
Ο ΣΥΡΙΖΑ εγείρει 
θέμα «νησίδων» στα 
βόρεια σύνορά μας

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Σχέδιο «Επίθεση στον Έβρο 2» 

«ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΕΡΔΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΕΛ.  18 ΣΕΛ.  21

ΣΕΛ.  3-5

KENTΡΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΝΕΝ ΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 445 www.political.gr

EDITORIAL

Η ενεργειακή κρίση
«κλειδί» για 

12μηνο τουρισμό

Η αλήθεια 
περί πολιτικής 

ευθύνης

EΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  30 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

•  Στο επίκεντρο Έβρος, οικονομία και παρακολουθήσεις • Τι αποφάσισε ο πρωθυπουργός 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ΣΕΛ. 3

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΤΕΤΟΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Παράλληλη αμφισβήτηση  Λέρου και Καλύμνου

ΟΙ 5 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΓΥΡΙΣΟΥΝ… ΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΩ

ΞΗΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΕΛ.  12

ΣΕΛ.  9



Ε
πειδή ορισμένοι πολιτικοί άνδρες με την
υπόθεση των παρακολουθήσεων θυμήθη-
καν την ανάληψη πολιτικής ευθύνης από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,

καλό θα ήταν να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
Δεν μπορούν να επικαλούνται την πολιτική ευθύνη
αυτοί που την ανέλαβαν το 2018 για τους 103 νε-
κρούς στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι χωρίς να πα-
ραιτηθούν και χωρίς να διώξουν ούτε έναν υπουργό
ή υφυπουργό για την ανείπωτη αυτή τραγωδία. Δεν
έχει δικαίωμα να επικαλείται την «αντικειμενική πο-
λιτική ευθύνη» αυτός που ως Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας έβαλε την υπογραφή του στη μεγαλύτερη
παρωδία της Μεταπολίτευσης, στο δημοψήφισμα
του 2015, το οποίο διέσυρε τη χώρα σε όλη την υφή-
λιο. Ποιος σοβαρός Πρόεδρος θα επέτρεπε να πέσει

τόσο χαμηλά η Ελλάδα; Θα πρέπει να γνωρίζουν ο κ.
Προκόπης Παυλόπουλος (είναι και εξαίρετος νομι-
κός) και οι συν αυτώ ότι η πολιτική ευθύνη χωρίζεται
σε αντικειμενική και σε υποκειμενική. Η αντικειμε-
νική δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα, είναι
μια έννοια γενική και αόριστη που προκύπτει έτσι κι
αλλιώς από το job description ενός πρωθυπουργού
που κυβερνά μια χώρα. Η υποκειμενική πολιτική
ευθύνη, στην οποία μάλλον ήθελε να αναφερθεί ο
τέως ΠτΔ (και μάλλον μπερδεύτηκε), είναι κάτι δια-
φορετικό και έχει σχέση με λάθη και αστοχίες. Προ-
σέξτε όμως, η υποκειμενική πολιτική ευθύνη δεν
έχει ποινικές διαστάσεις, όπως έσπευσαν να υπο-
στηρίξουν οι Συριζαίοι φίλοι του κ. Παυλόπουλου.
Παράγει μόνο κοινοβουλευτικά αποτελέσματα, υπό
την έννοια ότι συνδέεται με την παροχή ψήφου εμπι-

στοσύνης στη Βουλή. Συμπερασματικά, οι κυβερνή-
σεις πέφτουν μέσα στη Βουλή, δεν πέφτουν ούτε
από το Twitter ούτε από τη χολή και τις αήθεις επιθέ-
σεις στα social media. Η ευθύνη λοιπόν δεν είναι α
λα καρτ και σίγουρα δεν μπορεί να τη ζητάει ένας άν-
θρωπος που διόρισε πάνω από 800.000 στο Δημόσιο
και μετά, όταν δεν είχε να τους πληρώσει, αποσύρ-
θηκε διακριτικά για να επιστρέψει σαν λαϊκός ήρωας
του αντιμνημονιακού τόξου. Ο ήρωας του πελατει-
ακού κράτους να κουνάει σήμερα το δάκτυλο στον
Έλληνα πρωθυπουργό. Ιλαροτραγωδία...
ΥΓ.: Αφήστε που δεν έχει και καμία θεσμική ιδιό-
τητα πλέον... Θα ήταν πιο τίμιο να ενταχθεί επισή-
μως στο think tank των συμβούλων του προέδρου
Αλέξη, παρά να κρύβεται όπως ο Αντώναρος και ο
Κύρτσος.
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Η αλήθειαπερί πολιτικής ευθύνης

Οι κυβερνήσεις κρίνονται 
στη Βουλή και όχι στο Twitter
και στα social media
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Η
στάση της Τουρκίας στον Έβρο,
η πορεία της οικονομίας, αλλά
και το τοξικό κλίμα που επιχει-
ρείται να δημιουργηθεί στο πο-

λιτικό σκηνικό κυριάρχησαν στη σύσκεψη
που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός στο
Μαξίμου με τους στενούς του συνεργάτες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη λέγεται πως τον απασχολεί πε-
ρισσότερο η επικίνδυνη και εθνικά επιζή-
μια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ που ανοίγει ζήτημα
νησίδων παρά εκείνη της Άγκυρας που επι-
χειρεί για μία ακόμη φορά να εργαλειοποι-
ήσει το Μεταναστευτικό, προσπαθώντας να
δημιουργήσει συνοριακό ζήτημα. Δεν εί-
ναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Αλέξης
Τσίπρας εκμεταλλεύεται ένα εθνικό ζήτημα
για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, την
ώρα που απαιτούνται συναίνεση και υπευ-
θυνότητα από όλα τα κόμματα.

Μάλιστα, στο Μαξίμου υπενθυμίζουν την
αρνητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο
των επεισοδίων στον Έβρο αλλά και τις έν-
τονες ενστάσεις που είχε στο θέμα του
φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Δύο
χρόνια μετά την επιχείρηση εισβολής πα-
ράτυπων μεταναστών στα ανατολικά χερ-
σαία σύνορα της χώρας με την καθοδήγηση
και τη στήριξη της Άγκυρας εκείνα, φυλάσ-
σονται καλύτερα από πότε. Ο φράχτης έχει
επεκταθεί ενώ οι δυνάμεις που βρίσκονται
στην περιοχή έχουν στη διάθεσή τους τα πιο
σύγχρονα μέσα.

Ιστορική έξοδος
Την ίδια στιγμή, μια σημαντική μέρα πλη-

σιάζει για τη χώρα μας. Στις 20 Αυγούστου
οριστικοποιείται επισήμως η έξοδος από
την ενισχυμένη εποπτεία. Πρόκειται για ένα
ιστορικό βήμα, καθώς ύστερα από δώδεκα
χρόνια μπαίνει τέλος στους αυστηρούς
ελέγχους από τους θεσμούς, ενώ ήδη η κυ-
βέρνηση έχει αποπληρώσει πρόωρα το
ΔΝΤ. Πρόκειται για δύο κινήσεις που ου-
σιαστικά επαναφέρουν την Ελλάδα στην
ευρωπαϊκή κανονικότητα, στέλνουν θετικά
μηνύματα στις αγορές και φέρνουν πιο
κοντά την ένταξη της χώρας στην επενδυτι-
κή βαθμίδα.

Το Μαξίμου αλλά και το υπουργείο Οικο-
νομικών αναμένεται να αναδείξουν την επί-
τευξη αυτού του σημαντικού στόχου, καθώς
αναμένεται να υπάρξουν δηλώσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Χρήστου
Σταϊκούρα, οι οποίοι θα αναφερθούν μετα-
ξύ άλλων στις προσπάθειες που κατέβαλε η
κυβέρνηση, προκειμένου να ξεπεράσει τις

σημαντικές επιπτώσεις που υπήρξαν από
την υγειονομική και ενεργειακή κρίση, με
μειώσεις φόρων αλλά και την οικονομική
στήριξη των πολιτών, προκειμένου να αντε-
πεξέλθουν στις αντιξοότητες που μέχρι τώ-
ρα αντιμετωπίζουν.

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τις
αγορές ήταν το κύριο ζητούμενο για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η
οποία αντέχει παρά τον εισαγόμενο πληθω-
ρισμό και τις αυξήσεις σε καύσιμα και ρεύ-
μα. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη σημει-
ώνουν πως η επίτευξη των στόχων οφείλε-
ται μεταξύ άλλων στην πολιτική σταθερότη-
τα που επικρατεί στη χώρα μας και η οποία
δημιουργεί ένα ασφαλές πεδίο για όσους
θέλουν να επενδύσουν. Άποψη την οποία
έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός και είναι
ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν προ-
εκλογικά, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.

Ραντεβού στη Βουλή
Στο Μαξίμου έχουν επιλέξει τη στρατηγι-

κή των ήπιων τόνων στην υπόθεση των τη-
λεφωνικών παρακολουθήσεων από τη
στιγμή που έχουν οριστεί οι κοινοβουλευτι-
κές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προχώρησε
άμεσα σε κινήσεις ενίσχυσης των δικλίδων
ασφαλείας των νόμιμων επισυνδέσεων,
όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει από την
πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για τους
λάθος χειρισμούς που έγιναν από την ΕΥΠ,
η οποία παρακολουθούσε επί τρεις μήνες
το κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη.

Εκείνο που αναμένουν πλέον είναι να
οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγω-
γής της προ ημερησίας συζήτησης που
έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που θα απο-
φασιστεί την ερχόμενη Δευτέρα από τη
διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
Επίσης αναμένεται η συλλογή των υπο-
γραφών για την επίσημη κατάθεση της
πρότασης του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σύ-
σταση της Εξεταστικής Επιτροπής, για την
οποία έχει συμφωνήσει ήδη η κυβέρνη-
ση, που πιθανότατα θα ζητήσει η έρευνα
να έχει βάθος δεκαετίας. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, θα περιλαμβάνεται και η περίο-
δος της διακυβέρνησης της χώρας από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα εξεταστούν οι καταγ-
γελίες του ΚΚΕ και του Παναγιώτη Λαφα-
ζάνη. Η Κουμουνδούρου αντιδρά κάνο-
ντας λόγο για προσπάθεια αποπροσανα-
τολισμού της κοινής γνώμης. 

Παρακολουθήσεις,
οικονομία, Έβρος 
στο επίκεντρο

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Στη ΝΔ προβληματίζονται
έντονα με την περίεργη 
στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα
εθνικής ασφάλειας

τoυ
Σωτήρη 
Σταθόπουλου 
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Οι μετανάστες που σώθηκαν
από τις ελληνικές Αρχές
«καίνε» την Τουρκία για τη
στάση της - «Μας έσπρωξαν
δύο φορές σε νησίδες»

T
α γεγονότα μιλούν από μόνα
τους. Οι Τούρκοι με τη βοήθεια
δήθεν δημοσιογράφων, δήθεν
ακτιβιστών, δήθεν ανθρωπιστών

στήνουν δεύτερο γύρο υβριδικής επίθε-
σης στον Έβρο. 

Η ιστορία με τους 38 μετανάστες, οι αναρ-
τήσεις των οποίων δημιούργησαν συνθήκες
πολιτικής σπέκουλας και αποσταθεροποί-
ησης, δείχνει ότι όλα είναι σχέδιο της ασύμμε-
τρης απειλής που χρησιμοποιούν κατά δια-
στήματα οι Τούρκοι στα βόρεια σύνορά μας. Οι
ίδιοι οι μετανάστες που σώθηκαν από τις ελ-
ληνικές Αρχές «καίνε» την Τουρκία για τη
στάση της στον Έβρο. Όσο περνούν οι ώρες
μετά τη διάσωση των 38 μεταναστών από τις
ελληνικές Αρχές στον Έβρο, όταν αυτοί πέρα-
σαν σε ελληνικό έδαφος, τόσο πληθαίνουν οι
αποκαλύψεις και για τα «παιχνίδια» της Τουρ-
κίας στην περιοχή αλλά και για την απάνθρω-
πη στάση της απέναντι στους μετανάστες που
αναζητούν την ελπίδα.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο Channel
4 ένα μέλος της ομάδας των μεταναστών, οι
Τούρκοι τούς πέταξαν δύο φορές σε νησιά
στον ποταμό Έβρο, αδιαφορώντας για την τύ-
χη τους και αντιμετωπίζοντάς τους με όρους
«ποδοσφαιρικού αγώνα». Η συγκλονιστική
μαρτυρία της Μπαϊντά, η οποία είναι πλέον
ασφαλής σε ελληνικό έδαφος, ξεσκεπάζει τον
ρόλο των σχεδίων του καθεστώτος Ερντογάν,
την υλοποίηση του οποίου έχουν αναλάβει
εργολαβικά και «Έλληνες ανθρωπιστές», οι
οποίοι δηλώνουν είτε ακτιβιστές, είτε δημο-
σιογράφοι, είτε μέλη ΜΚΟ, ενώ στην πραγμα-
τικότητα είναι καλυμμένοι πρακτορίσκοι που
λειτουργούν ως «πεμπτοφαλαγγίτες» κατά
της εθνικής ασφάλειας.

Η μαρτυρία που τους καίει
Το φως της δημοσιότητας βλέπει η μαρτυρία

μιας γυναίκας από τους συνολικά 38 μετανά-
στες που είχαν βρεθεί σε νησίδα στον Έβρο εν-
τός τουρκικής επικράτειας και βρίσκονται τελι-
κά επί ελληνικού εδάφους. Η γυναίκα αποκα-
λύπτει τη συμπεριφορά των Τούρκων που χρη-
σιμοποίησαν αυτή την ομάδα των μεταναστών
για να ασκήσουν πίεση στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Channel
4, η Μπαϊντά, μέλος της ομάδας των μετανα-
στών, αποκάλυψε ότι οι Τούρκοι τούς έσπρω-
ξαν δύο φορές σε νησίδες στον Έβρο, διαχω-
ρίζοντάς τους μάλιστα «σαν σε ποδοσφαιρικό
αγώνα». Όπως λέει χαρακτηριστικά, «οι
Τούρκοι μάς χώρισαν δύο φορές. Ήμασταν 50
άνθρωποι που μας απέλασαν από την Τουρκία
σε ελληνικό νησί. Τότε οι Τούρκοι μάς έσπρω-

ξαν σε δεύτερο νησί και πέταξαν πολλά άτομα
σε αυτό το νησί και μας χώρισαν σαν να ήμα-
σταν σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των δύο
πλευρών, της ελληνικής και της τουρκικής». 

Στο θέμα έχει αναφερθεί και με δηλώσεις
του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότης Μηταράκης: «Το δεύτερο πολύ σημαν-
τικό που προκύπτει από τις καταθέσεις τους
είναι ότι ήρθαν στην τουρκική όχθη του ποτα-
μού και σπρώχτηκαν προς τη νησίδα από τις
τουρκικές Αρχές. Επισήμως, οι τουρκικές Αρ-
χές συνέλαβαν αυτούς τους μετανάστες εντός
Τουρκίας, δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να
υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας,
όπως δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει από το
διεθνές δίκαιο. Αντίθετα, η τουρκική χωρο-
φυλακή τούς έφερε στην όχθη του Έβρου και
με απειλή χρήσης βίας τούς πίεσε να έρθουν
προς την Ελλάδα». Είναι απολύτως βέβαιο ότι
τον χειμώνα που θα φουσκώσουν τα νερά στο
ποτάμι οι Τούρκοι θα ανοίξουν δεύτερο γύρο
υβριδικού πολέμου κατά της Ελλάδας, όπως
ακριβώς έκαναν και το 2020, μαζί με τη δια-

σπορά ψευδών ειδήσεων κατά των ελληνικών
δυνάμεων ασφαλείας.

Ο ρόλος της στρατοφυλακής
Όπως εκτιμούν έμπειροι διπλωμάτες, στην

παρούσα συγκυρία μια τέτοια κίνηση από
πλευράς Τουρκίας θα μπορούσε να εξυπηρε-
τήσει διττό σκοπό: αφενός να αποσυμφορή-
σει σε κάποιον -έστω και μικρό- βαθμό κά-
ποια από τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου
έχουν συσσωρευτεί προσφυγικοί πληθυσμοί
και τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα της
εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στην
Τουρκία. Αφετέρου η εργαλειοποίηση του
Μεταναστευτικού είναι ένα εργαλείο ικανό να
πλήξει την εσωτερική σταθερότητα στην Ελ-
λάδα, αλλά και μια προσπάθεια από την Άγ-
κυρα να επαναλάβει τις κατηγορίες της ότι η
χώρα μας κακομεταχειρίζεται πρόσφυγες
και μετανάστες, παραβιάζοντας συστηματικά
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Στο ίδιο μή-
κος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις αρκε-
τών στρατιωτικών. «Tο Μεταναστευτικό έχει

εργαλειοποιηθεί από την Τουρκία», τόνισε ο
πρώην αρχηγός ΓΕΣ και πρώην διοικητής του
Δ’ Σώματος Στρατού Έβρου Γεώργιος Καμ-
πάς, κάνοντας μάλιστα λόγο για υβριδική
απειλή με την οποία είναι αντιμέτωπη η Ελλά-
δα στην περιοχή. «Πίσω από τους μετανάστες
στον Έβρο ήταν η τουρκική στρατοφυλακή»,
υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ο απόστρατος αξιω-
ματικός: «Προσπάθησαν να δημιουργήσουν
πρόκληση ώστε να μας εκθέσουν ότι δεν εί-
μαστε σωστοί στη συμπεριφορά μας στους
μετανάστες, κάτι που είναι ψευδέστατο». Ο
Γεώργιος Καμπάς σχολίασε ότι στον Έβρο
υπάρχουν πολλές αμφισβητούμενες νησίδες
μετά τη χάραξη του 1926, οι οποίες δημιουρ-
γήθηκαν με την πάροδο του χρόνου ανατολι-
κά ή δυτικά του μέσου ρου και δεν υπήρχαν
τότε. «Υπάρχουν πολλές νησίδες που δημι-
ουργούνται και εξαφανίζονται ανάλογα των
εποχών και του χρόνου, για αυτό ανέβασαν σε
μια από αυτές τους δυστυχισμένους ανθρώ-
πους για να περάσουν απέναντι… Οι νησίδες
μπορεί να μην ανήκουν και σε κανέναν», εξή-
γησε. «Μέχρι το 2016 υπήρχε κοινή ελληνο-
τουρκική επιτροπή που αποφάσιζε για αυτά
τα θέματα, αυτό το διάστημα δυστυχώς έχει
διακοπεί αυτό», σημείωσε.

Αμφισβητούν Λέρο και Κάλυμνο
Τον εαυτό τους ξεπερνούν κάθε φορά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που είναι ταγμέ-
να στο να ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, υπηρε-
τώντας τις ανιστόρητες και παράλογες αιτιάσεις της Άγκυρας. Η εφημερίδα «Sozcu»
αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών. Αυτήν τη φορά έβαλε στο στόχα-
στρο την Κάλυμνο και τη Λέρο, δύο νησιά τα οποία, σύμφωνα με την τουρκική ρητορι-
κή, είναι «αμφισβητούμενες περιοχές». Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η τουρκική εφη-
μερίδα, η οποία πολλάκις έχει πρωταγωνιστήσει με εμπρηστικά δημοσιεύματα κατά
της Ελλάδας, επικαλείται ένα έργο που εδώ και χρόνια έχει ακυρωθεί και δεν θα κατα-
σκευαστεί. Πρόκειται για το σχέδιο δημιουργίας μιας γέφυρας που θα ένωνε τα δύο
νησιά των Δωδεκανήσων, σχέδιο όμως που δεν ευοδώθηκε ποτέ. 

kostastsitounas@gmail.com

Toυ 
Κώστα Τσιτούνα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ

Υβριδική επίθεση 
Νο2 στον  Έβρο
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Δ
ιαστάσεις άγριας πολιτικής
κόντρας μεταξύ κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης λαμβάνει η
ιστορία στον Έβρο, με

τον ΣΥΡΙΖΑ να μη μένει μόνο στο
ανθρωπιστικό κομμάτι της ιστο-
ρίας αλλά να ανοίγει θέμα «νησί-
δων» στα βόρεια σύνορά μας κόντρα στα
ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ό,τι, δηλα-
δή, δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ταγίπ
Ερντογάν αναλαμβάνει να το κάνει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ γκριζάροντας τα βόρεια σύνορά μας.
Μάλιστα, με ερώτησή τους βουλευτές της
Κουμουνδούρου ζητούν διευκρινίσεις για
το καθεστώς κυριαρχίας της νησίδας στον
Έβρο, όπου διαδραματίσθηκε το πρόσφατο
δράμα με τους 38 πρόσφυγες. Την ερώτη-
ση απευθύνουν προς τους υπουργούς
Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστα-
σίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι το-
μεάρχες Εξωτερικών, Άμυνας, Προστα-
σίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γ. Κατρούγκαλος,
Θ. Δρίτσας, Χ. Σπίρτζης και Γ. Ψυχογιός, οι
πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙ-
ΖΑ Δ. Βίτσας και Γ. Μουζάλας και η βου-
λευτής Έβρου Ν. Γκαρά κατέθεσαν χθες,
Τετάρτη 17/8, τη σχετική ερώτηση στη
Βουλή. Όπως σημειώνουν, η συγκεκριμέ-
νη νησίδα φέρεται εγγεγραμμένη στο
Εθνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του
Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τρεις κρίσιμες ερωτήσεις
Με δεδομένο ότι η εγγραφή στο Κτημα-

τολόγιο έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ,
τουλάχιστον ως προς τις ελληνικές Αρ-

χές, όχι μόνον για την κυριότητα επί της
νησίδας αλλά και για την κυριαρχία επ’
αυτής, όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν από τους αρμόδιους
υπουργούς να απαντήσουν στις παρακά-
τω κρίσιμες ερωτήσεις:

� Η εγγραφή της νησίδας στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο είναι σε αντίθεση με τα στοι-
χεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρα-
τού; Εφόσον υπάρχει έγγραφο της Γεωγρα-
φικής Υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται
ότι οι σχετικές συντεταγμένες ανήκουν σε

τουρκικό έδαφος, βάσει του Πρωτοκόλλου
του 1926, να προσκομισθεί στη Βουλή.
� Εντέλει, θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι
ελληνικό έδαφος η εν λόγω νησίδα, στην
έκταση που καταγράφεται στο Κτηματολό-
γιο και σκοπεύει να εξασφαλίσει την κυ-
ριαρχία μας σε αυτή, ή θα ζητήσει τροπο-
ποίηση του Κτηματολογίου;
� Στην πρώτη περίπτωση, ποιες είναι οι
συνέπειες από τα αιτήματα που υπέβαλε
προς τις τουρκικές Αρχές, να επιχειρή-
σουν επί της νησίδας τουρκικές υπηρε-
σίες, ως προς την κυριαρχία επ’ αυτής;

Σε επιθετικό οίστρο
Θυμίζουμε ότι, με ανάρτησή του στο

Twitter, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα
θέματα των παρακολουθήσεων και του
Έβρου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης μέσα από τον λογαριασμό του
στο Twitter έκανε λόγο για ψέματα που
αφορούν το θέμα των παρακολουθήσεων
αλλά και το ζήτημα με τους 38 μετανάστες
στον Έβρο. Όπως υπογράμμισε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση πορεύε-
ται με ψέματα και δεν ζήτησε καμία συγ-
γνώμη, δείχνοντας πως δεν έχει καμία τύ-
ψη και καμία νύξη ανθρωπιάς.

