεί δημοψηφίσματα, να ζητά
κοινοβουλευτικές έρευνες και να
κωλυσιεργεί το κυβερνητικό έργο με πολύωρες συζητήσεις επί
νομοσχεδίων και εισηγήσεις για
τροποποιήσεις τους.
Και σαν να μην έφτανε αυτό,
αρκετοί από τους υπουργούς δίνουν σκληρές μάχες στην εκλογική περιφέρειά τους ενάντια στους
αριστερούς ανθυπόψηφιούς τους
και θα πρέπει να παραιτηθούν από
την κυβέρνηση εάν χάσουν την
έδρα τους, κάτι που για αρκετούς
θεωρείται πως θα συμβεί.
Από την άλλη πλευρά, ο Ζαν
Λικ Μελανσόν μπορεί να θεωρεί
αρχή της επιτυχίας το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ωστόσο
τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν πως θα περιοριστεί εκεί, αν και από το στρατόπεδό του επιμένουν πως αυτά είναι μόνο προβλέψεις και η μάχη
στον δεύτερο γύρο θα είναι σκληρή, όπου όλα είναι πιθανά.
Μάλιστα καταγγέλλουν χειραγώγηση του αποτελέσματος στον
πρώτο γύρο, υποστηρίζοντας ότι
όχι μόνο δεν προσμετρήθηκαν τα
περιφερειακά κόμματα, αλλά και
τους υποψηφίους που από την
αρχή είχαν καταγραφεί στις λίστες της Συμμαχίας της Αριστεράς το υπουργείο Εσωτερικών
τούς παρουσιάζει ως ανεξάρτητους. Αυτοί οι υποψήφιοι απέσπασαν 44.120 ψήφους που δεν
προσμετρά το υπουργείο Εσωτερικών υπέρ της Συμμαχίας της
Αριστεράς, που θα την αναδείκνυε πρώτο κόμμα.
Στο αμιγώς προεκλογικό μοτίβο της ενδιάμεσης εβδομάδας
μπορεί ο Μελανσόν να κατηγόρησε τον Μακρόν για κρυφό σχέδιο
λιτότητας προκειμένου να διατηρήσει το έλλειμμα στο 3%, ωστόσο οι ψηφοφόροι του Γάλλου
προέδρου κατηγορούν τον αριστερό πολιτικό πως, αν επικρατήσει, η Γαλλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «έκρηξη» των φόρων και
του χρέους.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ελληνική
«κατά μέτωπο»
επίθεση
στον Ακάρ
Σαν μια γροθιά Έλληνες βουλευτές,
μέλη της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, απάντησαν στις προκλητικές αιτιάσεις του Τούρκου
υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ κατά της Ελλάδας, στη διάρκεια του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Ίσως οι
Έλληνες δεν θα εύρισκαν ποτέ τέτοια
ευκαιρία να αντιπαρατεθούν με τον
Τούρκο υπουργό Άμυνας μέσα στην
Κωνσταντινούπολη, στο ξενοδοχείο
«Χίλτον», παρουσία βουλευτών από
όλες τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Όταν
άρχισε την ομιλία του ο Ακάρ, τίποτα
δεν προμήνυε τι θα ακολουθήσει.
Ξαφνικά όμως άρχισε να επιτίθεται
εναντίον της Ελλάδας. Επανέλαβε τις
αιτιάσεις της Άγκυρας για τα νησιά,
ενώ κατηγόρησε την χώρα μας για
υποστήριξη της τρομοκρατίας. Οι Έλληνες βουλευτές Λιβανός (ΝΔ), Βολουδάκης (ΝΔ), Τζάκρη (ΣΥΡΙΖΑ), Λοβέρδος (ΠΑΣΟΚ) πήραν τον λόγο,
απαντώντας ότι η Ελλάδα καταπολεμά
την τρομοκρατία. Και εκεί έγινε το έλα
να δεις: Ο Λιβανός αναφέρθηκε στην
εισβολή στην Κύπρο, ο Βολουδάκης
αντέκρουσε τα επιχειρήματα για τη
στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέγοντάς του ότι η Τουρκία διατηρεί
στρατεύματα (μετά όμως από εισβολή) στη Συρία και στο Ιράκ, και η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει στρατεύματα
στα νησιά που απειλούνται; Είπε και
ότι τα επιχειρήματα που προβάλλει η
Τουρκία για τη στρατιωτικοποίηση των
νησιών είναι τα ίδια με τα επιχειρήματα που πρόβαλε η Ρωσία για να εισβάλει στην Ουκρανία. Οι Έλληνες βουλευτές, σαν μια γροθιά, τόνισαν πως
δεν μπορεί να μιλά η Τουρκία για σεβασμό της κυριαρχίας εδαφών άλλων
χωρών, από τη στιγμή που έχει εισβάλει στην Κύπρο και αμφισβητεί την κυριαρχία πολλών νησιών. Ο Ακάρ απαντούσε εκνευρισμένος στις ερωτήσεις
των Ελλήνων βουλευτών, οι οποίοι
τον ρώτησαν ακόμη «πώς είστε υπέρ
μια νατοϊκής συμμαχίας όταν υπάρχει
το casus belli, σε περίπτωση που η
Αθήνα επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά
ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια;». Ο
Ακάρ, εκνευρισμένος από τις τοποθετήσεις των Ελλήνων βουλευτών, προφασίστηκε ότι «είχε να προλάβει μια
πτήση» και έφυγε.
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Κωνσταντίνος Κολοκούρης

Υποστράτηγος ε.α.

«Είναι πιθανή μια εμπόλεμη σύρραξη
υποστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κολοκούρης, την ώρα που η τουρκική
προκλητικότητα χτυπάει κόκκινο, μιλώντας στο «Π» δεν «μασάει» τα λόγια του και
εκτιμά πως «είναι πολύ πιθανόν να συμβεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα (στα επόμενα
δύο χρόνια) όχι μόνο ένα θερμό επεισόδιο, αλλά και γενικότερα να οδηγηθούμε σε εμπόλεμη σύρραξη με την Τουρκία».

Ο

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Ο Κωνσταντίνος Κολοκούρης είναι από
τους πλέον μάχιμους αξιωματικούς. Αλεξιπτωτιστής και Υποβρύχιος Καταστροφέας
(ΟΥΚ). Στην 36χρονη θητεία του, υπηρέτησε
σε Μονάδες και Σχηματισμούς των Ειδικών
Δυνάμεων, ενώ υπήρξε διοικητής των Ελληνικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν και στο
Κοσσυφοπέδιο. Από τις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του ήταν αυτή στις 27 Απριλίου 1997 που, ως Διοικητής Λόχου Πεζοναυτών στο Φαρμακoνήσι, έδωσε εντολή για
εκτέλεση πυρών εναντίον του τουρκικού
υποβρυχίου YLDIRAY S 350, που παραβίαζε
τα χωρικά μας ύδατα.
Ποιες σκοπιμότητες βρίσκονται πίσω
από την τουρκική προκλητικότητα προς
τη χώρα μας;
Η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει τα παρακάτω:

• Την αναθεώρηση του status quo στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
•Την εκμετάλλευση των θαλάσσιων ζωνών (υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ).
•Την καθιέρωση, αναγνώριση της Τουρκίας ως περιφερειακής υπερδύναμης.
Τι ακριβώς συμβαίνει με τα νησιά μας
και τι σημαίνει το αίτημα για αποστρατικοποίησή τους;
Τα ελληνικά νησιά εντάχθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 και
με τη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (για
τα Δωδεκάνησα) το 1947. Σύμφωνα με το
Άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάννης, καθορίστηκε η κυριαρχία της Ελλάδος επί των
νήσων της Ανατολικής Μεσογείου εκτός της
Ίμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών νήσων και ειδικά επί των νήσων Λήμνου, Σαμοθράκης, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
Επίσης καθορίζονταν ότι οι νήσοι οι οποίοι
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των
τριών ναυτικών μιλίων της ασιατικής ακτής
παραμένουν στην Τουρκία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 13, προς εξασφάλιση της ειρήνης η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να τηρεί στις νήσους Λέσβο, Χίο,
Σάμο και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:
1. Στις αναφερόμενες νήσους δεν θα εγκατασταθεί ναυτική βάση και δεν θα ανεγερθούν οχυρωματικά έργα.
2. Θα απαγορευθεί στην ελληνική στρατιωτική αεροπλοΐα να υπερίπταται του εδάφους της Ανατολίας.
3. Αντιστοίχως η οθωμανική κυβέρνηση

Ο Κωνσταντίνος Κολοκούρης
είναι ο αξιωματικός που στις 27
Απριλίου 1997, ως Διοικητής
Λόχου Πεζοναυτών στο
Φαρμακoνήσι, έδωσε εντολή για
εκτέλεση πυρών εναντίον του
τουρκικού υποβρυχίου YLDIRAY
S 350, που παραβίαζε τα
χωρικά μας ύδατα
θα απαγορεύσει στη στρατιωτική αεροπλοΐα της να υπερίπταται των αναφερόμενων νήσων.
Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις
στις αναφερόμενες νήσους θα περιορισθούν στον συνήθη αριθμό για τους καλούμενους στη στρατιωτική υπηρεσία, οι
οποίοι μπορούν να εκγυμνάζονται επί τόπου, καθώς και σε δύναμη χωροφυλακής
και αστυνομίας. Σύμφωνα με το άρθρο
15 της Συνθήκης της Λωζάννης: «Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός
δικαιώματος και τίτλου επί των κάτωθι
απαριθμούμενων νήσων, τουτέστι των
Αστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης
και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου». Περαιτέρω, το άρθρο 14 της Συνθή-

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

13
Η χώρα μας είναι επαρκώς
θωρακισμένη;
Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές
Ένοπλες Δυνάμεις σε ικανοποιητικό βαθμό. Ασφαλώς και υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Στόλου μας
και της Αεροπορίας μας με νέες
μονάδες –οπλικά συστήματα
παρόμοιου ή ιδίου τύπου με αυτά που διαθέτουμε–, ώστε να
μπορούν άμεσα να ενταχθούν
και να ενσωματωθούν με τα
ήδη υπάρχοντα. Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάριν να πάρουμε άμεσα πλοία φρεγάτες
και αεροσκάφη με τη μέθοδο
ενοικίασης για τρία ή περισσότερα χρόνια, μέχρι να ενταχθούν επιχειρησιακά αυτά που
έχουμε παραγγείλει.

με την Τουρκία»
κης Ειρήνης των Παρισίων (10.12.1947)
προβλέπει: «Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανήσου τας κατωτέρω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον, Χάλκην,
Κάρπαθον, Κάσον, Τήλον, Νίσυρον, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον, Λειψών, Σύμην, Κω
και Καστελλόριζον, ως και τας παρακειμένας νησίδας».
Η Ελλάδα βάση του άρθρου 51 του ΟΗΕ
πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο νόμιμης άμυνας μετά από τη σύσταση της στρατιάς του Αιγαίου από την Τουρκία.
Η Τουρκία ίδρυσε τη στρατιά του Αιγαίου
που στρέφεται κατά της Ελλάδας.
Επίσης η Ελλάδα άρχισε να εξοπλίζει τα νησιά
του Αιγαίου μετά την απόβαση του 1974 στην
Κύπρο, όταν ξαφνικά άρχισε να τίθενται από την
Τουρκία θέματα διεκδικήσεων του Αιγαίου.
Συνεπώς το αίτημα για αποστρατικοποίηση των νησιών μας είναι αντίθετο με το
Διεθνές Δίκαιο, δεν βασίζεται σε κανένα λογικό επιχείρημα, αλλά αποτελεί μια παράλογη απαίτηση της Τουρκίας για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, την πιθανή κατάληψη ελληνικών νήσων και την εκμετάλλευση θαλάσσιων ζωνών.
Πόσο πιθανό είναι να συμβεί ένα θερμό
επεισόδιο και ποιες οι συνέπειες για την
επόμενη μέρα;
Θεωρώ πολύ πιθανόν να συμβεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα (στα επόμενα δύο χρόνια) όχι μόνο ένα θερμό επεισόδιο, αλλά και γενικότερα να οδηγηθούμε σε εμπόλεμη σύρρα-

ξη με την Τουρκία. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυξανόμενη
κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία, αμφισβήτηση της ελληνικότητας των νήσων, δηλώσεις για ακύρωση της συνθήκης την Λωζάννης, επεισόδια στον Έβρο και γενικότερα δημιουργία κλίματος για ανάφλεξη στην περιοχή.
Δυστυχώς με την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία κάναμε και τη Ρωσία
εχθρική προς εμάς χώρα. Κάτι το οποίο θεωρώ μεγάλο λάθος. Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες
από μία πιθανή σύρραξη, θα είναι πολύ οδυνηρές, όπως συμβαίνει πάντοτε.
Θεωρείτε ότι η ελληνοτουρκική ένταση
«εργαλειοποιείται» πολιτικά;
Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει από τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος, πιθανότατα ενόψει εκλογών και όχι μόνον, προσπαθεί να ανακηρυχθεί σε ένας νέος Κεμάλ. Σε ό,τι αφορά
τη δική μας κυβέρνηση, δεν μπορώ να ισχυρισθώ κάτι τέτοιο, διότι προκαλείτε λεκτικά, και
όχι μόνον, και θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα στις τουρκικές προκλήσεις.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση ορθά πράττει σε διπλωματικό επίπεδο. Και εάν κάποια στιγμή
αποφασίσει να καταρρίψει ένα τουρκικό αεροσκάφος που υπερίπταται πάνω από ελληνικό
έδαφος ή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος
που φθάνει μέχρι την Κομοτηνή και συλλέγει
πληροφορίες, τότε θα έχει επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον της. Διότι δυστυχώς έχουμε
βαπτίσει τον φόβο ως ψυχραιμία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ
Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις προκλήσεις
του κόσμου της εργασίας
Οι ασπόνδυλες και αποσπασματικές φόρους, από τους νέους εργαζόμενους
οικονομικές πολιτικές πού εφαρμόστη- που θα ενταχθούν στο εργασιακό πεκαν στα χρόνια των μνημονίων, σε μία δίο. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι
απέλπιδα προσπάθεια για την ανασυγ- του, προτάσσει στρατηγικά:
•Τη διεύρυνση και την τόνωση της
κρότηση της εθνικής οικονομίας, είχαν
σαν αναπόδραστο αποτέλεσμα τη δρα- αποτελεσματικότητας των θεσμών
ματική αύξηση της ανεργίας, την περι- εποπτείας της αγοράς εργασίας,
θωριοποίηση και τη φτωχοποίηση με- εστιάζοντας στη μαύρη και ανασφάλιγάλων στρωμάτων του ελληνικού λαού, στη εργασία, που προξενεί ζημιές στις
αλλά και την οδυνηρή διαφυγή εγκεφά- νόμιμες επιχειρήσεις και τους εργαζoλων, το περίφημο «brain drain», Ελλή- μένους τους, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
νων επιστημόνων στο εξωτερικό.
•Τη μείωση του μη μισθολογικού κόΕπιχειρώντας μία μακρόθωρη προβολή του προβλήματος στον κοινωνικό στους, που στην Ελλάδα είναι ένα από
ορίζοντα, αντιλαμβανόμαστε και άλλες τα ψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πολύ σοβαρές παραμέτρους,
και έχει ως επίπτωση την υποπου απειλούν την κατάρρευνόμευση της ανταγωνιστικότηση του κοινωνικού ιστού και
τας, τη μείωση του πραγματιτου ασφαλιστικού μας συστήκού εισοδήματος των εργαζοματος. Γιατί είναι επιβεβλημέμένων, αλλά και τη δημιουργία
νο, για να διατηρηθεί ζωντααξεπέραστων εμποδίων, προς
νός ο εργασιακός μας ιστός
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάκαι να μη διαταραχθεί η εύδες, όπως είναι οι μακροχρόθραυστη αναγκαία ισορροπία
νια άνεργοι και οι νεοεισερχόΓράφει ο Πάνος
Ν. Αβραμόπουλος*
μεταξύ του ενεργού εργατιμενοι στην αγορά εργασίας,
κού δυναμικού και του ρυθπου προσπαθούν να ενταχθούν
μού των συνταξιοδοτούμεστον εργασιακό ιστό.
νων, να αυξηθεί θεαματικά η συμμετο•Την ταχεία αύξηση του ποσοστού
χή του πληθυσμού στον εργασιακό ιστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό
της χώρας, να αυξηθούν η παραγωγικό- δυναμικό, δοθέντος ότι παραμένει και
τητα και η ανταγωνιστικότητα της οικο- σήμερα σε δραματικά χαμηλά επίπεδα.
νομίας μας και να τονωθεί η εισροή ει- Συνεπώς, το κράτος οφείλει να παρέμσφορών, έτσι, προς το ασφαλιστικό βει με υποστηρικτικές υπηρεσίες τόνωμας σύστημα. Οι ραγδαίες όμως αλλα- σης της γυναικείας απασχόλησης,
γές που έλαβαν χώρα στο εργασιακό όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, οι βρεπεδίο παγκοσμίως μετέβαλαν άρδην τη φονηπιακοί σταθμοί και άλλες προνοιδομή και την υφή του εργασιακού χάρτη ακές κοινωνικές δομές.
και κατέστησαν αναγκαίες με δυναμικό
• Ακόμα σημειώνουμε την ανάγκη σύτρόπο σημαντικές προσαρμογές, για να ναψης ενός νέου κοινωνικού συμβολαίεπιβιώσει ο κόσμος της εργασίας με ου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εραξιοπρέπεια, στο ανταγωνιστικό παγκο- γαζομένων και επιχειρήσεων, αλλά και
σμιοποιημένο περιβάλλον.
τον εκδημοκρατισμό του πλαισίου διαΤο ΠΑΣΟΚ σήμερα, ως ένας δημοκρα- λόγου τους. Έτσι ο διάλογος δεν πρέπει
τικός και προοδευτικός πολιτικός φορέ- να καταναλώνεται μόνο στον καθοριας, έχει ως κύριο μέλημά του την ανα- σμό του κατώτατου μισθού, αλλά να
συγκρότηση των μικρών και των μεσαί- προχωρά και σε άλλα θέματα αναβάθμιων κοινωνικών τάξεων, που περιθωριο- σης των εργαζομένων, όπως είναι η
ποιούνται δραματικά και αποβάλλονται
διαρκής και ποιοτική πρόοδος των δεαπό το κοινωνικό παιχνίδι. Στοχεύει,
ξιοτήτων τους, η διασύνδεση της εκπαίέτσι, στην παραγωγή νέου κοινωνικού
δευσης με τις πραγματικές ανάγκες της
πλούτου, στη δικαιότερη κατανομή του,
οικονομίας, η διευκόλυνση της εισόδου
στη διεύρυνση των θέσεων εργασίας,
των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά
στην αύξηση των μισθών και στην κακαι η ηθική και δημοκρατική επίλυση
τεύθυνση της επανεπένδυσης, μέσω
των συλλογικών διαφορών.
των δημόσιων επενδύσεων, που θα
*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
αναθερμάνουν τον κύκλο της οικονοείναι α’ αναπληρωματικός
μίας, προσφέροντας νέες θέσεις εργαδημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων
σίας και ανατροφοδοτώντας καθοριστικά τις ασφαλιστικές εισφορές και τους www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Παραίτηση
με «καρφιά»

Τα «πράσινα» διλήμματα
της απλής αναλογικής
ην ώρα που στη Χαρ. Τρικούπη παγιώνεται η αντίληψη ότι, το φθινόπωρο, το «πολιτικό ραντεβού» θα είναι στις κάλπες και ενώ το κόμμα βρίσκεται ήδη σε προεκλογικό συναγερμό, ο
σκληρός πυρήνας της ηγεσίας επιχειρεί
να βρει πειστικά απαντήσεις για τα διλήμματα που θα τεθούν πριν και μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Τ

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Όσο το προεκλογικό άρωμα γίνεται
όλο και πιο έντονο, το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών θα τίθεται όλο και πιο
έντονα στην πολιτική αντιπαράθεση.
Μπορεί τα διάφορα ρητορικά σχήματα
να αποτελούν προς το παρόν έναν ιδανικό ελιγμό, όταν έρθει όμως η ώρα της
κάλπης, θα πρέπει να ληφθεί με συγκεκριμένο τρόπο η κρίσιμη απόφαση.

Τι θα κάνει;
Είναι δεδομένο πως όσο η εκλογική κλεψύδρα θα αδειάζει, τόσο θα εντείνεται η
πίεση από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ θα κληθεί ή να συναινέσει σε διπλές επαναληπτικές εκλογές με το ρίσκο
της αποσυσπείρωσης και την εκλογή μικρότερου αριθμού βουλευτών ή να πάει σε
εκλογές με απλή αναλογική και περισσότε-

ρους βουλευτές, άρα και μεγαλύτερη πολιτική δύναμη. Εάν και εφόσον η «ζυγαριά»
γείρει στο δεύτερο σενάριο, τότε θα πρέπει
να προηγηθούν προγραμματικές συμφωνίες με το πρώτο κόμμα. Το κλειδί για να
μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πραγματικά ο
ρυθμιστής των εξελίξεων είναι να μπορέσει
να φτάσει ένα ποσοστό 15% και άνω, ενώ
ταυτόχρονα το πρώτο κόμμα να κινηθεί στο
30% και κάτω. Με τα έως τώρα δημοσκοπικά δεδομένα και την ακρίβεια να καλπάζει,
κάτι τέτοιο δεν είναι απίθανο να συμβεί.

«Κάλπικες» προσπάθειες
Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως δεν φαίνεται
να βιάζεται. Την περασμένη Κυριακή, μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής», επέμεινε
στην ίδια λογική χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά
του. Χαρακτήρισε εμφατικά «κάλπικα και
καθηλωτικά διλήμματα για την κοινωνία
μας», τις προσπάθειες της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και, αναφερόμενος στο κρίσιμο θέμα
της πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστήριξε πως «την πρώτη Κυριακή
της απλής αναλογικής, με βάση τους συσχετισμούς που θα έχουν διαμορφώσει οι
πολίτες, θα κριθούν οι προθέσεις όλων. Αν
σκέφτονται και πολιτεύονται με όρους ειλικρινούς συναίνεσης και συνεργασίας ή με
όρους προσωπικής πολιτικής διάσωσης».
Στο τερέν της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε
ήδη ένα πυκνό πρόγραμμα εξορμήσεων
στην Περιφέρεια με ομιλίες και περιοδείες
σε Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την Κυριακή θα πραγμα-

• Τα αποτελέσματα έδειξαν
ανανέωση, μιας και το κόμμα
είναι στα χέρια των
40άρηδων • Ποιες είναι οι
επόμενες κινήσεις και ποιος
ο πρωταρχικός στόχος
τοποιήσει επίσκεψη στην Κω, από όπου θα
επισημάνει εκ νέου τα μηνύματά του προς
τη γείτονα Τουρκία αλλά και τους συμμάχους και εταίρους της χώρας. Ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι απαιτείται μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση στη βάση στοχευμένων
κυρώσεων κατά προσώπων που βοηθούν
και ενισχύουν τον Ερντογάν αλλά και ενός
εμπάργκο όπλων από τα ευρωπαϊκά κράτη.
Ψηλά στην ατζέντα τίθενται τα θέματα της
ακρίβειας, του πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους διαβίωσης των πολιτών.

Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη υπήρξαν οι πρώτες δημόσιες
εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο
Σπύρος Καρανικόλας, που είχε διατελέσει αν. εκπρόσωπος Τύπου,
πρώην υποψήφιος βουλευτής τους
κόμματος, και στη μάχη για την ηγεσία είχε προσδεθεί στο «άρμα» του
Ανδρέα Λοβέρδου, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του κόμματος με βαριές κουβέντες κατά της
ηγεσίας του. «Απαιτούνται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και υπερβάσεις. Κυρίως, όμως, απαιτούνται
συγκεκριμένες λύσεις και όχι απλά
και μόνο συνθήματα και εικόνες»,
αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του, προσθέτοντας πως «η
σημερινή όμως ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
φαίνεται πως έχει επιλέξει άλλους
δρόμους. Χωρίς σαφή κατεύθυνση
και χωρίς ορατή διέξοδο, με μόνο
στόχο τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και όχι την εφαρμογή αυτών
των πολιτικών, στις οποίες τα εκάστοτε ποσοστά πρέπει να μεταφράζονται. […] Αντί να καινοτομεί στο
επίπεδο των ιδεών και των λύσεων,
περιορίζεται στον άχαρο πολιτικό
ρόλο του “επιτήδειου ουδέτερου”.
Χωρίς στίγμα και χωρίς σαφές σχέδιο για την πορεία της χώρας. Χωρίς
διάθεση να αναλάβει ευθύνες και να
διατυπώσει σαφείς θέσεις, πέραν
του προλόγου και του συνθήματος».
Μάλιστα ο κ. Καρανικόλας τίθεται
ανοιχτά υπέρ των συνεργασιών,
υπογραμμίζοντας ότι «στις κρίσιμες
αυτές στιγμές είναι αναγκαίο όσο
ποτέ, το πολιτικό σύστημα και τα
κόμματα να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων. Απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις, ειλικρινείς συνεργασίες και συνένωση δυνάμεων».
Από την Χαρ. Τρικούπη δεν επιθυμούν να δώσουν τροφή για δημιουργία εσωκομματικών εντυπώσεων.
Ωστόσο, έμπειρα στελέχη απέδιδαν
αυτή την ενέργεια του κ. Καρανικόλα στη δυσφορία του, επειδή έμεινε
χωρίς κάποιον ουσιαστικό ρόλο για
την επόμενη μέρα. Μάλιστα ορισμένοι επισήμαιναν με νόημα ότι στο περιεχόμενο της επιστολής του ο κ.
Καρανικόλας υιοθετούσε τη «δεξιά
ρητορική» περί «επιτήδειου ουδέτερου» και δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα να
«φορέσει τη γαλάζια φανέλα».
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(Τι) θα φανεί στο φθινοπωρινό χειροκρότημα…
α έχουμε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο; Αυτή θα μπορούσε να είναι η ερώτηση του
1.000.000 δολαρίων, όμως στην πραγματικότητα σημασία δεν έχει το «πότε» αλλά το «πώς»…
Η –άψογα– διατυπωμένη απάντηση του πρωθυπουργού «να μην εγκλωβιστεί η χώρα σε μια αφόρητη πολιτική τοξικότητα», όταν ρωτήθηκε για το
εάν η Ελλάδα οδεύει προς τα εκεί, έδειξε τις προθέσεις, έβαλε «κόφτη» στις άδειες μετά τον Δεκαπενταύγουστο και ενεργοποίησε τον κόκκινο συναγερμό στα κομματικά επιτελεία.
Και κάπως έτσι οι «ροκ σταρ» της πολιτικής μας ζωής
(Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας) ξεκίνησαν ένα
mind game (παιχνίδι μυαλού) που έχει αφετηρία την
«καραμπόλα» και κατάληξη στον «πελάτη» που δεν είναι άλλος από τον ψηφοφόρο!
«Μοναχικός» ο δρόμος προς το Μέγαρο Μαξίμου ή
«κράτα με να σε κρατώ ν’ ανεβούμε το βουνό»; ΑΥΤΗ είναι η (πραγματική) ερώτηση του 1.000.000 δολαρίων!
Ας τους πάρουμε έναν-έναν:
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει τον τόνο, μιας και έχει
«το καρπούζι και το μαχαίρι». Δηλαδή, είναι πρωθυπουργός και, πλην φωτεινών εξαιρέσεων, ο λαός πάει
με τον νικητή! Ο πρωθυπουργός δημοσκοπικά –παρά τα
όσα μάς έχουν βρει– τα πάει μια χαρά, ο πλανήτης ολόκληρος τον χειροκροτεί όρθιος και έχει ανοίξει τις βρύσες ώστε να τρέξει χρήμα (τουλάχιστον ό,τι μπορεί να

Θ

δώσει) για νέο Fuell Pass, επιδότηση ρεύματος, διακοποπαροχές και έπεται συνέχεια…
Όμως για τον πρωθυπουργό αυτά δεν είναι αρκετά!
Έτσι, με τον αέρα του νικητή, δηλώνει «το υποσχεθήκαμε και το κάναμε πράξη», όπως δηλώνει ότι δεν είναι
«στενόμυαλος» και το αποδεικνύει: Εκθειάζει τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον προτείνει για την Επιτροπή Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης!
«Σοφό»… Με έναν σμπάρο πολλά τρυγόνια! Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον μέντορα του προέδρου, «κλείνει
το μάτι» στο Κέντρο και στο ΠΑΣΟΚ, και στριμώχνει στα
«σχοινιά» τον Ανδρουλάκη…
Και μιας και φτάσαμε στον Ανδρουλάκη, πρέπει να
πω ότι μία σύγχυση την έχει… Να πάει μονάχος ή με κάποιον άλλον; Και αν ναι, με ποιον; Το σώμα του στη Χαρ.
Τρικούπη του Αντρέα (που –όπως και να το κάνουμε–
ήξερε να μοιράζει την τράπουλα), το μυαλό του όμως
στο political correct των Βρυξελλών… Αχ Νίκο μου,
εδώ είναι Βαλκάνια δεν είναι παίξε-γέλασε και έχεις και
μέντορα τον καλύτερο! Αυτά τα λάθη δεν θα έπρεπε να
τα κάνεις… Καλές οι ίσες αποστάσεις, καλό να μην
ανοίγεις τα χαρτιά σου, αλλά και αυτός ο δύσμοιρος λαός θέλει να ξέρει τι θα κάνεις για να… κάνει!
Όσο για τον Τσίπρα, τι να πω… στην κοσμάρα του!
Νομίζει ότι το Μαξίμου είναι η σκηνή του Schoolwave και ότι τον χειροκροτεί το 15μελές! Αχ, Αλέξη
μου, αφού ο εφηβικός ενθουσιασμός δεν σου βγήκε

Γράφει
ο Ίων
Παπαδάκης

Δημοσιογράφος

σε καλό ούτε όταν ήσουν πρωθυπουργός, πάλι
τα ίδια; Σε όλα «όχι», για να ικανοποιήσεις τους
σκληρούς εντός και εκτός Κουμουνδούρου;
Λάθος, μέγα λάθος…
Καλά διασκεδάσαμε μέχρι εδώ, όμως μετράμε
τον χρόνο (προς την κάλπη) ανάποδα!
Αν ήμουν Κυριάκος λοιπόν, θα παρακαλούσα
να πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο μιας και –καλώς εχόντων των πραγμάτων– όλα θα πάνε…
πρίμα: Τουρισμός, ελληνοτουρκικά, μνημόνια,
παροχές, φωτιές!
Αν ήμουν Νίκος, θα «μάζευα» την αλαζονεία
μου, θα καθόμουν σε ένα τραπέζι και θα κουβέντιαζα (όπως έκανε παλιότερα ο Αντρέας Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη) και θα
έβρισκα τι με ενώνει με κάποιον από τους αντιπάλους μου και όχι τι με χωρίζει!
Αν ήμουν Αλέξης, θα ξεχνούσα προς το παρόν
το «δεύτερη φορά Αριστερά» (γιατί όλα δείχνουν
ότι δεν μου βγαίνει), θα μαζευόμουν κάνοντας
σκληρή αλλά δίκαιη αντιπολίτευση όχι με «πιστολιές στον αέρα», περιμένοντας να κερδίσω το χαμένο ακροατήριο…
Το βασικό όμως είναι οι τρεις «μονομάχοι» να
καταλάβουν ότι οι επερχόμενες εκλογές δεν θα
ορίσουν την επόμενη τετραετία, αλλά την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον…

Πρόωρες εκλογές. Μια δύσκολη εξίσωση με πολλούς «αγνώστους»!
τις προσεχείς εθνικές εκλογές,
πιθανά πρόωρα φθινοπωρινές,
αναμένονται διαφοροποιήσεις
στην κάλπη και μάλιστα σημαντικές, μερίδας ψηφοφόρων, που προβληματίζουν όλα τα κομματικά επιτελεία και
πολλά πολιτικά πρόσωπα.
Με το εκλογικό σύστημα της απλής
αναλογικής, ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων αναμένεται να στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας στα κόμματα εξουσίας, επιλέγοντας μικρά η ακόμη και
πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα.
Αποτέλεσμα, να δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό η επανεκλογή και πρωτοκλασάτων υποψήφιων πολιτικών, λόγω του
ότι πολλοί από αυτούς θεωρούνται από
τους πολίτες μέρος των προβλημάτων
που βιώνουν και όχι η λύση, όπως οι ίδιοι επικαλούνται.
Τα κόμματα εξουσίας θα νιώσουν
εκλογικά, την πρώτη Κυριακή, έντονους
κραδασμούς από τις πολιτικές επιλογές

Σ

Γράφει
ο Θανάσης
Παπαμιχαήλ

Επικοινωνιολόγος

που οι πολίτες τούς χρεώνουν. Περισσότερους εκλογικούς κραδασμούς θα αισθανθούν όσοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στη διακυβέρνηση κατά τη διάρκεια
των τελευταίων χρόνων και θεωρούνται
υπαίτιοι όλων των «πληγών» που έχουν
υποστεί οι πολίτες. Από την πανδημία,
την οικονομική κρίση και τις φυσικές καταστροφές.
Όλες οι «αμαρτίες» του κόσμου θα
τους χρεωθούν στην κάλπη. Σε αυτές
τις «αμαρτίες», θα πρέπει να προστεθούν και τα πλούσια προνόμια των πολιτικών σε περιόδους κρίσης, οι ασυλίες
και η γενικότερη απαξίωση του πολιτικού κόσμου. Πρόσφατη έρευνα έδειξε
ότι πάνω από το 70% των πολιτών θεωρούν το πολιτικό σύστημα «ξένο» σώμα
από τον «μέσο» πολίτη. Δύο ξένοι στην
ίδια χώρα!
Την πρωτοκαθεδρία, φυσικά, την έχει
το Κοινοβούλιο και πολύ λιγότερο η Αυτοδιοίκηση.

