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Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ

Tο «φάντασμα» του 2007 επέστρεψε πάνω από τη χώρα
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Τα δύσκολα είναι μπροστά»



Τ
ουρκική προκλητικότητα, παράνομη μετανά-
στευση, κορονοϊός, καύσωνας, πυρκαγιές, χα-
λαζοπτώσεις. Πόσα ακόμη να αντέξουμε; Και

όλα αυτά μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μιας οικονο-
μικής κρίσης που μας ταλάνισε τόσα χρόνια αλλά και
της κλιματικής αλλαγής που θα μας βασανίσει προ-
φανώς τα επόμενα. Δεν μας σώζει ούτε η εθνική ψυ-
χανάλυση. Εκεί που πιστεύαμε πως επιτέλους μπο-
ρούμε να σηκώσουμε κεφάλι, πρέπει πάλι να σηκώ-
σουμε μανίκια.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όλο και θα αυξάνον-
ται και συνεχώς θα εντείνονται. Παρατεταμένες ξη-
ρασίες, ερημοποίηση, εκτεταμένες πυρκαγιές,
εκρήξεις ηφαιστείων, λιώσιμο των πάγων, αύξηση
της θερμοκρασίας των ωκεανών και γενικότερα του

πλανήτη, ατμοσφαιρική ρύπανση, φονικές πλημμύ-
ρες και κατολισθήσεις, σφοδρές καταιγίδες και ισχυ-
ροί τυφώνες ταλανίζουν τον κόσμο μας. Οι επιστήμο-
νες εγκαίρως είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύ-
νου. Δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση και τα οικονομι-
κά συμφέροντα δεν διαθέτουν ακοή, αλλά δεν έχουν
και ψυχικές επιπτώσεις. Η κλιματική καταστροφή
από την ανθρώπινη απληστία μεγαλεπήβολων συμ-
φερόντων συνεχίζεται παγκοσμίως και καλούμαστε
εμείς, οι απλοί άνθρωποι, να διαχειριστούμε όλη αυ-
τή την τραγική κατάσταση.

Δεν υπάρχουν οικολόγοι και μη, είμαστε όλοι άν-
θρωποι που αν δεν κάνουμε κάτι, ο καθένας μας, όσο
μικρό και αν είναι αυτό, δεν έχουμε μέλλον. Απαι-
τούνται δράσεις. Δεν υπάρχουν ταμπέλες «οικολό-

γος» ή όχι. Αναγκαστικά πρέπει όλοι με τη συμπερι-
φορά μας να συνδράμουμε στη διάσωση του πλανή-
τη, να σώσουμε τη ζωή μας, να διαψευστούν αυτές οι
εικόνες καταστροφής, ερήμωσης και εξαθλίωσης
του ανθρώπινου είδους που προβάλλονται σε ταινίες
φαντασίας.

Σώζουμε τα δάση, σώζουμε τις θάλασσες, σώζουμε
την πανίδα και τη χλωρίδα, προσέχουμε τους πόρους,
ξεχνάμε το πλαστικό, ανακυκλώνουμε τα πάντα και
βάζουμε φρένο στον υπερκαταναλωτισμό. Δεν κοιτά-
με το σπίτι του διπλανού μας που καίγεται, αφού δεν
κινδυνεύει το δικό μας. Προσπαθούμε να το σβήσου-
με γιατί η φωτιά θα φθάσει και σε εμάς. Καταβάλλου-
με όλοι προσπάθειες τώρα και όχι όταν σημάνει ο τε-
λικός συναγερμός. Τότε θα είναι αργά για όλους μας!
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Πλανήτης Γη: Ο μεγάλος ασθενής



Δ
ραματικό μήνυμα εγρήγορσης για
τις επόμενες ώρες και τις ημέρες
έστειλε χθες το βράδυ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, με έκτακτη δήλωσή

του και αφότου είχε προηγηθεί ενημέρωσή
του επιτόπου στη Βαρυμπόμπη και στο Τατόι,
μετά την επιστροφή του από την Ηλεία. Σε
αυτήν την ενημέρωση, κατά πληροφορίες
της «Political», ο κ. Μητσοτάκης έγινε κοινω-
νός από τους αρμοδίους ότι η εικόνα στο μέ-
τωπο της Αττικής είναι εξαιρετικά δυσχερής
και δύσκολα ελέγξιμη. 

«Δυστυχώς, τα δύσκολα είναι ακόμα
μπροστά μας και η νύχτα είναι απειλητική.
Αύριο (σ.σ.: σήμερα) περιμένουμε ισχυρούς
δυτικούς ανέμους σε πολλές περιοχές της
πατρίδας μας. Μιλάμε για συνθήκες πρωτό-
γνωρες, καθώς έχουν προηγηθεί πολλές μέ-
ρες έντονου καύσωνα, που έχει μετατρέψει
ολόκληρη τη χώρα σε πυριτιδαποθήκη», είπε
ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είχε κρούσει από
χθες το μεσημέρι καμπανάκι για την κατά-
σταση που θα επικρατήσει τη σημερινή μέρα,
για την οποία η πρόβλεψη για τους ανέμους
είναι εξαιρετικά ανησυχητική. 

«Με την Πολιτική Προστασία έχουμε κατα-
στρώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τοποθε-

τώντας έξι περιφέρειες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Αττικής, σε κατάσταση κόκκι-
νου συναγερμού. Σας ζητώ να περιορίσετε
τις άσκοπες μετακινήσεις και να είστε εξαι-
ρετικά προσεκτικοί. Αν δοθεί εντολή εκκέ-
νωσης από κάποια περιοχή, σας παρακαλώ
να συμμορφωθείτε. Τα σπίτια ξαναχτίζονται
και τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν, αλλά η αν-
θρώπινη ζωή δεν αναπληρώνεται», είπε ο κ.
Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς τους πο-
λίτες, προκειμένου να μη θρηνήσουμε θύμα-
τα από τις τεράστιες πυρκαγιές. 

«Η προτεραιότητά μας είναι πάντα η προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής. Ακολουθεί η
προφύλαξη των περιουσιών, του φυσικού
περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδο-
μών. Δυστυχώς, στις συνθήκες αυτές, η
ταυτόχρονη επίτευξη όλων αυτών των στό-
χων είναι απλώς ανέφικτη», υπογράμμισε ο
κ. Μητσοτάκης, καταδεικνύοντας πόσο σύν-
θετη είναι η κατάσταση που καλείται να δια-

χειριστεί η Πολιτεία. Διεμήνυσε, δε, ότι η
Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες
και θα τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες αποζη-
μίωσης. 

Κριτική και αυτοκριτική
Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, ξεκαθάρι-

σε ότι η Πολιτεία δεν θα αποσείσει τις ευθύ-
νες της, αλλά η ώρα της κριτικής και της αυ-
τοκριτικής θα έρθει μετά την ώρα της μάχης. 

«Σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση, πρέπει
να είμαστε όλοι ενωμένοι. Κράτος, Αυτοδιοί-
κηση, εθελοντές, πολίτες - όλοι μαζί πρέπει
να δώσουμε τη μάχη. Θα υπάρξουν χρόνος
και για κριτική και για αυτοκριτική. Αλλά όχι
τώρα». 

Όρθωσε, παράλληλα, τείχος προστασίας
στους άνδρες και στις γυναίκες του Πυρο-
σβεστικού Σώματος που δίνουν τη μάχη. «Ο
κρατικός μηχανισμός και ειδικά οι γυναίκες
και οι άνδρες της Πυροσβεστικής έχουν κα-
ταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οφεί-
λουμε να τους δείξουμε έμπρακτα την ευ-
γνωμοσύνη μας, αναγνωρίζοντας ότι μερικές
φορές τούς ζητάμε να κάνουν πράγματα που
απλώς ξεπερνούν τις δυνάμεις τους», τόνισε
ο πρωθυπουργός. 

Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, διεμήνυσε
ότι οι εκτάσεις που κάηκαν θα κηρυχθούν
άμεσα αναδασωτέες. «Έχουμε χρέος να θω-
ρακίσουμε την πατρίδα μας απέναντι στην
πραγματικότητα της Κλιματικής Αλλαγής.
Δεν ψάχνω ούτε για άλλοθι ούτε για δικαιο-
λογίες.

Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προ-
όδου στην οργάνωση του κράτους, αλλά αυτά
δεν αρκούν, όταν έχεις απέναντί σου ένα φυ-
σικό φαινόμενο τέτοιας έκτασης», υπογράμ-
μισε ο πρωθυπουργός. 

Τέλος, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου, που θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα 9
Αυγούστου, απαγορεύονται σε ολόκληρη τη
χώρα η μετακίνηση, η διέλευση ή η παραμο-
νή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές
Natura και άλση. Ταυτόχρονα, για το ίδιο
χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δρα-
στηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκα-
λέσει πυρκαγιά, όπως., π.χ., οξυγονοκόλλη-
ση ή καύση εύφλεκτης ύλης. Για κάθε παρά-
βαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώ-
σεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση
πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη
πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Άλλο ρεπορτάζ για τις φωτιές 11-13
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Μητσοτάκης: 
«Τα δύσκολα 
είναι μπροστά»



Τ
ο σκηνικό που εξελίσσεται στη χώ-
ρα μοιάζει σαν να πρόκειται για την
τέλεια καταιγίδα. Ήταν αναμενόμε-
νο, όπως έχει γράψει τις προηγού-

μενες μέρες η «Political», ότι το σκηνικό θα
ήταν εξ ορισμού δεδομένο λόγω του καύ-
σωνα αλλά και της εξ αυτού ξηρασίας, η
οποία,συνδυαστικάμεταμελτέμια τωνεπό-
μενων ημερών, θέτει την Πολιτεία σε κατά-
σταση κόκκινου συναγερμού για αρκετό
διάστημα.

Οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα, όμως,
παραπέμπουν ευθέως στο καλοκαίρι του
2007, το δυσκολότερο καλοκαίρι με όρους
πυρόσβεσης. Το καλοκαίρι που κάηκε ο
Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας, το Ντράφι
της Πεντέλης και, βεβαίως, η Ηλεία, με τον
τραγικό απολογισμό των δεκάδων νεκρών
και τραυματιών αλλά και της ισοπέδωσης,
πρακτικά, μιας ολόκληρης περιοχής.

Αυτήν τη φορά η κατάσταση είναι ακόμα
πιοσύνθετηγιαένανβασικόλόγο: το2007 οι
πυρκαγιές ήταν πολλές, πλην όμως τα μεγά-
λα μέτωπα ήταν μεμονωμένα, με αποτέλε-
σμα το Πυροσβεστικό Σώμα να μπορεί να
αναπτύσσει τις μέγιστες δυνατές δυνάμεις.
Αυτήν τη φορά η αντιπυρική περίοδος εξε-
λισσόταν με μια σχετική ομαλότητα έως τον
Αύγουστο και πλέον τα πύρινα μέτωπα είναι
ταυτόχρονα, ογκώδη και χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης ώστε να μην επεκταθούν.
Αυτό σημαίνει μεγάλη πολυδιάσπαση δυνά-
μεων, ειδικά των εναέριων μέσων που κά-
νουν και τη διαφορά στην αντιμετώπιση των
μετώπων.

Αυτό που επίσης δεν λένε επισήμως ακό-
μη οι Αρχές, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί,
είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει
ισχυρή η υπόνοια του εμπρησμού. Αυτό
φαίνεται ότι είναι ως έναν βαθμό η αιτία της
μεγάλης πυρκαγιάς στην Ηλεία, που έφτασε
έως και τα όρια του Αρχαιολογικού Χώρου
της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς οι εστίες ξε-
πήδησαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε μια
νοητή ευθεία γραμμή που το μέτωπο ενο-
ποιήθηκε σχετικά εύκολα. Παράλληλα και η
νέα χθεσινή αναζωπύρωση στα Βασιλικά
Κτήματα δημιουργεί υπόνοιες, ενώ ο Κώ-
στας Σκρέκας και ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδουν
διαρρήδην ότι η μεγάλη πυρκαγιά της Δευ-
τέρας στη Βαρυμπόμπη προκλήθηκε από
καλώδιο υψηλής τάσης, αν και η έρευνα εί-

ναι ακόμη σε εξέλιξη από το Ανακριτικό της
Πυροσβεστικής.

Τούτων δοθέντων, η κυβέρνηση καλείται
να αντιμετωπίσει μια ακόμη μεγάλη κρίση,
του βεληνεκούς εκείνων που αντιμετωπίζει
από τον Μάρτιο του 2020. Και αυτό γιατί,
όπως έχει γράψει η «Political», και οι επό-
μενες μέρες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες,
με δεδομένη την ξηρασία που έχει προκλη-
θεί από τον καύσωνα και τους αέρηδες που
πολλαπλασιάζονται. Εξ ου και οι συσκέψεις
που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν
σχεδόν «πολεμικό» χαρακτήρα.

