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Τ
ην ώρα που στην Ελλάδα ασχολούμαστε
με το κινητό του προέδρου Νίκου και με
την εναλλαγή της εξουσίας που δεν είναι
αρκετή για τον άλλο πρόεδρο, τον Αλέξη,

σε παγκόσμιο επίπεδο συντελούνται συνταρακτικές
αναταράξεις με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο για
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης
του ΟΗΕ, ένας αριθμός-ρεκόρ 49 εκατομμυρίων αν-
θρώπων σε 46 χώρες μπορεί να έρθει αντιμέτωπος
με λιμό ή «συνθήκες που μοιάζουν με λιμό» εν μέσω
της επισιτιστικής κρίσης. Οι χώρες που έχουν πληγεί
περισσότερο αυτήν τη στιγμή είναι η Αιθιοπία, η Νι-
γηρία, το Νότιο Σουδάν, το Αφγανιστάν, η Σομαλία
και η Υεμένη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο στόχος των Ηνω-

μένων Εθνών για εξάλειψη της πείνας μέχρι το τέλος
της δεκαετίας όχι μόνο απομακρύνεται αλλά πάει
περίπατο. 

Ξηρασία πλήττει το Κέρας της Αφρικής, με περί-
που 26 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν
ελλείψεις τροφίμων στην Κένυα, την Αιθιοπία και τη
Σομαλία τους επόμενους έξι μήνες. Περισσότερα
από 7 εκατομμύρια ζώα έχουν ήδη αφανιστεί. Σε
ολόκληρη την Ανατολική Αφρική περίπου 50 εκα-
τομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με επισιτιστι-
κή ανασφάλεια. Μιλάμε για κόλαση επί Γης. Αυτή εί-
ναι η μεγάλη κρίση για την οποία κανείς δεν μιλάει
και για την οποία κανείς δεν φαίνεται να έχει κάποιο
σχέδιο προκειμένου η χώρα μας να οχυρωθεί έναντι
αυτών των απειλών που σε λίγο θα γίνουν εφιάλτης. 

Η συμφωνία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ για τη με-
ταφορά ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θά-
λασσας φαίνεται να μην είναι αρκετή για να ανακου-
φίσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που δυσκο-
λεύονται να τραφούν στην Αφρική, την Ασία και τη
Μέση Ανατολή. Και μην έχετε την παραμικρή αμφι-
βολία ότι οι κρίσεις κάνουν κύκλους στην υφήλιο και
μεταφέρονται από ήπειρο σε ήπειρο και από χώρα
σε χώρα. Όταν το πρόβλημα θα μπει κάτω από την
πόρτα μας, δυστυχώς θα είναι αργά για δάκρυα…
Εμείς θα ασχολούμαστε με την εξεταστική επιτροπή
για τις παρακολουθήσεις και με διάφορα άλλα πολι-
τικά ανέκδοτα και ευτράπελα. Άλλωστε, από πολιτι-
κά ανέκδοτα σε αυτό τον τόπο έχουμε μπόλικα, δεν
θα πεινάσουμε ποτέ από τέτοια... 
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Επισιτιστική κρίση: Oι αριθμοί
που τρομάζουν...

Εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το κινητό
του προέδρου Νίκου και με την «εναλλαγή 

στην εξουσία» του προέδρου Αλέξη



Η
υπόθεση της παρακολούθη-
σης του κινητού του Νίκου Αν-
δρουλάκη, σε συνδυασμό με
το πολιτικό κλίμα που έχει δια-

μορφωθεί, έχει αλλάξει τις ισορροπίες
στον χώρο του παραδοσιακού Κέντρου. Το
ΠΑΣΟΚ δείχνει να απομακρύνεται από τη
ΝΔ και να κατευθύνεται προς τον χώρο του
ΣΥΡΙΖΑ, αν και στη Χαριλάου Τρικούπη δια-
ψεύδουν τα σενάρια περί σύμπλευσης με
τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός,
καθώς με το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί
με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δύσκολα θα
υπάρξει μετεκλογική συνεργασία μεταξύ
των δύο κομμάτων. Ο πολιτικός χρόνος
μπορεί να είναι τεράστιος στην περίπτωση
που οι κάλπες στηθούν στο τέλος της τε-
τραετίας, όμως το γυαλί έχει «ραγίσει» και
κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να ξανα-
κολλήσει. Άλλωστε, το δυνατό χαρτί της ΝΔ
είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος
εξακολουθεί να έχει ισχυρά ερείσματα
στον χώρο του Κέντρου παρά την εκλογή
του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παρά τη σφοδρή επίθεση από το ΠΑΣΟΚ,
η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη στρατηγική
των ήπιων τόνων, αναλαμβάνοντας συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες ώστε να μην επα-
ναληφθούν ανάλογα περιστατικά, ακολου-

θώντας τη θεσμική οδό απέναντι στα ερω-
τήματα που θέτει η αντιπολίτευση. Παράλ-
ληλα όμως αναμένει και τις προτάσεις των
κομμάτων της αντιπολίτευσης, τις οποίες,
όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, είναι πρό-
θυμος να συζητήσει. 

Στο Μαξίμου πάντως έχουν ξεκαθαρίσει
πως δεν πρόκειται να μπουν σε μια άγονη

αντιπαράθεση εμπρηστικών δηλώσεων για
ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Τελείως δια-
φορετική είναι η στάση που κρατά η κυβέρ-
νηση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βλέπει
τον Αλέξη Τσίπρα να επιχειρεί να εκμεταλ-
λευτεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με
το ζήτημα των παρακολουθήσεων, όπως
και την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη

από τη Βουλή. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο
λόγος που ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ζήτησε προ ημερησίας συζήτη-
ση στη Βουλή, ενώ γνώριζε ότι για το επίμα-
χο θέμα θα υπάρξουν τοποθετήσεις και των
πολιτικών αρχηγών για τη σύσταση Εξετα-
στικής Επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑ-
ΣΟΚ και έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. 

Τρίτες κάλπες;
Με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο

πολιτικό σκηνικό «γαλάζιοι» βουλευτές
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να οδηγη-
θεί η χώρα σε τρεις εκλογικές αναμετρή-
σεις προκειμένου να υπάρξει πολιτική στα-
θερότητα, που είναι και το ζητούμενο. Πολ-
λά θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις του
Σεπτεμβρίου, καθώς θα αποτυπωθεί το πο-
λιτικό κόστος από την υπόθεση των παρα-
κολουθήσεων, ωστόσο στις μετρήσεις θα
προσμετρηθούν και οι εξαγγελίες του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στις οποίες το
Μαξίμου θα ρίξει το μεγαλύτερο βάρος το
επόμενο διάστημα. Άλλωστε, το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολί-
τες δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, με τον
χειμώνα που έρχεται να χαρακτηρίζεται
ιδιαιτέρως δύσκολος και αβέβαιος.  
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος, μιλώντας στην Τελετή Μνήμης των 317 Μαρτύ-
ρων Ηρώων του Κομμένου, θυμάτων της ναζιστικής θη-
ριωδίας κατά την εγκληματική επιδρομή της 16ης Αυγού-
στου 1943, σκέφτηκε όλως τυχαίως να κάνει μια παρέμ-
βαση επί του ζητήματος των παρακολουθήσεων, η οποία
προκάλεσε πολιτικό σεισμό. 

Ο κ. Παυλόπουλος είπε λοιπόν ότι «η πολιτική ευθύνη
είναι αντικειμενική» και πως «δεν νοείται η μετάθεσή της
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλους». «Η πολιτική ευθύνη
εκείνων, οι οποίοι ασκούν την εξουσία που τους έχει
ανατεθεί με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία, είναι εκ φύσεως
και εξ ορισμού αντικειμενική. Άρα οι φορείς της εξου-
σίας αυτής πρέπει να αναλαμβάνουν στο ακέραιο την πο-
λιτική ευθύνη που τους αναλογεί, ενώ δεν νοείται η μετά-
θεσή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλους», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Παυλόπουλος.

Θα μου πείτε στη χώρα των «λωτοφάγων» ο καθένας
μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μέχρι και αυτοί που τον «μαύ-
ρο» Δεκέμβριο του 2008, τότε που δολοφονήθηκε ο Αλέ-

ξης Γρηγορόπουλος και κάηκε η Αθήνα από τους μπαχα-
λάκηδες, κάθονταν με σταυρωμένα τα χέρια για να μη
χάσουν την καρέκλα τους και δεν ανέλαβαν καμία απο-
λύτως πολιτική ευθύνη. 

Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που το 2007 συντόνιζαν τις επι-
χειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Πε-
λοπόννησο -οι οποίες κρίνοντας εκ του αποτελέσματος
δεν πήγαν καλά-, αφού χάθηκαν 63 άνθρωποι και κάη-
καν χιλιάδες σπίτια. Και πάλι δεν ανέλαβαν καμία πολιτι-
κή ευθύνη. 

Μήπως ο αξιότιμος τέως Πρόεδρος θυμάται ποιος ήταν
υπουργός Εσωτερικών εκείνα τα χρόνια; Ποιος πήρε
στον λαιμό του τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαν-
λή; Ποιος ήταν αργότερα προνομιακός συνομιλητής και
πολιτικός μέντορας του Αλέξη Τσίπρα που κόντεψε να
βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη; Λησμονεί ότι κατά το
διάστημα της Προεδρίας του και της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ καθοδηγούσε μαζί με τον φίλο του τον Μίμη (που
ξέρει καλά την ΕΥΠ) τον Τσίπρα και τα εξαπτέρυγά του;
Τότε η πολιτική ευθύνη ήταν κουρελόχαρτο για τον τέως

«ηχηρό» Πρόεδρο. «Αρχή άνδρα δείκνυσι» - παντού και
πάντα… Και οι μεγάλοι ηγέτες είναι εδώ για να ενώνουν
και όχι να διχάζουν.

Ο κ. Προκόπιος δεν είχε ποτέ αυτό το προνόμιο, ούτε
όταν χαστούκιζαν μπροστά του γυναίκα βουλευτή του ελ-
ληνικού έθνους. Και εκεί μικρός ήταν... λίγος.

Ο κύριος Προκόπης ο «λωτοφάγος»

Με το βλέμμα στον μεσαίο
χώρο ο Μητσοτάκης
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Ο
ι ειδήσεις και οι ανεπιβεβαί-
ωτες πληροφορίες που διακι-
νούνται τις τελευταίες μέρες
σχετικά με τους εγκλωβισμέ-

νους μετανάστες στον Έβρο θυμίζουν τη
μαύρη τουρκική προπαγάνδα στον Έβρο το
2020, όταν Έλληνες και ξένοι δημοσιογρά-
φοι διακινούσαν ψευδείς ειδήσεις ότι οι
Έλληνες αστυνομικοί δολοφονούσαν εν
ψυχρώ ταλαιπωρημένους πρόσφυγες. 

Ανάλογη άθλια προπαγάνδα διακινείται
και τις τελευταίες μέρες, η οποία μάλιστα
υιοθετήθηκε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
τα οποία έκαναν λόγο για νεκρά παιδιά από
τσιμπήματα σκορπιών σε ελληνικό έδαφος
και για αδιαφορία της κυβέρνησης να σώ-
σει 38 μετανάστες, οι οποίοι κινδύνευαν
εγκλωβισμένοι σε νησίδα επί της ελληνι-
κής επικράτειας. Μόνο που, όπως αποδεί-
χτηκε, τα περισσότερα από όσα διακινήθη-
καν ήταν απολύτως ψευδή και είχαν μόνο
στόχο τη δημιουργία συνθηκών αποσταθε-
ροποίησης και πολιτικής ανωμαλίας. Οι
διακινητές των ψευδών ειδήσεων έλεγαν
ότι οι μετανάστες ήταν εγκλωβισμένοι για
πολλές μέρες επί ελληνικού εδάφους και
ότι τόσο ο στρατός όσο και η αστυνομία
αδιαφορούσαν για τη διάσωσή τους. 

Πολιτική εργαλειοποίηση
Όπως τελικά αποδείχτηκε, μπήκαν σε ελ-

ληνικό έδαφος μόλις το βράδυ της Δευτέρας
και οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας έσπευ-
σαν αμέσως να τους περιθάλψουν. Μάλιστα,
οι διάφοροι ακτιβιστές των ΜΚΟ και τα τρολ
της Κουμουνδούρου γέμισαν με αναρτήσεις
τα social media γράφοντας ότι ένα παιδάκι
έχασε τη ζωή του από τσίμπημα σκορπιού
και πως άλλο ένα ήταν σε πολύ επικίνδυνη
κατάσταση πάλι από σκορπιό. Το όλο ζήτημα

εργαλειοποιήθηκε πολιτικά με βολές κατά
της ελληνικής κυβέρνησης, που δήθεν δεν
ήθελε να σώσει τους μετανάστες. Μιλάμε για
ουρανομήκεις αθλιότητες που έγιναν viral
χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα, χωρίς
κανέναν να επικαλείται μια σοβαρή πηγή
όλων αυτών των «ειδήσεων». Τα παραπάνω,
όπως αποδείχτηκε, ήταν παντελώς ανυπό-
στατα, διότι οι μετανάστες ήταν για πολλές
ώρες σε τουρκικό και όχι σε ελληνικό έδα-
φος. Παρ’ όλα αυτά, αρκετά στελέχη και βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ (ο Χρήστος Σπίρτζης, η
Ράνια Σβίγκου, ο Νίκος Φίλης και η Θεοδώρα
Τζάκρη μεταξύ άλλων) εκμεταλλεύτηκαν τον
πόνο και την αγωνία αυτών των ανθρώπων
με «μνημόσυνα» των παιδιών στο Twitter και
στο Facebook, ενώ ήταν βέβαιοι ότι το παιδί
πέθανε σε ελληνικό έδαφος.

Το χρονικό του ψεύδους
Ποια είναι η αλήθεια; Στις 15/8 έγιναν

αναρτήσεις από διάφορα άτομα σε social
media πως η ομάδα των άτυπων μετανα-
στών φερόταν να είναι επί μία εβδομάδα
εγκλωβισμένη σε νησίδα του Έβρου που
βρίσκεται -υποτίθεται- εντός της ελληνικής
επικράτειας. Μόνο που τα άτομα αυτά είχαν
μετακινηθεί από περιοχή εκτός των ελληνι-
κών συνόρων και βρέθηκαν πριν από λίγες
ώρες σε 100% ελληνικό έδαφος. Διέσχισαν
τον ποταμό και βρέθηκαν στις όχθες της ελ-
ληνικής πλευράς. Από τα ίχνη των metada-
ta των κινητών τους, όπως προέκυπτε από
τις συγκεκριμένες παραπλανητικές αναρ-
τήσεις, φαινόταν πως βρισκόταν στις ελλη-
νικές όχθες και κατευθύνονται προς τα βό-
ρεια, πράγμα απολύτως ψευδές, αφού αμέ-
σως η ΕΛΑΣ, ο Ελληνικός Στρατός και οι
υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποι-
ήθηκαν για να τους αναζητήσουν στο ση-

μείο. Όμως, η ομάδα των 38 άτυπων μετα-
ναστών βρισκόταν σε απόσταση περί τα 4
χιλιόμετρα νότια, πλησίον του χωριού Λά-
βαρα. Εντοπίστηκαν από drone στις 17.15
μαζί με τη λέμβο που χρησιμοποίησαν για
τη μετακίνησή τους, η οποία δεν γνωρίζου-
με πώς βρέθηκε στην κατοχή τους. Στο ση-
μείο όπου εντοπίστηκαν η βλάστηση είναι
ιδιαίτερα πυκνή και για τον λόγο αυτόν ορ-
γανώθηκε χερσαία επιχείρηση έρευνας.
Στις 18.30 τα άτομα εντοπίστηκαν από αστυ-
νομικούς του ΤΣΦ Διδυμοτείχου. Οι ίδιοι
αργότερα είπαν ότι τους έδωσαν μια βάρκα
κάποιοι Αφγανοί κι έτσι πέρασαν σε ελληνι-
κό έδαφος. Κανείς από τους 38 εντοπισθέν-
τες δεν διέτρεχε κίνδυνο ζωής και απομα-
κρύνθηκαν όλοι από το σημείο με τη βοή-
θεια των αστυνομικών. Κλήθηκε ταυτόχρο-
να σταθμός του ΕΚΑΒ και παρέλαβε προλη-
πτικά μια εγκυμονούσα γυναίκα προκειμέ-
νου να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο
Διδυμοτείχου. 

Τους έστειλε η τουρκική 
στρατοχωροφυλακή

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν το παιδί που
φερόταν να έχει τσιμπηθεί από σκορπιό,
σύμφωνα με αναρτήσεις που έγιναν σε μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορα
άτομα. Κανένα από τα παιδιά που εντοπί-
στηκαν δεν έχρηζε ανάγκης νοσηλείας ή
παροχής πρώτων βοηθειών, ούτε κάποιο
από αυτά είχε συμπτώματα πυρετού και
μεταφέρθηκαν όλα -μαζί με τους γονείς
τους- σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Οι
ίδιοι οι άτυποι μετανάστες κατά την προ-
ανάκριση υποστήριξαν πως ήταν μέρος
μιας μεγαλύτερης ομάδας, συνελήφθησαν
από τις τουρκικές Αρχές και αρνούμενοι να
επιστρέψουν στη Συρία μεταφέρθηκαν σε

κέντρο κράτησης στην Αδριανούπολη,
όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους,
βρίσκονται εκατοντάδες άλλοι μετανάστες.
Πριν από δύο εβδομάδες η στρατοχωρο-
φυλακή της Τουρκίας τούς μετέφερε με μι-
κρά βανάκια μέχρι την τουρκική όχθη του
ποταμού Έβρου. Εκεί βρίσκονταν κάποιοι
αραβόφωνοι -πιθανώς λαθροδιακινητές-,
τους έβαλαν σε φουσκωτές λέμβους και
τους μετέφεραν σε νησίδα του ποταμού.
Από τους ισχυρισμούς τους προκύπτει ότι
η διαδικασία μετακίνησης προς την Ελλάδα
διοργανώνεται και εκτελείται από την
τουρκική στρατοχωροφυλακή. Μάλιστα,
όπως είπαν, δέχτηκαν συμβουλές να επι-
κοινωνήσουν με ΜΚΟ και ανθρωπιστικές
οργανώσεις και έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι
η Ελλάδα θα τους σώσει.

Παρ’ όλα αυτά, τα στελέχη της αντιπολί-
τευσης υιοθέτησαν όλο αυτό το όργιο των
fake news από ακτιβιστές των ΜΚΟ και
διαφόρους ξένους δημοσιογράφους για να
κάνουν σπέκουλα εναντίον του Κυριάκου
Μητσοτάκη. 

Οι διακινητές ψευδών
ειδήσεων εκτέθηκαν μιλώντας
για εγκλωβισμένους
μετανάστες σε ελληνικό
έδαφος, ενώ στην
πραγματικότητα μπήκαν στη
χώρα μας προχθές αργά το
βράδυ και αμέσως οι δυνάμεις
ασφαλείας τούς περίθαλψαν

Όργιο fake
news στον  Έβρο

ΜΑΥΡΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 
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Στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά το φιάσκο της συγκεκριμένης υπό-
θεσης, η οποία αγγίζει τα όρια και συμπλέει με την τουρκι-
κή προπαγάνδα, ότι «η Ελλάδα αφήνει τους μετανάστες να
πεθαίνουν», συνεχίζουν να σπεκουλάρουν το όλο θέμα
καταθέτοντας σχετικές ερωτήσεις. Τέσσερα ερωτήματα
έθεσαν σε κοινή τους δήλωση ο τομεάρχης Εξωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Γιώργος Ψυχο-
γιός, τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής, και η βου-
λευτής του κόμματος Νατάσα Γκαρά στην κυβέρνηση μετά
τον εντοπισμό των μέχρι χθες «ανύπαρκτων» προσφύγων
που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Έβρο. Οι βουλευτές
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτούν την κυβέρνηση:
• Πώς εξηγεί την αιφνίδια «ανακάλυψη» των ανθρώπων
αυτών, όταν η ίδια, μέσω του αρμόδιου υπουργού Ν. Μητα-
ράκη και επίσημων ανακοινώσεων της ΕΛΑΣ, διαβεβαίωνε
ότι δεν είχε εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία στη νησίδα

που ήταν εγκλωβισμένοι και επιτιθόταν με απαράδεκτους
χαρακτηρισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ανέδειξε το θέμα;
• Θα ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τις διαρ-
ροές ότι επρόκειτο για fake news; Ή θα οχυρωθεί πίσω
από δικολαβίες για τις ακριβείς συντεταγμένες στις οποίες
την τάδε ώρα δεν υπήρχαν πρόσφυγες;
• Έχει προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση στον ΟΗΕ ή στην ΕΕ

για να αναδείξει τις τουρκικές ευθύνες για τα γεγονότα των
τελευταίων ημερών ή έχει λόγους να θεωρεί πως καλύτε-
ρα να μην εμπλακούν στο θέμα;
• Θα θέσει επιτέλους ως προτεραιότητα για το νέο Ευρω-
παϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης τις αποφάσεις του Συμ-
φώνου του Μαρακές του ΟΗΕ, που προβλέπουν αναλογική
κατανομή προσφύγων και νόμιμες ασφαλείς διόδους για
να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς ανθρώπινες τραγωδίες,
για τις οποίες έχει ευθύνη και η ΕΕ;

Υπενθυμίζουν δε στην κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της
από τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου App. 35090/22 K.A. v. Greece
και App. 384444/22 B.S. and others v. Greece και την κα-
λούν να μη διασύρει το όνομα της πατρίδας μας και στον
τομέα αυτό, όπως όλες τις προηγούμενες μέρες με το
σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.  

Τα ερωτήματα τριών βουλευτών και η σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο
υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότης Μηταράκης με-
τέβη χθες το πρωί στο ΚΥΤ Φυ-
λακίου στον Έβρο προκειμένου

να ενημερωθεί για την ομάδα μεταναστών
που αφίχθη σε ελληνικό έδαφος καθώς
και για την κατάσταση της υγείας τους. 