Αυτό που κυριαρχεί από τους πολιτικούς είναι ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι», με
αποτέλεσμα να ζητούν να τους περάσουν
από «κόσκινο» στην κυριολεξία οι πολίτες, πριν αποφασίσουν ποιοι αξίζουν την
ψήφο τους. Το λένε αλλά το εννοούν;
Η αποχή από την κάλπη, την πρώτη
Κυριακή, θα αυξηθεί σημαντικά και ο
λόγος είναι ότι θεωρείται αναγκαία η
ύπαρξη της δεύτερης Κυριακής για τον
σχηματισμό κυβέρνησης. Είτε αυτοδύναμης, είτε συνεργασίας. Η περίπτωση
τρίτης Κυριακής προβλέπεται μεν από
τον νόμο, αλλά οι γενικότερες συνθήκες
καθιστούν την προσφυγή σε τρίτη Κυριακή απαγορευτική. Αυτοκτονική, θα
λέγαμε καλύτερα!
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι πρόωρες εκλογές θα προκηρυχθούν μετά
τη λήξη της τουριστικής περιόδου και
των θερινών διακοπών, ή αν κάποιο θερμό πολεμικό επεισόδιο, με τον άρπαγα
γείτονα κατά τη διάρκεια του καλοκαιρι-

ού, αλλάξει όλους τους σχεδιασμούς.
Αν ο γείτονας-άρπαγας το τολμήσει καλοκαιριάτικα και πάρει αποφασιστική
απάντηση, τότε θα αλλάξουν οι πολιτικές διεργασίες και στον χρόνο των εκλογών και στο αποτέλεσμά τους. Είναι
γνωστό ότι οι πολίτες συσπειρώνονται
στο κυβερνών κόμμα, σε εθνική κρίση.
Στην αντίθετη περίπτωση, της απευκταίας μη αποφασιστικής απάντησης,
το πλήγμα στο μεγάλο «κεφάλαιο» του
κυβερνώντος κόμματος, που είναι ο
πρωθυπουργός, θα αλλάξει εκ βάθρων
τα εκλογικά αποτελέσματα.
Είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές, με
πολλές πιθανότητες τα εθνικά μας θέματα να είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν το τελικό
εκλογικό αποτέλεσμα και, φυσικά, το
μέλλον όλων μας.
Οι πρόωρες εκλογές αποδεικνύονται
μια δύσκολη εξίσωση με πολλούς
«αγνώστους»!
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Τέσσερις κατηγορίες...
που θα πάνε «ταμείο»

Αναδρομικά χιλιάδων ευρώ
σε χιλιάδες συνταξιούχους
ποναμά» αρκετών χιλιάδων ευρώ αναμένεται να
δουν χιλιάδες συνταξιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς είχαν εξαιρεθεί από τον
επανυπολογισμό της σύνταξής τους,
λόγω τεχνικών δυσκολιών.
Πρόκειται για πάνω από 330.000
συνταξιούχους, οι οποίοι με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο θα εισπράξουν παραπάνω χρήματα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 42.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι,
λόγω τεχνικών δυσκολιών, δεν είχαν εν-

«Μ

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

ταχθεί στο σύστημα επανυπολογισμού
της σύνταξής τους, ενώ επιπλέον
55.000 ευρώ αναμένουν γερές αυξήσεις ακόμη και έως 750 ευρώ, καθώς
πλήρωναν διπλές εισφορές (παράλληλη
ασφάλιση).
Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη
απόφαση του ΕΦΚΑ, σε συνέχεια λανθασμένου υπολογισμού, συνταξιούχος

Αναλυτικά παραδείγματα
1. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 1.535 ευρώ και 35 έτη προϋπηρεσίας με τον νόμο Βρούτση θα λάβει 957 ευρώ, ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 903 ευρώ (αύξηση 54 ευρώ μηνιαίως) ή 648 ευρώ ετησίως.
2. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 1.540 ευρώ και προϋπηρεσία 38,3
έτη με τον νόμο Βρούτση λαμβάνει σύνταξη 1.085 ευρώ, ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 992 ευρώ (αύξηση 94 ευρώ τον μήνα ή 1.128 ευρώ
ετησίως).
3. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 2.190 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης με
τον νόμο Βρούτση λαμβάνει 1.479 ευρώ, ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου θα
έπαιρνε 1.321 ευρώ (μηνιαία αύξηση 158 ευρώ ή 1.896 ευρώ ετησίως).

του ΕΟΤ θα λάβει υψηλότερη σύνταξη
κατά 744,33 ευρώ.
Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, είχε
ανταποδοτική σύνταξη 985 ευρώ, η
οποία με τον νόμο Βρούτση αυξήθηκε
στα 1.147,59 ευρώ, ενώ στη συνέχεια
ανήλθε στα 1.891,92 ευρώ, λόγω υπολογισμού και των εισφορών της παράλληλης ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος
συνταξιούχος εργαζόταν στον ΕΟΤ και
είχε ασφάλιστρο 32%, ενώ αρχικώς η
σύνταξή του είχε υπολογιστεί με ασφάλιστρο 20%. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος, εκτός από τη νέα τελική σύνταξη, που είναι σχεδόν διπλάσια από αυτήν που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, θα λάβει και αναδρομικά δεκάδων
χιλιάδων ευρώ!

Γερό «μποναμά» φέρνει ο
επανυπολογισμός της
σύνταξης για όσους έχουν
πάνω από 30 χρόνια
προϋπηρεσίας

Τα αναδρομικά για τους δεκάδες χιλιάδες... τυχερούς συνταξιούχους «ξεκλείδωσαν» με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού,
που αφορά τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν εργαστεί για πάνω
από 30 χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής
κατηγορίες:
1. Όσοι δεν έχουν λάβει την οριστική σύνταξη θα έχουν ταυτόχρονα επανυπολογισμό
με τον νόμο Βρούτση. Έτσι, η έκδοση της
οριστικής σύνταξης θα ενσωματώνει τη νέα
αύξηση που προκύπτει από τον επανυπολογισμό. Ταυτόχρονα, το τελικό ποσό της σύνταξης θα αποτελέσει και τον οδηγό έτσι
ώστε να λάβουν τα αναδρομικά ποσά από
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, έως την καταβολή της οριστικής σύνταξης.
2. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας πριν
και μετά τον Μάιο του 2016 (υπολογίζονται
σε περίπου 10.000 δικαιούχους), θα λάβουν
υψηλότερα ποσά, για τον θανόντα που είχε
πάνω από 30 έτη ασφάλισης, καθώς επανυπολογίζεται από την αρχή.
3. Όσοι βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον
νόμο Κατρούγκαλου και ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις με ελλιπή στοιχεία. Υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας ξεπερνούν τις 220.000 και δικαιούνται αναδρομικά, καθώς πληρώνονταν βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ
τώρα θα λάβουν το νέο και οριστικό ποσό
σύνταξης με βάση τα αυξημένα ποσοστά
αναπλήρωσης, που προβλέπει ο νόμος
Βρούτση. Βέβαια, η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αυτής της κατηγορίας (περίπου 175.000-180.000) θα
έχουν προσωπική διαφορά, οπότε αυτή θα
μειωθεί και σταδιακά θα εξαλειφθεί, έτσι
ώστε στη συνέχεια να λάβουν και την ετήσια αύξηση, στο πλαίσιο της επίσημης εισοδηματικής πολιτικής. Για τους υπόλοιπους
θα προκύψει πραγματική αύξηση στο μηνιαίο ποσό της σύνταξης, οπότε αυτομάτως
καθίστανται και δικαιούχοι των αναδρομικών για τα προηγούμενα χρόνια.
4. Αύξηση σύνταξης και αναδρομικά θα
δουν και όσοι συνταξιούχοι βγήκαν στη σύνταξη μετά την 01/01/2021 και δεν έχουν
ακόμη λάβει το ποσό που δικαιούνται. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, υπολογίζεται ότι οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας με 30 έτη
ασφάλισης και άνω ξεπερνούν τους 60.000.
Υπολογίζεται ότι, για συντάξιμες αποδοχές
από 950-1.600 ευρώ και για 31-38 έτη προϋπηρεσίας, η επιπλέον αύξηση της μηνιαίας
σύνταξης, λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης, διαμορφώνεται από 8-94 ευρώ.
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Οι 5 λόγοι της «απογείωσης» των ακινήτων
Δεκαπλάσιες αποδόσεις
από τους τραπεζικούς
τόκους προσφέρουν τα
οικήματα που αγοράστηκαν
για επένδυση
υψηλός πληθωρισμός, η έκρηξη του
οικοδομικού κόστους, οι νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες στις περισσότερες ζώνες της χώρας, η εκτίναξη
των ενοικίων και οι μηδενικές αποδόσεις
των καταθέσεων ωθούν τους καταναλωτές
στην απόκτηση κατοικίας για την κάλυψη
των αναγκών τους ή για την ενοικίαση,
ώστε να αποφέρουν ικανοποιητικό ετήσιο
εισόδημα και υψηλές αποδόσεις.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, πέρυσι οι τιμές των ακινήτων αυξάνονταν με πολλαπλάσιο ρυθμό
σε σχέση με τον πληθωρισμό, ενώ τώρα πηγαίνουν... χέρι-χέρι. Αυτό σημαίνει ότι η
διατήρηση χρημάτων σε αποταμιευτικό λογαριασμό «φαγώνεται» από τον τιμάριθμο,
οπότε αυτός είναι ένας βασικός λόγος για
να συνεχίσει να εκδηλώνεται ζήτηση για
ακίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών
κατά το α’ τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν
κατά 8,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ πέρυσι είχαν αυξηθεί
κατά 7,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Από την άλλη πλευρά, ικανοποιητική κρίνεται η εικόνα και στα επαγγελματικά ακίνητα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του
2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το 2021, οι τιμές πώλησης των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών σημείωσαν αύξηση 2,1%, ενώ τα
ενοίκια αυξήθηκαν 1,1%. Αντίστοιχα, για τα
γραφεία υψηλών προδιαγραφών, η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ τα
ενοίκια κατά 3,7%. Σε κάθε περίπτωση, η
αγορά των επαγγελματικών ακινήτων, λόγω των... τραυμάτων που αφήνει η πανδημία, εμφανίζει υποπολλαπλάσια αύξηση σε
σχέση με τις κατοικίες.

Ο

Κέρδος χωρίς ταλαιπωρία
Η ισχυρή ζήτηση για τα ακίνητα είναι αποτέλεσμα της ενισχυμένης τάσης των καταναλωτών, για την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων αλλά και την αποφυγή της
ταλαιπωρίας των ενοικίων.
Για παράδειγμα, με 150.000 ευρώ, μια
οικογένεια μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς
τις στεγαστικές της ανάγκες, κάνοντας χρήση καταθέσεων, αλλά και στεγαστικού δα-

Η… πρωταθλήτρια
νείου με χαμηλό επιτόκιο 2,5%. Ο φόβος
των «τσουχτερών» ενοικίων και των συνεχών μετακινήσεων, σε συνδυασμό με την
αύξηση των αναγκών των οικογενειών, λόγω της πανδημίας (επιπλέον χώρος για γραφείο και τηλεργασία), καθιστούν το οικιστικό ακίνητο ως μία από τις πιο αποδοτικές
επενδύσεις.
Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από την
ακτινογραφία της ζήτησης, η οποία αφορά
νεόδμητα και παλαιά διαμερίσματα. Χιλιάδες αγοραστές δεν πτοήθηκαν από την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους κατά
τουλάχιστον 300 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο, την τελευταία περίοδο, καθώς η
αγορά σύγχρονου σπιτιού οδηγεί και σε
συντομότερη απόσβεση των λειτουργικών
δαπανών για ρεύμα, θέρμανση και ψύξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, η αύξηση των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών)
κατά το α’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθη-

Η Αθήνα ανακηρύσσεται αυτονόητα ως «πρωταθλήτρια» στο ποσοστό αύξησης των τιμών πώλησης των
σταθεροποιητικά ή
κε στο 10,3%,
ακινήτων με 9,7%, ενώ ακολουθούν η
και ελαφρά πτωτικά
ενώ τα παλαιά
Θεσσαλονίκη με 8,3%, οι μεγάλες πόλεις
στις τιμές, όπως
άνω των 5 ετών
της χώρας με 8,2% και οι λοιπές περιοχές
εκτιμούν παράγονσημείωσαν αύμε 6,4%. Αντιστοίχως, τα ποσοστά του
τες της κτηματαγοξηση 7,4%. Το
α’ τριμήνου του 2020, σε σχέση με το
ράς. Μεγάλοι κερδι2021 η τιμή πώαντίστοιχο του 2019, είχαν διασμένοι είναι όσοι διαθέλησης των νεόδμημορφωθεί σε 9,4%, 7,2%,
τουν «ζεστό» χρήμα και
των διαμερισμάτων
5,7% και 4,8%.
δεν επηρεάζονται από την
ήταν 7,9% υψηλότερη
αύξηση των επιτοκίων. Ειδικά
σε σχέση με το αντίστοιχο
όσοι επενδύουν σε ακίνητα, μπορούν
διάστημα του 2020, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 4,9%, έναντι του α’ τρι- με ένα ποσό των 100.000 ευρών να εξαμήνου του 2019. Αντιστοίχως, οι τιμές πώ- σφαλίσουν μηνιαίο ενοίκιο 400 ευρώ,
λησης των παλαιών διαμερισμάτων αυξή- έναντι ετήσιου εσόδου από τόκους, μόλις
θηκαν πέρυσι κατά 7% σε σχέση με το α’ 350 ευρώ, τα οποία «καταπίνει» ο πληθωριτρίμηνο του 2020, ενώ το συγκεκριμένο σμός! Έτσι, σε ετήσια βάση τα έσοδα από
διάστημα είχε καταγραφεί αύξηση κατά την ενοικίαση ανέρχονται σε 4.800 ευρώ ή
περίπου 4.000 ευρώ μετά την αφαίρεση
4,2% σε σχέση με το 2019.
του φόρου μισθωμάτων 15% και του ΕΝΚρίση και ζήτηση
ΦΙΑ, τα οποία, είναι ικανοποιητικά σε σχέση
Πάντως, η οικονομική κρίση αναμένεται με τον υψηλό πληθωρισμό.
Λουκάς Γεωργιάδης
να κάμψει τη ζήτηση και να λειτουργήσει
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Αυξημένη επιδότηση,
διεύρυνση δικαιούχων
• Από χθες ξεκίνησαν
οι αιτήσεις για το 600άρι
ε «κινητήριες δυνάμεις» τα θετικά στοιχεία για την εκτέλεση
του Προϋπολογισμού τον Μάιο
και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του
έτους, η κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση και τη διεύρυνση του πακέτου των
αντισταθμιστικών στην ακρίβεια μέτρων,
με επίκεντρο τα υγρά καύσιμα.

Μ

της Αμαλίας Κάτζου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια
προβλέπουν επέκταση του μέτρου της επιδότησης στη βενζίνη και μετά τον Ιούνιο
για ακόμα τρεις μήνες, με αύξηση του ποσού και του αριθμού των δικαιούχων του
Fuel Pass. Στο νέο Fuel Pass θα υπάρξει
αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων στα 45.000 ευρώ, από 30.000 ευρώ που είναι σήμερα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του ποσού της επιδότησης στα 40-60 ευρώ το τρίμηνο, από 30
έως 50 ευρώ. Επίσης αναμένεται να συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
και μετά τον Ιούνιο, η οποία ανέρχεται σε
12 λεπτά το λίτρο (με τον ΦΠΑ στα 15 λεπτά), ενώ είναι πιθανό να αυξηθεί το χορηγούμενο ποσό.
Επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο
χορήγησης μιας νέας «επιταγής ακρίβειας» στα ευάλωτα νοικοκυριά κατά το πρότυπο του έκτακτου επιδόματος των 200
ευρώ που δόθηκε το Πάσχα σε περίπου
1,7 εκατ. δικαιούχους, μέτρο όμως που
προϋποθέτει «ταμειακό απόθεμα» της τά-

«Προ των πυλών» και μέχρι
τον Σεπτέμβριο το Fuel Pass 2
ξης των 250-300 εκατ. ευρώ. Στο τραπέζι υπάρχει και πρόταση για μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα και με ημερομηνία λήξης, αλλά, λόγω
του υψηλού κόστους στον Προϋπολογισμό και του αμφίβολου αντίκτυπου στις
«τσέπες των καταναλωτών», τα στελέχη
του οικονομικού επιτελείου διατυπώνουν
σοβαρές επιφυλάξεις. Πάντως στο
υπουργείο Οικονομικών αποκλείουν κατηγορηματικά μειώσεις στους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα,
που θα άνοιγαν μεγάλη «τρύπα» στα κρα-

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι
Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου οι δικαιούχοι να
λάβουν την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος με επιστροφές ποσών έως 600 ευρώ.
Για την υποβολή της αίτησης οι δικαιούχοι θα πρέπει:
• Να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
• Να βεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για την κύρια κατοικία, τον μετρητή
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
• Να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία για την κύρια κατοικία τους.
• Να αναγράψουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN).
• Να πιστοποιήσουν την ορθότητα των στοιχείων και να οριστικοποιήσουν την υποβολή της
αίτησης.
Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για τις χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

τικά ταμεία και θα έθεταν σε κίνδυνο τον
στόχο για δραστική συρρίκνωση του ελλείμματος.

Οι «χαμένοι»
Ιδιαίτερα σημαντική είναι μια λεπτομέρεια της υπουργικής απόφασης για τις επιστροφές ρεύματος έως 600 ευρώ, καθώς
οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί και να κοιτάξουν στον λογαριασμό τους την ημερομηνία έκδοσης,
προκειμένου να μη χάσουν την επιδότηση
έως 600 ευρώ.
Για παράδειγμα, για έναν λογαριασμό
που έχει εκδοθεί 1η Ιουνίου 2022 και έχει
περίοδο κατανάλωσης 31/1/22 29/5/22 ο καταναλωτής δεν δικαιούται
καμία επιστροφή.
Ο λόγος αφορά την υπουργική απόφαση,
η οποία προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, για τον υπολογισμό του ποσού της
ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού, που έχει εκδοθεί
την περίοδο μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου
2021 και της 31ης Μαΐου 2022.
Συνεπώς, ό,τι εκδίδεται μετά τον Μάιο,
ακόμα και εάν αφορά το «επίμαχο τετράμηνο» των αυξήσεων, είναι εκτός επιδότησης.

Τον Ιούλιο η «κατάθεση»
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό ΦΕΚ, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την τελευταία μέρα του Ιουνίου.
Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί
το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου.
Η αποζημίωση για το Power Pass θα ξεκινάει από τα 18 ευρώ και θα ανέρχεται
έως τα 600 ευρώ ανά μετρητή, που είναι
και το ανώτερο όριο, και θα αφορά τους
λογαριασμούς ρεύματος εκείνους που
έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του
2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022.
Η αποζημίωση καταβάλλεται για το 60%
των επιπλέον χρεώσεων, αφού από αυτές
αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις του κράτους
και πιθανόν των παρόχων και ως του ποσού
των 600 ευρώ.
Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:
1. Αν κάποιος έχει επιπλέον χρεώσεις,
μετά την αφαίρεση των επιδοτήσεων για το
εν λόγω διάστημα, συνολικού ύψους 600
ευρώ, θα λάβει αποζημίωση 360 ευρώ.
2. Αν οι επιπλέον χρεώσεις ανέρχονται
σε 800 ευρώ, η αποζημίωση θα διαμορφωθεί στα 480 ευρώ.
3. Αν οι επιπλέον χρεώσεις είναι 1.000
ευρώ, η αποζημίωση θα είναι 600 ευρώ.
4. Αν οι χρεώσεις είναι από 1.000 ευρώ
και πάνω, και πάλι η αποζημίωση θα είναι
600 ευρώ.
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Το εκρηκτικό «κοκτέιλ»
που χτυπά τις αγορές

ού είναι ο πάτος για τις μετοχές; Αυτό αναρωτιούνται οι αναλυτές μετά
τη βίαιη διόρθωση των αγορών τις
τελευταίες ημέρες. Φαίνεται πως τα χρηματιστήρια έχουν εισέλθει σε αρνητικό σπιράλ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το
πλήγμα που θα επιφέρουν στην παγκόσμια
ανάπτυξη το άλμα του πληθωρισμού και η
συνεπακόλουθη σύσφιξη της νομισματικής
πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Το «κοκτέιλ» είναι εκρηκτικό και οι προβλέψεις για την πορεία των μετοχών δυσοίωνες.

Π

Ζοφερές προβλέψεις
Η «bear market» μόλις ξεκίνησε, υποστηρίζουν οι διεθνείς οίκοι και κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου για την πορεία των μετοχών το
επόμενο διάστημα.
Η Morgan Stanley προειδοποιεί για μεγάλη
διόρθωση στη Wall Street, εκτιμώντας ότι ο
δείκτης-βαρόμετρο του αμερικανικού χρηματιστηρίου S&P 500 θα υποχωρήσει στις 3.400
μονάδες (πτώση -18% από τα τρέχοντα επίπεδα) μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου του 2022.
Όπως ανέφερε ο αναλυτής του αμερικανικού
οίκου, Μάικλ Ουίλσον, οι αποτιμήσεις στις μετοχές διαγράφουν τροχιά διόρθωσης, εν αναμονή της νομισματικής σύσφιξης εκ μέρους
της Federal Reserves, που παλεύει με το
«όπλο» των επιτοκίων να τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Αλλά και η Bank of America εκτιμά
ότι ο δείκτης-βαρόμετρο S&P 500 θα υποχωρήσει -23% στις 3.000 μονάδες σε διάστημα 4
μηνών, με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα να υποστηρίζει πως τα πράγματα θα πάνε
πολύ χειρότερα από ό,τι έχουν εκτιμήσει οι περισσότεροι. Όπως λέει, το «σοκ του πληθωρισμού» δεν έχει τελειώσει, το «σοκ των επιτοκίων» μόλις αρχίζει και το «σοκ της ανάπτυξης» είναι καθ’ οδόν.
Η BlackRock θεωρεί πως δεν παρουσιάζουν
ενδιαφέρον ούτε αγοραστική χροιά τα χρηματιστήρια, και ειδικά αυτό των ΗΠΑ. Όπως επι-
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σημαίνει, οι αμερικανικές μετοχές έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες τουλάχιστον
από τη δεκαετία του 1960 (σε ετήσια βάση).
Ως αποτέλεσμα πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές
εκείνων οι οποίοι ζητούν αγορές στα… χαμηλά (buy the dips). Ωστόσο, η αλήθεια είναι
πως οι αποτιμήσεις δεν είναι «φθηνές», δεδομένης της αύξησης των επιτοκίων και των
ασθενέστερων προοπτικών για τα κέρδη.
Από την πλευρά του ο αναλυτής της Evercore ISI, Τζούλιαν Εμάνουελ, υποστήριξε πως οι
αμερικανικές μετοχές, στο δυσμενές σενάριο,
θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη 30%,
εάν η ένταση αύξησης του ενεργειακού κόστους προκαλέσει οικονομική συρρίκνωση.

Πληθωρισμός, ύφεση και
σύσφιξη νομισματικής
πολιτικής από τις κεντρικές
τράπεζες – Φεύγουν άρονάρον οι επενδυτές από τα
ριψοκίνδυνα assets

Follow the Money
Ακόμη μία διάκριση
για την Ελληνικός Χρυσός
Την ανώτατη διάκριση (Winner),
στην κατηγορία για τις λατομικές και
εξορυκτικές επιχειρήσεις, απέσπασε η
Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο
των Health and Safety Awards 2022,
επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία χρονιά
το υψηλό επίπεδο προστασίας που
εξασφαλίζει για τους ανθρώπους της
στον κρίσιμο τομέα της Υγείας &
Ασφάλειας.
Η διάκριση αφορά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας
(SIMS) που διατρέχει όλες τις βασικές
επιχειρησιακές λειτουργίες του ομίλου
εταιρειών της Eldorado Gold και καθορίζει, πέραν των διεθνών προτύπων
ποιότητας, τα υψηλά στάνταρντ υγείας
και ασφάλειας που εφαρμόζονται στα
Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. To SIMS, μέσα από ένα σύνολο

προτύπων, καθοδηγεί το ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων της εταιρείας προς
την επίτευξη των επιμέρους στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης, με κύριους άξονες την υγεία και την ασφάλεια, την
προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνεισφορά και την ηθική εταιρική διακυβέρνηση.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο
Γεράσιμος Μονοκρούσος, Corporate
Communications Manager της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε: «Είναι μεγάλη
μας χαρά που βραβευτήκαμε για την
ολιστική προσέγγισή μας στο κομμάτι
της υγείας και της ασφάλειας. Αφιερώνουμε αυτό το βραβείο στους
1.600 εργαζομένους στα Μεταλλεία
Κασσάνδρας, που φροντίζουν καθημερινά να διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο
ασφάλειας».

Πέτυχε... θησαυρό η Εθνική
Στο ποσό των 307,7 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία του κλάδου των POS, σύμφωνα
με την αποτίμηση που πραγματοποίησε ο διεθνής οίκος KPMG. Ο κλάδος θα εισφερθεί στην NBG Pay με αυτήν την αξία, ενώ η Εθνική, από τη διάθεση του 51%
των μετοχών, θα εισπράξει 158 εκατ. ευρώ. Η Εθνική θα εισφέρει τον κλάδο στη
νεότευκτη θυγατρική της, NBG Pay, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές, μέσω
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε είδος. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δεσμευτικής σύμβασης με την EVO Payments, θα γίνει η μεταβίβαση του 51% των μετοχών
της NBG Pay στον αμερικανικό όμιλο, έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Εθνικής, ο κλάδος POS εξυπηρετεί περίπου 165.000 εμπόρους και απασχολεί 23 υπαλλήλους, οι οποίοι θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία.
Παράλληλα, διαχειρίζεται περίπου 239.000 τερματικά (POS) και πραγματοποιεί
9,5 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως.

Τα κρυπτονομίσματα

ΕΛΠΕ: Πλάνο... απογείωσης μέσω ΑΠΕ

Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί οδηγεί τους
επενδυτές να απομακρύνονται μαζικά από τα ριψοκίνδυνα assets. Γι’ αυτό, το ξεπούλημα δεν
αφορά μόνο τις μετοχές. Στο μάτι του κυκλώνα
έχουν μπει και τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin
να υποχωρεί κάτω από τα 21.000 δολάρια τις
προηγούμενες ημέρες, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2020. Το τελευταίο τετραήμερο περισσότερα από 250 δισ.
δολάρια σε κεφαλαιοποίηση έχουν χαθεί από
ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων
έπεσε κάτω από το 1 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2021.
Αμαλία Κάτζου

Σε νέα φάση περνάει η στρατηγική των
Ελληνικών Πετρελαίων ως προς την
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Όπως δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, στη γενική συνέλευση των μετόχων, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η δραστηριότητα
των ΑΠΕ δεκαπλασιάστηκε, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό κομμάτι των
επενδύσεων του ομίλου. Κατά την περυσινή χρονιά, το 60% των συνολικών
επενδύσεων το 2021 αφορούσε έργα
μετάβασης σε πράσινη ενέργεια. Επιπλέον, ο όμιλος μετά από την επιτυχημένη εξαγορά του φωτοβολταϊκού project

της Κοζάνης από τη γερμανική Juwi, το
οποίο κατασκευάστηκε σε χρόνο-ρεκόρ, πλέον έχει στην κατοχή του το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ της χώρας και ένα
από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον κ.
Σιάμισιη, το δεύτερο τρίμηνο του 2022,
η εγκατεστημένη ισχύς των ΕΛΠΕ στις
ΑΠΕ έφτασε τα 285 Mεγαβάτ, ενώ έχει
αναπροσαρμοστεί ο μακροπρόθεσμος
στόχος για εγκατεστημένη ισχύ 1 Γιγαβάτ, αντί 0,6 Γιγαβάτ. Επιπλέον, το σύνολο των έργων υπό ανάπτυξη υπερβαίνει τα 2 Γιγαβάτ, ενώ τα ΕΛΠΕ θα προχωρήσουν σε εξαγορές πάρκων.
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Η «οδύσσεια» ενός ανάπηρου κρατουμένου
Έχει γίνει «μπαλάκι»

ρατούμενος των φυλακών επί
τρία χρόνια έρχεται αντιμέτωπος
με την αναλγησία. Παρ’ ότι κλείνει ραντεβού για να εξεταστεί από επιτροπή και να κριθεί ανάπηρος, όπως
υποστηρίζει ο ίδιος, προκειμένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και ν’ αποφυλακιστεί συντομότερα,
όταν φτάνει η κρίσιμη ώρα μετάγεται σε
άλλη φυλακή.

Κ

του Κώστα Καντούρη
Συνέπεια είναι ο φάκελός του να κλείνει από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας) σε ΚΕΠΑ και τώρα το σύστημα ως προς αυτόν έχει… μπλοκάρει! Ο
45χρονος κρατούμενος βρίσκεται πλέον
στην Άμφισσα και έχει ξεκινήσει απεργία
πείνας, ζητώντας απλώς να εφαρμοστεί
ο νόμος. «Ελπίζει ότι με την απεργία θα
βρεθεί λύση στο πρόβλημά του. Ζητάει
τα αυτονόητα. Δεν ζητάει ούτε να παρακαμφθεί κάποια διαδικασία, ούτε να επισπευσθεί, αλλά να ενδιαφερθεί κάποιος
για να αρθεί το αδιέξοδο», τόνισε η συνήγορός του, Ξανθίππη Μωυσίδου.

Ερήμην καταδίκη
Ο 45χρονος καταδικάστηκε το 2017
ερήμην σε κάθειρξη 10 ετών για κατοχή

• Προσπαθεί να κλείσει
ραντεβού στην επιτροπή
αναπηρίας, όμως πηγαίνει
από φυλακή σε φυλακή και
ο φάκελος πάντα εκκρεμεί
• Άρχισε απεργία πείνας
ζητώντας το αυτονόητο

παραχαραγμένων. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου, καθώς ισχυρίζεται ότι
δεν έτυχε δίκαιης δίκης, επειδή δεν μετήχθη από το κατάστημα κράτησης στο
οποίο ήταν για να παραστεί στο δικαστήριό του. Μάλιστα, στη συνέχεια η έφεσή
του απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και
παρέμεινε η πρωτόδικη ποινή. Ήδη για
την προσφυγή του έχουν ενημερωθεί τα
αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, πάσχει
από ανίατη ασθένεια και γι’ αυτό ζητάει
από την ώρα της φυλάκισής του να εφαρμοστούν οι ευνοϊκές διατάξεις του νόμου
που αφορά τους κρατουμένους οι οποίοι
πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες
και κρίνονται ανάπηροι. Ωστόσο, όμως,
κάθε προσπάθειά του να εξεταστεί από
αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας της περιοχής όπου κρατείται πέφτει
στο κενό, με αποτέλεσμα να μην κριθεί
ποτέ εάν είναι ανάπηρος, καθώς πιστεύει
ότι η εξέτασή του θα αποτελέσει και το
διαβατήριο για την αποφυλάκισή του.
«Δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, για την ακρίβεια δεν του επιτρέπουν να ασκήσει τα δικαιώματά του», σημείωσε η κα Μωυσίδου.