Το φάντασμα του 2007 εεπέστρεψε

Μητσοτάκης: «Ακόμη πιο δύσκολη μέρα»
«Περιμένουμε μια ακόμη πιο δύσκολη μέρα, καθώς εκτιμούμε ότι θα έχουμε
ενισχυμένους ανέμους. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις Ελληνίδες και όλους
τους Έλληνες ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό». Αυτή την προειδοποίηση
εξέφρασε για τη σημερινή μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες το
μεσημέρι, αμέσως μετά τις πρώτες συσκέψεις στο Μαξίμου, αναχώρησε για
τις πληγείσες περιοχές στην Ηλεία.
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στους πολίτες που έχουν χάσει
τις περιουσίες τους και εκφράζουν οργή. «Καταλαβαίνω απόλυτα το θυμό,
την οργή και την αγανάκτηση πολιτών που έχουν δει τις περιουσίες τους να
καταστρέφονται. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε περισσότερα
εναέρια μέσα κατά κεφαλήν από οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι αδύνατον τα
μέσα αυτά να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε όλα τα σημεία της χώρας.
Και η κατανομή γίνεται πάντα με ορθολογικά κριτήρια, ακολουθώντας τις
επιταγές του κεντρικού συντονιστικού της Πυροσβεστικής», υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός.
Εξήρε, παράλληλα, τη σημασία των άμεσων εκκενώσεων, προκειμένου να
προστατευθούν ζωές και τόνισε ότι, όταν έρθει σύντομα η ώρα, η Πολιτεία θα
σταθεί δίπλα στους πολίτες που επλήγησαν. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε
αναλυτικά στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας για τη μάχη που έγινε για τη
διάσωση του αρχαιολογικού χώρου.

Το πύρινο σκηνικό
παραπέμπει σε εκείνο
το τραγικό καλοκαίρι -
Ισχυρές υπόνοιες για
περιπτώσεις εμπρησμού

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Μ
ε όλα τα διαθέσιμα μέσα ρί-
χνονται στη μάχη κατά των
πυρκαγιών οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις μετά την ενεργοποί-

ηση του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών που αποφασίστη-
κε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό
τον πρωθυπουργό. Η στρατιωτική ηγεσία
έθεσε σε απόλυτη ετοιμότητα όλες τις
στρατιωτικές μονάδες της χώρας ώστε να
αντιμετωπιστούν τα πύρινα μέτωπα που
καίνε τη χώρα και να αποτραπεί το ξέ-
σπασμα νέων πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο
των Ενόπλων Δυνάμεων, που παρουσία-
σαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ενεργοποι-
ούνται άμεσα οι δυνάμεις και των τριών
κλάδων (Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό)
ώστε να συνδράμουν με ανθρώπινο δυ-
ναμικό και μέσα τις προσπάθειες της Πυ-
ροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Και οι Ένοπλες Δυνάμεις
Μάχη με τις φλόγες δίνουν από την

πρώτη στιγμή 500 στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στα μέ-
τωπα της Αττικής, της Εύβοιας και της
Ηλείας. Η τεράστια κινητοποίηση του
Στρατού περιλαμβάνει ακόμη 63 τροχο-
φόρα οχήματα και 4 ερπυστριοφόρα του
Μηχανικού αλλά και 39 αεροσκάφη και
ελικόπτερα που ως από μηχανής θεός
επιχειρούν με στοχευμένες ρίψεις νερού
τόσο κοντά σε οικισμούς και χωριά όσο
και σε επικίνδυνες χαράδρες, όπου παρα-
μένουν ενεργές δεκάδες εστίες φωτιάς.

Στα μέτωπα της λίμνης Ευβοίας και της
Βαρυμπόμπης έχουν αναπτυχθεί 100
άτομα των εξειδικευμένων τμημάτων
«Δευκαλίωνα», ενώ τέσσερα ερπυστριο-
φόρα μηχανήματα του Μηχανικού βρί-
σκονται στη Βαρυμπόμπη για τη διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών. Στην Αττική έχουν
αναπτυχθεί ακόμη 45 εποχούμενες περί-
πολοι για τον εντοπισμό αναζωπυρώσεων
με κυλιόμενες βάρδιες όλο το 24ωρο.
Εποχούμενα τμήματα με μικτό προσωπι-
κό των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελλη-
νικής Αστυνομίας βρίσκονται και στην
Αρχαία Ολυμπία, συνδράμοντας το έργο
της Πολιτικής Προστασίας στην εκκένω-
ση των περιοχών που κινδυνεύουν από

τις φωτιές, ενώ 50 στρατιώτες συμμετέ-
χουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην
Ηλεία.

Με εντολές του Νίκου Παναγιωτόπου-
λου και του στρατηγού Φλώρου, αξιωμα-
τικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνερ-
γασία με την Πυροσβεστική και την Αστυ-
νομία, αναλαμβάνουν τον συντονισμό των
δυνάμεων, πεζοπόρων και εποχούμενων,
που επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα και
τις πληγείσες περιοχές. Ακόμη, τηρείται
ετοιμότητα στις μονάδες όλης της επι-
κράτειας για την παροχή βοήθειας και
συνδρομής στους πυρόπληκτους, είτε
πρόκειται για εκκενώσεις περιοχών είτε
για τη φιλοξενία πολιτών.

Διπλασιασμός στις περιπολίες
Για όλο τον Αύγουστο αποφασίστηκε ο

διπλασιασμός των περιπόλων πυρασφά-
λειας, που θα ξεπεράσουν τις 300 στις πε-
ριοχές που έχουν πληγεί, καθώς και όπου
υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης
πυρκαγιάς. Το ειδικό επιχειρησιακό σχέ-
διο προβλέπει ότι σε καθημερινή βάση
ιπτάμενα μέσα αλλά και μη επανδρωμένα
αεροσκάφη θα πετούν πάνω από ολόκλη-
ρη την Επικράτεια, επιτηρώντας για εκδή-
λωση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, ενερ-
γοποιείται και το σχέδιο «Ξενοκράτης»,
που προβλέπει ότι σε κάθε σχηματισμό θα
τηρείται ομάδα επιφυλακής 50 ατόμων με
εξάρτυση και κατάλληλα μέσα ώστε να
διατεθεί όπου και όταν κριθεί απαραίτητο.
Στη μάχη μπαίνει και το Πολεμικό Ναυτι-
κό που θα παρέχει ειδικά μέσα ώστε να
συνδράμει τις προσπάθειες του Λιμενι-
κού Σώματος για την απομάκρυνση πολι-
τών διά θαλάσσης από περιοχές όπου
υπάρχουν ενεργά μέτωπα.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα πα-
ρούσες στα δύσκολα. Έτσι και τώρα συν-
δράμουν το σύνολο της κρατικής μηχα-
νής που έχει ενεργοποιηθεί στον δύσκο-
λο αγώνα που έχουμε μπροστά μας»,
ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος. «Εύχομαι να μη
χρειαστεί και πέραν της πρόληψης να εμ-
πλακούμε και αλλού, είμαστε όμως καθ’
όλα έτοιμοι να το κάνουμε με προσωπικό
και μέσα», τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Φλώρος.
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Και ο Στρατός
στη μάχη με 
τις πυρκαγιές

Ενεργοποιούνται άμεσα 
οι δυνάμεις και των τριών
κλάδων με επίγειες 
και εναέριες περιπολίες 
και με drones...

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σ
τα πύρινα μέτωπα της Βόρειας
Εύβοιας βρέθηκε χθες ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης
Τσίπρας, συνοδευόμενος από τον

βουλευτή Ευβοίας και αναπληρωτή τομε-
άρχη Εσωτερικών Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

«Η χώρα βιώνει μια τεράστια καταστρο-
φή, οικολογική καταστροφή. Αλλά οι δε-
κάδες χιλιάδες άνθρωποι των οποίων η
περιουσία απειλείται βιώνουν ένα δράμα
και πρέπει να είμαστε δίπλα τους με κάθε
τρόπο», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τις
Ροβιές της Βόρειας Εύβοιας. Υπογράμμι-
σε επιπλέον ότι πρέπει να ειπωθεί τούτη
την ώρα η αλήθεια: «Δεν είμαστε μπροστά
απλώς στο φαινόμενο της κλιματικής αλ-
λαγής, είμαστε μπροστά στο φαινόμενο
μιας ραγδαίας κλιματικής κρίσης. Και αν
πριν από τρία χρόνια αιφνιδιαστήκαμε,
σήμερα δεν υπάρχει δικαιολογία αιφνι-
διασμού».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ενί-
σχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης,
άμεση εξαγγελία αποζημιώσεων για
όσους έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες
τους και κήρυξη των καμένων εκτάσεων
ως αναδασωτέων, ώστε, όπως είπε, να μη
δούμε εκεί που υπήρχαν δάση να ξεφυ-
τρώνουν σύντομα επενδύσεις real estate:
«Ο μόνος τρόπος για να κόψουμε την όρε-
ξη ορισμένων που εποφθαλμιούν τα δάση
μας είναι να είναι απόλυτη και σαφής η
Πολιτεία σε ό,τι αφορά την ταχύτατη νομο-
θετική της παρέμβαση».

«Ας μην ωραιοποιούμε
την κατάσταση»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να

ωραιοποιείται η κατάσταση. «Να μην προ-
σπαθούμε να φτιασιδώσουμε την εικόνα,
η οποία είναι πάρα πολύ αρνητική», τόνισε
σημειώνοντας πως «η κρατική μηχανή
δεν λειτούργησε υποδειγματικά, όπως
δεν λειτούργησε υποδειγματικά και πα-
λαιότερα».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι
«οφείλουμε να ανασχεδιάσουμε τον τρόπο

λειτουργίας της για να αντιμετωπίσει ένα
φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς από εδώ
και στο εξής θα είναι σύνηθες», καθώς «οι
ειδικοί μιλούν για ακραία καιρικά φαινό-
μενα που θα επικρατούν». «Με σχεδόν
άπνοια είχαμε πύρινα μέτωπα σε ολόκλη-
ρη τη χώρα», πρόσθεσε και σημείωσε πως
αναρωτιέται «με τρόμο» τι θα γινόταν αν
φυσούσαν άνεμοι έως 8 Μποφόρ.

Ο Αλέξης Τσίπρας
επισκέφθηκε περιοχές
της Βόρειας Εύβοιας που
επλήγησαν από τις φωτιές
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Επίσημη ενημέρωση για τις πυρκαγιές ζητά η Γεννηματά
Τα πολλαπλά μέτωπα των πυρκαγιών συνεχίζουν να επι-

σκέπτονται κορυφαία στελέχη του ΚΙΝ.ΑΛ. Χθες η πρό-
εδρος, συνοδευόμενη από τον πρώην πρωθυπουργό Γιώρ-
γο Παπανδρέου, έκανε αυτοψία στην πυρόπληκτη περιοχή
της Ζήριας στην Αχαΐα και μετά συζήτησε με τον δήμαρχο
για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή στο δημαρ-
χείο Αιγιαλείας. Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. μετά την εικόνα
που αποκόμισε από τα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας και της
Βαρυμπόμπης επικοινώνησε με τον αρχηγό της Πυροσβε-
στικής και ζήτησε πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση των
όλων πυρκαγιών στη χώρα.

Παράλληλα, κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον
γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βασίλη Κεγκέ-

ρογλου, τον βουλευτή Βοιωτίας Γιώργο Μουλκιώτη, τον
γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Γρηγόρη Σκια-
δόπουλο και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και επικε-
φαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Πατρίδα μας η Στε-
ρεά» Κατερίνα Μπατζελή επισκέφτηκε τη Βόρεια Εύβοια.
Συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Λίμνης και ενημερώθηκε
για την πυρκαγιά στην περιοχή. Στη συνέχεια βρέθηκαν στο
μέτωπο της πυρκαγιάς στις Κεχριές, όπου και ενημερώθη-
καν από τον εθνικό διοικητή Πολιτικής Προστασίας Θεοδό-
σιο Δημακογιάννη, καθώς και από τον επιχειρησιακό συν-
τονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας, υποστράτηγο Κ.
Παχίδη, για τα κρίσιμα μέτωπα και ειδικά για την ανάγκη

αναχαίτισης της φωτιάς στη γραμμή Σκεπαστή - Αμέλαντες.

Επίθεση στην κυβέρνηση από Κεγκέρογλου
Ο Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε ότι «οι πυροσβέστες, οι

αστυνομικοί, οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι στην Πολιτική
Προστασία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνουν υπεράν-
θρωπη αλλά και άνιση προσπάθεια με τις πύρινες φλόγες,
αφού το επιτελικό κράτος έχει καταρρεύσει και τα σχέδια
είναι ανεφάρμοστα. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού και συ-
νεννόησης σε εκείνους που εμπλέκονται στην αντιμετώπι-
ση της πυρκαγιάς. Δυστυχώς και ενώ η μεγάλη καταστροφή
στην Εύβοια είναι σε εξέλιξη, το αίτημα για ενίσχυση στην
κατάσβεση με εναέρια μέσα δεν έχει ικανοποιηθεί».