«Ο Τσίπρας εργαλειοποιεί 
τον ανθρώπινο πόνο», 
λένε στην κυβέρνηση 

Απάντηση από Οικονόμου 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίασε
την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας πως ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης καταφέρθηκε σκαιότατα κατά
των ελληνικών Αρχών. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταληφθεί από παραληρηματικό αντι-
πολιτευτικό μένος, ενώ σχολίασε πως συντάσσεται με την προπα-
γάνδα αλλότριων δυνάμεων αδιαφορώντας για την αλήθεια. Παράλληλα, σχο-
λίασε πως ο κ. Τσίπρας μίλησε αντίθετα με τις μαρτυρίες των ίδιων των προσφύ-
γων, ενώ επεσήμανε ότι είναι νωπή η μνήμη από το πώς διαφύλαττε τα σύνορα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο κ. Τσίπρας, σε παραληρηματικό αντιπολιτευτικό μένος, εργαλειοποιεί μια
τραγωδία για να καταφερθεί σκαιότατα εναντίον των ελληνικών Αρχών, το προ-
σωπικό των οποίων αγωνίζεται για την προστασία της πατρίδας και της ανθρώπι-
νης ζωής, με αυταπάρνηση, ανθρωπιστική ευαισθησία και χωρίς διακρίσεις»,
ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας, χωρίς κα-
νένα στοιχείο και αντίθετα με τις μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων, στηρίζει
τους ανυπόστατους ισχυρισμούς του σε δήθεν δικαιωματιστές και στην προπα-
γάνδα που διασπείρουν αλλότριες δυνάμεις, οι οποίες προφανώς θέλουν να
προκαλέσουν ζημιά στην Ελλάδα. Με αυτούς συντάσσεται ο κ. Τσίπρας αδιαφο-
ρώντας για την αλήθεια». Κλείνοντας, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Όσο για τη δια-
φύλαξη και παρακολούθηση των συνόρων, όλοι θυμόμαστε πώς το έκανε, όσο
κυβέρνησε, και όλοι φανταζόμαστε πώς θα αντιμετώπιζε την εισβολή το 2020».

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ εγείρει θέμα
«νησίδων» στον Έβρο



Ε
νταση της πίεσης προς την κυ-
βέρνηση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ,
προκειμένου να υπάρξουν πει-
στικές απαντήσεις στα επίμονα

ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί αναφο-
ρικά με τις αιτίες που οδήγησαν την ΕΥΠ να
πραγματοποιήσει υποκλοπή των τηλεφω-
νικών κλήσεων του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε μια προσπάθεια
να φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την
κυβέρνηση, καθημερινά στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ σε δημόσιες παρεμβάσεις τους βά-
ζουν στο κάδρο των ευθυνών τον πρωθυ-
πουργό. «Ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση
μεταβιβάζει την ευθύνη για την παρακο-
λούθηση στον κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι
δυνατό να μεταβιβάζεται η ευθύνη στο θύ-
μα. Ο πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί ότι η
ΕΥΠ παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη
και η ΕΥΠ, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει τε-
θεί υπό την αρμοδιότητα του ίδιου του
πρωθυπουργού», είπε χαρακτηριστικά ο
αντιπρόεδρος της Βουλής, αλλά και στενός
συνομιλητής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. 

Στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη
περιλαμβάνεται και το «άπλωμα» της υπό-
θεσης των υποκλοπών και σε άλλα πρό-
σωπα εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι, γενι-
κότερα από τα λεγόμενα της δημόσιας κρι-
τικής που εκφράζεται, είτε υπάρχουν συγ-
κεκριμένα στοιχεία και για «άλλα θύματα
του κοριού» είτε μπλοφάρουν προκειμέ-
νου να βγάλουν… κοριό από το καπέλο!
Ενδεικτική η άποψη του κ. Κωνσταντινό-
πουλου χθες στον ΑΝΤ1: «Δεν γίνεται να
είναι απλή σύμπτωση το γεγονός ότι η ΕΥΠ
και το Predator έδρασαν ταυτόχρονα.
Όταν δεν επετεύχθη η μόλυνση του κινη-
τού του κ. Ανδρουλάκη μέσω του Predator,
τότε δόθηκε παράταση στην παρακολού-
θηση από την ΕΥΠ. Το σκάνδαλο των παρα-
κολουθήσεων είναι ζήτημα δημοκρατίας,
γιατί δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ, αφορά τους δημοσιογράφους, τους
δημόσιους λειτουργούς και κάθε πολίτη
ξεχωριστά. Τα ερωτήματα που έχουν προ-
κύψει είναι σοβαρά και οι απαντήσεις τους
δεν είναι δυνατό να δοθούν ιδιωτικά, γιατί
ο κ. Ανδρουλάκης είναι υποψήφιος πρω-
θυπουργός της χώρας. Η ελληνική κυβέρ-
νηση πρέπει να εξηγήσει δημόσια τον λόγο
που αποφάσισε την παρακολούθησή του,
αν είναι πράκτορας όπως προσπάθησαν να
υπονοήσουν στην αρχή, ο ελληνικός λαός

πρέπει να το γνωρίζει. Επιπλέον, στην Εξε-
ταστική Επιτροπή που αναμένεται, πρέπει
οπωσδήποτε να διερευνηθούν όλες οι πα-
ράμετροι που έχουν οδηγήσει στη διάθεση
και χρήση του Predator, το οποίο είναι πα-
ράνομο στην Ελλάδα, για τις παρακολου-
θήσεις». 

Να πάει το θέμα στην Ευρώπη…
Την ίδια στιγμή, η υπόθεση των υποκλο-

πών με τις διεθνείς διαστάσεις που λαμ-
βάνει αμαυρώνει την εικόνα της χώρας.
Ήδη η Πολιτική Ομάδα του ΕΚ Σοσιαλι-
στών & Δημοκρατών ζητά επισήμως να
συζητηθεί το θέμα στην πρώτη συνεδρία-
ση της Ολομέλειας και διερωτάται: «Πόσο
ακόμη θα σιωπά η πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για την παράνομη
υποκλοπή του ευρωβουλευτή Νίκου Αν-
δρουλάκη από την ελληνική κυβέρνηση;».
«Περιμέναμε», προσθέτει σε σχετική
ανάρτηση στο Twitter, «μια ταχεία και έν-
τονη αντίδραση από την πρόεδρο Μέτσολα
για την υπεράσπιση των θεσμών και των
δημοκρατικών αρχών μας. Θα απαιτήσου-
με συζήτηση στην Ολομέλεια», καταλήγει
η εν λόγω ανάρτηση, η οποία συνοδεύει

την επιστολή της Ομάδας προς την πρό-
εδρο του Σώματος. Αλλά και η ευρωομάδα
της Αριστεράς θα ζητήσει να συζητηθεί το
σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δημήτρης Παπαδημούλης, αναμένει από
τους Πρασίνους και το Renew Europe να
στηρίξουν το αίτημα. Υπενθυμίζεται πως
την περασμένη εβδομάδα η εκπρόσωπος
της Κομισιόν για Θέματα Εσωτερικών
Υποθέσεων, Ανίτα Χίπερ, ερωτηθείσα σχε-
τικά, είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτη»
κάθε απόπειρα πρόσβασης σε δεδομένα
πολιτών και τόνισε ότι η Επιτροπή αναμέ-
νει από τις εθνικές Αρχές των κρατών-με-
λών να εξετάσουν διεξοδικά υποθέσεις
παρακολουθήσεων, για να αποκατασταθεί
η εμπιστοσύνη των πολιτών. «Γνωρίζουμε
τις αναφορές των Μέσων Ενημέρωσης
σχετικά με τη χρήση μέσων παρακολού-
θησης από ορισμένες κυβερνήσεις. Η θέ-
ση μας είναι ξεκάθαρη. Οποιαδήποτε
απόπειρα των υπηρεσιών εθνικής ασφά-
λειας να έχουν παράνομη πρόσβαση σε
δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομέ-

νων δημοσιογράφων και πολιτικών αντι-
πάλων, αν επιβεβαιωθεί, είναι απαράδε-
κτη», σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ αξίζει
να αναφερθεί ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε
επαφή με όλα τα κράτη-μέλη για αυτό το
ζήτημα. Το ζήτημα της παρακολούθησης
του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των δη-
μοσιογράφων Θανάση Κουκάκη και Σταύ-
ρου Μαλιχούδη, έχει πάρει μεγάλη έκτα-
ση και σε μεγάλα διεθνή Μέσα με μελανά
χρώματα για τη χώρα μας. Η «Washington
Post», που είχε φέρει στο φως το σκάνδα-
λο Watergate, αλλά και οι «New York Ti-
mes», έκαναν λόγο για «σκάνδαλο που
θυμίζει τα χρόνια της χούντας».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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«Οι απαντήσεις τους δεν είναι
δυνατό να δοθούν ιδιωτικά,
γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είναι
υποψήφιος πρωθυπουργός
της χώρας», λένε 
στη Χαριλάου Τρικούπη 

Π Α Σ Ο Κ

Ψάχνουν να βγάλουν
και άλλους «κοριούς»
από το καπέλο 
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kostastsitounas@gmail.com

Toυ 
Κώστα Τσιτούνα

Ο
Ταγίπ Ερντογάν διάλεξε πλευρά και βρίσκεται
πλέον στην αγκαλιά της Ρωσίας, παρά το γε-
γονός ότι προσπαθεί να διατηρήσει το προφίλ
του «διπλού πράκτορα» πατώντας σε δύο

βάρκες: και στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον. Μέσα σε
έναν μήνα έχει καταφέρει να δει τον Πούτιν δύο φορές.
Τυχαίο; Καθόλου. 

Προχθές το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο TASS μετέδωσε ότι Μόσχα και Άγκυρα υπέγραψαν
μια σύμβαση για την αποστολή στην Άγκυρα μιας δεύτε-
ρης συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος S-400,
δημοσίευμα που διέψευσε Τούρκος αξιωματούχος. 

Προσέξτε όμως, δεν διέψευσε την ουσία, απλώς τη δια-
δικασία της παραχώρησης της συστοιχίας που ήταν συμ-
φωνημένη από παλιά.

Το ρωσικό πρακτορείο επικαλέστηκε τον επικεφαλής
της υπηρεσίας στρατιωτικής συνεργασίας της Ρωσίας
Ντμίτρι Σουγκάγεφ, ο οποίος φέρεται να δήλωσε: «Θέλω
να σημειώσω ότι η σχετική σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί.
Περιλαμβάνει την τοπικοποίηση της παραγωγής ορισμέ-
νων εξαρτημάτων του συστήματος». Η αγορά του ρωσικού
συστήματος S-400 από την Τουρκία το 2020 εξόργισε τις
Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχο της χώρας στο ΝΑΤΟ, που
επέβαλαν κυρώσεις στην Άγκυρα. Τότε είχε «παγώσει» η
μεταφορά της δεύτερης παρτίδας των S-400. Προχθές
λοιπόν οι Ρώσοι μάς αποκάλυψαν ότι προχώρησε και η
δεύτερη συστοιχία.

Τον «έδωσαν» οι Ρώσοι
Αμέσως μετά Τούρκος αξιωματούχος έσπευσε να ανα-

φέρει πως «δεν υπάρχουν νέες συμφωνίες», επισημαί-
νοντας ότι «η αρχική σύμβαση που υπογράφηκε με τη Ρω-
σία για την αγορά των S-400 περιλάμβανε ήδη δύο παρτί-
δες. Η αγορά της δεύτερης παρτίδας περιλαμβανόταν στον
αρχικό σχεδιασμό και τη σχετική σύμβαση», είπε ο ίδιος
αξιωματούχος. «Ως εκ τούτου, δεν έχουμε συγκεκριμένες
εξελίξεις άξιες αναφοράς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη
και δεν υπάρχουν νέες συμφωνίες», πρόσθεσε μη δια-
ψεύδοντας την ουσία των ισχυρισμών Σουγκάγεφ, καθώς
αποδέχεται ότι η Τουρκία προμηθεύεται και άλλους S-
400. Διαψεύδει μόνο ότι πρόκειται για νέα συμφωνία προ-
μήθειας του ρωσικού οπλικού συστήματος, προμήθεια
που παρουσιάζει ως συνέχεια της αρχικής ρωσοτουρκι-
κής συμφωνίας για τους S-400.

Ο Τούρκος προσπαθεί να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν τον
αφήνει… Άλλωστε, είναι γνωστές πλέον οι εμπορικές
σχέσεις των δύο χωρών. Μόλις την περασμένη Παρα-
σκευή ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αντίλ Καραϊσμά-
νογλου ανέβασε στο Twitter γράφημα της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ναυτιλίας της χώρας στο οποίο αποτυπώνεται ένα
άλμα 58% στο εμπόριο αυτοκινήτων. Από τον Μάιο έως τον
Ιούλιο η Τουρκία και η Ρωσία αντάλλαξαν 8.213 οχήματα
μεταξύ τους μέσω φορτηγών πλοίων κατά μηνιαίο μέσο
όρο, από τα 5.208 το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον
Απρίλιο. Η τουρκική Αρχή απέδωσε αυτή την αύξηση στις
νέες ναυτιλιακές γραμμές που δημιουργήθηκαν μεταξύ
των δύο χωρών.

Ζεστό χρήμα από Μόσχα
Συνολικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει εκτι-

ναχθεί, με τις τουρκικές εξαγωγές στη Ρωσία να αγγίζουν
τα 2,91 δισ. δολάρια το α’ εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με
την επίσημη Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία ή TurkStat,
ενώ πρόκειται για υψηλό 8 ετών, σύμφωνα με ανάλυση
του Bloomberg. Καθώς η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η
σχέση της με τη Ρωσία ανησυχεί τη Δύση, η οποία σκέφτε-
ται να προχωρήσει σε τιμωρητικές ενέργειες για την Άγ-
κυρα, όπως πχ να ζητήσει μείωση χρηματοδότησης σε
τουρκικές εταιρείες, ανέφεραν οι «Financial Times», χω-
ρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη συζήτηση
για κάτι τέτοιο.

Τα παιχνίδια με τις τράπεζες
Πέραν των παραπάνω, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι

πέντε από τις τράπεζες της Τουρκίας έχουν υιοθετήσει το
σύστημα πληρωμών της Ρωσίας και οι δυτικοί αξιωματού-
χοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να
παρακάμψουν τις κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Master-
card και η Visa έχουν σταματήσει τις εργασίες τους με τη
Ρωσία, οι πληρωμές με κάρτα Mir όμως θα επιτρέψουν
στους Ρώσους τουρίστες να πληρώνουν για τις αγορές
τους στην Τουρκία.

Υπάρχουν «πολύ σοβαρές εξελίξεις», όπως αναφέρει
σε εκτενές ρεπορτάζ το Business Insider, σχετικά με την
υιοθέτηση του συστήματος που θα επιτρέψει στους Ρώ-
σους στην Τουρκία να πληρώσουν για τις αγορές τους, δή-
λωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάν-

τηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο θέρετρο
του Σότσι, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu
το περασμένο Σάββατο. Η οικονομία της Τουρκίας ανα-
πτύχθηκε 11% το 2021 σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αλλά
πλήττεται από την εκτίναξη του πληθωρισμού, που έφτασε
σχεδόν το 80% τον Ιούλιο.

Η τουρκική λίρα έχει επίσης χάσει το ήμισυ της αξίας
της έναντι του δολαρίου ΗΠΑ φέτος. Η κεντρική τράπεζα
της χώρας αποσύρει το απόθεμα ξένου συναλλάγματος
για να στηρίξει τη λίρα - αλλά τα αποθεματικά ενισχύθη-
καν κατά 3 δισ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα, αφού η
κρατική πυρηνική εταιρεία της Ρωσίας Rosatom μετέφε-
ρε κάποια χρήματα σε μια τουρκική θυγατρική για ένα κα-
τασκευαστικό έργο, όπως ανέφερε το Bloomberg.

Η σχέση της Άγκυρας με τη Μόσχα είναι ζωτικής σημα-
σίας, αναφέρει το Business Insider, καθώς αποτελεί έναν
από τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της, δεδομέ-
νης και της εύθραυστης οικονομίας της. 

Η Τουρκία αποτελεί επίσης έναν από τους κορυφαίους
προορισμούς για Ρώσους τουρίστες. Μόνο το 2019 την
επισκέφτηκαν 7 εκατομμύρια Ρώσοι.

Όπως έχουμε σημειώσει πολλές φορές, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν κινείται βάσει των διαδρομών του χρήματος. Όσο και
αν ακούγεται περίεργο, η αντίληψή του περί γεωπολιτικής
περιορίζεται στον «παρά», στο χρήμα. Επ’ αυτού δεν έχει
ιδιαίτερους συναισθηματισμούς. 

Τα δίνει όλα… μπιρ παρά. Αρκεί να έχει κάποιο αφήγη-
μα να πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του το καλοκαίρι
του 2023, όταν θα οδηγηθεί στις κάλπες.

Business 
as usual για 
τον Ερντογάν

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΤΙΔΑ S-400



Επειδή έχω παντού αυτιά και μάτια, μα-
θαίνω ότι, εκτός από την ομολογουμένως
άστοχη παρέμβαση του Προκόπη Παυλό-
πουλου για το θέμα των υποκλοπών, ανα-
μένεται να υπάρξει ακόμη μία ανάλογη πα-
ρέμβαση μέσα από τη δεξιά πολυκατοικία.
Διάφοροι άστεγοι «γαλάζιοι» και πρώην
«γαλάζιοι» ξεροσταλιάζουν έξω από συγ-
κεκριμένο πολιτικό γραφείο και πιέζουν
προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση κατά
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μη με ρωτήσετε να σας πω ονόματα, δεν
μου το επιτρέπει η αστική μου ευγένεια.
Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τα μάθουμε
όλα. Με δυσκολία κρατώ το στόμα μου
κλειστό...

ΗΗ επιστροφή του...
καβαλιέρε

Το διάβασα και αυτό: «Ο Μπερλουσκόνι σε
τροχιά για ρυθμιστικό ρόλο στην πολιτική
σκηνή της Ιταλίας». Τι άλλο θα ζήσει αυτή η
δυστυχισμένη Ευρώπη; Τώρα στα 85 του έτη,
όταν οι περισσότεροι στην ηλικία του θα
«κρεμούσαν τα παπούτσια τους», ο πρώην
πρωθυπουργός της Ιταλίας αποφάσισε να εί-
ναι υποψήφιος στις εκλογές. «Με αυτό τον
τρόπο όλοι θα ήταν ευχαριστημέ-
νοι», είπε στο ραδιόφωνο
Rai με την απαράμιλλη
αυτοπεποίθησή του.
«Είμαστε φιλοευρω-
παίοι, φιλοδυτικοί,
υπέρ του ΝΑΤΟ, με
τη φιλελεύθερη δη-
μοκρατία ως το μονα-
δικό μας σημείο ανα-
φοράς», είπε ο Μπερ-
λουσκόνι στο Politico και
πρόσθεσε ότι «δεν θα συμμετείχε
σε καμία κυβέρνηση», αν δεν ήταν απολύτως
σίγουρος για τη «δημοκρατική ορθότητα, το
αίσθημα ευθύνης και την πίστη της στην Ευ-
ρώπη και τη Δύση».

Στην Κάρυστο συνεχίζει απτόητος τις
διακοπές του στην Ελλάδα ο Μπόρις Τζόν-
σον παρά τις αντιδράσεις της κοινής γνώ-
μης στη Βρετανία. Βρέθηκε μάλιστα στην
παραλία Γιαννίτσι του Δήμου Καρύστου
στην Εύβοια και γευμάτισε στην ταβέρνα
του προέδρου της κοινότητας Γιαννιτσίου.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της κοινότη-
τας, o Τζόνσον είναι ένας απλός άνθρωπος
ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους. Έφτασε
στην περιοχή οδικώς, οδηγώντας μάλιστα
ο ίδιος το όχημα. Ήταν ιδιαιτέρως φιλικός
με τον κόσμο, ενώ παράλληλα απήλαυσε
στιγμές ανεμελιάς παίζοντας με τα παιδιά
του στην παραλία. Δοκίμασε παραδοσιακή
χορτόπιτα, τηγανόψωμα, κεφτεδάκια και
κοντοσούβλι. Ο απερχόμενος πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας εξερευνά τις ελλη-
νικές γεύσεις και συνεχίζει τις διακοπές
του στην Εύβοια, απολαμβάνοντας το ελ-
ληνικό καλοκαίρι.

Στο νησί των Φαιάκων
Στην Κέρκυρα βρέθηκε για λίγες μέρες ο

δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης, ο οποίος την Κυριακή θα μεταβεί
στην Αιτωλοακαρνανία για να
παραβρεθεί στα αποκαλυ-
πτήρια προτομής του Παύ-
λου Μπακογιάννη. Στην πε-
ριοχή Θέρμη ο πατέρας του
πέρασε ορισμένα από τα σχο-
λικά του χρόνια και ο δήμος απο-
φάσισε να τιμήσει τον Παύλο Μπακογιάννη,
ο οποίος δολοφονήθηκε από τη 17Ν. Στην
εκδήλωση έχουν προσκληθεί επίσης η
Ντόρα Μπακογιάννη και η κόρη της Αλεξία.