Σύμφωνα με τις συνηγόρους του, ο
45χρονος έκανε την πρώτη αίτηση πριν
από τρία χρόνια, όταν ήταν κρατούμενος
στις φυλακές Νιγρίτας. Έκλεισε ραντεβού
στο ΚΕΠΑ της περιοχής, συγκέντρωσε όλα
τα ιατρικά έγγραφα που απαιτούνται για τον
φάκελό του αποδεικνύοντας την αναπηρία
του, όμως δύο εβδομάδες πριν από το ραντεβού της εξέτασής του αιφνιδιαστικά μετάγεται στις φυλακές Χαλκίδας! «Τα τελευταία χρόνια, ενώ προσπαθεί να εξεταστεί
από επιτροπή του ΚΕΠΑ, ακυρώνονται τα
ραντεβού του επειδή μετάγεται σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το ραντεβού για τη
διαπίστωση της αναπηρίας του», περιγράφει η συνήγορός του.
Από τη Χαλκίδα επανέλαβε την ίδια διαδικασία και μάλιστα τον Απρίλιο του 2021 κατάφερε και εξετάστηκε από την επιτροπή.
Μόνον που ζητήθηκε εξέταση αίματός του,
για να περιληφθεί στον φάκελο, που δεν είχε ζητηθεί. Λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του αιτήματος της επιτροπής στο
κατάστημα κράτησης Χαλκίδας, ο 45χρονος μετήχθη στην Άμφισσα. Εκεί έγινε η
εξέταση αίματος και τα αποτελέσματα
στάλθηκαν στη Χαλκίδα. Όμως λόγω της
αλλαγής του καταστήματος κράτησης, επομένως και της περιοχής, έπρεπε όλος ο φάκελος να υποβληθεί εκ νέου στο ΚΕΠΑ Άμφισσας. Πράγματι, τον περασμένο Μάρτιο,
αφού έγιναν όλες οι ιατρικές εξετάσεις που
αποδεικνύουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του, ο φάκελος κατατέθηκε πάλι. Αυτήν τη φορά στο ΚΕΠΑ Άμφισσας. Όμως τώρα το σύστημα δεν δέχεται
την εξέταση του συγκεκριμένου αιτούντα.
«Αυτό είναι το κορυφαίο. Το σύστημα στα
ΚΕΠΑ έχει μπλοκάρει λόγω των προηγούμενων ενεργειών, επειδή έκλεινε ραντεβού
και επανακατέθετε τον φάκελο. Τώρα του
λένε ότι το σύστημα δεν επιτρέπει να υποβληθεί ο φάκελος», σημείωσε η κα Μωυσίδου. Τα όσα έχουν συμβεί προκάλεσαν μέχρι και την παρέμβαση του εισαγγελέα των
φυλακών, στον οποίο κατατέθηκε σχετικό
υπόμνημα με τον «Γολγοθά» που έχει περάσει μέχρι σήμερα ο κρατούμενος.
«Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή του νόμου και στο πρόσωπό του. Να
τύχει των ευεργετικών διατάξεων ως ανάπηρος που είναι και να αποφυλακιστεί ως
δικαιούται. Κακώς βρίσκεται μέσα στη φυλακή και θα έπρεπε να είναι ελεύθερος»,
κατέληξε η συνήγορός του.
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Σε αθέατο
κόσμο

Το Dark Web «καταφύγιο» για
αρρωστημένους παιδόφιλους
ο Dark Web (μτφρ. σκοτεινό διαδίκτυο), που γεννήθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του ’90 στις ΗΠΑ ως
ανάγκη των Μυστικών Υπηρεσιών, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες
να εξελιχθεί σε έναν «αθέατο κόσμο», όπου
βρήκαν καταφύγιο πράκτορες, έμποροι
όπλων και ναρκωτικών, σωματέμποροι,
απατεώνες και διακινητές υλικού παιδικής
πορνογραφίας.

Τ

τoυ Κώστα
Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Ήταν τον Δεκέμβριο του 2014, όταν η ελληνική Δικαιοσύνη για πρώτη φορά ασχολήθηκε –για ποινικούς λόγους– με το Dark
Web, τη στιγμή που μία μεγάλη έρευνα του
FBI και της Europol οδήγησε στην... Πάτρα
και συγκεκριμένα σε δύο άνδρες ηλικίας 33
και 35 ετών. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναλαμβάνει να διερευνήσει τις πληροφορίες ότι στην αχαϊκή πρωτεύουσα έχει
στηθεί «κέντρο» διακίνησης υλικού παιδικής
πορνογραφίας και κακοποίησης ανηλίκων.
Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο συλληφθέντες
είχαν «ανοίξει λογαριασμούς» στο Dark Web
,μέσω των οποίων διακινούσαν σε όλο τον
πλανήτη βίντεο και φωτογραφίες που σόκαραν ακόμη και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς Ασφάλειας.

Υπόθεση που σοκάρει
Σήμερα, 8 χρόνια μετά τις πρώτες συλλήψεις για ποινική υπόθεση του σκοτεινού διαδι-

κτύου, η ελληνική Δικαιοσύνη ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη υπόθεση διακίνησης
παιδικού πορνογραφικού υλικού στη χώρα,
με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να
συλλαμβάνει έναν 43χρονο, στους σκληρούς
δίσκους του οποίου εντοπίστηκαν πάνω 2,5
εκατομμύρια αρχεία! Ο εν λόγω άνδρας ζούσε μία φαινομενικά ήσυχη ζωή στην επαρχιακή Δράμα (σ.σ. στο ίδιο σπίτι με την ηλικιωμένη μητέρα του), εργαζόμενος ως υπάλληλος
σούπερ-μάρκετ και περνώντας αρκετές ώρες
μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή,
χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει την εμπλοκή
του με το Dark Web και τις έκνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ’ αυτό.

Με αντάλλαγμα χιλιάδες
δολάρια σε κρυπτονομίσματα,
ένας «αρρωστημένος»
εγκέφαλος μπορεί να
αποκτήσει πρόσβαση σε βίντεο
με σεξουαλική κακοποίηση
ακόμη και μωρών...
Η πρώτη ανάλυση –καθώς ο όγκος των
συγκεκριμένων αρχείων φτάνει 3,5 terabytes– έδειξε την «αδυναμία» του σε παιδιά
ηλικίας 6 έως 12 ετών, ενώ η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εκτιμά ότι ο 43χρονος συγκέντρωνε τα συγκεκριμένα αρχεία
για πάρα πολλά χρόνια, ενώ τα διακινούσε

έναντι χρηματικής αμοιβής σε άλλους «αρρωστημένους» εγκεφάλους. Η αστυνομική
έρευνα –σε παγκόσμιο επίπεδο– δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως βρίσκεται στο πιο δύσκολο στάδιό της, με τις Αρχές να ψάχνουν πότε
και πού έγιναν όλες οι κακοποιητικές πράξεις που απεικονίζονται στα 2,5 εκατομμύρια αρχεία και κυρίως τι έχει γίνει με τα παιδιά-θύματα.

Πακτωλός χρημάτων
Στην Interpol υπάρχει ειδικό κλιμάκιο που
ασχολείται αποκλειστικά με τη διακίνηση
υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω του
Dark Web, μία δραστηριότητα με χαρακτηριστικά... Λερναίας Ύδρας: Όσα κεφάλια κι
αν κόψουν οι διωκτικές Αρχές, τόσα περισσότερα ξεπετάγονται. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το χρήματα, με τις περιγραφές
όσων γνωρίζουν να προκαλούν ανατριχίλα:
«Ένα βίντεο που δείχνει τη σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου μπορεί να κοστίσει από μερικές εκατοντάδες έως πολλές
δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή δολάρια. Παίζει
ρόλο η ηλικία του παιδιού και το πόσο
“σκληρό” είναι το βίντεο». Η πηγή που μίλησε στο «Π», υπό τον όρο της ανωνυμίας,
αναφέρει ότι για ένα βίντεο που δείχνει σεξουαλική κακοποίηση ενός μωρού, ηλικίας
ακόμη και ενός έτους, κάποιοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμη και 50.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
Το πιο σοκαριστικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για άτομα της
διπλανής πόρτας, που όχι μόνο δεν κινούν
υποψίες, αλλά ενδεχομένως να έχουν αποκτήσει και οι ίδιοι παιδιά...

Και μόνο ο χαρακτηρισμός
«σκοτεινό διαδίκτυο» είναι αρκετός για να προκαλέσει διάφορους συνειρμούς, καθώς, υπό
το καθεστώς της ανωνυμίας και
μακριά από «αδιάκριτα βλέμματα», αναφέρεται σε έναν κόσμο
όπου κυριαρχεί η παρανομία.
Την ονομασία του την οφείλει
στο γεγονός ότι επί της ουσίας
είναι η αθέατη πλευρά του διαδικτύου, μακριά από τους συμβατικούς browsers (π.χ. Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari κ.ά.) και –θεωρητικά– τις
διωκτικές Αρχές του πλανήτη.
Για να μπορέσει κανείς να μπει
στον κόσμο του Dark Web, το
πρώτο βήμα που χρειάζεται να
κάνει είναι να «κατεβάσει» στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή του ένα
πρόγραμμα που ονομάζεται
«Tor» και δίνει τη δυνατότητα
στον χρήση του να περιηγηθεί με
μη «ανιχνεύσιμες» διευθύνσεις
ip (σ.σ. είναι η «ταυτότητα» του
κάθε χρήστη του διαδικτύου) σε
έναν... αθέατο κόσμο, όπου βρίθει παρανομιών.
Έρευνες αμερικανικών πανεπιστήμιων έδειξαν ότι η παιδική
πορνογραφία –και κατ’ επέκταση η διακίνηση τέτοιου υλικού–
είναι ίσως η πιο συνηθισμένη
μορφή παρανομίας στο Dark
Web, καθώς μπορεί κανείς να
αγοράσει βίντεο και φωτογραφίες με «μαύρο» ή ψηφιακό χρήμα. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές στις διεθνείς διωκτικές Αρχές, ότι έναντι αρκετά πιο υψηλού αντιτίμου μπορεί κάποιος να
παρακολουθήσει live την κακοποίηση ενός παιδιού, κάπου
στον κόσμο, προκειμένου να ικανοποιήσει τη διαστροφή του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι
στον... αθέατο κόσμο του σκοτεινού διαδικτύου υπάρχουν άπειρα chat rooms (σ.σ. «δωμάτια
επικοινωνίας») για την ανταλλαγή ή την πώληση τέτοιου παράνομου υλικού, ενώ, σύμφωνα με
έρευνες, οι ιστοσελίδες για παιδική πορνογραφία αντιστοιχούν
περίπου στο 4% του Dark Web.
Πρόκειται, μάλιστα, για μία ιδιαίτερα προσοδοφόρα δραστηριότητα για όποιον διαθέτει τέτοια
«βιβλιοθήκη»...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σπύρος Πνευματικός

Βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ

οικογένειά του διώχθηκε κατά τη
δικτατορία, ο πατέρας του εκδιώχθηκε από το στράτευμα όπου υπηρετούσε ως αξιωματικός και οι θείοι του
φυλακίστηκαν. Ο ίδιος πήρε την απόφαση
να ασχοληθεί με την πολιτική, γιατί θεωρεί χρέος του να προσφέρει στη χώρα του
και στον τόπο καταγωγής του, την Εύβοια.

Η

στην Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: Κώστας Πρόφης
Ο λόγος για τον Σπύρο Πνευματικό, που, σε
μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μας μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, για τη γνωριμία
του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την
αγάπη του για την ποδηλασία.
Από πού ξεκινάει η προσωπική σας διαδρομή; Πού γεννηθήκατε και μεγαλώσατε;
Γεννήθηκα στην Αθήνα, όπου υπηρετούσε
ο πατέρας μου ως αξιωματικός της Αεροπορίας, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Εύβοια και, συγκεκριμένα, από τους Στρόπωνες, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα.
Είναι ένα πανέμορφο χωριό περιτριγυρισμένο από έλατα, πολύ κοντά στην παραλία της
Χιλιαδούς. Είναι πραγματικά ένας ευλογημένος τόπος η Εύβοια και τυχερός όποιος κατάγεται από αυτήν.
Κατάγεστε από πολιτικοποιημένη
οικογένεια;
Η οικογένειά μου είναι από τις ελάχιστες
οικογένειες που ανήκαν στον συντηρητικό
χώρο και διώχθηκαν κατά τη δικτατορία. Ο
πατέρας μου ως αξιωματικός της Αεροπορίας εκδιώχθηκε από το στράτευμα, τα αδέλφια του φυλακίστηκαν. Ο αδερφός του πατέρα μου και αγαπημένος μου θείος, Άγγελος
Πνευματικός, μετέπειτα εξελέγη βουλευτής
Εύβοιας και θεωρείται από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους του νομού μας.
Τι αρχές λάβατε από την οικογένειά σας;
Οι γονείς μου μού έδωσαν ηθικές και δημοκρατικές αρχές και αξίες και, κυρίως, μου
έμαθαν ότι το σωστό είναι ένα, αδιαπραγμάτευτο, και δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα.

«Είναι εύκολο να ασκείς
Αυτές τις αρχές προσπαθώ κι εγώ και πιστεύω έχω μεταδώσει στα δύο μου παιδιά,
την Αγγελική και τον Γιώργο, φοιτητές πια
στο Πολυτεχνείο.
Πώς πήρατε την απόφαση να εμπλακείτε με την πολιτική;
Λόγω του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον οποίο μας συνδέει στενή φιλία και εκτίμηση από τα παιδικά μας χρόνια.
Αυτό που με ώθησε και με ωθεί μέχρι και σήμερα είναι να είμαι χρήσιμος, να προσφέρω
στη χώρα μου, αλλά και στον τόπο καταγωγής μου, την Εύβοια, με όποιον τρόπο μπορώ. Είναι εύκολο να ασκείς κριτική από τον
καναπέ αλλά, ως ενεργός πολίτης, θεωρώ
πως είναι το επόμενο βήμα, να εκτεθείς στην
κρίση του κόσμου και να προσπαθήσεις να
βρεις λύσεις για τα προβλήματά του. Με ενδιαφέρει πάντα, σε ό,τι κάνω, να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πώς αποφασίσατε να αφήσετε τη ζωή σας στην Αμερική και να
επιστρέψετε στην Ελλάδα;
Ήταν οικογενειακή απόφαση. Δεν το μετανιώνω, όμως, καθόλου γιατί έχω την ευκαιρία, δουλεύοντας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να μεταφέρω όλη τη γνώση και την εμπειρία, που μου προσέφερε η Αμερική, στη χώρα μου. Η Ελλάδα πρέπει ενεργά να
προσπαθεί να προσελκύσει τους νέους επιστήμονες από το εξωτερικό για να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Είναι κρίμα οι Έλληνες γιατροί να διαπρέπουν έξω, γιατί
απλώς το σύστημα υγείας των περισσότερων χωρών είναι οργανωμένο και δομημένο.

Είστε καθηγητής Ορθοπεδικής στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Από μικρός
θέλατε να γίνετε ιατρός;

Όπως σας είπα, ο πατέρας μου ήταν ένας
εξαίρετος αξιωματικός της Αεροπορίας,
όμως από παιδί ήθελε να σπουδάσει Ιατρική.
Την επιθυμία αυτή τη μετέδωσε και σε μένα
και, όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω, η Ιατρική
ήταν μονόδρομος. Την αγάπησα από την
πρώτη στιγμή, δεν μπορώ να με φανταστώ
να κάνω κάτι άλλο.
Πώς αποφασίσατε να φύγετε στην
Αμερική; Τι είναι αυτό που θυμάστε έντονα από τα χρόνια που ζήσατε εκεί;
Πήγαμε αρχικά για ειδικότητα μαζί με τη σύζυγό μου –που είναι κι εκείνη γιατρός, καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ– και ακολουθήσαμε ακαδημαϊκή καριέρα σε ένα από τα
μεγαλύτερα κέντρα ιατρικής παγκοσμίως, στο
Houston Medical Center. Η Αμερική αποτέλεσε για εμάς μια πρόκληση που εν τέλει μας κράτησε για πολλά χρόνια, προσφέροντάς μας την
καλύτερη δυνατή γνώση που θα μπορούσαμε
να έχουμε στα αντικείμενά μας.
Τι θυμάστε πιο έντονα από εκείνα τα
χρόνια;
Τη σκληρή δουλειά αλλά και την αναγνώρισή της! Στο Houston Medical Center, έγινα
διευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα Κέν-

«Ο μόνος τρόπος για να επιτύχεις
είναι να εργαστείς σκληρά και με
επιμονή. Δεν μετράνε ούτε οι
γνωριμίες ούτε τα “ονόματα”.
Και πρέπει συνέχεια να
φροντίζεις να βελτιώνεις τον
εαυτό σου και τις γνώσεις σου,
και να το αποδεικνύεις»
τρα Τραύματος στον κόσμο. Ο ανταγωνισμός
ήταν τεράστιος. Ο μόνος τρόπος για να επιτύχεις είναι να εργαστείς σκληρά και με επιμονή. Δεν μετράνε ούτε οι γνωριμίες, ούτε τα
«ονόματα». Και πρέπει συνέχεια να φροντίζεις να βελτιώνεις τον εαυτό σου και τις γνώσεις σου, και να το αποδεικνύεις. Πρόσφατα,
για παράδειγμα, έδωσα ξανά εξετάσεις για να
πιστοποιηθώ εκ νέου στην ειδικότητά μου.
Γνωρίζω πως στον ελεύθερο χρόνο
σας ασχολείστε με την ποδηλασία.
Γιατί επιλέξατε αυτό το άθλημα;
Αρχικά, γιατί είναι μια εξαιρετική άσκηση
που συμβάλλει στην καλή φυσική και πνευματική κατάσταση. Για μένα, είναι και ένας
τρόπος να περνάω ακόμα περισσότερο χρόνο με τον γιο μου, ο οποίος είναι φανατικός
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Να περάσουμε και στο σήμερα…
Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο. Θεωρείτε πιθανό
να υπάρξει θερμό επεισόδιο το
επόμενο διάστημα;
Θεωρώ πως το κλίμα, που επιχειρείται να δημιουργηθεί, εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικές σκοπιμότητες και
δεν θα οδηγηθούμε τελικά σε κλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι
δεν μπορεί να έχουμε κάποιο ατύχημα. Πρέπει να είμαστε σε πλήρη
ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε
κάθε απειλή, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έχει καταφέρει, με διαρκείς και στοχευμένες παρεμβάσεις,
αφενός να πιέσει την Ευρώπη να πάρει επιτέλους ξεκάθαρη θέση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα
και, αφετέρου, να διεθνοποιήσει το
πρόβλημα, κυρίως με το πρόσφατο
ταξίδι του στις ΗΠΑ.

κριτική από τον καναπέ»
ποδηλάτης και, μάλιστα, αγωνιστικού επιπέδου, έχει πετύχει δύο νίκες σε πανελλήνια
πρωταθλήματα. Επίσης είναι το πιο περιβαλλοντικά φιλικό μέσο μεταφοράς. Εξασφαλίζει υγεία, ηρεμία και ευεξία και ελπίζω να
μπορώ να απολαμβάνω την ποδηλασία για
πολλά χρόνια ακόμα.
Αληθεύει ότι συχνά-πυκνά κάνατε ποδηλατικές διαδρομές με τον πρώην
Αμερικανό πρέσβη κ. Πάιατ;
Πράγματι, με τον κ. Πάιατ έχουμε κάνει
πολλές φορές ποδηλατικές βόλτες σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι ειλικρινά για τις όμορφες στιγμές που έχουμε
περάσει μαζί και γιατί, μέσα από την κοινή
αγάπη για το ποδήλατο, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω έναν πραγματικά αξιόλογο
άνθρωπο και διπλωμάτη. Έναν διπλωμάτη
που όχι μόνο είχε όραμα για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, αλλά που και πραγματικά αγάπησε τη χώρα μας.
Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα για την Εύβοια;
Ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο με την
Εύβοια: Είναι τόσο κοντά στην Αθήνα και ταυτόχρονα τόσο απομακρυσμένη. Βασικός μου
στόχος είναι να έρθει η Εύβοια στη θέση που
πραγματικά της αξίζει. Να χαίρει τα πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και να απολαμβά-

νει τα δικαιώματα που της δίνει, όπως στον
τομέα της υγείας, η τόσο κοντινή απόσταση
που την χωρίζει από την Αθήνα.
Τι εκτιμήσεις έχετε για τη φετινή τουριστική περίοδο στον νομό σας; Και
ειδικά για τη Βόρεια Εύβοια;

Όσον αφορά τη Βόρεια Εύβοια, σίγουρα η
ζημιά που προκάλεσαν οι περσινές πυρκαγιές έχει αλλοιώσει το τοπίο, κάτι που μπορεί
να επηρεάσει και τη φετινή κίνηση. Οφείλω,
όμως, να πω ότι οι επαγγελματίες της περιοχής, παρά τις δύσκολες συνθήκες, πραγματικά έχουν λάβει κάθε μέτρο για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους
επισκέπτες.
Τα προγράμματα στήριξης της περιοχής αρκούν για να ανακάμψει ο τόπος;
Πιστεύω ότι, παράλληλα με τα προγράμματα οικονομικής στήριξης της περιοχής και
τις δράσεις για την ενίσχυση του εγχώριου
τουρισμού, όπως το πρόγραμμα «Τουρισμός
για Όλους», θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες ενέργειες προβολής της Εύβοιας ως ιδανικού προορισμού για το φετινό
καλοκαίρι και στο διεθνές κοινό. Για παράδειγμα, είχα προτείνει να περάσει ο Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας από την Εύβοια, μια κίνηση που πιστεύω θα βοηθούσε
την αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Δυστυ-

χώς, δεν βρήκα ευήκοα ώτα και αμέσως παραιτήθηκα από τη συγκεκριμένη Οργανωτική Επιτροπή.
Όσον αφορά τη Νότια Εύβοια, πιστεύω ότι
θα έχει την ίδια κίνηση, αλλά μου είναι ακατανόητο πώς ένας τόσο όμορφος προορισμός τόσο κοντά στην Αθήνα δεν «πνίγεται»
από κόσμο κάθε καλοκαίρι.
Ποια είναι τα όνειρά σας για το αύριο
στην Ελλάδα;
Μία καλύτερη, αξιοκρατική Ελλάδα, όπου
τα παιδιά μου, τα παιδιά μας, θα έχουν ευκαιρίες, θα μπορούν να προκόψουν, να ευημερήσουν, να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια, χωρίς να αντιμετωπίζουν όλες αυτές
τις παθογένειες με τις οποίες μεγαλώσαμε
και παλεύουμε έως τώρα εμείς.
Θεωρείτε πως η καλή τουριστική περίοδος μπορεί να ανακόψει την ακρίβεια που
πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά;
Τα μηνύματα από την αγορά για τις κρατήσεις είναι ιδιαίτερα θετικά και, σίγουρα, θα
έχουμε μία σημαντική ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος μετά από δύο πολύ δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας. Ίσως, όμως,
να περάσει καιρός μέχρι να φτάσει στην «τσέπη» των πολιτών το όφελος. Η κυβέρνηση,
σε κάθε περίπτωση, στήριξε και θα στηρίξει
με κάθε τρόπο τον Έλληνα πολίτη.
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Η χώρα μας είναι «γερασμένη» και οι
νας από τους πλέον ισχυρούς θεσμούς
για την Ελλάδα, αυτός της οικογένειας, δείχνει σήμερα να έχει κλονιστεί
σημαντικά, κυρίως λόγω των οικονομικών
δυσχερειών – αλλά όχι μόνο. Λιγότεροι γάμοι, περισσότερα διαζύγια και αρκετές οικογένειες χωρίς παιδιά σχηματίζουν το προφίλ
της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.

Ε

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Σύμφωνα με στοιχεία του ερευνητικού
Προγράμματος «Δημογραφικά Προτάγματα
στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα», στη
χώρα μας τη δεκαετία του 2000 «λύθηκαν»
2.200-2.500 γάμοι στους 10.000 και περισσότεροι από 2.500 στους 10.000 κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Τα διαζύγια αυξήθηκαν στην Ελλάδα και σε
απόλυτους αριθμούς, το 2000 σε 11.309 και
το 2015 σε 15.600.
Μείωση παρουσιάζουν και οι γάμοι, οι
οποίοι το 2020 ανήλθαν σε 31.475, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33,2% σε σχέση με
το 2019. Τα παντρεμένα ζευγάρια χωρίς
παιδιά έχουν ποσοστό 25,2% επί του συνόλου των νοικοκυριών, τα παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά 21,9% και τα ανύπαντρα ζευγάρια χωρίς παιδιά 15,7%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2020, στην Ελλάδα είχαμε 84.767 γεννήσεις και 130.669
θανάτους, με τον δείκτη γονιμότητας στη χώρα μας να βρίσκεται στο 1,38 και να είναι απογοητευτικός, καθώς αποτελεί έναν από τους
χαμηλότερους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα στατιστικά αποδεικνύουν ότι είμαστε ένας γηρασμένος λαός, καθώς ένας
στους τέσσερις κατοίκους της χώρας μας είναι άνω των 65 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ το 2001 ποσοστό 14,5% του πληθυσμού ήταν άνω των
65 ετών, το 2011 το ποσοστό αυτό ανήλθε
στο 19,3% και το 2021 έχει φτάσει το 22,6%.
Συνολικά, σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο ηλικιωμένους πληθυσμούς της ΕΕ.
Αρνητικό ρεκόρ κατέχει ο Νομός Ευρυτανίας, με τα στατιστικά να δείχνουν ότι ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (old-age dependency ratio), που ουσιαστικά αναφέρεται
στο ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών σε
σχέση με εκείνα που είναι 20-64 ετών, φτάνει
στο 78,3%, ενώ και στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας τα αντίστοιχα ποσοστά ξεπερνούν το 40% έναντι 34,8% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και σαν να μην έφταναν τα απογοητευτικά
στατιστικά που παραθέσαμε, η κατάσταση της

«διάλυσης» μοιάζει με…επιδημία! Αυτή η αίσθηση δηλαδή, ότι όλοι γύρω μας χωρίζουν,
ζευγάρια αγαπημένα που δεν το περίμενε κανείς, ακόμα και μετά από δεκαετίες γάμου. Το
«and they lived happily ever after» των παραμυθιών (δηλαδή το «και ζήσαν αυτοί καλά…»),
μετουσιώνεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Ο γάμος από έρωτα απέτυχε; Έχει ήδη περάσει μία δεκαετία από όταν ο Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος, Πασκάλ Μπρυκνέρ,
έθεσε αυτό το ερώτημα στο ομότιτλο βιβλίο
του. Ο θεσμός του γάμου συνεχίζει να χάνει το
κύρος του, με τα διαζύγια να πολλαπλασιάζονται, όπως και ο αριθμός των ατόμων που δεν
παντρεύονται καν.
Πράγματι, η πτωτική τάση στον αριθμό
των γάμων είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Στην Ελλάδα η κατάσταση, με την ευκολία
που τα ζευγάρια αποφασίζουν να συνεχίσουν σε μοναχικούς δρόμους, είναι από καιρό ανησυχητική. Στη χώρα μας, τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 λύνονταν 550-900
στους 10.000 γάμους.
Η ένταση αυξάνεται προοδευτικά στη συνέχεια: 2.200-2.500 γάμοι στη δεκαετία του
2000 και περισσότεροι από 2.500 στους
10.000 γάμους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η αύξηση της έντασης του διαζυγίου (αλλά και η αύ-

ξηση των γεννήσεων εκτός γάμου, όπως επίσης και των δεύτερων γάμων) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο των μονογονεϊκών οικογενειών όσο και των παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες με έναν θετό και έναν βιολογικό γονέα. Επομένως, οι οικογενειακές δομές στη χώρα μας διαφοροποιούνται όλο και
περισσότερο από αυτές του παρελθόντος.

Πυρηνική οικογένεια
Η μικρή σε μέγεθος πυρηνική οικογένεια
που προκύπτει από γάμο συνεχίζει να επικρατεί μεν αλλά και νέα οικογενειακά πρότυπα
αναδύονται, απαιτώντας νέες προσεγγίσεις
σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
των προτεραιοτήτων στη διαμόρφωση της
όποιας δημογραφικής πολιτικής.
Από την ανάλυση των δεδομένων, αναφέρει
ο ερευνητής Δρ Γιώργος Κοντογιάννης, διαπιστώνουμε ότι η ένταση του διαζυγίου αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι γάμοι να οδηγούνται στη λύση τους.
Έτσι, στη χώρα μας, ενώ χώρισε το 10% των
ζευγαριών που παντρεύτηκαν το 1972, έλυσε
τον γάμο του το 17% αυτών που παντρεύτηκαν
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, και είναι
πολύ πιθανόν να πράξει το ίδιο το 30% των
ζευγαριών που παντρεύτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Ποσοστά που ραγίζουν καρδιές
Το ποσοστό των διαζυγίων, σε σχέση με
τους γάμους, είναι απογοητευτικό. Ανά 1.000
κατοίκους στην Ελλάδα, σημειώνονται αναλογικά περίπου 5 γάμοι προς 2 διαζύγια. Πρωτιά
στη λύση του γάμου έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες μεταξύ 35 και 44 χρόνων. Η τελευταία
μέτρηση που έκανε η Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία έδειξε αύξηση της τάξης του
74,2%, καθώς το 2017 εκδόθηκαν 19.120
διαζύγια σε σχέση με τα 11.013 που εκδόθηκαν το 2016.
Έναν χρόνο αργότερα, υπήρξαν νεότερα
στοιχεία που επιβεβαίωσαν τους φόβους ότι ο
γάμος… ραγίζει. Αναφέρουν 19.190 διαζύγια, έναντι 11.013 το 2016 (αύξηση 74,2%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στην ανάλυση των
στοιχείων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποχή
των δικηγόρων το α’ εξάμηνο του 2016, η
οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του
αριθμού των αποφάσεων που εκδόθηκαν. Τα
περισσότερα διαζύγια φαίνεται να προκύπτουν ανάμεσα στο 4ο και το 12ο έτος του έγγαμου βίου.
Το 2017, οι περισσότερες αιτήσεις διαζυγίων υποβλήθηκαν από άτομα ηλικίας 40-44
ετών (άνδρες 16,6% και γυναίκες 18,2%) και
ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 45-49 για
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οικογένειες...χωρισμένες!
• Εγκλεισμός και
οικονομικά προβλήματα
οι κυριότερες αιτίες
• Οι επώνυμοι
και το διαδικτυακό
«τέλος» με ένα… κλικ

τους άνδρες (16,3%) και 35-39 για τις γυναίκες (17,3%).
Στις τελέσεις γάμων, όμως, προκύπτουν
τα εξής στοιχεία. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2020 καταχωρίστηκαν στα ληξιαρχεία
συνολικά 3.270 γάμοι, δηλαδή 27,6% λιγότεροι από τους 4.517 του 2019, 28,8% λιγότεροι από το 2018 (4.595 πράξεις) και
32,4% λιγότεροι από το 2017 (4.839). Η
μείωση εμφανώς προκύπτει μετά τον Μάρτιο, καθώς τους δύο πρώτους μήνες το ποσοστό δεν είχε αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σημειωτέον, επίσης, ότι οι περισσότεροι γάμοι καταγράφονται στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους.
Στατιστικά, το πλήθος των διαζυγίων στο
πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν 4.568, δηλαδή 40% μικρότερο από εκείνο των δύο
προηγουμένων ετών (7.709 και 7.634)
2019 και 2018, οπότε καταγραφόταν επίσης μείωση 40% σε σχέση με τα 12.392
διαζύγια του 2017.
Τα διαζύγια ακολουθούν με διακυμάνσεις
μια καθαρή πορεία μείωσης. Σε ετήσιο επίπεδο, ξεκίνησαν το 2014 από τα 18.353, μειώθηκαν το 2016 στα 12.422, εκτοξεύθηκαν
στα 20.240 το 2017 για να καταβαραθρωθούν στα 11.074 το 2018, πριν καταλήξουν
στα 13.915 το 2019.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συμπερασματικά, λοιπόν, στο μισό μειώθηκαν οι γάμοι στην Ελλάδα τα τελευταία 60
χρόνια, καθώς, από 8,9 ανά 1.000 κατοίκους
που ήταν το 1964, έχουν πλέον μειωθεί στους
4,4 ανά 1.000 κατοίκους.
Αντίστοιχα, τα διαζύγια έχουν υπερτετραπλασιαστεί στο ίδιο διάστημα, καθώς, από 0,4
ανά 1.000 κατοίκους που ήταν το 1964,
έχουν φτάσει στα 1,8 ανά 1.000 κατοίκους.

Γιατί χωρίζουν οι Έλληνες
Σχετική πανεπιστημιακή ερεύνα απέδειξε
ότι βασικοί παράγοντες ήταν ο εγκλεισμός λόγω Covid-19 και τα αξεπέραστα οικονομικά
προβλήματα, που έσβησαν τη φλόγα του πάθους και της συντροφικότητας.
Άλλες βασικές αιτίες
•Προβλήματα επικοινωνίας: Η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένας από τους κύριους λόγους
για τον οποίο μία σχέση μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Αν τα ζευγάρια δεν μιλούν ανοιχτά
για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους, τότε η σχέση αναπόφευκτα θα αποτύχει.
•Προσδοκίες: Συχνά, τα ζευγάρια έχουν ορισμένες προσδοκίες από το άλλο άτομο, οι
οποίες, αν δεν πραγματοποιηθούν, φέρνουν
οργή, απογοήτευση και θλίψη.
• Έλλειψη αμοιβαίου σεβασμού: Όλοι έχουν
διαφωνίες, αλλά όταν τα ζευγάρια δεν μπο-

Ποιοι είναι οι επώνυμοι που
άφησαν την... κοινή στέγη
Αρκετοί είναι οι διάσημοι της ελληνικής σόουμπιζ
ή της πολιτικής, οι οποίοι, αν και είχαν μια θεωρητικά τέλεια σχέση με το άλλο τους μισό, οι δρόμοι
τους τελικά χώρισαν. Ύστερα από 18 χρόνια κοινής
πορείας, η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης αποφάσισαν να χωρίσουν και να πάρουν διαζύγιο. Οι δύο τους είχαν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά,
τη Μελίνα και τον Γιώργο. Έπειτα από 35 χρόνια
κοινής ζωής, ο Γιώργος και η Μαρίνα Πατούλη αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.
Mετά από δέκα χρόνια σχέσης, ο ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος και η Νικολέτα Κοτσαηλίδου
αποφάσισαν να χωρίσουν.
Ύστερα από 12 χρόνια γνωριμίας και 10 χρόνια
γάμου, ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα
Μαρτζούκου αποφάσισαν να χωρίσουν.
Η τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου και ο Βασίλης Μουντάκης έζησαν έναν μεγάλο έρωτα αλλά
τελικά αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους, μετά από τρία χρόνια σχέσης. Από την αρχή
της σχέσης τους τόσο η Μαίρη Συνατσάκη όσο και
ο Αιμιλιανός Σταματάκης κράτησαν πολύ χαμηλούς τόνους, ωστόσο χώρισαν μετά από δυο χρόνια κοινής πορείας. Στις αρχές του 2020, η βουλευτής Όλγα Κεφαλογιάννη αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Μάνο Πενθερουδάκη έκανε τον κύκλο του και πλέον διανύει τη φάση της ανασύνταξης, όπως συμβαίνει σε κάθε καινούργια αρχή.
Όπως μυστικός ήταν ο γάμος τους, το ίδιο μυστικό ήταν και το διαζύγιο για τη βουλευτή της Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη με τον πρώην σωματοφύλακά της Κίμωνα Μπάλλα.