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός «Ζούμε μια

ραγδαία
κλιματική
κρίση»



Ε
ίναι απίστευτος ο άνθρωπος! Με το νταηλίκι
του, τις ύβρεις και τις απειλές νομίζει ότι μπο-
ρεί να επιβάλει τη γνώμη του. Δεν είναι λίγες

οι φορές που έχει εμπλακεί σε επεισόδια στα social
media και τώρα απειλεί μια γυναίκα που επωνύμως
τόλμησε να του παραθέσει στοιχεία, για να διαψεύσει
τα λεγόμενά του. Όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι
πρόκειται για τον συνήθη ύποπτο: Τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη, ο οποίος κάπνιζε δημόσια σε συνέντευξη
Τύπου, απείλησε δημοσιογράφο που κάλυπτε το
υγειονομικό ρεπορτάζ ότι θα τον θάψει στα τρία μέ-
τρα, πούλησε μαγκιά σε γυναίκες δημοσιογράφους
στην Κρήτη με το γνωστό «όλοι σας και μόνος μου»
και παροτρύνει τον κόσμο να μην εμβολιασθεί. Την
περίοδο της αυστηρής καραντίνας έκανε τραπέζι σπί-
τι του χωρίς τήρηση κανενός κανόνα, κυκλοφορεί
στους διαδρόμους της Βουλής χωρίς να φοράει μά-
σκα, αν και ανεμβολίαστος. Και ο κατάλογος της ασύ-
δοτης συμπεριφοράς του δεν έχει τέλος...
Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν, όταν χρήστρια του Face-
book τόλμησε να απαντήσει σε ανάρτησή του, έγινε
έξαλλος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χθες, με το γνωστό
αγενές στυλάκι του, βγήκε να βρίσει τον υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο
Χαρδαλιά, αμφισβητώντας τα στοιχεία του για τους
ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή της Βαρυμ-
πόμπης την ώρα της πυρκαγιάς, ισχυριζόμενος ότι
δεν φύσαγε καθόλου, από 1-3 Μποφόρ και καθυβρί-
ζοντας και τον πρωθυπουργό. Χρήστρια του Facebo-
ok τού πόσταρε επίσημο έγγραφο του Μετεωρολογι-
κού Σταθμού Τατοΐου, με το οποίο του επεσήμανε με
καυστικό τρόπο ότι έπνεαν 6 Μποφόρ. «Τι λες, βρε
ηλίθιο τρολ;», ήταν η απρεπέστατη απάντηση στην κυ-
ρία «που τόλμησε»! Και δεν φθάνει μόνον αυτό, αλλά
την εκφοβίζει ότι θα της αποστείλει εξώδικο. Η ευαι-
σθησία του για την ισότητα των φύλων και τα ίσα δι-
καιώματα φαίνεται ότι εξαντλείται στον όρο «γυναι-
κοκτονίες».
Να τον χαίρονται στον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στη Γραμμα-
τεία Ισότητας του κόμματος, η οποία με το παραμικρό
εκδίδει ανακοίνωση, αλλά ποτέ δεν έχει καυτηριάσει
την απρεπή συμπεριφορά του προς γυναίκες.

Τα εύσημα στον αρχηγό
Ο Α/ΓΕΕΘΑ
Κωνσταντίνος
Φλώρος είναι
αυτήν την περίοδο
στην πρώτη
γραμμή του
μετώπου κόντρα
στις πυρκαγιές και
χθες παρουσίασε
όλο το

επιχειρησιακό σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων
για την περαιτέρω εμπλοκή τους στην
επιτήρηση και την πρόληψη της εκδήλωσης
πυρκαγιών. Μαθαίνω, πάντως, ότι και σε κάτι
άλλο τα πήγε καλά ο αρχηγός: Στην
αναμόρφωση των ΚΑΑΥ, των θερινών
παραθεριστηρίων των αποστράτων των
Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχει φροντίσει
ιδιαίτερα, με προσωπική εποπτεία. Άλλωστε,
και ο ίδιος παραθερίζει στο θέρετρο του Αγίου
Ανδρέα, όσο του το επιτρέπουν τα καθήκοντά
του. Αν μη τι άλλο, τα καλά να λέγονται, γιατί
είναι ο πρώτος αρχηγός εδώ και χρόνια που
επέδειξε διάθεση μέριμνας και για τους

αποστράτους αλλά και τους εν
ενεργεία στρατιωτικούς, που

θέλουν να κάνουν
οικογενειακά διακοπές
ποιοτικές και οικονομικές. 

Πολιτική με... γαλλικά
Προκάλεσε… συγκίνηση σε αρκετούς ένας
κύριος εκτός εαυτού που εμφανίστηκε στη
δημόσια τηλεόραση και άρχισε να βρίζει τον
Κυριάκο Μητσοτάκη με τη φράση «Μητσοτάκη
γ@μι@εσαι», που εκπορεύεται από το βάθος
του… υπονόμου. Τον συγκεκριμένο, πάντως,
τον έψαξαν. Και τι διαπίστωσαν; Ότι είναι
οργανωμένο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και
συγκεκριμένα στην Τοπική Οργάνωση του
Μαντουδίου. Ο κ. Τσιτσίγκος, παράλληλα, είναι
φανατικός θαυμαστής του Παύλου Πολάκη
αλλά και θιασώτης άλλων στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται πως, χωρίς να φέρει
ευθύνη η Κουμουνδούρου για την περίπτωσή
του, ότι διόλου αυθόρμητη ήταν η διαμαρτυρία
του απευθείας στον αέρα της Δημόσιας
Τηλεόρασης. 
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Νέες ύβρεις 
και νταηλίκια από
τον Πολάκη…

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες
Με το μέτωπο της
φωτιάς στη
Βαρυμπόμπη να έχει
τεθεί υπό έλεγχο,
άμεση είναι η
κινητοποίηση των
κρατικών μηχανισμών,
προκειμένου να
ξεκινήσει άμεσα η

αποκατάσταση των ζημιών. Δεν είναι μόνο οι
αποζημιώσεις, λοιπόν, που δρομολογούνται με fast
track διαδικασίες, αλλά και η διαδικασία της
καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να τρέξει η
αποκατάσταση. Εξ ου και τα κλιμάκια του
υπουργείου Υποδομών βγήκαν από χθες στον δρόμο,
με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Γιώργο
Καράγιαννη να κάνει και τη σχετική ανάρτηση. 

«Βραχυκύκλωμα» από το
τηλεφώνημα υπουργού 
Είναι γνωστός ο έρωτας του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής για το Κτήμα ΦΙΞ, που βρίσκεται εντός των
διοικητικών του ορίων… Όλες οι δημοτικές Αρχές
ήθελαν να το αποκτήσουν. Η παρούσα δημοτική
Αρχή, υπό τον Νίκο Μπάμπαλο, έχει ταχθεί «υπέρ
της απαλλοτρίωσης του χώρου με χρήματα του
δήμου, δανειοδότηση κ.τ.λ.». Όμως, εντελώς
απρόσμενα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και
ενώ ο δήμος έχει δρομολογήσει τη διαδικασία
απόκτησης με δανειοδότηση για αγορά, κατατέθηκαν
πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης
Αδώνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος, αναφερόμενος στη
Βουλή για έργα στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και
ειδικά για το Κτήμα Φιξ, δήλωσε ότι «είναι σε
επικοινωνία με το υπουργείο Πολιτισμού, για να
δοθεί λύση παραχώρησης στο Κτήμα ΦΙΞ».
Αυτόματα, στο άκουσμα των «δηλώσεων-θέσεων»
του υπουργού Ανάπτυξης, οι σύμβουλοι της
δημοτικής πλειοψηφίας άρχισαν να «τσιμπιούνται»,
διερωτώμενοι τι τάχα να συμβαίνει. 
Ο δήμαρχος ζητάει δάνειο να αγοράσει, όταν το
κράτος χαρίζει; Όμως, παρά την ενόχλησή του, ο
δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος αντέδρασε ψύχραιμα
και, όπως είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, «μέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απόκτησης του
Κτήματος Φιξ από τον δήμο, αν έρθει το κράτος και
δεσμευτεί ότι θα καταβάλει τα χρήματα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την απόκτηση
του κτήματος, η διαδικασία της δανειοδότησης θα
σταματήσει». Πάντως, ο γρίφος λύνεται άνετα για
όσους γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Παπαδημητρίου,
επικεφαλής μίας από τις δύο δημοτικές παρατάξεις
που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία (η άλλη έχει
επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Παντελή
Βλασόπουλο) είναι στενός πολιτικός φίλος του
υπουργού Ανάπτυξης Αδώνιδος Γεωργιάδη…

Γ.ΣΠ.Π.

Μαθαίνω ότι σιγά - σιγά και με εξαίρεση τους υπουρ-
γούς και τα στελέχη που είναι στην αιχμή της αντιμε-
τώπισης των πυρκαγιών, τα υπόλοιπα κυβερνητικά
στελέχη κλείνουν εκκρεμότητες και σήμερα ή αύριο
αναχωρούν από τα γραφεία τους. Κάποιοι θα πάνε σε
νησιά, οι περισσότεροι δηλαδή, ενώ αρκετοί θα βρε-
θούν και στις εκλογικές τους περιφέρειες (όσοι
έχουν) για τα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου. Η
κεντρική γραμμή, πάντως, είναι να μην προκαλούν και
να μην ανεβάζουν φωτογραφίες που μπορεί να γυρί-
σουν μπούμερανγκ, την ώρα που η χώρα καίγεται.

Γ.Ε. 
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Βασίλη 
Γιόγιακα

Βουλευτής 
Θεσπρωτίας της Ν.Δ.,
καρδιολόγος

Ο
ι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία και
την Εύβοια ξύπνησαν τις εφιαλτικές μνή-
μες του 2007. Κατά τραγική σύμπτωση, αυ-

τές οι δύο περιοχές είχαν πληγεί και τότε. Το κό-
στος ήταν πολύ βαρύτερο με δεκάδες νεκρούς και
σχεδόν ολική καταστροφή των περιοχών που χτυ-
πήθηκαν από τις φλόγες. Και τότε, όπως και τώρα,
είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για εμπρησμούς.
Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν…

Τότε θυμίζω ότι είχε γίνει ένας τηλεμαραθώνιος,
στον οποίο δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας
είχαν προσφέρει τον οβολό τους -μαζί με εταιρεί-
ες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα- με απο-
τέλεσμα να συγκεντρωθεί το πολύ σημαντικό ποσό
των 208 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα χρήματα (Ελλήνων
που δόθηκαν ΜΟΝΟ για την ανοικοδόμηση της
Ηλείας και της Εύβοιας) η κυβέρνηση Κώστα Κα-
ραμανλή δημιούργησε το Ταμείο Μολυβιάτη, που
πήρε το όνομά του από τον βετεράνο διπλωμάτη
και εξ απορρήτων του εθνάρχη Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή κύριο Πέτρο Μολυβιάτη, ο οποίος τέθηκε
επικεφαλής του.

Τα στελέχη του Ταμείου Μολυβιάτη τότε έκαναν
μια εξαιρετική δουλειά: σχεδίασαν τη διάθεση των

208 εκατ. ευρώ όχι μόνο για την αντικατάσταση
των κατεστραμμένων περιουσιών αλλά και για τον
αληθινό εκσυγχρονισμό των δύο πληγεισών πε-
ριοχών. Χωριό - χωριό, περιοχή - περιοχή, δρόμο -
δρόμο, το Ταμείο Μολυβιάτη προέβλεπε αποκατα-
στάσεις ζημιών αλλά και ασφαλτοστρώσεις, επέ-
κταση δικτύων, βελτιώσεις υποδομών, κοντολογίς
μια νέα αρχή για την Ηλεία και την Εύβοια, μετα-
τρέποντας έτσι την καταστροφή και την έμπρακτη
αλληλεγγύη των δωρητών σε μια νέα αρχή για τις
δύο άτυχες περιοχές.

Αυτό, όμως, που πέτυχαν το φιλότιμο και η αλ-
ληλεγγύη του Έλληνα, με τον συγκλονιστικό τηλε-
μαραθώνιο όπου μαζεύτηκαν τα 208 εκατ. το κατέ-
στρεψε η πολιτική μικροψυχία και ανικανότητα.
Αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 η κυβέρνηση
του Γιώργου Παπανδρέου υπεξαίρεσε -αυτός είναι
ο σωστός όρος, υπεξαίρεσε, έκλεψε!- τα χρήματα
που οι Έλληνες πολίτες είχαν δώσει για συγκεκρι-
μένο σκοπό και κατήργησε το Ταμείο Μολυβιάτη.
Δεν έκανε, όμως, μόνο αυτό. Προχώρησε και σε
μια προσβλητική ενέργεια προς τον λαό της Ηλεί-
ας: από τα 208 εκατ. «χάρισε» το ένα στην Ηλεία
(λες κι ήταν δικά του) ως «δώρο» στην επίσκεψη

που έκανε ως πρωθυπουργός στην περιοχή, όταν
οι κλακαδόροι του τον χειροκροτούσαν και τον
αποθέωναν. Ο ίδιος πολιτικός δεν ντράπηκε χθες
να σταθεί δίπλα στη Φώφη Γεννηματά και να κου-
νάει του δάχτυλο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο
πολιτικός που υπεξαίρεσε τα χρήματα από το
υστέρημα των Ελλήνων, τα οποία δόθηκαν ΜΟΝΟ
για την αποκατάσταση των ζημιών σε Ηλεία και
Εύβοια.