Εν τω μεταξύ, ο Νότης Μηταράκης μι-
λώντας στο Οpen τόνισε πως στη συγκε-
κριμένη υπόθεση προς το παρόν υπάρ-
χουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαν-
τήσεις. Όπως είπε ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου, οι ελληνικές Αρχές
ενήργησαν τάχιστα μόλις έγινε αντιληπτό
ότι η ομάδα των μεταναστών πέρασε παρά-
νομα σε ελληνικό έδαφος. 

«Οι άνθρωποι αυτοί ισχυρίζονται ότι βρί-
σκονταν σε νησίδα, ωστόσο, όπως προέκυψε
και από τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, τα
τελευταία 24ωρα δεν βρέθηκαν ίχνη ζωής στα
εν λόγω σημεία. Ωστόσο, στη συνέχεια εντο-
πίστηκαν 4 χλμ. νοτιότερα επί ελληνικού εδά-
φους και έχοντας μαζί τους μια βάρκα που
δεν είχαν τις προηγούμενες μέρες», είπε χα-
ρακτηριστικά. Απαντώντας σε σχετικό ερώτη-
μα σημείωσε ότι θα πρέπει να δοθούν απαν-
τήσεις τις επόμενες μέρες για το μέρος από το
οποίο ξεκίνησαν για να βρεθούν εν συνεχεία
σε ελληνικό έδαφος, όπως το ποιος τους βοή-
θησε αλλά και πώς βρήκαν τη βάρκα. Στη συ-
νέχεια ο κ. Μηταράκης σημείωσε πως θα
ακολουθηθούν οι διαδικασίες, μιας και όλοι
τους δηλώνουν Σύροι και εντάσσονται στη
συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία (θεωρείται
ασφαλής χώρα), η οποία υπεγράφη επί δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο κ. Μηταρά-
κης, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη από αυτήν
τη συμφωνία να τους παράσχει βοήθεια.

Όλοι καλά στην υγεία τους
Ο Νότης Μηταράκης σημείωσε πως εί-

ναι όλοι καλά στην υγεία τους και μια έγ-
κυος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για

προληπτικούς λόγους, ενώ, όπως τόνισε,
«προκύπτει από τις καταθέσεις ότι ένα
παιδί 5 ετών έχασε τη ζωή του σε τουρκικό

έδαφος και αυτό είναι πραγματικά δυσά-
ρεστο. Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισε-
λήνου ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώ-
μα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και
να έρθει να ταφεί με αξιοπρέπεια από την
οικογένειά του». Το δεύτερο πολύ σημαν-
τικό στοιχείο που προκύπτει από τις κατα-
θέσεις τους, όπως εξήγησε ο κ. Μηταρά-
κης, είναι ότι ήρθαν από την τουρκική όχθη
του ποταμού και σπρώχτηκαν προς τη νη-
σίδα από τις τουρκικές Αρχές. Επισήμως
οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν αυτούς
τους μετανάστες εντός Τουρκίας και δεν
τους έδωσαν το δικαίωμα να υποβάλουν
αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως δε-
σμεύεται η Τουρκία να κάνει από το διε-
θνές δίκαιο. 

Αντίθετα, η τουρκική ακτοφυλακή τούς
έφερε στην όχθη του Έβρου και με απειλή
χρήσης βίας τούς πίεσε να έρθουν προς
την Ελλάδα.

Σε έδαφος της Τουρκίας
έχασε 5χρονη τη ζωή της

O Νότης Μηταράκης, ο οποίος
βρέθηκε χθες στον Έβρο για να
διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την
κατάσταση των μεταναστών,
τόνισε πως «ήρθαν από την
τουρκική όχθη του ποταμού 
και σπρώχτηκαν προς τη νησίδα
από τις τουρκικές Αρχές»



Σ
ε πλήρη διαστρέβλωση της ιστο-
ρικής αλήθειας, όπως συνήθως
συμβαίνει εκ μέρους της, προχώ-
ρησε η Τουρκία με αφορμή αυτή

τη φορά την ανάρτηση του υπουργού Εξω-
τερικών της Ελλάδας Νίκου Δένδια στις 14
Αυγούστου για τη θλιβερή επέτειο της
δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο, που οδήγησε στην κατοχή
ενός τμήματος του νησιού.

Η Τουρκία διά αναρτήσεων στο Twitter
του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας
όχι μόνο υποστηρίζει ότι η «επέμβαση»,
όπως χαρακτηρίζει την εισβολή, ήταν
«νόμιμη», αλλά φτάνει στο σημείο να ανα-
φέρει ότι ήταν αυτή η «παρέμβαση» που
οδήγησε στην «ειρήνη και τη σταθερότη-
τα» στην Κύπρο. Το τουρκικό ΥΠΕΞ ακυ-
ρώνοντας κάθε έννοια λογικής υποστηρί-
ζει, επίσης, στο μπαράζ των αναρτήσεών
του ότι η εισβολή της Τουρκίας στην Κύ-
προ ήταν αυτή που «έσωσε τις ζωές και
των Ελληνοκυπρίων»!

Η Τουρκία πατώντας πάνω στην ανάρτη-
ση του Νίκου Δένδια διαστρεβλώνει πλή-
ρως την ιστορική πραγματικότητα και στις
αναρτήσεις της αναφέρει, ακόμα, ότι η
«επέμβασή» της ήταν βασισμένη στις Συν-
θήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης «και
άρα ήταν νόμιμη», προσθέτοντας ότι «χά-

ρη στην παρέμβασή μας ήρθε το τέλος της
χούντας στην Ελλάδα». Το τουρκικό ΥΠΕΞ
δεν μένει, δε, μόνο στην παραποίηση της
ιστορίας, αλλά διαστρεβλώνει τα γεγονότα
και των τελευταίων ετών, κατηγορώντας
τους Έλληνες και τους Ελληνοκυπρίους
ότι «δεν έδειξαν την απαραίτητη θέληση
για μια μόνιμη λύση. Οι Ελληνοκύπριοι
απέρριψαν το Σχέδιο Ανάν το 2004 και
έφυγαν από το τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων στο Κραν Μοντανά το 2017. Τα δι-
καιώματα, η κυριαρχική ισοτιμία και το
ίσο καθεστώς των Τουρκοκυπρίων θα
πρέπει να επαναβεβαιωθούν σε μια δί-
καιη και βιώσιμη λύση για το νησί».

Η αγωνία Ερντογάν να βρει χρήματα 
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρέπει πάση

θυσία να βρει το δικό του κοίτασμα φυσι-
κού αερίου μέχρι το καλοκαίρι του 2023,
να μπορεί να πουλήσει το αφήγημά του
στο εσωτερικό της Τουρκίας ότι η χώρα
του γίνεται οικονομικά ανεξάρτητη.

Ο ίδιος ο Ερντογάν έχει επαναλάβει
πολλές φορές ότι η Τουρκία θα καταστεί
ενεργειακός κόμβος και ότι θα έχει το «δι-
κό της» φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Η
αναφορά στο 2023 δεν είναι τυχαία, είναι
χρονιά εκλογών και μεγάλων εορτασμών
για τα 100 χρόνια τουρκικού κράτους.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε πει προ και-
ρού ότι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασ-
σας έχει εντοπιστεί φυσικό αέριο και προ-
φανώς οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.
Δεν εννοούσε, ωστόσο, αυτή την περιοχή
όταν μιλούσε ο Ερντογάν, αλλά εκείνη της
Ανατολικής Μεσογείου. Η απόφαση να
έχει ως πρώτο ταξίδι του το «Αμπντουλχα-
μίτ Χαν» την τουρκική θαλάσσια περιοχή
ενδέχεται να συνδέεται και με την προ-
σπάθεια της Άγκυρας να παρουσιαστεί
«συναινετική». Να παρουσιαστεί πως επι-
δεικνύει «αυτοσυγκράτηση». Και όλα αυ-
τά φαίνεται να συνδέονται με τα ανοίγματα
και τη διατήρηση καναλιών επικοινωνίας
με τους Αμερικανούς για την αγορά των
μαχητικών F-16.

Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να γνωρίζει

τι θα κάνει μετά τη λήξη της NAVTEX στις
7 Οκτωβρίου. Προβληματισμός, πάντως,
υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
αφού οι ξένες εταιρείες που ήδη πραγ-
ματοποιούν έρευνες στα οικόπεδα της
Κύπρου δεν φαίνονται διατεθειμένες να
έρθουν σε ρήξη με τους Τούρκους. Είναι
σαφές πως δεν θέλουν εντάσεις, αντιπα-
ραθέσεις, που πιθανόν να επηρεάσουν το
ενεργειακό τους πρόγραμμα. Σημειώνε-
ται συναφώς ότι αδειοδοτημένες εταιρεί-
ες στα θαλασσοτεμάχια 6 και 7 είναι η
ιταλογαλλική κοινοπραξία ΕΝΙ και ΤΟ-
ΤΑΛ. Εάν το φυσικό αέριο που εντοπιστεί
βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ, τότε δημι-
ουργούνται νέα δεδομένα, πολύ αρνητι-
κά για την ελληνική και την κυπριακή
πλευρά, αφού η κατοχική Τουρκία θα
επιχειρήσει να επιβάλει μη ανατρέψιμα
νέα τετελεσμένα.

ΡOLITICAL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ6
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Το… τερμάτισαν οι Τούρκοι -
Βάζουν στο στόχαστρο 
τα οικόπεδα 6 και 7

«Νόμιμη η εισβολή στην Κύπρο»
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Π Α Ρ Α Χ Α Ρ Α Ξ Η Σ  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  
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Το εκλογικό δικαίωμα, το οποίο εκφράζεται μέ-
σω της ψήφου, αποτελεί ένα από τα βασικά συστα-
τικά του δημοκρατικού πολιτεύματος. H ψήφος εί-
ναι καθολική, και όχι περιορισμένη, καθώς έχουν
δικαίωμα ψήφου όλοι οι πολίτες που είναι άνω των
18 ετών (σε κάποιες περιπτώσεις και άνω των 17).
Επίσης, η ψήφος είναι ατομική (αφού ο εκλογέας
εκφράζεται νομικά ως άτομο), είναι μυστική (κα-
θώς δεν επιτρέπεται να γνωρίζει κανείς το περιε-
χόμενό της εκτός από εκείνον που ψηφίζει), οπότε
και υπάρχει ελευθερία της ψήφου.

Επιπρόσθετα η ψήφος είναι άμεση όταν ο ίδιος ο
εκλογέας εκλέγει απευθείας τον αντιπρόσωπό του
και έμμεση όταν αναδεικνύει εκλέκτορες οι οποίοι
εκφράζουν τη δική τους βούληση εκλέγοντας άλ-
λους αντιπροσώπους. Επιπλέον, η ψήφος είναι
υποχρεωτική όταν ο εκλογέας έχει νομική υπο-
χρέωση να ψηφίσει και προβλέπονται κυρώσεις
αν δεν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ή προαι-
ρετική όταν απλώς έχει το δικαίωμα να ψηφίσει.

Η παρεμπόδιση ή η αλλοίωση της ψηφοφορίας
διώκεται στην Ελλάδα ποινικά, ενώ προβλέπονται
σημαντικές ποινές για τα αδικήματα σχετικά με την
ψηφοφορία.

Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελ-
λάδα, οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται
κάθε τέσσερα χρόνια. Κάτω από ορισμένες συνθή-
κες, όμως, δύναται να διεξαχθούν και νωρίτερα, να
έχουμε, δηλαδή, τις λεγόμενες πρόωρες εκλογές,
κάτι το οποίο άλλωστε έχει συμβεί πολλές φορές
τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες περιπτώσεις
στις οποίες προκηρύσσονται πρόωρες βουλευτι-
κές εκλογές, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα,
είναι οι ακόλουθες:

Α) Εάν η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη
της Βουλής (τη λεγόμενη Αρχή της Δεδηλωμένης),
δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των
βουλευτών, η οποία ορίζεται σε 151 βουλευτές, τό-

τε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή
και προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Β) Μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών και
σε περίπτωση που δεν είναι προφανές ότι το πρώτο
σε ψήφους κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνη-
ση που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βου-
λής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνη-
τική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχη-
γό του πρώτου κόμματος. Σε περίπτωση που δεν
μπορέσει αυτός να σχηματίσει κυβέρνηση που να
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία της Βου-
λής, επιστρέφει την εντολή στον Πρόεδρο, ο οποί-
ος δίνει στη συνέχεια διερευνητική εντολή στον
αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Εάν και αυτή δεν
τελεσφορήσει, δίνει εντολή στον αρχηγό του τρί-
του κόμματος. Εάν και πάλι δεν σχηματιστεί κυ-
βέρνηση, ο Πρόεδρος συγκαλεί συμβούλιο των
αρχηγών των κομμάτων που εκλέχθηκαν στη Βου-

λή και εάν πάλι δεν υπάρξει σχηματισμός κυβέρ-
νησης, προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Γ) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός κρίνει
πως υπάρχει σημαντικό εθνικό ζήτημα το οποίο η
κυβέρνησή του δεν είναι σε θέση να αντιμετωπί-
σει, επισκέπτεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και του ζητά να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύ-
ξει πρόωρες εκλογές.

Ανάλογα με την αιτία που προκηρύσσονται οι
πρόωρες εκλογές, είτε η απερχόμενη κυβέρνη-
ση συνεχίζει να ασκεί εκτελεστική εξουσία μέ-
χρι τη διενέργειά τους (με εξαίρεση το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, το οποίο έχει την ευθύνη διε-
νέργειας των εκλογών, στο οποίο διορίζεται
υπηρεσιακός υπουργός), είτε διορίζεται υπηρε-
σιακή κυβέρνηση, με υπηρεσιακό πρωθυπουρ-
γό τον πρόεδρο ενός εκ των τριών ανώτερων δι-
καστηρίων της χώρας.

Εκλογικό δικαίωμα και πρόωρες εκλογές

της
Ιφιγένειας 
Θεοχαρίδη

Ψυχολόγος, 
MSc σχολική 
ψυχολόγος,
MSc Διαταραχές
Άγχους και 
Φοβίας

Π
αρατηρούμε με λύπη ότι στις περισσό-
τερες περιπτώσεις το θύμα μιας κακο-
ποιητικής σχέσης έχει προσπαθήσει να

τελειώσει τη σχέση με τον δράστη. Είτε έχει φύ-
γει από το κοινό σπίτι ή έχει αιτηθεί διαζύγιο ή
έχει ζητήσει να διακόψουν τη σχέση. Στο μεγα-
λύτερο ποσοστό των θυτών παρατηρείται ύπαρ-
ξη διαταραχών προσωπικότητας, όπως η ναρ-
κισσιστική και η εξαρτητική διαταραχή προσω-
πικότητας. 
Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι κρύβουν έναν τε-
ράστιο φόβο απόρριψης και ο μόνος τρόπος να
τον συγκαλύψουν είναι να αισθάνονται ότι
έχουν τον πλήρη έλεγχο του ανθρώπου με τον
οποίο σχετίζονται. Όσο μεγαλύτερη επιρροή
αισθάνονται ότι ασκούν στον σύντροφό τους τό-

σο πιο ψυχικά ασφαλείς και ικανοποιημένοι αι-
σθάνονται.

Είναι απόλυτα αναμενόμενο ότι η προτροπή
ενός υγιούς περιβάλλοντος προς το θύμα θα εί-
ναι να εγκαταλείψει τον κακοποιητικό σύντρο-
φο. Από εκεί και πέρα, άλλο υγιές περιβάλλον
και άλλο αποδοτικό.

Πώς μπορεί μια γυναίκα που βρίσκεται σε μια
κακοποιητική σχέση να απαγκιστρωθεί με
ασφάλεια;

Αρχικά, να μην ενημερώσει τον θύτη για την
πρόθεσή της. Είναι σαν να του δίνει τον χώρο να
σκεφτεί την επόμενη κίνησή του που μοναδικό
στόχο έχει το πώς η φυγή δεν θα επιτευχθεί. Το
πιο σημαντικό, όμως, είναι να υποστηρίξετε την
απόφασή σας μέχρι το τέλος. Αν σας πείσει ο

κακοποιητικός σύντροφος να γυρίσετε και το
κάνετε, όχι μόνο του μαθαίνετε ότι η επιμονή
του θα του φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλ-
λά ταυτόχρονα μειώνετε και τα δικά σας όρια
ανοχής και άμυνας.

Πράγμα που σημαίνει ότι η εμφάνιση μιας βί-
αιης κακοποιητικής συμπεριφοράς έστω και
μία φορά αποδεικνύει την ικανότητα αυτής να
υπάρχει μέσα στον άνθρωπο σαν πιθανός τρό-
πος αντίδρασης. Να μην ξεχνάτε πως οποιαδή-
ποτε δυσκολία και ασχήμια συμβαίνει στη ζωή
μας, με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη
και την προσωπική θέληση, μπορεί να μετατρα-
πεί σε κινητήρια δύναμη για να βρούμε την
ομορφιά που ψάχνουμε. Αρκεί να είμαστε πε-
πεισμένοι ότι την αξίζουμε.

της
Τζίνας 

Αλεξάκη

Η φυγή θέλει τρόπο



Παρά την κατακραυγή του βρετανικού
λαού, ο Μπόρις Τζόνσον συνεχίζει ακάθε-
κτος τις διακοπές του στην Ελλάδα και δεν
του καίγεται καρφί. Σύμφωνα με φωτογρα-
φικό υλικό που δημοσίευσε η «Daily Mail»,
ο Τζόνσον διακρίνεται να κάθεται στο
εστιατόριο «Το Αιγαίο» στην Κάρυστο ενώ
μαζί του βρισκόταν και η γυναίκα του, Κάρι.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις ημέρες ο
απερχόμενος πρωθυπουργός εθεάθη σε
σουπερμάρκετ στη Νέα Μάκρη να κάνει τα
ψώνια του μόνος του, ενώ άνδρας της
ασφάλειάς του τον ακολουθούσε διακριτι-
κά. Να σας πω την αλήθεια, τον είδα λίγο
μπατιροτουρίστα στην εμφάνισή του…

ΜΜας «ακούνε»… 
και στην Ευρώπη

Να συζητηθεί η υπόθεση τηλεφωνικής
υποκλοπής του Νίκου Ανδρουλάκη στην
πρώτη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου ζητά με επιστολή της
προς την πρόεδρο του Ευ-
ρωκοινοβουλίου η επι-
κεφαλής της Ομάδας
Σοσιαλιστών και Δη-
μοκρατών Ιρτάτσε
Γκαρθία Πέρεθ.

Μάλιστα η αρμόδια
Εξεταστική Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, που ερευνά τις
παρακολουθήσεις μέσω του
Predator, κάλεσε σε ακρόαση στις 30 Αυγού-
στου τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη,
του οποίου το κινητό παγιδεύτηκε με το κακό-
βουλο λογισμικό.

Με τους ομογενείς στο Μόντρεαλ του
Καναδά γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλα-
γής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταποκρινό-
μενος στην πρόσκληση των Ελλήνων της
ομογένειας παρέστη προχθές στον εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου. «Θέλω να ευχαριστήσω τους ομογε-
νείς του Καναδά για τη μεγάλη τιμή που
μου έκαναν να με προσκαλέσουν να περά-
σουμε μαζί τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδο-
ξίας. Οι Έλληνες της διασποράς πρωταγω-
νιστούν στην οικονομική, κοινωνική και
επιστημονική ζωή των χωρών όπου διαβι-
ούν, για αυτό και είναι οι καλύτεροι πρε-
σβευτές της πατρίδας μας. Έχουμε, λοι-
πόν, εθνικό χρέος να αγκαλιάσουμε τις
αγωνίες τους ιδιαίτερα στο θέμα της εκ-
παίδευσης, όπου οι ανάγκες έχουν πολλα-
πλασιαστεί τα τελευταία χρόνια», είπε με-
ταξύ άλλων στη δήλωσή του ο κ. Ανδρου-
λάκης. Από το μακρινό Μόντρεαλ έστειλε
μήνυμα για τη μεγάλη γιορτή. Ο πρόεδρος
Νίκος κάνει άνοιγμα στην ομογένεια.

Ο Λοβέρδος θέλει
μεταγραφές στο… μπάσκετ

Ο Έλληνας πολιτικός, φαν του μπά-

σκετ, Ανδρέας Λοβέρδος, που συχνά

πυκνά παίζει, όποτε του το επιτρέπουν οι

υποχρεώσεις του, έκανε

δημόσια το αίτημά του,

σε σχόλιό του στον επί-

σημο λογαριασμό του

Ολυμπιακού στο In-

stagram! Συγκεκρι-

μένα, έκανε μια ανάρ-

τηση-σχόλιο στη μετα-

γραφή του Τζορτζ Πάπας που

ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός αιφνιδιαστι-

κά την Κυριακή. «Και τον Δημήτρη

Αγραβάνη! Παικταράς και εξαιρετικό

παιδί», έγραψε ο Ανδρέας Λοβέρδος του

ΚΙΝΑΛ στο Instagram του Ολυμπιακού.

Κάτω τα χέρια
από την ΕΛΑΣ

Ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε ηχη-
ρή απάντηση σε όλους αυτούς που
τις τελευταίες ημέρες στάζουν χο-

λή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας. «Το περι-
στατικό διάσωσης 38 παράτυπων μετανα-
στών στον Έβρο αποδεικνύει πόσο ιδιαίτερα
σύνθετη και δύσκολη είναι η αποστολή της
Ελληνικής Αστυνομίας στα ελληνοτουρκικά
σύνορα, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με την Τουρκία. Οι αστυνομικοί
μας μαζί με τον Ελληνικό Στρατό, φρουροί
των συνόρων, βρίσκονται καθημερινά αντι-
μέτωποι με επιχειρήσεις παράνομης διακί-
νησης παράτυπων μεταναστών από κυκλώ-
ματα και τη γειτονική Τουρκία. Η Ελληνική
Αστυνομία σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, προ-
ασπίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλά-
δας και ταυτόχρονα προστατεύει τις ανθρώ-
πινες ζωές. Αξίζει τον σεβασμό και τη στήρι-
ξη όλων και όχι τις πρωτοφανείς συκοφαντι-
κές επιθέσεις που δέχτηκε από την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση και διάφορους άλλους τις
τελευταίες ημέρες», έγραψε στο Facebook ο
κ. Θεοδωρικάκος
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Άνοιγμα στους ομογενείς…

Χ
ρο
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κό
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ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Δεν του καίγεται καρφί…

Οι καλές ειδήσεις 
του Αυγούστου

Έχει και καλές ειδήσεις το καλοκαίρι… Οι
τουριστικές επιδόσεις των νησιών μας σπάνε
το ένα μετά το άλλο τα
ρεκόρ, καθώς σύμ-
φωνα με τον περι-
φερειάρχη Νοτί-
ου Αιγαίου Γιώρ-
γο Χατζημάρκο
είχαμε αύξηση
17% στις αφίξεις
την πρώτη εβδομάδα
του Αυγούστου σε σχέση
με το 2019. Αναμφίβολα καλές ειδήσεις, μιας
και αυτό σημαίνει αύξηση των εσόδων για τη
χώρα μας από το τουριστικό της προϊόν.