ρούν να επιλύσουν τις διαφορές τους, επειδή
ο καθένας εμμένει στην άποψή του και δεν είναι διαλλακτικός, τότε η σχέση αργά ή γρήγορα θα πάψει να υφίσταται.
• Γάμος για το χατίρι των άλλων: Πολλοί άντρες, αλλά πιο πολλές γυναίκες, παντρεύονται
όχι επειδή το θέλουν, αλλά από φόβο μην απογοητεύσουν τους γονείς τους ή τη/τον σύντροφό τους.
• Έλλειψη εμπιστοσύνης: Αν δεν έχετε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, η σχέση σας θα
φτάσει μια ώρα νωρίτερα στο τέλος. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προκαλεί ανασφάλεια που
είναι συνήθως επιζήμια για έναν γάμο.
• Ενδοοικογενειακή βία: Εάν ο/η σύντροφός
σου είναι σωματικά ή συναισθηματικά καταχρηστικός, μην κάνεις το λάθος καν να τον
παντρευτείς. Ο γάμος αυτός είναι καταδικασμένος να λήξει σύντομα.
• Απουσία οικειότητας: Η σπίθα που υπήρχε
κάποτε έχει σβήσει και το ζευγάρι νιώθει αποκομμένο και αποξενωμένο. Πολλά ζευγάρια,
ακόμα και εκείνα που είναι παντρεμένα πολλά
χρόνια και έχουν και παιδιά, καταρρέουν μιας
και δεν αναγνωρίζουν πλέον ο ένας τον άλλον.

Διαζύγιο με ένα «κλικ»
Και ενώ ο γάμος… διαλύεται, τώρα πια η λύση του έγινε πανεύκολη!

Γεγονός είναι, πλέον, το άυλο συναινετικό
διαζύγιο με ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς φυσική παρουσία, πληρεξουσίου ή άλλων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων με λίγα μόνο
«κλικ», μέσω του gov.gr. Στην Ελλάδα, τα προηγούμενα χρόνια, περίπου 4 στους 10 γάμους
οδηγούνται σε διαζύγιο σύμφωνα με τους
αψευδείς αριθμούς.
Τώρα όλα έχουν αλλάξει για το συναινετικό διαζύγιο, αφού πλέον μπορεί να γίνει με
λίγα «κλικ» μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του gov.gr, με βάση τα όσα προβλέπει
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκου Πιερρακάκη, και Δικαιοσύνης,
Κώστα Τσιάρα. Σημαντικό είναι πως η γραφειοκρατία εξαλείφεται αφού τα στοιχεία
συμπληρώνονται αυτόματα στη βάση δεδομένων από το Webservice, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών
που είναι ένα υποσύστημα του γνωστού σε
όλους μας Ληξιαρχείου. Αντίστοιχα, τα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ.) των συζύγων, των
δικηγορών και του συμβολαιογράφου θα
συμπληρώνονται αυτόματα, καθώς όλοι θα
συνδέονται μέσω του TAXISnet για τους συζύγους και τον συμβολαιογράφο ή του Portal Olomeleia (Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων) για τους δικηγόρους.

ΑΡΘΡΑ
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Στα εθνικά θέματα, να χαραχτεί μια
συνεκτική εθνική στρατηγική με όραμα
τη δίνη ιδιαίτερα της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία, εδώ και τέσσερις μήνες, η
πολιτική του κ. Μητσοτάκη στη γραμμή του
πρόθυμου και δεδομένου για τη Δύση συμμάχου, όχι
μόνο δεν αναβαθμίζει τη θέση της χώρας, αλλά βλάπτει, συστηματικά, τα εθνικά μας συμφέροντα.
Τα ολέθρια αποτελέσματα της κυβέρνησης στην
άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ακόμη πιο έκδηλα στις σχέσεις μας με την Άγκυρα.
Οι ίσες αποστάσεις που κράτησε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτεμπεργκ, αν μη τι άλλο, δείχνουν την
αναποτελεσματικότητα της ελληνικής κυβέρνησης, την ώρα που η Τουρκία συγκεντρώνει, πολλαπλασιάζει και προωθεί όλα τα στοιχεία του αναθεωρητισμού, αδιαφορώντας για το Διεθνές Δίκαιο και πρωτίστως για την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών.
Όμως, οι δηλώσεις Στόλτενμπεργκ είχαν κι άλλη
μία διάσταση, καθώς έμοιαζαν με copy-paste αντίστοιχης δήλωσης ίσων αποστάσεων της γερμανικής κυβέρνησης, που συνιστούσε σε Ελλάδα και
Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους με διάλογο, σαν να πρόκειται για διμερές πρόβλημα και όχι

Σ

ευρωπαϊκό κι ας κοντεύει να συμπληρωθεί μισός
αιώνας κατοχής στην Κύπρο.
Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να απαιτήσουν τη
στήριξη που δικαιούνται ως κράτη-μέλη της ΕΕ και
η Αθήνα πρέπει να θέσει τις «κόκκινες γραμμές»
της στο ΝΑΤΟ, πριν να είναι αργά.
Πριν ενταχθεί ο τουρκικός αναθεωρητισμός και
το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» ή –στην καλύτερη περίπτωση– γίνει ανεκτός στον ευρωπαϊκό ή περιφερειακό δημόσιο διάλογο.
Η κυβέρνηση –έστω και τώρα– οφείλει να προστατεύσει τα εθνικά μας συμφέροντα στο ΝΑΤΟ
και να μην επιτρέψει η ένταξη της Φινλανδίας και
της Σουηδίας να οδηγήσει σε παζάρι με την Τουρκία σε βάρος της πατρίδας μας.
Για να σπεύσουμε εγκαίρως, χρειάζεται εθνική
συνεννόηση και στρατηγική, γεγονός που αντιλαμβάνεται –εδώ και μήνες– σύσσωμη η αντιπολίτευση και αρνείται η κυβέρνηση, που μοιάζει να συμμερίζεται την ενός ανδρός αρχή.
Ο μόνος τρόπος το 2022 να μην αποδειχθεί
στα εθνικά θέματα ακόμα χειρότερο από το
2021 είναι η Ελλάδα να χαράξει μια συνεκτική

Γράφει
ο Γιάννης
Αμανατίδης

Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ,
πρώην
υφυπουργός
Εξωτερικών

εθνική στρατηγική με όραμα, που να συμπεριλαμβάνει τα ελληνοτουρκικά και ταυτόχρονα να αναδεικνύει τον ρόλο της ως
τον κύριο πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.
Δική μας πάγια θέση είναι η ειρηνική επίλυση των διαφορών μας ως χώρας και ταυτόχρονα η προάσπιση της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη βάση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, κανόνες στους οποίους πρέπει να στηρίζονται
η συνεργασία και φιλία των κρατών και μ’
αυτούς να θεμελιώνονται και να οικοδομούνται.
Με τη θέση αυτή, ως κυβέρνηση, σταθερά
και χωρίς παλινωδίες και αντιφάσεις, ασκήσαμε μια πολυδιάστατη και ενεργητική πολιτική, που ενίσχυσε τη θέση και τον ρόλο της
Ελλάδας στη διεθνή, ευρωπαϊκή και περιφερειακή σκηνή.
Πολιτική που δυστυχώς εγκαταλείφθηκε, αλλά που είναι σήμερα τόσο αναγκαία
για τη χώρα.

Τώρα θα δούμε(;) τo «whatever it takes» του Ντράγκι
ι κεντρικές τράπεζες έχουν το
ύψιστο καθήκον να προλαμβάνουν τον υψηλό πληθωρισμό.
Οφείλουν να κάνουν «τα πάντα» (το
γνωστό «whatever it takes» του Ντράγκι) για να τον κρατήσουν υπό έλεγχο.
Στην επιδίωξη αυτού του καθήκοντός
τους (δείτε περισσότερα στο «Κεντρικές Τράπεζες» των Βλιάμου, Γκράβα,
σειρά Μικρές Εισαγωγές, εκδ. Παπαδόπουλος) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι παντελώς ανεξάρτητη. Η ΕΚΤ
δεν έχει πολλές επιλογές. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, πρέπει να μειωθεί η κυκλοφορία του χρήματος, πρέπει δηλαδή να αυξηθεί το βασικό επιτόκιο του ευρώ. Τελεία και παύλα. Επιπροσθέτως, μετά το πρόγραμμα νομισματικών διευκολύνσεων που λάνσαρε η
ΕΚΤ υπό τον Ντράγκι, πρέπει να σταματήσει το «τζάμπα χρήμα», με το οποίο διευκολύνθηκαν τα κράτη μετά το 2015.
Με τις αποφάσεις της η ΕΚΤ επιδιώκει ακριβώς αυτό. Δεν είναι εύκολη
δουλειά. Αν το κάνει γρήγορα, κινδυ-
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Γράφει
o Μπάμπης
Παπαδημητρίου

Βουλευτής Β3
Νότιου Τομέα
Αθηνών της ΝΔ,
δημοσιογράφος

νεύει να «σπάσει» την οικονομία και να
προκαλέσει ύφεση. Μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κερδηθεί η μάχη
με τον πληθωρισμό, είναι πιθανόν να
αντιμετωπίσουμε στασιμοπληθωρισμό. Η απειλή είναι πραγματική, αν και
τελευταία φορά εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’70. Μην προτρέχουμε
όμως σε βιαστικά συμπεράσματα. Είχαμε τότε (ομοιότητα) την ξαφνική εκτόξευση του πετρελαίου εξαιτίας πολεμικών γεγονότων: της σύγκρουσης Ισραήλ - αραβικών κρατών και της τελευταίας φάσης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Βιετνάμ. Είχαμε και κάτι ακόμη: Οι αγορές κεφαλαίων είχαν πλημμυρίσει από ευρωδολάρια, αραβικών
συμφερόντων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διένυαν τη μεγαλύτερη δική τους
κρίση μεταπολεμικώς.
Είχαμε και κάτι ακόμη. Τη μεγάλη
υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος (διαφορά) έναντι κυρίως του γερμανικού μάρκου. Κατάσταση που οδή-

γησε τον Νίξον, τότε πρόεδρο των
ΗΠΑ, να αποσυνδέσει το δολάριο από
τον χρυσό, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το μεταπολεμικό διεθνές νομισματικό σύστημα του Μπρέτον Γουντς.
Σήμερα το ευρώ κρατά την Ευρώπη
πραγματικά ενωμένη. Επιπλέον, το δολάριο δεν υποτιμάται, αλλά αντιθέτως
(άλλη διαφορά) έχει κερδίσει σχεδόν
20 λεπτά έναντι του ευρώ. Αυτό βεβαίως είναι ένα ακόμη πρόβλημα για την
κεντρική τράπεζα του ευρώ. Αν και η
υπεράσπιση της διεθνούς ισοτιμίας του
ευρωνομίσματος δεν περιλαμβάνεται
στα βασικά της καθήκοντα, κάθε υποτίμηση του ευρώ πυροδοτεί τον πληθωρισμό. Συμπέρασμα: Αν είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε
ότι η κα Λαγκάρντ δεν πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια. Πρέπει όμως να το κάνει σταδιακά, με ευελιξία και ετοιμότητα προσαρμογής στις ανωμαλίες που
αναπόδραστα θα προκαλέσει η μετάβαση στη νέα νομισματική ισορροπία.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα προσαρμο-

στεί ευκολότερα από άλλα κράτη στη
νέα αυτή κατάσταση. Για δύο λόγους.
Σημάδια σοβαρά δείχνουν ότι η οικονομία μας εμφανίζει σημαντική ανθεκτικότητα. Εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, η οικονομία θα
γίνει πιο ευπροσάρμοστη στις ανωμαλίες. Αν οι επενδύσεις συνεχιστούν με
τον σημερινό ρυθμό, είναι πολύ πιθανό
και να αποφύγουμε τη χειμωνιάτικη
ύφεση και να δούμε την ίδια περίοδο
μια αρχική εξάντληση των πληθωριστικών πιέσεων.
Παραμένει όμως σοβαρός κίνδυνος
η ύφεση να πέσει στις πλάτες των μεγάλων κρατών (κυρίως Γερμανία, Γαλλία,
Ιταλία) και στη συνέχεια να μεταφερθεί
στην ευρωοικονομία και την Ελλάδα.
Είναι και για αυτόν τον λόγο απαραίτητο
η Ευρωζώνη να υιοθετήσει πιο γενναιόδωρα προγράμματα δημοσιονομικής
στήριξης των οικονομιών και κοινωνιών
της. Τα εμπόδια, πολιτικά κυρίως, παραμένουν ισχυρά. Δεν είναι, ας το ελπίσουμε, ανυπέρβλητα.
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ε έργα ουσίας, που έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Γλυφάδας και την καθημερινότητά τους, «απαντάει» ο Γιώργος Παπανικολάου σε όσους βρήκαν ευκαιρία να του
ασκήσουν κριτική, με χτυπήματα «κάτω
από τη ζώνη», με αφορμή την πρόσφατη,
μεγάλη πυρκαγιά στην Άνω Γλυφάδα και
στο Πανόραμα Βούλας.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, από τη
στιγμή που επέλεξε να αφοσιωθεί στον
χώρο της Αυτοδιοίκησης, ο Γιώργος Παπανικολάου εκλέγεται με σαρωτικά ποσοστά δήμαρχος Γλυφάδας, και μάλιστα
από την πρώτη Κυριακή.

Μ
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Επιστροφή
Αβραμόπουλου
με το βλέμμα
στο Επικρατείας

Ανορθογραφίες

Από τον Μάνο Οικονομίδη

Στην τελική ευθεία της φαίνεται ότι μπαίνει η επιστροφή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην κεντρική πολιτική σκηνή, με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να τον αξιοποιεί,
εκτός απροόπτου, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Ο πρώην επίτροπος της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες διατηρεί υψηλή
διείσδυση και αποδοχή σε μια κοινωνική
δεξαμενή κρίσιμη για την Κεντροδεξιά και
στις επερχόμενες εκλογές.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μπορεί να συνομιλεί αδιαμεσολάβητα με πολίτες που
κινούνται στον μεσαίο χώρο και δεν γοητεύονται από τα άκρα και τις ακρότητες
που τα συνοδεύουν, ούτε από τις… υστερίες που πολλές φορές κυριαρχούν στον
δημόσιο βίο.
Ένα κοινωνικό ακροατήριο που ακολούθησε και στήριξε τον Κώστα Καραμανλή στις
εκλογές του 2004 και του 2007 έκτοτε
αποστασιοποιήθηκε, και βρίσκεται κοντά
στο μετριοπαθές προφίλ του Κυριάκου
Μητσοτάκη.

Η Ρένα Δούρου
πολλαπλασιάζει
τους «πυρήνες» της
Στη σκιά και της εντυπωσιακής καταγραφής που έκανε στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σχεδόν… ισοψήφισε με
την Έφη Αχτσιόγλου στην πρώτη θέση, η Ρένα Δούρου πυκνώνει τις κινήσεις της ενόψει εκλογών. Αρκετοί
«πυρήνες» της από το παρελθόν έχουν
ενεργοποιηθεί, για να στηρίξουν με
αξιώσεις την υποψηφιότητά της στη
Β’ Αθηνών, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν προστεθεί και καινούριοι,
κυρίως από τον χώρο της νεολαίας
αλλά και του Κέντρου, στο πλαίσιο
της διεύρυνσης που έχει επιχειρήσει
ο Αλέξης Τσίπρα, ώστε να βγάλει
τον ΣΥΡΙΖΑ από το περιθώριο. Η
«επιστροφή» της Ρένας Δούρου υλοποιείται στο πλαίσιο
συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν διαχρονικά στενές, και
με συναντίληψη για την αλλαγή φυσιογνωμίας που έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να γίνει αξιόπιστη
εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Το «φλερτ» των κομμάτων εξουσίας
με τη «χρυσή παρέα» του 1987
Με αφορμή την πρόσφατη επέτειο συμπλήρωσης 35 ετών από το εθνικό έπος
του 1987, με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας από την Εθνική
Ομάδα, του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Φάνη Χριστοδούλου και
των άλλων παιδιών, αξίζει να σημειώσουμε το «πρέσινγκ» που δέχονται και πάλι
στελέχη εκείνης της θρυλικής ομάδας, για να δοκιμάσουν την τύχη τους στα…
παρκέ της πολιτικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
τα δύο βασικά κόμματα εξουσίας στη χώρα μας, έχουν διερευνήσει τις πιθανότητες να εντάξουν στα ψηφοδέλτιά τους επίλεκτα μέλη της «χρυσής παρέας».
Αντίστοιχες κρούσεις είχαν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο
αποτέλεσμα, με την ηχηρή εξαίρεση του Παναγιώτη Φασούλα.

Πρόσωπο-έκπληξη
στον Βόρειο Τομέα
της Β’ Αθηνών για τη ΝΔ

Οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη
τoν βλέπουν... γαλάζιο!
Για προδιαγεγραμμένη πορεία του Σπύρου Καρανικόλα, με κατάληξη τη Νέα
Δημοκρατία, έκαναν λόγο τις προηγούμενες ημέρες στελέχη της νέας ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται πολύ κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο Σπύρος Καρανικόλας ανακοίνωσε
την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, με
ανάρτηση στα social media, από το περιβάλλον Ανδρουλάκη ωστόσο σχολίαζαν με νόημα ότι στην πράξη… έχει
αποχωρήσει προ πολλού.
Πιο συγκεκριμένα, το περιβάλλον
του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο Σπύρος Καρανικόλας βρήκε κλειστές πόρτες στην προσπάθειά

του να αξιοποιηθεί και από τη νέα ηγεσία, ενώ αρκετοί του επιρρίπτουν
«άγαρμπη» αλλαγή στρατοπέδου, πριν
από τις εσωκομματικές εκλογές, όταν
στήριξε με πάθος τον Ανδρέα Λοβέρδο, ενώ η Φώφη Γεννηματά ήταν εκείνη που τον είχε αναδείξει και τον είχε
στηρίξει.
Στη Χαριλάου Τρικούπη έφταναν το
προηγούμενο διάστημα πληροφορίες
ότι ο Σπύρος Καρανικόλας έχει δεχθεί… φλερτ από τη Νέα Δημοκρατία,
με διαμεσολαβητή κορυφαίο στέλεχος
της κυβερνητικής παράταξης, με το
οποίο βρίσκεται κοντά τα τελευταία
χρόνια.

Ο Τζορτζ Τσούνης στα βήματα του Πάιατ
Ο Αμερικανός νέος πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ
Τσούνης δείχνει, από τις
πρώτες κινήσεις
του στην Αθήνα,
ότι είναι αποφ α σ ι σ μ έ νο ς
να συνεχίσει
στα βήματα
του Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος στήριξε ουσιαστικά και εμπράκτως τη χώρα μας τα
προηγούμενα χρόνια.
Ως… πατριωτάκι άλλωστε,

ο Τζορτζ Τσούνης κατανοεί
ευκολότερα την ψυχολογία
των Ελλήνων και την ανάγκη που έχει η χώρα μας για
μια ομπρέλα ασφαλείας και
σταθερότητας, ειδικά στη
δεδομένη, κρίσιμη συγκυρία, μετά τη δεκαετία της
οικονομικής κρίσης των
μνημονίων και με την τουρκική προκλητικότητα και
επιθετικότητα να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Ο Τζορτζ Τσούνης δίνει μεγάλη έμφαση και στη στήρι-

ξη του ελληνικού τουρισμού, από τα θετικά αποτελέσματα του οποίου το φετινό καλοκαίρι προσδοκά
πολλά, συνολικά, η ελληνική οικονομία. Στο πνεύμα
αυτό κινήθηκε και η συνάντηση που είχε πρόσφατα ο
κ. Τσούνης με τον αρμόδιο
υπουργό Τουρισμού Βασίλη
Κικίλια, ενώ αντίστοιχες
επαφές θα έχει το επόμενο
διάστημα και με άλλους
υπουργούς και θεσμικούς
φορείς.

Ένα πρόσωποέκπληξη, από τον
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων
και με διεθνές
αποτύπωμα, θα
περιλαμβάνουν τα
ψηφοδέλτια της
Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, εφόσον ευοδωθούν οι σχετικές
παρασκηνιακές ζυμώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι γνωρίζοντες το παρασκήνιο σημειώνουν ότι η ανακοίνωση της υποψηφιότητας θα προκαλέσει αίσθηση, ενώ έρχεται σε μια εκλογική περιφέρεια όπου η Νέα Δημοκρατία
διατηρεί παραδοσιακά υψηλά ποσοστά και κοινωνικές εφεδρείες.
Στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών,
ο «πρωταθλητής» Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι
εκείνοι που κυριαρχούν, ενώ ακολουθεί η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως.

Το Open… ανεβαίνει
κατηγορία
με τον Στραβελάκη
Η φημολογούμενη μετακίνηση του
Νίκου Στραβελάκη στο Open, εφόσον… δεν στραβώσει κάτι την τελευταία στιγμή, επιτρέπει στον ειδησεογραφικό τομέα
του καναλιού να
ανέβει κατηγορία.
Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναμένεται να αναλάβει
και επιτελικό ρόλο δίπλα στον Χρήστο
Παναγιωτόπουλο, σε μια περίοδο με…
πληθωρικές πολιτικές εξελίξεις, λόγω και της έντονης φημολογίας για
πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ποιοι δήμοι είναι οι «πρωταθλητές»
στην ανακύκλωση απορριμμάτων
το πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής για την
παρουσίαση του Παρατηρητηρίου
Ανακύκλωσης της Αττικής, ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης παρουσίασε και τα
στατιστικά και τις επιδόσεις των Δήμων της
Αττικής όσον αφορά την ανακύκλωση απορριμμάτων. Σύμφωνα με αυτά, στο σύνολο της
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, την
πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Δήμος Βριλησσίων με συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης
35,4%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο
Δήμος Βριλησσίων είναι μια πόλη που ανακυκλώνει πάνω από το 1/3 των οικιακών αποβλήτων του. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με ποσοστό
33,4% και στην τρίτη θέση, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού με ποσοστό 26,4%.
Στοιχεία όμως έδωσε ο περιφερειάρχης και
για τις ειδικές κατηγορίες ανακύκλωσης, έτσι
σε αυτή που αφορά τη χωριστή συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών, χωρίς βιοαπόβλητα, πρώτος είναι πάλι ο Δήμος Βριλησσίων με
ποσοστό 23,1% και ακολουθούν στη δεύτερη
θέση ο Δήμος Παιανίας με ποσοστό 18,7% και
στην τρίτη ο Δήμος Πεντέλης με ποσοστό

Σ

16,2%. Στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
πρώτος είναι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με
ποσοστό 20,3%, μια επίδοση που συνιστά ποιοτικό και ποσοτικό άλμα για τον συγκεκριμένο
δήμο, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ποσοστό
14,5% και στην τρίτη θέση ο Δήμος ΦιλοθέηςΨυχικού, με ποσοστό 13%.
Στην κατηγορία λοιπόν της συνολικής ανάκτησης υλικών, ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, πρώτος είναι ξανά ο Δήμος Βριλησσίων με συνολικό ποσοστό ανάκτησης 30,4%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με 28,6% και στην τρίτη θέση ο
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ποσοστό ανάκτησης 19,1%.
Όπως σημείωσε ο κ. Πατούλης, στη βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας είναι δύο
φορές τον χρόνο, μία ανά εξάμηνο, να ανακηρύσσονται και να επιβραβεύονται με διάφορους τρόπους οι πρωταθλητές κάθε εξαμήνου,
σε όλες τις κατηγορίες. Η αρχή θα γίνει από τον
Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα έχουμε πλήρη
στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ωτακουστής

Από τον Δημήτρη Δημακόπουλο

Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ακαδημία Πλάτωνος
Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και τη λειτουργία του Διεθνούς Κοινού
των Ακαδημιών υπέγραψαν το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Ακαδημία Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων. Με το Μνημόνιο
Συνεργασίας δηλώνεται η βούλησή τους να συνεργαστούν και να καθορίσουν τις αρχές και τους βασικούς όρους της συνεργασίας τους,
με σκοπό την ανάδειξη και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου
και των μνημείων της Ακαδημίας Πλάτωνος και τον σχεδιασμό των
υποδομών λειτουργίας του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, στο

πλαίσιο των μελετών, που θα εκπονηθούν για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών. Το Διεθνές Κοινό θα εδρεύει
στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Να σημειωθεί ότι
το υπουργείο και ο δήμος, από τον Απρίλιο του 2021, έχουν καταρτίσει Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με σκοπό την
περαιτέρω ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου και
των μνημείων της Ακαδημίας Πλάτωνος, τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υποδομών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 3.837.432 ευρώ.
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«Γαλάζια»
αντιπαράθεση
Είναι δεδομένο πλέον ότι και
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
θα είναι δύο οι προερχόμενοι
από τη ΝΔ που θα διεκδικήσουν να κερδίσουν τη δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου. Το
πράγμα φαινόταν βέβαια εδώ
και καιρό, με τις αλλεπάλληλες διαρροές που είχε η παράταξη του Χρήστου Πρεκετέ,
καθώς πλέον είναι περισσότεροι οι σύμβουλοι που έχουν
ανεξαρτητοποιηθεί από αυτούς που έχουν παραμείνει
κοντά του και πλέον επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση
υποψηφιότητας από τον Στέλιο Μαμαλάκη. Ο πρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών της πόλης εμπλέκεται για πρώτη
φορά με τα δημοτικά πράγματα, ωστόσο από την πρώτη
του εκδήλωση έδειξε τη δυναμική του, με την παρουσία
των περισσότερων από τους
ανεξαρτητοποιημένους συμβούλους να δηλώνουν τη
στήριξή τους. Με δεδομένο,
λοιπόν, ότι και ο κ. Πρεκετές
δεν φαίνεται να κάνει πίσω, το
«γαλάζιο στρατόπεδο» φαίνεται να μπερδεύεται πολύ
ενόψει εκλογών…

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βορειοανατολικά της Αθήνας, ένας από τους «γαλάζιους» υποψηφίους που
βρίσκεται στην αντιπολίτευση ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε να συμμαχήσει με τους άλλους δύο εν δυνάμει «γαλάζιους» υποψηφίους; Από τις πρώτες αντιδράσεις πρέπει να σημειώσουμε ότι το κλίμα για τη συνεργασία φαίνεται να είναι θετικό, άλλωστε τους ενώνει η κοινή επιθυμία να κερδίσουν τον… ομογάλακτο «γαλάζιο» δήμαρχο!

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

Σύσκεψη για τους μικρούς
νησιωτικούς δήμους
Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο δήμαρχος Ηρωικής
Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι δήμαρχοι Ακριτικών και Μικρών Νησιών, καθώς στην παρούσα χρονική
περίοδο η ανάπτυξη και η ευημερία των νησιών μας αποτελούν μονόδρομο και η θεσμοθέτηση πολιτικών για τη
βιωσιμότητά τους είναι άμεση και ύψιστη προτεραιότητα. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και τα έργα Περιφερειακής Ανάπτυξης σε Μικρούς Νησιωτικούς Δήμους, καθώς σ’ αυτούς τους μικρούς δήμους τα προβλήματα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερα της έκτασής τους.

«Όχι» στα «χρίσματα»
Δεκαέξι μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε την πολιτική του κόμματός του, καταδικάζοντας απερίφραστα τα περιβόητα «χρίσματα»,
εφεύρεση καθαρή του παλαιού ΠΑΣΟΚ. «Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκομματικοποιηθεί», τόνισε σε συνέντευξή του, συμπληρώνοντας ότι «τα κόμματα στην
Ελλάδα πρέπει να βοηθήσουν στην αποκομματικοποίηση της Αυτοδιοίκησης». «Είναι λάθος τα χρίσματα»,
καθώς υπηρετούν το διαίρει και βασίλευε», τόνισε και
συμπλήρωσε πως πρέπει «οι τοπικές κοινωνίες να εκφραστούν με τον καλύτερο τρόπο, επιλέγοντας τους
καλύτερους».

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙOYNIOY 2022

Με τις «ευλογίες»
Μητσοτάκη
Νέα, δεύτερη «γαλάζια», υποψηφιότητα προέκυψε στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, καθώς ο πρώην
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και γνωστός επιχειρηματίας Στέφανος Γατσούλης
ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει
τον δήμο στις εκλογές του
2023. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στον «Επικοινωνία 94 FM»,
είχε αποφασίσει και το 2019
να διεκδικήσει τον δημαρχιακό
θώκο, εντούτοις έκανε πίσω
λόγω της υποψηφιότητας του
Χάρη Τομπούλογλου. Τώρα
όμως τόνισε ότι «θα έχω τη στήριξη της ΝΔ και η ανακοίνωση
της υποψηφιότητάς μου έγινε
με τις ευλογίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη». Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Χάρη Τομπούλογλου που, έως τώρα, φαίνεται διατεθειμένος να διεκδικήσει και πάλι τον δήμο.

Νέα σύγκρουση
Έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης άνοιξε ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης με την
Cosco, αυτήν τη φορά για τα έργα που πραγματοποιεί στην είσοδο της πόλης. Πρόκειται για
έργο το οποίο σχετίζεται με την
υπόγεια οδική σύνδεση του
σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον πρώην χώρο ΟΔΔΥ
στην είσοδο της πόλης του Περάματος, για το οποίο η Δημοτική Αρχή εκφράζει τη διαφωνία
της τόσο με τον χρόνο όσο και
με τον τρόπο που επιλέχθηκε να
γίνει το έργο, όπως και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που
επελέγησαν. Ο κ. Λαγουδάκης
έχει ήδη ζητήσει από την Cosco
να προβεί άμεσα στην προσωρινή διακοπή των εργασιών και να
αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμά της, εκπονώντας μια διαφορετική κυκλοφοριακή μελέτη
που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής και
αναμένει την απάντηση της εταιρείας. Μάλιστα κάνει σαφές ότι
«σε κάθε περίπτωση ο Δήμος
Περάματος θα προβεί σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει κάθε
δραστηριότητα που προκαλεί
επιπρόσθετη επιβάρυνση στους
κατοίκους της πόλης».

Βήμα-βήμα
η απόκτηση
του «Φιξ»
Το πλέον καθοριστικό βήμα στη διαδρομή για την απόκτηση του Κτήματος
Φιξ, την έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης της αγοράς των 27 στρεμμάτων
και των κτιρίων που βρίσκονται εντός των
ορίων του, έκανε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι νέοι όροι της σύναψης δανειακής σύμβασης, από την
όποια θα προκύψει η αποζημίωση των
τωρινών ιδιοκτητών του Φιξ, με 5 εκατομμύρια ευρώ, το χαμηλότερο τίμημα που έχει προκύψει ποτέ από
τη σχετική διαπραγμάτευση. Η
απόφαση θα αποσταλεί άμεσα
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τυπικό έλεγχο, ώστε να ανάψει το πράσινο φως για την πιο ιστορική στιγμή: την
απόκτηση του Κτήματος Φιξ μετά από δεκαετίες προσπαθειών. Όπως επισημαίνει
ο δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος, «βήμαβήμα, μεθοδικά και σταθερά, προχωράμε στο πλάνο της απόκτησης του Κτήματος Φιξ με τις δυνάμεις του δήμου, ώστε
να το αποδώσουμε στους δημότες».