Η μοίρα τα έφερε έτσι που και φέτος κάηκαν η
Ηλεία και η Εύβοια. Λιγότερο από το 2007, αλλά
κάηκαν. Είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει εδώ και τώρα
στην ανασύσταση του Ταμείου Μολυβιάτη. Ο πρω-
θυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών είναι σε
θέση, πιστεύω, να εξοικονομήσουν τα 200 εκατ.
που υπεξαίρεσε ο Γιώργος Παπανδρέου, να ανα-
συστήσουν το Ταμείο Μολυβιάτη, να επιφέρουν
στον τότε σχεδιασμό τις απαραίτητες αλλαγές και
να αποδώσουν στους Ηλείους και τους Ευβοιώτες
αυτό που τους προσέφεραν το 2007 οι υπόλοιποι
Έλληνες, αλλά μια ανίκανη και μικρόψυχη πολιτι-
κή ηγεσία τούς το στέρησε. Αυτό σημαίνει σήμερα
«μετατρέπω την κρίση σε ευκαιρία».

Ω
ς γιατρός καρδιολόγος καλούμαι συχνά να
απαντήσω αν τα εμβόλια είναι ασφαλή, αν
κάποιος πρέπει να εμβολιαστεί τώρα ή να το

αναβάλει για αργότερα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση
εξηγώ ότι η επικινδυνότητα του κορονοϊού έθεσε
τη διεθνή κοινότητα σε μια πρωτοφανή κινητοποί-
ηση, χάρη στην οποία η παραγωγή και οι δοκιμές
των εμβολίων επιταχύνθηκαν χωρίς συμβιβα-
σμούς στην ασφάλειά τους. Επενδύθηκαν τεράστια
ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη και επιστρατεύτηκαν
κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα τους διεθνώς.
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες δήλωσαν αμέσως συμ-
μετοχή στις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια, όταν
στα συνηθισμένα εμβόλια χρειάζεται να περάσει
ένας και ενάμισης χρόνος για να μαζευτεί ο απαι-
τούμενος αριθμός εθελοντών! Τα εμβόλια δοκιμά-
στηκαν σε πολύ περισσότερους συμμετέχοντες
από ό,τι τα εμβόλια για άλλες σοβαρές ασθένειες.
Λόγω της διασποράς της Covid-19 ήταν πολύ πιο
γρήγορο να παρατηρηθεί η αποτελεσματικότητα
των εμβολίων, ενώ ο ιός μεταλλάσσεται. Οι φαρμα-
κευτικές εταιρείες επένδυσαν έγκαιρα σε γραμμές
παραγωγής ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή κα-
θυστέρηση μεταξύ της ολοκλήρωσης των δοκιμών,
της αδειοδότησης και της κυκλοφορίας. Υπενθυμί-
ζω ότι, όπως συμβαίνει με τα φάρμακα, έτσι και τα
συγκεκριμένα εμβόλια μπορεί να έχουν παρενέρ-
γειες που, ωστόσο, διαρκούν 1 με 2 μέρες, ενώ οι

σοβαρές παρενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες
(σπανιότερες από τον κίνδυνο τροχαίου δυστυχή-
ματος ή καρδιακού επεισοδίου!). Μολαταύτα, ακό-
μη και όταν ορισμένα επιχειρήματα για την ασφά-
λεια των εμβολίων γίνονται κατανοητά, αρκετοί συ-
νομιλητές μου εξακολουθούν να θεωρούν το ρίσκο
από τον εμβολιασμό πιο υψηλό από το ρίσκο από
την ασθένεια Covid-19. Ένας από τους λόγους που
θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό είναι ότι αγνοούν ή πα-
ραβλέπουν ότι τα συμπτώματα της Covid-19, ακόμα
και σε περιπτώσεις που είναι ήπιας μορφής, μπο-
ρεί να επιμένουν για μήνες μετά την αρχική ανάρ-
ρωση, προκαλώντας βλάβες στους πνεύμονες,
στην καρδιά και στον εγκέφαλο, που μπορεί να
οδηγήσουν σε χρόνια προβλήματα υγείας.

Επιστήμονες του περίφημου ακαδημαϊκού ιατρι-

κού κέντρου Mayo Clinic αναφέρουν ότι απεικονι-
στικές εξετάσεις μήνες μετά την ανάρρωση από την
Covid-19 έχουν δείξει βλάβη διαρκείας στον καρ-
διακό μυ -ακόμη και σε πρώην ασθενείς με ήπια
συμπτώματα- που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακού
επεισοδίου και άλλων καρδιαγγειακών επιπλοκών
στο μέλλον. Ο τύπος της πνευμονίας που σχετίζεται
με την Covid-19 μπορεί να προκαλέσει μακροχρό-
νια βλάβη στις κυψελίδες των πνευμόνων, οδηγών-
τας σε μακροχρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
Ακόμη και στα νεότερα άτομα η Covid-19 ενδέχεται
να προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψία,
ενώ αυξάνει τον μελλοντικό κίνδυνο εκδήλωσης
των ασθενειών Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ. Επίσης,
έχει παρατηρηθεί η ανάπτυξη σοβαρών φλεγμο-
νών σε διάφορα όργανα και ιστούς.

Με λίγα λόγια, η Covid-19 δεν είναι απλώς μια
υπόθεση «περάστε - νοσήστε - τελειώσατε», όταν
βεβαίως δεν είναι θανατηφόρα. Μπορεί να έχει και
μακροχρόνιες επιπτώσεις που προκαλούν ανήκε-
στη βλάβη στην υγεία, πολλές από τις οποίες ακόμη
ερευνώνται. Η πιθανότητα αυτή θα έπρεπε να
ακούγεται συχνότερα στη δημόσια συζήτηση για
τον εμβολιασμό και να λαμβάνεται υπόψη στο δί-
λημμα «να κάνω το εμβόλιο ή όχι». Γιατί από μόνη
της κάνει το ρίσκο του μη εμβολιασμού ασύγκριτα
μεγαλύτερο από τις όποιες -επιστημονικά αστήρι-
κτες- επιφυλάξεις για την ασφάλεια των εμβολίων.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της Covid-19 
αυξάνουν το ρίσκο του μη εμβολιασμού

Ανασύσταση ΤΩΡΑ του Ταμείου Μολυβιάτη

του

Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες στη μετα-
Covid εποχή, σε συνδυασμό με τα σύνθετα προβλή-
ματα που έχουν ανακύψει αλλά και τις πολλαπλές
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται,
ωθεί τις επιχειρήσεις στην επιδίωξη μιας επιχειρη-
σιακής αναδιοργάνωσης. Η επιχειρησιακή αναδιορ-
γάνωση μπορεί να ακούγεται πολλές φορές ως μια
εύκολη επιχειρησιακή και λειτουργική διαδικασία,
αλλά στην πράξη, στην εφαρμογή, αποδεικνύεται
μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. 

Ποια, όμως, είναι τα μικρά και μεγάλα μυστικά για
μια επιτυχημένη αναδιοργάνωση: 

1. Κατ’ αρχάς να την ξεκινήσετε: Πάντοτε «η αρχή
είναι το ήμισυ του παντός». Τίποτα δεν μπορεί να
προχωρήσει σε μια εταιρεία, αν οι μέτοχοι και η δι-
οίκηση δεν πιστέψουν στο εγχείρημα, στην αλλαγή,
στη μετάβαση, στην προσαρμογή, στο νέο. 

2. Να επιδεικνύετε πάντα ψυχραιμία και να σκέ-
φτεστε πάντα θετικά: Η κακή κατάσταση στην οποία
περιήλθε η εταιρεία επηρεάζει αρνητικά και εσάς
και τους συνεργάτες σας, αλλά δεν μπορεί να κρίνει
από μόνη της το μέλλον σας, την επιβίωσή σας, αυτή
εξαρτάται κυρίως από εσάς και τις ενέργειές σας.

3. Να κοιτάτε/κινείστε πάντα προς τα εμπρός: Η
αδράνεια πάντα θα σας σκοτώνει, το παρελθόν απο-
τελεί μια ακόμα ανάμνηση. Διοχετεύστε όλη σας την
ενέργεια στο παρόν και στο μέλλον της εταιρείας,
μην αναλώνεστε σε στείρα αυτοκριτική.

4. Εκτιμήστε με ακρίβεια και χωρίς συναισθηματι-
σμούς τη σημερινή κατάσταση-θέση της εταιρείας:
Εκτιμήστε με πλήρη σύνεση την κατάσταση, θέστε
νέους στόχους, βάλτε νέες προτεραιότητες, προ-
σπαθήστε σε νέες αγορές, επικεντρωθείτε σε αυτά
που κάνετε καλυτέρα και εξασφαλίσετε τη μελλοντι-

κή βιωσιμότητα και προοπτική σας.
5. Η έλλειψη ικανών χρηματοροών είναι συνήθως

το μεγάλο πρόβλημα: Εξετάστε προσεκτικά τις επι-
λογές και λύσεις που μπορεί να έχετε και θέστε
προτεραιότητες για την ικανοποίηση των ταμειακών
αναγκών που προκύπτουν για αυτά τα διαστήματα
για την εξυπηρέτηση δανείων, φόρων, προσωπικού,
προμηθευτών κ.ά. 

6. Κερδίστε χρόνο: Το απόλυτο ζητούμενο σε αυ-
τήν τη χρονική στιγμή για εσάς είναι ο χρόνος. Πρέ-
πει με κάθε τρόπο να κερδίζετε χρόνο, ο χρόνος εί-
ναι για εσάς ταυτόχρονα και σύμμαχος και εχθρός.

7. Το κράτος δεν μπορεί και δεν το επιθυμεί να εί-
ναι ο μόνιμος χορηγός σας: Λάβετε ως δεδομένο σε
κάθε συλλογισμό σας ότι το κράτος -όπου και όταν
χρειάζεται ή απαιτείται- τείνει χείρα βοήθειας, αλλά
πάντα πυροσβεστικά και για μικρό διάστημα.

8. Αξιοποιήστε κάθε εργαλείο/δυνατότητα/λύση
που θα μπορούσε να σας δώσει μια νέα προοπτική:
Εξετάστε άμεσα τη δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊ-
κά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, νέων
συνεργασιών, νέων σχημάτων, νέων πηγών κεφα-
λαίου, διεύρυνσης μετοχικής βάσης, ρυθμίσεων,
δεύτερης ευκαιρίας κ.ά.

9. Κάθε προσπάθεια εύρεσης εξωτερικής χρημα-
τοδότησης δημιουργεί ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα σας
στερεί και πολύτιμο χρόνο: Όλες οι ενέργειες και οι
λύσεις θα πρέπει να διερευνούνται, αλλά θα πρέπει
να είναι εφικτές εντός των χρονικών ορίων που ρεα-
λιστικά σας δίδονται. Το αποτέλεσμα μετράει και όχι
οι συζητήσεις ή οι διερευνήσεις. 

10. Κάθε αναδιοργάνωση αφήνει πίσω της και θύ-
ματα και ζημιές: Αποφασίστε ποια είναι τα σημαντι-
κά πράγματα/στοιχεία για εσάς και ποια θα μπορού-

σαν να αφεθούν πίσω ή να αλλάξουν χέρια.
11. Κάνετε μια ειλικρινή καταγραφή των δυνατών

και αδύνατων σημείων της επιχείρησής σας, καθώς
και των ευκαιριών και απειλών που δημιουργήθη-
καν ή θα δημιουργηθούν στο εσωτερικό ή εξωτερι-
κό σας περιβάλλον: Η ανάλυση γίνεται πάντα κάτω
από τις σημερινές συνθήκες, αλλά πρέπει αντικατο-
πτρίζει για εσάς το αύριο/το μέλλον. 

12. Δημιουργήστε άμεσα μια κλειστή ομάδα δια-
χείρισης κρίσης: Αποτελούμενη από έναν επικεφα-
λής συντονιστή (CRO), ένα νομικό γραφείο (εξειδι-
κευμένο σε διαδικασίες εξυγίανσης), μια οικονομι-
κή ομάδα (εξειδικευμένη σε business plan, χρημα-
τοοικονομικές ροές, reporting κ.ά.) και δίπλα σε αυ-
τούς βάλτε τα πολύ στενά στελέχη σας. 

13. Δεσμευτείτε ότι θα προσπαθήσετε για το κα-
λύτερο: Η επόμενη μέρα απαιτεί ειλικρίνεια, καθαρό
σχέδιο, σύμπνοια και αλληλοϋποστήριξη. Η εταιρική
σας δέσμευση προς όλους θα πρέπει να είναι η εξής:
«Θα ήμαστε πάντα δίπλα σας, παλεύουμε μαζί για τη
διασφάλιση του μέλλοντός μας». 

14. Δημιουργήστε και διαπραγματευτείτε ένα νέο
status: Που θα αφορά στους προμηθευτές, στους
πιστωτές, στους πελάτες και στους εργαζομένους
σας κάτω από το πρίσμα της νέας κατάστασης. Η
αποδοχή και οι συντονισμένες προσπάθειες και οι
θυσίες όλων θα κρίνουν το αποτέλεσμα και την επό-
μενη μέρα.

15. Ο βασικός μέτοχος ή πραγματική διοίκηση σε
αυτήν τη μάχη πρέπει να είναι πάντα εκεί στην πρώτη
γραμμή και να δίνει το παράδειγμα: Σε τέτοιες έκτακτες
περιπτώσεις οι εταιρείες χρειάζονται ηγέτη και όχι δια-
χειριστή και αυτό τον ρόλο πρέπει να τον πάρει/σηκώ-
σει ο επιχειρηματίας/βασικός μέτοχος/διοίκηση.