Νέος
προκλητικός
χάρτης

Α
κόμη ένας προκλητικός χάρτης
των Γκρίζων Λύκων είδε το φως
της δημοσιότητας. Ο καθηγητής
Τουργκούτ Τοκ (νέο φρούτο αυτός)

ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ακόμη έναν προκλητικό χάρτη, ο οποίος μοι-
ράζει το Αιγαίο στα δύο, δίνοντας στην Τουρ-
κία ακόμη και τμήμα της Κρήτης. Ο Τουργ-
κούτ Τοκ είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο
του Παμούκαλε (πόλη στην επαρχία Ντένιζλι)
και ταυτόχρονα πρόεδρος του παραρτήματος
των Γκρίζων Λύκων στο Ντένιζλι. Το Ντένιζλι
είναι πόλη και πρωτεύουσα της ομώνυμης
επαρχίας στη Νοτιοδυτική Τουρκία. Στον χάρ-
τη διακρίνεται πως είναι τουρκικά σχεδόν όλα
τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη και η Κύπρος.
Στη λεζάντα ο Τουργκούτ Τοκ έγραψε: « Ίσως
αύριο, ίσως κοντά στο αύριο...» και προσθέτει
ότι «άλλοι χαράσσουν τον χάρτη αυτών που
ζητάνε πρώτα άδεια».
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Ήθελε κοντοσούβλι 
ο Μπόρις
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υ Ετοιμάζεται και άλλη
παρέμβαση…

Ηχηρή απάντηση 
του ΥΠΕΞ για Έβρο

«Το πρόσφατο περιστατικό που αφορά την
προώθηση αιτούντων ασύλου από την Τουρ-
κία προς την Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου
αποτελεί μία ακόμη
απόπειρα της Τουρκίας
να εργαλειοποιήσει το
Μεταναστευτικό - Προ-
σφυγικό και ενδεχομέ-
νως να δημιουργήσει
παράλληλα συνοριακό
ζήτημα», αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξω-
τερικών και προσθέτει: «Απέναντι σε αυτήν τη
νέα απόπειρα σε βάρος των εθνικών μας
συμφερόντων απαιτούνται σύνεση και υπευ-
θυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της
χώρας μας, αντί για προσπάθεια μετατροπής
του ζητήματος σε πεδίο κομματικής αντιπα-
ράθεσης από μερίδα της αντιπολίτευσης».

Και ο Λαγός ψάχνει κοριούς!
Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Στην κουβέντα για τους

κοριούς βρήκε, μαθαίνω, «ρωγμή» και μπήκε ο κα-
ταδικασμένος ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής
Γιάννης Λαγός. Όπως έγινε γνωστό, έστειλε επιστο-
λή στις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου και στις
ελληνικές Αρχές προκειμένου να γίνει έρευνα στο
κινητό του τηλέφωνο για υποκλοπή. Άλαλα τα χείλη
των ασεβών...
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Κουκούλωμα υποκλοπών
από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μ
ια απίστευτη καταγγελία για υποκλοπές επί ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στο φως της δη-
μοσιότητας η ΠΕΝΕΝ. «Μια καραμπινάτη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλο-
πών», η οποία «κουκουλώθηκε», παρά το ότι ετέθη υπ’ όψιν της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατήγγειλε την Τετάρτη η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών

Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), αναφερόμενη σε «σειρά προβλημάτων στην τηλεφωνική
συσκευή του προέδρου της ΠΕΝΕΝ, στο τηλεφωνικό κέντρο και στα τηλέφωνα της Ένω-
σης», που ξεκίνησε την περίοδο «των μεγάλων μαζικών και μαχητικών αγώνων στη χώρα
μας που αναπτύσσονταν το 2010-2013 κόντρα στη μνημονιακή πολιτική».

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, οι παρακολουθήσεις συνεχίστηκαν και το 2015, όταν στην κυ-
βέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για υπόθεση την οποία «αποκάλυψε με πλήρεις λεπτο-
μέρειες» στο σωματείο «και ο πιο στενός συνεργάτης του κ. Δρίτσα», ενώ σχετικές πληρο-
φορίες αντλούνται και από πηγές του αρμόδιου υπουργείου, σύμφωνα με τους συνδικαλι-
στές. Στην επιστολή του προς τον τότε αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα τον
Φεβρουάριο του 2015, ο πρόεδρος της Ένωσης Αντώνης Νταλακογιώργος επισήμανε ότι
οι πηγές πληροφόρησής του επανειλημμένως του έχουν αναφέρει «και δεύτερο πρόσωπο
από τον πολιτικό και συνδικαλιστικό χώρο» των ναυτεργατών, το οποίο «πρόσκειται στο
ΚΚΕ» και του οποίου τα τηλέφωνα επίσης «ήταν υπό παρακολούθηση». Κατά την ανακοί-
νωση της ΠΕΝΕΝ, η υπόθεση «επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε ο Τσίπρας στη διάρκεια της
θητείας του, ότι το κράτος έχει συνέχεια». Τώρα εξηγούνται πολλά και ανοίγει η βεντάλια...
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Καμπάνια 
του ΠΑΣΟΚ για 
τις γυναικοκτονίες
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει
τον διάλογο με την κοινωνία των πολι-
τών για τις γυναικοκτονίες και τα περι-
στατικά έμφυλης βίας. 
Ήδη εδώ και δύο εβδομάδες στην ψη-
φιακή πλατφόρμα του κόμματος (digi-
talsociety.gr) καταγράφονται οι από-
ψεις των πολιτών προκειμένου να απο-
τελέσουν την πρώτη μαγιά για την εκ-
πόνηση ολιστικών πολιτικών που θα
αποτελέσουν την αφετηρία της εξάλει-
ψης των γυναικοκτονιών. 
Στο πλαίσιο των φετινών διήμερων εκ-
δηλώσεων για την 3η του Σεπτέμβρη
θα διοργανωθεί θεματικό τραπέζι δια-
λόγου και σε επόμενο στάδιο συγκρο-
τημένα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα
συζητήσει με νομικούς, γυναικείες
οργανώσεις, εμπλεκόμενες κρατικές
Αρχές κ.λπ. προκειμένου να διαμορ-
φωθεί ένα ενιαίο και ολιστικό πλαίσιο
που θα άπτεται του θέματος της απονο-
μής δικαιοσύνης αλλά και του σκέ-
λους της συγκρότησης των απαραίτη-
των δομών για την υποστήριξη, την
απομάκρυνση της γυναίκας από το κα-
κοποιητικό περιβάλλον, την εξασφά-
λιση εργασίας κ.λπ.

Τα αεροπορικά εισιτήρια
των διαπιστευμένων συν-
τακτών του ΠΑΣΟΚ καλύ-
πτει η Χαριλάου Τρικούπη
προκειμένου να δώσουν το
«παρών» στη συνέντευξη
τύπου του Νίκου Ανδρου-
λάκη στη ΔΕΘ στις 15 Σε-
πτεμβρίου. Με αυτή την κί-
νηση φαίνεται η βαρύτητα
που δίνουν στην παρουσία
του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονί-
κη, που θα είναι σε προ-
εκλογικό κλίμα.

Δύο ξένοι
Διακοπές στο ίδιο νησί των Κυ-

κλάδων έκαναν ο Κώστας Σημίτης
και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Αν
και ήταν στη Σίφνο την ίδια περίο-
δο, οι δύο άντρες, απ’ ό,τι μάθαμε,
δεν συναντήθηκαν. Ακόμα όμως
και αν κατά λάθος έπεφτε ο ένας
πάνω στον άλλον, το βέβαιο είναι
πως θα άλλαζαν δρόμο. Για την
ιστορία, ο πρώην πρωθυπουργός
δεν άλλαξε συνήθειες και έμεινε
στο γνωστό ξενοδοχείο στο Βαθύ,
ενώ ο αντιπρόεδρος της ΚΟ του
ΕΛΚ επέλεξε την περιοχή του Πλα-
τύ Γιαλού.

Οι σωματοφύλακες 
της κυβέρνησης
Προσπαθώ να μετρήσω ποιοι βουλευτές της ΝΔ βγαίνουν μπροστά να υπε-

ρασπιστούν συνολικά την κυβέρνηση. Για να λέμε την αλήθεια, δεν είναι

πάρα πολλοί. Βλέπω ότι σπάει τα κοντέρ ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης

Μαρκόπουλος, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες δίνει ηρωικές μάχες στα τη-

λεοπτικά πάνελ. Μάλιστα, όταν χρειάστηκε, βγήκε να υπερασπιστεί την

κυβέρνηση από τον Άγιο Προκόπιο της Νάξου, όπου παραθερίζει με τη γυ-

ναίκα του και τις δύο του κόρες. Επίσης, τηλεοπτικές εμφανίσεις στήριξης

της κυβέρνησης έχουν ο Θάνος Πλεύρης και ο Στέλιος Πέτσας. Αυτά…

Έξαλλοι οι Αμερικανοί με τον Ταγίπ
Εδώ τα καλά νέα. Για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση προμήθειας όπλων από τη Ρωσία

προειδοποιούν την Τουρκία οι ΗΠΑ, σε συνέχεια της αγοράς δεύτερης συστοιχίας S-400.
«Αυτό που μονίμως λέγαμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο βάναυσος και αδικαιολόγητος
πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας καθιστά ζωτικής σημασίας το ζήτημα τώρα
περισσότερο από ποτέ, κατά κάποιον τρόπο, ότι όλες οι χώρες πρέπει να αποφεύγουν συ-
ναλλαγές με τον ρωσικό αμυντικό τομέα. Έτσι κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις», διε-
μήνυσε για το ζήτημα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις.
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του
Κώστα 
Κάπου

Ενεργειακός 
μηχανολόγος-
 μηχανικός

Σ
ας υποσχέθηκα να μην κάνω πολιτικά ποστ
για κάποιο διάστημα, αλλά νιώθω έντονη
την ανάγκη να τα «χώσω» στον Πρωθυ-

πουργό μας, τον οποίο ψήφισα (και θα ξαναψηφί-
σω) και τον οποίο θεωρώ αποκλειστικά υπεύθυνο
για κάποια πράγματα και θα σας εξηγήσω το γιατί:

Καθημερινά, όλοι μας βλέπουμε τη μαύρη προ-
παγάνδα, τη χυδαιότητα, τη λάσπη και τα ψέματα,
σε βαθμό αλητείας, που έχει εξαπολύσει η αξιω-
ματική αντιπολίτευση εδώ και τρία χρόνια και πολ-
λοί από εμάς καθόμαστε και τρώμε την ώρα μας να
τα σχολιάζουμε και να συγκρίνουμε τη μαύρη πε-
ρίοδο του καλοκαιριού του 2015 και όσα ακολού-
θησαν την επέλαση του Τσίρκου στα ανάκτορα της
Εξουσίας. Και λέμε «ο καλός Θεούλης της Ελλά-
δας μας φύλαξε από δαύτους». 

Όταν ψηφίσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμα
και αν πολλοί από εμάς δεν ήμασταν παραδοσια-
κοί δεξιοί ή Νεοδημοκράτες, το πράξαμε περιμέ-
νοντας κάποιες από τις εξόφθαλμες παρανομίες,
καταχρήσεις Εξουσίας και στραβές νομοθεσίες
του προηγούμενου κυβερνητικού σχήματος να
στιγματιστούν, να τιμωρηθούν και να αλλάξουν. 

Περιμέναμε να δούμε τα μπαχαλάκια να περιο-
ρίζονται και να έχουν τη νομική μεταχείριση που
τους αξίζει για όσες καταστροφές και προβλήματα
είχαν προκαλέσει με την ανοχή του Άχαστου, που
μας δούλευε λέγοντας «οι μολότοφ δεν είναι απα-
ραίτητα κακές, εξαρτάται ποιος τη ρίχνει και ποιος
την τρώει». 

Περιμέναμε όλο αυτό το παραδικαστικό κύκλω-
μα Παπαγγελόπουλου, Τουλουπάκη κ.λπ. να έχει
οδηγηθεί πολύ νωρίτερα στη Δικαιοσύνη, απο-

θαρρύνοντας τέτοιες μελλοντικές συμπεριφορές
αυθαιρεσίας και κατάχρησης Εξουσίας. 

Περιμέναμε να έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή
για εκείνη τη σκοτεινή περίοδο που ο Φαρδυκά-
πουλος και η Καραφλή του Αντουανέτα κόντεψαν
να μας κάνουν να τρώμε από τους σκουπιδοτενε-
κέδες, ενώ αποζητούσαν να ελέγξουν τους «αρ-
μούς της Εξουσίας», που για όσους δεν το αντιλή-
φθηκαν, εννοούσαν να μας επιβάλουν μονοκομ-
ματικό Κράτος. 

Περιμέναμε μια πολύ πιο αυστηρή μεταχείριση
των παραβατικών στοιχείων και άμεσες απελάσεις
εκείνων των «μεταναστών» που έχουν καταντήσει
ολόκληρες περιοχές των πόλεών μας άβατα από
τις παρανομίες τους. 

Περιμέναμε φάτσες σαν τον Παππά, τον Πετσί-
τη, τον Σπίρτζη και κάποιους άλλους να έχουν ήδη
λογοδοτήσει για τις διάφορες ρεμούλες και κακο-
διαχείριση. 

Περιμέναμε η Κυβέρνηση να έχει κάνει μια ευ-
ρεία πολιτική κριτική και αυτοκριτική σχετικά με
το ποιοι και τι μας οδήγησαν στην κρίση του 2009-
2019 και να έχουν μάθει οι πάντες για τα λάθη που
δεν πρέπει να επαναλάβουμε. 

Περιμέναμε τα πανεπιστήμιά μας, ύστερα από
τρία ολόκληρα χρόνια, να είναι κέντρα μάθησης,
έρευνας και τάξης και όχι να βλέπουμε διάφορες
ομάδες περιθωριακών να αρνούνται βίαια τα αυ-
τονόητα για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του Ελεύ-
θερου Κόσμου.

Περιμέναμε να σταματήσει το «χάιδεμα» κάποι-
ων μειονοτήτων και να έχει μπει μια πραγματική
τάξη στα Κοινωνικά Προγράμματα και όχι το 80%

αυτών να καταλήγει στις τσέπες άεργων και φορο-
φυγάδων. 

Περιμέναμε η Δικαιοσύνη να λειτουργεί γρήγο-
ρα και αποτελεσματικά και όχι να σέρνεται στα
όρια της αρνησιδικίας. 

Περιμέναμε κάτι αισχρά υποκείμενα της Δημο-
σιογραφίας και της Πολιτικής να έχουν ξεμπρο-
στιαστεί και να έχουν εξαφανιστεί από το προσκή-
νιο, ενώ αντίθετα διασύρουν τη χώρα μας με στοι-
χεία που τροφοδοτούν αμφίβολης ποιότητας ορ-
γανισμούς, όπως οι RsF. 

Περιμέναμε οι διάφορες ΜΚΟ που έκαναν πλιά-
τσικο στα χρήματα της ΕΕ για τους μετανάστες να
έχουν ελεγχθεί και να έχουν ξεμπροστιαστεί οι
πολιτικοί που τις εκμεταλλεύονταν. Τι έγιναν τόσα
δισεκατομμύρια που υποτίθεται πως διοχετεύτη-
καν σε αυτές τις ΜΚΟ; 

Περιμέναμε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ όλων των ΔΥ και κυ-
ρίως των εκπαιδευτικών, αντί να μας τυραννούν
ένα μάτσο κομματικά σκύβαλα. 

Περιμέναμε να αξιοποιηθεί το Μητρώο Στελε-
χών και να δουλέψουν αυτά τα «ντοσιέ απόδοσης»
για κάθε υπουργείο, ώστε να μην έχουμε ανίκανα
παγόνια σε κάποια πόστα, που δεν ξέρουν να αρ-
θρώσουν ούτε μια λογική πρόταση. 

Αυτό που ΔΕΝ περιμέναμε ήταν η Κυβέρνηση
να μην έχει καμία διάθεση να προβάλει το (σημαν-
τικό) έργο της σε εξωτερική πολιτική, άμυνα,
επενδύσεις και οργάνωση του Κράτους και να μην
τονίζει τις διαφορές ενός αστικού μετριοπαθούς
κόμματος από ένα τσίρκο κατσαπλιάδων που αυτή
τη στιγμή μας απειλούν ότι «τη Δεύτερη Φορά θα
είναι διαφορετικά». 

Αυτό που ΔΕΝ περιμέναμε ήταν στα κανάλια
να βγαίνει ο κάθε τραμπαρίφας βουλευτής της
ΝΔ και να λέει το μακρύ του και το κοντό του, εκ-
φράζοντας πλήρη αδυναμία να απαντήσει όπως
πρέπει. 

Αυτό που ΔΕΝ περιμέναμε ήταν η Αντιπολίτευ-
ση να κάνει την τρίχα τριχιά σε κάθε ασήμαντο θέ-
μα, διαδίδοντας αστραπιαία την προπαγάνδα της,
ακόμα και όταν ξέρουν ότι θα «πάνε κουβά» σε
δύο μέρες, κατά την τακτική του Γκέμπελς, «πες,
πες, στο τέλος κάτι θα μείνει», γνωρίζοντας ότι
έχει να κάνει με έναν αμνήμονα και παράλογο λαό. 

Αυτό που ΔΕΝ περιμέναμε ήταν η πλήρης αδυ-
ναμία ή αδιαφορία της Κυβέρνησης να απαντήσει
όπως πρέπει σε όλες αυτές τις αλητείες, δίνοντας
μια εικόνα ενοχική και κακομοιριασμένη. 

Τι θα γίνει, φίλε Κυριάκο, θα κουνήσουν τον κώ-
λο τους οι δικοί σου, ή η μπάντα θα παίζει μουσική
μέχρι να βυθιστεί ο Τιτανικός; Αν απογοητεύσεις
τους κυρ-Παντελήδες χαϊδεύοντας κάθε μούργο,
το έχασες το παιχνίδι. 

Ουφ! Τα είπα, ξεθύμανα και επιστρέφω στην πο-
λιτική σιωπή μου…
ΥΓ.: Ξέρετε, γκρινιάζω, όχι γιατί θεωρώ ότι υπάρ-
χει καλύτερη εναλλακτική, αλλά επειδή ΔΕΝ
υπάρχει και οποιαδήποτε ήττα θα οδηγήσει στη
μηχανή του κιμά, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τι περιμέναμε…



Πολιτική τρικυμία έχει ξεσπάσει στη Γερμανία μετά τη
συνάντηση Σολτς - Αμπάς. Αντιπολίτευση και ΜΜΕ επι-
κρίνουν το γεγονός ότι ο κ. Σολτς δεν απάντησε κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στα όσα ανέφερε ο Μαχ-
μούντ Αμπάς περί «50 ολοκαυτωμάτων» του Ισραήλ με
θύματα τους Παλαιστινίους. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης ρωτή-
θηκε αν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους των
Παλαιστινίων από το Ισραήλ και τη Γερμανία για την επί-

θεση της οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» εναντίον
αθλητών της ομάδας του Ισραήλ στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Μονάχου το 1972. Ο κ. Αμπάς απάντησε, με-
ταξύ άλλων, ότι «έχω 50 σφαγές που διέπραξε το Ισραήλ,
οι οποίες καταγράφηκαν σε κινηματογραφικά ντοκιμαν-
τέρ: τη σφαγή στην Ταντούρα το 1948, στο Καφρ Κάσιμ το
1956», μιλώντας παράλληλα για «50 ολοκαυτώματα του
Ισραήλ με θύματα τον λαό της Παλαιστίνης».

Μετά την απάντησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέφεν Χεμπεστράιτ, όπως συνηθίζεται στην Καγκελαρία,
έπειτα από τέσσερις ερωτήσεις σήμανε το τέλος της συ-
νέντευξης Τύπου. Λίγο αργότερα ο κ. Σολτς φανέρωσε τον
εκνευρισμό του που δεν αντέκρουσε τον Παλαιστίνιο ηγέ-
τη, επικρίνοντας τη δήλωση περί καθεστώτος «Απαρτ-
χάιντ» από το Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν υιοθετεί τον όρο
και ότι δεν θεωρεί πως περιγράφει σωστά την κατάσταση.

Σ
την Ουκρανία ταξιδεύει σήμε-
ρα ο γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να
συμμετάσχει στην τριμερή

συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τούρκο
ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του
Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ,
«κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο γενικός γραμ-
ματέας θα βρίσκεται την Πέμπτη στο
Λβίβ για να συμμετάσχει σε τριμερή
συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ουκρανό
ηγέτη», ενώ τόνισε ότι ο Αντόνιο Γκου-
τέρες θα ταξιδέψει στην Οδησσό την
Παρασκευή και στη συνέχεια θα επι-
σκεφτεί την Τουρκία.

Το «μενού» της συνάντησης αναμέ-
νεται να έχει κυρίαρχο θέμα τις εξαγω-
γές σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρα-
νίας, που ξανάρχισαν στο πλαίσιο της
πρόσφατης συμφωνίας που επιτεύχ-
θηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Παράλληλα, θα συζητη-

θούν η ασφάλεια του πυρηνικού σταθ-
μού στη Ζαπορίζια και η προοπτική
εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για
τον τερματισμό του πολέμου.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί με φόντο
την αναχώρηση των πρώτων πλοίων
από τα ουκρανικά λιμάνια και τις προ-
σπάθειες για την αντιμετώπιση της επι-
σιτιστικής κρίσης, καθώς και τις δηλώ-
σεις ηγετών ανά τον κόσμο για τερματι-
σμό του πολέμου.

Συνεργασία Μακρόν - Μόντι
Για να λάβει τέλος η σύρραξη στην

Ουκρανία θα εργαστούν από κοινού
Γαλλία και Ινδία, όπως δήλωσαν οι
Εμανουέλ Μακρόν και Ναρέντρα Μόν-
τι. Όπως δήλωσε η γαλλική Προεδρία,
οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνι-
κά ανταλλάζοντας απόψεις για «τον
πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ου-
κρανία και τις αποσταθεροποιητικές
συνέπειές του για τον υπόλοιπο κό-
σμο». Ο Γάλλος πρόεδρος είχε υποδε-
χτεί τον περασμένο Μάιο στο Παρίσι
τον Ινδό πρωθυπουργό, ενώ οι δύο

ηγέτες συμφώνησαν να συνδράμουν
στις προσπάθειες για τερματισμό του
πολέμου. Ακόμη, συζήτησαν επίσης
για τις προκλήσεις στον χώρο του Ινδο-
Ειρηνικού και την κατάσταση στη Σρι
Λάνκα. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η
Ινδία δεν είχε καταδικάσει ανοιχτά τη
ρωσική εισβολή, τον Ιούνιο προσυπέ-
γραψε διακήρυξη της G7 που δε-
σμευόταν υπέρ του «σεβασμού της
εδαφικής ακεραιότητας και της εθνι-
κής κυριαρχίας άλλων κρατών».