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Ψυχραιμία… μας βλέπουν
«Χ

ωρίς έλεος» είναι η αντιπαράθεση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και πολλές φορές
αυτό το αντιπολιτευτικό μένος υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Ο λόγος
για τον «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων που ξέσπασε με φόντο τη

κυβερνοασφάλεια. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι «η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το
έργο της κυβερνοασφάλειας που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται
με σαφή συκοφαντική πρόθεση». Όπως λένε, μάλιστα, από τα δύο αρμόδια
υπουργεία, «“Αναρωτιέται”, δήθεν, η αξιωματική αντιπολίτευση αν χρησιμοποι-
ήθηκαν κονδύλια από ένα έργο για το οποίο δεν έχει καν υπάρξει ανάδοχος και
για το οποίο επίσης προκύπτει από το δημοσιευμένο τεχνικό του δελτίο ότι δεν
αναμένεται συμβασιοποίηση πριν από το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Όλα αυτά
για ένα εξαιρετικά κρίσιμο πρόγραμμα που αφορά τη δημιουργία ενός κέντρου
επιχειρήσεων για την κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου που αφέθηκε
να περιέλθει σε ανεκδιήγητη κατάσταση στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ». Υπενθυμί-
ζουν, δε, ότι «το συγκεκριμένο έργο, όπως και όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουν
ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρηματοδοτηθεί με όλους τους σχετικούς
όρους των εθνικών και ευρωπαϊκών ελέγχων». Ψυχραιμία, γιατί δεν μας ακούν
μόνο… αλλά μας βλέπουν κιόλας.
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Η θρυλική
«Christina O»
Τον Ισθμό της Κορίνθου πέρασε η θα-
λαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση
«Christina O». Ο Ωνάσης αγόρασε τη
φρεγάτα στην τιμή των 34.000 δολα-
ρίων και μετά ξόδεψε 4 εκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ για να τη μετατρέψει σε
πολυτελές, υπερσύγχρονο γιοτ. Της
έδωσε το όνομα της κόρης του Χριστί-
νας. Πλέον ανήκει σε εταιρεία ενοικία-
σης σκαφών και ενοικιάζεται με την
εβδομάδα αντί μεγάλου αντιτίμου. Η
θαλαμηγός «Χριστίνα» κατασκευάστη-
κε το 1943 ως η φρεγάτα Stormont
(GRT 1602) και ανήκε στο καναδικό Πο-
λεμικό Ναυτικό. Κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποι-
ήθηκε ως συνοδευτικό σκάφος των νη-
οπομπών για τη μεταφορά πολεμικού
υλικού στις συμμαχικές δυνάμεις,
παίρνοντας μέρος στη Μάχη του Ατλαν-
τικού και στην Απόβαση στη Νορμαν-
δία. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου ήταν ένα από τα πολλά πλεο-
νάζοντα ναυτικά πλοία. Πάντως μέχρι
και σήμερα παραμένει εντυπωσιακή…

Ο Τούρκος 
και οι… παράδες

Έμπειροι διπλωμάτες σημειώνουν
με νόημα ότι ο Ερντογάν δεν έχει κα-
μία πρόθεση να εγκαταλείψει τη «Γα-
λάζια Πατρίδα», ωστόσο, όπως επι-
σημαίνουν, η τουρκική διπλωματία
έχει τις δικές της προτεραιότητες και
φροντίζει να κρατάει ισχυρές εφε-
δρείες. Αυτό που ψάχνει είναι λεφτά
και για αυτό το γεωτρύπανο θα ακο-
λουθήσει άλλη πορεία εντός των οι-
κοπέδων της Κύπρου. Πριν από το
καλοκαίρι του 2023 που θα γίνουν οι
εκλογές στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν πρέπει να έχει βρει λεφτά να τα
πουλήσει ως αφήγημα στο εσωτερικό
της χώρας του που πεινάει…

Ειδική περίπτωση 
ο Σπίρτζης

Ο αρμόδιος τομεάρχης Πολιτικής
Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος
Σπίρτζης, παρά το γεγο-
νός ότι έχει ενημε-
ρωθεί από τους
κρατικούς φο-
ρείς για το τι
συμβαίνει στον
Έβρο με τους
μετανάστες, συ-
νεχίζει να σπεκου-
λάρει το θέμα και να
ζητάει από τους αρμόδιους υπουρ-
γούς να ζητήσουν συγγνώμη και να
είναι, λέει, και μεγάλη. Μιλάμε για
ειδική περίπτωση…

Η συγκινητική ανάρτηση Χαρδαλιά
Μνεία στους στίχους του ποιήματος του Αγγέλου Σικελιανού αφιερωμένου

στην Παναγία «Δεκαπενταύγουστος του 1940» έκανε ο υφυπουργός Εθνικής

Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Στην ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του

στο Twitter, με την ευκαιρία του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ση-

μειώνει: «“Ω, Εσύ των Ουρανών η πλατυτέρα, που αγκάλιασες τα έθνη και τους

λαούς, των λαών και των εθνών η θεία Μητέρα, π’ όλους της γης ξεχείλισες

τους ναούς”. Χρόνια πολλά! Η Παναγία να μας προστατεύει και να φυλάει την

πατρίδα μας!». Ο Νίκος Χαρδαλιάς περιλαμβάνει στην ανάρτησή του μια φωτο-

γραφία με στρατιώτες να κρατούν την ελληνική σημαία δίπλα σε εκκλησάκι σε

κάποιο νησί του Αρχιπελάγους, ενώ διακρίνεται η διέλευση πλοίου του στόλου.

Ο πρόεδρος Νίκος και οι εκλογές
Διαδίδουν ορισμένοι φίλοι της Χαριλάου Τρικούπη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι, λέ-

ει, έτοιμος να ζητήσει την παραίτηση Μητσοτάκη και τη διενέργεια πρόωρων εκλογών.
Όπα, αδέρφια, μπάστα. Μη βιάζεστε. Για να ζητήσει εκλογές, πρέπει πρώτα να αποκαλυ-
φθεί γιατί τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Ή θα το μάθουμε από τα αρμόδια όργανα του
κράτους ή θα το αποκαλύψει ο ίδιος ο πρόεδρος Νίκος.



Η Gazprom ανακοίνωσε χθες ότι οι ευρωπαϊκές τιμές
του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά
επιπλέον 60% για να ξεπεράσουν τα 4.000 δολάρια ανά
1.000 κυβικά μέτρα αυτόν τον χειμώνα, καθώς οι εξαγω-
γές και η παραγωγή της ρωσικής κρατικής εταιρείας συ-
νεχίζουν να μειώνονται εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων.

Η ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία μειώθηκε φέ-
τος, μετά το κλείσιμο του ενός αγωγού από το Κίεβο μετά

την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο
και τη διένεξη που προκλήθηκε σχετικά με τμήματα του
εξοπλισμού του αγωγού Nord Stream 1, με αποτέλεσμα
την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Η τιμή χονδρικής στην ολλανδική αγορά spot έφθα-
σε την άνοιξη στα 335 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh),
σε ιστορικό υψηλό. Έκτοτε έπεσε στα 226 ευρώ ανά
MWh σήμερα, αλλά παραμένει σε πολύ υψηλότερο

επίπεδο σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, όταν
βρισκόταν στα 46 ευρώ ανά MWh.

Συνολικά, οι εξαγωγές της Gazprom μειώθηκαν κατά
36,2% στα 78,5 δισ. κ.μ. ανάμεσα στην 1η Ιανουαρίου και
τις 15 Αυγούστου και η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 13,2%
στα 274,8 δισ. κ.μ. σε σχέση με το επίπεδο της ίδιας πε-
ριόδου πέρυσι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
ρωσικής κρατικής εταιρείας.

Σ
ύμβαση για την παράδοση
μιας δεύτερης παρτίδας του
πυραυλικού συστήματος S-
400 στην Τουρκία υπέγραψε

η Ρωσία, στην οποία μάλιστα προβλέ-
πεται η παραγωγή ορισμένων εξαρτη-
μάτων σε τουρκικό έδαφος. Όπως δή-
λωσε ο επικεφαλής της ρωσικής ομο-
σπονδιακής υπηρεσίας Στρατιωτικής -
Τεχνικής Συνεργασίας (FSVTS) στο
ρωσικό πρακτορείο TASS, «έχει ήδη
υπογραφεί μια αντίστοιχη συμφωνία.
Μεταξύ άλλων, θα επιτρέψει την τοπι-
κή παραγωγή ορισμένων εξαρτημά-
των του συστήματος S-400». Ο Σουγ-
κάγεφ είπε με σιγουριά ότι τα επόμενα
χρόνια καμία χώρα δεν θα έχει σχε-
διάσει ένα σύστημα που θα μπορούσε
να ανταγωνιστεί τα πυραυλικά συστή-
ματα S-400 Triumf. Το συμβόλαιο με
την Τουρκία αυτήν τη στιγμή γίνεται
πράξη, πρόσθεσε.

Η Τουρκία έγινε η πρώτη χώρα του
ΝΑΤΟ που αγόρασε συστήματα αερά-
μυνας S-400 από τη Μόσχα. Η απόφα-
ση της Άγκυρας προκάλεσε την οργή

των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συμ-
μαχίας συνολικά. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν
να ασκούν πιέσεις στην Άγκυρα απο-
κλείοντάς την από το πρόγραμμα μαχη-
τικών αεροσκαφών F-35 πέμπτης γε-
νιάς. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επέβα-
λε κυρώσεις σε Τούρκους αξιωματού-
χους άμυνας ως αντίποινα.

Το ρωσικό S-400 Triumf είναι το πιο
πρόσφατο πυραυλικό σύστημα εδά-
φους - αέρος μεγάλου και μεσαίου βε-
ληνεκούς. Εχει σχεδιαστεί για να κατα-
στρέφει στρατηγικά και τακτικά μαχη-
τικά αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομέ-
νων των αεροσκαφών stealth) και μπο-
ρεί να χτυπήσει οποιουσδήποτε άλ-
λους εναέριους στόχους.

Διαψεύδει η Άγκυρα
Το αρχικό συμβόλαιο που υπέγραψε

η Τουρκία με τη Ρωσία για την αγορά
συστημάτων S-400 περιελάμβανε δύο
παραρτήματα, υποστήριξε Τούρκος
αξιωματούχος, σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ του Reuters, προσθέτοντας ότι δεν
υπήρξαν νέες συμφωνίες.

«Η αγορά δεύτερης παρτίδας (του
συστήματος S-400) περιλαμβανόταν
στο αρχικό σχέδιο και στη σχετική
σύμβαση», δήλωσε ο Τούρκος αξιω-
ματούχος (πρόκειται για στρατιωτική
πηγή). «Η διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη και δεν υπάρχουν νέες συμ-
φωνίες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Η αρχική αγορά του ρωσικού συστή-
ματος S-400 από την Τουρκία το 2020
είχε εξοργίσει τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, που επέβαλε
κυρώσεις σε Τούρκους αμυντικούς
αξιωματούχους, όπως υπογραμμίζει
το πρακτορείο Reuters.

ΑΑθώος ο Σολτς 
για το σκάνδαλο
«Cum-Ex»
Η Γενική Εισαγγελία του Αμβούργου δεν
διαπιστώνει «καμία υποψία» σε βάρος
του Όλαφ Σολτς για το σκάνδαλο φορο-
διαφυγής «Cum-Ex», δήλωσε στην εφη-
μερίδα «Tagesspiegel» η εισαγγελέας
Μία Σπέρλινγκ-Κάρστενς. Παράλληλα,
εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαί-
ωσε την πληροφορία στο Γερμανικό Πρα-
κτορείο, με το πόρισμα να εκδίδεται στις
10 Αυγούστου.
Ο δικηγόρος Γκέρχαρντ Στράτε είχε κατα-
θέσει μήνυση τον περασμένο Φεβρουά-
ριο σε βάρος του Όλαφ Σολτς και του
πρώην υπουργού Οικονομικών του Αμ-
βούργου και σημερινού δημάρχου/κυ-
βερνήτη του, Πέτερ Τσέντσερ, υποστηρί-
ζοντας πως είχε την υποψία ότι συνέβα-
λαν στη φοροδιαφυγή της τράπεζας War-
burg. Η Γενική Εισαγγελία δήλωσε, μέσω
του Γραφείου της, στην «Tagesspiegel»
πως «δεν υπάρχουν επαρκείς πραγματι-
κές ενδείξεις για την υποψία ότι η πιθα-
νολογούμενη φοροδιαφυγή της τράπεζας
προωθήθηκε εν γνώσει ή με την πρόθεση
των υπευθύνων των αρμόδιων φορολογι-
κών αρχών του Αμβούργου».
Την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο
Γερμανός καγκελάριος είχε δηλώσει:
«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι υπήρξε
πολιτική επιρροή και είμαι βέβαιος ότι
αυτό δεν θα αλλάξει».
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Η Gazprom απειλεί με αύξηση 60% των ευρωπαϊκών τιμών αερίου

Συμφωνία Ρωσίας - Τουρκίας
για δεύτερη συστοιχία S-400

Μέρος του οπλικού 
συστήματος θα παράγεται
πλέον σε τουρκικό έδαφος,
ενώ η αρχική αγορά του 
από την Άγκυρα  το 2020 
είχε εξοργίσει τις HΠΑ



Ε
νας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος θα είναι
αρκετός για να προκαλέσει μια αλυσίδα εξελί-
ξεων που θα έχουν ως συνέπεια την πρόκληση
παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και θανατη-

φόρας πείνας, πέρα από τους θανάτους από τις ίδιες τις
εκρήξεις των πυρηνικών όπλων, προειδοποιούν επιστή-
μονες. Επιπλέον, ένας μαζικής κλίμακας πυρηνικός πό-
λεμος, όπως ένας αμερικανο-ρωσικός, μπορεί να οδηγή-
σει στον θάνατο πάνω από το ήμισυ της ανθρωπότητας.

Μελέτη
Η μελέτη εκτιμά ότι, για παράδειγμα, ένας τοπικός πυ-

ρηνικός πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν θα μπορού-
σε να έχει ως συνέπεια ακόμη και 2,5 δισεκατομμύρια
θανάτους από πείνα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Σε μια
πολύ ευρύτερη γεωγραφικά και μαζικής κλίμακας πυρη-
νική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, οι θάνατοι οι
σχετιζόμενοι με την πείνα θα μπορούσαν -στο χειρότερο
σενάριο- να εκτοξευθούν ακόμη και σε πάνω από πέντε
δισεκατομμύρια, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ όλης
της ανθρωπότητας.

Η ανάλυση μοντελοποίησης, που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό περιοδικό για θέματα διατροφής «Nature
Food» και κάνει εκτιμήσεις (μέσω έξι πιθανών σεναρίων)
για τις επιπτώσεις από έναν -κάποτε αδιανόητο- πυρηνι-

κό πόλεμο, τονίζει ότι η αιθάλη που θα εκτοξευθεί μαζικά
στην ατμόσφαιρα θα οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων και
σε πολλούς θανάτους σχετιζόμενους με πείνα.

Τεράστιες πυρκαγιές
Η χρήση πυρηνικών όπλων (πυραύλων ή βομβών) θα

προκαλέσει τεράστιες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα τη συσ-
σώρευση μεγάλων ποσοτήτων αιθάλης στην ατμόσφαιρα,
κάτι που θα μπλοκάρει την ηλιακή ακτινοβολία από το να
φθάσει στην επιφάνεια του πλανήτη, θα μειώσει τις θερ-
μοκρασίες και έτσι θα περιορίσει την παραγωγικότητα
των φυτών, μειώνοντας τελικά την παραγωγή τροφίμων. Η
κλίμακα αυτών των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από το πό-
σο μεγάλη θα είναι η μείωση των θερμοκρασιών και πόσο
εκτεταμένες οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις, κάτι που
θα εξαρτηθεί από το πόση αιθάλη θα φτάσει στην ανώτερη
ατμόσφαιρα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια
Ατμοσφαιρικής-Κλιματικής Επιστήμης Λίλι Σία του Πανε-
πιστημίου Ρούτγκερς του Νιου Τζέρσεϊ, μοντελοποίησαν
τις επιπτώσεις έξι ατμοσφαιρικών σεναρίων ύστερα από
μία εβδομάδα μικρότερου ή μεγαλύτερου πυρηνικού πο-
λέμου, πάνω στις σημαντικές γεωργικές καλλιέργειες (σι-
τάρι, καλαμπόκι, ρύζι, σόγια κ.ά.), στην κτηνοτροφία, στην
αλιεία και σε άλλα αποθέματα τροφίμων.

Ακόμη και αν ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η
μείωση της σπατάλης τροφίμων που πετιούνται στα σκου-
πίδια και η ανακατεύθυνση διάφορων παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων (πχ, ζωοτροφών για ανθρώπινη
πλέον κατανάλωση), οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η
διαθέσιμη κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή δεν θα
μπορέσει να αντισταθμίσει τις γεωργικές ελλείψεις στις
περισσότερες χώρες. Οποιαδήποτε πυρηνική έκρηξη πα-
ράγει περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια γραμμάρια αι-
θάλης και προβλέπεται ότι πιθανότατα θα οδηγήσει σε
μαζικές διατροφικές ελλείψεις σχεδόν σε όλες τις χώρες.

Μείωση γεωργικής παραγωγής
Η μείωση της γεωργικής παραγωγής αναμένεται να εί-

ναι μεγαλύτερη σε χώρες μεσαίου έως υψηλού γεωγρα-
φικού πλάτους, μεταξύ άλλων σε μεγάλες εξαγωγικές
χώρες αγροτικών προϊόντων, όπως οι ίδιες οι ΗΠΑ και η
Ρωσία. Με βάση το χειρότερο πυρηνικό σενάριο, πάνω
από το 75% του πλανήτη εκτιμάται ότι θα λιμοκτονήσει μέ-
σα στα επόμενα δύο χρόνια μετά τον καταστροφικό πόλε-
μο. Η καταστροφή του στρώματος του όζοντος στη στρα-
τόσφαιρα θα έχει ως συνέπεια περισσότερη υπεριώδη
ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στην επιφάνεια της Γης, κά-
τι που θα έχει επιπτώσεις, πέρα από τις άμεσες στην αν-
θρώπινη υγεία, και έμμεσες στην παγκόσμια διατροφή.
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Πώς και ένας «μίνι» πυρηνικός 
πόλεμος απειλεί δισ. ανθρώπους

Οποιαδήποτε πυρηνική έκρηξη παράγει
περισσότερα από 5 τρισ. γραμμάρια 
αιθάλης και προβλέπεται ότι πιθανότατα
θα οδηγήσει σε μαζικές διατροφικές 
ελλείψεις σχεδόν σε όλες τις χώρες



Τ
ον δρόμο για τις φυλακές πήρε
ο 34χρονος πρώην παίχτης ριά-
λιτι o οποίος το περασμένο Σάβ-
βατο μπούκαρε με το αυτοκίνη-

τό του στον χώρο στάθμευσης του Εφε-
τείου Αθηνών.

Ο Β.Γ. μετά την προθεσμία που είχε πά-
ρει κατά την πρώτη «επίσκεψή» του στους
δικαστικούς λειτουργούς της Σχολής
Ευελπίδων, χθες βρέθηκε και πάλι ενώ-
πιον του ανακριτή, προκειμένου να απο-
λογηθεί για την πράξη του, αλλά κυρίως
για τα ναρκωτικά και τεράστια χρηματικά
ποσά που είχε στην κατοχή του. Ο 34χρο-
νος αμέσως μετά την εισβολή του στο δι-
καστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως στο
κέντρο της Αθήνας ανέφερε στον αστυνο-
μικό φρουρό ότι θέλει να παραδοθεί. Μά-
λιστα του είπε ότι μέσα στο λευκό αυτοκί-
νητό του είχε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό
και ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί που ερευ-
νήσαν το όχημα αλλά και το σπίτι του στην
Ηλιούπολη βρήκαν περισσότερο από 1,5
εκατομμύριο ευρώ, κοκαΐνη, κάνναβη,
ecstasy, ένα όπλο κρότου-λάμψης και
διάφορα άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών.

Ο πατέρας δύο παιδιών, που κατηγορεί-
ται για διακίνηση ναρκωτικών και οπλο-
κατοχή, έφτασε χθες στα δικαστήρια της
Σχολής Ευέλπιδων γύρω στις 11.30 το
πρωί και παρέμεινε στο γραφείο του ανα-
κριτή για περίπου δύο ώρες. Στο απολο-
γητικό υπόμνημα που κατέθεσε αλλά και
σε επιπλέον ερωτήσεις που του έκανε ο
δικαστικός λειτουργός ανέφερε πως έχει
μετανιώσει για τις πράξεις του και ότι είναι
πολυτοξικομανής, ενώ για το 1,5 εκατ. ευ-
ρώ ισχυρίστηκε ότι προέρχεται από την
οικογένειά του. Υποστήριξε ότι το μεγαλύ-

τερο μέρος από το υπέρογκο παραπάνω
ποσό συγκεντρώθηκε από αγοροπωλη-
σίες ακινήτων, αλλά και από αποταμιεύ-
σεις. Αρνήθηκε ότι χρήματα από αυτά που
κατασχέθηκαν προήλθαν από διακίνηση
ναρκωτικών, ενώ ανέφερε ότι είχε μεγάλα
έσοδα και από τη δραστηριότητά του ως
συνοδός σε ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Ψάχνουν την προέλευση των χρημάτων
Στο υπόμνημά του ο πρώην παίκτης του

ριάλιτι υποστήριξε πως αποφάσισε να πα-
ραδοθεί, προκειμένου να σώσει τόσο τον
εαυτό του όσο και την οικογένειά του από
τις συνέπειες του εθισμού του. Μάλιστα
τόνισε ότι κατά την εισβολή του στον χώρο
στάθμευσης του δικαστικού μεγάρου στην
οδό Λουκάρεως ήταν υπό την επήρεια
ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα ο Β.Γ. ζή-
τησε να μην προφυλακιστεί, καθώς όπως
ανέφερε έχει μόνιμη κατοικία και δεν εί-
ναι ύποπτος φυγής. Όσα είπε δεν έπεισαν,

όμως, ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι
συμφώνησαν ο 34χρονος να οδηγηθεί στο
ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού,
καθώς χρήζει ιατρικής παρακολούθησης.