Βασικές αρχές για μια επιτυχημένη εταιρική αναδιοργάνωση

Μ
ερικοί έρωτες αξίζουν τον κόπο, ακόμη
και αν διαρκούν μόνο ένα καλοκαίρι. Ο
έρωτας φέρνει πάντα χαρά και αξίζει ο

καθένας να τον νιώσει στη ζωή του. Τα καλοκαιρι-
νά ειδύλλια δίνουν εμπειρία και μερικές φορές
λειτουργούν ως δοκιμασία για ό,τι μπορεί να ακο-
λουθήσει.

Σύμφωνα με έρευνες, ο έρωτας είναι πάντα πιο
ελκυστικός το καλοκαίρι. Αν και μπορεί να μην το
καταλαβαίνετε, όταν απαλλαγείτε από τους συνή-
θεις περιορισμούς της ρουτίνας, του άγχους και
των δεσμεύσεων είστε πιο ανοιχτοί και δεκτικοί
σε νέες εμπειρίες.

Τα συναισθήματά αυτή την εποχή είναι σε πλή-
ρη άνθηση και η καρδιά αισθάνεται πιο πρόθυμη
να συνδεθεί με τους άλλους. 

Όταν έρχεται το καλοκαίρι, το μυαλό θέλει μόνο
δύο πράγματα: να αποσυνδεθείτε από τις ανησυ-
χίες σας και να μη σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί

τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Στην πραγματι-
κότητα, σχεδόν χωρίς να το καταλάβετε, αρχίζετε
να εφαρμόζετε στην πράξη την εξαιρετική διαδι-
κασία της απλής εστίασης στο «εδώ και τώρα».

Νευροχημεία
Ένας χαλαρός εγκέφαλος είναι ένας ευτυχι-

σμένος εγκέφαλος. Αυτό σημαίνει ότι απελευθε-
ρώνετε περισσότερες ενδορφίνες, σεροτονίνη
και ντοπαμίνη. Το είδος της νευροχημείας που
σας καλεί να συνδεθείτε με άλλους. Επομένως, οι
σχέσεις τείνουν να ρέουν πιο αυθόρμητα το καλο-
καίρι, μια εποχή που από μόνη της προσανατολί-
ζεται περισσότερο προς τη χαλάρωση.

Κρατάει άραγε ο καλοκαιρινός έρωτας;
Υπάρχουν κάποια καλοκαίρια που τα ζεις σαν

να μην υπάρχει παρελθόν ή μέλλον, παρά μόνο το
παρόν που ξεχειλίζει από συναισθήματα, μαγεία
και έντονα συναισθήματα. Δεν υπάρχει καμία

ανησυχία, μόνο η ευχαρίστηση να βιώνεις το εδώ
και τώρα με την καλοκαιρινή σου αγάπη. Ωστόσο,
αυτή η τέλεια ισορροπία τελειώνει μόλις τελει-
ώσει το καλοκαίρι.

Το μαγικό ξόρκι σπάει όταν πρέπει να επιστρέ-
ψετε στις συνήθεις δεσμεύσεις σας. Πιθανότατα
πρέπει να πάτε σπίτι και να τερματίσετε μια σχέση
που κατά κάποιον τρόπο είχε ημερομηνία λήξης
από την αρχή.  Δεν τελειώνουν, ωστόσο, όλοι οι
καλοκαιρινοί έρωτες. Στην πραγματικότητα, πολ-
λοί καλοκαιρινοί έρωτες έχουν αίσιο τέλος.

Κάποιοι ξεκινούν με αυτό τον αυθόρμητο και
χαλαρό τρόπο και διαρκούν για δεκαετίες. Από
την άλλη πλευρά, ορισμένοι μπορεί να διαρκέ-
σουν μόνο το καλοκαίρι, αλλά θα τους θυμούνται
για πάντα. Για αυτό τον λόγο μην αρνηθείτε στον
εαυτό σας την ευκαιρία. Γιατί το να είσαι ερω-
τευμένος με κάποιον, όσο σύντομο και αν είναι,
αξίζει.

Διαρκούν οι καλοκαιρινοί έρωτες;

της

Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki



Για σκέψου
Τη σκηνοθεσία της επίσκεψης Ερντογάν στα Κατεχόμενα είχε αναλά-
βει προσωπικά ο παραγωγός του ελληνικού «Survivor» και συνεργά-
της του ΣΚΑΪ, ο οποίος διατηρεί στενές οικογενειακές σχέσεις με τον
Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να δώσει και μια γεύση
από ριάλιτι, οργανώνοντας ποδοσφαιρικό αγώνα Διασήμων εναντίον
Πολιτικών.

Στις καλένδες 
Στα ύψη αναμένεται να είναι τα
κρούσματα τον Αύγουστο, ενώ
οι επιστήμονες εκτιμούν ότι
τον Οκτώβριο, αν δεν
πετύχουμε το τείχος ανοσίας
από τον εμβολιασμό, η
πανδημία έπειτα από μια
κάμψη θα επανεμφανιστεί.
Στην Κουμουνδούρου η
εσωκομματική αντιπολίτευση
αρχίζει ήδη και ανησυχεί
μήπως ο Αλέξης Τσίπρας
εκμεταλλευτεί την κατάσταση
και δεν πραγματοποιήσει το
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ελάχιστα μεγαλύτερος κίνδυνος
Ο δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης είναι γιατρός με μετα-

πτυχιακό τίτλο στην Επιδημιολογία και διδακτορικό

στην Περιβαλλοντική και Επαγγελματική Υγεία του Πα-

νεπιστημίου Χάρβαρντ. 

Ο κ. Σωτηριάδης έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην

Κύπρο κατά των αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό,

κάτι που φυσικά δεν είναι μεμπτό. Ωστόσο, ο ίδιος έχει

υποστηρίξει πολλές φορές ότι ο κίνδυνος από τον

Covid-19 είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από εκείνον της

γρίπης.

Ας φύγει πρώτος
«Να πει ο Τσίπρας με ποιους θα κυβερνήσει. Ο

ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώσει με το παρελθόν του

και να εμφανιστούν νέα πρόσωπα. Χρειάζεται να

κάνει τις αναγκαίες κινήσεις, διότι το κενό και τη

διαφορά από την κυβερνητική φθορά που δεί-

χνουν όλες οι μετρήσεις θα τα καλύψει κάποιο

άλλο κόμμα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου. Άρα αποστρατεύεται

και ο ίδιος γιατί έρχεται από το… πολύ παρελθόν.

Τ
α κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας
να προωθήσει σημαντικές επενδύσεις αλλά και

να ολοκληρώσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να αλ-
λάξει το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας της.

Το σχέδιο που ετοίμασε η κυβέρνηση υπηρετεί σε
μεγάλο βαθμό αυτό τον στόχο. Είναι ένα σχέδιο που
κατευθύνει στοχευμένα πόρους εστιάζοντας σε συγ-
κεκριμένους κλάδους και έργα, σε αντίθεση με την

εμπειρία προηγούμενων πλαισίων στήριξης, όπου ο
προσανατολισμός ήταν να δοθούν λίγοι πόροι σε
πολλά και διάσπαρτα έργα ώστε να μείνουν όλοι ευ-
χαριστημένοι. Αυτή η λογική είχε ενδεχομένως πολι-
τικά οφέλη, αλλά το αναπτυξιακό αποτέλεσμα εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων ήταν απογοητευτικό. Το Σχέ-
διο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ξεκάθαρη
στόχευση και υπηρετεί ένα συγκεκριμένο αναπτυ-
ξιακό όραμα.
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Μ
ετά την πρόσφατη παρουσία Ερντογάν

στα Κατεχόμενα, από την πλευρά της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας ακολουθείται η

οδός της διπλωματίας μέσα από τη χρήση των γνω-

στών διαύλων: του ΟΗΕ, της Ε.Ε., των διμερών

επαφών με το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε.

και των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη θα κάνει

συνεχώς επίκληση στα σχετικά ψηφίσματα του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (550 της 11ης

Μαΐου 1984 και 789 της 25ης Νοεμβρίου 1992),

ωστόσο είναι απολύτως δεδομένο ότι αυτό ελάχι-

στα ενδιαφέρει μια κυβέρνηση που έχει εισβάλει

παράνομα σε δύο χώρες (Συρία και Ιράκ), διατηρεί

μισθοφόρους και στρατό σε τουλάχιστον άλλες

δύο (Λιβύη και Αζερμπαϊτζάν) και έχει γενικότερα

αποδυθεί σε έναν μαραθώνιο αναθεωρητισμού

ανά την Ανατολική Μεσόγειο.

Μαζί με τις ανακοινώσεις για τα Βαρώσια ο Ερντο-

γάν επανάφερε και τη λύση των δύο κρατών στο

τραπέζι. Η τουρκική πλευρά ανοίγει τα Βαρώσια

παρέχοντας τη δυνατότητα επιστροφής περιου-

σιών στους Ελληνοκύπριους που θα αποφασίσουν

να επιστρέψουν στην Αμμόχωστο υπό τουρκοκυ-

πριακή διοίκηση. Δεν θα πρέπει να θεωρείται δε-

δομένο ότι δεν θα εκδηλωθεί ελληνοκυπριακό εν-

διαφέρον. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο αποζη-

μιώσεων είναι δικαστήριο της κατοχικής δύναμης,

το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Με αυτό τον τρόπο η Άγκυρα επιθυμεί να επιτύχει

μια μορφή αναγνώρισης του ψευδοκράτους από

τους ίδιους τους Κύπριους, εφόσον υπάρξουν πο-

λίτες που θα θελήσουν να προσφύγουν στις επι-

τροπές αποζημιώσεων και άρα να δεχτούν να τε-

θούν υπό τους νόμους του ψευδοκράτους.

Η στόχευση του Ερντογάν είναι να καταστήσει την

Τουρκία μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με πα-

ραπομπές στην άλλοτε Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι προεδρικές εκλογές

είναι προγραμματισμένες για το 2023, ο Ερντογάν

θέλει να δείξει στην τουρκική κοινωνία, η οποία

βλέπει τα εισοδήματά της να μειώνονται διαρκώς,

ότι υλοποιεί το στρατηγικό του αφήγημα ότι «η

Τουρκία μεγαλώνει». Θα δούμε στο τέλος πού θα

καταλήξει ο σχεδιασμός του. Μέχρι τώρα απομο-

νώνεται συνεχώς...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ο κατήφορος 
Ερντογάν

anetnews24@gmail.com 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και οι προσδοκίες 



Δ
έσμη δέκα σημαντικότατων μέ-
τρων για τη στήριξη των πυρο-
παθών ανακοίνωσε η κυβέρνη-
ση έπειτα από ευρεία σύσκεψη

των συναρμόδιων υπουργών σε συνεργα-
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

ΠΠιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικο-
νομικών ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

1Αναστολή φορολογικών υποχρεώσε-
ων. Στις περιοχές που κηρύσσονται σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντι-
μετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών που προκύ-
πτουν από την πυρκαγιά θα ανασταλεί η
πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμέ-
νων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών
υποχρεώσεων τόσο για τις επιχειρήσεις
όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήτ-
τονται για έξι μήνες.

2Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες
των νοικοκυριών και για οικοσκευή.

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικο-
κυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με
τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με
την καταγραφή των ζημιών μέσω του
υπουργείου Εσωτερικών από έκτακτη
χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικο-
νομικών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο
Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την κατα-
βολή αποζημιώσεων, που είναι (α) οικο-
νομική ενίσχυση ποσού 600 ευρώ σε κάθε
νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοι-
κία του για την κάλυψη των πρώτων αναγ-
κών του, (β) εκτός αυτού του ποσού, οι οι-
κογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι
πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600
ευρώ, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση
600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικο-
γένειες για κάθε μέλος τους που είναι
άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική
ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά
νοικοκυριό για την επισκευή ή την αντικα-
τάσταση οικοσκευής της κύριας πληγεί-
σας οικίας, και (ε) οικονομική ενίσχυση
4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν ανα-
πηρία από τραυματισμό στη φυσική κατα-
στροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις

πληγέντων από φυσικές καταστροφές εί-
ναι ακατάσχετες.

3Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα για την

αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγ-
καταστάσεων εντός της οριοθετημένης πε-
ριοχής. Η στεγαστική συνδρομή, η οποία
αποτελείται από 80% δωρεάν κρατική αρω-
γή και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση
του ελληνικού Δημοσίου, χορηγείται στους
ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων με σκο-
πό την αποκατάστασή τους (επισκευή ή
ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλάβες που
παρουσιάζουν). Η χρηματοδότηση του εν
λόγω μέτρου προέρχεται από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων.

4Επιχορήγηση επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πυρκαγιά. Το

υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για
την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν
πληγεί από θεομηνίες, σε συνεργασία με
την περιφέρεια, η οποία και συστήνει σχε-
τικές επιτροπές που προχωρούν στην
εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση.
Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της
εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζη-
μιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανο-
λογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπο-
ρεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της
επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσ-
σονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται
να δοθούν και οι σχετικές προκαταβολές.

5Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Τα κτίσμα-
τα μετά του αναλογούντος σε αυτά οι-

κοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιο-
χές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς
και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς κα-
ταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές
που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, μπο-
ρούν να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του
έτους εντός του οποίου επήλθε η κατα-
στροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον
χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο
δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπό-

χρεο σε φόρο του έτους αυτού. 

6Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγ-
καστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, για

τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς
και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται
το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται για
έξι μήνες η διενέργεια κάθε πράξης αναγ-
καστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακί-
νητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων
των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστο-
λή καταλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια
πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβο-
λών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το
χρονικό διάστημα του εξαμήνου αναστέλ-
λονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε
εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής
εκτέλεσης.

7Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών
εισφορών. Σε συνεργασία με το

υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και σε συνέχεια της σχετικής Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης
που θα εκδοθεί, δίνεται η δυνατότητα έν-
ταξης σε διαδικασία ρύθμισης και αναστο-
λής ασφαλιστικών εισφορών στις πληττό-
μενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός
των περιοχών και θα οριοθετηθούν ως
πληττόμενες από την πυρκαγιά. Ειδικότε-
ρα, προβλέπονται (α) κεφαλαιοποίηση των
καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προ-
ηγούμενου της φυσικής καταστροφής μή-
να ασφαλιστικών εισφορών (μετά των
προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων), (β) αναστολή
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών για έξι μήνες, αρχής γενομένης
από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη

η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό
κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή
άλλων προσαυξήσεων) και (γ) δοσοποίηση
των οφειλομένων μετά το εξάμηνο σε 12-
24 μηνιαίες δόσεις.

8Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.
Με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Μεταφορών και Υποδομών δύναται,
σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγει-
σών περιοχών, να δοθεί επιδότηση ενοι-
κίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δα-
πανών προσωρινής στέγασης των μόνι-
μων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων
επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

9Φιλοξενία των πυρόπληκτων σε ξενο-
δοχειακές μονάδες. Προβλέπεται αρ-

χική χρηματοδότηση 300.000 ευρώ και
προχωρά άμεσα η μίσθωση δωματίων σε
ξενοδοχεία. 

10Στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ, ο
οποίος, σε συνέχεια και της έκτα-

κτης χρηματοδότησης από το υπουργείο
Οικονομικών, θα στηρίξει τους αγρότες, η
παραγωγή των οποίων επλήγη από τις
πυρκαγιές.

Δίνονται αποζημιώσεις,
δωρεάν κρατική αρωγή και
άτοκα δάνεια - «Παγώνουν»
φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις,
ΕΝΦΙΑ και πλειστηριασμοί

Τα 10 μέτρα
στήριξης των
πυρόπληκτων
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Α
νεξέλεγκτες διαστάσεις πήρε μέ-
σα σε λιγότερο από μία ώρα η φω-
τιά που ξέσπασε -ύστερα από
αναζωπύρωση σε ρεματιά ανάμε-

σα στις Αδάμες και το Αεροδρόμιο του Τα-
τοΐου- στη Βορειοανατολική Αττική, με την
πύρινη λαίλαπα να περνάει από Δροσοπηγή
και Κρυονέρι, απειλώντας τον Κοκκινόβρα-
χο (σ.σ.: παλαιότερα γνωστό ως Λιοσάτι) και
την Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, περισ-
σότεροι από 340 πυροσβέστες -κατάκοποι
ήδη από την προηγούμενη μάχη με τις φλό-
γες στη Βαρυμπόμπη, το Τατόι και τους Θρα-
κομακεδόνες- έδωσαν μάχη για να σώσουν
ό,τι σώζεται, κόβοντας μέχρι την ύστατη
στιγμή δέντρα έξω αλλά και μέσα σε κτήμα-
τα με σπίτια. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση
του δημάρχου Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού,
για τη φωτιά: «Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Η
φωτιά είναι πολύ μεγάλη, εξαπλώνεται συ-
νεχώς, κινείται βορειοδυτικά, έχει φτάσει
μέσα στα βασιλικό κτήμα». Επίσης, η πύρινη
λαίλαπα έθεσε εκτός λειτουργίας δύο κρίσι-
μα κυκλώματα που τροφοδοτούν το ΚΥΤ
Αγίου Στέφανου, μία από τις σημαντικότερες
υποδομές Υπερυψηλής Τάσης στην Αττική.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες αστυνομικοί
γυρνούσαν πόρτα - πόρτα για να διασφαλί-
σουν ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει πί-
σω, απομάκρυναν όσους δεν είχαν τη δυνα-
τότητα να φύγουν μόνοι τους αλλά και αυ-
τούς οι οποίοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους! Το πύρινο μέτωπο έκαψε χι-
λιάδες στρέμματα δάσους, με τις επίγειες
δυνάμεις να μην μπορούν να το ανακόψουν
και να περιμένουν την από αέρος ενίσχυση
με το πρώτο φως της ημέρας. Το σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης «112» δεν σταμά-
τησε να στέλνει μηνύματα, ζητώντας να απο-
μακρυνθούν οι κάτοικοι από την Ιπποκρά-
τειο Πολιτεία, το Κρυονέρι, τον Κοκκινόβρα-
χο, τις Αφίδνες και τη Δροσοπηγή, με τους
πρόποδες της Ανατολικής Πάρνηθας να
έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Παρ’ όλα αυ-
τά, το βράδυ προβλεπόταν εφιαλτικό, με το
μικροκλίμα που έχει προκληθεί στη Βορει-
οανατολική Αττική να μην είναι σύμμαχος
στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυ-
νάμεων.

Επίσης, από το υπουργείο Μετανάστευ-
σης έγινε προληπτική εκκένωση ευπαθών
ομάδων από τη δομή φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο της Μαλακάσας, οι οποίοι μεταφέρ-
θηκαν σε άλλες δομές. Κατά διαστήματα, η
Τροχαία έκλεινε τη νέα εθνική οδό από τον

ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη έως και τον
ανισόπεδο κόμβο Οινοφύτων, ενώ η πρό-
σβαση προς τις περιοχές που καίγονται είναι
απαγορευμένη.

Μπήκε στο Κτήμα Τατοΐου η φωτιά
Στο εσωτερικό του Κτήματος Τατοΐου, λίγα

μέτρα μακριά από το βασιλικό Κοιμητήριο
και από τα κοντέινερ όπου φυλάσσονται τα
περίπου 100.000 αντικείμενα από την περίο-
δο της Βασιλείας στην Ελλάδα, έχουν περά-
σει οι φλόγες. Η πύρινη λαίλαπα έκαψε μέ-
ρος της δασικής περιοχής που περιβάλλει
τους βασιλικούς τάφους, με τις πυροσβεστι-
κές δυνάμεις και τους ανθρώπους του Κτή-
ματος Τατοΐου να προσπαθούν να διασώ-
σουν ό,τι μπορούν. Στο σημείο βρέθηκε ο
περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατού-
λης, ο οποίος ανέφερε: «Δίνεται μεγάλη μά-
χη απ’ όλους μας, προκειμένου να ελεγχθεί
η φωτιά και να μην υποστούν ζημιές τα κινη-
τά και ακίνητα μνημεία του Κτήματος Τατοΐ-
ου». Τέλος, ξεκαθάρισε: «Για όσους κακό-
βουλους κάνουν λόγο για υποκινούμενους
εμπρησμούς, ενημερώνουμε πως κατά την
πρωινή σύσκεψη κηρύχθηκε αναδασωτέα
όλη η περιοχή. Όσοι κάνουν το έγκλημα, αν
το κάνουν, να σταματήσουν».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Πύρινος
«Αρμαγεδδών»
χωρίς τέλος

Δοκιμάζεται 
η ηλεκτροδότηση 
Εκτός λειτουργίας τέθηκαν χθες δύο κρίσιμα
κυκλώματα που τροφοδοτούν το ΚΥΤ Αγίου
Στέφανου -μία από τις σημαντικότερες υπο-
δομές Υπερυψηλής Τάσης στην Αττική, σύμ-
φωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ανεξάρτητος Δια-
χειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας- λόγω της πυρκαγιάς βόρεια του Κρυονε-
ρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κρυονέρι πα-
ρέμεινε χθες αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτρο-
δότηση. Η σοβαρότητα της επίπτωσης στο σύ-
στημα εξαρτάται άμεσα από την κατεύθυνση
που θα πάρει η πυρκαγιά το αμέσως επόμενο
διάστημα. Ο ΑΔΜΗΕ έχει εκπονήσει, σε συ-
νεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, προληπτικό σχέδιο
άμυνας του συστήματος μεταφοράς, το οποίο
περιλαμβάνει στοχευμένες κυλιόμενες περι-
κοπές καταναλωτών, για τις οποίες θα εκδοθεί
έγκαιρη ανακοίνωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα
έκτακτα μέτρα θα ληφθούν προληπτικά και
μόνο στην περίπτωση που κριθεί απολύτως
απαραίτητο για την προστασία της λειτουργίας
και των υποδομών του συστήματος και την όσο
το δυνατόν ομαλότερη ηλεκτροδότηση των
καταναλωτών. Λόγω της πυρκαγιάς στη Βα-
ρυμπόμπη, είχαν αποκοπεί τις προηγούμενες
μέρες οι κύριες γραμμές μεταφοράς υψηλής
αλλά και μέσης τάσης του δικτύου, οι οποίες
τροφοδοτούν τις περιοχές Μαρούσι, Νέα Ιω-
νία, Βριλήσσια και Κηφισιά.
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Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην Εύβοια

Ο
ι υπεράνθρωπες προσπάθειες
των πυροσβεστών και των εθε-
λοντών, σε συνδυασμό με τη βοή-

θεια της τύχης που άλλαξε την πορεία
του ανέμου (σ.σ.: μέχρι τη στιγμή που
επικράτησε πλήρης άπνοια) κράτησαν
την πύρινη λαίλαπα μακριά από τον αρ-
χαιολογικό χώρο, το Μουσείο και τις εγ-
καταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύ-
χτια μάχη με τις φλόγες, δημιουργώντας
αντιπυρική ζώνη, την ώρα που η φωτιά
έφτασε στις παρυφές της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας, με τα οχήματα
της Πυροσβεστικής να μπαίνουν σε πα-

ράταξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας
επιχειρούσαν στην περιοχή 174 πυρο-
σβέστες με 52 οχήματα, δεκάδες μηχα-
νήματα έργου και υδροφόρες από τους
ΟΤΑ, καθώς επίσης και δεκάδες εθελον-
τές, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξε-
κίνησαν τις στοχευμένες ρίψεις νερού τα
ενάερια μέσα (σ.σ.: ελικόπτερα και αε-
ροσκάφη), συνδράμοντας το έργο των
επίγειων δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά, σύμ-
φωνα με κατοίκους της περιοχής στην
πύρινη λαίλαπα παραδόθηκαν περισσό-
τερα από 10-15 σπίτια, αποθήκες και
αγροτικές καλλιέργειες πολλών στρεμ-
μάτων. 

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η κατά-

σταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη
στην περιοχή, με τον κρατικό μηχανισμό
να εκκενώνει με μήνυμα του «112» και
τους αστυνομικούς να γυρνούν πόρτα -
πόρτα, τους οικισμούς Βασιλάκι, Υψηλό,
Άσπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, Αμπάρι, Άνω
- Κάτω Λούβρο, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα,
Λάσδικα και Νεμούτα Ηλείας. Αυτό κα-
θώς λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα ξέ-
σπασε νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη πε-
ριοχή Κολλυρίου - Λαμπετίου, με κατεύ-
θυνση προς την Κρεμαστή. Δύο κάτοικοι
της Αρχαίας Ολυμπίας, που συμμετείχαν
στην κατάσβεση της φωτιάς, τραυματί-
στηκαν και διακομίστηκαν στο κέντρο
υγείας της περιοχής. Ο ένας φέρει ελα-

φρά εγκαύματα στην παλάμη του χεριού
του και στα πόδια, ενώ ο δεύτερος αντι-
μετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα,
λόγω των καπνών. Δυστυχώς, η φωτιά
πέρασε μέσα από το χωριό Πεύκες, όπου
κάηκαν πολλά σπίτια, με τον κοινοτάρχη
Ανδρέα Μαραγκό να σημειώνει: «Η φω-
τιά πέρασε στο χωριό και καίγονται τα
σπίτια μας. Η καταστροφή είναι μεγάλη.
Ήρθε η Αστυνομία και μας έδιωξε.
Έχουμε μεταφερθεί στο χωριό Λιναργιά.
Δυστυχώς, το χωριό μας έμεινε μόνο
του. Είχαμε παραμείνει γύρω στα 10 άτο-
μα για να βοηθήσουμε στην κατάσβεση,
αλλά μας έδιωξαν και εμάς, μόλις είδαν
τα δύσκολα».

Δεν σταματά ο πύρινος όλεθρος στη Βόρεια Εύβοια, αφού
τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτα,
αφήνοντας πίσω τους στάχτες και αποκαΐδια. Οι δυνάμεις της
Πυροσβεστικής έδωσαν και χθες μεγάλη μάχη, ωστόσο οι
πυρκαγιές δεν μπορούσαν με τίποτα να οριοθετηθούν. 