ΗΗ Βόρεια Κορέα
εκτόξευσε δύο
πυραύλους Κρουζ
προς τη Δύση
Δύο πυραύλους Κρουζ εκτόξευσε χθες η
ΛΔ Κορέας προς δυτική κατεύθυνση,
σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό
πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Το ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο επικαλείται πηγή
προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις της
Νότιας Κορέας. Η δοκιμή καταγράφηκε
τη μέρα που ο νέος συντηρητικός πρό-
εδρος Γιουν Σοκ-γελ συμπληρώνει εκατό
μέρες στην εξουσία στη Νότια Κορέα.
Μάλιστα, η Βόρεια Κορέα είχε να δοκιμά-
σει τέτοιους πυραύλους από τον Ιανουά-
ριο, ενώ η πιο πρόσφατη οπλική δοκιμή
της Πιονγκγιάνγκ είχε γίνει τη 10η Ιουλί-
ου με τη δοκιμή συστήματος εκτόξευσης
πολλαπλών ρουκετών.
Την ίδια στιγμή, Σεούλ και Ουάσιγκτον
εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται
να διεξαγάγει σύντομα την έβδομη πυρη-
νική της δοκιμή. Στην αρχή της εβδομά-
δας άρχισαν κοινά γυμνάσια των ενόπλων
δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των
ΗΠΑ, ασκήσεις που εξοργίζουν τη Βόρεια
Κορέα, καθώς τις θεωρεί πρόβα εισβο-
λής. Και όλα αυτά ενώ η Βόρεια Κορέα
ενισχύει τους δεσμούς της με τη Ρωσία,
όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πούτιν την περα-
σμένη Δευτέρα.
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Γερμανία: Σάλος με τις δηλώσεις Αμπάς για τα «50 ολοκαυτώματα στους Παλαιστινίους»

Το μενού της ιστορικής
συνάντησης στο Λβίβ

Οι πρόεδροι της Ουκρανίας
και της Τουρκίας 
θα συζητήσουν με 
τον γενικό γραμματέα 
του ΟΗΕ για τις εξαγωγές
των σιτηρών και 
την ασφάλεια του πυρηνικού
σταθμού της Ζαπορίζια

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΕΛΕΝΣΚΙ



Χ
ιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευ-
ρώπη αυτό το καλοκαίρι από ιστορικά κύματα
καύσωνα που τροφοδότησαν τεράστιες πυρκα-
γιές.

Ο καιρός απέχει πολύ από το φυσιολογικό και ακόμη και
ένας απλός παρατηρητής δεν μπορεί παρά να δει ότι κάτι
πάει λάθος. Ωστόσο, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται
και οι φλόγες καίνε τα αποξηραμένα τοπία σε πολλά ση-
μεία της Ευρώπης, υπάρχει ένας ακόμη πιο διαδεδομένος
και δυνητικά καταστροφικός κίνδυνος που τροφοδοτείται
από το κλίμα και σπέρνει τον όλεθρο στη Γηραιά Ήπειρο: η
ακραία ξηρασία.

Ενισχύονται οι καύσωνες
Μήνες λιγοστών βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών άνω

του μέσου όρου έχουν οδηγήσει την επικράτεια σε ξηρα-
σία, τη χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε ορισμένες
χώρες. Ενισχύει τους καύσωνες αλλά και τον κίνδυνο από
τις πυρκαγιές, ενώ παράλληλα καταστρέφει τις καλλιέρ-
γειες και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας,
σχεδόν η μισή Ευρώπη βρίσκεται υπό συνθήκες «προει-
δοποίησης», οι οποίες υποδηλώνουν σοβαρή ξηρασία και
μεγάλο έλλειμμα εδαφικής υγρασίας. Ένα επιπλέον 17%
της Ευρώπης έχει φτάσει στο όριο στο οποίο η βλάστηση
υποφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεραίνεται ή αραι-
ώνει. Σε μεγάλο βαθμό, οι αγρότες αγωνίζονται να αντιμε-
τωπίσουν τις ξηρές συνθήκες.

Ο Αντρέα Τορέτι, ανώτερος επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό

Παρατηρητήριο Ξηρασίας, δήλωσε στο Sky News ότι η ξη-
ρασία είναι πολύ κοντά στο να γίνει η χειρότερη των τελευ-
ταίων πεντακοσίων ετών.

Τα υπόγεια ύδατα
Ένα ξηρό φθινόπωρο και χειμώνας σήμαιναν ότι τα υπό-

γεια ύδατα ενόψει της άνοιξης και του καλοκαιριού ήταν
ήδη χαμηλά. Οι ακραίες θερμοκρασίες που παρατηρήθη-
καν μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι, οι οποίες ενισχύθη-
καν από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, συνέβαλαν
στην ξήρανση αυτού του νερού.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, τα νότια τμήματα της Βρε-
τανίας, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, έλαβαν μόνο
το 10 έως 20 τοις εκατό των μέσων βροχοπτώσεων, και σε
ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν καθόλου. Το Λονδίνο έλα-
βε μόλις ένα χιλιοστό βροχόπτωσης (0,04 ίντσες), σε σύγ-
κριση με τον μέσο όρο των 45 χιλιοστών (1,77 ίντσες).

Το Μετεωρολογικό Γραφείο της Βρετανίας επιβεβαίωσε
ότι ήταν ο ξηρότερος Ιούλιος της Νότιας Αγγλίας που έχει
καταγραφεί ποτέ και ο ξηρότερος Ιούλιος σε ολόκληρη τη
χώρα από το 1935.

Η σύγκριση των δορυφορικών εικόνων της επιφάνειας
της Γης πάνω από την Αγγλία και τη Βόρεια Γαλλία μεταξύ
της φετινής και της περσινής χρονιάς αποκαλύπτει μια έν-
τονη αλλαγή: Το καλοκαίρι του 2021 μεγάλο μέρος της πε-
ριοχής ήταν καταπράσινο και πλούσιο, αντίθετα το 2022 η
περιοχή είναι καφέ και άγονη.

Η ξηρασία στη Γαλλία είναι επίσης από τις χειρότερες
που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η Météo-France, η μετεωρο-

λογική υπηρεσία της χώρας, εξέδωσε δελτίο στο οποίο
αναφέρει ότι η χώρα βίωσε τον ξηρότερο Ιούλιο που έχει
καταγραφεί ποτέ, με συνολική βροχόπτωση περίπου 85%
κάτω από τον μέσο όρο.

Εν μέσω ξηρασίας, η έλλειψη νερού έχει επικρατήσει
στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Ορι-
σμένα μεγάλα ποτάμια -όπως ο Ρήνος στη Γερμανία-
έχουν γίνει επισφαλώς ρηχά. Το Reuters αναφέρει ότι το
κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων στον Ρήνο έχει υπερ-
πενταπλασιαστεί και πολλά μεγαλύτερα πλοία έχουν πε-
ριοριστεί να μεταφέρουν μόνο το 30 έως 40 τοις εκατό της
χωρητικότητάς τους. Διαφορετικά, κινδυνεύουν να προ-
σαράξουν.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ένα παρόμοιο υδρολογικό ζήτημα έχει προκαλέσει προ-

βλήματα στην Ιταλία, όπου ο ποταμός Πάδος αντιμετωπίζει
αυτό που ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως «την πιο σοβα-
ρή κρίση νερού των τελευταίων 70 ετών». Στις αρχές Ιουλί-
ου, η Ιταλία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πέντε
από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Περίπου
17 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν το 30% του πληθυσμού
της Ιταλίας, ζουν στη λεκάνη του ποταμού.

Περίπου το 41 τοις εκατό της λεκάνης του Πάδου χρησι-
μοποιείται για τη γεωργία, η οποία συντηρεί 3,1 εκατομμύ-
ρια βοοειδή (το μισό απόθεμα της χώρας) και 6 εκατομμύ-
ρια χοίρους (σχεδόν τα δύο τρίτα του εθνικού αποθέμα-
τος), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
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Η ξηρασία γυρίζει 
την Ευρώπη 
5 αιώνες πίσω

Το Ηνωμένο Βασίλειο,
η Γαλλία, η Γερμανία, 
η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες
βρίσκονται σε πολύ 
δύσκολη θέση



E
ρχονται τα νέα εμβόλια που προ-
στατεύουν από τη μετάλλαξη
Όμικρον και τη βαριά νόσηση από
τον κορονοϊό. Μέσα στον Αύγου-

στο, το ECDC θα δώσει το πράσινο φως για
τα προσαρμοσμένα εμβόλια, καθώς οι φαρ-
μακευτικές εταιρείες κατέθεσαν τους φα-
κέλους τους και απομένει το τυπικό της
υπόθεσης για να πάρουν την έγκριση. Όταν
ένα ή περισσότερα επικαιροποιημένα εμ-
βόλια έχουν άδεια κυκλοφορίας, τα μέλη
της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν ποιο από όλα θα χρησιμοποιήσουν στο
πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης.

Στην Ελλάδα τα εμβόλια που θα πάρουν
έγκριση αναμένονται τον Οκτώβριο, οπότε
και θα ξεκινήσει εκστρατεία εμβολιασμού
για τις παραλλαγές της Όμικρον.

Όπως αναφέρει το in.gr, η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών θα συνεδριάσει την
Τρίτη 23 Αυγούστου. Τα μέλη της θα συζη-
τήσουν τις εξελίξεις για τα νέα εμβόλια κα-
τά της Όμικρον αλλά και για τη διάθεση των
εμβολίων της ευλογιάς των πιθήκων, τα
οποία από χθες έφτασαν στη χώρα μας.

Το πιθανό σενάριο 
Άγνωστος είναι ο αριθμός των παρτίδων

που θα λάβει η Ελλάδα, ωστόσο η κυβέρ-
νηση υπολογίζει στη νέα εκστρατεία εμβο-
λιασμού κατά των παραλλαγών, ώστε ο χει-
μώνας να μας βρει όσο καλύτερα προετοι-
μασμένους γίνεται.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφο-
ρίες του in.gr, το βασικό σενάριο της νέας
εκστρατείας εμβολιασμού από Σεπτέμβριο
είναι να μην υπάρξει προτεραιότητα στον
εμβολιασμό ανάλογα με την ηλικία.

Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών θα πάρει την τελική απόφαση, αν και
φαίνεται πως το υπουργείο Υγείας και οι ει-
δικοί πιστεύουν πως το καλύτερο θα ήταν
να δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε όλους να
εμβολιαστούν αν το επιθυμούν.

Από αρχές καλοκαιριού, άλλωστε, είχε
γίνει σύσταση στους 60 ετών και άνω να
κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου,
προκειμένου να είναι προστατευμένοι

στις διακοπές τους. Αν, λοιπόν, επιλεχθεί
αυτό το πιθανό σενάριο, οι παρτίδες των
εμβολίων κατά των παραλλαγών της
Όμικρον θα πηγαίνουν κατευθείαν στα
εμβολιαστικά κέντρα και θα είναι διαθέ-
σιμα σε όσους έχουν κλείσει το ραντε-
βού τους.

Όταν πάντως τα εμβόλια έρθουν στην Ελ-
λάδα, αναμένεται να υπάρξει τεράστια κι-
νητοποίηση από το υπουργείο Υγείας, ώστε

να ενημερωθούν λεπτομερώς όλοι οι πολί-
τες για τα οφέλη τους.
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Το υπουργείο Υγείας 
σχεδιάζει την εκστρατεία για
τα προσαρμοσμένα εμβόλια 
στη μετάλλαξη Όμικρον

Περισσότερους ελέγχους και αυστηροποίηση ποινών
για όλους όσοι νοθεύουν τα καύσιμα κίνησης ζητάει ο
Απόστολος Καλαντζόπουλος, γενικός γραμματέας της
Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής.

Σε σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναδεικνύεται το πρόβλη-
μα παρουσιάζοντας τις απόψεις μηχανικών, βενζινοπω-
λών και ειδικών του χώρου του αυτοκινήτου.

«Τα νοθευμένα καύσιμα έχουν επιπτώσεις και επικαθί-
σεις στον κινητήρα. Φθίνουν αρκετά μέρη του αυτοκινήτου
(τσιμούχες, μπεκ, βαλβίδες, σύστημα τροφοδοσίας κ.ά.),
δήλωσε ο Βασίλης Τόνας, μηχανικός αυτοκινήτων στο
Ίλιον Αττικής, τονίζοντας ότι «με το πέρασμα του καιρού (το
νοθευμένο καύσιμο) φθείρει εσωτερικά τον κινητήρα και
διαβρώνει το σύστημα τροφοδοσίας», με το κόστος επι-
διόρθωσης να αγγίζει και τα 1.000 ευρώ.

«Η χαμηλή τιμή στα καύσιμα συνήθως δημιουργεί προ-
βλήματα στα αυτοκίνητα και στην τσέπη των ιδιοκτητών, οι
οποίοι θα αναγκαστούν να οδηγηθούν στο συνεργείο είτε
με την οδική βοήθεια είτε με προβλήματα, με το κόστος
επισκευής του οχήματος να είναι υπέρογκο», υποστήριξε
ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιώργος Ανδρής, καλών-

τας τους καταναλωτές να μην κοιτάνε τις χαμηλές τιμές,
γιατί στο τέλος θα το πληρώσουν ακριβά.

«Οι καταναλωτές με το που θα αντιληφθούν ότι κάτι συμ-
βαίνει στη συμπεριφορά του κινητήρα θα πρέπει να το ακι-
νητοποιούν, γιατί όσο κινούνται με νοθευμένο καύσιμο δη-

μιουργούν περαιτέρω προβλήματα, κάτι που σημαίνει αυ-
ξημένο κόστος επισκευής», πρόσθεσε ο κ. Ανδρής.

Νοθεία και safe mode
«Αν το όχημα είναι πολύ σύγχρονο, σε προειδοποιεί το

ίδιο το αυτοκίνητο, το οποίο μπαίνει σε safe mode για να
μην προκληθεί μεγάλη ζημιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Απόστολος Καλαντζόπουλος μι-
λώντας για το φαινόμενο που έχει λάβει τον τελευταίο και-
ρό τεράστιες διαστάσεις δήλωσε ότι «πρέπει να ξέρουμε
πού βάζουμε βενζίνη. Να αποφεύγουμε τα πρατήρια που
εγκυμονούν κινδύνους». Ο ίδιος, μέσω του θεσμικού του
ρόλου, κάλεσε την Πολιτεία να κάνει περισσότερους ελέγ-
χους στη διακίνηση των καυσίμων.

«Οι διαλύτες που αναμειγνύουν σήμερα με τα καύσιμα
είναι πάρα πολλοί και ίσως μη ανιχνεύσιμοι σε σχέση με το
ποσοστό που αναμειγνύονται», παραδέχτηκε ο κ. Καλαν-
τζόπουλος. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο κλάδος των βενζινοπω-
λών δεν μπορεί να διώξει τους παραβάτες, αντίθετα το
κράτος πρέπει να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και
να αυστηροποιήσει τις ποινές. 

Τι λένε οι βενζινοπώλες για τα νοθευμένα καύσιμα και τις ζημιές που προκαλούν

Πώς θα εμβολιαστούμε 
από το φθινόπωρο…



Τ
ο revenge porn είναι ένα είδος εγ-
κληματικής πράξης που βρίσκεται
σε έξαρση τα τελευταία χρόνια,
ενώ πρόκειται και για μια «μόδα»

που ξεκίνησε από το εξωτερικό και ήρθε
στην Ελλάδα. Σε προανακριτικό επίπεδο τις
υποθέσεις χειρίζεται η Δίωξη Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος, ενώ δυστυχώς παρατη-
ρείται το φαινόμενο σε μεγάλο αριθμό δρά-
στες και θύματα να είναι ανήλικοι. 

Στη ΔΗΕ έγιναν το 2021 13 καταγγελίες για
εκδικητική πορνογραφία, ωστόσο οι Αρχές
εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός περι-
στατικών είναι πολύ μεγαλύτερος, αλλά τα
θύματα, παρά τις καμπάνιες ευαισθητοποί-
ησης, δεν βρήκαν τη δύναμη να απευθυν-
θούν στην Αστυνομία. Αυτό καθώς κυριαρ-
χούν η ντροπή (τι θα πουν οι γονείς, οι φίλοι,
η κοινωνία...) αλλά και ο φόβος ότι ο δρά-
στης μπορεί να κάνει κάτι ακόμη χειρότερο.

Στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες
έγιναν σημαντικές ανακατατάξεις και σε
δικονομικό επίπεδο, καθώς το revenge
porn πλέον έχει ενταχθεί στον Ποινικό Κώ-
δικα και αντιμετωπίζεται ως κακουργημα-
τική πράξη, ακόμη και αν δεν υπάρχει οι-
κονομικό όφελος. Η αλλαγή αυτή έγινε από
τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα,
στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη
δράση τού πρώην πλέον παρουσιαστή, ενώ
προβλέπεται ποινή κάθειρξης που φτάνει
ακόμη και τα 8 έτη. Στην περίπτωση, δε,
που ενήλικας δημοσιεύσει υλικό που αφο-
ρά ανήλικο, αν αφορά πρώην σύντροφο ή
σύζυγο, τότε η ποινή ανέρχεται έως και τα
10 έτη κάθειρξης, αν το θύμα οδηγηθεί
στον θάνατο από αυτή την πράξη.

Του ζήτησε να χωρίσουν
και διέρρευσε ερωτικά βίντεο

Χθες υπήρξε ένα ακόμη περιστατικό re-
venge porn, με μια γυναίκα από τη Βόρεια

Ελλάδα να βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη, από
τη στιγμή που ανακοίνωσε στον 58χρονο -
πρώην πλέον- ερωτικό σύντροφό της ότι
θέλει να διακόψουν τη σχέση τους. Το απο-
τέλεσμα ήταν να βιώσει την «οργή» του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να
πληροφορηθεί ότι έχει διαρρεύσει σε τρί-
τους και στο Διαδίκτυο βίντεο και φωτο-
γραφίες από προσωπικές τους στιγμές.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση,
με την Εισαγγελία να διατάζει κατεπείγου-
σα προκαταρκτική έρευνα και τη Δίωξη

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να αναλαμβά-
νει να φέρει στο φως κάθε στοιχείο της
υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγι-
νε και έφοδος στο σπίτι του 58χρονου κτη-
νοτρόφου, όπου κατασχέθηκαν και εστά-
λησαν για εξέταση κινητά τηλέφωνα και
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Για την ώρα, δεν έχει σχηματιστεί δικο-
γραφία, καθώς η καταγγελία είναι στο στά-
διο της διερεύνησης, ωστόσο η τοπική κοι-
νωνία υποστηρίζει ότι έχει δει και γνωρίζει
πολλά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο

58χρονος θέλησε με αυτό τον τρόπο να
διασύρει και να εκδικηθεί την -πρώην
πλέον- ερωτική σύντροφό του, η οποία μά-
λιστα είναι παντρεμένη, που μόλις πληρο-
φορήθηκε τι έχει συμβεί ζήτησε διαζύγιο.

Τον κάρφωσε η πρώην σύζυγός του
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η γυναίκα από

τη Βόρεια Ελλάδα απευθύνθηκε στην ΕΛΑΣ
αρκετό καιρό αφότου έμαθε το «παιχνίδι»
του κτηνοτρόφου, καθώς ένιωθε ότι θα δια-
λύσει τελείως το σπίτι της και θα φθαρεί η
εικόνα που είχαν για αυτήν τα παιδιά της.
Μάλιστα, κάτι που δεν μπορεί να επιβεβαι-
ωθεί για την ώρα είναι ότι η πρώην σύζυγος
του 58χρονου ήταν αυτή που «άνοιξε τα μά-
τια» στη συγκεκριμένη γυναίκα, σε μια
υπόθεση που, αν επαληθευτεί κάθε της
πτυχή, είναι ο ορισμός του revenge porn ή,
ελληνιστί, εκδικητικής πορνογραφίας.
Πρόκειται για μια εγκληματική πράξη που
δυστυχώς έχει μπει για τα καλά στα ζωή
μας μετά και το σκάνδαλο που ξέσπασε
πριν από περίπου ενός έτος με τα «έργα και
τις ημέρες» ενώ πρώην συμπαρουσιαστή
σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής.
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Φουντώνει και
στη χώρα μας
το revenge porn

Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες από την αποβίβαση στο νησί
των 97 μεταναστών που έφτασαν με σκάφος τα ξημερώματα
της Τετάρτης και ένα ακόμη πλοιάριο πρόσδεσε στον μόλο του
Καψαλίου των Κυθήρων.

Ειδικότερα, περίπου στις 14.00 χθες το μεσημέρι το σκάφος,
στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δεκάδες με-
τανάστες, επιχείρησε να προσεγγίσει το νησί, όμως έγινε αντι-
ληπτό από τις λιμενικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι και το πρώτο
σκάφος είχε προσαράξει σε βραχώδη ακτή στον Πίσω Γυαλό

Καψαλίου περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Οι επιβαίνοντες του
πρώτου σκάφους που έφτασε στα Κύθηρα μεταφέρθηκαν στο
αλσύλλιο Καψαλίου, με τις Αρχές να πραγματοποιούν τα προ-
βλεπόμενα μέτρα και για την πανδημία του κορονοϊού.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η άφιξη των προ-
σφύγων κινητοποίησε κατοίκους που έσπευσαν να τους βοη-
θήσουν συλλέγοντας είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό και πα-
πούτσια, ενώ υπήρξε και πρόβλημα με την παροχή πόσιμου
νερού στους μετανάστες.

Και δεύτερο σκάφος με δεκάδες μετανάστες στα Κύθηρα

Νέο περιστατικό στη Μακεδονία με γυναίκα-
θύμα του 58χρονου συντρόφου της 

- Η δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών 
έχει γίνει εφιάλτης για πολλές κοπέλες



Θ
εωρούσε ότι η πρώην σύζυγός
του τον κορόιδευε και τον εκ-
μεταλλευόταν και στόχος του
ήταν να τη φοβίσει, όχι να τη

σκοτώσει, ισχυρίστηκε στις ανακριτικές
Αρχές ο 50χρονος που έριξε καυστικό
υγρό στο πρόσωπο της άτυχης γυναίκας. 