Την ίδια ώρα οι άνδρες της Δίωξης Ναρ-
κωτικών συνεχίζουν τις έρευνές τους για
την προέλευση του 1,5 εκατ. ευρώ. Ο με-
γάλος αριθμός των χαρτονομισμάτων των
5, 10 και 20 ευρώ που εντοπίστηκαν, εκ
των οποίων πολλά ήταν διπλωμένα και
τσαλακωμένα ή σε μορφή ρολού, δείχνει
ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Έτσι, οι αστυ-
νομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο
34χρονος να ηγούταν ή να ήταν μέλος κυ-
κλώματος διακίνησης ναρκωτικών.
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Ο κορονοϊός συνεχίζει να σαρώνει, καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
73.710 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα (8-14 Αυγούστου
2022), με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 258 και τους διασωληνω-
μένους σε 118.

Βελτιωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, με τον αριθμό
τους να είναι αισθητά χαμηλότερος από την αμέσως προηγούμενη
έκθεση για την εβδομάδα 1-7 Αυγούστου, όπου είχαν καταγραφεί
100.421. Τα κρούσματα έπεσαν σε πενταψήφιο νούμερο και έτσι,
για την εβδομάδα που πέρασε, ανήλθαν σε 73.710, με τον αριθμό
των νεκρών όμως να είναι για μία ακόμα φορά υψηλός, καθώς
φτάνει τους 258. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ είχε καταγράψει 314 νεκρούς για την εβδομάδα 1 έως 7
Αυγούστου.

Όσον αφορά τους διασωληνωμένους, καταγράφηκαν 118, από
τους 120 της περασμένης αναφοράς, με διάμεση ηλικία 69 έτη και
το 94,9% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Υψηλός αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στην Αττική, όπου
καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα 15.482 κρούσματα, ενώ
τετραψήφιο αριθμό συγκέντρωσαν οι εξής περιοχές: Αιτωλοακαρ-

νανία, Αχαΐα, Έβρος, Εύβοια, Ηλεία, Ημαθία, Ηράκλειο, Θεσσαλο-
νίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Κόρινθος, Λάρισα, Μαγνησία,
Μεσσηνία, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Φθιώτιδα, Χαλκιδική και Χανιά.

Έξαρση με Κένταυρο
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρη-

γιάννης μίλησε για ενδεχόμενο έξαρσης της πανδημίας στη χώρα
εάν εμφανιστεί η παραλλαγή Κένταυρος του κορονοϊού.

Ο καθηγητής υποστήριξε ότι προς τα τέλη του Σεπτέμβρη υπάρ-
χει μεγάλη πιθανότητα να δούμε μια αναζωπύρωση της πανδημίας,
εξαιτίας του εν λόγω στελέχους του ιού, σενάριο το οποίο χαρακτή-
ρισε «ρεαλιστικό». Η μετάλλαξη Κένταυρος, τόνισε, είναι 18,5% πιο
μεταδοτική από τη μετάλλαξη Όμικρον 4-5. Παράλληλα, ανέφερε
ότι θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση με μικρές διακυμάνσεις μέχρι
το τέλος του μήνα, ενώ στις αρχές του Σεπτέμβρη τα ημερήσια
κρούσματα θα πέσουν κάτω από 6.000. Ακόμα, μιλώντας για τα
επικαιροποιημένα εμβόλια, υποστήριξε πως λειτουργούν κατά της
Όμικρον 4-5, αλλά αν επικρατήσει η Κένταυρος, τότε θα προστα-
τεύουν από σοβαρή νόσηση.

Έπεσαν τα κρούσματα (73.710), αλλά παραμένει υψηλός ο αριθμός θανάτων (258)

Ο 34χρονος πρώην παίκτης
ριάλιτι, που οδηγήθηκε 
στο ψυχιατρείο των φυλακών
Κορυδαλλού, δήλωσε 
στον ανακριτή εθισμένος 
στα ναρκωτικά, ενώ για 
το 1,5 εκατ. ευρώ ισχυρίστηκε
ότι προέρχεται από 
την οικογένειά του

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Πίσω από τα κάγκελα
ο εισβολέας του Εφετείου
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«Θρίλερ» με
σορό γυναίκας
στη νησίδα
Άγιος Γεώργιος

Συναγερμός σήμανε στο Λι-
μενικό Σώμα, καθώς ανήμερα
τον Δεκαπενταύγουστο στη θα-
λάσσια περιοχή δυτικά της νη-
σίδας του Αγίου Γεωργίου στον
Σαρωνικό Κόλπο εντοπίστηκε
η σορός μιας γυναίκας. Άμεσα
στην περιοχή μετέβη περιπο-
λικό σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
που εντόπισε και περισυνέλε-
ξε τη σορό, στην οποία είχε
ήδη αρχίσει η διαδικασία της
σήψης. Πρόκειται για γυναίκα
ηλικίας περίπου 55-60 ετών,
ύψους περίπου 1,65μ. και κα-
νονικής σωματικής διάπλα-
σης, με τη σορό να μεταφέρε-
ται στην Ιατροδικαστική Υπη-
ρεσία Αθηνών για διενέργεια
νεκροψίας - νεκροτομής. Μέ-
χρι στιγμής, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, δεν υπάρχουν εν-
δείξεις εγκληματικής ενέρ-
γειας, ωστόσο το Κεντρικό Λι-
μεναρχείο Λαυρίου, που έχει
αναλάβει και την προανάκρι-
ση, περιμένει το ιατροδικαστι-
κό πόρισμα. Να θυμίσουμε ότι
από τις 7 Αυγούστου αγνοείται
μια γυναίκα ηλικίας 62 ετών, η
οποία είχε πάει για μπάνιο
στην παραλία των Λεγρενών
στη Σαρωνίδα μαζί με έναν
46χρονο φίλο της, ο οποίος δεν
έχει εντοπιστεί ούτε και αυτός
παρά τις προσπάθειες του Λι-
μενικού Σώματος. Για αυτό και
οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχό-
μενο τα δύο περιστατικά να
συνδέονται.

Kώστας Παπαδόπουλος

Ε
νώπιον του δικαστηρίου θα βρε-
θούν την 1η Νοεμβρίου η διευθύν-
τρια σχολείου στη Β. Ελλάδα και
ένας μαθητής λυκείου, οι οποίοι

αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση
bullying με θύμα μια 14χρονη η εξομολόγη-
ση της οποίας για όσα έχει βιώσει συγκλόνι-
σε το πανελλήνιο.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων ξεκίνησε
όταν η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού μίλη-
σε σε ιστοσελίδα της Β. Ελλάδας, αποκαλύ-
πτοντας την περιπέτεια της κόρης της, η
οποία υφίστατο άγριο bullying στο σχολείο
της από συμμαθητή της, ο οποίος -μεταξύ
άλλων- την αποκαλούσε «χοντρέλα, γυαλά-
κια, πελεκάνο, ανώμαλη» και άλλα που
τραυμάτιζαν την ψυχολογία της 14χρονης.
Ακολούθησε η παρέμβαση του πατέρα του
κοριτσιού, ο οποίος τόνισε: «Μου κατέστρε-
ψαν το παιδί μου. Πώς θα αντέξουν να μας
κοιτάξουν στο δικαστήριο; Τι θα πουν στον
δικαστή; Θέλω την τιμωρία και της διευθύν-
τριας του σχολείου που δεν έκανε το παρα-
μικρό να προστατέψει την κόρη μου από όσα
βίωσε και βέβαια και του τότε συμμαθητή
της, που την υπέβαλε σε αυτά τα βασανιστι-
κά μαρτύρια. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τιμω-
ρηθούν».

Σύμφωνα με τους γονείς της ανήλικης, το
παιδί πάθαινε κρίσεις πανικού και έκλαιγε
ξαφνικά, ενώ αποζητούσε συνεχώς απομο-
νωμένο περιβάλλον: «Αισθάνομαι ότι δεν
αντέχω άλλο. Τέσσερα χρόνια παλεύω να
κρατήσω το θεριό μέσα μου που διψάει για
εκδίκηση και νιώθω πως έχω φτάσει στα
όριά μου. Βλέπω την κόρη μου κάθε μέρα να

“χάνεται”», ξέσπασε ο πατέρας της 14χρονης
μαθήτριας και αναφέρθηκε στις δυσκολίες
της οικογένειας να αποκτήσει παιδί: «Το κο-
ριτσάκι μου, το καμάρι μου, η πριγκίπισσά
μου. Την αποκτήσαμε έπειτα από κόπους
χρόνων. Δέκα χρόνια, τέσσερις εξωσωματι-
κές έκανε η γυναίκα μου».

«Δεν ήθελα να τους στενοχωρήσω»
«Οι εικόνες από εκείνη την περίοδο δεν θα

φύγουν ποτέ από τη ζωή μου, από το μυαλό
μου, από την ψυχή μου. Λέξεις, βρισιές με
ήχο και τόνο κακοποιητικό. Ένα κορίτσι στα
14 του να ακούει όλα αυτά κάθε μέρα... Το
σκέφτεστε λίγο; Κάθε μέρα... Το ίδιο μαρτύ-
ριο. Προσπαθούσα να το κρύψω από τους
γονείς μου, δεν ήθελα με τίποτα να καταλά-
βουν ότι συμβαίνει αυτό, δεν ήθελα να τους
στενοχωρήσω», είπε η ανήλικη μαθήτρια. Οι
γονείς της σοκαρίστηκαν, πήγαν στη διευ-
θύντρια του σχολείου, ζήτησαν βοήθεια, αλ-
λά τίποτα δεν άλλαξε. Για αυτό και τον λόγο
έχει πλέον η Δικαιοσύνη!

«Βλέπω κάθε μέρα
να... χάνεται
το κοριτσάκι μου»

Ξεσπά ο πατέρας της 14χρονης
που κατήγγειλε άγριο bullying:
«Παλεύω να κρατήσω το θεριό
μέσα μου που ψάχνει εκδίκηση» 
- Την 1η Νοεμβρίου η δίκη 
της διευθύντριας του σχολείου 
και ενός μαθητή λυκείου

Θάσος: Σύλληψη
κτηνοτρόφου
για εμπρησμό

Ένας 65χρονος συνταξιούχος, ο οποίος
τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν με την
κτηνοτροφία, συνελήφθη από τη Διεύ-
θυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμ-
πρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος
ως υπαίτιος για τη μεγάλη πυρκαγιά που
κατέκαψε τη Θάσο στις αρχές Αυγού-
στου. Μάλιστα, τα στοιχεία που βρέθηκαν
στο ΙΧ αυτοκίνητό του ήταν συντριπτικά
εναντίον του, καθώς, σύμφωνα με καλά
ενημερωμένες πηγές, στο πορτμπαγκάζ
υπήρχε εύφλεκτο υγρό σε μπιτόνια και
φωτοβολίδες.

Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Τρίτης
(16/8), ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι από
την πρώτη στιγμή θεωρούνταν ως ο βασι-
κός ύποπτος τόσο για την πυρκαγιά που
ξέσπασε στις 2 Αυγούστου στο νησί όσο
και για αυτή στις 10 του μήνα. Η δικογρα-
φία που σχηματίστηκε σε βάρος του (με
αυτήν οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Καβά-
λας) είναι βαρύτατη, καθώς αφορά εμ-
πρησμό από πρόθεση, ενώ ζήτησε και πή-
ρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επό-
μενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή. Η
πρώτη φωτιά -στην περιοχή της Ποτα-
μιάς- είχε αντιμετωπιστεί άμεσα από τις
πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο η δεύ-
τερη, που ξέσπασε σε δασική έκταση στη
Λεύκη Θάσου, αποδείχτηκε καταστροφι-
κή, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών
και της δυσκολίας των επιγείων δυνάμε-
ων να προσεγγίσουν την «καρδιά» της
έκαιγε για σχεδόν τέσσερα 24ωρα. Χρει-
άστηκε μάλιστα να ενεργοποιηθεί και το
112 για απομάκρυνση κατοίκων.

Η πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε ένα συμ-
παγές πευκόδασος, καθώς έκαψε ένα με-
γάλο τμήμα του βουνού Υψάριο, ενώ προ-
κειμένου να ελεγχθεί ρίχτηκε στη μάχη
και ο Στράτος ανοίγοντας πρόχειρους
δρόμους και αντιπυρικές ζώνες. Σύμφω-
να, τέλος, με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις,
έγιναν στάχτη περί τα 2.500 στρέμματα
δάσους.

Παπ.
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Πόσο θα διαρκέσει 
ο καύσωνας και πού 
θα ξεπεράσει το 40άρι
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«Μαύρο» ρεκόρ καταγράφεται ήδη τη φετινή χρονιά από
τους κολυμβητές που χάθηκαν στις ελληνικές θάλασσες.
Ήδη, από την 1η Ιουνίου μέχρι και σήμερα 196 άνθρωποι
έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στη θάλασσα, μετα-
ξύ αυτών αρκετοί νέοι και παιδιά, στην πλειοψηφία τους
άνδρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού
Σώματος.

Οι περισσότεροι, Έλληνες ταξιδιώτες ή κάτοικοι νησιω-
τικών περιοχών. Ανάμεσά τους και πολλοί νέοι, από 30 έως
50 ετών, αλλά και παιδιά. 

Κάποιοι βουτούν ακατάλληλες ώρες, άλλοι υπερεκτι-
μούν τις δυνάμεις τους και απομακρύνονται και άλλοι δεν
τηρούν τους βασικούς κανόνες για ασφαλή κολύμβηση,
όπως όχι μετά το φαγητό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, κάθε χρόνο χά-
νουν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες περισσότεροι
από 350 άνθρωποι, οι περισσότεροι άνδρες, ενώ το 60%
των Ελλήνων δεν γνωρίζει να κολυμπά.

Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου χάθηκαν τρεις κο-

λυμβητές, δύο ηλικιωμένοι και ένας τουρίστας μόλις 19
ετών. Καθημερινά είναι πολλά τα περιστατικά που καλούν-
ται να αντιμετωπίσουν ναυαγοσώστες και λιμενικοί.

Βασικός κανόνας για την ασφαλή κολύμβηση, κυρίως
των ηλικιωμένων, είναι να μην κολυμπούν τις ώρες μεταξύ
11.00 και 15.00, τότε που ο ήλιος «καίει» και οι θερμοκρα-
σίες είναι πολύ υψηλές.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους λουόμενους να μην μπαί-
νουν στη θάλασσα αμέσως μετά το φαγητό ή όταν έχουν
καταναλώσει αλκοόλ.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στις βουτιές από από-
κρημνα σημεία ή από μεγάλο ύψος, καθώς μπορεί να απο-
βούν μοιραίες.

Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε δευτερόλεπτα σε οποι-
ονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει πρόσβαση στο νε-
ρό κυρίως λόγω:
•  Άγνοιας κολύμβησης
•  Έλλειψης περίφραξης
•  Έλλειψης στενής εποπτείας / επιτήρησης
•  Αποτυχίας ορθής χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού
•  Κατανάλωσης αλκοόλ
•  Ιστορικού επιληψίας.

Πνιγμοί: «Μαύρο» ρεκόρ στις ελληνικές θάλασσες και φέτος 

Τ
ην ανηφόρα παίρνει ο υδράργυ-
ρος και «υπόσχεται» τα επόμενα
24ωρα να κρατηθεί σε υψηλά
επίπεδα. Μάλιστα, το διήμερο

Παρασκευής και Σαββάτου θα «χτυπήσει»
κόκκινο, καθώς θα εκτοξευτεί στους 41
βαθμούς Κελσίου.

Από σήμερα, λοιπόν, η θερμοκρασία θα
αρχίσει να ανεβαίνει και για τέσσερις με
πέντε ημέρες πολλές περιοχές της χώρας
θα μετατραπούν σε καμίνι.

Συγκεκριμένα, τις επόμενες μέρες πέντε
περιοχές της Ελλάδας θα «βράσουν», με τις
υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφον-
ται σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στε-
ρεά (Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα), καθώς
και αρκετά τμήματα της Πελοποννήσου.

Χαρακτηριστικά, στην πόλη της Λάρισας
το Σάββατο ο υδράργυρος θα σκαρφαλώ-
σει στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πε-
ριοχές της Καρδίτσας θα αγγίξει τους 40
βαθμούς. Την ίδια αφόρητη ζέστη θα βιώ-
σουν κάτοικοι περιοχών των Νομών Αργο-
λίδας, Βοιωτίας αλλά και Μεσσηνίας όπου
το θερμόμετρο θα δείξει 40 βαθμούς Κελ-
σίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των με-
τεωρολόγων, ο καύσωνας αναμένεται να
κάνει αισθητή την παρουσία του από τη
Θεσσαλία και κάτω, ενώ από ό,τι φαίνεται
πιο δροσερά θα είναι τα νησιά των Κυκλά-
δων, καθώς εκεί η θερμοκρασία δεν φαίνε-
ται να σκαρφαλώνει πάνω από τους 36 με
37 βαθμούς Κελσίου.

Καυτή και η Αθήνα
Από τις ζεστές μάζες, όμως, δεν θα γλι-

τώσει ούτε η Αττική, αφού το διήμερο Πα-
ρασκευή-Σάββατο ο υδράργυρος στο κέν-
τρο της Αθήνας θα αγγίξει του 39 βαθμούς
Κελσίου. Στα βόρεια προάστια η θερμο-

κρασία θα είναι τρεις με τέσσερις βαθμούς
χαμηλότερη. Από τον καύσωνα δεν θα γλι-
τώσουν ακόμα περιοχές των δυτικών και
νοτίων προαστίων, με τη θερμοκρασία την
Παρασκευή και το Σάββατο να συναγωνί-
ζεται τις επιδόσεις του κέντρου της πρω-
τεύουσας.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα, ο
υδράργυρος θα δείξει την Πέμπτη και την

Παρασκευή τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ
και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι θερμο-
κρασίες θα είναι υψηλές, αφού δεν θα
υποχωρήσουν κάτω από τους 29 βαθμούς.

Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται
από την ερχόμενη Κυριακή, οπότε ο
υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί. Έτσι,
στο κέντρο της Αθήνας στις 21 Αυγούστου η
υψηλότερη τιμή του υδραργύρου θα είναι

37 βαθμοί Κελσίου, ενώ στα βόρεια προ-
άστια δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. 

Οι 5 περιοχές 
που θα… βράσουν

ΚΑΜΙΝΙ Η ΧΩΡΑ

Μόνο τους τελευταίους 
δυόμισι μήνες έχουν χάσει

τη ζωή τους σε παραλίες όλης
της χώρας 196 λουόμενοι



της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η
συνεδριακή και εκθεσιακή του-
ριστική βιομηχανία ή, αλλιώς,
MICE τουρισμός αυτές τις μέρες
βρίσκεται σε αναβρασμό. Η 86η

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι προ
των πυλών και αποτελεί αδιαμφισβήτητα
τη μεγαλύτερη διοργάνωση σε επίπεδο
συνεδριακού event.

Φέτος οι προσεγγίσεις νέων αγορών, οι
καλπάζουσες εξελίξεις στην τεχνολογία
και οι τομείς της υγείας αλλά και της ενέρ-
γειας θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον με
στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη ανα-
δεικνύοντας το μοντέλο της κυκλικής οι-
κονομίας.

Για τη Θεσσαλονίκη η διοργάνωση απο-
τελεί σίγουρα ένα χρυσωρυχείο, καθώς
πέρυσι και παρά τις αντιξοότητες που δη-
μιούργησε η υγειονομική κρίση προσέλ-
κυσε 87.631 επισκέπτες, ενώ σε περιό-
δους «νηνεμίας», όπως η χρονιά του 2019,
προσέλκυσε 280.000 επισκέπτες και τα
ετήσια έσοδά της έφτασαν τα 15 εκατ. €,
αλλά πρωτογενώς στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης διαχύθηκαν πάνω από 150 εκατ. €.

Υπάρχει δυναμική
Ο τουρισμός MICE είναι ο πιο ακριβός

τουρισμός και αυτό το επιβεβαιώνουν οι
μελέτες του ΠΟΤ (Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Τουρισμού), που δείχνουν ότι αποδί-
δει 5 έως 6 φορές περισσότερο σε σχέση
με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού.

Το δυστύχημα είναι πως η Ελλάδα στον
συνεδριακό χάρτη κατέχει τη 10η θέση σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο και τη 17η θέση σε
παγκόσμιο, σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του 2021 της Διεθνούς Ενώσεως

Συνεδρίων ICCA (International Congress
and Convention Association), η οποία
ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα ταξιδιω-
τικών πρακτόρων με σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με διεθνή και μη
συνέδρια.

Αναλύοντας λίγο τα στοιχεία θα δούμε
ότι η Αθήνα βρίσκεται λίγο καλύτερα στην
κατάταξη καταλαμβάνοντας την 6η θέση
στην Ευρώπη και την 8η παγκοσμίως, σε
αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, η οποία πα-
νευρωπαϊκά βρίσκεται στην 32η θέση και
στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη μόλις
που σκαρφαλώνει στην 47η. Όλα αυτά
όμως μπορούν να αλλάξουν, καθώς η χώ-
ρα δείχνει πλέον δυναμική και σε αυτό τον
τομέα τουρισμού.

Οι 4 λέξεις-κλειδιά
Οι άνθρωποι του συνεδριακού τουρι-

σμού χρησιμοποιούν τον όρο «MICE», ο
οποίος είναι το ακρωνύμιο των αγγλικών
λέξεων Meetings (συναντήσεις), Incenti-
ves (ταξίδια κινήτρων), Congresses και
Conferences (συνέδρια και διασκέψεις)
και Exhibitions (εκθέσεις).