Κινδυνεύει ο λόφος Αρδηττού
να γίνει παρανάλωμα της φωτιάς
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Κραυγή
αγωνίας απ
ό
κατοίκους

Παρανάλωμα της φωτιάς κινδυνεύει να γίνει ο λόφος Αρδηττού, εξαιτίας
της ανεξέλεγκτης δράσης ομάδας νεαρών, που, παραβιάζοντας τα κιγκλιδώματα, στήνουν σχεδόν κάθε βράδυ «πάρτι» ανάβοντας φωτιές. Ο χώρος του λόφου Αρδηττού παραμένει αφύλακτος, δένδρα που έχουν κλαδευτεί, «κατακρεουργηθεί» για την ακρίβεια,
δεν έχουν απομακρυνθεί, όπως και σκουπίδια, που έχουν σωρευτεί και κιγκλίδωμα που έχει παραβιαστεί δεν έχει επισκευαστεί εδώ και μήνες. Κάτοικοι της περιοχής, που ανησυχούν ιδιαίτερα για
την τύχη αυτού του πνεύμονα πρασίνου, κατέφυγαν στο «Π» και με επιστολή τους προτείνουν:
«Ο λόφος Αρδηττού (αρχαιολογική περιοχή) ανήκει στην Επιτροπή Ολυμπιείων και Κληροδοτημάτων, όπως και το Ζάππειο. Για την προστασία του (που αποτελεί και πνεύμονα πρασίνου) προτείνονται τα εξής:
1. Επισκευή του κιγκλιδώματος (κλείσιμο παράνομου ανοίγματος) στην επάνω γωνία της οδού
Κλειτομάχου και ηλεκτροσυγκόλληση πλέγματος (σε όλο το μήκος της γωνίας και σε όλο το ύψος),
ώστε να μην μπαίνουν παράνομα άτομα στον λόφο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς.
Η πρόσβαση είναι δυνατή από την ελεγχόμενη είσοδο της οδού Αρχιμήδους που κλείνει
στις 23:00 καθημερινά.
2. Πυρανίχνευση και αυτόματη πυρόσβεση (όπως στο άλσος Ηλιούπολης).
3. Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών φωλεών, κρουνών έως και κρουνών ποτίσματος και εκτοξευτήρων νερού (κανονάκια).
Έλεγχος γεώτρησης - αντλιών.
4. Επισκευή διαδρόμων περιπάτου από νεροφαγώματα.
5. Επισκευή- συντήρηση φωτιστικών και ηλεκτρικών πινάκων η κατάργησή τους.
6. Κατά τους θερινούς μήνες να περιπολεί νυχτοφύλακας για αποτροπή πυρκαγιάς.
7. Το επόμενο κλάδεμα δένδρων να γίνει με υπόδειξη και επίβλεψη δασολόγου και όχι γεωπόνου
και πρακτικών. Πέρσι και φέτος τα αιωνόβια δένδρα κατακρεουργήθηκαν.
Ο Δήμος Αθηναίων και κυρίως τα υπουργεία Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη ας βοηθήσουν για την υλοποίηση των ως άνω».
Υπογράφουν οι «Ανησυχούντες κάτοικοι που διαμένουν στο Μετς, κοντά στον λόφο Αρδηττού».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης (που έχει
και την πολυπληθέστερη παράταξη στο Συμβούλιο) απέχει από τις συνεδριάσεις διαμαρτυρόμενος, γιατί αυτές γίνονται… διά ζώσης; Λογικά βέβαια τα «άκουσε» από όλους τους υπόλοιπους που εδώ και καιρό πασχίζουν για να ξαναγίνουν οι συνεδριάσεις κανονικά και του έκαναν σαφές ότι «η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση είναι ξεπερασμένη τακτική».

Πρόστιμο για την ηχορύπανση όπως ο Άλιμος
Στον δρόμο του Αλίμου αποφάσισε να κινηθεί και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκειμένου να προασπίσει τους κατοίκους από την ηχορύπανση που προκαλούν τα υπαίθρια νυχτερινά μαγαζιά σταματώντας τη
μουσική… στις 11 το βράδυ. Συγκεκριμένα, στην απόφαση που πρότεινε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος «κόπηκε» η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στις επιχειρήσεις πέραν τις 23:00, ενώ σε περίπτωση παράβασης του ωραρίου προβλέπεται η άμεση
επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ(!) από τη Δημοτική
Αστυνομία. Παράλληλα με τον περιορισμό της μουσικής,
ο νέος κανονισμός περιορίζει την όχληση των κατοίκων από την κατάχρηση των βεγγαλικών, καθώς απαγορεύει την καύση μετά τις 11 το βράδυ.

Οι εργαζόμενοι στην Καισαριανή ζητούν τα αυτονόητα
Σε σύγκρουση βρίσκονται οι εργαζόμενοι
του Δήμου Καισαριανής με τον δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο, καθώς δεν τους παρέχει ούτε αυτά που θεωρούνται αυτονόητα. Μάλιστα
την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι
στην καθαριότητα, το πράσινο και τα τεχνικά
έργα προχώρησαν σε τριήμερη αποχή από
οποιαδήποτε εργασία, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των χρημάτων που αντιστοιχούν
στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του

2021, την άμεση παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του 2022 και την κανονική ημερήσια παροχή του γάλακτος που,
όπως καταγγέλλουν, έχει να δοθεί από τον Ιανουάριο του 2022. Ακόμη οι εργαζόμενοι ζητούν διεξαγωγή των διαγνωστικών και προληπτικών εξετάσεων και εμβολιασμού που, βάσει της Συλλογικής Σύμβασης τους, πρέπει να
διενεργούνται τακτικά στο προσωπικό που εργάζεται σε ανθυγιεινές εργασίες.

Μήνυση για
βανδαλισμούς
Στη Δικαιοσύνη κατέφυγε ο Δήμος
Φυλής, στην προσπάθειά του να βάλει ένα τέλος στις κλοπές σε βασικές υποδομές της πόλης. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Φυλής κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου, καταγγέλλοντας βανδαλισμούς και κλοπή φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης στο πάρκο
«Κώστας Λιάρος». Όπως αναφέρει
ο δήμος, «το ποτήρι της οργής ξεχείλισε, καθώς τα συνεργεία μόλις
είχαν τελειώσει έργα συντήρησης
και εξοπλισμού στο Πάρκο», γι’ αυτό κι ενημερώνει πως «σε περίπτωση σύλληψης των υπαιτίων, ο δήμος θα παραστεί στο δικαστήριο ως
πολιτικός ενάγων, ώστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά, όπως συνέβη
και στην περίπτωση του ασυνείδητου που απέρριπτε μπάζα, στον
οποίο, εκτός από την ποινή φυλάκισης, κατασχέθηκε το φορτηγό».
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Η κομβική κίνηση Σταϊκούρα

Το βερεσέ της κρίσης

Πρωτοποριακή παρέμβαση από το υπουργείο Οικονομικών στη δοκιμαζομένη αγορά. Με φορολογικό συντελεστή 15,4% αντί για 22%
(μειωμένο κατά 30%) θα φορολογούνται για τα επόμενα 9 χρόνια
όσες επιχειρήσεις (ατομικές, πολύ μικρές, μεσαίες κτλ.) προχωρήσουν
σε συγχώνευση για να αναπτυχθούν εντός της αγοράς τους. Το μέτρο
αυτό αφορά όχι μόνο εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας αλλά και εκείνες που μέσω της συνεργασίας-συγχώνευσης
θα ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα, μειωμένος φορολογικός συντελεστής προσφέρεται για μία πενταετία και για τις συνεργασίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κτλ. Στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών, η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%.

Αρκετοί είναι οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες που πλέον αγοράζουν με… βερεσέ βενζίνη και
αφήνουν υπέρογκα χρέη στους πρατηριούχους.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει συνδικαλιστής των
βενζινοπωλών, «είναι στην ευχέρεια του πρατηριούχου να δώσει πίστωση χρόνου ή όχι στους καταναλωτές. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για
όλους τους επαγγελματίες και απαιτείται προσοχή,
δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτήν τη στιγμή η
ύπαρξη και το ποσό χρεών στους πρατηριούχους,
καθώς είναι στην ευχέρεια του κάθε πρατηριούχου
αν θα επιτρέψει την αγορά με βερέσε ή όχι».

Μηταράκης: Θωρακίζουμε τον Έβρο
Η χώρα μας ενισχύει τα σύνορά της στον Έβρο. Σύμφωνα με τον αρμόδιο
υπουργό Νότη Μηταράκη: «Ο παλιός φράχτης ήταν 15 χλμ., προστέθηκαν 25 χλμ. επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και ξεκινάμε τώρα να προσθέσουμε άλλα 80 χλμ. με χρηματοδότηση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να υπάρχει ένας πλήρης φράχτης. Παράλληλα, το
ελληνικό Λιμενικό έχει ενισχυθεί με σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία
έχουν όλη την τεχνολογία που χρειάζεται για να μπορούν να αποτρέπουν
νόμιμα τις απόπειρες εισόδου παράνομων μεταναστών στη χώρα».
Ωστόσο, επισημαίνει ότι «όταν εμείς φυλάμε τα σύνορά μας, βλέπουμε
την αντιπολίτευση να κατακρίνει τα Σώματα Ασφαλείας και την ευρωπαϊκή Αριστερά να αναπαράγει την τουρκική προπαγάνδα περί δήθεν παράνομων επαναπροωθήσεων». Σιγά που δεν θα έριχνε το βέλος…

Δίκτυο

Από τον,,, Δικτυωμένο

Ανεβάζει
στροφές ο Σχοινάς
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογραμμίζει συνεχώς ότι έρχεται
το τέλος της εξουσίας του
Βλαντίμιρ Πούτιν. «Με εκπλήσσει ευχάριστα η ενότητα μεταξύ των
27 κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων
των συνήθων
υπόπτων. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε μάρτυρες
του τέλους της εξουσίας του
Πούτιν. Ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου, το σύστημα
Πούτιν βρίσκεται στο τέλος της
ζωής του. Το ερώτημα για εμάς
είναι: Ποιος έρχεται μετά; Η
δημοκρατία στη Ρωσία είναι η
εγγύηση ασφάλειας για την Ευρώπη». Ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει συνεχώς ότι ο μεγαλύτερος
εχθρός της Ευρώπης είναι η
στασιμότητα και η αυταρέσκεια». Δεν έχει και άδικο…

Έβαλε τους δικούς του
Το αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης στον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την καθαρή επικράτηση των προεδρικών, ενώ σημαντική είναι η παρουσία των Πασοκογενών. Μάλιστα φαίνεται πως υπάρχει πλήρης αφομοίωση των πρώην
στελεχών του ΠΑΣΟΚ που κατάφεραν να σημειώσουν σημαντικά υψηλές
επιδόσεις (όπως ο Θάνος Μωραΐτης, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Γιάννης
Ραγκούσης κ.ά.)
Από το αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης φαίνεται πως οι νεότεροι παίρνουν πια τα ηνία της ΚουΣε γνωστή ταβέρνα των νοτίων
μουνδούρου, με τις πρώτες δέκα
προαστίων συναντήθηκε μια «καραθέσεις στο Λεκανοπέδιο να κα- μανλική» παρέα. Η πρωτοβουλία ανήταλαμβάνονται από πρόσωπα κε στον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο
του περιβάλλοντος του Αλέξη
Παπανικολάου και στο ίδιο τραπέζι
Τσίπρα.
κάθισαν ο πρώην πρωθυπουργός, ο

Στην ταβέρνα

Γερμανία:
Φόβοι για πείνα

Σπύρος Ταλιαδούρος, ο Γιώργος Βλάχος και ο Λουκάς
Παπάζογλου.

Σύμφωνα με έρευνα, ένας στους επτά Γερμανούς αναμένει ότι θα πρέπει
να αναλάβει περισσότερα χρέη.
Ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων
ανησυχούν πολύ τους Γερμανούς. Περισσότεροι από ένας στους τρεις Γερμανούς (38%) ανησυχούν ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίσουν
τα προς το ζην. Αυτό σημαίνει ότι ο φόβος για οικονομικά προβλήματα έχει
αυξηθεί σημαντικά μέσα σε λίγους μήνες. Μόλις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, μόνο ένας στους τέσσερις πολίτες (28%) συμμεριζόταν την ανησυχία ότι δεν θα ήταν πλέον σε θέση να καλύψει τις δαπάνες του. Η κατάσταση φαντάζει μάλλον δραματική.
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Στο λεπτ
Ναι μεν, αλλά...

Ειδικού... χειρισμού ήταν η συνάντηση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τον
Γερμανό ομόλογό του Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος
τυγχάνει να είναι και ο αρχηγός των Φιλελευθέρων,
που αποτελούν έναν από τους τρεις εταίρους του
κυβερνητικού συνασπισμού. Η Ελλάδα έχει πικρή
εμπειρία από το 2010, όταν, κατόπιν απαίτησης
του τότε επικεφαλής των Φιλελευθέρων από τη
Μέρκελ, θα έπρεπε να μας επιβληθεί το πλέον
σκληρό μνημόνιο. Κάτι που έγινε φυσικά. Επιπλέον, ο κ. Λίντνερ είχε ταχθεί από το 2016 υπέρ της
εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη με «κούρεμα» χρέους! Η συνάντηση του Χρήστου Σταϊκούρα δεν ήταν... εύκολη, ωστόσο ο φιλελεύθερος
Λίντνερ έχει πειστεί ότι, παρά το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη
την Ευρωζώνη, η Ελλάδα τα καταφέρνει. Ο Χρήστος Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι τα πράγματα
έχουν αλλάξει και ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να ελέγξει το έλλειμμα, αλλά χωρίς
σφιχτό δημοσιονομικό... κορσέ, καθώς κάτι τέτοιο
μετά την πανδημία και τις επιπτώσεις του ρωσο-ουκρανικού πολέμου είναι σαν να περιμένεις από
έναν ελέφαντα να περάσει μέσα από την τρύπα
μιας καρφίτσας! «Ναι μεν, αλλά...» είπε στον Λίντνερ ο Χρήστος Σταϊκούρας...

Δεν ανησυχούν

Περισσότερη αγωνία για το ιταλικό χρέος, παρά για το ελληνικό, έχουν στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είναι υπό την προστασία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και συντηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από την άλλη, το χρέος της Ιταλίας είναι τεράστιο σε απόλυτους αριθμούς και
ως εκ τούτου, λόγω του υψηλού πληθωρισμού
και της έκρηξης των επιτοκίων, πολλοί φοβούνται ότι η κρίση στην Ευρωζώνη δεν θα αφορά αυτή τη φορά την Ελλάδα, αλλά τη γειτονική Ιταλία!
Μακάρι να μη συμβεί τίποτα από τα δύο, γιατί,
αλλιώς, μπλέξαμε...

Απέραντο εργοτάξιο

Μέχρι τις εκλογές, η χώρα θα μετατραπεί σε
απέραντο εργοτάξιο. Στα υπό εξέλιξη έργα, αναμένεται να προστεθούν και άλλα μέσα στους επόμενους μήνες, τα οποία θα βρεθούν στο στάδιο
της ωρίμανσης. Τα έργα υποδομής σε συνδυασμό με τις υψηλές επιδόσεις του τουρισμού αναμένεται να οδηγήσουν το φετινό ΑΕΠ πάνω από
τις προβλέψεις και να βάλουν πλάτη την επόμενη
χρονιά, η οποία αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη. Τα εργοτάξια, εκτός από στήριγμα στην οικονομία, θα αποτελέσουν και στήριγμα για την κυβέρνηση στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.

Ρητορική της μπούρδας!

Το ΠΑΣΟΚ μας... πληροφόρησε προ ημερών
ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι υπουργός... Ακρίβειας! Σίγουρα, τέτοιες... ατάκες αποσκοπούν
στην ικανοποίηση του κομματικού ακροατηρίου,
αλλά ρητορική ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα που κυβέρνησε και συγκυβέρνησε θεωρείται τουλάχιστον βλακώδης! Δεν βλέπουν τι γίνεται με τον
πληθωρισμό στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον αναπτυγμένο κόσμο; Καλή η αντιπολίτευση, αλλά η
μπουρδολογία έχει και ένα όριο.

STATUS: Χ.Α.: Σε κινούμενη άμμο…
Χ.Α.: Η κατακρήμνιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου τις
προηγούμενες ημέρες ενέτεινε τις ανησυχίες για τη μεσοβραχυπρόθεσμη τάση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το φετινό
καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο για
τους «long», με το σενάριο για πιθανή αυτόνομη πορεία
της εγχώριας αγοράς να δείχνει όλο και πιο αδύναμο, καθώς ο Γενικός Δείκτης θα κληθεί να ακολουθήσει τις διε-

θνείς τάσεις, ενώ θα έχει να αντιμετωπίσει και δύο επιπλέον παράγοντες αποσταθεροποίησης, τις αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αυξανόμενη πιθανότητα εκλογικών
αναμετρήσεων το προσεχές φθινόπωρο. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης θα κινηθεί στις 838-837 ανοίγοντας την «καταπακτή» προς τις 789-786 μονάδες.

Χρήστος Σταϊκούρας
(υπουργός Οικονομικών):

Νέα τρίμηνη παρέμβαση
για τις τιμές των καυσίμων

MARKET PLACE

Ta πάντα χρη

Από την Αμαλία Κάτζου

EUROBANK
Η Eurobank καθιερώνει το νέο, Υβριδικό
Μοντέλο Εργασίας και γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει, σε σταθερή
βάση, τον συνδυασμό εργασίας από το γραφείο και εργασίας από το σπίτι (work@home |
work on premises) για το προσωπικό της. Το
νέο μοντέλο, που θα εφαρμοστεί από την 24η
Ιουνίου, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εργασίας από την κατοικία για δύο ή κατ’
εξαίρεση τρεις εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα οικειοθελώς, κάλυψη από την Τράπεζα του
κόστους που προκαλείται στον εργαζόμενο
από την τηλεργασία (work@home), με σεβασμό στις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ συνάδει με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.

ΑΒΑΞ
Σημαντικά κέρδη, αλλά και επικέντρωση σε νέες
δραστηριότητες με ελκυστικές αποδόσεις, σηματοδοτεί η πώληση του χαρτοφυλακίου των
ΑΠΕ της Volterra στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες από την
ΑΒΑΞ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του κατασκευαστικού ομίλου, «με γνώμονα το μέγιστο δυνατό
όφελος των μετόχων του, ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει
ως πάγια τακτική την αποεπένδυση με ελκυστικές αποτιμήσεις από ώριμες δραστηριότητες και
την επανεπένδυση σε νέες δραστηριότητες με
αντίστοιχες αποδόσεις (όπως ενδεικτικά ευκαιρίες ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις στις οποίες ο όμιλος
θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο το προσεχές
διάστημα). Επίσης, από την πώληση του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ της Volterra, ο Όμιλος θα
έχει κέρδη περίπου 40 εκατ. ευρώ μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ποια εταιρεία έχει τρέξει «stress test» για να μετρήσουν την απομείωση της
υπεραξίας της και την αξία των ενεργών συμβάσεών της; Πρόκειται για την
doValue Greece, που προχώρησε σε εκτίμηση της αξίας χρήσης (value in
use) βάσει του εγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας για την
περίοδο 2022-2024. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε αντιπροσώπευε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων της εταιρείας. Από τη
διενέργεια της άσκησης αυτής δεν προέκυψε κάποια απομείωση. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ευαισθησίας με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης
5% μετά τη λήξη της περιόδου του επιχειρηματικού πλάνου και αύξησης του
προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 3,5%. Ούτε από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε απομείωση. Οπότε τα νέα είναι καλά για την εταιρεία.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Mικρή ανάκαμψη της τάξης του 6,62% κατέγραψε στο α’ τρίμηνο του 2022 ο τζίρος της Καρέλιας συγκριτικά
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και ανήλθε σε 280,9
εκατ. ευρώ. Αυξημένα κατά 12,71% ήταν τα μικτά αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 31,77 εκατ. ευρώ. Από
την άλλη πλευρά, η κερδοφορία πιέστηκε, καθώς υποχώρησε
σε ποσοστό 8%-10%. Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. με πτώση -9,78%.
ΠΛΑΙΣΙΟ: Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ δρομολογούνται για φέτος, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της χθεσινής γενικής συνέλευσης του Πλαίσιο, ο πρόεδρος και ιδρυτής της
εταιρείας Γιώργος Γεράρδος. Όπως είχε αναφερθεί και στην
ετήσια ενημέρωση των αναλυτών, μεταξύ άλλων αναμένεται
το άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων, εντός Αττικής, στα
οποία θα υπάρχει ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών ειδών και
λευκών συσκευών, ενώ θα διατίθενται
και είδη τεχνολογίας.

ΠΡΟΣΩΠΟ
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πάρχουν και
όμιλοι που
όχι μόνο δεν
επηρεάζονται από τις
κρίσεις, αλλά καταφέρνουν και να αναπτύσσονται και να
βελτιώνουν τις οικονομικές
τους επιδόσεις. Σε αυτή την
κατηγορία ανήκει αναμφίβολα ο Όμιλος Μυτιληναίου,
που, κόντρα στις αντίξοες
συνθήκες που επικρατούν σε
παγκόσμιο επίπεδο, κατόρθωσε στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης να καταγράψει αύξηση 80% στα καθαρά
κέρδη μετά από δικαιώματα
μειοψηφίας. Η πετυχημένη
στρατηγική που ακολουθεί ο
πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας,
Ευάγγελος Μυτιληναίος,
αποτυπώνεται στη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία του
ομίλου, κάτι το οποίο σχολιάζουν ιδιαιτέρως θετικά Έλληνες και ξένοι αναλυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατάφερε από μια μικρή υπό κατάρρευση εταιρεία να δημιουργήσει έναν κολοσσό που απασχολεί περί τους 6.000 εργαζομένους.
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«Ημέρες Θάλασσας
2022»: Πόσο κόστισαν
οι εκδηλώσεις;

Παρελθόν αποτελούν οι «Ημέρες Θάλασσας 2022» που διοργάνωσε και φέτος για όγδοη
χρονιά ο Δήμος Πειραιά, ωστόσο εκείνο άγνωστο παραμένει
το πόσο κόστισε το μπαράζ με
τις πάνω από 100 εκδηλώσεις
που έγιναν μέσα σε λίγες ημέρες στην πόλη.
Έτσι, καλό είναι να δοθούν από
τον Δήμο Πειραιά και τις δημοτικές επιχειρήσεις αναλυτικά στοιχεία που να αφορούν το οικονομικό μέρος των εκδηλώσεων για
τις «Ημέρες Θάλασσας» (κόστος
ανά εκδήλωση, συμμετοχή χορηγού και δήμου ανά εκδήλωση
κ.λπ.), όπως τουλάχιστον απαιτείται στο πλαίσιο των κανόνων
διαφάνειας και χρηστής διοίκησης της δημοτικής αρχής...

Πειραϊκά

Από τον Νίκο Κουφάκο

Σαλπάρει το πλοίο
που θα συνδέει
Λεμεσό - Πειραιά

Το πρώτο ταξίδι της επιβατικής
σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας θα
πραγματοποιηθεί, μετά από 21
χρόνια, καθώς το M/V Daleela
προγραμματίζεται ν’ αποπλεύσει
το πρωί της Κυριακής 19 Ιουνίου
από το λιμάνι Λεμεσού προς τον
Πειραιά.
Σημειώνεται ότι το υπό κυπριακής
σημαίας επιβατικό οχηματαγωγό
M/V Daleela είναι κατασκευής
του 1991 με μεταφορική ικανότητα 400 ατόμων, διαθέτει 38 καμπίνες 1ης κλάσης για 110 επιβάτες,
68 καμπίνες δεύτερης κλάσης για
180 επιβάτες και 110 αεροπορικές θέσεις και μπορεί να μεταφέρει πέραν των 100 οχημάτων.

Ακατάλληλες για μπάνιο οι παραλίες
Ο καλός καιρός και οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν κάθε καλοκαίρι αρκετούς Πειραιώτες ν’ αναζητούν λίγη δροσιά στις κοντινές παραλίες της πόλης.
Όμως τα νερά των παραλιών του Πειραιά
δεν θεωρούνται κατάλληλα για μπάνιο, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα έπειτα από
έλεγχο που πραγματοποίησε, όπως κάθε
χρόνο, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών, το οποίο γνωστοποίησε τις μετρήσεις για την καταλληλόλητα των νερών κολύμβησης σε παραλίες.

Ειδικότερα, οι ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες στον Πειραιά, σύμφωνα με την
ετήσια έρευνα και τους πίνακες του ΠΑΚΟΕ,
είναι:
• Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους, Αγωγός.
• Παραλία Φρεαττύδα, Ακτή Θεμιστοκλέους 70-72.
• Παραλία Φρεαττύδα, στη μέση της παραλίας, σύνδεσμος βατραχανθρώπων.
•Παραλία Φρεαττύδα, στο τέλος της παραλίας, όρια Μαρίνα Ζέας.
•Βοτσαλάκια, Δημοτικό Κολυμβητήριο.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων

δημάρχου - εργαζομένων στον δήμο
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Μελίνα Τραυλού:
Προσωπικό στοίχημα να
εμπνεύσουμε τους νέους
«Η ναυτιλία είναι οι άνθρωποί της. Άνθρωποι που εμπνεύστηκαν και άνθρωποι
που ενέπνευσαν, ώστε η ναυτιλία μας να οδηγηθεί αλλά
και να διατηρείται, στο πέρασμα των χρόνων, στην κορυφή του κόσμου!».
Αυτό τόνισε η πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, αποκαλύπτοντας το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει ως στόχο
να πετύχει στη διάρκεια της
προεδρικής θητείας της:
«Και αυτό είναι και το δικό
μου προσωπικό στοίχημα, ως
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά
και αποτελεσματικά στη ναυτιλία μας, στο μέλλον μας».

Γ. Πλακιωτάκης:
Προτεραιότητά μας
η «έξυπνη» ναυτιλία
«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ
εργαζομένων και δημάρχου Πειραιά
ξέσπασε με αφορμή το κάλεσμα Σωματείου του δήμου να συμμετέχει το προσωπικό σε αποχή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Ειδικότερα, το ΣΟΜΕΔΠ σήκωσε το
γάντι και απάντησε με αιχμηρή γλώσσα
στη δήλωση του δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη, ο οποίος προηγουμένως είχε εκδώσει τρισέλιδη ανακοίνωση κατά της αγωνιστικής κινητοποίησης με σκληρές εκφράσεις κατά των

Το μετρό «πιάνει» λιμάνι
Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκεται το έργο της επέκτασης του μετρό στο
λιμάνι του Πειραιά. Το έργο ήταν να παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πήρε μικρή παράταση μετά από νέα αναβολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, η λειτουργία του μετρό στο λιμάνι μεταφέρεται στις αρχές του Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία στο επιβατικό κοινό η επέκταση
της Γραμμής 3 προς Πειραιά.
Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση
του έργου θα συνδέεται το μεγαλύτερο
λιμάνι με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της
χώρας και έτσι ο Πειραιάς αναδεικνύεται
σε συγκοινωνιακό κόμβο.

συνδικαλιστών του Σωματείου. «Αυτό
που φοβάται και απεύχεται η δημοτική
αρχή, και ο ίδιος ο δήμαρχος, είναι η
οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων ενάντια στην απλήρωτη εργασία
την περεταίρω εντατικοποίηση της εργασίας και την εκμετάλλευση. Την
απάντηση δίνουν οι εργαζόμενοι με τη
μαζική συμμετοχή τους, παρά τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχονται.
Ενωμένοι και συσπειρωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα μας», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Στις τρέχουσες εξελίξεις
στη ναυτιλία αλλά και στη μετάβασή της σε μία «έξυπνη» εποχή αναφέρθηκε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο υπουργός τόνισε τη σημασία
της μετάβασης στην «έξυπνη»
ναυτιλία, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως βασική του προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση των ελληνικών λιμανιών.
Σύγχρονα λιμάνια συνεπάγονται
σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το
υπουργείο Ναυτιλίας έχει ήδη
εγκεκριμένα 45 έργα συνολικής αξίας 205 εκατ. ευρώ για
τη στήριξη των ελληνικών νησιών. Ακόμη, υπογράμμισε πως
το υπουργείο δίνει έμφαση σε
έργα στα μικρά και μεσαία ελληνικά νησιά.
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Αναζητώντας
τους «εκλεκτούς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βγαίνει από το Μαξίμου όσο πιο συχνά μπορεί. Άλλωστε, μπορεί να επιμένει στη διεξαγωγή των εκλογών την άνοιξη του 2023, σταθμίζει, όμως, και την
εισήγηση του φθινοπώρου, που βρίσκεται εδώ και μήνες στο τραπέζι. Ποιοι θα είναι οι «εκλεκτοί» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη
Θεσσαλονίκη;

Η επίσκεψη στη Θέρμη

Maκεδονία

Από τον Δημήτρη Δραγώγια

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρηθούν οι εσωκομματικές ισορροπίες, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων είναι μεγάλος και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ήδη
έχουν ξεκινήσει προεκλογικό αγώνα για τις εθνικές εκλογές που έρχονται. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και τη λογική οργανώθηκε και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον
Δήμο Θέρμης την Παρασκευή που μας πέρασε. Εμπνευστής
ήταν ο Φάνης Παππάς, υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης και πρώτος επιλαχών στις εθνικές εκλογές του
2019, ενώ το «πράσινο φως» δόθηκε από τον σύμβουλο του
πρωθυπουργού, Θανάση Νέζη.

Ο «έλεγχος» της
Θεσσαλονίκης
Το ότι οι βουλευτές της ΝΔ
στη Θεσσαλονίκη δεν προέρχονται από το περιβάλλον του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
γνωστό. Από τους 10 βουλευτές, ο ένας εκ των οποίων είναι
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, που εκλέχτηκαν το 2019 (Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης) οι πέντε, δηλαδή οι
Κώστας Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Σταύρος Καλαφάτης, Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας
Αναστασιάδης, ξεκίνησαν την
πολιτική τους καριέρα επί προεδρίας Καραμανλή, ενώ οι
Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης
Βαρτζόπουλος και Άννα Ευθυμίου (κατέβηκε υποψήφια επί Σαμαρά) κινούνται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.

Οι… προεδρικοί
Ο μόνος που θα μπορούσε να
θεωρηθεί «μητσοτακικός» είναι
ο Δημήτρης Κούβελας εξαιτίας
της σχέσης της οικογένειας
Κούβελα με την οικογένεια Μητσοτάκη, που ξεκινά αρκετά
χρόνια πριν. Ωστόσο, ή όποια
προσπάθεια επιχειρήθηκε από
νέους πολιτευτές να διεισδύσουν στις εκλόγιμες θέσεις το
2019 απέτυχε ουσιαστικά. Βασικά, λόγω της εξαιρετικά σύντομης προεκλογικής περιόδου,
που βοήθησε σημαντικά τους παλαιοεκλεγμένους βουλευτές και
στις δύο εκλογικές περιφέρειες
Θεσσαλονίκης.
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Υποψήφιος βουλευτής ο Γ. Γιώργος
Ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης
Γιώργος, όπως μαθαίνουμε, θα είναι υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής με τον
συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, βάζοντας τέλος στην αυτοδιοικητική
του διαδρομή. Ας μην ξεχνάμε πως ο Γιώργος Βαγιωνάς δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος και η ΝΔ στοχεύει πλέον στο να βγάλει
δύο βουλευτές στον νομό. Σημειώνεται ότι στις περιφερειακές εκλογές ο
Γιάννης Γιώργος αναδείχθηκε αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής με άνω των
12.000 σταυρών.

Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης:
Πήρε «εμπρός» η κομματική μηχανή
Τα πάνω της έχει πάρει η Διοικούσα της ΝΔ Θεσσαλονίκης από τότε που ανέλαβε τα ηνία της ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς. Και μπορεί ο νέος πρόεδρος να μετράει μόλις
λίγες εβδομάδες σε αυτήν τη θέση, ωστόσο, έπειτα από
την επιτυχημένη κινητοποίηση κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα με τις επαφές και τις συναντήσεις που έχει με κομματικά στελέχη και φορείς της πόλης, ετοιμάζει στις αρχές Ιουλίου και την πρώτη του ανοιχτή εκδήλωση, με τις
πληροφορίες να λένε πως κεντρικός ομιλητής θα είναι
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Εκδηλώσεις ετοιμάζουν
Μητράκας, Βράνος

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλωσόρισε στην είσοδο του κτιρίου ο
δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, και μάλιστα υπό βροχή. Εισήλθε στο δημαρχείο, συνομίλησε με υπαλλήλους, με τον δήμαρχο
να του συστήνει τους επικεφαλής των υπηρεσιών. Ωστόσο η συνάντηση των δύο ανδρών δεν περιορίστηκε μόνο εκεί. Ο πρόεδρος της
ΝΔ προσκάλεσε τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο σε γνωστό καφέ στην
πλατεία, όπου τον περίμεναν βουλευτές και κομματικά στελέχη.

Εκδηλώσεις όμως, μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά, με στελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής οργανώνει και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της
ΝΔ, Θόδωρος Μητράκας. Ο σχεδιασμός θέλει να έχουν
πραγματοποιηθεί και οι δύο το
αργότερο μέχρι την πρώτη
εβδομάδα του Ιουλίου, με θεματικές που έχουν να κάνουν
με την οικονομία, τις υποδομές, τον τουρισμό και την απασχόληση. Ανάλογη εκδήλωση
που θα αφορά τον πρωτογενή
τομέα οι πληροφορίες λένε
πως προγραμματίζει και ο
πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης Θωμάς Βράνος.