Στο δυτικό μέτωπο οι φλόγες κινούνταν χθες μέχρι αργά το
βράδυ ανεξέλεγκτα και οι οποιεσδήποτε προσπάθειες των
ηρώων πυροσβεστών να τις σταματήσουν μέσα στα διάφορα
προσβάσιμα ρέματα δεν απέδωσαν. Δυτικά και βορειοδυτικά
του Δρυμώνα το μέτωπο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καί-
γοντας παρθένο δάσος. Η φωτιά κύκλωσε το χωριό Κούλου-
ρος, που έχει εκκενωθεί, και συνέχισε την πορεία της για το

χωριό Μαρούλι, το οποίο επίσης έχει εκκενωθεί.
Το άλλο μέτωπο, βόρεια του Δρυμώνα, κινήθηκε στην κορυ-

φογραμμή, στον Καβαλάρη, με πολύ γρήγορους ρυθμούς,
ενώ οι πυροσβέστες με χωματουργικά μηχανήματα προσπα-
θούσαν να δημιουργήσουν μία γραμμή άμυνας κατά μήκος
του δρόμου από τους Καταρράκτες του Δρυμώνα προς το χω-
ριό Κοκκινομηλιά που είναι δυτικά, ελπίζοντας πως σε αυτήν
την περίπτωση θα μπορέσουν να συγκρατήσουν τις φλόγες.

Νωρίτερα, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας, ελήφθη απόφαση να εκκενωθούν προληπτικά τα
χωριά Αγία Άννα, Κερασιά και Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγ. Άννης. Μήνυμα του «112» στάλθηκε σε όσους

βρίσκονταν σε Αγία Άννα, Παλαιόβρυση, Κεραμεία, Αγκάλη
Ευβοίας να εκκενώσουν τους οικισμούς τους. 

Χθες το βράδυ εκκενώθηκε και το κάμπινγκ της Αγίας Άν-
νας, καθώς η φωτιά βρισκόταν μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά
από το χωριό. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι παραθεριστές στο
κάμπινγκ της Αγίας Άννας μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα
προς το Μαντούδι και ακολούθως με λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα
πάνε στη Χαλκίδα.

Όπως μεταδίδει το eviathema, στους οικισμούς Κεραμειά,
Αμέλαντες, Παλαιοχώρη, Ροβιές, Δαμιά, Μαρούλι, Κούλου-
ρος, Όσιος Δαυίδ, Σκεπαστή, Καλαμούδι, Ρετσινόλακκος η
φωτιά πέρασε από μέσα, αμέσως αφότου εκκενώθηκαν… 

Χάος στην Ηλεία - Κάηκαν σπίτια στην Αρχαία Ολυμπία



Μετά τον καύσωνα... χχαλάζι

Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ
- Συναγερμός για τις
περιοχές που πλήττονται
από πυρκαγιές

Σύσκεψη με τη
συμμετοχή των
διοικητών των
επτά
Υγειονομικών
Περιφερειών και
του διοικητή του
ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ
συγκάλεσε χθες ο
υπουργός Υγείας

Βασίλης Κικίλιας, με αντικείμενο τη
μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην
οποία έχει τεθεί το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, λόγω των πυρκαγιών αλλά και
του καύσωνα, που βασάνισε τη χώρα τις
τελευταίες 10 ημέρες.
Πιο συγκεκριμένα:
Παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης
ετοιμότητας οι υγειονομικές δομές στις
περιοχές που πλήττονται από φωτιές:
α) Εύβοια: Τα Κέντρα Υγείας
Μαντουδίου και Ιστιαίας, το
Περιφερειακό Ιατρείο Αιδηψού και το
Νοσοκομείο Χαλκίδας.
β) Ηλεία: Τα Κέντρα Υγείας Αρχαίας
Ολυμπίας και Κρεστένων και τα
Νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας.
γ) Μεσσηνία: Το Κέντρο Υγείας
Μελιγαλά και τα Νοσοκομεία
Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.
Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού
Υγείας τέθηκαν σε ετοιμότητα για
προληπτικούς λόγους το Λάτσειο
Κέντρο Εγκαυμάτων στο Θριάσιο Γενικό
Νοσοκομείο Ελευσίνας και η Μονάδα
Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
Επικαιροποιήθηκε, με βάση τα
τελευταία δεδομένα, το πρωτόκολλο
παροχής επείγουσας
προνοσοκομειακής φροντίδας και
διακομιδής ασθενών στους
πλησιέστερους και καταλληλότερους
υγειονομικούς σχηματισμός
(Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας).
Εξάλλου, διαπιστώθηκε πλήρης
επάρκεια ιατροφαρμακευτικού υλικού
(μάσκες, φιάλες οξυγόνου, φορητοί
νεφελοποιητές οξυγόνου, αλοιφές,
γάζες κ.λπ.) στις 7 Υγειονομικές
Περιφέρειες.
O υπουργός Υγείας επεσήμανε τον
συντονιστικό ρόλο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ στη
διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και
κρίσεων.

Φ
αίνεται πως ο καιρός…
τρελάθηκε, αφού, ύστερα
από 10 ημέρες ακραίου
καύσωνα, σήμερα θα πα-

ρατηρηθεί πτώση της θερμοκρασίας,
ενώ στα βόρεια της χώρας θα σημει-
ωθούν ισχυρές καταιγίδες. Από την ερ-
χόμενη Δευτέρα, πάντως, ο υδράργυ-
ρος θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει
και θα φτάσει μέχρι τους 42 βαθμούς
Κελσίου.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέ-
δωσε έκτακτο δελτίο καιρού, στο οποίο
αναφέρει πως από σήμερα αναμένεται
μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Κύ-
ρια χαρακτηριστικά θα είναι η λήξη του
καύσωνα στις περισσότερες περιοχές,
η επικράτηση ενισχυμένων ανέμων και
οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη Μα-
κεδονία και τη Θράκη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα η θερμοκρα-
σία θα σημειώσει αισθητή πτώση στη
Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου δεν
θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσί-
ου. Στην υπόλοιπη χώρα, με εξαίρεση
την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η θερ-

μοκρασία θα υποχωρήσει κατά 3-5
βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα, ισχυροί
δυτικοί - βορειοδυτικοί άνεμοι θα επι-
κρατήσουν τόσο στα πελάγη και τα νη-
σιά όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές.
Από το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα,
με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου
που είναι το κύριο αίτιο αυτής της μετα-
βολής του καιρού, οι άνεμοι θα είναι
βόρειοι - βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα
θα ενισχυθούν σε πολύ ισχυρούς.

Σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους
ισχυρές, που πιθανόν να συνοδεύονται
από χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν
από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις βρα-
δινές ώρες στην Κεντρική και την Ανα-
τολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το
Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία δεν
θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιο-
χές τους 35-37 βαθμούς Κελσίου. Από
τη Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη η
θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο
και θα φτάσει στα κεντρικά και τα νότια
ηπειρωτικά έως τους 40-42 βαθμούς,
ενώ στη συνέχεια θα σημειώσει πτώση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέ-
αρχο Μανουσάκη, αν και το Σαββατο-

κύριακο θα πάρουμε μια ανάσα δρο-
σιάς, αυτή, όπως όλα δείχνουν, θα είναι
πολύ σύντομη, μιας και από τη Δευτέρα
νέο ισχυρό θερμό κύμα θα μας απα-
σχολήσει ξανά και μάλιστα θα συνδυα-
στεί και με έντονα μελτέμια. Εκτιμά,
ακόμη, ότι κοντά στις 13 του μήνα θα
λάβει τέλος αυτή η «παρέλαση» των
πολύ θερμών αερίων μαζών από την
Αφρική προς τη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες επι-
κράτησαν συνθήκες καύσωνα σε ολό-
κληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο
αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών/meteo.gr, ο υδράργυρος έφτασε ή
ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε
129 σταθμούς, ενώ η μέγιστη θερμο-
κρασία ήταν 45,2 βαθμοί Κελσίου στη
Μακρακώμη Φθιώτιδας.

Πτώση της θερμοκρασίας
μέχρι την Κυριακή - Ξανά
40άρια από Δευτέρα…
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Ιδιαίτερα αυξημένα αλλά κάτω από 3.000 είναι τα κρού-
σματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες είναι 2.800, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων επτά ημερών,
154 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 1.829 με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 12, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.026. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 192. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 193. 

Όπωςκάθεμέρα,έτσικαιχθες, ηΑττικήκατακτάτηναρ-
νητική πρωτιά των κρουσμάτων. Από τα 2.800 συνολικά
κρούσματα κορονοϊού, στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται
885 νέα και στη Θεσσαλονίκη 268. Σταθερά στο «κόκκινο»

για πολλοστή μέρα στη σειρά βρίσκεται η Κρήτη, με το
Ηράκλειο να «δίνει» 167 κρούσματα, τα Χανιά 129 και το
Ρέθυμνο 58. Ακόμα, 98 κρούσματα καταγράφει η Ρόδος,
70 ηΑχαΐα,44 ηΚέρκυρα,38 ηΜεσσηνίακαι36 ηΚοζάνη.

Παράλληλα, η μετάλλαξη Δέλτα δείχνει να κυριαρχεί
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από τον έλεγχο 733
δειγμάτων την περίοδο 5 Ιουλίου 2021 έως 27 Ιουλίου
2021, αναδείχθηκαν συνολικά 683 δείγματα, με στελέχη
ειδικού ενδιαφέροντος (Variants οf Concern - VOC), 29
δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Un-
der Monitoring) και ένα δείγμα με στέλεχος ενδιαφέρον-
τος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 683 δειγμάτων με
στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 540 αφορούν στο στέ-
λεχος Δέλτα, 113 στο Άλφα και 30 στο Βήτα.

Σ
υναγερμός έχει σημάνει στη
Ζάκυνθο και στα Χανιά, εξαι-
τίας της διασποράς του κορο-
νοϊού. Οι δύο αυτές περιοχές

ήταν στο μικροσκόπιο των Αρχών και
των επιστημόνων τον τελευταίο καιρό
και τελικά αποφασίστηκε η επιβολή μέ-
τρων τύπου Μυκόνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
έπειτα από εισήγηση της υποεπιτροπής
των λοιμωξιολόγων και της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορονοΐου, στο πλαί-
σιο της επιδημιολογικής επιτήρησης
της χώρας ανά περιφερειακή ενότητα
και δήμο σε εβδομαδιαία βάση, η κυ-
βέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση και
την εφαρμογή ειδικών, τοπικού χαρα-
κτήρα, μέτρων για τις Περιφερειακές
Ενότητες Ζακύνθου και Χανίων, οι
οποίες και μεταφέρονται στο κόκκινο
(επίπεδο 4), λόγω αυξημένου επιδη-
μιολογικού φορτίου (+69% για τη Ζά-
κυνθο και +54% για τα Χανιά σε εβδο-
μαδιαία βάση).

Από σήμερα στις 6 το πρωί, σε Ζάκυν-
θο και Χανιά ισχύουν τα εξής:

• Απαγόρευση κυκλοφορίας από
01.00 έως 06.00, με εξαίρεση λόγους
εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

• Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγω-
γίας.

Τα μέτρα ισχύουν έως την Παρασκευή

13 Αυγούστου και θα αξιολογηθούν εκ
νέου από την επιτροπή την επόμενη
εβδομάδα.

Επίσης, τόσο στις συγκεκριμένες πε-
ριοχές όπως και σε όλη την επικράτεια,
απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδή-
ποτε μορφής εκδηλώσεων έναντι οποι-
ασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, με
φυσική παρουσία πλήθους άνω των εί-
κοσι ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελ-
ματικό χώρο. Το διοικητικό πρόστιμο σε
περίπτωση παράβασης ανέρχεται από
50.000 έως 200.000 ευρώ για τον μι-
σθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτι-
κού, μη επαγγελματικού χώρου, στον
οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εν λόγω
εκδήλωση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι Δήμοι Ρό-
δου και Ιητών (Ίος) ανεβαίνουν στο πορ-
τοκαλί (επίπεδο 3) με αυξημένη επιτή-
ρηση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της
επικράτειας δεν παρατηρείται ανησυ-
χητική διαφοροποίηση ως προς το επι-
δημιολογικό φορτίο. «Καλούμε τους
κατοίκους, τους επισκέπτες και τους
επαγγελματίες των εν λόγω περιοχών
σε πιστή τήρηση των μέτρων, ώστε να
ελεγχθεί και να περιοριστεί η διασπορά
του ιού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες, μι-
λώντας στον ΣKAΪ, ο καθηγητής Μικρο-
βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚ-
ΠΑ Αθανάσιος Τσακρής ανέφερε πως
στη χώρα μας ήδη βλέπουμε 2.500 και
3.000 περιστατικά κορονοϊού την ημέ-
ρα, οπότε το φθινόπωρο θα έχουμε, λο-

γικά, ένα νέο, πολύ μεγαλύτερο επιδη-
μιολογικό κύμα. Όπως επισήμανε, «δεν
θα αποφύγουμε το φθινόπωρο μέτρα
όπως η τηλεργασία - το βλέπουμε αυτό
ήδη στις ΗΠΑ. Γυρίζουν σε υβριδικά
μοντέλα, σκέφτονται κι άλλες λύσεις».
Πάντως, μιλώντας για τον εμβολιασμό,
υπήρξε κατηγορηματικός: «Φαντάζεστε
τι θα γινόταν σήμερα, αν δεν είχαμε τα
εμβόλια; Μειώνουν δραστικά λοιμώξεις
και νοσηλείες».