MMeetings είναι οι συνεδριάσεις ομάδων
ή εταιρειών οποιουδήποτε κλάδου ή το-
μέα με κοινό επαγγελματικό ή επιστημονι-
κό ενδιαφέρον. Αυτές οι συνεδριάσεις αι-
μοδοτούν τα μεγάλα συνεδριακά ξενοδο-
χεία, ειδικά της Αθήνας, ως επί το πλεί-
στον από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια
των 2-3 ημερών η δαπάνη ανέρχεται περί-
που στα €1.500 το άτομο, ενώ αντίθετα στα
meetings εσωτερικού η δαπάνη είναι χα-
μηλότερη.

Τα Incentives διοργανώνονται κατά κα-
νόνα από μια εταιρεία με σκοπό την προ-
ώθηση των οικονομικών συμφερόντων της

διοργανώτριας εταιρείας, δίνοντας κίνητρα
και επιβραβεύοντας τους συμμετέχοντες.
Το πλέον προσοδοφόρο κομμάτι του συνε-
δριακού τουρισμού με αποδόσεις που αγ-
γίζουν τα €2.500 - €10.000 ανά άτομο για 3
ή 4 ημέρες και αυτά, ως επί το πλείστον, εί-
ναι πηγή εσόδων από το εξωτερικό.

Congresses είναι τα συνέδρια, εθνικά
και διεθνή, που οργανώνονται κυρίως από
επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς
όλων των κλάδων. Η συμμετοχή σε αυτά
μπορεί να αριθμεί εκατοντάδες ή ακόμη
και χιλιάδες συνέδρους από όλο τον κό-
σμο. Είναι πηγή εσόδων, κυρίως από το
εξωτερικό, για τα διεθνή, ενώ καταγράφε-
ται μια δυναμική να αυξηθούν σε πλήθος
και συμμετοχές, με την ενίσχυση της ήδη
υπάρχουσας υποδομής σε συνεδριακά
κέντρα δίνοντας τη δυνατότητα για τη διεκ-
δίκηση και προσέλκυση συνεδρίων μεγα-
λύτερων των 6.000 συμμετεχόντων. Γίνε-
ται έτσι αντιληπτό πως αυτή η αγορά μπο-
ρεί κυριολεκτικά να εκτοξευτεί.

Exhibitions είναι οι εκθέσεις διαφόρων
ειδών κοινού κλάδου, τόσο διεθνείς όσο
και εθνικές, και μάλιστα πρόκειται για μια
εξειδικευμένη διοργάνωση, η οποία με τις
κατάλληλες υποδομές θα μπορούσε κάλ-
λιστα να προσελκύσει πολλά από το εξω-
τερικό.
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Έπειτα από δύο... στείρες
χρονιές λόγω Covid ανθεί
αυτού του είδους 
η βιομηχανία, που μπορεί 
να τονώσει τα έσοδα ιδιωτών
αλλά και του κράτους

Εκτόξευση και
στον συνεδριακό
τουρισμό

Μπορεί να
βάλει φρένο
στο brain drain
Αυτό το προσοδοφόρο είδος του-
ρισμού στη χώρα μας θα μπορού-
σε να αναχαιτίσει και τη δυναμι-
κή του brain drain, αναστρέφον-
τας την εικόνα και φέρνοντας
στην Ελλάδα πολλά και εξειδι-
κευμένα στελέχη, τα οποία σήμε-
ρα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε άλλες χώρες. Αντιλαμβά-
νεται λοιπόν κανείς πως τα πλεο-
νεκτήματα του επαγγελματικού
και συνεδριακού τουρισμού είναι
αναρίθμητα, καθώς αποτελεί πη-
γή εσόδων από άμεσους και έμ-
μεσους φόρους για το κράτος και
τις τοπικές Αρχές. Συμβάλλει
στην οικονομία με την κατασκευή
ή και την ανακαίνιση συνεδρια-
κών χώρων και ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων, ενώ ενισχύει
την απασχόληση και διαφημίζει
τη χώρα μας διεθνώς.
Το MICE tourism συμβάλλει επί-
σης στη δημιουργία εισοδήματος
που πολλές φορές είναι πολλα-
πλάσιο από τον μαζικό τουρισμό,
προσελκύοντας προσωπικότητες
υψηλού επιπέδου που μπορούν
αντίστοιχα να είναι πρεσβευτές
της χώρας μας στο εξωτερικό. Συ-
νεισφέρει στην αύξηση των θέσε-
ων εργασίας, αφού στην οργάνωση
συνεδρίων εμπλέκονται τουλάχι-
στον 50 επαγγέλματα, δημιουργεί
και αυξάνει την ζήτηση ταξιδιωτι-
κών και τουριστικών υπηρεσιών
μέσω των διαμονών, των διακινή-
σεων, των ξεναγήσεων, των εκ-
δρομών και των γευμάτων.



Δήμος Αριστοτέλη

Προς δημοπράτηση έργα 6 εκατ.
Με αποφάσεις της Οικο-

νομικής Επιτροπής μπή-
καν σε τροχιά δημοπράτη-
σης έργα υποδομών συνο-
λικού προϋπολογισμού
πάνω από 6.000.000 ευρώ.
Πρόκειται για τα εξής έργα: 
� Νέο αποχετευτικό δί-
κτυο 8,5 χιλιομέτρων στα Στάγειρα και στη Στρατονίκη προϋπολο-
γισμού 2,5 εκατ.
� Νέο αποχετευτικό δίκτυο στην Ιερισσό προϋπολογισμού 1,7
εκατ.
� Αγροτική οδοποιία στην Αρναία - δίκτυο Αγίου Χριστοφόρου,
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
� Αγροτική οδοποιία στην Αμμουλιανή (οικισμός Αλυκές) προ-
ϋπολογισμού 350.000 ευρώ.
� Ανάπλαση της εισόδου της Αρναίας από Στανό προϋπολογισμού
450.000 ευρώ.
�Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Ολυμπιάδας προϋπολογι-
σμού 600.000 ευρώ.

Περιφέρεια Ηπείρου

Μελέτη για Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας
Μελέτη για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του αγροκτή-

ματος Κατσικά, που πρόσφατα περιήλθε στην κυριότητα της Πε-

ριφέρειας Ηπείρου, θα εκπονήσει η Αρχιτεκτονική Σχολή του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προς τούτο, η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας ενέκρι-

νε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων, προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη, ώστε ο συγκε-

κριμένος χώρος να λειτουργήσει ως Πάρκο Αγροτικής Καινοτο-

μίας. Πρόκειται για πολυχώρο προώθησης της επιχειρηματικό-

τητας, στήριξης και αρωγής των παραγωγών και ανάπτυξης δο-

μών καινοτομίας για τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, τη γε-

νετική βελτίωση ζώων κ.ά. Το ύψος της προγραμματικής σύμ-

βασης ανέρχεται σε 124.000 ευρώ.

Έντεκα δήμοι, Νότιας Κυνουρίας,
Μονεμβασίας, Ευρώτα, Βόρειας Κυνουρίας,
Ελαφονήσου, Ανατολικής Μάνης, Τρίπολης,
Άργους-Μυκηνών, Νεμέας, Επιδαύρου και
Ερμιονίδας, ίδρυσαν κοινό Αναπτυξιακό
Οργανισμό με την επωνυμία «Πάρνωνας ΑΕ».
Στόχος του εν λόγω Αναπτυξιακού
Οργανισμού είναι η διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας τους με ένταξη στο πρόγραμμα
«Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του
δημόσιου χώρου» που χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Θα ακολουθήσει επικοινωνιακή καμπάνια,
«Επενδύστε στην Ανατολική Πελοπόννησο -

Invest in Eastern Peloponnese», μέσω της
οποίας θα επιδιωχθεί η προσέλκυση
επενδύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο και θα συνδυαστεί με μια δέσμη
δράσεων διαχείρισης των προορισμών της
Ανατολικής Πελοποννήσου μέσω του ρόλου
της Πάρνωνας ΑΕ ως Οργανισμού Διαχείρισης
και Προώθησης Προορισμού (DMO).
Οι εμπνευστές του σχεδίου δεν αποκλείουν
την ένταξη και άλλων δήμων στην αρχική
ομάδα των έντεκα. Σημειώνεται πως, στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στην
Πελοπόννησο έχουν ιδρυθεί δύο
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί με παρόμοιους
στόχους.

Πάτμος-Λειψοί

Στην κορυφή 
του θρησκευτικού
τουρισμού

Η Πάτμος και οι Λειψοί αποτελούν πό-
λους τουριστικής έλξης και οικονομικής
ανάπτυξης, καθώς χιλιάδες επισκέπτες
έλκονται από τα θρησκευτικά μνημεία των
δύο νησιών, όπως παραδέχονται οι οικείες
δημοτικές αρχές.

Η Πάτμος αναγνωρίζεται ήδη ως παγκό-
σμιος προορισμός για προσκυνηματικό
τουρισμό και μνημείο παγκόσμιας κληρο-
νομιάς της UNESCO. Με το Ιερό Σπήλαιο
της Αποκάλυψης και του Μοναστηριού
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, την Ιερά
Μονή Ευαγγελισμού, η Πάτμος έχει κερδί-
σει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Λίγα μίλια ανατολικά από την Πάτμο
βρίσκονται οι Λειψοί που έχουν εξελιχτεί
σε πόλο έλξης για προσκυνηματικό τουρι-
σμό για την εικόνα της Παναγίας του Χά-
ρου, το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι που
έχτισαν το 1600 μοναχοί από την Πάτμο.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Παρέμβαση του ΣτΠ 
στις υπηρεσίες πρασίνου 
των δήμων

Τη δημιουργία νέου νομικού και εργασιακού πλαισίου
για τις υπηρεσίες πρασίνου των δήμων προτείνει ο Συνή-
γορος του Πολίτη. Συγκεκριμένα, προτείνει τεχνικές προ-
διαγραφές αυτεπιστασίας σε παροχές υπηρεσιών διαχεί-
ρισης πρασίνου, ενώ θεωρεί αναγκαία και τη στελέχωση
των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό, καθώς και
την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Προς τούτο, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο
υπουργείο Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, προκειμένου να εξεταστούν οι θέσεις του Γεω-
τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως προς τις διαδικασίες
για την ορθολογική κλάδευση του αστικού πρασίνου, ού-
τως ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμί-
σεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί έγγραφο του Γεωτε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που υποστήριζε ότι «δεν
υπάρχει ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου και απαι-
τείται επέκταση των τεχνικών προδιαγραφών σε εργα-
σίες, ενώ αναγκαία είναι και η στελέχωση των υπηρεσιών
με το κατάλληλο προσωπικό, καθώς και η εξασφάλιση
των αναγκαίων πόρων».
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Έντεκα δήμοι ιδρύουν τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Πάρνωνας ΑΕ»



Τον Σεπτέμβριο θα συνεχι-
στούν τα σεμινάρια ψηφιακού
εγγραμματισμού, τα οποία ξεκί-
νησε τον Ιούλιο η Περιφέρεια
Αττικής με τη συνεργασία των
δήμων, στο πλαίσιο του έργου
«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευ-
σης και Ψηφιακού Εγγραμματι-
σμού» (ΕΠ «Αττική 2014-
2020»). Η πρόσκληση είναι
ανοικτή για όλους τους δημότες
οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενη-
μερωθούν χωρίς καμία επιβά-
ρυνση για τις υπηρεσίες, τα εργαλεία και
τις μεθόδους για ασφαλή και αποτελεσμα-
τική χρήση του διαδικτύου.

Τα σεμινάρια διάρκειας δύο εβδομάδων
παρακολούθησαν από τις 8 Ιουλίου 200
δημότες από τους δήμους Μεγαρέων,
Ασπροπύργου, Aχαρνών, Παλαιού Φαλή-
ρου και Κορυδαλλού, με βασικά θέματα τις
«Βασικές δεξιότητες για τη χρήση του δια-
δικτύου» και «Ικανότητα αναζήτησης, δια-
χείρισης, οργάνωσης και αρχειοθέτησης
πληροφοριών». Τα σεμινάρια του ερχόμε-
νου Σεπτεμβρίου θα αφορούν τις εξής θε-
ματικές ενότητες:
� Βασικές δεξιότητες για τη χρήση του

διαδικτύου
� Ικανότητα αναζήτησης, διαχείρισης, ορ-
γάνωσης και αρχειοθέτησης πληροφοριών
� Διαδικτυακές απάτες, προστασία ψηφια-
κών συσκευών, προστασία προσωπικών
δεδομένων
� Αξιοποίηση ηλεκτρονικών ψηφιακών
υπηρεσιών
� Εκτέλεση ηλεκτρονικών τραπεζικών συ-
ναλλαγών (e-banking)
� Εκτέλεση ηλεκτρονικών αγορών και συ-
ναλλαγών (e-commerce)
� Ψυχική υγεία, εθισμός στο διαδίκτυο
� Ιατρικές πληροφορίες στο διαδίκτυο και
κίνδυνοι.

Πειραιάς: Μελέτη 
για κυκλοφοριακή
αποσυμφόρηση

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
αποκτά ο Δήμος Πειραιά, στοχεύον-
τας στην αντιμετώπιση των έντονων
κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την εκπονούμενη με-
λέτη, η εφαρμογή του Στρατηγικού
Σχεδίου Μεταφορών θα μειώνει τον
κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης με
προτάσεις που θα συνάδουν με τις νέ-
ες κυκλοφοριακές ανάγκες που θα
προκύψουν μετά την ολοκλήρωση
των συγκοινωνιακών έργων που
εκτελεί ο δήμιος και την επέκταση
της κρουαζιέρας.

Η χρηματοδότηση του Σχεδίου,
ύψους περίπου 800.000 ευρώ, θα γί-
νει από την Περιφέρεια Αττικής, μέ-
σω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Αττική 2014-2020», κατόπιν έγ-
κρισης της σχετικής πρότασης που
υποβλήθηκε από τον Δήμο Πειραιά.
Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης, παρουσία του δημάρχου Πει-
ραιά Γιάννη Μώραλη.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΣΣτήριξη ευάλωτων
ΑμεΑ 
Πιλοτικό πρόγραμμα διάθεσης σε οι-
κονομικά ευάλωτους ΑμεΑ βιολογι-
κών προϊόντων υψηλής διατροφικής
αξίας προχωρεί ο Δήμος Αθηναίων
μέσω της ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης
και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
του Δήμου Αθηναίων) και με πόρους
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα διανο-
μής των πακέτων θα ενταχθούν 100
άτομα που διαβιούν στον Δήμο της
Αθήνας και έχουν πιστοποιημένη ανα-
πηρία τουλάχιστον 67%.
«Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα δίνει
την ευκαιρία στους πιο αδύναμους
από τους ευάλωτους να έχουν πρό-
σβαση στην ποιοτική διατροφή. Αξιο-
ποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο, χρημα-
τοδοτικό εργαλείο, εθνικό ή ευρωπαϊ-
κό πρόγραμμα για να στηρίξουμε
όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό στην
αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων»,
δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώ-
στας Μπακογιάννης.

ΚΕΔΕ: Σωστό 
το μέτρο για
«ολοήμερο σχολείο»

Χαιρετίζει την παράταση του σχο-
λικού ωραρίου, που θα ισχύσει από
τη νέα σχολική χρονιά πιλοτικά σε
αρκετά νηπιαγωγεία και δημοτικά, η
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), καθώς θα δώσει σημαντι-
κές λύσεις σε προβλήματα των ερ-
γαζόμενων γονέων.

Ωστόσο, σε σχετική ανακοίνωση
τονίζεται πως «η παράταση του σχο-
λικού ωραρίου δημιουργεί περαιτέ-
ρω ανάγκες σε προσωπικό και πό-
ρους, που είναι αποκλειστική ευθύ-
νη και αρμοδιότητα της Πολιτείας να
εξασφαλίσει».

Προς τούτο, «θεωρεί απαραίτητη
την επιπλέον χρηματοδότηση των
δήμων», προκειμένου να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των σχολικών μο-
νάδων, καθώς «με τις τρέχουσες
συνθήκες είναι αδύνατο να τις κα-
λύψουν από ίδιους πόρους, κάτι
που δεν αποτελεί, άλλωστε, δική
τους αρμοδιότητα αλλά του κεντρι-
κού κράτους».

Φεστιβάλ Παπάγου -
Χολαργού
Στις 24 Αυγούστου ξεκινά το δεύ-
τερο μέρος του 28ου Φεστιβάλ Πα-
πάγου-Χολαργού, στο καταπράσι-
νο και ανακαινισμένο κηποθέατρο
Παπάγου. Είκοσι πέντε συνολικά
εκδηλώσεις και συγκεκριμένα 15
θεατρικές και μουσικές παραστά-
σεις, 6 συναυλίες και 4 παιδικές
παραστάσεις, θα φιλοξενηθούν σε
ένα από τα ομορφότερα θέατρα της
Αττικής, από τις 24 Αυγούστου έως
τις 26 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας
στο κοινό αξέχαστες και ποιοτικές
βραδιές πολιτισμού.

Δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες 
σε παιδιά 6-14 ετών

Πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για τα
παιδιά, ηλικίας 6-14 ετών, οικογενειών που υπο-
στηρίζονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλλη-
λεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) εγκαι-
νιάζεται από τον δήμο, ενόψει της νέας σχολικής
χρονιάς.

Το πρόγραμμα, που έχει διάρκεια τρεις εβδο-
μάδες -από 17 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου-
υλοποιείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του
ΚΥΑΔΑ σε συνεργασία με το Κοινωνικό Οδοντια-
τρείο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Αθήνας
στο πρόγραμμα της UNICEF «Πόλεις φιλικές
προς τα παιδιά», με στόχο την αναπροσαρμογή
των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας στις
ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.

«Η φροντίδα των παιδιών και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους βρίσκονται στο επίκεντρο
της κοινωνικής μας πολιτικής. Η πρωτοβουλία
αυτή, μέσω του Κοινωνικού Οδοντιατρείου του
ΚΥΑΔΑ, υπογραμμίζει τη διαρκή προσπάθειά μας να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τις
ευάλωτες οικογένειες της πόλης. Δεν θα επιτρέψουμε κανείς να μείνει πίσω», τονίζει σε
δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
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Τ
ο δυναμικό comeback του
τουρισμού αποτυπώνουν τα
στοιχεία για το φετινό καλο-
καίρι και οι προβλέψεις δεί-

χνουν ότι οι τουριστικές εισπράξεις θα
ξεπεράσουν τα 18 δισ. ευρώ του 2019
αλλά και τις αρχικές εκτιμήσεις του
υπουργείου Οικονομικών, που ήταν
κοντά στα 15 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, το 2019 η ταξιδιωτι-
κή κίνηση έφτασε τους 34 εκατ. ταξι-
διώτες και η μέση δαπάνη ανά ταξι-
διώτη ήταν περίπου 500 ευρώ. Το 2021
οι ταξιδιώτες ήταν 15,2 εκατ. ευρώ και
η μέση δαπάνη έφτασε τα 690 ευρώ.

Το υπουργείο Τουρισμού εκτιμά ότι
τον Αύγουστο αναμένονται πάνω από
1.000.000 επισκέπτες από το εξωτερι-
κό κάθε εβδομάδα και, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, από τις 15 έως
τις 21 Αυγούστου είναι προγραμματι-
σμένες 960.000 θέσεις σε εισερχόμε-
νες διεθνείς πτήσεις. Τα στοιχεία απο-
τυπώνουν τη δυναμική του τουρισμού
ιδιαίτερα από τις μεγάλες αγορές.

Οι κορυφαίες αγορές
Οι δύο κορυφαίες αγορές του ει-

σερχόμενου τουρισμού, δηλαδή, Γερ-
μανία και Βρετανία, τον Ιούλιο του
2022 κινήθηκαν πάνω από τον Ιούλιο
του 2019 σε πολλούς προορισμούς,
όπως η Ρόδος, όπου οι Γερμανοί είναι
+24,6% και οι Βρετανοί +21%, και τα
Χανιά, με τους Γερμανούς επισκέπτες
να είναι στο +78,3% και τους Βρετα-
νούς στο +43,2%

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», επί-
σης, τον Ιούλιο του 2022 σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2019 καταγράφηκαν
29% περισσότερες αφίξεις από τη Γερ-
μανία, από τη Γαλλία 15%, από το Ισ-
ραήλ 19%, από τη Σερβία 257% και από
την Τουρκία 177%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
τον Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 536,4% και κατά
547,9% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐ-
ου 2022 σε σχέση με τις αντίστοιχες
περιόδους του 2021. Ειδικότερα, τον
Μάιο τα έσοδα άγγιξαν το 1,41 δισ. ευ-
ρώ, έναντι 222 εκατ. ευρώ τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021.

Στο υπουργείο Οικονομικών αναμέ-
νουν τα τουριστικά έσοδα να ενισχύ-
σουν το κρατικό «μαξιλάρι» ενόψει
ενός δύσκολου χειμώνα λόγω της
ενεργειακής κρίσης και των νέων μέ-
τρων ενίσχυσης έναντι της ακρίβειας.
Ήδη οι εισπράξεις έχουν τονώσει τα
έσοδα, καθώς η τουριστική περίοδος
ξεκίνησε νωρίτερα φέτος και αναμέ-
νεται, μάλιστα, διεύρυνση της σεζόν
έως και το φθινόπωρο.

Υψηλές προδιαγραφές
Παράλληλα, έχει επιστρέψει και o

τουρισμός υψηλών προδιαγραφών. Οι
ζητούμενες τιμές μίσθωσης για αυτό-

νομες βίλες με ιδιωτική πισίνα κατα-
γράφουν ραγδαία αύξηση σε σχέση με
το 2021-2022, ενώ σε πολλές περι-
πτώσεις ξεπερνούν το ζητούμενο μί-
σθωμα του 2019, που αποτελεί και τη
χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρι-
σμό. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος 6 δια-
νυκτερεύσεις τον Αύγουστο στη χώρα
της Μυκόνου στοιχίζουν 4.800 ευρώ,
όταν πέρσι κόστιζαν 2.170 ευρώ.