Αίσθηση τα θερμά λόγια Παπαδόπουλου

Σκληρή μάχη στη Χαλκιδική

Εντύπωση εκεί προκάλεσαν τα θερμά λόγια με τα οποία τον προσφώνησε ο «πράσινος» δήμαρχος ο οποίος είπε πως πολλοί πρωθυπουργοί πέρασαν από τον δήμο, αλλά ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος
που έμεινε στον δήμο να ακούσει και τα προβλήματά του. Για την
ιστορία, ο κ. Παπαδόπουλος κατέχει ένα σπάνιο εκλογικό ρεκόρ:
Εκλέγεται συνεχώς εδώ και έξι τετραετίες, πάντα από τον πρώτο γύρο, ανεβάζοντας σχεδόν κάθε φορά το ποσοστό του. Ένας από τους
βασικούς λόγους αυτών των εκλογικών επιδόσεων, πέρα από το
όποιο έργο του, είναι η πολυσυλλεκτικότητα του συνδυασμού του.

Θυμίζουμε ότι οι διαφορές στις προηγούμενες
εκλογές του 2019 ήταν (σχετικά) μικρές ανάμεσα
στους τρεις υποψηφίους, με τον Γιώργο Βαγιωνά να
υπερισχύει, αλλά με τον πρώην βουλευτή της ΝΔ Ευθύμη Καρανάσιο και τον πρόεδρο της ΠΟΞ Γρηγόρη
Τάσσιο να ακολουθούν με λίγες ψήφους διαφορά ο
ένας από τον άλλον. Το ζήτημα είναι πώς θα μοιραστεί η δεξαμενή των ψηφοφόρων του Γιώργου Βαγιωνά… Και είναι μεγάλη…

«Βουλευτική» σύναξη
με την παρουσία δημάρχου

YΓΕΙΑ
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Αναγκαίο
το κιτ πρώτων
βοηθειών

Προσοχή γιατί το καλοκαίρι
«ξελογιάζει» τα παιδιά μας!
της Κατερίνας

Παπακωστοπούλου

ο καλοκαίρι, εκτός από χαρά και ανεμελιά, μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με δυσάρεστες εκπλήξεις, ειδικά αν έχουμε μικρά παιδιά. Κι αυτό, γιατί θα
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι γονείς
σε σχέση με τη διατροφή τους, το νερό και
την έκθεσή τους στον ήλιο.
Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη (φωτό) μάς
δίνει χρήσιμες συμβουλές: «Η αναλογία
των υγρών στο σώμα του παιδιού σε σχέση
με τον ενήλικα διαφέρει. Έτσι, ξεκινώντας
από την νεογνική ηλικία που το
80% του σώματος αποτελείται
από νερό, σταδιακά μεγαλώνοντας το παιδί, μειώνεται αυτό το ποσοστό, ώστε στην
ενηλικίωση να φτάνει να είναι
50%-60% περίπου. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες του παιδιού
σε υγρά είναι μεγαλύτερες από των
ενηλίκων. Από την άλλη, το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης ή της απώλειας υγρών από
το σώμα είναι μεγαλύτερη (εφίδρωση),
οπότε η ανάγκη υποκατάστασης των χαμένων υγρών είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη».

Τ

Δική μας ευθύνη
«Τα παιδιά δεν έχουν πλήρη συναίσθηση
των αναγκών τους και επίσης δεν είναι σε
θέση να τα επικοινωνήσουν στο περιβάλλον τους. Είναι λοιπόν απόλυτα δική μας η

Πρέπει να έχουμε τον νου μας
γιατί τα παιδιά, όταν παίζουν,
ξεχνιούνται και μπορεί
να εξαντληθούν
ή να αφυδατωθούν,
χωρίς να εκφράσουν
την ανάγκη για νερό
ευθύνη για την εκπλήρωση των αναγκών
τους, εν προκειμένω σε σχέση με τη διατροφή για διατήρηση της καλής τους
υγείας. Το καλοκαίρι τα παιδιά έχουν
αυξημένη δραστηριότητα, οπότε
και οι ανάγκες τους είναι αυξημένες ως προς τα υγρά και την ενέργεια που χρειάζονται. Την ποικιλία των φρούτων και των λαχανικών που συναντάμε αυτή την εποχή
πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε και να
την ενσωματώνουμε στο καθημερινό διαιτολόγιο του παιδιού. Ο λόγος είναι η περιεκτικότητά τους σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και η μεγαλύτερη τους αναλογία σε νερό», αναφέρει
η κα Παρδάλη.

Ο καύσωνας θέλει υγρά!
Στην παραλία, καθώς και τις μέρες του
καύσωνα, οι ανάγκες σε υγρά είναι μεγαλύτερες. «Φροντίζουμε να προσφέρουμε συ-

νέχεια υγρά στα παιδιά, σε οποιαδήποτε
μορφή επιθυμούν , ακόμη και αν δεν μας
ζητούν. Τα παιδιά, όταν παίζουν, ξεχνιούνται και μπορεί ακόμη και να εξαντληθούν ή
να αφυδατωθούν, χωρίς να εκφράσουν
την ανάγκη να πιουν νερό, ενώ το χρειάζονται. Τα πολύ μικρά παιδιά, τα βρέφη, μπορεί να μην έχουν αναπτύξει ακόμη το αίσθημα της δίψας.
Τα γεύματα στην παραλία είναι ελαφρά, όπως φρουτοσαλάτες, που καταναλώνονται σταδιακά σε μικρές ποσότητες
γιατί δεν επιτρέπεται τα παιδιά να κολυμπούν με γεμάτο στομάχι. Το πρωινό είναι
απαραίτητο και μπορεί να περιλαμβάνει
γάλα με δημητριακά ή γιαούρτι και έναν
χυμό φρούτου που θα προσφέρουν στο
παιδί την απαιτούμενη ενέργεια για τις
δραστηριότητές του.

Όχι βαριά φαγητά
«Αποφεύγουμε να μαγειρεύουμε βαριά
φαγητά, π.χ. τηγανητά, που εκτός από ανθυγιεινά, σε συνδυασμό με τη ζέστη, δυσκολεύουν τη χώνεψη και προκαλούν δυσφορία. Φροντίζουμε να υπάρχουν πάντα
διαθέσιμα υγιεινά σνακ, όπως ψωμί με τυρί
με χαμηλά λιπαρά, φρουτοσαλάτα ή γιαούρτι με δημητριακά», τονίζει η παιδίατρος και καλεί τους γονείς να προσέχουν
τα διάφορα υπερθερμιδικά σνακ που δελεάζουν μικρούς και μεγάλους, όπως παγωτά, γλυκά, σακχαρούχα αναψυκτικά, λιπαρά σνακ και τυποποιημένες λιχουδιές (είδη
περιπτέρου)».

«Κι επειδή οι κίνδυνοι το καλοκαίρι είναι αρκετοί, καλό θα είναι
οι γονείς να έχουν ένα κιτ πρώτων βοηθειών για τσιμπήματα εντομών, εγκαύματα, ηλίαση, τραυματισμούς κτλ. Αυτό, σύμφωνα
με την κα Παρδάλη, θα πρέπει να
περιλαμβάνει: «αμπούλες φυσιολογικού ορού, κάποιες γάζες,
θερμόμετρο, ψαλιδάκι, ένα αντισταμινικό σιρόπι (αλλεργικές αντιδράσεις). Τα αλλεργικά παιδιά
έχουν ειδικό κιτ φαρμάκων για
σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση. Μια τοπική κρέμα αντιφλεγμονώδη ή σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιοτικό. Ένα οφθαλμικό
κολλύριο, αντιπυρετικά/παυσίπονα, αντισηπτικά και είδη περιποίησης τραύματος (τραυμαπλαστ, τοπικά αντισηπτικά, κτλ.)
ελαστικούς επιδέσμους, αντικουνο υ π ι κά / ε ν τ ο μ ο α π ω θ η τ ι κά
σκευάσματα τόσο για την πρόληψη όσο και για μετά το τσίμπημα.
Τα εντομοαπωθητικά του εμπορίου που προορίζονται για παιδιά
είναι εγκεκριμένα για αυτή τη
χρήση. Ωστόσο, επειδή περιέχουν χημικές ουσίες προκειμένου να είναι δραστικά, καλό είναι
να αποφεύγετε να τα χρησιμοποιείται στα πολύ μικρά βρέφη. Να
τονίσουμε εδώ ότι τα τσιμπήματα
από κουνούπια σε γενικές γραμμές δεν είναι επικίνδυνα, ωστόσο, αν δεν θέλετε να βλέπετε το
παιδί σας γεμάτο κόκκινα σημάδια και να ξύνεται, πληγώνοντας
το δέρμα του, θα πρέπει, παράλληλα με τα αντικουνουπικά, να
αποφύγετε τα αρωματισμένα
προϊόντα. Τα κουνούπια έλκονται
από τις μυρωδιές πολλών προϊόντων όπως το σαπούνι, το γαλάκτωμα σώματος, ακόμη και το μαλακτικό ρούχων. Επίσης πρέπει
να αποφεύγονται τα ρούχα με έντονα χρώματα, γιατί και αυτά έλκουν όχι μόνο τα κουνούπια αλλά
και άλλα έντομα».
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Επαρκής ύπνος,
κοφτερό μυαλό!

«Οι μελέτες δείχνουν ότι ο επαρκής ύπνος είναι
απαραίτητος για την αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας, την εύρυθμη λειτουργία
του καρδιαγγειακού συστήματος (π.χ. ύπνος λιγότερο από 6 ώρες σε συνεχή βάση αυξάνει κατά 50% περίπου τις πιθανότητες να πεθάνει κάποιος από καρδιακή νόσο και έχει 15% περισσότερες πιθανότητες να πάθει κάποιος εγκεφαλικό επεισόδιο) και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους (η έλλειψη ύπνου ευοδώνει την
παχυσαρκία) και γενικά του ορμονικού συστήματος. «Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να
δίνεται από τον ιατρό, εάν και εφόσον χρειάζεται. Στόχος είναι η αποκατάσταση του βιολογικού ρυθμού του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης,
όταν πλέον οι προηγούμενοι τρόποι έχουν αποτύχει. Συνοψίζοντας, ας μην ξεχνάμε ότι ο
ύπνος αποτελεί το θερμόμετρο της ψυχικής
υγείας», καταλήγει η κα Καλόγερα.
Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Coronasomnia: Ο νέος εχθρός του ύπνου!
πανδημία χτύπησε την πόρτα μας πριν
από τριάντα μήνες και, πέρα από σωματικές, έφερε και σημαντικές ψυχικές συνέπειες στην υγεία, όπως η διαταραχή
ύπνου. Coronasomnia είναι ένας νέος όρος,
που αναφέρεται σε προβλήματα ύπνου, τα
οποία σχετίζονται με την πανδημία.

Η

H ψυχίατρος Έλενα Καλόγερα (φωτό) μάς
εξηγεί τον όρο αυτόν που μπήκε στη ζωή μας
και ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής για
ποιοτικό ύπνο.

Τι να κάνουμε
«Με το αυξημένο στρες και το άγχος,
υπάρχει σαφής αντίκτυπος στον ύπνο και
πλέον είναι πιο επίκαιρο από ποτέ να στραφούμε στους βασικούς κανόνες υγιεινής
που σχετίζονται με τον ύπνο: περιορισμός
του χρόνου στο κρεβάτι, χωρίς ρολόι στο υπνοδωμάτιο, σταθερό
πρόγραμμα ύπνου, σωματική
άσκηση το απόγευμα ή νωρίς
το βράδυ (τουλάχιστον τρεις
ώρες πριν από τον ύπνο), ισορροπημένη διατροφή μέσα στην
ημέρα και ελαφρύ γεύμα το βράδυ, αποφυγή κατανάλωσης καφέ, αλκοόλ και νικοτίνης το απόγευμα, συνθήκες
άνετες και κατάλληλες για ύπνο, δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν πριν κοιμηθείτε,
αποφυγή προσπάθειας να κοιμηθείτε αναγκαστικά μέσα στη νύχτα, περιορισμό των

σύντομων ύπνων κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξίσου βοηθητικά έχουν αποδειχθεί η
εστίαση σε αισθητηριακά ερεθίσματα, για
παράδειγμα ένα ρόφημα της αρεσκείας του
πάσχοντα, ο αρωματισμένος χώρος, η χαλαρωτική μουσική, ο χαμηλός φωτισμός, το
διάβασμα ενός βιβλίου και φυσικά η αποφυγή φωτεινών διεγερτικών ερεθισμάτων,
όπως οθόνες κινητών, τηλεοράσεων κ.λπ».

Η «δευτεροπαθής»
«Αιτιοπαθογενετικά, η αϋπνία διακρίνεται
σε πρωτοπαθή ή ιδιοπαθή αϋπνία και σε δευτεροπαθή αϋπνία, ανάλογα με την ανίχνευση
ή μη κάποιου αίτιου που την προκαλεί. Η δευτεροπαθής αϋπνία αποτελεί την συχνότερη
μορφή αϋπνίας και μπορεί να οφείλεται σε
ψυχολογικό στρες από ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής (απώλεια προσφιλούς προσώπου,
οικονομική δυσχέρεια κτλ.), σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (θόρυβοι, υπερβολική ζέστη ή κρύο
κ.λπ.), σε διαταραχή του
24ωρου κύκλου ύπνου-εγρήγορσης – διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού (άστατος τρόπος
ζωής, εργασία σε βάρδιες, ακανόνιστο ωράριο και πρόγραμμα, jet-lag),
σε ψυχιατρικά και νευροψυχιατρικά αίτια (άγχος, κατάθλιψη), σε ιατρικά αίτια (πόνος, δύσπνοια, πολυουρία, νοσήματα καρδιαγγειακά,
αναπνευστικά, μυοσκελετικά, ενδοκρινολογικά, γαστρεντερικά κτλ.), σε φάρμακα και νό-

•Η πανδημία Covid αφήνει
πίσω της (εκτός των
άλλων) μια έντονη
διαταραχή στον ύπνο
• Η ψυχίατρος Έλενα
Καλόγερα εξηγεί τι
μπορούμε να κάνουμε για
ποιοτική ξεκούραση
μιμες ή παράνομες ουσίες (π.χ. αντι-υπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, αλκοόλ, καφεΐνη, νικοτίνη, διεγερτικά – αλλά και σε απότομη διακοπή τους), σε διάφορες πρωτοπαθείς διαταραχές του ύπνου (σύνδρομο ανήσυχων ποδιών,
αποφρακτική υπνική άπνοια). Επίσης, η προσωπικότητα του ασθενούς αυξάνει τις πιθανότητες για την ανάπτυξη διαταραχής του
ύπνου», τονίζει η ψυχίατρος.

«Αυθυποβολή»
«Το ψυχολογικό προφίλ ασθενών με διαταραχή ύπνου δείχνει ότι είναι εσωστρεφή άτομα που αρνούνται τα προβλήματά τους, προσπαθώντας να τα απωθήσουν. Οι χρόνιοι
ασθενείς με τέτοιου είδους διαταραχές έχουν
αναπτύξει αρνητικές αντιλήψεις και συνήθειες γύρω από τον ύπνο, που τελικά λειτουργούν ως παράγοντας κινδύνου. «Έτσι –για πα-

ράδειγμα–, ένα άτομο που είναι πεπεισμένο
πως αν δεν κοιμηθεί 8 ώρες δεν θα είναι παραγωγικό την επόμενη μέρα στη δουλειά του,
τελικά καταστρέφει την ίδια του την προσπάθεια να κοιμηθεί μπαίνοντας σε έναν φαύλο
κύκλο αρνητικής πρόβλεψης. Αυτό προκαλεί
άγχος που με τη σειρά του φέρνει σωματική
ένταση και αϋπνία», συμπληρώνει η ειδικός. Η
αυπνία, ο ύπνος λιγότερο από 7 ώρες και πάνω από 9 ώρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, μεταβολικού συνδρόμου,
εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής
ανεπάρκειας, αρρυθμίας και θνησιμότητας
μέσω φλεγμονόδων, ανοσολογικών, νευροανατομικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών
παραγόντων», επισημαίνει η κα Καλόγερα.

Βοηθάει η διατροφή
«Η σύνδεση και η αλληλεπίδραση μεταξύ διατροφής και ύπνου είναι σύνθετη και επηρεάζεται δραστικά από το γαστρεντερικό και μεταβολικό προφίλ του κάθε ανθρώπου. Οι διατροφικοί παράγοντες, όπως οι υδρογονάνθρακες, τα
λιπίδια, τα αμινοξέα και οι βιταμίνες, επηρεάζουν τα επίπεδα των ορμονών και τους φλεγμονώδεις μηχανισμούς, τα οποία με τη σειρά τους
συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στον μηχανισμό
της αυπνίας», αναφέρει η κα Καλόγερα. Ο
ύπνος είναι τόσο σημαντικός για την υγεία, όσο
η υγιεινή διατροφή και η τακτική σωματική δραστηριότητα. Τα άτομα με αϋπνία συνήθως αναφέρουν χειρότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση
με τα άτομα που κοιμούνται καλά».
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Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών: Η ναυτιλία μας
αποτελεί θεματοφύλακα της
ευημερίας και της εύρυθμης
λειτουργίας λαών, κρατών
και των οικονομιών τους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

ε καθαρά λόγια, που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών, η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα
Τραυλού απάντησε στη βροχή ερωτήσεων
που δέχτηκε από τους δημοσιογράφους,
κυρίως για τις υποχρεώσεις της Ένωσης
προς μια «πράσινη ναυτιλία», στην προγραμματισμένη συνέντευξη κατά την τελευταία μέρα της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2022», ενώ στα εγκαίνια της
σπουδαίας αυτής εκδήλωσης είχε καλωσορίσει, «ως υπερήφανη Ελληνίδα», τους
επισήμους, τους συμμετέχοντες και τους
καλεσμένους «στη συνάντηση κορυφής
της παγκόσμιας ναυτιλίας και στην έδρα
του μεγαλύτερου στόλου του πλανήτη,
στην πατρίδα των 5.500 πλοίων».
Σημειώνεται ότι από το 2019 ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 7,4% και από
το 2014 κατά 45,8%. Συνολικά η ελληνική
ναυτιλιακή βιομηχανία συνεισφέρει 7% στο
ΑΕΠ της χώρας, προσφέροντας 200.000
θέσεις εργασίας σε Έλληνες πολίτες.

Μ

Όχι αδιέξοδα
Η ελληνική ναυτιλία θα συμβάλει έμπρακτα στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών,
προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, είπε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην πρώτη ομιλία της, στη μεγαλύτερη –σε μέγεθος στα 54 χρόνια ιστορίας της– διεθνή έκθεση, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo μετά από
τέσσερα χρόνια –αντί δύο– λόγω πανδημίας: «Είναι (όμως) ύψιστης προτεραιότητας το ευρωπαϊκό και το διεθνές κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο να συμβάλλουν
στην πρόοδο και στην εξέλιξη της ναυτιλίας και όχι στη δημιουργία αδιεξόδων».
Τα κυριότερα σημεία από τις απαντήσεις
της Μελίνας Τραυλού έχουν ως εξής:

Επιζήμιες αποφάσεις
• Οι παραγωγοί ενέργειας να αναλάβουν
το κύριο βάρος που τους αναλογεί στην
ανάπτυξη των νέων καυσίμων, όπως και οι
κατασκευαστές μηχανών. Και η Ευρώπη
να καταλάβει πόσο στρατηγικής σημασίας

Η πρόεδρος της ΕΕΕ
Μελίνα Τραυλού

Να μη χαθεί το πλεονέκτημά
Η ΕΕ πρέπει να έχει ως γνώμονα –για την ενεργειακή μετάβαση– την ανταγωνιστικότητα της
η ελληνική ναυτιλία για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόνισε στα «Ποσειδώνια
του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

είναι η ελληνική ναυτιλία, διότι μιλάμε για
ευρωπαϊκή ναυτιλία που κατέχει πάνω από
το 50% του ευρωπαϊκού στόλου. Η ΕΕ να
προσέξει τη ναυτιλία για να μη την χάσει,
όπως έχασε και τα ναυπηγεία που πήγαν
στην Ανατολή.
• Μην πυροβολείτε τη ναυτιλία, γιατί αυτή
σας φέρνει τα αγαθά στα σπίτια σας και τα
φέρνει με χαμηλό κόστος, μεταφέροντας
πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και πάνω από το 70% του εξωτερικού
εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η Ευρώπη με κανονισμούς όπως το Fit for
55 (για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 55% έως το 2030)
και το ETS (Emissions Trading System- Σύ-

στημα Εμπορίας Ρύπων) πρέπει να έχει ως
γνώμονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο σύνολό της.
• Τα περιφερειακά μέτρα πλήττουν τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Ορισμένες αποφάσεις (της ΕΕ) μπορεί να είναι επιζήμιες για τον (ναυτιλιακό) κλάδο
και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο
το πλεονέκτημα που έχουμε έναντι του ανταγωνισμού με την Ασία αλλά και άλλων
περιοχών. Ως Ένωση επιμένουμε ότι η λύση πρέπει να είναι διεθνής, σε πλαίσιο που
θα ορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
• Η ελληνική ναυτιλία επενδύει συνεχώς σε
νεότευκτα πλοία και σε νέες τεχνολογίες.
Θα είμαστε οι πρώτοι που θα υιοθετήσουμε
οποιεσδήποτε νέες λύσεις, μόλις τεθούν
στη διάθεσή μας. Οποιοδήποτε νέο καύσιμο
ή τεχνολογία έχει κόστος, το οποίο μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή.

Ρεαλιστικές λύσεις
Απευθυνόμενη προς την Ευρωπαία Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν η πρόεδρος της ΕΕΕ είπε: Σας θεωρούμε σύμμαχό μας. Η ναυτιλία μας, περισσότερο
από ποτέ, χρειάζεται λύσεις ρεαλιστικές,
λύσεις που θα προχωρήσουν τον κλάδο
μας στη νέα του εποχή που είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την ενεργειακή μετάβαση. (Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών ξεκινά μία παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης με οικουμενικό
μήνυμα: «Navigating the Future of Sustainable Shipping» για ένα βιώσιμο μέλλον της ναυτιλίας.)
Η Αντίνα Βαλεάν δήλωσε, μεταξύ άλλων,
στα «Ποσειδώνια»: Πρέπει οι πλοιοκτήτες
και οι διαχειριστές των πλοίων να αρχίσουν
να κάνουν τις επιλογές τους. Ο δικός μας
ρόλος είναι να ορίσουμε τον στόχο και την
πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.
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Αριθμοί έκθεσης
Θεόδωρος Βώκος, διευθύνων σύμβουλος «Ποσειδώνια ΑΕ»: Αυξήθηκε 7% ο
χώρος έκθεσης στο Metropolitan Expo,
σε σύγκριση με το 2018, με 1.948 εκθέτες από 88 χώρες και 24 περίπτερα από
Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία. Οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, αυξήθηκαν
σχεδόν 18% ξεπερνώντας τους 27.000.

Διαφορετικές τεχνολογίες
Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλεάν: «Η μείωση των εκπομπών
θα ήταν εύκολη, αν είχαμε ενιαία τεχνολογία απανθρακοποίησης που να ικανοποιεί ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο.
Αυτό όμως δεν υπάρχει. Εναπόκειται
στη βιομηχανία να επιλέξει την καλύτερη τεχνολογία».

Βιώσιμες λύσεις

μας έναντι της Ασίας

ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο σύνολό της και να καταλάβει πόσο στρατηγικής σημασίας είναι
2022» η Μελίνα Τραυλού ως νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
Προσωπικό στοίχημα
Σε μια άλλη εκδήλωση «Yes to Shipping Forum», που παρακολούθησαν στα
Ποσειδώνια πολλά νέα παιδιά, η Μελίνα Τραυλού μίλησε για το δικό της «προσωπικό στοίχημα, να εμπνεύσει τους νέ-

ους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη ναυτιλία
μας. Μίλησε ακόμα για την αγάπη της
για τη θάλασσα και τη ναυτιλία, που
έμαθε από τον πατέρα της Νίκο Τραυλό,
και αναφέρθηκε στον φίλο και μέντορα
της Θεόδωρο Βενιάμη, τον –επί 13 συ-

Απόψεις Ελλήνων εφοπλιστών
που μίλησαν στα «Ποσειδώνια
2022» για την απανθρακοποίηση
της ναυτιλίας: Νικόλαος Τσάκος,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation (TEN): Δεν θέλουμε να είμαστε απλώς τα πειραματόζωα
για οποιαδήποτε νέα νομοθεσία, χωρίς να ζητηθεί πρώτα η γνώμη μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να μειώσουμε το αποτύπωμά
μας από 2,5%-2,8% σε χαμηλότερα επίπεδα.
Αριστείδης Πίττας, διευθύνων σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime Limited: Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση
στο «Ε» (Environmental) του ESG (όρος που αναφέρεται σε θέ-

ναπτά χρόνια– προηγούμενο πρόεδρο,
που «την παρότρυνε και την ενέπνευσε
να ασχοληθεί ενεργά με την Ένωση».
Πεποίθησή της είναι «η Ελλάδα να γίνει
το κέντρο διαχείρισης στόλων και γενικά το κέντρο ναυτιλίας σε όλους τους
τομείς».

ματα περιβάλλοντος, κοινωνίας
και εταιρικής διακυβέρνησης).
Βάζοντας, όμως, υπερβολική
ενέργεια στο «E», μπορεί να χάσουμε το «S» (Social). Προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τις
εκπομπές άνθρακα ταχύτερα από ό,τι μπορεί να ανταποκριθεί
σε αυτή την προσπάθεια συνολικά η κοινωνία, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ιωάννης Μαρτίνος, διευθύνων σύμβουλος
της The Signal Group: Οι πλοιοκτήτες χρειάζονται σαφήνεια,
δεν είναι χημικοί. Οι επιστήμονες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να τους καθοδηγήσουν και να τους πουν προς
ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν.

Πρώτα η κοινωνία

Κιτάμ Λιμ, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ:
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε η ναυτιλία να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και να την απαλλάξουμε από τον άνθρακα, γι’ αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων.

Σαφές μήνυμα
Σπύρος Καράμπαμπας, ΣΕΚΕΕ: Έλληνας πρωθυπουργός, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Επίτροπος Μεταφορών κατέστησαν σαφές ότι
η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να επικεντρωθεί στην ψηφιοποίηση για την
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Αντίκτυπος κυρώσεων
Αλέξανδρος Προκοπάκης, διευθύνων
σύμβουλος της probunkers: Η αγορά μεταφοράς καυσίμων επλήγη από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πριν από τον πόλεμο, οι τιμές κινούνταν στα 750-850 δολάρια/τόνο – σήμερα είναι πάνω από
1.000. Υπέρβαση των 1.200 θα έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Νέα προϊόντα
Νέλλος Οικονομόπουλος, γενικός διευθυντής της Valecrest Marine Lubricants:
Μόλις συμφωνηθεί η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή για το καύσιμο του μέλλοντος, θα
χρειαστούν μετά σχεδόν δύο χρόνια για
να βγούμε στην αγορά με ένα νέο λιπαντικό για τα νέα προϊόντα καυσίμου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σπύρος Βρεττός

Δήμαρχος Αχαρνών

εν σταματήσαμε ούτε μια
μέρα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο», τόνισε ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, μιλώντας στο
«Π». Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε επίσης
στα έργα που υλοποιούνται ή έχουν
προγραμματιστεί στον δήμο του αλλά
και στα θέματα ασφάλειας.

«Δ

«Ο δήμος και κάθε δήμος δεν
είναι υπεύθυνος για τα θέματα
της εγκληματικότητας. Δεν
είμαστε Αστυνομία, δεν είμαστε
Ασφάλεια, δεν είμαστε καν
Τροχαία. Αλλά, πιστέψτε με,
κάνουμε πολύ περισσότερα από
όσα μας επιτρέπεται»

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Πώς «απαντάτε» ως διοίκηση
του Δήμου Aχαρνών σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, όπως είναι η καθαριότητα και η κοινωνική πολιτική;

Πόσο προετοιμασμένος είναι ο Δήμος
Αχαρνών για τα αντεπεξέλθει στην αντιπυρική περίοδο; Οι πολίτες πειθαρχούν στο κομμάτι που τους αναλογεί,
όπως είναι ο καθαρισμός ιδιωτικών
χώρων;
Ο δήμος μας το περασμένο καλοκαίρι
πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η
καταστροφική πυρκαγιά άφησε πολύ μεγάλες πληγές. Από την επόμενη στιγμή
μπήκαμε σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την πληγείσα περιοχή. Άλλωστε έπρεπε να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα και δεν υπήρχε κανένα χρονικό περιθώριο. Ευτυχώς
δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Δεν
σταματήσαμε όμως ούτε μια μέρα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο.
Θέλω να σας βεβαιώσω πως οι υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και πολιτικής
προστασίας διενεργούν κάθε ημέρα, ταυτόχρονα σε πολλές γειτονιές του δήμου
μας, αυτοψίες, καθαρισμούς, αποψιλώσεις, κοπές ξερών χόρτων, αποκομιδές ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και κηπαίων. Πρέπει όμως να ξέρετε πως ο Δήμος
Αχαρνών έχει τεράστια έκταση και, λόγω
της θέσης του στους πρόποδες της Πάρνηθας, παράγονται τεράστιοι όγκοι κλαδιών.
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι η Διεύθυνση Πρασίνου έχει αποστείλει 4.000
ενημερωτικές επιστολές για τον καθαρισμό ιδιόκτητων οικοπέδων. Αντιλαμβάνεστε επομένως το μέγεθος του ζητήματος.
Πολλοί συνδημότες μας σπεύδουν να τα
καθαρίσουν, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να παρέμβουμε. Καταλαβαίνετε πόσο σύνθετη είναι η αποστολή
μας και πόσο δύσκολη σε σχέση με άλλους
δήμους. Παρ’ όλα αυτά, από μέρα σε μέρα
η διαδικασία ολοκληρώνεται.
Σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας
που αντιμετωπίζει ο δήμος σας δια-

«Μετράμε αντίστροφα
για την υλοποίηση
σημαντικών έργων»
χρονικά, έχουν γίνει βήματα προόδου;
Τι πρέπει επιπλέον να γίνει;
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε
κάτι, το οποίο πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ο δήμος και κάθε δήμος δεν είναι
υπεύθυνος για τα θέματα της εγκληματικότητας. Δεν είμαστε Αστυνομία, δεν είμαστε Ασφάλεια, δεν είμαστε καν Τροχαία.
Στη χώρα μας υπάρχει ένα θέμα με τις αρμοδιότητες, αλλά στο θέμα της Ασφάλειας
αρμόδιο είναι μόνο το κράτος. Αυτό το επισημαίνουμε γιατί είναι πολύ συνηθισμένο
το ερώτημα «τι κάνει ο δήμος». Πιστέψτε
με, κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα
μας επιτρέπεται. Μέσω του Γραφείου και
της Επιτροπής Εγκληματικότητας που συστήσαμε, είμαστε σε διαρκή επαφή με
τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.
Έχουμε καταθέσει δεκάδες φακέλους με
προβλήματα, αλλά και προτάσεις σε κάθε
υπουργό που έχει σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέχρι το υπουργείο

Υγείας και το υπουργείο Εργασίας έχουμε
εμπλέξει, γιατί θεωρούμε πως αυτήν τη
στιγμή δεν υπάρχει πιο σύνθετο ζήτημα
από αυτό της παραβατικότητας. Εμείς δεν
σταματάμε να πιέζουμε με κάθε τρόπο.
Στην πιο πρόσφατη συνάντηση που είχα με
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής
κ. Δουρβετάκη, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στον δήμο μας. Ήδη έχουν γίνει κάποιες
κινήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα
τα δουν οι συνδημότες μας πολύ σύντομα.
Χρειάζονται όμως αποφασιστικότητα και
διαρκής κινητοποίηση από τις Αρχές.
Είστε περίπου στο μέσον της θητείας
σας. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι
έχετε πετύχει μέχρι σήμερα; Πώς εξελίσσεται το δημοτικό έργο;
Πραγματικά δεν έχω να σας δώσω μια
συγκεκριμένη απάντηση. Έχουμε κάνει
πολλά και τίποτα. Ο δήμος μας είχε μείνει
πάρα πολύ πίσω σε θέματα έργων και υπο-

Η καθημερινότητα των συνδημοτών
μας είναι δύσκολη σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Πανδημία, ακρίβεια, ανεργία. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια, ο δήμος
δεν είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να τα
λύσει. Προσπαθούμε όμως με τις δικές μας δυνάμεις να κάνουμε λίγο καλύτερη την καθημερινότητά του. Να
βάλουμε… πλάτη, κατά το κοινώς λεγόμενο. Οι διαδικασίες της κοινωνικής πολιτικής είναι αυστηρά καθορισμένες και τα όρια συγκεκριμένα.
Εμείς, όμως, όπως μπορούμε προσπαθούμε και κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα.