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία
από πρόθεση βρίσκεται από χθες στις φυ-
λακές Ναυπλίου, αφού τα όσα υποστήριξε
στις τέσσερις ώρες που βρέθηκε απέναντι
από τον ανακριτή της Καλαμάτας δεν ήταν
αρκετά για να τον κρατήσουν ελεύθερο. Ο
50χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμε-
νος, ενώ την ίδια ώρα οι γιατροί συνεχί-
ζουν τη μάχη τους για να αποκαταστήσουν
τη βλάβη στο δεξί μάτι του θύματος. 

Ωστόσο οι δικηγόροι του 50χρονου ανα-
μένεται στο άμεσο χρονικό διάστημα να
συγκεντρώσουν στοιχεία, τα οποία θα επι-
βεβαιώνουν τα όσα ισχυρίστηκε ο πελά-
της του στις ανακριτικές Αρχές και θα ζη-
τήσουν την αντικατάσταση της προφυλά-
κισής του με περιοριστικούς όρους. 

Ύστερα από δύο προθεσμίες που είχε
πάρει από τους δικαστικούς λειτουργούς,
την περασμένη Τρίτη βρέθηκε στο δικα-
στικό μέγαρο της Καλαμάτας, προκειμέ-
νου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για
το περιστατικό που τα ξημερώματα της
10ης Αυγούστου συγκλόνισε το πανελλή-
νιο. Ο 50χρονος με καλυμμένα τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου στις 4.30 τα ξη-

μερώματα εκείνης της ημέρας έστησε
ενέδρα έξω από την επιχείρηση όπου ερ-
γάζεται η πρώην γυναίκα στην Ανάληψη
Μεσσήνης και της έριξε στο πρόσωπο
υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε). 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης
ανέφερε στην απολογία του ότι προχώρη-
σε σε αυτή την ενέργεια γιατί θεωρούσε
ότι η πρώην σύζυγός του τον κορόιδευε
και τον εκμεταλλευόταν. Όπως φέρεται να
ισχυρίστηκε, όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή
που η γυναίκα με την οποία έχει αποκτήσει
τέσσερα παιδιά επέστρεψε και πάλι στην
οικία τους, καθώς είχε κάποια οικονομικά
προβλήματα. Ο 50χρονος συμφώνησε να
συγκατοικήσουν και να τη βοηθήσει, εφό-
σον η 49χρονη τον διαβεβαίωνε ότι δεν
διατηρεί κάποιο δεσμό. Ωστόσο, όπως
υποστήριξε, το θύμα τού είπε ψέματα, κα-
θώς συνέχιζε να έχει σχέση με έναν άλλο. 

Πληγωμένος από αυτήν
Σε αυτό το σημείο είχε σταθεί στην κα-

τάθεσή της και η 49χρονη, η οποία, όμως,
είχε δώσει μια διαφορετική εκδοχή. Μπο-
ρεί να συμφώνησε ότι είχε ζητήσει τη
βοήθεια του πρώην συζύγου της, ωστόσο
του είχε ξεκαθαρίσει ότι θα έχουν διαφο-
ρετικές ερωτικές ζωές. 

Ο 50χρονος που ένιωσε πληγωμένος
από τη συμπεριφορά της πρώην συζύγου
του, όπως ανέφερε στις δικαστικές Αρχές,
πήγε τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου

έξω από την εταιρεία όπου εργάζεται η
σύζυγός του με σκοπό να τη φοβίσει. Κά-
λυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου
του, προκειμένου να πιστέψει ότι επρό-
κειτο για κάποιο άλλο άτομο, όπως και
έγινε. Σε καμία περίπτωση δεν σκόπευε
όπως είπε να τη σκοτώσει, ούτε και να της
προκαλέσει κάποια βαριά σωματική βλά-
βη. Ήθελε να της ρίξει μικρή ποσότητα
υγρού στο χέρι της, προκειμένου η
49χρονη να τρομοκρατηθεί και να σπεύ-
σει για βοήθεια και φροντίδα σε αυτόν και
όχι στον άνδρα με τον οποίο είχε ερωτική
σχέση. Εξαιτίας της πάλης όμως που
υπήρξε, το μπουκάλι με το υδροχλωρικό
οξύ, όπως υποστήριξε, του έφυγε από τα
χέρια, με αποτέλεσμα να πέσει στη δεξιά
πλευρά του προσώπου της και να της προ-
καλέσει σοβαρή βλάβη στο μάτι. 

Ο δράστης επανέλαβε στις ανακριτικές
Αρχές ότι θέλει να συνδράμει ακόμα και
οικονομικά στην αποκατάσταση της υγεί-
ας της πρώην συζύγου του, η οποία εξα-
κολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
της Καλαμάτας. 
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Τι υποστήριξε στον ανακριτή
ο 50χρονος που πέταξε
καυστικό υγρό στην 
πρώην σύζυγό του

«Ήθελα να τη φοβίσω 
και όχι να τη σκοτώσω»

Βυθισμένη στο πένθος
η Σπάρτη μετά 
τον ξαφνικό θάνατο 
5χρονου αγοριού
Σοκ στην κοινωνία της Σπάρ-
της μετά την είδηση του χαμού
ενός 5χρονου αγοριού. Το τρα-
γικό περιστατικό έλαβε χώρα
χθες, Τετάρτη 17/8, το πρωί,
όταν το αγοράκι ηλικίας 5,5
ετών ξύπνησε γύρω στις 7.00
με έντονο πονοκέφαλο. Λίγα
λεπτά αργότερα η μητέρα του
διαπίστωσε ότι έβγαζε αφρούς
από το στόμα και αμέσως ειδο-
ποιήθηκε ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ, για να τον διακομίσει
στο Γενικό Νοσοκομείο της
Σπάρτης, στις 7.45 το πρωί. 

Όταν το παιδί έφθασε στο νο-
σοκομείο είχε μυδρίαση στους
οφθαλμούς και παρά τις υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες του
ιατρονοσηλευτικού προσωπι-
κού του νοσοκομείου, κατέλη-
ξε λίγο μετά τις 9.00 το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
παιδί δεν είχε κάποιο ιατρικό
ιστορικό. 

Η Αστυνομική Διεύθυνση
Λακωνίας έχει ήδη αποκλεί-
σει την πιθανότητα εγκλημα-
τικής ενέργειας, ενώ έχει πα-
ραγγελθεί νεκροψία-νεκρο-
τομή από την ιατροδικαστή
του νοσοκομείου Σπάρτης,
ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια
του θανάτου του μικρού παιδι-
ού. Η νεκροψία-νεκροτομή θα
γίνει σήμερα, Πέμπτη 18 Αυ-
γούστου. Η τοπική κοινωνία
είναι σοκαρισμένη, με το δρα-
ματικό περιστατικό να έχει
βυθίσει  στο πένθος τόσο τη
Σπάρτη όσο και όλη τη χώρα
στο άκουσμα της απώλειας
του 5χρονου αγοριού. 



Δήμος Χανίων

Στέγαση και εργασία σε αστέγους

Ο Δήμος Χανίων ως δικαιούχος φορέας, σε συνεργασία με τη
Σύμπραξη Χανίων ως διαχειριστή φορέα, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Άστεγους στον Δ. Χα-
νίων», προτίθεται να μισθώσει οικίες για να καλύψουν τις στεγα-
στικές ανάγκες των εγκεκριμένων ωφελούμενων με βάση την
απόφαση ένταξης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η μίσθω-
ση θα έχει διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής του
μισθωτηρίου και θα υπογράφεται από τον εκμισθωτή, τον ωφε-
λούμενο και τη Σύμπραξη Χανίων (ως εγγυήτρια).

Έκλεισαν οι αιτήσεις 
για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 17 Αυγούστου, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων σε
βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠμεΑ για την περίοδο 2022-
2023.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «για πρώτη φορά, το
πρόγραμμα το οποίο προκηρύχθηκε με αυξημένο προϋπολογι-
σμό, συνολικού (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) ύψους 331,2
εκατ. ευρώ, περιλάμβανε γονείς που εργάζονται τόσο στον ιδιω-
τικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και μια νέα κατηγορία
voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που φθάνουν έως
42.000 ευρώ».

Στη δημιουργία «Ανοικτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας» στο Άστρος προτίθεται να
συνδράμει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπως δήλωσε ο οικείος περιφερειάρχης Παναγιώτης
Νίκας.
Στόχος του αιτήματος, που έχει ήδη κατατεθεί προς τον περιφερειάρχη και προς
το Επιμελητήριο Αρκαδίας από τον δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη, είναι η ενίσχυση
του κλάδου της ελαιοκομίας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Κυνουρίας,
«μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενός ταχύρρυθμου κύκλου σεμιναρίων
κατάρτισης πάνω στον κλάδο της ελιάς και του ελαιόλαδου».
Όπως εξηγεί ο δήμαρχος, «ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, σε συνεργασία με τον
οργανισμό Νέα Γεωργία - Νέα Γενιά, σχεδιάζει τη δημιουργία μιας Ανοικτής
Ακαδημίας Ελαιοκομίας που προέκυψε έπειτα από κύκλο συζητήσεων, με στόχο
την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα της περιοχής της Βόρειας Κυνουρίας».
Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία - Νέα Γενιά» δραστηριοποιείται από το 2018 στην
ελληνική ύπαιθρο, μέσω της Ιδρυτικής Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στους δήμους το 20%
των μεταλλευτικών
μισθωμάτων 
της Λάρυμνας

Το 20% των μισθωμάτων που εισέπραξε
το Ελληνικό Δημόσιο το 2021 για την εκμί-
σθωση μεταλλευτικών δικαιωμάτων στον
Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο Λάρυμνας
θα διατεθεί στους δήμους εντός των ορίων
των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική
δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα
διατεθεί το 20%, δηλαδή συνολικό ποσό
80.292 ευρώ, «από την εκμίσθωση των
μεταλλευτικών του δικαιωμάτων στον Δη-
μόσιο Μεταλλευτικό Χώρο Λάρυμνας
στους δήμους εντός των ορίων των οποί-
ων διενεργείται η μεταλλευτική δραστη-
ριότητα ανάλογα με το ποσοστό επιφάνει-
ας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπί-
πτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου
δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκε-
κριμένες τεχνικές μελέτες».

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λοκρών θα λά-
βει 10.317,52 ευρώ και ο Δήμος Ορχομε-
νού 69.974,48 ευρώ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Άγιος Βασίλειος

Στο δημαρχείο ο γγ Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής

Τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Μανώλη Κουτουλάκη υποδέχτηκε στον Δήμο Αγίου
Βασιλείου ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης και συζήτησαν
τα προβλήματα που προέκυψαν στην περιοχή από τις
πρόσφατες πυρκαγιές. «Ο γενικός γραμματέας έχει συμ-
βάλει ουσιαστικά στη δρομολόγησή τους», ανέφερε ο δή-
μαρχος.

«Πολύτιμη ήταν η συμβολή του γενικού γραμματέα στο
αίτημα για αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν
από τις πρόσφατες πυρκαγιές και εγκρίθηκε από το
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματο-
δότηση ύψους 150.000 ευρώ από πόρους του προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας
για την ανακατασκευή του δικτύου υδροάρδευσης», συμ-
πλήρωσε ο δήμαρχος.

Σημειώνεται ότι, μετά την επίσκεψη στις πυρόπληκτες
περιοχές, ο γενικός γραμματέας είδε το μέγεθος της κα-
ταστροφής και δεσμεύτηκε για συμπληρωματική χρημα-
τοδότηση ύψους 50.000 ευρώ, ενώ συνολικά έχει συμβά-
λει σε χρηματοδοτήσεις 500.000 ευρώ.
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Δημιουργείται «Ανοικτή Ακαδημία Ελαιοκομίας»
Περιφέρεια Πελοποννήσου



Ειδικό συνεργείο για την περισυλλογή
και τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών που
διαρρέουν στο οδόστρωμα, από βλάβες
οχημάτων ή τροχαία ατυχήματα, συγκρό-
τησε η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος και την προ-
άσπιση της οδικής ασφάλειας.

Το ειδικό συνεργείο με τον κατάλληλο
εξοπλισμό θα επεμβαίνει άμεσα, όπου ση-
μειώνονται τέτοιου είδους περιστατικά με
διαρροές (π.χ., ανατροπή βυτιοφόρου,
θραύση δεξαμενής καυσίμου κ.λπ.) και στη
συνέχεια θα προχωρά σε περιβαλλοντική
διαχείριση και επεξεργασία των υλικών
αυτών.

Όπως επισημαίνει η οικεία Διεύθυνση
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών,

τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερι-
νά στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα τη
διαρροή επικίνδυνων υλικών στο οδό-
στρωμα, όπως λιπαντικά και πετρέλαιο, τα
οποία εκτός από επικίνδυνα για την οδική
ασφάλεια έχουν παράλληλα σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

«Η οδική ασφάλεια και η προστασία του
περιβάλλοντος αποτελούν ύψιστη προτε-
ραιότητα. Με την εφαρμογή στοχευμένων
δράσεων και υψηλό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στους χρήστες του οδικού δι-
κτύου και την προστασία του περιβάλλον-
τος, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για
ασφαλείς μετακινήσεις σε όλη την Αττική
μας», δηλώνει ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης.

Ειδικό σσυνεργείο
θα μαζεύει λάδια ή καύσιμα 
από το οδόστρωμα

Ανάπλαση του
ιστορικού κέντρου
στον Δήμο Φυλής

Τη γενική ανάπλαση και αναβάθμι-
ση του ιστορικού κέντρου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Φυλής ανακοίνωσε
στο πανηγύρι της Χασιάς ο δήμαρχος
Χρήστος Παππούς.

Πρόκειται για έργο προϋπολογι-
σμού 9.800.000 εκατ. ευρώ που θα με-
ταμορφώσει την περιοχή «σε Αράχο-
βα της Αττικής», όπως χαρακτηριστι-
κά είπε ο Χρήστος Παππούς.

Υπενθυμίζεται πως η χρηματοδότη-
ση έχει εγκριθεί από το Ταμείο Ανά-
καμψης, με τίτλο «Παρεμβάσεις Πο-
λυεπίπεδης - Ολοκληρωμένης Ανα-
βάθμισης και Αναζωογόνησης στο
Ιστορικό Κέντρο της ΔΚ Φυλής» και
έπειτα από εισήγηση της Οικονομι-
κής Επιτροπής αναμένεται να εγκρι-
θεί σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο,
ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες
δημοπράτησης και συμβασιοποίησης
του έργου.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Η δράση του κέντρου
πρόληψης «Διέξοδος» 
Πλούσια και κοινωνικά αναγκαία σε
δύσκολους καιρούς μπορεί να χαρα-
κτηριστεί η δράση του «Κέντρου Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - Διέ-
ξοδος» του Δήμου Αχαρνών.
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πενταε-
τούς επιστημονικού προγράμματός
του, υλοποίησε δράσεις και παρεμβά-
σεις στην τοπική κοινωνία των Αχαρ-
νών επικεντρωμένες στις ανάγκες των
δημοτών και κατοίκων της.
Επιπροσθέτως, πραγματοποίησε ένα
πλούσιο έργο ενημέρωσης και πρόλη-
ψης στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση με 48 παρεμβά-
σεις και βιωματικά σεμινάρια σε εκ-
παιδευτικούς και γονείς το διάστημα
Σεπτεμβρίου 2021 - Ιουνίου 2022.

Προστασία 
των δασών 
και Εθνικό Μητρώο
Μελισσοκομίας

«Εικόνες ντροπής, εικόνες απα-
ράδεκτες, εικόνες που θέτουν σε
άμεσο κίνδυνο το δασικό οικοσύ-
στημα όλου του Υμηττού», καταγ-
γέλλει ο δήμαρχος Αργυρούπολης-
Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος,
έπειτα από κοινή αυτοψία που
πραγματοποίησαν ο ΣΠΑΥ, το Πυρο-
σβεστικό Σώμα και η Δασική Υπηρε-
σία σε ορισμένα σημεία όπου υπάρ-
χουν μελίσσια στον Υμηττό.

Τη δυσάρεστη κατάσταση γνω-
στοποιεί ο δήμαρχος Ηλιούπολης-
Ελληνικού και πρόεδρος του ΣΠΑΥ
με επιστολή του στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και, όπως «εί-
χε προτείνει στο forum του ΣΠΑΥ
τον Νοέμβριο του 2021», ζητάει «τη
δημιουργία Εθνικού Μητρώου Με-
λισσοκομίας, με ειδικό φορέα που
θα αναλάβει την πλήρη καταγραφή
όλων των μελισσοκόμων -ερασιτε-
χνών και επαγγελματιών- σε εθνική
εμβέλεια».

Εκδήλωση τιμής 
και μνήμης
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για
τους εκτελεσμένους του μαρτυρι-
κού Μπλόκου της Κοκκινιάς (17η
Αυγούστου 1944) διοργάνωσε ο
Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέν-
τη. Χθες, Τετάρτη, ξεκίνησαν τα
«Τιμητικά Στεφανώματα» σε διά-
φορα σημεία στην πόλη, μνημο-
νεύοντας τους αγωνιστές του
Μπλόκου.
Η εκδήλωση για το Μπλόκο της
Κοκκινιάς θα κλείσει με τις κατα-
θέσεις στεφάνων των φορέων την
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στο
40ήμερο μνημόσυνο των εκτελε-
σμένων.

Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα
Ο Δήμος Αθηναίων, λόγω του

έκτακτου κύματος καύσωνα που
αναμένεται, έλαβε από σήμερα,
Πέμπτη 18 Αυγούστου, συγκε-
κριμένα μέτρα:
� Ανοίγουν επτά κλιματιζόμε-
νοι χώροι για την προστασία
των πολιτών.
� Σε λειτουργία τέθηκε και η
τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας
στα δημοτικά ιατρεία, μέσω της
οποίας θα παρέχονται συμβουλές και οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας.
� Ενημέρωση και βοήθεια στους άστεγους από τις ομάδες του street work του ΚΥΑΔΑ.

Στους χώρους θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προ-
βλέπονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την Covid-19, ενώ η χρήση μά-
σκας θα είναι υποχρεωτική.
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Κ
αλά μαντάτα για τους εργα-
ζομένους και τα νοικοκυ-
ριά θα φέρουν οι πρώτες
ημέρες του Σεπτεμβρίου,

καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
μένεται στην επίσκεψή του στη ΔΕΘ
να ανακοινώσει το νέο πακέτο στήρι-
ξης, προκειμένου να αναχαιτιστεί το
συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας και
ανατιμήσεων. Ξεχωριστή θέση ανάμε-
σα στις ανακοινώσεις θα έχει αυτή για
τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού,
ανάβοντας το «πράσινο φως» στον
υπουργό Εργασίας για να επιταχύνει
τη διαδικασία επιστροφής του στα 751
ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επι-
σπεύδεται η διαδικασία διαμόρφωσης
του νέου κατώτατου μισθού, η οποία
θα ξεκινήσει στις αρχές της νέας χρο-
νιάς (ενδεχομένως και νωρίτερα),
ώστε κυβέρνηση και κοινωνικοί εταί-
ροι να καταλήξουν στον νέο, αυξημένο
κατώτατο μισθό, ο οποίος θα ισχύει
από την 1η Μαΐου 2023.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα
συμπαρασύρει προς τα επάνω και το
επίδομα ανεργίας το οποίο, αν οι πλη-
ροφορίες επιβεβαιωθούν, θα αυξηθεί
σε μηνιαία βάση από τα 438 ευρώ στα
461,82 ευρώ.

Τα κέρδη
Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μι-

σθοί τον χρόνο, το ετήσιο όφελος για
τους εργαζομένους από την αύξηση
ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50
ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μι-
σθούς=700 ευρώ). Οι μηνιαίες απο-
δοχές, αν συνυπολογιστεί η καταβολή

14 μισθών τον χρόνο, διαμορφώνονται
σε 831,8 ευρώ από 773,5 ευρώ σήμε-
ρα. Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
θα κερδίσουν από έναν επιπλέον μι-
σθό ετησίως. Με άλλα λόγια, ένας
15ος μισθός προστίθεται στο εξής στο
εισόδημά τους.

Αν συνυπολογιστεί και η προηγού-
μενη αύξηση του κατώτατου μισθού,
που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2022, προ-
κύπτει αύξηση κατά 9,7% ή 63 ευρώ τον
μήνα (από 650 ευρώ στα 713 ευρώ).
Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μι-
σθοί, το όφελος από τη διπλή αύξηση
του κατώτατου μισθού το 2022 διαμορ-
φώνεται στα 882 ευρώ ετησίως (63 ευ-

ρώ επί 14 μισθούς). Έτσι κατώτατος με
μία τριετία, από τα 784 ευρώ, θα ανέβει
στα 827 ευρώ (αύξηση 43 ευρώ). Κα-
τώτατος με δύο τριετίες, από τα 856 ευ-
ρώ, θα αυξηθεί στα 903 ευρώ (αύξηση
47 ευρώ), ενώ κατώτατος με τρεις τριε-
τίες, από τα 927 ευρώ, θα ανέβει στα
978 ευρώ (αύξηση 51 ευρώ).

Οι τριετίες
Όσον αφορά τις λεγόμενες τριετίες,

δηλαδή, την προϋπηρεσία των εργα-
ζομένων που αμείβονται με τον κατώ-
τατο μισθό, το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ήδη
διευκρινίσει ότι οι τριετίες συνεχίζουν
να καταβάλλονται.

Παράλληλα, από τη νέα αύξηση του
κατώτατου μισθού θα είναι ωφελημέ-
νοι και οι άνεργοι. Θα δουν την επιδό-
τησή τους να αυξάνεται από τα 17,51
ευρώ στα 18,47 ευρώ και αυτό συνε-
πάγεται ότι σε μηνιαία βάση το επίδο-
μα ανεργίας θα ανέβει από τα 438 ευ-
ρώ στα 462 ευρώ. Επίσης, αναπρο-
σαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και
επιδομάτων που έχουν ως βάση υπο-
λογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημε-
ρομίσθιο.