Η εμπειρία όσων επισκέπτονται τη χώρα μας ανα-
μένεται να επιδράσει ακόμη περισσότερο στη θετική
φήμη της Ελλάδας, όπως φαίνεται σε ανάλυση του
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο συνεργασίας του με τον Δήμο Αθηναίων.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν:

1Ως προς τη συνολική φήμη, το β’ τρίμηνο του
2022, σε μια ασταθή παγκόσμια και ευρωπαϊ-

κή συνθήκη όπου οι περισσότεροι προορισμοί αντι-
μετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις (έλλειψη εργα-
τικού δυναμικού, πληθωρισμός, υπερτουρισμός
κ.λπ.), η Ελλάδα και Αθήνα έχουν διατηρήσει την αν-

ταγωνιστικότητά τους χάρη σε ένα πολύπλευρο θετι-
κό συναίσθημα που μοιράζονται επισκέπτες και δια-
μορφωτές γνώμης (ambassadors) σε σχέση με τον
πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τα καταλύ-
ματα.

2 Στο β’ τρίμηνο του έτους, όπου συνήθως αυ-
ξάνεται η τουριστική δραστηριότητα και κατ’

επέκταση ο αριθμός των κριτικών στο διαδίκτυο, κα-
ταγράφονται πτωτικές τάσεις στην αξιολόγηση της
εμπειρίας με βάση την επίσκεψη στους περισσότε-
ρους προορισμούς στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο,
η Ελλάδα, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, διατήρησε
και σε αυτή την παράμετρο την ανταγωνιστικότητά

της ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

3 Η εικόνα της Ελλάδας δεν επηρεάζεται από
τον πόλεμο στην Ουκρανία από άποψη ελκυ-

στικότητας του προορισμού. Ο πόλεμος αποτελεί μέ-
ρος των συζητήσεων γύρω από τις επιπτώσεις του
στον πληθωρισμό και στις τιμές για τους επισκέπτες.

4 Η εμπειρία των επισκεπτών το καλοκαίρι ανα-
μένεται να έχει ύψιστη επίδραση στη φήμη

της Ελλάδας συνολικά. Η ικανότητα της χώρας και
των επιχειρήσεων να διασφαλίζουν μια ικανοποιητι-
κή τουριστική εμπειρία για τους επισκέπτες θα είναι
κομβική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού τουρισμού.

Εκτιμήσεις για τουριστικές
εισπράξεις άνω 
των 18 δισ. ευρώ

ΙΝΣΕΤΕ: Ανταγωνιστική η Ελλάδα τουριστικά και στο β’ τρίμηνο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πάει για ρεκόρ εσόδων 
ο τουρισμός το 2022



Ε
πιβεβαιώνονται οι προσ-
δοκίες για δημιουργία δη-
μοσιονομικού χώρου που
θα ανοίξει τον δρόμο σε

νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυ-
ριών ενόψει ενός εξαιρετικά δύσκο-
λου χειμώνα, λόγω του κύματος των
ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοι-
χεία εκτέλεσης του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, το διάστημα Ιανουαρί-
ου - Ιουλίου το ύψος των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 33,697 δισ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,797
δισ. ευρώ ή 16,6% έναντι της εκτίμη-
σης για το αντίστοιχο διάστημα που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκ-
θεση του Προϋπολογισμού 2022,
παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. 

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36,846
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,556 δισ.
ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου.

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση
παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύ-
γιο του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 4,591 δισ. ευρώ έναντι στόχου
για έλλειμμα 9,180 δισ. ευρώ που
έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο
διάστημα του 2022 στην εισηγητική
έκθεση του Προϋπολογισμού 2022
και ελλείμματος 12,515 δισ. ευρώ το

αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το
πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώ-
θηκε σε έλλειμμα ύψους 1,167 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 5,808 δισ. ευρώ και πρω-
τογενούς ελλείμματος 9,063 δισ. ευ-
ρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Πού οφείλεται
Αναλυτικότερα, τα έσοδα από φό-

ρους ανήλθαν σε 31,094 δισ. ευρώ,
αυξημένα κατά 5,167 εκατ. ευρώ ή
19,9% έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2022. Η υπε-
ρεκτέλεση αυτή οφείλεται στην πα-
ράταση της προθεσμίας πληρωμής
των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέ-
λος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύ-
τερη απόδοση των φόρων του προ-
ηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν
σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φε-
βρουαρίου 2022, στην καλύτερη
απόδοση στην είσπραξη των φόρων
του τρέχοντος έτους, καθώς και στην
είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων

του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο,
Ιούνιο και Ιούλιο, ενώ είχε προβλε-
φθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο
αντίστοιχα. Ειδικά για τον μήνα Ιού-
λιο, τα έσοδα ενισχύθηκαν από τη
σημαντική είσπραξη της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής που ανήλθε σε 897
εκατ. ευρώ περίπου για τον εν λόγω
μήνα.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε
3,149 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 758
εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.391
εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.776 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 384 εκατ. ευρώ από
τον στόχο (2.160 εκατ. ευρώ).

Η εικόνα του Ιουλίου 
Για τον Ιούλιο 2022 το σύνολο των

καθαρών εσόδων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ανήλθε στα 7,438 δισ.
ευρώ, αυξημένο κατά 2,718 δισ. ευ-
ρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,892
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,677 δισ.
ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αν-
τίστοιχο διάστημα που έχει περιλη-
φθεί στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2022.

ΨΨηφιακά η υποβολή
πέντε ειδικών
δηλώσεων 
Φόρου Μεταβίβασης
Ακινήτων

Τη δυνατότητα ψηφιακής υποβο-
λής πέντε ειδικών δηλώσεων Φό-
ρου Μεταβίβασης Ακινήτων
(ΦΜΑ), μέσω της πλατφόρμας
«myPROPERTY», παρέχει από σή-
μερα η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του
διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή από
τις 16/8/2022 υποβάλλονται ψη-
φιακά:

1Οι αρχικές εμπρόθεσμες δη-
λώσεις ΦΜΑ για ακίνητα που

βρίσκονται σε περιοχές όπου
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας και αφο-
ρούν:
� την επίκληση από τον μεταβιβά-
ζοντα της κτήσης του ακινήτου με
τακτική ή έκτακτη χρησικτησία σε
συμβόλαιο μεταβίβασης της κυ-
ριότητας αυτού ή σύστασης άλλου
εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό
με οποιαδήποτε αιτία,
� την πλασματική μεταβίβαση σε
εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης
και εργολαβικού προσυμφώνου,
� τη μεταβίβαση στον εργολάβο
από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέ-
λεσης εργολαβικού προσυμφώ-
νου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου,
� τη διαφορά της έκτασης, εφόσον
αυτή είναι μεγαλύτερη της ανα-
γραφόμενης στον με επαχθή αιτία
τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε πε-
ρίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή
συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα
σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

2 Οι αρχικές εμπρόθεσμες και
εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού
πλειστηριασμού, για ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές όπου
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία
της τελευταίας τριετίας, οι δηλώ-
σεις αυτές ξεπερνούν συνολικά τις
30.000 κατά μέσο όρο κατ’ έτος.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλ-
λονται ψηφιακά προαιρετικά μέχρι
τις 30/9/2022 και υποχρεωτικά από
1ης/10/2022 και μετά.
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«Τρέχουν» τα φοροέσοδα 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ 5 ΔΙΣ. ΣΤΟ 7ΜΗΝΟ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

«Σ
ε πέμπτο μεγαλύτερο
πάροχο» στην εγχώρια
αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας έχει εξελιχ-

θεί η Καθολική Υπηρεσία, υπογραμμί-
ζοντας τις σφοδρές συνέπειες της
ενεργειακής κρίσης στην εγχώρια
αγορά προμήθειας. Τα τελευταία στοι-
χεία του ΔΕΔΔΗΕ καταδεικνύουν ότι
στο τέλος του Ιουνίου στην Καθολική
Υπηρεσία είχαν συγκεντρωθεί περί-
που 182.000 καταναλωτές. 

Υπενθυμίζεται ότι στην Καθολική
Υπηρεσία εντάσσονται νοικοκυριά και
μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής
μέχρι 25 KVA, οι οποίοι προμηθεύον-
ται ηλεκτρική ενέργεια από τους πέντε
μεγαλύτερους παρόχους σε μερίδιο
φορτίου εκπροσώπησης. Η Καθολική
Υπηρεσία προορίζεται για τη συνέχιση
της ηλεκτροδότησης καταναλωτών
στους οποίους έχει καταγγελθεί η
σύμβαση (κυρίως λόγω ληξιπρόθε-
σμων χρεών) για το μεταβατικό διά-
στημα μέχρι να προχωρήσουν σε σύμ-
βαση με νέο πάροχο. 

Ο πολλαπλασιασμός των καταναλω-
τών σε καθεστώς Καθολικής Υπηρε-
σίας καταδεικνύει καταρχάς την αύ-
ξηση των καταγγελιών συμβάσεων
από τους παρόχους, κύριος λόγος για
τις οποίες είναι η ύπαρξη ληξιπρόθε-
σμων οφειλών. Έτσι, η αύξηση του με-
ριδίου της αποτυπώνει τη συνεχιζόμε-
νη αύξηση των χρεών προς τον κλάδο
προμήθειας, στο ίδιο μήκος κύματος
με την πρόσφατη επιστολή της Ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, στην οποία σύμφωνα με πληρο-

φορίες η ΡΑΕ επισημαίνει ότι οι οφει-
λές προς τους παρόχους υπερβαίνουν
πλέον το 1 δισ. ευρώ.

Στάσιμη η αγορά προμήθειας
Ένα δεύτερο σημαντικό συμπέρα-

σμα που προκύπτει από τελευταία
στοιχεία του Διαχειριστή Δικτύου Δια-
νομής είναι οι περιορισμένες μετακι-
νήσεις πελατών από προμηθευτή σε
προμηθευτή. Συγκεκριμένα, στο τέλος
Ιουνίου η ΔΕΗ εκπροσωπούσε 4,97
εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρές
επιχειρήσεις, με το πελατολόγιο όλων
των ιδιωτών να διαμορφώνεται στο
1,68 εκατ. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ απώ-
λεσε περίπου 43.000 πελάτες σε σχέ-

ση με το α’ τρίμηνο του 2022, σημαντι-
κά περισσότερους από το διάστημα
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, όταν είχε
χάσει μόλις 6.000 «ρολόγια». 

Ωστόσο, οι ιδιώτες πάροχοι κέρδι-
σαν στο σύνολό τους μόλις 8.500 και-
νούργιους μετρητές - είχαν δηλαδή
μικρότερο «κέρδος» από το προηγού-
μενο τρίμηνο, όταν είχαν αυξήσει κατά
11.000 το πελατολόγιό τους. Αντίθετα,
ακόμη περισσότερο «κερδισμένη»
ήταν η Καθολική Υπηρεσία, στην
οποία προστέθηκαν επιπλέον 35.500
«ρολόγια», αυξάνοντας κατά 24% τον
αριθμό των νοικοκυριών και μικρών
επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυ-
τό το καθεστώς. 

Τόσο η εξέλιξη των τιμών ενέργειας στη χώρα μας
και πανευρωπαϊκά όσο και οι εκτιμήσεις για την πορεία
που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες επιβε-
βαιώνουν την ανάγκη για μεγαλύτερες επιδοτήσεις στα
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου, δη-
λαδή πάνω από τo 1,1 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για
τον Αύγουστο. 

Σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρ-
νηση, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του έτους να χρει-

αστούν κονδύλια της τάξης των 300 εκατ. ευρώ μηνι-
αίως ή και περισσότερα, προκειμένου να συνεισφέρει ο
κρατικός προϋπολογισμός στις επιδοτήσεις των λογα-
ριασμών ρεύματος και να καλυφθούν οι αυξήσεις. 

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου η τιμή του φυ-
σικού αερίου κινούνταν σταθερά πάνω από τα 200 ευ-
ρώ/MWh, ενώ κάποιες ημέρες έφτασε να ξεπερνά
ακόμη και τα 216 ευρώ/MWh. Συνακόλουθα οι τιμές του
ρεύματος εκτινάχθηκαν πάνω από τα 350 ευρώ /MWh,

όταν τον Ιούλιο η μέση τιμή ήταν 335 ευρώ/MWh. 
Εάν η τάση των τιμών του ρεύματος και του αερίου

συνεχιστεί, τότε το κόστος της επιδότησης για τον Σε-
πτέμβριο μπορεί να χρειαστεί να κινηθεί υψηλότερα
από το 1,136 δισ. που ήταν τον Αύγουστο και να φτάσει
το 1,3 με 1,4 δισ. ευρώ, εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει
στον στόχο για τελική τιμή καταναλωτή μετά την επιδό-
τηση στα 15 με 18 σεντς/KWh. 

Μ. ΜΑΣΤ.

Χάνουν πελάτες 
οι εταιρείες και κερδίζει 
η Καθολική Υπηρεσία 
το β’ τρίμηνο του 2022

Τα «ρεκόρ» στις τιμές ρεύματος ανεβάζουν τον λογαριασμό για τις επιδοτήσεις 

Μάστιγα τα ληξιπρόθεσμα χρέη
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι κερδισμένοι
και οι χαμένοι
Όσον αφορά τις εταιρείες με το
μεγαλύτερο κέρδος σε μετρη-
τές στο β’ τρίμηνο, στην πρώτη
θέση βρέθηκε η ZeniΘ, η οποία
ενίσχυσε το πελατολόγιό της
κατά 8.900 πελάτες έναντι του
α’ τριμήνου. Ενισχυμένες ήταν
επίσης η Elpedison και η NRG,
κατά περίπου 4.100 «ρολόγια»
η καθεμία, όπως και Protergia
(Mytilineos) με 2.100 και η Αέ-
ριο Αττικής με περίπου 1.400
νέους μετρητές.
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Υ
ψηλές πληρότητες κατέγρα-
ψαν τα καταλύματα στη Σάμο
και στη Βόρεια Εύβοια τον
μήνα Ιούλιο, επιβεβαιώνον-

τας τη σημαντική ώθηση που έδωσαν
στις τοπικές οικονομίες τα vouchers
των 150 και 300 ευρώ του υπουργείου
Τουρισμού. Τα χαμόγελα της αισιοδο-
ξίας επέστρεψαν στις περιοχές που
επλήγησαν πέρυσι εξαιτίας των
ακραίων πλημμυρικών φαινομένων
και των πυρκαγιών.

Σάμος και Βόρεια Εύβοια διανύουν
έναν εξαιρετικό Αύγουστο, ενώ εκ-
πρόσωποι των τοπικών ξενοδοχει-
ακών ενώσεων δεν αποκλείουν να
επιχειρήσουν να παρατείνουν για φέ-
τος τη σεζόν έως και μετά τον Οκτώ-
βριο. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως τον
Σεπτέμβριο θα διατεθούν ακόμη 7.000
με 8.000 άυλες ψηφιακές χρεωστικές
κάρτες των 150 ευρώ για να τις χρησι-
μοποιήσουν οι πολίτες για τουρισμό
στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η στρατηγική στόχευση του υπουρ-
γείου Τουρισμού για στήριξη των ευά-
λωτων πολιτών, των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων, ειδικά στις πληγεί-
σες περιοχές από φυσικές καταστρο-
φές, συνεχίζεται.

Τι δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη
«Στο υπουργείο Τουρισμού προτε-

ραιοποιήσαμε με ειδική νομοθετική
διάταξη τις πληρωμές των ξενοδοχεί-
ων και τουριστικών γραφείων πληγει-
σών περιοχών για το πρόγραμμα “Του-
ρισμός για Όλους”. Συγχρόνως στην
καμπάνια μας για την τουριστική πε-
ρίοδο του 2022 δώσαμε ειδική έμφα-
ση στις ξεχωριστές εμπειρίες, όπως ο
τουρισμός ευεξίας που προσφέρεται
στη Βόρεια Εύβοια, ενώ έχουμε εντά-

ξει την προβολή του τουρισμού ευε-
ξίας αλλά και ειδικών μορφών τουρι-
σμού, όπως τον οινοτουρισμό, τον αλι-
ευτικό τουρισμό, τον αθλητικό τουρι-
σμό, τον θρησκευτικό τουρισμό και
άλλες μορφές, στον στρατηγικό σχε-
διασμό μας με στόχευση σε χώρες-
στόχους μέσω εκθέσεων και δράσεων
προβολής και επικοινωνίας και για το
επόμενο έτος», ανέφερε η υφυπουρ-
γός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη σε
συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το κόστος μεταφοράς περιορίστηκε
στο ελάχιστο με τα 300 ευρώ που δό-
θηκαν στους Έλληνες για να επισκε-

φτούν το νησί της Σάμου. Ο Αύγουστος
για το νησί «τρέχει» με πληρότητες
πάνω από 90% και όσοι αποφασίσουν
να το επισκεφτούν τελευταία στιγμή
και χωρίς να έχουν κανονίσει από πριν
κατάλυμα θα δυσκολευτούν πολύ, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα μέσα
Οκτωβρίου υπάρχουν προγραμματι-
σμένες πτήσεις τσάρτερ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και
η Εύβοια, με τους τοπικούς τουριστι-
κούς παράγοντες να εκφράζουν την

αισιοδοξία
τους για τη μέ-
χρι τώρα πορεία της
τουριστικής κίνησης στην περιοχή,
καθώς τα vouchers έδωσαν τη δυνα-
τότητα σε οικογένειες να επισκεφτούν
τη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέο κύμα του-
ριστών αναμένουν τον Σεπτέμβριο.

Ένα κρουαζιερόπλοιο 300 μέτρων με πάνω από 2.500 τουρίστες στη Σούδα

Ανάσα από τα vouchers
σε Σάμο - Βόρεια Εύβοια

Η κρουαζιέρα φαίνεται ότι επέστρεψε σε δυνα-
μική στα προ πανδημίας επίπεδα, καθώς το ένα
κρουαζιερόπλοιο που προσεγγίζει τα Χανιά διαδέ-
χεται το άλλο. Μόνο για τους πρώτους δύο μήνες
του καλοκαιριού αποβιβάστηκαν συνολικά 47.043
τουρίστες από τα συνολικά 33 κρουαζιερόπλοια
που προσέγγισαν τόσο το ενετικό λιμάνι των Χα-
νίων όσο και το λιμάνι της Σούδας.

Το εντυπωσιακό «Mein Schiff 5», μήκους 300 μέ-
τρων, «έδεσε» στη Σούδα, προερχόμενο από τη Βα-
λέττα της Μάλτας με προορισμό το Μπόντρουμ της
Τουρκίας, αποβιβάζοντας κατά την παραμονή του
στα Χανιά 2.520 επιβάτες. Τον μήνα Αύγουστο

έχουν ήδη προσεγγίσει τον νομό τέσσερα κρουα-
ζιερόπλοια, τα οποία μετέφεραν 6.715 επιβάτες, οι
οποίοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι για την τοπι-

κή οικονομία εισφέροντας στη συνολική τουριστι-
κή κίνηση της περιοχής.

Στα Χανιά για τον μήνα Αύγουστο έχει προγραμ-
ματιστεί να αφιχθούν 12 κρουαζιερόπλοια, τον Σε-
πτέμβριο 18, τον Οκτώβριο 18, τον Νοέμβριο 11,
ενώ τον Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί 5 αφί-
ξεις. Η αισιοδοξία για το κομμάτι της κρουαζιέρας
τη φετινή σεζόν εκφράζεται από όλο και περισσό-
τερους βασικούς παράγοντες της τοπικής αγοράς
των Χανίων, ενώ ήδη οι πρώτες ενδείξεις αναφορι-
κά με την κρουαζιέρα για την επόμενη σεζόν είναι
ιδιαίτερα ευοίωνες.

Ρ.Σ.

Οι δύο περιοχές που επλήγησαν
πέρυσι από πλημμύρες και
πυρκαγιές κέρδισαν το στοίχημα
του τουρισμού
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Μ
ε τις τιμές του φυσικού
αερίου να μη δείχνουν
σημάδια μείωσης και την
προμήθειά του να γίνεται

όλο και πιο δύσκολη, οι φθηνότερες
και πιο βρόμικες εναλλακτικές φαί-
νονται όλο και πιο δελεαστικές για
τους διψασμένους για ενέργεια αγο-
ραστές.

Οι τιμές του υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου στην Ασία είναι τώρα περί-
που 50 δολάρια ανά εκατομμύριο βρε-
τανικές θερμικές μονάδες. Σε ισοδύ-
ναμη βάση ενέργειας, το φυσικό αέριο
κοστίζει διπλάσια από το ντίζελ, με το
μαζούτ με υψηλή περιεκτικότητα σε
θείο και τον άνθρακα να είναι ακόμη
φθηνότερα, σύμφωνα με στοιχεία της
S&P Global Commodity Insights.

Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι πα-
ρόμοια, με το φυσικό αέριο περίπου
στα 60 δολάρια, τιμή τουλάχιστον τρι-
πλάσια αυτής του HSFO και του προ-
πανίου, σύμφωνα με την εταιρεία
συμβούλων ενέργειας FGE.

«Καυτό» εμπόρευμα
Το φυσικό αέριο έχει γίνει το πιο

«καυτό» εμπόρευμα μετά το ξέσπα-
σμα του πολέμου στην Ουκρανία και η
κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί
καθώς πλησιάζουμε στον χειμώνα.
Ταυτόχρονα, η άνοδος των τιμών καθι-
στά το φυσικό αέριο απρόσιτο για κά-
ποιες χώρες, σημειώνει το
Bloomberg. Το αποτέλεσμα είναι ότι
οι αγοραστές, τόσο οι πλούσιοι όσο
και οι φτωχοί, κοιτάζουν όλο και πε-
ρισσότερο τις εναλλακτικές λύσεις.

«Με την ανησυχία ότι οι προμήθειες

θα μπορούσαν να είναι πολύ περιορι-
σμένες αυτόν τον χειμώνα, διάφορες
κυβερνήσεις ανακοίνωσαν πρόσφατα
ότι θα επιτρέψουν περισσότερη καύση
πετρελαίου και άνθρακα στους σταθ-
μούς παραγωγής ενέργειας», σημεί-
ωσε ο Steve Sawyer της συμβουλευ-
τικής FGE. «Εάν η ευελιξία για καύση
καυσίμων εκτός του φυσικού αερίου
είναι εφικτή, τότε υποψιαζόμαστε ότι
χρησιμοποιείται ήδη», είπε.