δομών. Όταν ανέλαβα, δεν βρήκα μια μελέτη, δεν βρήκα ένα έργο δρομολογημένο. Κι αυτό, σε μια πόλη που της έλειπαν
τα βασικά, παιδικές χαρές, πλατεία, καθαριότητα, δρόμοι που να μπορείς να κινηθείς με ασφάλεια. Σηκώσαμε τα μανίκια
και ξεκινήσαμε χωρίς δισταγμούς και καθυστερήσεις. Είχαμε όμως και την πανδημία που προκάλεσε μεγάλα εμπόδια και
καθυστερήσεις.
Παρ’ όλα αυτά συνεχίσαμε μια καθημερινή προσπάθεια και καταφέραμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δώσαμε έμφαση στην καθημερινότητα. Καθαρίσαμε την πόλη μας, αλλάξαμε όλους
τους κάδους, αποκτούμε νέα απορριμματοφόρα. Ένα μεγάλο στοίχημα, το
οποίο με βάση τα σχόλια των συνδημοτών μας το κερδίσαμε.
Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε πλέον
στην ευχάριστη θέση να μετράμε αντίστροφα για την υλοποίηση σημαντικών έργων σε
οδοποιία, αθλητικούς χώρους, αντιπλημμυρικά έργα, κοινόχρηστους χώρους κ.ά.
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Μαριος Φραγκούλης με Ντέμπορα Μάιερς
Ο Μαριος Φραγκούλης αυτό το καλοκαίρι συναντά μετά από χρόνια ξανά επί σκηνής τη σπουδαια Ντέμπορα
Μάιερς, με σκοπό να μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι στον χρόνο.

Μαζί με 11 αξιόλογους μουσικούς μάς επιφυλάσσουν μια καταπληκτική βραδιά γεμάτη συναίσθημα και έρωτα.
Ένα πρόγραμμα με τις επιτυχίες κά-

Τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική
Καταστροφή
στη Νέα Σμύρνη
φιερωμένο στην επέτειο των
100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή είναι το καλλιτεχνικό φεστιβάλ που διοργανώνεται
από τις αρχές Ιουνίου στο Άλσος της Νέας Σμύρνης.

Α

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές
και θεατρικές παραστάσεις καθώς και
αφιερώματα στους μεγάλους συνθέτες
της Σμύρνης –Παπάζογλου, Σουγιούλ,
Περιστέρη, Τούντα, Σκαρβέλη– και στη
μουσική της Μικράς Ασίας. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν σημαντικοί μουσικοί, ερμηνευτές και ηθοποιοί, μεταξύ
των οποίων οι Ανδρέας Κατσιγιάννης με
την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου,
Μπάμπης Τσέρτος, Ελένη Δήμου, Στέλιος Διονυσίου, Αρετή Κετιμέ, Δήμος
Βουγιούκας, Χρήστος Τσιαμούλης, Άννα
Βαγενά, Πέμη Ζούνη, Κώστας Αρζόγλου.
Ανάμεσα στις επετειακές εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνεται μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού, σε σκηνοθεσία
του Βασίλη Βαφέα, με τίτλο «Μνήμες
της γειτονιάς μας».

Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει μουσικές και
θεατρικές παραστάσεις
καθώς και αφιερώματα
στους μεγάλους συνθέτες
της Σμύρνης, ενώ στις
εκδηλώσεις συμμετέχουν
σημαντικοί μουσικοί,
ερμηνευτές και ηθοποιοί
Επιπλέον, στο Άλσος, παρουσιάζεται μια σειρά από κινηματογραφικές
προβολές με ταινίες-σταθμούς στην
ιστορία της Σμύρνης, μεταξύ των
οποίων εμπορικές επιτυχίες, όπως η
«Ευτυχία» και η «Ρόζα της Σμύρνης»,
αλλά και σινεφίλ ταινίες, όπως το
«1922» του Νίκου Κούνδουρου και
το «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Παντελή Βούλγαρη, καθώς και τα σπουδαία ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού,

Οι «Πέρσες» στην Επίδαυρο

Καίρια ζητήματα όπως για το τι συνιστά μια κοινωνία, τι σημαίνει η επίμονη παραμονή στην εξουσία και
η ανάγκη της πίστης σ’ έναν οδηγό, άνθρωπο ή θεό,
μέσα σε έναν συρφετό, θα προσπαθήσει να αναλύσει η
παράσταση «Πέρσες» του Δημήτρη Καραντζά. Με την
παράσταση ανοίγεται μια συζήτηση σχετικά με την ήττα, τη δυσκολία της αποδοχής καθώς και την αναζήτηση του νοήματος της ύπαρξης μετά την πανωλεθρία.
Οι «Πέρσες» αποτελούν τη μικρογραφία της εποχής
μας. Την Άτοσσα της Περσίας υποδύεται η Ρένη Πιττακή. Στις 15 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου θα
ξετυλιχθεί μπροστά στους θεατές το κουβάρι της ανασυγκρότησης μιας κατακερματισμένης κοινωνίας.

«Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης» και «Από τις δύο
πλευρές του Αιγαίου». Η προβολή
της ταινίας της Μιμής Ντενίση
«Σμύρνη μου αγαπημένη» έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.
Εκτός από το Άλσος, όμως, αξιοποιούνται και οι υπόλοιποι ανοιχτοί χώροι
της Νέας Σμύρνης για τον εορτασμό της
επετείου. Σε πάρκα και πλατείες παρουσιάζονται παραστάσεις Θεάτρου Σκιών,
με τον αγαπημένο λαϊκό ήρωα σε ιστορίες από τη Μικρά Ασία, ενώ στον Κήπο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης βιβλιοπαρουσιάσεις, με αφετηρία τη Σμύρνη και
τις αλησμόνητες πατρίδες, σε συνεργασία με μεγάλους εκδοτικούς οίκους και
συγγραφείς.
Επιπλέον, δεν θα λείψουν φέτος οι Ιωνικές Γιορτές με πολλά αφιερώματα στη
Σμύρνη και στην επέτειο των 100 χρόνων
καθώς και ο Αγώνας Δρόμου Ιστορικής
Μνήμης για τις αλησμόνητες πατρίδες,
που φέτος επανέρχεται δυναμικά και μας
θυμίζει το βαθύτερο μήνυμά του.

Τι θα ζήσουμε ρε; στο «Άλσος»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τζο Μπάιντεν έρχονται φέτος το καλοκαίρι στο θέατρο «Άλσος» για ένα ξεκαρδιστικό debate με διαιτητή την Ελληνίδα νοικοκυρά. Το καυτό δίδυμο θα εμφανιστεί στην απίθανη υπερπαραγωγή «Τι ζούμε, ρε;» της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Στη σκηνή της χολιγουντιανής παράστασης, θα γίνει μια διαχρονική συζήτηση
μεταξύ της Δεξιάς με την Αριστερά, του
Πούτιν με τον Μπάιντεν, της νοικοκυράς με

θε εποχής από το ελληνικό και το παγκόσμιο ρεπερτόριο που θα μας μείνει
αξέχαστο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου στο «Christmas
Theater».

τη νεολαία. Παρέα με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου θα παρελάσει επί σκηνής η dream
team του γέλιου, με τους Θοδωρή Αθερίδη
(σκηνοθεσία), Θανάση Αλευρά, Κώστα Αποστολάκη, Λευτέρη Ελευθερίου, Κρατερό
Κατσούλη, Ελένη Κοκκίδου, Κώστα Κόκλα,
Αντώνη Λουδάρο, Πάνο Μουζουράκη, Παρθένα Χοροζίδου, Στράτο Λύκο, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Αντώνη Κρόμπα, Ροζαμάλια Κυρίου
και Νίκη Λάμη στους κωμικούς ρόλους.

«Μήδεια» του Ευριπίδη

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σκηνοθετούν με έναν πρωτότυπο τρόπο ένα από τα πιο
συγκινητικά έργα, τη «Μήδεια» του Ευριπίδη. Η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Αναστάσης
Ροϊλός αναλαμβάνουν τους ρόλους του έργου, ενώ
στον Χορό συναντάμε δύο κορυφαίες: τη Γιώτα Νέγκα και τη Μυρτώ Αλικάκη. Μαζί τους επί σκηνής ο
συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός. Ένα έργο που ο
έρωτας καταρρίπτει τη λογική και η ερωτική προδοσία μεταβάλλεται σε βαθύτατο μίσος. Η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της όχι απλώς για να εκδικηθεί τον
Ιάσονα, αλλά για να τα σώσει από τους εχθρούς της,
για να μην επιτρέψει στην εξουσία να τα δολοφονήσει. Γι’ αυτό ο Ευριπίδης, στο τέλος, αντί να την καταδικάσει, την εξυμνεί. Η περιοδεία θα ξεκινήσει
από το Θέατρο Πέτρας στις 29 Ιουνίου.

«Προμηθέας Δεσμώτης»
Το Θέατρο «Πορεία» σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ
Κρήτης, έπειτα από τη θριαμβευτική περιοδεία της
προηγούμενης σεζόν, παρουσιάζουν τον «Προμηθέα
Δεσμώτη», του Αισχύλου, σε μετάφραση Γιώργου
Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Ο Αισχύλος
πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον
Καύκασο Προμηθέα και αποτελεί μία σπαρακτική επίκληση του πάσχοντος Θεού για τον άνθρωπο. Η παράσταση απαρτίζεται ταυτόχρονα από ένα θεατρικό και
μουσικό γεγονός, δημιουργώντας μια δυναμική πλατφόρμα αναπαράστασης γεμάτη με συγκινησιακά φορτία. Σε μία εξαιρετική διανομή, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Προμηθέα ερμηνεύει ο Γιάννης Στάνκογλου,
τον ρόλο του Ωκεανού ο Αλέκος Συσσοβίτης και τον
ρόλο του Ερμή ο Ιωάννης Παπαζήσης. Η παράσταση
«Προμηθέας Δεσμώτης» θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένα φεστιβάλ και θέατρα στην Αττική, την Περιφέρεια και την Κύπρο, με την αρχή να γίνεται το Σάββατο
2 Ιουλίου στο Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σε μέρη μακρινά
κι ονειρεμένα
Απόδραση σε εξωτικό προορισμό για την
Ταμίλα Κουλίεβα. Η πρωταγωνίστρια της επικής ταινίας «Σμύρνη μου
αγαπημένη», μετά από
έναν απαιτητικό –επαγγελματικά– χειμώνα,
επέλεξε την πανέμορφη
Ταϊλάνδη για ξεκούραση
και ανανέωση: «Tο “Κόσμημα της Ασίας” είναι
μια χώρα εξωτική, με
πλούσια ιστορία και αμέτρητες φυσικές ομορφιές. Οι κάτοικοί της
συνδυάζουν με αρμονία τον πολιτισμό τους
με τις σύγχρονες δυτικές επιρροές. Ένα
10ήμερο ταξίδι από την πρωτεύουσα της,
την Μπανγκόκ, που θα συνεχιστεί στο μοναδικό Κράμπι και το νησί Tάο».

Ο Γιώργος Κοντονής
στον ELLADA 94,3 FM
Ένας άνθρωπος του Ραδιοφώνου με χιλιάδες ώρες εκπομπών, ο Γιώργος Κοντονής, έρχεται τα Σαββατοκύριακα από τις 9 έως και τις
11 το πρωί «πρόσωπο με πρόσωπο» με την
επικαιρότητα. Με
εκλεκτούς καλεσμένους κάθε Σαββατοκύριακο, ο Γιώργος
Κοντονής και η ομάδα του δίνουν απαντήσεις και λύσεις στα
πολλά δικά σας «πως
και γιατί» από το
ελεύθερο πανελλήνιο Ραδιόφωνο ELLADA 94,3 FM. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Στέλλα Σελιανίτη,
στα ρεπορτάζ η Αναστασία Καφετζή και στη
μουσική επένδυση ο Ποσειδώνας Δρακόπουλος. Την αρχισυνταξία της εκπομπής έχει ο
Σπύρος Παπαδάκης.

Αμέτρητοι κουμπάροι!
Οι μελλόνυμφοι Κόνι Μεταξά και Μάριος
Καπότσης μετρούν αντίστροφα για τον πολυαναμενόμενο γάμο τους τον Ιούλιο στα Χανιά. Ο Ολυμπιονίκης αποκάλυψε πως η σύντροφός του ανέλαβε όλες
τις προετοιμασίες της τελετής αλλά και του wedding party, δηλώνοντας:
«Δεν έχω δει ούτε τις
μπομπονιέρες. Θα έχω
τρεις κουμπάρους και η
Κόνι τις δικές της κουμπάρες. Ο Λευτέρης
Πανταζής θα πει κάποια τραγούδια, αν θέλουν θα πουν η Ελένη Φουρέιρα και ο Αντώνης Δημητριάδης»!

ΜΟΝΑΔΙΚO ΥΠΕΡΘEΑΜΑ

Η «Λίμνη των Κύκνων»
με all star σολίστ

διασημότερη ομάδα χορευτών όλων των εποχών, το «International Stars Of Classical Ballet», παρουσιάζει στην Αθήνα
τη διάσημη και διαχρονική ιστορία
αγάπης «Η Λίμνη των Κύκνων» του
Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, με την κλασική χορογραφία των Πετιπά - Ιβάνοφ στην αναθεωρητική ματιά του
Αλεξάντρ Γκόρσκι.
Επίλεκτοι σολίστ και κορυφαίοι χορευτές από την Ιταλία, την Αγγλία αλλά και την εμπόλεμη Ουκρανία θα χαρίσουν δύο μοναδικές βραδιές στο ελληνικό κοινό στις 20 και 21 Ιουνίου
στην καλοκαιρινή σκηνή του «CT Garden Festival», αναβιώνοντας το πιο
τρυφερό love story όλων των εποχών.
Σήμερα, η «Λίμνη των Κύκνων» θεωρείται από τις διασημότερες παραστάσεις όλων των εποχών. Κι αυτό γιατί
ενσαρκώνει όσο καμία άλλη όλη την
γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων, από την ελπίδα μέχρι την απόγνωση, από τον τρόμο μέχρι την τρυφερότητα, από τη μελαγχολία μέχρι την έκσταση. Δεν είναι τυχαίο πως τα γνω-

Η

στότερα ονόματα της διεθνούς χορογραφίας και οι σημαντικότεροι χορευτές παγκοσμίως δοκιμάζουν το ταλέντο και την έμπνευσή τους σε αυτό το
έργο. Ανάμεσα στους χορευτές και τις
χορεύτριες που κατά καιρούς ενσάρκωσαν τους κύριους ρόλους της παράστασης υπήρξαν οι Βάσλαβ Νιζίνσκι,
Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Μαργκότ Φοντέιν, Ταμάρα Τουμάνοβα και Φρέντερικ Άστον.

Πριγκίπισσα Οντέτ
Η παράσταση αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτειες ενός νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης πριγκίπισσας που
ένας κακόβουλος μάγος μεταμορφώ-

νει σε λευκό κύκνο. Έτσι, η πριγκίπισσα Οντέτ περνά τη ζωή της παγιδευμένη στη μορφή του κύκνου. Τα μάγια
μπορεί να λύσει μόνο ο έρωτας, ο
οποίος έρχεται με την όψη του ωραίου
πρίγκιπα Ζίγκφριντ, που ορκίζεται να
την σώσει.
Ο μάγος προσπαθεί να τον ξεγελάσει και να τον παντρέψει με την κόρη
του Οντίλ, τον μαύρο κύκνο, που μοιάζει εκπληκτικά με την Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ, όμως, ξεφεύγει από την παγίδα
του, τα μάγια λύνονται, παίρνει στην
αγκαλιά την αγαπημένη του και πετούν
μαζί στον ουρανό.
Η ιστορία βασίζεται σε λαϊκά παραμύθια καθώς και σε έναν αρχαίο γερμανικό μύθο που ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι «έντυσε» μεταξύ 1875 και
1876 με τη μοναδική μουσική του, την
πρώτη σύνθεση για μπαλέτο! Ο χρόνος τον δικαίωσε. Παρόλο που αρχικά
αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη, η συνέχεια ήταν αποθεωτική.
«Η Λίμνη των Κύκνων»: 20 και 21
Ιουνίου στην καλοκαιρινή σκηνή του
«CT Garden Festival».
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Κουκλάρα η «βενιαμίν»

Ο Χάρης, η Γωγώ και τα δελφίνια

Paris για την επέτειο

Βραδινή έξοδος στα μπουζούκια για τον Άγγελο Διονυσίου με δίμετρη καλλονή στο
πλευρό του. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Η καλλίγραμμη, εντυπωσιακή συνοδός του γοητευτικού τραγουδιστή δεν ήταν άλλη από τη
16χρονη κόρη του Ηλέκτρα,
την οποία απέκτησε από τον
τρίτο γάμο του. «Έφτασε η
ώρα και για αυτό! Μπαμπάς και κόρη σε νυχτερινή έξοδο»,
σχολίασε όλο καμάρι.

Μια απίθανη throwback
φωτογραφία από το ταξίδι
του στην Κούβα παρέα με τη
Γωγώ Μαστροκώστα δημοσίευσε ο Χάρης Σιανίδης. Τον
γνωστό PR man και την
πρώην γυμνάστρια συνδέουν
πολλά χρόνια φιλίας και μια
απέραντη αγάπη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη λεζάντα του
ενσταντανέ: «Είκοσι δύο χρόνια πριν. Δεν τα λες και λίγα.
Εγώ και η Γωγώ στην Κούβα. Τόσο νέοι, τόσο ξέγνοιαστοι,
τόσο ανυποψίαστοι. Οι παλιές φωτογραφίες ξεθωριάζουν
εύκολα, οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα ποτέ».

Όλα για τον έρωτα!
Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία
Μαργιόλα ταξίδεψαν
στην «πόλη των ερωτευμένων» για να
γιορτάσουν την τρίτη
επέτειο του γάμου
τους. Το ζευγάρι αντάλλαξε καυτά φιλιά
και αγκαλιές με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και την όμορφη δασκάλα να φωτογραφίζεται κρατώντας χαμογελαστή ένα μπουκέτο χρωματιστά μπαλόνια. «Love is in the air», έγραψε ο ηθοποιός.

Ξεσήκωσε
τη Νέα Υόρκη

Βόλτα στη Σαχάρα

Επέλαση της Ζόζεφιν Βέντελ στην καρδιά της Νέας
Υόρκης! Η ποπ σταρ παρουσίασε ένα εκρηκτικό υπαίθριο live στη διάσημη 5η Λεωφόρο, κάνοντας πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της: «Είναι τιμητικό, είναι συγκινητικό, είναι ευλογία να ακούγονται
τα τραγούδια σου στη Fifth Avenue της Νέας Υόρκης
και να σε πλημμυρίζουν έντονα συναισθήματα δίπλα
στους ομογενείς μας! Σας ευχαριστώ από καρδιάς! Συνεχίστε να πιστεύετε στα όνειρά σας! Ένα μεγάλο ευχαριστώ», έγραψε με ενθουσιασμό στο Instagram.

Έναν χρόνο μαζί
Επέτειος γάμου για την Ευγενία Δημητροπούλου και τον σύζυγό της Στέλιο Βλατάκη! Η πρωταγωνίστρια και μαμά της υιοθετημένης κορούλας
τους από τη Σιέρα Λεόνε, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημέρα που αντάλλαξε
όρκους αγάπης και πίστης με τον αγαπημένο της,
δημοσίευσε φωτογραφία από τη γαμήλια τελετή,
σχολιάζοντας τρυφερά: «1 year», συνοδεύοντάς
το με μια καρδούλα!

Με την «κολλητή» στην Αστυπάλαια
Στην «πεταλούδα» του Αιγαίου απολαμβάνουν μοναδικές
διακοπές η Μαρία Ναυπλιώτου με τη Ζέτα Δούκα. Οι δύο καλές φίλες επέλεξαν και αυτό το καλοκαίρι την αγαπημένη τους
Αστυπάλαια, με την πρώτη ν’ αποκαλύπτει με ενθουσιασμό
στο Instagram: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα… Άλλη μία χρονιά βρεθήκαμε στην Αστυπάλαια. Στην παιχνιδιάρα πεταλούδα
του Αιγαίου, με τις συγκλονιστικές ομορφιές, την πιο όμορφη
χώρα, τα κρυστάλλινα νερά και την απεραντοσύνη του νερού
να σε αγκαλιάζει όπου και να κοιτάξεις».

Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Νίκος Κοκλώνης! Πέταξε για την Αίγυπτο με ιδιωτική πτήση,
παρέα με τα κορίτσια του Κατερίνα Καινούργιου και Πηγή Δεβετζή, χαρίζοντας τους ένα πολυτελέστατο τριήμερο ξεκούρασης! Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, ιδιαίτερα για την έρημο, αποκαλύπτοντας: «Ξεκάθαρα μια lifetime εμπειρία. Η μοναδική γοητεία των άγονων αυτών περιοχών του κόσμου
δεν με άφησε ασυγκίνητη, για την ακρίβεια με
συγκλόνισε. Έμαθα τα πάντα για τους Βεδουίνους», εξομολογήθηκε στο Instagram.

Σε διαγωνισμό ομορφιάς!
Κριτής σε ανδρικά καλλιστεία η Άννα-Μαρία
Ψυχαράκη! Η νικήτρια του «Big Brother» θα
συμμετέχει στην επιτροπή του πρώτου διαγωνισμού ομορφιάς για άντρες που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22
Ιουνίου στο Ηράκλειο
της Κρήτης, με σκοπό
της εκδήλωσης να περάσει ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης του κόσμου κατά του πολέμου. Τα μοντέλα που θα συμμετέχουν στο
event φωτογραφήθηκαν στον Μπάλο Χανίων
κι έπειτα, μαζί με τον πρώην παίκτη του GNTM,
Παναγιώτη Πέτσα, φιλοξενήθηκαν στο Γάζι.

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ
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«Πώς τον λέν’, πώς τον λέν’ τον ποταμό;
Ιλισό, Ιλισό.
Να σου πω το μικρό μου μυστικό.
Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ».
ραγούδησε η μεγάλη μας Νάνα
Μούσχουρη και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία το 1955. Τον ποταμό
Ιλισό ύμνησε με αυτή την μπαλάντα ο Μάνος Χατζιδάκις, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες μας. Τι έκανε όμως τον Χατζιδάκι να γράψει τη μουσική σε αυτό το
τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Εμιρζάς
και που ακόμη και σήμερα, ύστερα από 67
χρόνια, σιγοψυθιρίζουμε όλοι; Ο έρωτας.
Η αγάπη.
Ο ποταμός που παλιά «έκοβε», «χώριζε»
την Αθήνα στα δυο και σε αρκετά σημεία
στα τρία, ιστορικά αναφέρεται στον 5ο αιώνα. Ο Ιλισός,
ή Ιλισσός, ή Ειλισσός ή Ηλυσός είναι ο ένας από τους
δύο ποταμούς της Αθήνας
που πηγάζει από τις βορειοδυτικές πλαγιές του ΥμητΓράφει ο
τού. Διέρχεται στα νοτιοαναΓιώργος
τολικά, μέσα όμως από το
Κοντονής
Λεκανοπέδιο της Αττικής και
καταλήγει στον φαληρικό
όρμο. Να υπογραμμίσουμε πως ο Πλάτωνας τον αποκαλούσε «ὑδάτιον». Τον έλεγε
έτσι γιατί το καλοκαίρι δεν είχε νερό. «Στέρευε», όπως ακριβώς γράφει Πλάτωνας.
Ο Ιλισός κυλούσε κατά μήκος και εξωτερικά των τειχών της Αθήνας. Πέρναγε και από
το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Προκειμένου μάλιστα «να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, οι
Αθηναίοι είχαν κτίσει ένα πέτρινο γεφύρι με
δυο τόξα. Το γεφύρι αυτό καταστράφηκε
στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο ιστορικός της
εποχής μάς λέει ότι «στις όχθες και κατά μήκος του ποταμού υπήρχαν πολλά ιερά και
δημόσια οικοδομήματα. Όπως το Ολυμπείο.
το Πύθιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ηρακλείο στην περιοχή Κυνόσαργες». Να προσθέσουμε ότι απέναντι από τη σημερινή εκκλησία της Αγίας Φωτεινής υπήρχε η κρήνη
Καλλιρρόη.

Τ

Η επικάλυψη του Ιλισού
Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ξεκίνησε η κάλυψη του ποταμού. Ήταν επί εποχής
Μεταξά. Η κάλυψη του «ιερού» ποταμού άρχισε από το ύψος της παλαιάς Σχολής Χωροφυλακής. Έφθασε και μέχρι την άλλοτε γέφυρα του Σταδίου. Έτσι δημιουργήθηκε η
σημερινή λεωφόρος Μιχαλακοπούλου, που
παραχωρεί τη θέση της πίσω από το ξενοδοχείο «Χίλτον», στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου που φθάνει μέχρι το Παναθηναϊκό

Στον Ιλισό ήρθε να ξαποστάσει
ο άνεμος Βορέας πριν
κλέψει την όμορφη Ωρειθυία!
Στάδιο. Από εκεί και μέχρι τη συμβολή της
Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη Λεωφόρο
Βουλιαγμένης, υπάρχει ένα μικρό τμήμα,
ένα μικρό κομμάτι «ακάλυπτης κοίτης, παράλληλα με τη Βασ. Κωνσταντίνου προς την
πλευρά του Ολυμπιείου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος». Και όπως
σημειώνει ο ιστορικός, «στη συνέχεια την
κοίτη του ποταμού ακολουθεί η οδός Καλλιρρόης». Να προσθέσω πως αυτές «οι εργασίες επικάλυψης του Ιλισού ολοκληρώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960»! Είναι γεγονός πως, από την αρχαιότητα και μέχρι τον 20ό αιώνα, ο Ιλισός δεν εξέβαλε στη
θάλασσα, αλλά ήταν παραπόταμος του Κηφισού. Η… ένωσή τους γινόταν βόρεια του
σημερινού Μοσχάτου. Όμως κατά τη διάρ-

κεια των έργων κάλυψης το ποτάμι εξετράπη και δημιουργήθηκε νέα κοίτη. Αυτή βρίσκεται κάτω από την οδό Παναγή Τσαλδάρη, που είναι στα όρια των Δήμων Καλλιθέας και Μορχάτου, που εκβάλλει πλέον στο
μέσο του φαληρικού όρμου!

Γιατί ήταν ιερός ποταμός;
Κατά τη Μυθολογία, ο Ιλισός από την αρχαιότητα θεωρούνταν ιερός ποταμός! Και
αυτό γιατί, σύμφωνα πάντα με την ελληνική
μυθολογία, στις όχθες του πίστευαν πως
διέμεναν οι Μούσες! Υπήρχε μάλιστα προς
τιμήν τους και βωμός με την ιδιαίτερη ονομασία «βωμός των Ιλισιάδων». Πήρε το όνομά του από τον ημίθεο Ιλισό, που ήταν γιος

του Ποσειδώνα και της Δήμητρας. Λέγεται
ακόμη πως «στον ποταμό αυτό ήρθε για να
ξαποστάσει ο άνεμος Βορέας, όταν αντελήφθη ότι χάνει την όμορφη κόρη του Ερεχθέα, Ωρειθύια. Έτσι την άρπαξε και μέσα
στις μεγάλες πτέρυγές του την μετέφερε
στο Σαρπηδόνιο ακρωτήριο της Θράκης».
Από την ένωσή τους μάλιστα γεννήθηκαν
δύο γιοι. Ο Κάλαης και ο Ζήτης. Έκαναν ακόμη και δύο κόρες, την Κλεοπάτρα και την
Χιόνη.
Ένα άλλο στοιχείο, που αναφέρεται από
τους ιστορικούς, είναι πως «κατά την παράδοση κοντά στον ποταμό αυτόν τοποθετείται
και το μέρος όπου φονεύθηκε ο φιλόπατρις
βασιλεύς της Αθήνας Κόδρος από τους Δωριείς!
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Ένας μεγάλος θεατράνθρωπος
Μ

ύστης της δραματικής τέχνης, σπουδαίος ηθοποιός, εμπνευσμένος σκηνοθέτης, αλλά και ηθικός και καλλιτεχνικός
κληρονόμος του απαράμιλλου δασκάλου Κάρολου
Κουν, ο Μίμης Κουγιουμτζής διήνυσε μία μακρά,
πολυμερή και επιτυχημένη πορεία στην καλλιτεχνική σκηνή της σύγχρονης Ελλάδας και άφησε
ανεξάλειπτο το σήμα του στη θεατρική μας δημιουργία. Για πέντε σχεδόν δεκαετίες, ο έξοχος Μίμης Κουγιουμτζής ήταν στις επάλξεις του παλκοσένικου, παίζοντας σε 100 υψηλού κύρους παραστάσεις του εγχώριου και διεθνούς δραματολογίου, σε αριστουργήματα της αρχαίας δραματικής
τέχνης, σκηνοθετώντας 25 έργα της θεατρικής
δημιουργίας, αλλά και διδάσκοντας στην ομώνυμη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Θεάτρου Τέχνης, αφήνοντας συνολικά ένα ανεξίτηλο σήμα
πολιτισμού και δημιουργώντας στην κυριολεξία
μία ξεχωριστή σχολή δραματικού ήθους.
Ο Μίμης Κουγιουμτζής είδε το φως της ζωής το
1936 στον Πειραιά και, με την αποπεράτωση των
γυμνασιακών του σπουδών, ρίχτηκε στην κυριολεξία μέσα από ένα συγκυριακό γεγονός στην αρένα
του Θεάτρου Τέχνης. Αποζητώντας δουλειά για να
βιοποριστεί και με μία συστατική επιστολή στα χέρια για τον Κάρολο Κουν, αποτάθηκε στο Θέατρο
Τέχνης, ζητώντας μία οποιαδήποτε δουλειά γενικών καθηκόντων. Ο αξέχαστος Κάρολος Κουν
εκτίμησε το λυρικό του κύτταρο και τον προέτρεψε να δώσει εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του
θεάτρου του. Ο Μίμης Κουγιουμτζής, με δίψα και
δέος για τη μαγεία του θεάτρου, πέρασε επιτυχώς
τις εξετάσεις και έτσι ξεκίνησε τη μακρά και πολυεπίπεδη θεατρική του πορεία στο κορυφαίο εργαστήρι του θεάτρου του Κάρολου Κουν. Οικοδόμησε μία βαθιά και αμοιβαία σχέση αγάπης και
εκτίμησης με τον μεγάλο μας θεατράνθρωπο και
έκτοτε συμπορεύτηκαν από κοινού στις επάλξεις
του Θεάτρου Τέχνης. Για αυτήν εξάλλου την καλλιτεχνικά πατρική σχέση αγάπης που είχε με τον Κά-

ρολο Κουν, ο Μίμης Κουγιουμτζής είχε πει χαρακτηριστικά: «Τη γέννησή μου την οφείλω στους γονείς μου, όλα τα άλλα στον Κουν!». Στο πλαίσιο
της θεατρικής του δημιουργίας, επ’ αφορμή των
100 χρόνων από τη γέννηση του Αντουάν ντε
Σαίντ-Εξυπερύ», ο Μίμης Κουγιουμτζής ανέβασε
το 2000 το κορυφαίο έργο του Γάλλου συγγραφέα «Ο μικρός πρίγκιπας». Είχε επωμιστεί τη θεατρική διασκευή-σκηνοθεσία του έργου, ενώ συμμετείχε παράλληλα και ως αφηγητής. Την πρωτόλεια εμφάνισή του στο θεατρικό σανίδι ο μεγάλος
ηθοποιός πραγματοποίησε το 1959, ενώ φοιτούσε ακόμα στην τετραετή Δραματική Σχολή του Κάρολου Κουν, παίζοντας στο έργο του Ζαν Ζενέ
«Υψηλή εποπτεία». Επακολούθησε η καθολική του
συμμετοχή σε όλες τις παραστάσεις του Θεάτρου
Τέχνης και από το 1977 επωμίστηκε και τη σκηνοθεσία των παραγωγών του υπογείου. Την παρθενική του σκηνοθετική εμφάνιση πραγματοποίησε με
το έργο «Το φαγκότο» του Θανάση Κωσταβάρα.
Και στα 1972 τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, για το ντοκιμαντέρ «Χρονικό -Συλλογή από
το Θέατρο Τέχνης».
Με την εκδημία από τη ζωή του μεγάλου δασκάλου Καρόλου Κουν, ο Μίμης Κουγιουμτζής ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεάτρου Τέ-

χνης. Το 1995 μάλιστα βραβεύτηκε από την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων για τη σκηνοθεσία
του έργου της Λούλας Αναγνωστάκη «Ταξίδι μακριά». Και από το 1998 ανέλαβε το θεατρικό τμήμα του Θεάτρου Τέχνης της οδού Φρυνίχου στην
Πλάκα, ενώ ο δεύτερος από τους τρεις κληρονόμους του Κάρολου Κουν, ο Γιώργος Λαζάνης, κράτησε το θέατρο του Υπογείου. Ο τρίτος καλλιτεχνικός κληρονόμος του Θεάτρου Τέχνης Γιώργος Αρμένης διαφώνησε και αποχώρησε, κρατώντας τη
δική του προσωπική θεατρική πορεία.
Στο τηλεοπτικό πεδίο τώρα, ο Μίμης Κουγιουμτζής είχε μία και μοναδική παρουσία, στην τηλεοπτική σειρά «Η αίθουσα του θρόνου», του κορυφαίου συγγραφέα και ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη, σε σκηνοθεσία Πηγής Δημητρακοπούλου,
όπου και υποδυόταν τον Σπύρο Δελόγγη. Στο φάσμα της τηλεοπτικής σκηνοθεσίας, ο Μίμης Κουγιουμτζής σκηνοθέτησε το 2000 τη μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία «17 στα 18», σε σενάριο Αλεξάνδρου Γραμματόπουλου και Ελένης
Λαζάρου, ενώ από το 1973 είχε σκηνοθετήσει τη
μικρού μήκους ταινία «Αποχωρισμός», η οποία είχε συμμετάσχει διαγωνιστικά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τελευταία δουλειά στο φάσμα της
σκηνοθεσίας για τον Μίμη Κουγιουμτζή, η παράσταση «Μία φορά και ένα… λεπτό», στο θέατρο
της οδού Φρυνίχου, όπου και συνιστούσε συρραφή κειμένων, ρωσικών παραμυθιών.
Την 1η Μαρτίου 2003, ο απαράμιλλος θεατράνθρωπος Μίμης Κουγιουμτζής έφυγε από τη ζωή
προσβεβλημένος από καρκίνο, μετά από σύντομη
ασθένεια. Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί τη σπουδαία ηθοποιό Ρένη Πιττακή.
*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Ζώδια

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

Ταύρος

Βρίσκεστε σε μία πολύ ευνοϊκή περίοδο, όπου ο
Δίας στο δικό σας ζώδιο θέλει να επεκτείνει τα σχέδιά
σας και να φροντίσει κάθε νέα εγχειρήματα που θα
θέσετε. Ο Άρης επίσης σας δυναμώνει και βγάζετε
μία θετική ενέργεια από μέσα σας, που σας βοηθά να
προχωρήσετε σε μία υγιή κατεύθυνση, με επιτυχία.