Ο χρόνος τρέχει για τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες που ενισχύθηκαν την περίοδο της
πανδημίας μέσω των κύκλων της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, αλλά «ξέχασαν» στη συνέχεια να
υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διο-
ρία που τους έχουν δώσει το υπουργείο Οικονομι-
κών και η ΑΑΔΕ για την υποβολή των δικαιολογητι-
κών λήγει στις 31 Αυγούστου 2022. Η υποβολή των
δικαιολογητικών γίνεται μέσω της πλατφόρμας της
ΑΑΔΕ mybusinessSupport, ενώ επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που έλαβαν τα ποσά της ενίσχυσης

θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
� Στις 31 Αυγούστου 2022 εκπνέει η προθεσμία πλη-
ρωμής της δεύτερης δόσης της Επιστρεπτέας Προ-
καταβολής. Συνολικά, η οφειλή του κρατικού δανεί-
ου εξοφλείται σε 96 άτοκες δόσεις.
� Σε περίπτωση που τα προς επιστροφή ποσά βεβαι-
ώθηκαν μετά την 25η Ιουλίου 2022, η πρώτη και η
δεύτερη μηνιαία δόση θα πρέπει να καταβληθούν
έως την 31η Αυγούστου 2022.
� Μέχρι 31 Αυγούστου 2022 έχουν τη δυνατότητα να
καταβάλουν εφάπαξ την οφειλή, προκειμένου να

κερδίσουν έξτρα έκπτωση 15% οι επιχειρηματίες και
οι επαγγελματίες για τους οποίους το εκκαθαριστικό
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής εκδόθηκε και
αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο Taxisnet με-
τά τις 25 Ιουλίου 2022.
� Δεν ισχύει η επιπλέον έκπτωση 15% σε περίπτωση
εφάπαξ εξόφλησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
για τους φορολογούμενους των οποίων που η οφειλή
βεβαιώθηκε μετά τις 25 Ιουλίου 2022 και υπέβαλαν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά τη συγκεκριμένη
προθεσμία, δηλαδή, μετά τις 25 Ιουλίου.

Επισπεύδεται η διαδικασία
- Από τον Μάιο η ισχύς του

Επιστρεπτέα: Εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Kατώτατος: Κέρδος ένας
μισθός με τη νέα αύξηση



Μ
πορεί χθες οι τιμές του
φυσικού αερίου να πά-
τησαν φρένο, ωστόσο
από την προηγούμενη

Πέμπτη 12 έως και την Τρίτη 16 Αυ-
γούστου είχαν πάρει την ανιούσα,
εντείνοντας τον προβληματισμό για
τις διαστάσεις που θα λάβει η ενερ-
γειακή κρίση στην Ευρώπη τους
επόμενους μήνες και κυρίως τον
χειμώνα.

Τα συμβόλαια αερίου με φυσική
παράδοση (futures) Σεπτεμβρίου
σκαρφάλωσαν την Τρίτη στο hub της
Ολλανδίας (TTF) στα 251 ευρώ ανά
μεγαβατώρα (MWh). Οι τιμές του
φυσικού αερίου έχουν πάρει την
ανιούσα από την περασμένη Πέμ-
πτη, με αποτέλεσμα να αυξάνονται
και οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος
στην Ευρώπη.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφη-
καν σε Αυστρία (554,92
ευρώ/MWh), Σλοβενία (554,24 ευ-
ρώ/MWh), Κροατία (554,15
ευρώ/MWh), σε Ουγγαρία, Ρουμα-
νία, Σλοβακία με λίγο πάνω από 553
ευρώ/MWh, στη Γαλλία και τη Σερ-
βία με 552,77 ευρώ/MWh και 552,30
ευρώ/MWh αντίστοιχα, στη Γερμα-
νία με 551 ευρώ/MWh, στο Βέλγιο
με 541 ευρώ/MWh, στην Ιταλία με
537 ευρώ/MWh, καθώς και σε Ελ-

λάδα και Βουλγαρία με 416,62 ευ-
ρώ/MWh.  Ενδεικτικές της κατάστα-
σης που επικρατεί είναι οι δηλώσεις
του Κλάους Μίλερ, πρόεδρου της
Federal Network Agency, ρυθμιστή
ενέργειας της Γερμανίας, ότι ακόμη
και αν πιαστεί ο στόχος της χώρας να
είναι πλήρης οι αποθήκες της κατά
95% έως τον Νοέμβριο, αυτό θα κά-
λυπτε μόνο περίπου δυόμισι μήνες
ζήτησης για θέρμανση, βιομηχανία
και ηλεκτρική ενέργεια, εάν η Ρω-
σία διακόψει πλήρως τις προμήθει-
ες.

Η περίπτωση της Γερμανίας
Η Γερμανία είναι σε μεγάλο βαθμό

εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό
αέριο. Η κυβέρνηση προτρέπει για
χαμηλότερη κατανάλωση, προειδο-
ποίησε για δελτίο και αυτή την εβδο-
μάδα επέβαλε φόρο στη χρήση φυ-
σικού αερίου.

«Είμαστε λίγο πιο γρήγοροι από
ό,τι ήμασταν στο παρελθόν όσον
αφορά την πλήρωση του αποθηκευ-
τικού χώρου, αλλά δεν είναι σημάδι

ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε», εί-
πε ο Μίλερ σε συνέντευξή του την
Τρίτη. «Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό
αυτό ως ώθηση. Ας το συνεχίσου-
με».

Με τον κίνδυνο ενός πιο δροσερού
από το κανονικό φθινόπωρου και την
πιθανότητα περαιτέρω διαταραχών
του εφοδιασμού, ο στόχος που έχει
επιβάλει η κυβέρνηση να πληρω-
θούν οι χώροι αποθήκευσης κατά
85% έως τον Οκτώβριο θα μπορούσε
να είναι δύσκολος, είπε ο Μίλερ. Η
επίτευξη του στόχου του Νοεμβρίου
του 95% φαίνεται «δύσκολο να επι-
τευχθεί», επειδή ορισμένες τοποθε-
σίες αποθήκευσης απαιτούν περισ-
σότερο χρόνο για να γεμίσουν, είπε.

«Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι
όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης
στη Γερμανία θα είναι γεμάτες κατά
95% τον Νοέμβριο, ακόμη και υπό
καλές συνθήκες προσφοράς και ζή-
τησης», είπε ο Μίλερ. «Στο καλύτερο
σενάριο, τα τρία τέταρτα από αυτές
θα πετύχουν τον στόχο».

ΥΥπερδιπλάσιες 
οι εισαγωγές 
της Ελλάδας από Ρωσία

Εξαιτίας κυρίως της εκρηκτικής
αύξησης των τιμών στο φυσικό αέριο
τον Ιούνιο του 2022, η αξία των εισα-
γωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία
ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση 86,3% σε σχέση με
τον Ιούνιο του 2021 που ήταν 335,7
εκατ. ευρώ, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ σε
ανακοίνωσή της. Η αξία των εξαγω-
γών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον
Ιούνιο του 2022 ανήλθε σε 12,7 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 26,9%
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 που
ήταν 17,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό
ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Ιούνιο
του 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε
σε 612,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2022 η αξία των εισαγωγών
της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε
3.461,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 112,3% σε σχέση με την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που
ήταν 1.630,1 εκατ. ευρώ. Η αξία των
εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρω-
σία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2022 ανήλθε σε 60,2 εκατ. ευρώ, ση-
μειώνοντας μείωση 30,3% σε σχέση
με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2021 που ήταν 86,4 εκατ. ευρώ. Το
εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε
3.400,9 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το 2021 656 ελληνικές επιχειρή-
σεις πραγματοποίησαν εισαγωγές
από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επι-
χειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγω-
γές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία
των εισαγωγών της Ελλάδας από τη
Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε
4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντί-
στοιχη συνολική αξία για το έτος
2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της
Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021
ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ, κατα-
γράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση
με την αντίστοιχη συνολική αξία για
το έτος 2020, που ήταν 161,4 εκατ.
ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελ-
λάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν
αρνητικό και διαμορφώθηκε στα
4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).
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Στα ύψη οι τιμές φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας - Αέριο για 2,5
μήνες θα έχει η Γερμανία

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Προμηνύεται δύσκολος
χειμώνας για την Ευρώπη
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Ε
πόμενος σταθμός την προσεχή
άνοιξη για το «Εξοικονομώ»,
καθώς τότε αναμένεται να τε-
θεί σε υλοποίηση ένα νέο πρό-

γραμμα για κατοικίες, το οποίο περιλαμ-
βάνεται στον κατάλογο των σχεδιαζόμε-
νων πράξεων στρατηγικής σημασίας στο
πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική
Αλλαγή» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

του Μιχάλη Μαστοράκη

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα θα έχει
προϋπολογισμό 625 εκατομμύρια ευρώ
και θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023, με
ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του
2025. Παράλληλα, προστίθεται ότι το πρό-
γραμμα θα τρέξει διακριτά από τις ανάλο-
γες δράσεις που υλοποιούνται με κεφά-
λαια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιλέξιμες δαπάνες
Στο ίδιο μήκος κύματος με τις προ-

ηγούμενες δράσεις, το πρόγραμμα θα πα-
ρέχει επιδότηση για την υλοποίηση πα-
ρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε
κατοικίες, με σκοπό τη μείωση των ενερ-
γειακών αναγκών των κτιρίων αλλά και
την εξοικονόμηση κόστους για τους πολί-

τες, τη βελτίωση των καθημερινών συν-
θηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και
της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών
κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών. Σε αυτό
το πλαίσιο, θα χρηματοδοτείται η θερμο-
μόνωση του κτιρίου-διαμερίσματος, η αν-
τικατάσταση των κουφωμάτων, καθώς και
η αναβάθμιση του συστήματος θέρμαν-
σης και ψύξης. Από τις επιλέξιμες δαπά-
νες δεν θα απουσιάζουν επίσης τα συστή-
ματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρή-
ση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Επίσης, είναι πιθανό να περιλαμβάνον-
ται και αυτοματισμοί, οι οποίοι επιτρέ-
πουν τη μείωση της κατανάλωσης σε ρεύ-

μα και φυσικό αέριο. Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται μεταξύ άλλων συστήματα τα
οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και
την αυξομείωση της έντασης φωτισμού,
(π.χ., έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευ-
ση κίνησης των χρηστών ή/και των συν-
θηκών περιβάλλοντος -νύχτα/ημέρα-,
έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης
κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού
φορτίου (π.χ., έξυπνος διακόπτης για δια-
χείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την
καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας.

Εισοδηματικά κριτήρια
Το ύψος της επιδότησης για τις παρα-

πάνω παρεμβάσεις θα καθορίζεται από το
εισόδημα του δικαιούχου. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, στο νέο πρόγραμμα θα ακο-
λουθεί η προσέγγιση που υιοθετήθηκε
στο «Εξοικονομώ 2021», για τη δημι-
ουργία λίστας προτεραιότητας από τις
αιτήσεις που θα υποβληθούν, με παρα-
μέτρους ιεράρχησης τόσο εισοδηματι-
κά όσο και κοινωνικά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πρόγραμμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την προ-
τεραιοποίηση μεγαλύτερο «βάρος»
(50%) είχε το κόστος εξοικονόμησης
ενέργειας, ακολουθούμενο από το ατο-
μικό ή οικογενειακό εισόδημα (15%) και
τις βαθμοημέρες θέρμανσης (7%). Άλλα
κριτήρια είναι η υφιστάμενη ενεργει-
ακή κλάση του ακινήτου (5%), το πλήθος
των εξαρτώμενων τέκνων (5%), η μονο-
γονεϊκή οικογένεια (5%), καθώς και η
ύπαρξη μακροχρόνια ανέργου (5%) ή
ΑμεΑ (5%).

Το νέο πρόγραμμα 
θα ολοκληρωθεί 
τον Μάιο του 2025

Σε ιστορικά υψηλά βρίσκονται οι ενεργειακές τιμές την
τρέχουσα εβδομάδα, με την τιμή του φυσικού αερίου TTF
για το συμβόλαιο φυσικής παράδοσης Σεπτεμβρίου να
κορυφώνεται έως και στα 250€/MWh, για να «φρενάρει»
στη συνέχεια, στα 230 ευρώ, συμπαρασύροντας σε
εφιαλτικά ύψη τις τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη και
στη χώρα μας.

Ενδεικτικά, η τιμή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα για την
Πέμπτη έφτασε στα 410 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγρά-
φοντας μια μικρή μείωση 1,4% σε σχέση με την προηγού-
μενη μέρα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη συνεχίζονται και σή-

μερα, οι υψηλές «πτήσεις» των τιμών ρεύματος, με τη
Γερμανία στα 563 ευρώ, τη Γαλλία στα 553 ευρώ και τις
γειτονικές Ιταλία και Βουλγαρία στα 549 ευρώ και 415 ευ-
ρώ αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία προβλέπει ότι η
μέση τιμή του εξαγώγιμου φυσικού αερίου θα υπερδι-
πλασιαστεί φέτος στα 730 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέ-
τρα, προτού υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το τέλος του
2025, καθώς οι εξαγωγές αερίου από αγωγούς θα μει-
ωθούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οι-
κονομίας που είδε το Reuters. Υπενθυμίζεται ότι το TTF
είχε σημειώσει δύο μεγάλες κορυφώσεις στο παρελθόν,

μία τον Δεκέμβριο του 2021 και μία τον Μάρτιο του 2022,
πλέον όμως η άνοδος αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά,
καθώς η τιμή σταθεροποιείται ψηλά. Το γεγονός αυτό
επηρεάζει σημαντικά και την ελληνική αγορά, όπου μέχρι
στιγμής η τιμή ηλεκτρισμού δεν έχει φτάσει στα υψηλά
της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια
μέση τιμή αερίου στα 240 ευρώ μαζί με κόστος ρύπων στα
89 ευρώ μεταφράζεται σε ένα πλαφόν της τάξης των 541
ευρώ για τις εγχώριες μονάδες αερίου, δηλαδή πολύ πα-
ραπάνω από τα 292 ευρώ του Ιουλίου.

Μ. ΜΑΣΤ.

H Ρωσία απειλεί τη Δύση με υπερδιπλάσιες τιμές στο φυσικό αέριο

Νέο «Εξοικονομώ»
τον Απρίλιο με
προϋπολογισμό
625 εκατ. ευρώ

Επιλέξιμοι οι επιλαχόντες του «Εξοικονομώ 2021»
Ως καταρχήν επιλέξιμοι κρίνονται οι 47.433 επιλαχόντες του προγράμματος

«Εξοικονομώ 2021», έχοντας έτσι την ευκαιρία να προχωρήσουν τα αρχικά
τους σχέδια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, ο προϋπολογισμός
του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνο-
λικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 94%). Συνολικά οι δικαιούχοι του προ-
γράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά. Όσοι από τους δικαιούχους έχουν
ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις πα-
ρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής
τους συμμετοχής στο πρόγραμμα.



της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ο
περιηγητικός τουρισμός
είναι μια εναλλακτική πρό-
ταση τουρισμού, όπου με
ένα «μετακινούμενο σπίτι»

με κρεβάτια, τραπεζαρία, τηλεόραση
και μπάνιο μπορεί κανείς να γυρίσει
ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς να βάλει
πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, αν
υπολογίσει τα πολλά πλεονεκτήματα
που προσφέρει.
Τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα (RV)
διαθέτουν δεξαμενή νερού και λυμά-
των, μεγάλες μπαταρίες που εξασφα-
λίζουν μεγάλη αυτονομία, δεξαμενή
υγραερίου, μπόιλερ για ζεστό νερό και
χημική τουαλέτα, ενώ οι πλήρως λει-
τουργικές καμπίνες μπορούν να φιλο-
ξενήσουν έως και έξι άτομα.
Φέτος στη χώρα μας καταγράφηκε αύ-
ξηση κατά 60% στην είσοδο των ξένων
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων από τα
Βαλκάνια, την Ιταλία, τη Γερμανία, την
Αυστρία, την Ελβετία, την Ολλανδία και
τη Γαλλία, σε σχέση με πέρυσι.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία από την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αυτοκινού-

μενου Τροχόσπιτου ECF (European
Caravan Federation), στη Γηραιά
Ήπειρο είναι ταξινομημένα συνολικά
2.800.000 αυτοκινούμενα τροχόσπιτα,
ενώ τα τελευταία χρόνια, ετησίως, τα-
ξινομούνται περίπου 150.000 νέα.

Έγιναν 175 αγορές 
Από την αρχή του έτους πέρασαν τα
σύνορά μας 175 νέα και μεταχειρισμέ-
να και θα είχαμε ακόμη περισσότερα,

εάν δεν υπήρχε καθυστέρηση στον
χρόνο παράδοσης από τις κατασκευά-
στριες εταιρείες της Ευρώπης.
Τα αυτοκινούμενα φορολογούνται
όπως ακριβώς τα επιβατικά αυτοκίνη-
τα ιδιωτικής χρήσης, δηλαδή, για τα
αυτοκινούμενα μέχρι και 1.200 κε το
«τεκμήριο διαβίωσης» ορίζεται

σε 4.000 ευρώ. Για τα αυτοκινούμενα
μεγαλύτερα των 1.200 κε και μέχρι
2.000 κε, προστίθενται 600 ευρώ ανά
100 κε, για τα άνω των 2.000 κε και μέ-
χρι 3.000 κε  προστίθενται 900
ευρώ ανά 100 κε και για τα αυτοκινού-
μενα άνω των 3.000 κε προστίθενται
1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως για τα
ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ο μόνος
φόρος είναι τα τέλη κυκλοφορίας,
ανεξάρτητα από τον όγκο και το μήκος
του τροχόσπιτου, ενώ τα τέλη ανέρ-
χονται στα 140 ευρώ τον χρόνο.

ΈΈρχονται πάνω από 18.000 οχήματα τον χρόνο
Τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα των Ευρωπαίων μάς επισκέπτονται κατά κύ-
ματα από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, γεγονός που κάνει τη χώρα μας
παράδεισο για τέτοιου είδους διακοπές. Υπολογίζεται πως ετησίως εισέρ-
χονται πάνω από 18.000 αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ενώ χρόνο με τον χρόνο
αναπτύσσονται όλο και περισσότερο οι κατάλληλες υποδομές, κερδίζοντας
όλο και περισσότερους «εραστές» αυτού του είδους τουρισμού. 
Η ψήφιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα ορίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας χώρων στάθμευσης για τα
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, θα ενισχύσει τη στρατηγική στόχευση του
υπουργείου για βιώσιμο τουριστικό προϊόν 365 ημέρες τον χρόνο, καθώς οι
ξένοι θα μπορούν εύκολα να «αγκαλιάσουν» το φιλόξενο μεσογειακό περι-
βάλλον της Ελλάδας απολαμβάνοντας τη φιλοξενία και τις ομορφιές της χώ-
ρας μας όλες τις εποχές του χρόνου.
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Από 25 Αυγούστου η 3η φάση
του North Evia-Samos Pass

Παράδεισος
η Ελλάδα για
Ευρωπαίους
ιδιοκτήτες RV

Συνεχίζεται η δράση North Evia-Samos Pass με την τρί-
τη φάση του προγράμματος για τον μήνα Σεπτέμβριο. Η
υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου
και η δράση αφορά την τουριστική ενίσχυση μέσω άυλης
ψηφιακής κάρτας της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου με
τα ποσά των 150 και 300 ευρώ αντίστοιχα για τους τουρί-
στες που θα τις επιλέξουν.

Η δράση έχει ήδη γνωρίσει τεράστια απήχηση, καθώς οι
κάρτες της πρώτης και της δεύτερης φάσης, για τους μή-
νες Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα, εξαντλήθηκαν μέσα
σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας. 

Ρ.Σ.

Το 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας 
μεταφέρεται στο Παράλιο Άστρος

Ιστορίες γεύσεων, ανθρώπων και πολιτισμού θα αναδειχθούν
στο 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Peloponnese Food Stories,
όπου ο εμβληματικός τόπος κάθε νομού, από τους πέντε που
ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα λειτουργήσει ως
κόμβος με στόχο την προβολή του γαστρονομικού πλούτου κά-
θε περιοχής ξεχωριστά. Η τρίτη κατά σειρά εκδήλωση του φε-
στιβάλ θα προβληθεί στο Παράλιο Άστρος, στον Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας, με σκοπό την προβολή του γαστρονομικού πλούτου
της Κυνουρίας δίνοντας έμφαση στα γλυκά, στις παραδοσιακές
συνταγές αλλά και στη μοντέρνα προσέγγισή τους, «τρελαίνον-
τας» τον ουρανίσκο παρευρισκόμενων και συμμετεχόντων. 

Ρ.Σ. 

Αυξήθηκε ο περιηγητικός
αυτοκινούμενος τουρισμός 
στη χώρα μας, η οποία
προσφέρεται για 
να ξεχειμωνιάσουν 
ξένοι επισκέπτες
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
νάμεσα στα μεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά (φβ) πάρκα
στη Γηραιά Ήπειρο συγκα-
ταλέγεται το υπό ανάπτυξη

ηλιακό πάρκο της ΔΕΗ στην Πτολε-
μαΐδα, συνολικής ισχύος 550 MW. Μό-
λις την περασμένη εβδομάδα προκη-
ρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατα-
σκευή του πάρκου με συνολικό προ-
ϋπολογισμό περί τα 216 εκατομμύρια
ευρώ.

Αντίστοιχα την προηγούμενη εβδο-
μάδα, η Iberdrola ανακοίνωσε την
έναρξη λειτουργίας ενός αντίστοιχου
-λίγο μεγαλύτερου εκείνου της ΔΕΗ-
ηλιακού σταθμού, συνολικής ισχύος
590 MW, στην Ισπανία, ο οποίος απο-
τελεί τον μεγαλύτερο εν λειτουργία
φωτοβολταϊκό σταθμό στην Ευρώπη,
αυτή τη στιγμή, πράγμα που γρήγορα
αναμένεται να αλλάξει, αν κανείς κοι-
τάξει τα έργα ηλιακής ενέργειας που
αναπτύσσονται στην ευρωπαϊκή επι-
κράτεια αυτό το διάστημα.

Στη Σερβία, οι εταιρείες Fintel
Energia και MK Group αναπτύσσουν
ένα αγροτικό φωτοβολταϊκό συνολι-
κής ισχύος 660 MW, το οποίο θα συν-
δυάζει καλλιέργεια και παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Κροατία,
η εταιρεία El Sun Energy σχεδιάζει να
κατασκευάσει φωτοβολταϊκό πάρκο,
συνολικής ισχύος 950 MW.