Το πετρέλαιο
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

άλλαξε την προηγούμενη εβδομάδα
τις προβλέψεις του και μιλά για αύξη-
ση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαί-
ου κατά 380.000 βαρέλια ημερησίως
στα 2,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέ-
ρα, εκτιμώντας ότι η βιομηχανία και οι
ηλεκτροπαραγωγοί θα κινηθούν προς

το πετρέλαιο. Η επιπλέον ζήτηση που
οδήγησε στην αναθεώρηση είναι
«συντριπτικά συγκεντρωμένη» στη
Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ανέ-
φερε ο Οργανισμός.

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από
τον Damien Courvalin, επικεφαλής
του ενεργειακού τομέα στην Goldman
Sachs, ο οποίος αναμένει ότι η στρο-
φή από αέριο σε πετρέλαιο θα αντι-
προσωπεύει 1,5 εκατομμύριο βαρέλια
την ημέρα πρόσθετης ζήτησης αυτόν
τον χειμώνα, σε σύγκριση με το 1 εκα-
τομμύριο βαρέλια την ημέρα πέρυσι.

Οπισθοδρόμηση
Στην Ασία, το Πακιστάν και το

Μπαγκλαντές είναι μεταξύ των χω-
ρών με μεγάλες εγκαταστάσεις που
μπορούν να αλλάξουν μεταξύ φυσι-
κού αερίου και μαζούτ για παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας.
Η στροφή από το φυσικό αέριο απο-

τελεί οπισθοδρόμηση στην παγκόσμια
προσπάθεια για καθαρότερη ενέρ-
γεια. Πολλές χώρες στράφηκαν στο
φυσικό αέριο ως μέρος των προσπα-
θειών απανθρακοποίησης, καθώς εί-
ναι το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο. Οι
πιο βρόμικες εναλλακτικές λύσεις,
όπως ο άνθρακας, θα δυσκολέψουν τα
έθνη να επιτύχουν τους κλιματικούς
στόχους τους.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει να επι-
τρέπει την αυξημένη παραγωγή
ενέργειας από άνθρακα φέτος και το
επόμενο έτος, αντιστρέφοντας προ-
σωρινά τη μακροπρόθεσμη στρατη-
γική για μείωση της κατανάλωσης
άνθρακα στην Ευρώπη, ανέφεραν οι
αναλυτές της Fitch Solutions σε ση-
μείωμα της 8ης Αυγούστου. Και οι
υψηλότερες τιμές LNG θα ενθαρρύ-
νουν τους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας παγκοσμίως να στραφούν
από το φυσικό αέριο στον άνθρακα,
όπου είναι δυνατόν.

Υπάρχουν, όμως, όρια στην αλλαγή
καυσίμου. Η έλλειψη δυναμικότητας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από πετρέλαιο είναι ένα ζήτημα, κα-
θώς μπορεί να είναι δύσκολο να επα-
ναλειτουργήσουν ηλεκτροπαραγωγι-
κές μονάδες πετρελαίου ή άνθρακα.

«Η επανεκκίνηση τέτοιων εγκα-
ταστάσεων θα εξαρτηθεί από το πό-
σο καλά έκλεισαν και στη συνέχεια
συντηρήθηκαν», τόνισε ο Sawyer
της FGE. «Μην περιμένετε τέτοια
εργοστάσια να λειτουργήσουν σε
μία νύχτα». 

Επαναλειτουργία μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από μαζούτ και άνθρακα σε όλο 
τον πλανήτη σε μια προσπάθεια 
να αντιμετωπιστεί το κόστος-φωτιά
του φυσικού αερίου 

Στροφή
στα βρόμικα
καύσιμα για να…
βγει ο χειμώνας
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Δ
ύο ταχύτητες καταγράφον-
ται στις αποδόσεις των τρα-
πεζικών μετοχών από τις

αρχές του έτους, με την Εθνική και
Eurobank να αποκομίζουν σημαν-
τικά κέρδη, ενώ οι τίτλοι της Alpha
Bank και της Τράπεζας Πειραιώς
βρίσκονται στο «κόκκινο». Συγκε-
κριμένα, από τις αρχές του έτους
μέχρι σήμερα (κλείσιμο 12/08) η
μετοχή της Εθνικής Τράπεζας κα-
ταγράφει μεγάλα κέρδη 14,26% και
ακολουθεί η Eurobank με άνοδο
7,7%. Αντίθετα απώλειες 12,42% ση-
μειώνει η μετοχή της Alpha Bank,
ενώ στο -16,86% βρίσκεται η μετοχή
της Τράπεζας Πειραιώς. Η καλύτε-
ρη πορεία των μετοχών της Εθνικής
και της Eurobank οφείλεται στη
μεγαλύτερη πρόοδο που έχουν ση-
μειώσει στην εξυγίανση του χαρτο-
φυλακίου δανείων και τη μείωση
του αποθέματος των μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων. Ο δείκτης ΝPEs
για τη Εurobank διαμορφώνεται
στο 5,9% και για την Εθνική Τράπεζα
στο 6,3%. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα του α’ εξαμήνου, πλέον όλες

οι εγχώριες τράπεζες βρίσκονται
με μονοψήφιο δείκτη NPEs, με της
Alpha Bank να διαμορφώνεται στο
8,2% και της Τράπεζας Πειραιώς
στο 9,1%.

Μυτιληναίος: Αύξησε κατά 1
δισ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η
Μυτιληναίος στο έργο της παράκαμψης
Χαλκίδας και Ψαχνών με έκπτωση 7,61%,
αρχικού προϋπολογισμού 125 εκατ. ευ-
ρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τον τομέα
των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομί-
λου. Η κατασκευή του έργου αποσκοπεί
στη βελτίωση της σύνδεσης της Αθήνας
και της Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύβοια,
στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού
της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των
Ψαχνών, με τη διερχόμενη κυκλοφορία
να διοχετεύεται στη νέα οδό, και στην
απόδοση στην κυκλοφορία ενός ενιαίου
και ασφαλούς οδικού άξονα από τη Χαλ-
κίδα έως και το πέρας της Παράκαμψης
των Ψαχνών. Εντός του 2022 ο Όμιλος
Μυτιληναίου κατάφερε να ενισχύσει το
ανεκτέλεστο των συμβάσεών του πάνω
από περίπου 1 δισ. ευρώ.

ΕΚΤΕΡ: Αιμοδότες τα νέα έργα 
Συνολικά έργα αξίας περί τα 70 εκατ.

ευρώ έχει αναλάβει η ΕΚΤΕΡ. Η εισηγμέ-
νη εξειδικεύεται στα έργα που σχετίζον-
ται με νοσοκομεία και ευρύτερες κτιρια-
κές υποδομές, μονάδες υγείας και θερα-
πευτήρια. Μεταξύ των prοjects που έχει
αναλάβει είναι ένα έργο στο 424 Στρατιω-
τικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η
αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου του
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, οι επε-
κτάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλή-
νης «Βοστάνειο», η αποπεράτωση του Γε-
νικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρή-
της κ.ά. 

Πιέσεις για SoftBank
Σε κλοιό πιέσεων βρίσκεται η μετοχή

της SoftBank έπειτα από δημοσίευμα των
«Financial Times» για το ότι το fund Elliot
Management έχει πωλήσει το σύνολο -
σχεδόν- των μετοχών που κατείχε στον
ιαπωνικό όμιλο. Σύμφωνα με τους «FT»,
το «ξεφόρτωμα» των μετοχών του fund
στη SoftBank σημειώθηκε νωρίτερα εν-
τός του 2022. Ο λόγος για την κίνηση είναι
η αποδοκιμασία στις κινήσεις του ιδρυτή
της SoftBank, Μασαγιόσι Σον. 

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τον
υψηλότερο παραθαλάσσιο «πράσινο» ουρανοξύστη
στη Μεσόγειο, στην περιοχή της μαρίνας του Άγιου
Κοσμά, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης στο Ελ-
ληνικό, είναι προ των πυλών μετά την ανακοίνωση
από τη Lamda Development της έκδοσης της οικο-
δομικής άδειας του Riviera Tower, για την οποία
απαιτήθηκαν περισσότερα από 1.900 σχέδια και η
συνεργασία δεκάδων υπουργείων, Αρχών, επιμελη-
τηρίων και οργανισμών. Ενδεικτικό του ιδιαίτερα
αυξημένου ενδιαφέροντος για την ανέγερση του

Πύργου, που θα είναι ύψους 200 μ., αποτελεί το γεγονός ότι για τα 180 διαμερίσματα του Riviera Tower, που θα έχει
50 ορόφους, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για περίπου τα τρία τέταρτα της πωλούμενης επιφάνειας.
Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγορα-
πωλησιών για το σύνολο των διαμερισμάτων του Riviera Tower ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Με δύο ταχύτητες οι τραπεζικές μετοχές στο ΧΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Fitch Ratings αναβάθμισε την Intralot σε CCC+ από CCC. Η κίνηση, εξη-
γεί, αντικατοπτρίζει την αναθεωρημένη αξιολόγηση για τη σύνδεση μητρι-
κής-θυγατρικής (PSL), η οποία εξετάζει την αναχρηματοδότηση του χρέους
των δραστηριοτήτων της Intralot στις ΗΠΑ με νέα τραπεζική χρηματοδότηση
(λήξης το 2025). Οι όροι αυτού του νέου χρέους βελτιώνουν την πρόσβαση της
Intralot στις ταμειακές ροές της θυγατρικής της και είναι ευνοϊκοί για το κό-
στος του χρέους σε ενοποιημένο επίπεδο. Η αναθεωρημένη αξιολόγηση PSL
λαμβάνει επίσης υπόψη την αύξηση του ποσοστού της Intralot στο 100%, πλή-
ρως χρηματοδοτούμενη από ίδια κεφάλαια μετά την ΑΜΚ. Η διατήρηση της
πρόσβασης στις ταμειακές ροές της Intralot Inc παραμένει κρίσιμη για την In-
tralot προκειμένου να υποστηρίξει επαρκείς δείκτες εξυπηρέτησης του χρέ-
ους, όπως επισημαίνει ο οίκος.

Riviera Tower: Προκαταβολές για τα 3/4 της πωλούμενης επιφάνειας

Αναβάθμισε την Intralot σε CCC+ η Fitch
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Μ
ετά τη Νέα Τούμπα, η κυ-

βέρνηση του Κυριάκου

Μητσοτάκη δρομολογεί

με πράξεις και το νέο γή-

πεδο του Άρη στην περιοχή του αερο-

δρομίου. Το έργο με τη μορφή της Δι-

πλής Ανάπλασης, όπως με τη Λεωφό-

ρο και τον Βοτανικό, θα είναι ένας από

τους κύριους άξονες της ομιλίας του

πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Την προσεχή Δευτέρα 22 Αυγούστου

έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκε-

ψη στο Μαξίμου μεταξύ στελεχών της

κυβέρνησης και των ανθρώπων του

Άρη για να οριστεί το αρχικό πλαίσιο.

Την ΠΑΕ θα εκπροσωπούν ο νέος αντι-

πρόεδρός της Νικόλαος Τριμμάτης και

ο Λευτέρης Αρβανίτης και από πλευ-

ράς κυβέρνησης θα πάρουν μέρος οι

Γιώργος Γεραπετρίτης (Επικρατείας),

Κωστής Χατζηδάκης (Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων), Άκης Σκέρ-

τσος (Επικρατείας), Σταύρος Καλαφά-

της (Μακεδονίας-Θράκης), Νίκος Τα-

γαράς (Χωροταξίας και Αστικού Περι-

βάλλοντος), ενώ από τη Θεσσαλονίκη

αναμένεται να βρεθούν ο Πάρις Μπίλ-

λιας (αντιπεριφερειάρχης Υποδομών

και Δικτύων) και ο Τάκης Δούμας (αρ-

χιτέκτονας). Μέσα στον Αύγουστο θα

γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις.

Και για να μη θεωρηθεί ότι πρόκειται

για… προεκλογική συνάντηση, να θυ-

μίσουμε ότι η σύσκεψη των φορέων

ήταν προγραμματισμένη σε πρωθύ-

στερο χρόνο, αλλά αναβλήθηκε λόγω

της φωτιάς στην Αττική.

Το αρχικό σχέδιο της Διπλής Ανά-

πλασης προβλέπει το ελληνικό Δημό-

σιο να παραχωρήσει έκταση 170

στρεμμάτων και το «Κλεάνθης Βικελί-

δης» να γίνει μητροπολιτικό πάρκο. Το,

δε, κόστος της Διπλής Ανάπλασης θα

αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα

100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την

κατασκευή του νέου γηπέδου και τα

άλλα μισά για την ανάπλαση του τωρι-

νού γηπέδου. Οικονομική ένεση θα εί-

ναι και χρήματα που θα εκταμιευτούν

από το ΕΣΠΑ, όπως έγινε και στην πε-

ρίπτωση του νέου γήπεδο του Παναθη-

ναϊκού στον Βοτανικό. Φυσικά, τα

χρήματα αυτά δεν επαρκούν και θα

χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 100

εκατ. ευρώ, τα οποία θα δοθούν από τις

τράπεζες ή από άλλους ιδιωτικούς πό-

ρους, που θα συμψηφιστούν με εκμε-

τάλλευση των ξενοδοχειακών ή εμπο-

ρικών χώρων, που θα καταλαμβάνουν

χώρο 100 με 120 στρεμμάτων. Κυρίαρ-

χο ρόλο, όπως ήταν αναμενόμενο, στην

εξεύρεση επενδυτών θα διαδραματί-

σει ο «βασιλιάς» του real estate στη

Βρετανία Νικόλαος Τριμμάτης, που θα

αναλάβει το χτίσιμο του νέου γηπέδου,

για το οποίο οι αρχικές εκτιμήσεις

αναφέρουν ότι θα είναι 30.000 θέσεων.

Όσον αφορά την αποπεράτωση του έρ-

γου, μπορεί να είναι από τα τέλη του

2026 έως το 2032, ανάλογα με το… τέ-

ρας της γραφειοκρατίας. Και ο ΠΑΟΚ,

όπως είναι γνωστό, βασανίστηκε μέχρι

να πέσουν οι υπογραφές του Προεδρι-

κού Διατάγματος για τη Νέα Τούμπα.

Την προσεχή Δευτέρα 
η σύσκεψη στο Μαξίμου, 

θα το ανακοινώσει 
ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Νέο γήπεδο και ο Άρης!



Σ
οκ προκάλεσε στην κοινή
γνώμη η αποκάλυψη ότι η
πρόσφατα δις «χάλκινη»

παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτε-
χνικής κολύμβησης Ελευθερία
Πλατανιώτη είχε ξυλοκοπήσει τη
συναθλήτριά της Μαρία Αλζιγκού-
ζη στο δωμάτιο του Ολυμπιακού
Χωριού στο Τόκιο, στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, το 2021! Η Πλατανιώ-
τη είχε νοσήσει με Covid-19, αλλά
κατάφερε να πάει στο Τόκιο μία
ημέρα πριν πέσει στο νερό στο
ντουέτο με την Εβελίνα Παπάζο-
γλου. Στο κρεβάτι της, ωστόσο, έμε-
νε η Αλζιγκούζη, με απόφαση της
ομοσπονδίας. Η Πλατανιώτη, σύμ-
φωνα με τις καταγγελίες, θέλησε να
την απομακρύνει με τις φωνές στην
αρχή, μετά όμως χρησιμοποίησε
βία. Το περιστατικό αποσιωπήθηκε
τόσο από την ομοσπονδία όσο και
από την ΕΟΕ. Η Αλζιγκούζη υπαι-
νίχθηκε στην απολογία στην ΚΟΕ

ότι η Πλατανιώτη δεν πρόσεχε, με
αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο
την ελληνική αποστολή στο Τόκιο,
όπως και έγινε. Για τον ξυλοδαρμό
της Αλζιγκούζη τιμωρήθηκε με
αποκλεισμό τεσσάρων μηνών από
τις εγχώριες και έξι από τις διεθνείς

διοργανώσεις. Το περιστατικό απο-
καλύφθηκε όταν στο πρόσφατο
πρωτάθλημα της Βουδαπέστης η
Πλατανιώτη, που τερμάτισε τέταρτη,
ειρωνεύτηκε τη «χάλκινη» Ελληνί-
δα Βασιλική Αλεξανδρή, που αγω-
νίζεται με την εθνική Αυστρίας.

Η Πλατανιώτη ξυλοκόπησετην Αλζιγκούζη! Στο Πόρτο Καρράς ο Ιβάν
Στην Ελλάδα βρίσκεται από το περασμένο Σάβ-

βατο ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης
και όπως πέρσι, διαμένει στη «Βίλα Γαλήνη» του
ξενοδοχείου του, Πόρτο Καρράς. Θα μείνει στη
Χαλκιδική για όσο κρίνει, προκειμένου να ρυθμί-
σει θέματα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μεταγραφές καθώς
και τις άλλες επιχειρήσεις του. Βρίσκεται ήδη σε
ανοικτή γραμμή με τον Μπότο και τον Λουτσέ-
σκου για τις μεταγραφές. 

Αποκαλύψεις 
που σοκάρουν

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη δίκη του Μπεν-
ζαμέν Μεντί, της Μάντσεστερ Σίτι, που κατηγο-
ρείται για βιασμό επτά γυναικών! Τις κλείδωνε σε
δωμάτια της έπαυλής του, η οποία βρίσκεται σε
μια απομονωμένη περιοχή, τους αφαιρούσε τα
κινητά τους τηλέφωνα και τις βίαζε. Επιπλέον, ει-
δική αναφορά έγινε και στον φερόμενο ως συ-
νεργό τού Μεντί, Λουίς Σαχά, ο οποίος είχε ανα-
λάβει το έργο να βρίσκει τις νεαρές κοπέλες.

Και άλλος Έλληνας 
στην Τουρκία

Ένας ακόμα Έλληνας ποδοσφαιριστής στην
Τουρκία. Και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής της
τουρκικής Σίβασπορ είναι για τα επόμενα τρία
χρόνια ο 27χρονος Χάρης Χαρίσης του Ατρομή-
του. Θα είναι παρτενέρ του πρώην συμπαίκτη του
στην ομάδα του Περιστερίου Δημήτρη Γούτα. Ο
Ατρόμητος θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των
500.000 ευρώ, ενώ διατήρησε και ποσοστό μετα-
πώλησης ύψους 15%.

Στη ΜΕΘ ο Χουαντορένα
Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο θρύλος των

400 μέτρων Αλμπέρτο Χουαντορένα, που νοση-
λεύεται σε ΜΕΘ στην Αβάνα, χτυπημένος από τον
κορονοϊό. Νόσησε και μετά είχε σοβαρές επι-
πλοκές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει συμ-
πτώματα βρογχοπνευμονίας και καρδιαγγειακής
ανεπάρκειας και η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα
σοβαρή. Χθες βγήκε από την καταστολή και οι
γιατροί είναι πιο αισιόδοξοι, ωστόσο χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή. 

Ταπεράκι οι διεθνείς
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Δημήτρης Ιτούδης είναι κατά
του εγκλεισμού των διεθνών στο πλαίσιο της προετοιμα-
σίας για το Eurobasket 2022, που θα γίνει το διάστημα 1-18
Σεπτεμβρίου. Μετά τις προπονήσεις στο ΟΑΚΑ θα μένουν
στα σπίτια τους και όχι σε κάποιο ξενοδοχείο. Επιπλέον, θα
γευματίζουν όλοι στο ΟΑΚΑ και θα παίρνουν και… ταπερά-
κι για το σπίτι τους, κάνοντας συγκεκριμένη διατροφή.

Χρυσό 
μετάλλιο 
ο Χρήστου

Χρυσό μετάλλιο με χρόνο 24.36 στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο κολυμβητής του Ολυμπιακού
Απόστολος Χρήστου στους Πανευρωπαϊκούς της Ρώμης. Έτσι, ύστερα από τρία διαδοχικά
χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά στα 100 μέτρα ύπτιο (Λονδίνο 2016,
Γλασκόβη 2018, Βουδαπέστη 2020), ο κολυμβητής του Ολυμπιακού φόρεσε επιτέλους το
χρυσό μετάλλιο στον λαιμό του, αναμφίβολα στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Ο
ι Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά, νε-
ανικά και αγαπητά συγκροτήματα στην
Ελλάδα, έρχονται στη σκηνή του Faliro
Summer Theater την Τετάρτη 31 Αυγού-

στου λίγο μετά τις 21.00, για να χαρίσουν ένα αξέ-
χαστο συναυλιακό πάρτι. «Θέλω να είσαι εκεί» μάς
φωνάζουν μελωδικά και μας προσκαλούν στο πιο
τρελό πάρτι.  Με μια μείξη από reggae, ska, latin,
rock και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, οι
Locomondo καταφέρνουν να ξεσηκώνουν το κοινό
όλων των ηλικιών και να μας ενώνουν όλους σε μια
μεγάλη παρέα ατελείωτου χορού. Μετά τις πολυά-
ριθμες εξαιρετικές εμφανίσεις τους, το συγκρότη-
μα θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μας ξεσηκώσει
και με τις φωνές τους να μας ταξιδέψουν σε εξωτι-
κούς καλοκαιρινούς προορισμούς, υπενθυμίζον-
τας πάντα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους:
«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα».  

Έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα σε σκηνές

και έχοντας πραγματοποιήσει αμέτρητες live εμ-
φανίσεις, ξέρουν πολύ καλά πώς να δίνουν τον
παλμό και να ξεσηκώνουν το κοινό με τους ανεβα-
στικούς ρυθμούς και με τα αγαπημένα τραγούδια
τους, όπως «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Μαγι-
κό χαλί», «80s» και «Οδύσσεια». 

Εννέα άλμπουμ και διεθνείς εμφανίσεις
Οι Locomondo ιδρύθηκαν το 2003 στην Αθήνα

από τον Μάρκο Κούμαρη και τον Γιάννη Βαρνάβα.
Αργότερα προσχώρησαν οι Σπύρος Μπεσδέκης
(μπάσο), Σταμάτης Γούλας (πλήκτρα), Θανάσης
Ταμπάκης (ηχοληψία), Στρατής Σούντρης (ντραμς).
Από το 2005 ως το 2014 κρουστά στο συγκρότημα
έπαιζε ο Μιχάλης Μουρτζής. Σήμερα αποτελούνται
από αυτόν τον πυρήνα έξι μελών με επικεφαλής τον
κύριο συνθέτη και στιχουργό Μάρκο Κούμαρη και
πλαισιώνονται κατά καιρούς από διάφορους guest
μουσικούς. 