Αυτή την εβδομάδα θα συμβούν κάποια καθοριστικά γεγονότα, που αφορούν κυρίως την προσωπική σας ζωή. Μέσα από μία έντονη αναγεννησιακή ατμόσφαιρα, θα θελήσετε να βάλετε
νέες βάσεις στη μέχρι τώρα συναισθηματική σας
κατάσταση.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Μία πολύ καλή περίοδος θα αποδειχθεί αυτή για
εσάς, όπου Ερμής και Αφροδίτη θα δημιουργήσουν στην καθημερινότητά σας όμορφες συνθήκες. Σχέσεις και επικοινωνία είναι τα δύο σημεία
αναφοράς για ένα καλοκαίρι, που σίγουρα θα σας
προσφέρει όμορφες στιγμές.

Από τη μια ο Ήλιος θα περάσει στο δικό σας ζώδιο, με
αποτέλεσμα να φωτίσετε την προσωπικότητά σας και να
μπείτε στην περίοδο των γενεθλίων σας. Από την άλλη,
το δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι έχει αρκετή κίνηση και
χρειάζεται προσοχή, γιατί θα δημιουργηθούν διαπλοκές,
κουτσομπολιά, κακές επαφές και πλούσιο παρασκήνιο.

Λέων

Παρθένος

Μία πολύ θετική εβδομάδα για σας ξεκινά, όπου ο κοινωνικός σας κύκλος θα γίνει πιο ενδιαφέρον, ενώ πολύ πιθανόν να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα που θα καθορίσουν
το καλοκαίρι σας, και όχι μόνο. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι γενικότερα αυτή η εποχή, κάθε χρονιάς, είναι μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος και θέλει καλή διαχείριση από εσάς.

Για εσάς τους Παρθένους, η εβδομάδα αυτή έχει
το στίγμα της επαγγελματικής επιτυχίας, μιας και η
Αφροδίτη και ο Ερμής θα βρίσκονται στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σας. Είστε αρκετά έτοιμοι να ανοίξετε
τα φτερά σας, να ανανεώσετε τις συνθήκες εργασίας σας, αλλά και να κάνετε νέα σχέδια.

Ζυγός

Σκορπιός

Αυτή η εβδομάδα θα αποδειχθεί αρκετά ευνοϊκή για
εσάς, κυρίως από την Πέμπτη 23 Ιουνίου, όπου η
Αφροδίτη θα περάσει στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο των Διδύμων. Έτσι θα μπορέσετε να φροντίσετε τα
προσωπικά σας θέματα, μέσα από μετακινήσεις, που
έως τα μέσα του Ιουλίου θα έχουν καλές εξελίξεις.

Για εσάς τους Σκορπιούς των πρώτων ημερών ξεκινά μία πολύ όμορφη περίοδος που αναζητάτε τα ταξιδάκια και γενικότερα τις νέες εμπειρίες και πληροφορίες, που θα σας γεμίσουν ενέργεια και χαρά. Για τα
άλλα δύο δεκαήμερα, θεωρώ ότι όλα θα πρέπει να τα
ελέγχετε, πριν αποφασίσετε κάτι οριστικό.

Τοξότης

Αιγόκερως

Είναι μία πολύ ιδιαίτερη χρονική στιγμή αυτή, όπου
με το πέρασμά της Αφροδίτης στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας θα γεμίσετε με αισιοδοξία
και όμορφες προσωπικές στιγμές. Είναι ο καιρός
όπου δεν θα νιώσετε μόνοι, αλλά, το αντίθετο, θα έχετε γύρω σας πολλά αγαπημένα σας πρόσωπα.

Για εσάς τους Αιγόκερους, ο Ήλιος απέναντι από το
δικό σας ζώδιο ανοίγει μία περίοδο όπου οι σχέσεις
σας αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ και σταδιακά θα έρχεστε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως
μάλιστα για τους αδέσμευτους, αυτή τη χρονική περίοδο, θα εμφανιστεί μία σημαντικότατη γνωριμία.

Υδροχόος

Ιχθύες

Αν και έχετε πιεστεί αρκετά αυτή την περίοδο, η
μετακίνηση του Ερμή και της Αφροδίτης στο ζώδιο
των Διδύμων θα έχει για σας μία ιδιαίτερη επιρροή,
βάζοντας τα αρνητικά που βιώνετε στην άκρη. Η αισιοδοξία και τα συναισθηματικά σκιρτήματα θα
έχουν την τιμητική τους.

Ξεκινά για σας μία αρκετά ενδιαφέρουσα περίοδος,
όπου οι σκέψεις σας για μικρές αποδράσεις, αλλά και
όμορφες στιγμές με την οικογένεια σας, θα μπουν στο
κάδρο των αναζητήσεών σας. Ο Ήλιος, επίσης στο πέμπτο ηλιακό σας σπίτι, ανανεώνει τα συναισθήματά σας,
αλλά και τις σχέσεις με τα παιδιά σας, αν είστε γονείς.

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

Ο

Ήλιος περνά στο ζώδιο του Καρκίνου την Τρίτη 21 Ιουνίου
και έτσι μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι, με το Θερινό
Ηλιοστάσιο, δηλαδή την πιο μεγάλη μέρα του έτους. Την ίδια μέρα
η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα δημιουργούν μεταξύ τους μία υπέροχα θετική όψη, που βοηθά να ανανεωθούμε και να εκφράσουμε τα
συναισθήματά μας. Έτσι, όταν κάτι ξεκινά και αντιπροσωπεύει μία
κατάσταση, μία εποχή, μία γέννηση μεταφορικά και πραγματικά,
δίνουμε σημασία στις πλανητικές θέσεις, οπότε και αυτό το καλοκαίρι θα έχει μία αναγέννηση συναισθημάτων, σχέσεων, αλλά και
οικονομικών επενδύσεων.

Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός
(21/3-20/4)

Αναγέννηση
συναισθημάτων

Από την αστρολόγο

(22/11-21/12)

(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)
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SPORΤS

Εύκολα, αν διδάχθηκαν από τις γκάφες τους…
Ο
Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη
Μακάμπι Χάιφα Ισραήλ στον 2ο
προκριματικό γύρο του Champions League και στον ίδιο γύρο για το
Conference League ο ΠΑΟΚ με τη βουλγαρική Λέφσκι Σόφιας και ο Άρης με
την Γκόμελ από τη Λευκορωσία. Εύκολα; Πανεύκολα, για όποιον θεωρεί ότι
στο ποδόσφαιρο τα πάντα… όλα είναι
εύκολα. Το πρόσφατο όμως παρελθόν
θα πρέπει ν’ αποτελέσει «οδηγό» για
τους τρεις εκ των τεσσάρων «Big-4». Ο
έτερος των «μεγάλων», Παναθηναϊκός,
ως κυπελλούχος θα εκκινήσει από τον
3ο προκριματικό γύρο.

του Άλκη Φιτσόπουλου

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Επί οικονομικών μεγεθών, ο Ολυμπιακός έχει τρανό
συγκριτικό πλεονέκτημα εις βάρος της Μακάμπι Χάιφα. Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ο Ολυμπιακός κοστίζει 103 εκατ.
ευρώ. Η Μακάμπι μόλις 16,10 εκατ. ευρώ. Παίζουν μπάλα τα λεφτά; Όχι πάντα.
Την περίοδο 2016-2017 δεν είχαν παίξει
καθόλου, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν
αποκλειστεί από τη Χάποελ Μπερ Σεβά,
επίσης ομάδα του Ισραήλ. Τότε, είχε φέρει
2-2 στο «Καραϊσκάκης» κι είχε ηττηθεί 1-0
στο Ισραήλ. Και ποιος ήταν, τότε, προπονητής της Χάποελ; Ο σημερινός της Μακάμπι
Χάιφα, Μαράκ Μπακχάρ! Θεωρείται «αλεπού των πάγκων». Εκείνος ο Ολυμπιακός
είχε μέσα και Φορτούνη και Τσόρι και
Μπουχαλάκη, Καμπιάσο, Μιλιβόγεβιτς.
Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Λέφσκι, που
είναι μία επαγγελματική ομάδα κι αυτό δεν
πρέπει να μας διαφεύγει. Είναι πιο χαμηλής δυναμικότητας από τον Δικέφαλο, αλλά στη βασική της ενδεκάδα παίζουν από
τρεις έως τέσσερις Βούλγαροι σ’ ένα ποδόσφαιρο που βρίσκεται σε διαρκή παρακμή.
Οι υπόλοιποι είναι Βραζιλιάνοι, Γάλλοι,
Σέρβοι, Αφρικανοί. Κι αυτοί μπάλα παίζουν. Ο ΠΑΟΚ, όπως κι ο Ολυμπιακός, πρέπει να θυμάται τι έγινε στην περσινή του πορεία, όταν με κάποια Μποέμιανς έχασε 2-1
στην Ιρλανδία και στην Τούμπα είδε…
αστεράκια όταν στις καθυστερήσεις οι Ιρλανδοί έχασαν ευκαιρία σε κενό τέρμα. Κι
όχι μόνο αυτό, αλλά απέκλεισε τη Ριέκα με
αυτογκόλ στο 94. Προφανώς και κρύβουν
«παγίδες» τέτοια παιχνίδια, όπου η βεβαι-

Ολυμπιακός - Μακάμπι
Χάιφα στο Champions
League, ΠΑΟΚ - Λέφσκι
Σόφιας και Άρης - Γκόμελ
στο Conference

ότητα φέρνει χαλαρότητα. Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ο ΠΑΟΚ κοστίζει 55
εκατ. ευρώ και η Λέφσκι 11,7 εκατ. ευρώ.
Για τον Άρη, ενδεχομένως και για τον
υπόλοιπο κόσμο του ποδοσφαίρου, η
ομάδα Γκόμελ είναι παντελώς άγνωστη.
Άντε, για τους λάτρεις της… Λίβερπουλ
να θυμούνται ότι έπαιξε με την ομάδα από
τη Λευκορωσία για το Europa League το
2012. Προκρίθηκαν οι Άγγλοι με δύο νίκες, 1-0 στην ομώνυμη πόλη της Λευκο-

ρωσίας, 3-0 στο «Άνφιλντ». Όταν, όμως, ο
Άρης κληρώθηκε πρόπερσι με κάποια Κόλος Κοβαλίβκα, όλοι χλεύασαν στο άκουσμα του ονόματος. Αποτέλεσμα; Η ουκρανική ομάδα πέταξε έξω τους «κίτρινους», κερδίζοντας 2-1 στο «Κλεάνθης
Βικελίδης». Και μετά, χλεύασαν τον Άρη.
Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ο Άρης
κοστίζει 23,7 εκατ. ευρώ και η Γκόμελ
3,4 εκατ. ευρώ.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 19 ή 20 Ιουλίου το πρώτο ματς στο Ισραήλ και στο Φάληρο τον επαναληπτικό μία εβδομάδα αργότερα. ΠΑΟΚ και Άρης στις 21 Ιουλίου εντός και μία εβδομάδα μετά, εκτός.

Γκόμελ: Πολύ κοντά
στον πόλεμο και στο Τσερνόμπιλ
Ο Άρης κληρώθηκε με την Γκόμελ από
τη Λευκορωσία στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Θα πρέπει να
υπολογίζει μήπως τον τρόπο που θα φτά-

σει στην πόλη αυτή; Ή, ακόμα χειρότερα,
μήπως η πόλη αυτή έχει έναν βαθμό επικινδυνότητας, καθότι βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα ουκρανικά και τα
ρωσικά σύνορα; Το σίγουρο είναι ότι η
ΠΑΕ Άρης θα ζητήσει εγγυήσεις από την
UEFA για να κάνει αυτό το ταξίδι σε μία περιοχή πολύ κοντά στη διακεκαυμένη ζώνη.
Το Γκόμελ, πόλη περίπου μισού εκατομμυρίου κατοίκων, υπήρξε και μέρος του ουκρανικού κράτους το 1918 και έναν χρόνο
αργότερα καταλήφθηκε από τον Κόκκινο
Στρατό. Υπήρξε καταφύγιο των Εβραίων
που κατέφυγαν εκεί από τη Ρωσία, σχεδόν
το μισό του πληθυσμού, αλλά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί τούς έστειλαν
στα κρεματόρια. Επίσης βρίσκεται πολύ
κοντά στο Τσερνόμπιλ. Το 1986, με το πυρηνικό δυστύχημα, η Γκόμελ ερήμωσε,
έφυγαν οι κάτοικοι αφού η περιοχή είχε
γεμίσει ραδιενέργεια. Άρχισε να κατοικείται και πάλι μετά το 2000.

ΓΝΩΜΕΣ
«Eleveate»,
θεσμός πολιτισμού
ρέθηκα πριν από μερικές μέρες στη
Θεσσαλονίκη ως επίτιμος καλεσμένος στην εκδήλωση «Elevate Fashion Show 2022», που φιλοξενήθηκε στο κοσμοπολίτικο Café - Bar Restaurant REMVI
στην Καλαμαριά και πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν μια ωραία γιορτή, μια λαμπρή
εκδήλωση, πλημμυρισμένη από το κέφι και
την αγάπη της διοργανώτριας Ελίνας ΠαπάΕλευθεριάδου και είχε βασικό θέμα της την
ομορφιά και την αλληλεγγύη.
Η παρουσία 1.000 και πλέον ατόμων ήταν
συγκλονιστική. Η οργάνωση μοναδική. Οι
συμμετοχές εκλεκτές.
Παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο δήμαρχος
Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου, ο αντιδήμαρχος Άγγελος Χαριστέας,
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και πλήθος επωνύμων από τη Βόρεια Ελλάδα έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά
που, όπως κάθε χρόνο
Γράφει ο
και σε κάθε διοργάνωση
Γιώργος
του «Elevate Fashion
Τσούκαλης
Show», συνδυάστηκε
με βράβευση σημαντικών προσωπικοτήτων για το κοινωνικό τους
έργο. Τιμήθηκαν πολλοί υπέροχοι άνθρωποι
και ανάμεσά τους είχα την τιμή και τη χαρά να
είμαι κι εγώ. Βραβεύτηκα ως διευθυντής πολιτιστικής κληρονομιάς στον όμιλο International Αction Αrt για τον 30χρονο αγώνα μου
κατά της αρχαιοκαπηλίας, ο οποίος συνδυάζεται με την επιστροφή 16.537 αρχαιοτήτων
στην Πολιτεία. Ομολογώ ότι ήμουν συγκινημένος όταν παρέλαβα το βραβείο μου από τον
αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Νίκο Ζεϊμπέκη
και από την Έλενα Παπά-Ελευθεριάδου. Μου
δόθηκε η ευκαιρία να τονίσω ότι η εκδήλωση
αυτή, που έγινε πλέον θεσμός, συνδυάζει
άψογα τη μόδα, την τέχνη και τον πολιτισμό
και μου έδωσε την ευκαιρία να απευθύνω δημοσίως μια ιδιαίτερη πρόταση προς κάθε αρμόδιο. Η όλη ιδέα αφορά στο να μεταφερθεί
το υπουργείο Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη,
διότι η «νύμφη του Βορρά» είναι μία πόλη που
δικαιούται μια ανάλογη εξαίρεση και να έχει
ένα τέτοιο υπουργείο εκεί.
Στην εκδήλωση αυτή έζησα μια περίεργη
χαρμολύπη. Μια περιπέτεια υγείας με καθήλωσε και με ταρακούνησε για τα καλά, αλλά
τέλος καλό όλα καλά. Βγαίνοντας γερός και
δυνατός από την περιπέτειά μου αυτή, συνειδητοποίησα για μια ακόμη φορά πως ό,τι δεν
μας σκοτώνει μας δυναμώνει. Τα καλύτερα
έρχονται.

Β
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Τα λέει έξω από τα δόντια ο ναύαρχος
ελικά, οι Τούρκοι έχουν
ξεφύγει! Εκτοξεύουν καθημερινά νέες εξωπραγματικές απειλές κατά της Ελλάδος και του πρωθυπουργού.
Μάλιστα, οι απειλές κατά του
Κυριάκου Μητσοτάκη παίρνουν
διαστάσεις οπαδικές! Ενίοτε γίνονται τρομοκρατικές και τραμπούκικες! Είναι γεγονός πως ο
Ταγίπ Ερντογάν, από τη στιγμή
που ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο
Μπάιντεν και μίλησε στο Κογκρέσο, έχασε τη γη κάτω από τα
πόδια του και του «γύρισε το μάτι»! Όταν δε ο Έλληνας πρωθυπουργός, που δεν απαντά στις
ύβρεις, αλλά με ντοκουμέντα
και στοιχεία, ενημερώνει τους
διεθνείς οργανισμούς, την Ενωμένη Ευρώπη, τη Γαλλία, τη Γερμανία και γενικά τους πάντες, ο
Ερντογάν γίνεται στην κυριολεξία…Τούρκος! Απείλησε και με
νέες γεωτρήσεις με το… τέταρτο γεωτρύπανο κάπου στη Μεσόγειο σε δυο μήνες!
Μετά τον Ερντογάν, τον Ακάρ
και τον Νταβούτογλου, ο οποίος
μας… έστειλε τις απειλές του
από τα Κατεχόμενα της Κύπρου,
τη σκυτάλη πήρε ο τουρκικός
Τύπος, ο οποίος «περνά γενιές

Τ
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Γιώργος
Κοντονής

14» όχι μόνο τον πρωθυπουργό
και τους πολιτικούς, αλλά και
όλους εκείνους που απαντούν
στις απειλές τους. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα «Χουριέτ» αναφέρεται σε «προκλητικές», όπως
τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του
απόστρατου ναυάρχου Ιωάννη
Εγκολφόπουλου, ο οποίος είπε:
«Αν ρίξουμε τρεις πυραύλους
από τη Λάρισα, θα χτυπήσουμε
τις γέφυρες στον Βόσπορο». Η
δήλωση αυτή του άξιου ναυάρχου έκανε τους Τούρκους να φοβούνται και να… ψάχνονται! Η
εφημερίδα στο άρθρο της αναφέρει πως «ο απόστρατος αντιναύαρχος Γιάννης Εγολφόπουλος, ο οποίος δεν μπόρεσε να
ξεπεράσει το τραύμα της «κρίσης Καρντάκ (Ίμια)» του 1996
στο Αιγαίο, είπε ότι τα ελληνικά
πολεμικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν την
Κωνσταντινούπολη. Ο Εγκολφόπουλος ήταν κυβερνήτης του πολεμικού πλοίου «Αδρίας» στο Αιγαίο κατά την κρίση των Ιμίων».
Έχω τη χαρά να γνωρίζω καλά
τον ναύαρχο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, που έχει γράψει τη δική
του ξεχωριστή ιστορία στο Πολεμικό μας Ναυτικό. Έτσι, είμαι σε
θέση να ξέρω τη μεγάλη αγάπη

του για την Ελλάδα και τη θάλασσα. Είναι
αλήθεια πως ο ναύαρχος είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής. Λέει μάλιστα τα
πράγματα με το όνομά τους, χωρίς φόβο
και πάθος. Πρόσφατα, στη ραδιοφωνική
εκπομπή μου «πρόσωπο με πρόσωπο»
από τον Ellada 94,3 FM, αναφερόμενος
στα τουρκικά υποβρύχια που έκαναν…
κατασκοπεία στα ελληνικά νησιά, μου
διηγήθηκε ένα περιστατικό που έκανε εντύπωση στους ακροατές. «Βρισκόμασταν
κάπου, εκεί κοντά στα Καστελλόριζο.
Γνωρίζαμε πως εκεί ήταν “κρυμμένο“
ένα υποβρύχιο της Τουρκίας που δεν
μπορούσε να κάνει ούτε μπρος ούτε πίσω, αλλά ούτε και να αναδυθεί. Είχαν περάσει δυο ημέρες. Ξέραμε πως ο αέρας
για τη ζωή των ναυτών και του κυβερνήτη
ήταν ελάχιστος. Τελείωνε! Έτσι, την τρίτη
ημέρα και πριν τα πράγματα φθάσουν
στο τελευταίο στάδιο και κινδυνέψει η
ζωή του πληρώματος το αφήσαμε να
αναδυθεί και να αποχωρήσει για την
Τουρκία! Αργότερα έμαθα πως ο Τούρκος κυβερνήτης μάς ευχαρίστησε δημόσια γιατί τους σώσαμε από βέβαιο και
τραγικό θάνατο»!
Ο ναύαρχος, που οι Τούρκοι θεωρούν
προκλητικό, τόνισε ακόμη ότι «από το
2019 έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα
για τον Ελληνικό Στρατό. Τώρα έχουμε
την υπεροχή των όπλων. Δεν φοβόμαστε
τους Τούρκους».

Παράνομα αποδεικτικά μέσα και προσωπικά δεδομένα
διαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται
πολύ συχνά στα πλαίσια ενός ποινικού δικαστηρίου,
αποτελεί το εάν και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα βάσει
των οποίων αποδεικνύεται είτε ότι ο κατηγορούμενος είναι
ένοχος είτε ότι είναι αθώος, έχουν όμως ληφθεί με παράνομο τρόπο και επομένως παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα.
Στη χώρα μας κυριαρχεί η θεωρία της στάθμισης, που
δέχεται ότι τα παράνομα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να απονεμηθεί δικαιοσύνη και για να
προστατευτούν συνταγματικά υπέρτερα έννομα αγαθά
(λ.χ. η ανθρώπινη ζωή) σε σχέση με αυτά που προσβάλλονται (π.χ. το απόρρητο των ιδιωτικών συνομιλιών).
Βάσει του άρθρου 19, παρ. 3 του Συντάγματος, απαγορεύεται η χρήση των αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται είναι:
1) Εάν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για κακουργήματα που απειλούνται με ποινή ισόβιας καθείρξεως και
έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου που αιτιολογεί τους λόγους που επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη το παράνομο αποδεικτικό μέσο για την κήρυξη της ενοχής ή για επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο (Ολ. ΑΠ 1/2001, ΑΠ
711/2011).
2) Για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που
δεν μπορεί να διαφυλαχτεί με κανέναν άλλον τρόπο.
3) Βάσει της αρχής της αναλογικότητας υπέρ του κατηγορουμένου, όταν τα παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα
αποτελούν το μόνο προτεινόμενο από τον κατηγορούμενο
μέσο που μπορεί να επικαλεστεί έτσι ώστε να αποδείξει την
αθωότητά του (ΑΠ 653/2013, ΑΠ 840/2011). Όσον αφο-
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Τζίνα
Αλεξάκη

Δικηγόρος Αθηνών

ρά την καταγραφή των προφορικών, τηλεφωνικών συνομιλιών και μαγνητοταινιών, δεν είναι παράνομη α) εάν έχει προηγηθεί άρση του απορρήτου των συνομιλιών, κάτι το οποίο γίνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα Εφετών, εφόσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, β) αν αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή
όπου έγινε νόμιμα άρση απορρήτου (ΑΠ 1046/2006), γ) αν
αφορούν δημόσιες πράξεις που έχουν καταγραφεί κατά την
εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών της διοίκησης ενός ιδρύματος ή ΙΝ ως ΝΠΙΔ, δ) αν αφορούν τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας και όχι το περιεχόμενο, ε) αν
έχει γίνει με συναίνεση του συμμετέχοντος στην επικοινωνία.
Το ΕΔΔΑ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ που έχει υπερνομοθετική
ισχύ (αρ. 28, παρ. 1 Συντ.) αναγνωρίζει στον κατηγορούμενο
το δικαίωμα για δίκαιη δίκη και εξετάζει εάν η δίκη είναι δίκαιη στο σύνολό της.
Με το άρθρο 65 του Ν. 4356/2015, αν πρόκειται για κακουργήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή εισαγγελέα Διαφθοράς (κυρίως φορολογικά ή οικονομικά εγκλήματα), επιτρέπεται η αξιοποίηση
των μέσων αυτών, αρκεί η βλάβη που επήλθε από την αξιοποίηση του μέσου να είναι κατώτερη της βλάβης που επέφερε η αποδεικνυόμενη πράξη, να αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό μέσο για την ανεύρεση της αλήθειας και να μην προσβάλλεται η ανθρώπινη αξία.
Άν η χρήση τους αποτελεί το μοναδικό, αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου (αφού ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα υπεράσπισής του ενώπιον του Δικαστηρίου άρθρο 20 ΠΚ), σε τέτοιον
βαθμό που η μη αξιοποίησή του συνεπάγεται σοβαρή προσβολή των ατομικών δικαιωμάτων και προσβολή της ανθρώπινης αξίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

Η τέταρτη δόση της Εφορίας τον Σεπτέμβριο μαζί
με την τέταρτη δόση εμβολίου. Τυχαίο;…

Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Q

Πολυκοσμία τον τελευταίο καιρό
στη Βουλή, το καφενείο της οποίας
είχε καιρό να δει τόσους βουλευτές. Τα
«πηγαδάκια» πολλά και το προσφιλές
θέμα συζήτησης οι… εκλογές. Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, μαζί με βουλευτές της αντιπολίτευσης σε
ένα πράγμα συμφωνούν. Ότι, παρότι ο
πρωθυπουργός μιλά για εκλογές την
άνοιξη του 2023, δύσκολα αυτές αποφεύγονται το φθινόπωρο. Ορισμένοι
μάλιστα προβλέπουν ότι θα στηθούν οι
κάλπες στις 16 Οκτωβρίου.

Q

Δημοσιογράφος μάλιστα ρώτησε τον διερχόμενο (από το καφενείο της Βουλής) υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη εάν είχε
κάποια πληροφόρηση, «αφού είσαι
κοντά στον πρωθυπουργό», για
εκλογές τον Οκτώβριο. Η απάντηση;
«Ο πρωθυπουργός προγραμματίζει
Υπουργικό Συμβούλιο την 21η Ιουνίου, ένα άλλο τον Ιούλιο και ίσως ένα
άλλο, το πιθανότερο αμέσως μετά
τον Δεκαπενταύγουστο…». Να εννοούσε κάτι με αυτό το «αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο;».

Q

Υλοποιώντας απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξέδωσε
απόφαση με την
οποία οι Βρετανοί
καλλιτέχνες θα
μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και να κάνουν τις συναυλίες τους στην καλοκαιρινή σεζόν.

Q

Όχι, ο υπουργός δεν εγκατέλειψε την πάγια αρχή περί αμοιβαιότητας σε αυτά τα θέματα, αλλά
υλοποίησε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για να έλθουν
στην Αθήνα o Alice Cooper, η Debora Mayers και πολλοί άλλοι τους
οποίους θα απολαύσουν όσοι πάνε
στη συναυλία. Πάντως οι (φίλοι
μας) οι Βρετανοί δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση βίζας για τους
Έλληνες καθηγητές για να διδάξουν
ελληνικά στα σχολεία της Μεγάλης
Βρετανίας… Είδατε το Brexit;

ΦΩ.Σ

i-kyr

Όλα θα κριθούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο
πορεί να επιμένει ο πρωθυπουργός στη διαβεβαίωση
ότι «οι κάλπες θα στηθούν
στην ώρα τους, την άνοιξη του επόμενου έτους», ωστόσο μία εξήγηση που
έδωσε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα κάθε άλλο παρά κλείνει τις πόρτες
προς τις πρόωρες εκλογές. Τι ήταν αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης; «Είναι
πολύ σημαντικό –επειδή έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά 12 μήνες μέχρι τις
εκλογές– να μην εγκλωβιστεί η χώρα
σε μία αφόρητη τοξικότητα και σε έναν
πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα γίνεται
με κραυγές, με κατηγορίες, χωρίς
προγραμματικές θέσεις, που το μόνο
το οποίο θα πετύχει, τελικά, θα είναι
να αποξενώσει τον πολίτη». Με αυτή
του την αναφορά ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να επισημάνει το αποτέλεσμα
μιας παρατεταμένης εκλογολογίας, με
την αντιπολίτευση να κραδαίνει το αίτημα για εκλογές και τους υπουργούς
να κατεβάζουν τα μολύβια – εξέλιξη
που ο ίδιος δεσμεύεται, όπως εξήγησε, ότι θα αναχαιτίσει. Θα έχει όμως ο
πρωθυπουργός λόγους να αποφασίσει
πρόωρες κάλπες το φθινόπωρο; Με
την τουρκική επιθετικότητα να χτυπάει
κόκκινο, τις συνέπειες του πολέμου
ορατές πια από τον καθένα, τις πληθωριστικές πιέσεις ισχυρές και επίμονες
και την πολιτική σταθερότητα αμφι-

Μ

Ο πρωθυπουργός προφανώς
δεν έχει από τώρα λάβει τις
αποφάσεις του. Θέλει να δει
πώς θα πάει το καλοκαίρι,
πόση πίεση θα δεχθεί από
πιθανές και αναμενόμενες
πυρκαγιές, αν ο τουρισμός
θα αμβλύνει τις οικονομικές
συνέπειες του ρωσοουκρανικού πολέμου, και
βεβαίως να ζυγίσει
και να αξιολογήσει
τα τουρκικά σχέδια
σβητούμενη, οι αβεβαιότητες θεριεύουν επιβάλλοντας, αν μη τι άλλο, ταχεία εκκαθάριση της εκλογικής εκκρεμότητας και εξάλειψη τουλάχιστον του
πολιτικού ρίσκου. Το σοβαρότερο
ερώτημα που ωστόσο τίθεται είναι κατά πόσον στις παρούσες δύσκολες
συνθήκες η χώρα μας μπορεί να αντέξει μια μακρόσυρτη, διάρκειας δώδεκα μηνών, εντόνως πολωτική προεκλογική μάχη;
Ο πρωθυπουργός προφανώς δεν
έχει από τώρα λάβει τις αποφάσεις
του. Θέλει να δει πώς θα πάει το καλοκαίρι, πόση πίεση θα δεχθεί από πιθανές και αναμενόμενες πυρκαγιές, αν ο
τουρισμός θα αμβλύνει τις οικονομι-

κές συνέπειες του ρωσο-ουκρανικού
πολέμου, και βεβαίως να ζυγίσει και
να αξιολογήσει τα τουρκικά σχέδια.
Ταυτόχρονα θα λάβει υπ’ όψιν και τις
δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα των
οποίων βεβαιώνουν ότι, έπειτα από
τρία χρόνια διακυβέρνησης σε συνθήκες επάλληλων κρίσεων, η ΝΔ μπορεί
να φθείρεται, αλλά σίγουρα δεν αποδομείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επωφελείται
από την όποια κυβερνητική φθορά, ούτε το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διατηρεί τη δημοσκοπική
δυναμική που αρχικώς έφερε η εκλογή του νέου προέδρου. Κατά συνέπεια, ο κ. Μητσοτάκης έχει κάποια περιθώρια αναμονής. Όλα θα κριθούν
στα τέλη του καλοκαιριού και συγκεκριμένα αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Τότε θα αξιολογηθούν οι συνθήκες, θα μετρηθούν τα αποτελέσματα, θα αποτιμηθούν οι πολιτικοί κίνδυνοι μιας παρατεταμένης προεκλογικής
περιόδου και θα στηθεί «κάλπη» στο
Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ψηφίσουν για τη μία ή την άλλη κρίσιμη
επιλογή. Ο πρωθυπουργός, η «ψήφος»
του οποίου θα είναι η καθοριστική, αν
ξεπεράσει τις όποιες αναστολές, θα
επιχειρήσει το οκτωβριανό άλμα, προκειμένου να εξασφαλίσει, δεδομένης
και της απλής αναλογικής, την πολιτική σταθερότητα.

Είπε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, Γ.Γ. του ΝΑΤΟ:

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι μερικές φορές υπάρχουν
έντονες διαφωνίες μεταξύ των χωρών-μελών μας (Ελλάδας - Τουρκίας).
Όταν «βαφτίζεις» τις τουρκικές προκλήσεις «διαφορές»…