Στη Γαλλία, υπό εξέλιξη βρίσκεται
ηλιακό project ισχύος 1 GW, το οποίο
θα περιλαμβάνει μπαταρίες, υδρογό-
νο και δραστηριότητα καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, οι ενεργειακές

εταιρείες Engie και Neoen, η εται-
ρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων
RTE και τοπικές αρχές της μικρής
επαρχιακής πόλης Saucats σχεδιά-
ζουν να κατασκευάσουν φωτοβολ-
ταϊκό πάρκο ισχύος 1 GW στο πλαίσιο
του Horizeo project. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στο 1 δι-
σεκατομμύριο ευρώ και περιλαμβά-
νει μπαταρίες της Neoen ισχύος 40
MW για την αποθήκευση της παρα-
γόμενης ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η Engie σχεδιάζει να
κατασκευάσει μια μονάδα 10 MW για
την παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Η ίδια εταιρεία είναι υπεύθυνη για ένα
υποέργο - data center, αξίας 20% της
επένδυσης, το οποίο προορίζεται για
ψηφιακές υπηρεσίες προς τις επιχει-
ρήσεις. Σύμφωνα με τον αρχικό σχε-
διασμό, το κέντρο δεδομένων θα κα-

λύπτει ένα μέρος των ενεργειακών
του αναγκών από το φωτοβολταϊκό
πάρκο.

Η ελληνική περίπτωση του Τop 6
Από την πλευρά της η ΔΕΗ, αναφέ-

ρουν πληροφορίες, εργάζεται αυτή
την περίοδο για να επικαιροποιήσει το
business plan, ώστε τον Δεκέμβριο να
είναι έτοιμο για παρουσίαση στους θε-
σμικούς επενδυτές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το
επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας
θα ακολουθήσει τα χνάρια του ανανε-
ωμένου Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας
και Κλίματος (ΕΣΕΚ), το οποίο επίσης
επικαιροποιείται με βάση τους νέους
στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ αλ-
λά και τα δεδομένα για την ενεργειακή
ασφάλεια που έφερε απότομα η ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία.

Πέντε δισ. για έργα ΑΠΕ
Σύμφωνα με το προηγούμενο στρα-

τηγικό επιχειρησιακό σχέδιο που συ-
νόδευσε την αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου, η δημόσια εταιρεία στοχεύει
σε επενδύσεις 5 δισ. ευρώ έως το 2024
για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, τα οποία
μαζί με τα υδροηλεκτρικά της θα της
δώσουν πράσινη ενέργεια συνολικής
ισχύος 7,2 γιγαβάτ. Σήμερα η ΔΕΗ έχει
ΑΠΕ μόλις 200 μεγαβάτ και αυτά με την
ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών σε Δυτι-
κή Μακεδονία και Μεγαλόπολη στα-
διακά ανεβαίνουν. Για το τέλος του
χρόνου οι ΑΠΕ θα ανέλθουν στα 489
μεγαβάτ. Για το 2026 ο πήχης ανεβαίνει
στα 9,1 γιγαβάτ, όπως και το ύψος των
επενδύσεων στα 8,4 δισ. ευρώ.

Αδειοδοτημένο το 90% των έργων
Η διοίκηση του προέδρου και διευ-

θύνοντος συμβούλου Γιώργου Στάσση
επιμένει στην επίτευξη των προανα-
φερόμενων στόχων, παρά τις δυσκο-
λίες που έχουν προκαλέσει η πανδη-
μία και η ενεργειακή κρίση στην ομα-
λή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. «Κλειδί» αποτελεί το γεγονός
πως το 90% του χαρτοφυλακίου των
έργων που σκοπεύει να αναπτύξει εί-
ναι ήδη αδειοδοτημένο, ώριμο, δηλα-
δή, για την εκκίνηση των διαδικασιών
κατασκευής. 

Ποια έργα συνθέτουν 
τη λίστα του Τop 6 
στη Γηραιά Ήπειρο

Στα μεγαλύτερα
της Ευρώπης 
το φβ της ΔΕΗ
στην Πτολεμαΐδα
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Τ
ο θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές επιδρά υποστη-
ρικτικά στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Η
δυναμική που παρουσιάζει το ΧΑ, και μάλιστα σε

περίοδο διακοπών, δημιουργεί προσδοκίες και πολλοί
αναλυτές εκτιμούν ότι, αν δεν υπάρξει επιδείνωση του
κλίματος στα ξένα χρηματιστήρια, η εγχώρια αγορά θα συ-
νεχίσει την ανοδική της κίνηση. Εξάλλου, τα θετικά νέα για
την οικονομία, αυτή τη φορά από το μέτωπο των φορολο-
γικών εσόδων που το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου κατέ-

γραψαν άνοδο 19,9% και ξεπέρασαν τα 31 δισ. ευρώ, βελ-
τιώνουν περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία. Τεχνικά, ο
Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 892 μονάδες, πλησίον της
πρώτης αντίστασης των 900 μονάδων, και ακολουθούν οι
920 και οι 950 μονάδες. Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι
867 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200) και ακολουθεί η ζώνη
των 840-830 μονάδων και η βασική στήριξη των 800 μο-
νάδων. Η διάσπασή τους οδηγεί στις 780-770 μονάδες και
ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680 μονάδες.

Theracell Laboratories:
Επένδυση 83 εκατ. 
στην Κορινθία

Εγκρίθηκε η χορήγηση ενίσχυσης για
την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου
στον επενδυτικό φορέα Theracell Labo-
ratories ΙΚΕ, συνολικού ενισχυόμενου
κόστους 82.916.661 ευρώ. Υπενθυμίζε-
ται ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει χαρα-
κτηριστεί στρατηγική επένδυση. Σύμ-
φωνα με την απόφαση που υπογράφει ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η
επένδυση αφορά την κλινική ανάπτυξη
και εφαρμογή προηγμένων αυτόλογων
(ο ασθενής είναι ο δότης των κυττάρων)
κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών,
η παραγωγή των οποίων θα πραγματο-
ποιείται κοντά στα κέντρα νοσηλείας,
μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες αυτόνο-
μες παραγωγικές μονάδες OMPULs
(Orgenesis Mobile Processing Unit
Laboratories) με την εφαρμογή του
αποκεντρωμένου μοντέλου POCare
(Point of Care).

H Golden Union και 
η πώληση του Captain
Veniamis

Η Golden Union, του εφοπλιστή Θό-
δωρου Βενιάμη, συμφώνησε να πουλή-
σει το capesize πλοίο «Captain Veni-
amis» κατασκευής 2001 για σκραπ. Η
απόφαση αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αι-
θρία και εναρμονίζεται με τις συνθήκες
της αγοράς, καθώς τα ημερήσια ναύλα
για πλοία ξηρού φορτίου έχουν υποχω-
ρήσει κάτω από τις 10.000 δολάρια ημε-
ρησίως για πρώτη φορά εδώ και περισ-
σότερους από έξι μήνες. Αυτό που ανα-
μένουμε να δούμε είναι ποιοι άλλοι Έλ-
ληνες εφοπλιστές θα οδηγήσουν τα πα-
λαιότερα πλοία τους στα διαλυτήρια.

Επένδυση $700 εκατ. 
της BlackRock

Ένα fund που διαχειρίζεται η Black-
Rock Real Assets είναι έτοιμο να εξαγο-
ράσει την Akaysha Energy, μια αυστρα-
λιανή εταιρεία που αναπτύσσει projects
συσσωρευτών και ανανεώσιμης ενέρ-
γειας. Σε ανακοίνωσή της, η BlackRock
ανέφερε ότι προτίθεται να δεσμεύσει
κεφάλαια άνω του 1 δισ. αυστραλιανών
δολαρίων (περίπου 700 εκατ. δολάρια)
για να στηρίξει την οικοδόμηση assets
αποθήκευσης ενέργειας άνω του 1 gi-
gawatt σε μπαταρίες. 

Το χρονικό διάστημα από 25/8/2022 έως και τις
8/9/2022 είναι η προθεσμία εντός της οποίας οι υφι-
στάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίω-
μα εξαγοράς των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοι-
νών μετοχών, όπως ανακοίνωσε η Attica Bank.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα στις 10/8/2022 εξέδω-
σε 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παρα-
στατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών με-
τοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε
λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριό-
τητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωσή τους στον

Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι υφι-
στάμενοι μέτοχοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την
αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συ-
νέλευσης στις 5/7/2022 και με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο.

Θετικό το momentum για το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ένα βήμα από την ολοκληρωτική της αποχώρηση από την αγορά της Ρω-
σίας βρίσκεται η ΙΚΕΑ, καθώς ο σουηδικός κολοσσός στο λιανεμπόριο
επίπλων αποφάσισε να προχωρήσει στη ρευστοποίηση της IKEA Dom, η
οποία αποτελούσε και το τελευταίο ίχνος της εταιρείας στη χώρα. Αναλυ-
τικά, η σουηδική εταιρεία -η οποία τον Ιούνιο είχε γνωστοποιήσει την
αναστολή των δραστηριοτήτων της στη ρωσική αγορά- ανακοίνωσε πως τα
εμπορικά κέντρα «Mega» που διατηρούσε στη Ρωσία υπό την IKEA Dom
είναι διαθέσιμα προς πώληση, ενώ διέκοψε και τις διαδικτυακές πωλή-
σεις προϊόντων της προς τους Ρώσους καταναλωτές. Παράλληλα, ο όμι-
λος Ingka, ιδιοκτήτης των καταστημάτων ΙΚΕΑ, προχωρά στην εκκαθάρι-
ση της IKEA Dom, της οποίας αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο, σύμφωνα
με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Attica Bank: Έως 8/9 η προθεσμία για εξαγορά warrants

Η ΙΚΕΑ αποχωρεί από τη ρωσική αγορά



ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS24
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γ
ια την τιμή των όπλων ο

Ολυμπιακός δίνει απόψε το

πρώτο ματς με στόχο την εί-

σοδο στους ομίλους του Eu-

ropa League με αντίπαλο τον πρωτα-

θλητή Κύπρου Απόλλωνα Λεμεσού στο

ΓΣΠ της Λευκωσίας (20.00, Cosmote

TV). Ο επαναληπτικός θα γίνει στο Φά-

ληρο την προσεχή Πέμπτη. Όποιος

προκριθεί περνάει στους ομίλους, ενώ

ο ηττημένος συνεχίζει στους ομίλους

του Conference League.

Και για να μη δημιουργούνται εσφαλ-

μένες εντυπώσεις, ο Ολυμπιακός είναι

η μοναδική ελληνική ομάδα στα ευρω-

παϊκά Κύπελλα και οι Κύπριοι έχουν

τρεις. Επιπλέον, είναι πιο πάνω από

την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία

της UEFA (UEFA Ranking)! Και ακόμη

ένας παράγοντας που αυξάνει τον συν-

τελεστή δυσκολίας για τον Ολυμπιακό

είναι και ο εξής: ο Απόλλων στον προ-

ηγούμενο γύρο του Champions

League αποκλείστηκε από τη Μακάμπι

Χάιφα, που είχε αποκλείσει τον Ολυμ-

πιακό. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε φέρει

1-1 με τους Ισραηλινούς στη Χάιφα και

διαλύθηκε 0-4 στο Φάληρο, ο Απόλλων

συνετρίβη 4-0 στη Χάιφα και νίκησε 2-

0 στην Κύπρο στον επαναληπτικό. Παρ’

όλα αυτά, ο Απόλλων απέλυσε τον προ-

πονητή του Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ.

Στην κυπριακή ομάδα παίζουν γνωστά

ονόματα που αγωνίστηκαν στην Ελλά-

δα. Συγκεκριμένα, ο Χάρης Μαυρίας, ο

Τάσος Αυλωνίτης, ο Νίκολας Ντιγκινί

(Πανθρακικός, Ατρόμητος, Άρης), ο

Ισραέλ Κολ (Απόλλων Σμύρνης), ο Βα-

λεντίν Ρομπέρζ (Άρης), ο Τζόρτζε Ντέ-

νιτς (δανεικός στον Ατρόμητο πέρυσι),

ο Ίλιαν Ίλεφ (γιος του Ίλιαν Ίλιεφ που

έπαιξε στην ΑΕΚ το 1998) και ο Πανα-

γιώτης Αρτυματάς (δανεικός στην Κη-

φισιά πέρυσι), όπως και ο Δημήτρης

Πινακάς, ο οποίος είναι δανεικός από

τον Ολυμπιακό Β’.

Το αστέρι του Απόλλωνα είναι ο Ιωάν-

νης Πίττας. Ο 24χρονος Κύπρος εξ-

τρέμ έκανε μια γεμάτη σεζόν πέρυσι,

σε τέτοιο επίπεδο που προσέλκυσε εν-

διαφέρον από ομάδες του εξωτερικού.

Με 11 γκολ σε 43 τελικές (20 εύστο-

χες) ήταν ο πρώτος σκόρερ της σε όλες

τις διοργανώσεις, ενώ με 5 ασίστ ήταν

πρώτος σε δημιουργία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Κορμ-

περάν δεν θα έχει στη διάθεσή του

τους τραυματίες Βρσάλικο, Παπαστα-

θόπουλο και Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Επανέρχονται οι Γκάρι Ροντρίγκεζ,

Μαντί Καμαρά και Ανδρούτσος. Δεν

αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην

ενδεκάδα, θα παίξουν αυτοί που απέ-

κλεισαν τη Σλόβαν Μπρατισλάβας: Βά-

τσλικ, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Σισέ, Αβιλά,

Εμβιλά, Ζινκερνάγκελ, Μασούρας, Ελ

Αραμπί, Κούντε, Ραντζέλοβιτς.

Ο πολύ επικίνδυνος
Απόλλων Λεμεσού
φιλοξενεί τον Ολυμπιακό
στο πρώτο ματς των πλέι
οφ του Europa League

Φοβού τους αδερφούς Κυπρίους



Μ
ια βαθιά υπόκλιση στο
«χρυσό» αγόρι του ελ-
ληνικού στίβου Μίλτο
Τεντόγλου και τη «χρυ-

σή κυρία» Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (38
ετών) έκαναν οι θεατές στο Ολυμπια-
κό Στάδιο του Μονάχου και εκατομ-
μύρια τηλεθεατές στο Πανευρωπαϊ-
κό Στίβου. Ο Μίλτος με το γνωστό co-
ol υφάκι πρώτευσε στο μήκος με άλ-
μα στα 8,52μ. και δεν άφησε κανένα
περιθώριο ελπίδας στους ανταγωνι-
στές τους. Επόμενος στόχος του, να
καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ
8,95μ., που κρατάει από το 1991 με
τον Μάικ Πάουελ. Και αν αυτό ωστό-
σο ήταν αναμενόμενο για τον Μίλτο
στο Μόναχο, η Αντιγόνη Ντρισμπιώ-
τη από την Καρδίτσα αναστάτωσε τη
λογική όταν κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο στα 35 χλμ. βάδην με χρόνο 2
ώρες και 47 λεπτά. Τερμάτισε με την
ελληνική σημαία, έκλαψε, πανηγύ-
ρισε και από σήμερα την περιμένει

το... τσιπουράδικο στην Καρδίτσα.
Διότι είναι η μοναδική αθλήτρια -όχι
πρωταθλήτρια- που βγάζει μεροκά-
ματο στην οικογενειακή επιχείρηση

«Το Στέκι της Γιώτας» για έξι ώρες
ημερησίως. Σερβιτόρα, βέβαια. Εί-
ναι και 38 ετών και της αξίζουν διπλά
συγχαρητήρια.

Χρυσό και ραντεβού στα τσιπουράδικα Ελλάδα - Γεωργία 
στο ΟΑΚΑ

Τη Γεωργία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική
μπάσκετ στο ΟΑΚΑ (21.00, ΕΡΤ) και το πρόγραμ-
μα θα κλείσει αύριο Παρασκευή με το ματς της
Εθνικής μας με την Τουρκία την ίδια ώρα. Το ρό-
στερ: Καλάθης, Παπανικολάου, Σλούκας, Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο,
Κώστας Αντετοκούνμπο, Παπαπέτρου, Λαρεν-
τζάκης, Αγραβάνης, Κασελάκης, Μποχωρίδης,
Λούντζης, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης και Γόντικας. Ο
16ος είναι ο τραυματίας Γιώργος Παπαγιάννης.

Δεν άντεξε η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε για δύο σετ κόντρα
στην Καρολίνα Γκαρσία, ωστόσο στο τρίτο σετ
ήρθε η κατάρρευση για την Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια, η οποία αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά
του Σινσινάτι με ήττα 2-1. Τα σετ (7-6, 6-7, 6-1). Η
Ελληνίδα τενίστρια και Νο3 του κόσμου μπορεί
να πέτυχε 17 άσους, ωστόσο δεν κατάφερε να
βρει λύσεις στο εξαιρετικό σερβίς της Γκαρσία, η
οποία είχε 11 άσους.

Απειλούν τη ζωή 
του Άντερσεν

Απειλές για τη ζωή τη δική του και των μελών
της οικογένειάς του δέχεται από οπαδούς της Λί-
βερπουλ ο Δανός Γιοακίμ Άντερσεν. Τον θεω-
ρούν υπεύθυνο για την αποβολή του Ντάργουιν
Νούνιες στο 1-1 του Άνφιλντ, με συνέπεια η Λί-
βερπουλ να μείνει τέσσερις βαθμούς πίσω στη
βαθμολογία μόλις τη 2η αγωνιστική. Τα μηνύμα-
τα που δέχτηκε ο Άντερσεν είχαν φτάσει τις
7.000 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Δωροδοκίες 
για τα κοστούμια

Στη σύλληψη του μέλους του ΔΣ των Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο Χαρουιούκι Τακαχάσι
προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Ιαπωνίας
με την κατηγορία της δωροδοκίας. Ο Τακαχάσι
συνελήφθη με την υποψία ότι δωροδοκήθηκε με
εκατοντάδες δισεκατομμύρια γιεν από τον λιανο-
πωλητή κοστουμιών και χορηγό του Tokyo 2020
«Aoki Holdings», σύμφωνα με την έκθεση της
«Asahi Shimbun».

Μασκ: «Αγοράζω τη Μάντσεστερ»!
Πανικό προκάλεσε στο Twitter μία μάλλον χιουμοριστική ανάρτηση
του Έλον Μασκ περί αγοράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Άλλωστε, ο
πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είναι γνωστός για τις χιουμορι-
στικές του αναρτήσεις. Έγραψε: «Για να είμαι σαφής, υποστηρίζω
την αριστερή πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τη δεξιά
πτέρυγα των Δημοκρατικών» και συνέχισε γράφοντας τη… βόμβα
πως «και επίσης αγοράζω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»!

Στη Ριζούπολη 
το Ελλάδα - Β. Ιρλανδία

Στη Ριζούπολη και όχι στο Πανθεσσαλικό θα γίνει τελικά το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη
Βόρεια Ιρλανδία στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League. Οι Ιρλανδοί ζήτησαν αλλαγή έδρας
για την εξυπηρέτηση των 600 φιλάθλων τους που θα τους συνοδεύσουν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε
ότι έκανε αποδεκτό το αίτημά τους, παρότι είχε αναλάβει τη διευθέτηση της
διαμονής/μετακίνησης των Ιρλανδών φιλάθλων προς και από τον Βόλο.
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Η
καρδιά του Φιλοκτήτη το καλοκαίρι του
2022 χτυπά στην Αθήνα για δύο παρα-
στάσεις στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης
2022. Τα Θεατρικά Δρώμενα « Ίασμος»

θα παρουσιάσουν την τραγωδία του Σοφοκλή «Φι-
λοκτήτης» σε επιλεγμένα θέατρα και φεστιβάλ της
Ελλάδας και της Κύπρου. Δύο παραστάσεις θα φι-
λοξενηθούν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στις 21.00
στο Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής», στην
Ηλιούπολη.

Πολλά υποσχόμενος θίασος
Μια παράσταση την οποία περιμένουμε πώς και

πώς, καθώς πρόκειται για έναν εξαιρετικό θίασο
πρωταγωνιστών με συγκλονιστικές ερμηνείες. Ει-
δικότερα, τον απαιτητικό ρόλο του πληγωμένου
ομώνυμου ήρωα ερμηνεύει ο Τάσος Νούσιας, αυ-
τόν του φιλόδοξου Νεοπτόλεμου αναλαμβάνει ο
πολλά υποσχόμενος Γιώργος Αμούτζας, ενώ στον
ρόλο-πρόκληση του πολυμήχανου Οδυσσέα βρί-
σκουμε τη Μαρία Πρωτόπαππα με μια καταπλη-
κτική ερμηνεία. 

Παράλληλα, ο εξαμελής χορός ταλαντούχων

ηθοποιών θα καταστήσει την παράσταση ακόμη
πιο παραστατική και φαντασμαγορική. 

Η πολλά υποσχόμενη θεατρική παραγωγή με τη
σκηνοθετική ματιά της Μαρλέν Καμίνσκι θα σας
συναρπάσει, ενώ τις ενδυμασίες έχει επιμεληθεί ο
Γιάννης Μετζικώφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι την
πρωτότυπη μουσική σύνθεση των ηχοτοπίων υπο-
γράφει ο Constantine Skourlis. Στις συνθέσεις
του, μάλιστα, χρησιμοποιεί ένα από τα δύο hall-
dorobass (έγχορδο μουσικό όργανο ανάδρασης)
που υπάρχουν στον κόσμο.

Έργο με συμβολισμούς 
και μεταφυσική φόρτιση

Ο Σοφοκλής στον «Φιλοκτήτη» δραματοποιεί
ένα επεισόδιο από τον Τρωικό Κύκλο, σύμφωνα με
το οποίο ο Οδυσσέας και ο νεαρός Νεοπτόλεμος
στέλνονται από τον αχαϊκό στρατό στη Λήμνο για
να φέρουν τον διάσημο τοξότη Φιλοκτήτη στην
Τροία. Ο Φιλοκτήτης είχε εγκαταλειφθεί στο νησί
πριν από δέκα χρόνια εξαιτίας μιας ειδεχθούς
πληγής που προκλήθηκε από δάγκωμα φιδιού.
Τώρα, όμως, οι Αχαιοί μαθαίνουν πως, σύμφωνα

με μια προφητεία, εκείνος και το θεϊκό του τόξο
είναι απαραίτητα για την άλωση της Τροίας. Ο
Οδυσσέας έχει ένα σχέδιο, αλλά η επιτυχία του
εξαρτάται μόνο από τον Νεοπτόλεμο. Πώς θα εξε-
λιχθεί, άραγε, το σχέδιο;

Γεμάτο συμβολισμούς και με μια μεταφυσική
φόρτιση, ο «Φιλοκτήτης» είναι από τα τελευταία
και πιο πολυεπίπεδα έργα του Σοφοκλή. Εξερευνά
με τρόπο εντυπωσιακό τα ηθικά όρια στην επιδίω-
ξη του οφέλους, της αριστείας και της δόξας. Σε
ένα βαθύτερο επίπεδο, αγγίζει το ζήτημα της υπο-
χρέωσης του ανθρώπου απέναντι σε μια θεϊκή
βούληση και στην ίδια του τη μοίρα, ενώ μελετά
διεξοδικά τον σωματικό και συναισθηματικό πόνο
και τη συσχέτισή τους με το μυαλό και το πνεύμα.
Έμφαση πρέπει να δοθεί στα μυθικά στοιχεία και
τα σύμβολα του τόξου, της σπηλιάς, του φιδιού,
των κυμάτων και των βράχων, και το πώς αυτά επι-
δρούν και αλλάζουν την ιστορία και τους χαρακτή-
ρες της. Ένα βαθυστόχαστο έργο με συμβολι-
σμούς, που δίνει τροφή για σκέψη και μιλά στην
ψυχή του καθενός.