Από το ξεκίνημά τους τα τραγούδια τους έχουν
μπει στο playlist διάφορων ευρωπαϊκών σταθμών.
Το 2005 ταξιδεύουν στην Τζαμάικα και ηχογρα-
φούν με τον θρυλικό τρομπονίστα Vin Gordon -εί-
ναι η πρώτη φορά που ελληνικό συγκρότημα ηχο-
γραφεί στην Τζαμάικα. Δύο χρόνια μετά ανοίγουν
τη συναυλία του Manu Chao στη Μαλακάσα.

Από τότε διαγράφουν μια συνεχώς ανοδική πορεία.
Έχουν ηχογραφήσει πάνω από εννέα άλμπουμ και
έχουν παίξει σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συ-
ναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
όπως σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρ-
κία κ.ά. Ο κόσμος τούς αγαπάει για την αξιοθαύμαστη
ανοδική καλλιτεχνική πορεία που παρουσιάζουν συ-
νεχώς, με τα αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαρί-
σει και φυσικά για την τρελή, θετική ενέργεια που εκ-
πέμπουν πάντα στη σκηνή. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο
και το όνομά τους Locomondo, που σημαίνει στα
ισπανικά «τρελός κόσμος».

Συναυλιακό 
πάρτι στο 

Faliro Summer 
Theater



Μια τούρτα-
υπερπαραγωγή

Η Ευγενία Δημητροπούλου διανύει ίσως την
πιο όμορφη φάση της ζωής της, αφού πριν από
λίγο καιρό κατάφερε να υιοθετήσει την Εύα, ένα
μικρό κορίτσι από τη Σιέρα Λεόνε. Με αφορμή τα
φετινά γενέθλια της μικρής της πριγκίπισσας, η
ηθοποιός θέλησε αυτή η ημέρα να είναι ξεχωρι-
στή και για τον λόγο αυτό της διοργάνωσε ένα
φαντασμαγορικό πάρτι με μια εντυπωσιακή
τούρτα.

Το μπικίνι του
καλοκαιριού 

Η Τάμτα περνάει τις καλοκαιρινές της διακο-

πές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και έχει

συνδυάσει ξέγνοιαστες στιγμές με επαγγελ-

ματικές υποχρεώσεις. Αυτή τη φορά, η Τάμτα

δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ, όπου

τα βλέμματα συγκεντρώνουν με ευκολία το μι-

κροσκοπικό της μπικίνι και η καλλίγραμμη σι-

λουέτα της με φόντο την άμμο. Το λαμπερό αυ-

τό κίτρινο μπικίνι έκλεψε τις εντυπώσεις και

απέσπασε υπέροχα σχόλια.

Η Έλενα Ασημακοπούλου περ-
νά ένα διαφορετικό καλοκαίρι,
αφού χώρισε από τον σύζυγό της
και η ίδια το είχε ανακοινώσει
πριν από λίγο καιρό, αλλά περνά
ξεχωριστές στιγμές με τη μονά-
κριβη κόρη της, Μαρία. Μάλιστα,
με αφορμή την ονομαστική εορτή
της κόρης της, η ηθοποιός φρόν-
τισε να της κάνει ένα πάρτι-έκ-
πληξη και σχολίασε: «Αστέρι μου!
Να σε χαιρόμαστε, παιδί μου! Εί-
σαι όλη μου η ζωή, πριγκίπισσά
μου! Η ωραιότερη έκπληξη».

Γιορτή και
πάρτι-έκπληξη

Τ
α πανηγύ-
ρια στην
Κ ρ ή τ η ,
όπως όλοι

γνωρίζουμε, έχουν
την τιμητική τους
και σε ένα από αυτά
βρέθηκαν οι πρω-
ταγωνίστριες της
σειράς «Σασμός», η
Μαρία Τζομπανάκη
και η Νεκταρία
Γιαννουδάκη. Οι
δύο κυρίες που κα-
τάγονται από την Κρήτη βρέθηκαν στη γενέτειρά τους και το βράδυ
της Κυριακής 14 Αυγούστου πήγαν σε πανηγύρι στο Αμάρι Ρεθύ-
μνου, διασκέδασαν με την ψυχή τους και το γνωστοποίησαν στα so-
cial media.  H ίδια η Νεκταρία Γιαννουδάκη δημοσίευσε στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Facebook στιγμιότυπο από τη συνάντη-
σή τους στο πανηγύρι, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένες
και χαμογελαστές, δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή
του ξέγνοιαστου καλοκαιριού. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίζουν να απο-
λαμβάνουν το καλοκαίρι τους στην Κρήτη και από ό,τι φαίνεται
φροντίζουν και να ξεκουραστούν, καθώς τους περιμένει ένας απαι-
τητικός χειμώνας, ενώ σύντομα ξεκινούν γυρίσματα για τον δεύτερο
κύκλο της σειράς «Σασμός», που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Ευχές και απροσδόκητες αντιδράσεις
Ανάμεσα στους celebrities που γιόρταζαν τον Δεκαπενταύγου-
στο ήταν και η Μαρία Σολωμού. Από το πρωί της Δευτέρας δε-
χόταν ευχές, με πρώτη την ευχή του Mente Fuerte, που ξεχώ-
ρισε. Ο γνωστός ράπερ τής ευχήθηκε για την ονομαστική εορτή
της δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram,
με την ίδια να απαντά: «Habibi», που σημαίνει «αγαπητέ μου».
Να υπενθυμίσουμε ότι η Μαρία Σολωμού στην εκπομπή της
Ελένης Μενεγάκη είχε πει ξεκάθαρα: «Δεν είμαστε ζευγάρι με
τον Mente Fuerte, αλλά δεν αφορά κανέναν το τι είμαστε».

Η Άννα Πρέλεβιτς δεν επενδύει μόνο στην
εξωτερική της εμφάνιση, αλλά φροντίζει να
μορφώνεται όσο περισσότερο μπορεί. Η επι-
χειρηματίας έκανε πρόσφατα ένα Q&A στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
και σε ερώτηση σχετικά με το πόσες γλώσσες
ξέρει, αποκάλυψε ότι μιλάει πέντε -σερβικά,
ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά και ιταλικά- και
έτσι μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
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Ο «Σασμός» 
σε κρητικό πανηγύρι

Η πολύγλωσση
επιχειρηματίας



H
υπεριώδης ακτινοβολία (UV) που εκπέμ-
πεται από τον ήλιο έχει ενοχοποιηθεί για
μια πληθώρα ετερογενών παθήσεων του
δέρματος, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως

φωτοδερματοπάθειες. 
Οι φωτοδερματοπάθειες επιδεινώνονται με την

έκθεση στο ηλιακό φως ή στην τεχνητή ακτινοβολία
και διακρίνονται σε εφηλίδες, πανάδες, ακτινική
κνήφη, φωτοτοξικές αντιδράσεις, φωτοαλλεργική
εξ επαφής δερματίτιδα και πορφυρίες, ενώ η χρό-
νια έκθεση στον ήλιο προκαλεί καρκινογένεση και
φωτογήρανση. 

H υπεριώδης ακτινοβολία καταστέλλει την παρα-
γωγή κολλαγόνου αδρανοποιώντας τα γονίδια που
είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του και κατα-
στρέφει τα ινίδια κολλαγόνου και ελαστίνης. O τύ-

πος της UV ακτινοβολίας που οδηγεί στη φωτογή-
ρανση είναι η UVA, η οποία έχει την ιδιότητα να δι-
εισδύει βαθύτερα στο χόριο. 

O κύριος μηχανισμός μέσω του οποίου προκα-
λείται η φωτογήρανση από τη UVA ακτινοβολία εί-
ναι η κυτταρική οξείδωση που παράγει μεγαλύτερη
ποσότητα καταστροφικών ως προς τα κύτταρα
ελεύθερων ριζών από αυτή που μπορεί ο οργανι-
σμός να αδρανοποιήσει μέσω των αντιοξειδωτικών
του παραγόντων.

«H φωτοκαρκινογένεση οφείλεται στη βλαπτι-
κή επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας πάνω
στο DNA των κυττάρων του δέρματος. Οι συγκε-
κριμένες βλάβες μπορούν να εκδηλωθούν ως
ακτινικές υπερκερατώσεις, δερματικό κέρας, βα-
σικοκυτταρικό ή ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα

και κακόηθες μελάνωμα. Χαρακτηρίζονται από
διαδοχικές γενετικές, βιοχημικές και κυτταρικές
αλλαγές του δέρματος που προκαλούνται από την
έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, UVA και U-
VB. Αφετηρία των αλλαγών αυτών αποτελεί η
άμεση φωτοχημική αντίδραση των υπεριωδών
ακτινών με τα νουκλεοτίδια του DNA και η δημι-
ουργία μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα γονίδια
(ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια). Πε-
ραιτέρω, η ανοσοκαταστολή και η παραγωγή
ελεύθερων ριζών συμβάλλουν στην προαγωγή
των δερματικών όγκων», τονίζει ο δερματολόγος
και πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματι-
κής Ιατρικής κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης. 

Συχνά μιλάμε για τις αντιδράσεις φωτοευαισθη-
σίας που προκαλούνται σε ασθενείς οι οποίοι λαμ-
βάνουν ορισμένα φάρμακα, όπως τετρακυκλίνες,
ψωραλένια κ.ά. H φωτοευαισθησία που προκαλείται
από χημικές ουσίες και φάρμακα μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως φωτοτοξικότητα σε κάποιο φάρμακο ή
χημική ουσία, αλλά και στη UVA ακτινοβολία, όπως
ανάλογη διαδικασία είναι και η φωτοαλλεργία.
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H υπεριώδης ακτινοβολία καταστέλλει
την παραγωγή κολλαγόνου
αδρανοποιώντας τα γονίδια που είναι
υπεύθυνα για την παραγωγή του 
και καταστρέφει τα ινίδια κολλαγόνου
και ελαστίνης

Πότε επιδεινώνονται με τον ήλιο
Πολλές δερματοπάθειες επιδεινώνονται με την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν δεν υπάρ-
χουν μέτρο και προσοχή στις ώρες έκθεσης. Τέτοιες ασθένειες είναι, όπως αναφέρει ο κ.
Κουσκούκης, ο υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος, το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
και η ψωρίαση, ενώ έξαρση της νόσου με την επίδραση του φωτός έχει αναφερθεί στον ακτι-
νικό ομαλό λειχήνα, σε ιογενή εξανθήματα, στο δερματικό T-λέμφωμα, στο έκζεμα, στην ψω-
ρίαση, στην ατοπική δερματίτιδα, στη νόσο Darier’s, στη νόσο Hailey-Hailey, στην πέμφιγα,
στον απλό έρπητα και στην επίμονη ακανθολυτική δερματοπάθεια. 
H παιδική ηλικία είναι η πλέον ευάλωτη, διότι τίθενται τα θεμέλια της μελλοντικής υγείας του
δέρματος. Έχει αποδειχθεί ότι το παιδί που μέχρι την ηλικία των 15 χρόνων δεν έχει υποστεί
ηλιακό έγκαυμα, έχει ελάχιστες πιθανότητες να αναπτύξει κάποιο κακόηθες μελάνωμα κατά
την ενήλικη ζωή του. Επομένως η αντηλιακή προστασία πρέπει να αρχίζει από τη γέννηση, με
τον κατάλληλο δείκτη προστασίας να αποτελεί τρόπο ζωής για όλη την οικογένεια. 

Φωτοδερματολογική 
αντηλιακή προστασία Κωνσταντίνος Κουσκούκης,

δερματολόγος και πρόεδρος
της Ελληνικής Ακαδημίας
Ιαματικής Ιατρικής



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Είστε έτοιμοι να κάνετε κάποιες θετικές
κινήσεις σε οικονομικά θέματα. Καλή
στιγμή για να νιώσετε περισσότερο τους
άλλους, να μοιραστείτε κοντά τους κοι-
νούς στόχους και τα πιο βαθιά σας συ-
ναισθήματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για όσους ανήκετε στο πρώτο δεκαήμε-
ρο, η μέρα σας θα έχει πολύ ενδιαφέρον
και σίγουρα θα σας απασχολήσουν οι συ-
ναισθηματικές σας υποθέσεις. Πολύ κα-
λή στιγμή για να ανανεωθείτε, κάνοντας
μια μικρή εξόρμηση στη φύση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Πολλές οι σκέψεις σας για κάποια επαγ-
γελματικά και οικονομικά σας θέματα,
που από ό,τι φαίνεται θέλει λίγη υπομονή
για να μπορέσετε να βάλετε σε σειρά κα-
θημερινές σας υποχρεώσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ίσως είναι η στιγμή να χαλαρώσετε λί-
γο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βέ-
βαια, θα πρέπει να απομακρυνθείτε
από κάποιους που σας δημιουργούν
άσχημα συναισθήματα και να κάνετε
τις σωστές επιλογές σε φίλους και
άτομα που αποτελούν μια ομάδα όπου
ανήκετε και εσείς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη στο πρώτο δεκαήμερό σας
σάς γεμίζει με συναισθηματικές ανησυ-
χίες, εφόσον η πορεία της στο δικό σας
ζώδιο θα αντιμετωπίσει αρκετούς ερω-
τικούς κραδασμούς και ερωτηματικά,
που αφορούν τα συναισθήματα των άλ-
λων προς εσάς.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια περίοδο όπου νιώθετε πίε-
ση, από την άλλη, όμως, έρχονται τα κα-
λύτερα για εσάς. Προς το παρόν αρκε-
στείτε στο ότι βρίσκεστε κοντά στην επί-
λυση κάποιων προβληματισμών σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η προ-
σοχή σας θα είναι στραμμένη σήμερα σε
οικονομικά θέματα. Μην επιδιώξετε αυτές
τις μέρες τις έντονες αντιπαραθέσεις με
πρόσωπα με τα οποία έχετε οικονομικές
υποθέσεις σε εκκρεμότητα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
είναι ένδειξη ότι οι σχέσεις σας θα παίξουν
έναν βασικό ρόλο στην ψυχολογία σας, αυ-
τές τις μέρες. Ίσως, μάλιστα, θα νιώθετε μια
αναστάτωση, που θα σας δημιουργήσει έν-
τονα ξεσπάσματα και άλλες φορές κλείσιμο
στον εαυτό σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η καθημερινότητά σας, οι εργασιακές σας
υποθέσεις θα σας απασχολήσουν, κυρίως
αύριο και μεθαύριο. Μην αφήσετε τον
εαυτό σας να παρασυρθεί σε διατροφικά
λάθη ή σε τοξικές συμπεριφορές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα συναισθήματά σας θα είναι έντονα για
κάποιο πρόσωπο που μάλλον σας προκα-
λεί με τα τερτίπια του ανασφάλεια. Βέ-
βαια, η επιλογή είναι όλη δική σας και κα-
λό είναι να βάζετε τα όριά σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικογενειακά θέματα θα σας απασχολή-
σουν, ενώ οι περισσότεροι από εσάς θα
έχετε μια έντονη επιθυμία να τακτοποι-
ήσετε κάποια πρακτικά θέματα που αφο-
ρούν την ακίνητη περιουσία σας ή τον χώ-
ρο όπου διαμένετε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς του πρώτου δεκαη-
μέρου, οι μετακινήσεις σήμερα θα σας
φέρουν πιο κοντά στα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Ίσως, μάλιστα, θα επικοινω-
νήσετε με κάποιο πρόσωπο από το οποίο
έχετε απομακρυνθεί το τελευταίο διά-
στημα. 
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Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο του
Ταύρου, μια καλή και ευνοϊκή θέση,
κυρίως για εσάς που ανήκετε στα ζώδια
της Γης (Ταύρος, Παρθένος και

Αιγόκερως) του πρώτου δεκαημέρου.



Η
στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο Μεταναστευτικό
είναι μια πολιτική στάση που θα έπρε-
πε να διδάσκεται στις σχολές Πολιτι-
κών Επιστημών ως παράδειγμα προς

αποφυγή και έλλειψης εθνικής ευαισθησίας
και… ενσυναίσθησης, για να χρησιμοποιήσουμε
μια προσφιλή στον κ. Τσίπρα έκφραση.

Το ότι το Μεταναστευτικό χρησιμοποιείται από
τον Τούρκο πρόεδρο κ. Ερντογάν ως μέσον πο-
λιτικής πίεσης προς τη Δύση είναι ηλίου φαεινό-
τερον. Το ζούμε συνεχώς με αποκορύφωμα τον
Φεβρουάριο του 2020, όταν η Ελλάδα δέχτηκε
στον Έβρο υβριδική επίθεση από την Τουρκία
με «όχημα» μετανάστες που αναζητούσαν μια
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο σε έναν τόπο
όπου θα ένιωθαν ασφαλείς. Τότε η αντίδραση
της κυβέρνησης, βάσει των πληροφοριών που
είχε από την πολλαπλώς βαλλόμενη σήμερα
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ήταν τέτοια που
της επέτρεψε να προετοιμαστεί εγκαίρως και να
αποκρούσει την ιδιότυπη αυτή «επίθεση» της
Τουρκίας στον Έβρο.

Ολόκληρη η Ευρώπη τότε στάθηκε στο πλευρό
της Ελλάδας και η πολιτική ηγεσία της ΕΕ έκανε
επιτόπου αυτοψία ύστερα από πρόσκληση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μόνο η
αξιωματική αντιπολίτευση δεν βρήκε καλό λόγο
να πει. Η αντίδρασή της ήταν κυρίως η σιωπή.
Ωστόσο, από τότε ακούγονταν φωνές παράταιρες
που αντί να στοχοποιούν εκείνον που εργαλει-
οποιούσε το Μεταναστευτικό, έριχναν ευθύνες
στην Ελλάδα. Η τάση αυτή ενισχύθηκε προϊόντος
του χρόνου με αποκορύφωμα τις απίστευτες κα-
τηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης που

ακούστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του
στην περίπτωση των υποτιθέμενων εγκλωβισμέ-
νων σε ελληνικό έδαφος μεταναστών και του…
άταφου νεκρού βρέφους.

Σε μια δημοκρατία είναι περισσότερο από ξε-
κάθαρο ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ελέγχει όχι
μόνο τις πράξεις αλλά και τις παραλείψεις της
εκάστοτε κυβέρνησης. Αρχικώς ο ΣΥΡΙΖΑ υπο-
στήριξε ότι οι εγκλωβισμένοι μετανάστες ήταν
εντός ελληνικού εδάφους, σε συγκεκριμένη νη-
σίδα και ότι επ’ αυτής πέθανε ένα βρέφος και η
δύσμοιρη μάνα είχε άταφο το παιδί της. Η έρευνα
που έγινε από την ΕΛΑΣ έδειξε ότι επί ελληνικού
εδάφους δεν υπήρχαν μετανάστες.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να κατηγο-
ρεί την ελληνική κυβέρνηση και να υιοθετεί ψέ-
ματα σε βάρος της πατρίδας μας. Την ώρα μάλι-
στα που η κυβέρνηση μέσω των αρμοδίων Αρχών
είχε ενημερώσει δύο φορές για αυτές τις πληρο-
φορίες τις Βρυξέλλες αλλά και την ίδια την Τουρ-
κία, αφού το γεωγραφικό στίγμα της νησίδας που
υποτίθεται ότι βρίσκονταν οι εν λόγω μετανάστες
ήταν εντός τουρκικού εδάφους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αντί να κατηγορεί το απάν-
θρωπο καθεστώς Ερντογάν κατηγόρησε την ελ-
ληνική κυβέρνηση για «απάθεια» και «απροθυ-
μία», για «άρνηση κινητοποίησης», υποστηρίζον-
τας μάλιστα ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει καταντήσει
την Ελλάδα «χώρα-φύλακα» της «Ευρώπης-
φρούριο». Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως ικανο-
ποιούνταν, αν η κυβέρνηση έκανε εισβολή σε
τουρκικό έδαφος για να προστατεύσει τους μετα-
νάστες, αδιαφορώντας για τις διεθνείς συνέπειες.

Άραγε είναι τόσο ρηχή η αντιπολίτευση που

ασκείται από την Κουμουνδούρου, όπου «είδαν
το τυράκι αλλά δεν είδαν τη φάκα»; Γιατί εκεί
ακριβώς ήθελε να παρασύρει η Τουρκία την Ελ-
λάδα. Ήθελε να αποδείξει ότι η Ελλάδα προ-
σχηματικά μιλάει για σεβασμό του διεθνούς δι-
καίου. Και όταν το παραβιάζει στον Έβρο, φυσι-
κά δεν έχει δικαίωμα να το επικαλείται στο Αι-
γαίο. Και όλα αυτά επειδή στην πραγματικότητα
μέσα στην αδυναμία του να ασκήσει ουσιαστική
αντιπολίτευση πέφτει σε τραγικά λάθη και πολι-
τικές αντιφάσεις.

Για την ιστορία, οι μετανάστες βρέθηκαν έπειτα
από μέρες τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από εκεί
που υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν, αλλά επί ελλη-
νικού εδάφους. Κατά δήλωσή τους σε ελληνικό
έδαφος εξωθήθηκαν στις 14 Αυγούστου (και όχι
νωρίτερα που υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ) από τις
τουρκικές Αρχές. Κρύφτηκαν για μια μέρα και
μετά έδωσαν στίγμα. Μόλις βρέθηκαν οι ελληνι-
κές Αρχές, ως όφειλαν, τους παρείχαν κάθε βοή-
θεια και αναμένεται να κριθεί βάσει της νομοθε-
σίας αν δικαιούνται ή όχι άσυλο. Ό,τι ισχύει σε
κάθε δημοκρατική και ευνομούμενη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, καλό είναι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όταν μάλιστα ο υπεύθυνος τομεάρχης του
κ. Σπίρτζης είχε ενημερωθεί από τον αρμόδιο
υπουργό κ. Θεοδωρικάκο, οφείλει να δείχνει
μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Και το κυριότερο,
μπορεί να ασκεί όσο σκληρή, ακόμη και άδικη,
αντιπολίτευση. Δεν μπορεί όμως να ταυτίζεται
με fake news και την τουρκική προπαγάνδα.
Αυτό είναι εθνικά ασυγχώρητο. Γιατί δεν κάνει
κακό στην κυβέρνηση. Κάνει κακό στην κοινή
μας πατρίδα.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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