Τα βέλη 
του «Φιλοκτήτη» 
στην Αττική



Ξέγνοιαστες
οικογενειακές στιγμές

Πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σε-
ζόν και τα γυρίσματα τόσο για το «GNTM» όσο
και για το «Shopping Star», η Βίκυ Καγιά απο-
λαμβάνει τις διακοπές του Αυγούστου με την οι-
κογένειά της. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσί-
ευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτο-
γραφίες της από τη Μύκονο, ωστόσο ξεχωρίζουν
εκείνες με τα παιδιά και τον σύζυγό της.

Στην Πάρο με 
τον Μπισμπίκη 

Η Δέσποινα Βανδή πέρασε τον Δεκαπενταύ-

γουστό της με τον εκλεκτό της καρδιάς της,

Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος της ευχήθηκε και

διαδικτυακά αλλά και με καλούς της φίλους

στην Πάρο για τη γιορτή της. Την αποκάλυψη

του προορισμού της με τον σύντροφό της την

έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος που δημοσίευσε

μια κοινή τους φωτογραφία.

Η Τέτα Καμπουρέλη μπορεί να
έχει τρία παιδιά και τρία εγγόνια,
όμως, έχει και κορμί… θανατη-
φόρο, κάτι που αποκαλύπτεται
συνεχώς μέσα από τις φωτογρα-
φίες της. Η αγαπημένη αισθητι-
κός μπορεί ακόμα να μην έχει πά-
ει κάπου διακοπές, καθώς δεν της
το επιτρέπουν οι επαγγελματικές
της υποχρεώσεις, όταν όμως έχει
λίγο χρόνο κάνει μικρές και κοντά
στην Αθήνα εξορμήσεις. Η ίδια
απόλαυσε το Σαββατοκύριακό της
στο Λουτράκι, όπου έζησε ξέγνοι-
αστες στιγμές με ένα υπέροχο
μπικίνι.

Σούπερ γιαγιά 
με κορμάρα

Τ
α ταξίδια για τον Ευτύχη Μπλέτσα και την Ηλέκτρα Αστέρη
συνεχίζονται και αυτή τη φορά είναι οικογενειακή υπόθε-
ση, αφού εμπλέκονται και οι δύο κόρες τους, Νεφέλη και
Ίριδα, που από ό,τι φαίνεται -παρά το νεαρό της ηλικίας

τους- έχουν υιοθετήσει την αγάπη για τα ταξίδια από τον μπαμπά
τους.  Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο
Blue Eye, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αλβανίας,
και με μια οικογενειακή φωτογραφία ευχήθηκε «χρόνια πολλά»
στους διαδικτυακούς τους φίλους. Το Blue Εye είναι μια φυσική πη-
γή νερού κοντά στο χωριό Muzine στη Νότια Αλβανία. Θεωρείται ένα
από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής και αυτό λόγω
των καταγάλανων νερών του ποταμού. Τα νερά είναι μάλιστα τόσο
καθαρά που κάποιος μπορεί να δει σε βάθος πενήντα μέτρων. Το
ζευγάρι φωτογραφήθηκε στη φύση με τις κόρες του, Ίριδα και Νε-
φέλη, και ο Ευτύχης Μπλέτσας δημοσίευσε την τρυφερή φωτογρα-
φία στο Instagram.

Πριβέ πάρτι στο «Scorpios» 
με 1.700.000 ευρώ
Το περασμένο Σάββατο, ένας επιχειρηματίας από τη Βουλγαρία
πλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, 1.700.000 ευρώ, προκει-
μένου αυτός και η παρέα του να διασκεδάσουν πριβέ στο 
«Scorpios», στη Μύκονο, με guest τον Αντώνη Ρέμο. Πρόκειται
για τον Kiril Domunchiev, πολυεκατομμυριούχο βιομήχανο και
πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας Λουντογκόρετς, ο οποίος
βρέθηκε στο «νησί των ανέμων» για να περάσει μέρος των κα-
λοκαιρινών του διακοπών. Η είσοδος στο «Scorpios» επιτρά-
πηκε μόνο σε 150 άτομα, ενώ η live εμφάνιση του Αντώνη Ρέ-
μου ξεσήκωσε τους καλεσμένους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μια απί-
στευτη φωτογραφία με τον 14χρονο γιο της
Φίλιππο-Ραφαήλ και έγινε χαμός από σχόλια
και likes. «Αν καθίσω πολύυυ ήσυχα και κρα-
τήσω την ανάσα μου, κάποια στιγμή που δεν
βλέπει, μπορεί και να καταφέρω να βγω δίπλα
του μια φωτογραφία!», έγραψε χαρακτηρι-
στικά στη λεζάντα, θέλοντας να αναδείξει τις
δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας. 
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Μαγευτικές διακοπές
στο Blue Eye

Η φωτό που έγινε viral



Τ
ο καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή των
παιδιών, δεδομένου ότι απελευθερώνον-
ται από το άγχος και την πίεση του χειμώ-
να. Καλό θα είναι οι υποχρεώσεις να μπαί-

νουν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να κληθούν τα παιδιά
να επανέλθουν στις σχολικές αίθουσες. Ωστόσο,
ορισμένοι γονείς επιλέγουν μια διαφορετική τακτι-
κή, με δυσάρεστες συνέπειες για τα παιδιά τους.

«Οι διακοπές είναι μια ιδιαίτερα σημαντική συν-
θήκη για τη λειτουργικότητα των παιδιών, καθώς τα
βοηθούν να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν και να
μαζέψουν ενέργεια, ούτως ώστε να μπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του χειμώνα. 

Παράλληλα, συμβάλλουν στην υγιή ψυχοκοινω-
νική τους ανάπτυξη, διαμορφώνοντας το κατάλλη-
λο έδαφος για κοινωνικοποίηση και ανεξαρτητο-
ποίηση», αναφέρει η παιδοψυχίατρος - οικογενει-
ακή ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κωνσταντοπούλου
και συμπληρώνει: «Οι παραδοσιακές διακοπές με
τους παππούδες και τις γιαγιάδες στο χωριό, η πα-
ρέα με τα άλλα παιδιά στην πλατεία δημιουργούν
υπέροχες αναμνήσεις και διαδραματίζουν σημαν-
τικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Το
ίδιο ισχύει και για τις κατασκηνώσεις, στις οποίες
μαθαίνουν επιπλέον να είναι ανεξάρτητα. 

Η επαφή με τη φύση και τα ζώα είναι, επίσης, κα-
θοριστικής σημασίας. Όμως, για να αποκομίσουν
όλα αυτά τα οφέλη τα παιδιά, οι διακοπές πρέπει να
είναι διακοπές! Η παύση από το σχολείο, από τις
δραστηριότητες και από την καθημερινότητα του

χειμώνα είναι απαραίτητη και οι γονείς καλούνται
να επιτρέψουν στα παιδιά να ικανοποιήσουν αυτή
την ανάγκη τους χωρίς να τα φορτώνουν με καθή-

κοντα, εν μέσω θερινής περιόδου. 
Το καλοκαίρι, τα παιδιά πρέπει να απέχουν από

οποιαδήποτε υποχρέωση, όπως μαθήματα και άλ-
λες “χειμωνιάτικες” δραστηριότητες. Εκτός, βέ-
βαια, εάν πρόκειται για εφήβους που προετοιμά-
ζονται για εξετάσεις. Αλλά και σε αυτήν την περί-
πτωση είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα διάστημα χα-
λάρωσης, καθώς από τον Σεπτέμβριο θα κληθούν
να αντεπεξέλθουν σε ένα βαρύ πρόγραμμα».

Κατά τις διακοπές, οι γονείς μπορούν να μάθουν
στα παιδιά τους πράγματα μέσα από τη συμμετοχή
τους σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. «Για παρά-
δειγμα, μπορούν να παρακολουθήσουν με τα παι-
διά μια αρχαία παράσταση και με αφορμή αυτό, να
συζητήσουν για τους αρχαίους συγγραφείς. Ή να
διαβάσουν εκ των προτέρων την πλοκή της παρά-
στασης που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Είναι
ένας διαφορετικός τρόπος μάθησης, που προάγει
την παιδεία μέσα από μια πιο ενδιαφέρουσα και
δημιουργική διαδικασία», αναφέρει η κυρία Κων-
σταντοπούλου. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Αρκετοί γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά
να χαλαρώσουν ούτε κατά την περίοδο
των διακοπών - Όταν, όμως, αυτά
πιέζονται, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό

Η πίεση δεν ωφελεί
Αρκετοί γονείς ορμώμενοι από την αγω-
νία τους για το μέλλον των παιδιών τους, ή
ακόμα και από τις προσωπικές τους φιλο-
δοξίες, δεν αφήνουν τα παιδιά να χαλα-
ρώσουν ούτε κατά την περίοδο των διακο-
πών. Όταν, όμως, τα παιδιά πιέζονται χει-
μώνα-καλοκαίρι, το αποτέλεσμα δεν είναι
καλό. «Τα παιδιά που πιέζονται από μικρά
και δεν τους επιτρέπεται να χαλαρώσουν,
κάποια στιγμή θα αντιδράσουν και στους
γονείς αλλά και στις υποχρεώσεις. Η αντί-
δραση των παιδιών σε όλα τα “πρέπει” εί-
ναι κάτι που το βλέπουμε συχνά τα τελευ-
ταία χρόνια, ειδικά όταν υπάρχει μια ευα-
λωτότητα σε τέτοιου είδους συμπεριφο-
ρά. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί επιβαρύ-
νονται με “καθήκοντα” που πρέπει να φέ-
ρουν εις πέρας, χωρίς να τους έχει γίνει
κατανοητός ο λόγος για τον οποίο πρέπει
να το κάνουν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα
σταματήσουν να κάνουν οτιδήποτε πρέπει
και τα πιέζει», εξηγεί η κυρία Κωνσταντο-
πούλου.

Διακοπές χωρίς… υποχρεώσεις

Φρίντα Κωνσταντοπούλου,
παιδοψυχίατρος - οικογενειακή
ψυχοθεραπεύτρια



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)
Ευχάριστη και απολαυστική θα είναι η
μέρα σας, με ευκαιρίες να βελτιώσετε
την ερωτική σας ζωή και γενικότερα τις
σχέσεις σας. Τα οικονομικά σας, βέβαια,
θα σας προβληματίσουν και μάλλον σε
αυτό τον τομέα θα είστε αρκετά απρόσε-
κτοι και παρορμητικοί. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Το οικογενειακό σας περιβάλλον θα σας
στηρίξει, ή θα βρείτε τον τρόπο να ηρεμή-
σουν οι καταστάσεις, ύστερα από ένα μα-
κρύ και έντονο διάστημα με ταραχές. Κα-
λά νέα θα υπάρξουν στα επαγγελματικά
σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η επικοινωνία σας γίνεται ευχάριστη, αλ-
λά και πολύ ουσιαστική. Μέσα από νέες
συμφωνίες θα βρείτε τη συμπαράσταση
από τους άλλους, που θα σας οδηγήσει
στους στόχους σας. Η σημερινή παραφω-
νία είναι ότι δεν πρέπει να αγνοείτε τους
«εχθρούς», που πάντα βρίσκουν έναν
τρόπο να χαλάνε την ησυχία σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα παρουσιαστούν σήμερα πολλές ευ-
καιρίες, ώστε να κερδίσετε μέσα από
σωστές οικονομικές κινήσεις, αλλά
και μέσα από τις σχέσεις σας. Βέβαια,
παραμονεύει ένα τοξικό πρόσωπο,
που θέλει να σας χαλάσει την όμορφη
διάθεση που έχετε.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου η μέ-
ρα σας θα είναι ηλιόλουστη και πάρα
πολύ τυχερή. Βέβαια, εσείς του δεύτε-
ρου και τρίτου δεκαημέρου θα πρέπει
να έχετε υπομονή σε καταστάσεις επαγ-
γελματικές και προσωπικές.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ευχάριστα γεγονότα, επαγγελματικά
και οικονομικά. Παρασκηνιακές κινή-
σεις θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε
έδαφος σε υποθέσεις σας, που έχουν
σαν κύριο στόχο το κέρδος ή μια ση-
μαντική αγορά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ευνοϊκά γεγονότα θα συμβούν σε εσάς του
πρώτου δεκαημέρου, ενώ φιλικά πρόσωπα
θα βοηθήσουν να εκπληρώσετε τους στό-
χους σας. Ένα περίεργο γεγονός για εσάς
του δεύτερου δεκαημέρου θα σας αποσυν-
τονίσει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Επαγγελματική επιτυχία περιμένει εσάς του
πρώτου δεκαημέρου, ιδίως αν συμφωνεί
και το προσωπικό σας ωροσκόπιο. Όσοι
ανήκετε στο δεύτερο και το τρίτο δεκαήμε-
ρο θα πρέπει να έχετε υπομονή απέναντι
στις παράλογες διαθέσεις των άλλων.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια πολύ ευνοϊκή μέρα για εσάς, όπου θα
παρουσιαστούν ευκαιρίες σε προσωπικό
επίπεδο, νέες γνωριμίες και συμφωνίες
που θα σας σπρώξουν στην επιτυχία. Βέ-
βαια, μια μικρή αδιαθεσία ίσως αλλάξει
για λίγο τα σχέδιά σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους του πρώτου δε-
καημέρου θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις
στα οικονομικά και τα οικογενειακά σας
θέματα. Επίσης θα νιώσετε ότι σταδιακά
φτιάχνουν οι σχέσεις σας με ένα πρόσωπο
που σας χώριζαν εγωιστικοί λόγοι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα έχετε τη χαρά να απολαύσετε
έναν όμορφο περίπατο, μια συνάντηση με
αγαπημένο σας πρόσωπο, όπως επίσης
και μια επαγγελματική συμφωνία. Για
εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, η μέρα
θα φέρει κάποια οικογενειακή κρίση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οικονομικές και επαγγελματικές ευκαι-
ρίες θα επεκτείνουν τα όνειρά σας. Είναι
μια μέρα χαράς, αλλά και προβληματι-
σμών, εφόσον το περιβάλλον σας δημι-
ουργεί το τελευταίο διάστημα δυσκολίες
στη συνεννόηση. 
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HΑφροδίτη σχηματίζει σήμερα τρίγωνο με τον Δία,
μια πολύ ευνοϊκή όψη, όπου οι σχέσεις
ανανεώνονται και τα οικονομικά έχουν πολύ καλή
εξέλιξη, αν μάλιστα ανήκετε στα ζώδια της

Φωτιάς, του πρώτου δεκαημέρου. Βέβαια, δεν τοποθετώ τις
μέρες σε καλές και δύσκολες, γιατί απλώς διανύουμε
περιόδους αλυσιδωτών πλανητικών επιρροών και φρόνιμο
είναι να μη βλέπουμε το καλό και το άσχημο μεμονωμένα.
Οι μέρες μας έχουν χαρακτήρα και επιρροές από πολλές
ενέργειες, όπως οι σεληνιακές θέσεις, οι εκλείψεις, οι
αλλαγές των πλανητών από ζώδιο σε ζώδιο κ.ά. 



Ε
πιστροφή στο 2019, τη χρονιά-ρεκόρ
για τον ελληνικό τουρισμό, αναμένει η
κυβέρνηση ευελπιστώντας να προσθέ-
σει νέα έσοδα στη διαπιστωμένη υπέρ-

βαση εσόδων ύψους 5 δισ. ευρώ. Είναι γεγονός
ότι οι εξελίξεις στον τουρισμό ξεπέρασαν τις
προσδοκίες της κυβέρνησης, η οποία υπολογίζει
ότι οι εισπράξεις από τον τουρισμό θα ξεπερά-
σουν τα 18 δισ. ευρώ.

Οι παράγοντες που ενίσχυσαν τον τουρισμό
μας είναι πολλοί. Συνέβαλαν σημαντικά η αποκα-
τάσταση διεθνώς του ονόματος της χώρας, η ενί-
σχυση του επαγγελματισμού των ασχολουμένων
με τον τουρισμό, η σύνδεση του ήλιου και της θά-
λασσας με την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρο-
νομία και γενικά την παράδοση της χώρας, η ενί-
σχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού κ.ά.
Όλα αυτά προσέλκυσαν τουρίστες υψηλού επιπέ-
δου, πολιτικούς, τηλεοπτικούς σταρ και celebri-
ties, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει... μόδα.

Είναι γεγονός ότι έχει βοηθήσει αρκετά και η
ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, καθώς οι Αμερι-
κανοί τουρίστες χρειάζονται πλέον λιγότερο συ-
νάλλαγμα για να απολαύσουν καλύτερες υπηρε-
σίες. Γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρουν πλέον
οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από περισσότερο
επαγγελματισμό, γεγονός βέβαια που αναδει-
κνύει τις μεμονωμένες περιπτώσεις αισχροκέρ-
δειας που βλέπουμε στα ΜΜΕ. Επίσης, η Αθήνα
έχει γίνει πλέον προορισμός για τους τουρίστες
και όχι ένας απλός ενδιάμεσος σταθμός για μετά-
βαση σε άλλη περιοχή.

Όλα αυτά συμβάλλουν στο να επιχειρήσει η
χώρα μας το επόμενο βήμα, καθώς πλέον ζητού-

μενο είναι η εξάπλωση του τουρισμού σε όλη την
Ελλάδα και για 12 μήνες τον χρόνο. Για να επι-
τευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει:

Πρώτον, να αξιοποιήσουμε τις καλές σχέσεις
με την Κίνα, καθώς το 10% της κινεζικής νομεν-
κλατούρας αντιστοιχεί σε άνω των 100 εκατομμυ-
ρίων τουρίστες και βέβαια το αντίστοιχο πρέπει
να γίνει και με την Ινδία. Το πλεονέκτημα και στις
δύο περιπτώσεις είναι ότι οι συγκεκριμένοι του-
ρίστες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην επίσκε-
ψη μνημείων πολιτισμού παρά στην επίσκεψη
των παραλιών.

Δεύτερον, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την
τάση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στις χώ-
ρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης να ξε-
χειμωνιάσουν στον Νότο. Η ενεργειακή κρίση
δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ευρώπη. Πολλοί
είναι εκείνοι που είδαν θετικά την αντίστοιχη
προτροπή της γερμανικής λαϊκής εφημερίδας
«Bild» να έλθουν οι συνταξιούχοι σε χώρες όπως
η Ελλάδα, όπου τον χειμώνα η θερμοκρασία είναι
διπλάσια από εκείνη της Γερμανίας, για να ξεχει-
μωνιάσουν. Ήδη αυτό γίνεται στην Ισπανία, η
οποία προσφέρει προγράμματα για Βορειοευρω-
παίους σε ειδικές τιμές για να περάσουν τον χει-
μώνα τους.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο κ. Κικίλιας βρί-
σκεται σε επαφή με την TUI, την Corendon και
άλλους ευρωπαϊκούς τουριστικούς κολοσσούς
προκειμένου να αξιολογήσουν τη δυνατότητα να
διαμορφωθούν ανταγωνιστικά «πακέτα» για έναν
ή παραπάνω μήνες, κυρίως σε περιοχές όπως η
Κρήτη και η Ρόδος. Δεν είναι τυχαία η επιλογή
αυτών των δύο περιοχών, καθώς εκτός από ήπιο

κλίμα τον χειμώνα διαθέτουν ικανές υποδομές
υγείας, οι οποίες ωστόσο στην περίπτωση εξέλι-
ξης ενός τέτοιου προγράμματος θα πρέπει να ενι-
σχυθούν ακόμη περισσότερο. Παράλληλα, οι
συγκεκριμένες περιοχές διαθέτουν πολιτισμική
δράση ολόκληρο τον χρόνο, γεγονός που δεν
ισχύει για τα μικρά νησιά.

Στην περίπτωση διαμόρφωσης τουριστικών
πακέτων για Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους,
θα πρέπει ίσως οι επαφές του κ. Κικίλια να συνο-
δευτούν με ανάλογες του κ. Χατζηδάκη, καθώς
πολλοί ευρωπαϊκοί ασφαλιστικοί οργανισμοί
πληρώνουν σοβαρά ποσά στους ασφαλισμένους
τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλη-
μα έλλειψης της βιταμίνης D που προσλαμβάνε-
ται με την έκθεση στον ήλιο. Επέκταση αυτών των
προγραμμάτων θα είχε θετικά αποτελέσματα για
όλες τις πλευρές.

Τρίτον, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για
ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού, μια μορ-
φή τουρισμού στην οποία η Ελλάδα υστερεί, κα-
θώς είναι 10η στην Ευρώπη και 17η παγκοσμίως.
Μπορούμε να προσελκύσουμε το συγκεκριμένο
είδος τουρισμού, αρκεί να κάνουμε τις κατάλλη-
λες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε, σε
κάποιον που θα έλθει για ένα συνέδριο στην Αθή-
να, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ή σε κάποιο με-
γάλο νησί έχουμε να δείξουμε πολλά περισσότε-
ρα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία
της χώρας μας. Έχει προοπτικές και από τη στιγ-
μή που η Ελλάδα δεν υστερεί πλέον σε υποδομές
τώρα είναι η ώρα για να πετύχουμε τον στόχο για
τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Τουρίστες υψηλού
επιπέδου,
πολιτικοί,
τηλεοπτικοί σταρ
και celebrities
έκαναν την
Ελλάδα... μόδα

Η ενεργειακή κρίση «κλειδί» 
για 12μηνο τουρισμό