Συναγερμός έχει σημάνει
στις δύο περιοχές
εξαιτίας της διασποράς
του κορονοϊού
- Ποιες απαγορεύσεις
ισχύουν από σήμερα

Στα 2.800 τα νέα κρούσματα - Σαρώνει η μετάλλαξη Δέλτα
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Μέτρα… Μυκόνου
σε Ζάκυνθο και Χανιά



Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση για φιλοξενία
σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς

Με 2 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελ-
λάδα 2014-2020» ενισχύει η οικεία περιφέρεια την παροχή υπη-
ρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για περίπου 700 οικογέ-
νειες για την περίοδο 2021-2022. Τη σχετική απόφαση ένταξης
της πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής
Ζωής για το σχολικό έτος 2021 - 2022» στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
οποίος επισήμανε: «Η δυνατότητα δωρεάν φύλαξης και φροντί-
δας βρεφών και παιδιών που προσφέρεται σε οικογένειες μέσω
του ΕΣΠΑ αποτελεί μια πολύ σημαντική παρέμβαση κοινωνικής
στήριξης».

Σημειώνεται ότι η δράση αφορά στη διάθεση θέσεων φροντίδας
και φύλαξης παιδιών για το έτος 2021-2022 σε δομές, δημόσιες
και ιδιωτικές: • Βρεφικοί σταθμοί, • Βρεφονηπιακοί σταθμοί, •
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, • Παιδικοί
σταθμοί, • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Μόνιμους διορισμούς 
ζητεί ο δήμαρχος Πατρέων
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι συμβασιούχων στην
καθαριότητα των σχολείων και σε όλες τις υπηρεσίες του δή-
μου και των νομικών του προσώπων, καθώς και στη ΔΕΥΑΠ ζη-
τά με επιστολή του προς τον αναπληρωτή ΥΠ.ΕΣ. Στέλιο Πέτσα ο
δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.
Στην επιστολή του ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι «το σχολικό
έτος 2020-2021 η προκαλούμενη δαπάνη του Δήμου Πατρέων
ανήλθε στο ποσό των 550.000 ευρώ. Αν προσθέσουμε σε αυτό
και το γεγονός ότι αυξήσαμε και τις ώρες εργασίας των μερι-
κώς απασχολουμένων καθαριστριών αορίστου χρόνου, φθά-
νουμε το ποσό των 800.000 ευρώ».
«Αυτό», επισημαίνει ο κ. Πελετίδης, «σημαίνει πως έχουμε τη
μεταφορά της αρμοδιότητας καθαριότητας των σχολείων στους
δήμους χωρίς την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Με αυτή την
πολιτική οδηγούνται οι ΟΤΑ σε οικονομική ασφυξία».

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Έκκληση για προσφορά αίματος
Πρόσκληση-έκκληση

για προσφορά αίματος
απευθύνει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Με
στόχο να στηρίζει ενεργά
τις δράσεις προσφοράς
προς τους πολίτες που
έχουν ανάγκη αίματος,
προσκαλεί όλους τους πο-
λίτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των υπηρεσιών αιμοδο-
σίας και να προσφέρουν το πολύτιμο αίμα τους και αυτήν τη
χρονική περίοδο. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της,
«βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τα αποθέματα
αίματος είναι ιδιαίτερα πολύτιμα, καθώς μειώνεται ο αριθμός
των αιμοληψιών, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι ανάγκες. Κά-
θε μέρα που περνάει τα αποθέματα μειώνονται και δημιουργεί-
ται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που χρειάζονται
μετάγγιση». Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της
Αντιπεριφέρειας Υγείας έχει υλοποιήσει ήδη τέσσερις επιτυχη-
μένες εξορμήσεις αιμοδοσίας μέσα στο 2021.

ΟΤΑ

Αποζημιώσεις για πληγέντες
φυσικών καταστροφών
Με 1.764.818 ευρώ επιχορηγούνται έξι δήμοι για οικονομι-
κές αποζημιώσεις σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
Σημειώνεται ότι των επί του θέματος σχετικών αποφάσεων
του ΥΠ.ΕΣ. είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις του
υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης του προϋπολογι-
σμού του υπουργείου Εσωτερικών. Οι επωφελούμενοι δήμοι
είναι οι Αγίου Νικολάου, Ελασσόνας, Ζαχάρως, Λαρισαίων,
Τυρνάβου και Φυλής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων
οφείλουν να προσκομίσουν στο υπουργείο εντός τριμήνου
από την έκδοση της απόφασης απολογιστικά στοιχεία από τα
οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους
δικαιούχους, καθώς και καταστάσεις ανά κατηγορία οικονο-
μικής ενίσχυσης με το ονοματεπώνυμό τους.

Την έκθεση «Το αρχιπέλαγος φλέγεται», που διοργανώνει ο Δήμος
Μυκόνου με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και
του υπουργείου Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021», εγκαινίασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου. Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία
και μαρτυρίες από την προεπαναστατική ιστορία των Κυκλάδων μέχρι
και την Επανάσταση του 1821. Των εγκαινίων προηγήθηκε επίσκεψη
στο Κάστρο της Μυκόνου, όπου φιλοξενείται μια ξεχωριστή
φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Το νησί που μάγεψε τον κόσμο - Η
Μύκονος του ’50», του διεθνούς φήμης Αμερικανού φωτογράφου
Robert McCabe, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του
νησιού. Ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε ότι «η
Μύκονος είναι πλέον πρωταγωνιστής και στον Πολιτισμό. Είναι μία
ιδιαίτερη μέρα για το νησί και την πολιτιστική του ταυτότητα».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο
της Αθήνας ζητάει νομοθετική ρύθμι-
ση η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα
πρόσληψης του συνόλου του προσω-
πικού καθαριότητας που απασχολή-
θηκε το σχολικό έτος 2020-2021,
συμπεριλαμβανομένων και όλων των
μεταναστριών και μεταναστών. Αντί-
θετα ψήφισε ο Αθανάσιος Αϊβατίδης,
δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με
την παράταξη του κατάδικου Ηλία Κα-
σιδιάρη. Σημειώνεται ότι ο Δήμος
Αθηναίων μπορεί να προσλάβει 520
άτομα για τρίωρη ημερήσια απασχό-
ληση. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο γε-
νικός γραμματέας του δήμου Αλέξαν-
δρος Τσιατσιάμης, οι 520 προσλήψεις
θα αφορούν σε προσωπικό πλήρους
απασχόλησης και οι δαπάνες θα κα-
λυφθούν από τον προϋπολογισμό του
δήμου, όπως επιτρέπει ο νόμος.

!Αθήνα 

Επαναπρόσληψη
εργαζομένων
στην καθαριότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΤΑΚΟΥΣΤΗΣΩ16

«Το αρχιπέλαγος φλέγεται» 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος
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Τ
ο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών που
πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλά-
δας απασχόλησε περισσότερο τη συ-

νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΔΕ, με τον πρόεδρό της Δημήτρη Παπα-
στεργίου να επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση
της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Με αφορμή
τη συμμετοχή των δήμων στη διαχείριση των
πυρκαγιών, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε
ότι για μια ακόμη φορά η Αυτοδιοίκηση απέ-
δειξε εμπράκτως την αλληλεγγύη της αλλά
και την ικανότητά της να διαχειρίζεται δύσκο-
λες καταστάσεις, συνεργαζόμενη με τις υπό-
λοιπες υπηρεσίες και τους μηχανισμούς του
κράτους. «Αποδεικνύουμε ότι και ξέρουμε
αλλά και μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και
να διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην

πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυ-
σικών καταστροφών. Και θα ήταν σημαντικό
το κεντρικό κράτος να μας έδινε περισσότερα
μέσα και πόρους αλλά και προσωπικό ώστε
να είμαστε ακόμη περισσότερο αποτελεσμα-
τικοί στο μέλλον στη διαχείριση αντίστοιχων
γεγονότων», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, ο κ.
Παπαστεργίου υποστήριξε ότι θα πρέπει να
απασχολήσει η γενεσιουργός αιτία όλων αυ-
τών των ακραίων φαινομένων και το πώς θα
ασχοληθούμε όλοι περισσότερο, συντονι-
σμένα και σοβαρά με την προστασία του πε-
ριβάλλοντος με πιο πράσινες πολιτικές και
προθέσεις. Τέλος, επισήμανε ότι «η Πολιτεία
θα πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες για
να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και
η Αυτοδιοίκηση θα είναι στο πλευρό τους».

Στα έργα ανάπλασης 
του Πειραιά, 
Πατούλης, Μώραλης

Στα εκτελούμενα έργα ανάπλασης στο Μικρολί-
μανο, τα οποία βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρω-
σης, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο «Π. Καπα-
γέρωφ» βρέθηκαν ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης
Μώραλης και ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, κάνοντας αυτοψία στην πρόοδο των ερ-
γασιών. Προηγήθηκε συνάντηση στο δημαρχείο,
όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη μέχρι τώρα
συνεργασία δήμου και περιφέρειας, η οποία χαρα-
κτηρίστηκε παραγωγική και επωφελής για την πό-
λη του Πειραιά. Η ανάπλαση στο Μικρολίμανο συμ-
βάλλει στη ριζική αλλαγή της περιοχής, διαδραμα-
τίζοντας έναν αναπτυξιακό ρόλο για την πόλη. Η
ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου «Π. Κα-
παγέρωφ», η οποία θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι ένα μεγάλο έργο υποδο-
μής και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του αθλητισμού στην πόλη. Να σημειωθεί ότι τα
έργα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής.

Ξεκίνησε η
καταγραφή ζημιών

Ο Δήμος Αχαρνών άμεσα
ξεκίνησε τη διαδικασία για την
καταγραφή των ζημιών που
υπέστησαν οι κάτοικοι της
πόλης από την τεράστια φωτιά
στην περιοχή. Έτσι
ενημερώνει όλους τους
δημότες που επλήγησαν από
την πυρκαγιά σε κατοικίες,
καταστήματα ή άλλη ιδιοκτησία
ότι μπορούν να καλούν σε
εργάσιμες μέρες στο
τηλέφωνο 213-2123121 στο
πλαίσιο μιας αρχικής -
προσωρινής καταγραφής. Και
αυτό εν αναμονή των σχετικών
εγκυκλίων και αποφάσεων από
την ΚΕΔΕ, καθώς η
συγκεκριμένη διαδικασία θα
λειτουργήσει βοηθητικά και
επιταχυντικά προς όλες τις
ενέργειες που θα
ακολουθήσουν τις επόμενες
μέρες από την Πολιτεία.

Ανάσα στην αγορά
Με στόχο να βρεθούν λύσεις στα

κρίσιμα ζητήματα που αφορούν
στον κλάδο των εμπόρων και στην
πόλη της Ελευσίνας συναντήθηκε ο
δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου με
εκπροσώπους της Ένωσης Επαγ-
γελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών
Ελευσίνας - Μάνδρας. Στο τραπέζι
μπήκαν θέματα όπως το άνοιγμα
των καταστημάτων τις Κυριακές,
στο οποίο η Ένωση αντιτίθεται, οι
οικονομικές συνέπειες της πανδη-
μίας και η έκτακτη επιδότηση των
1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο συγ-
κεκριμένων επιχειρήσεων, η
οποία, αν και προαναγγέλθηκε από
κυβερνητικά στελέχη, εκκρεμεί
ακόμη. Συζητήθηκε και η δέσμη
μέτρων που μπορεί να λάβει, επι-
πρόσθετα όσων έχουν ήδη γίνει, η
δημοτική Αρχή προκειμένου να
συμβάλει στην επίλυση των προ-
βλημάτων των επαγγελματιών της
περιοχής.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι δήμοι συνεχίζουν
να αποψιλώνονται
Μεγάλη ανησυχία εξέφρασαν οι δή-
μαρχοι στην πρόσφατη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΔΕ, καθώς βλέπουν ότι η κινητι-
κότητα των εργαζομένων έτσι όπως
γίνεται, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των δήμων, δημιουργεί τεράστια κε-
νά στους δήμους, οι οποίοι κινδυ-
νεύουν να μείνουν χωρίς εξειδικευ-
μένο προσωπικό σε συγκεκριμένες
νευραλγικές υπηρεσίες, όπως οι οι-
κονομικές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου υπο-
στήριξε: «Την ώρα που σωστά μας
ζητούν να στήσουμε τμήματα και Δι-
ευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και
να είμαστε πιο συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις μας απέναντι στις διαδι-
κασίες, οι υπηρεσίες μας μένουν
χωρίς προσωπικό, φυλλορροώντας
προς άλλους φορείς. Πρέπει να ει-
σακουστούμε και θα συνεχίσουμε
να επιμένουμε ότι χρειάζεται η σύμ-
φωνη γνώμη των δήμων για τη μετα-
κίνηση προσωπικού από τις υπηρε-
σίες. Δεν θα έχουμε προσωπικό ού-
τε για τα στοιχειώδη. Αυτό πρέπει να
γίνει αντιληπτό».

«Στο πλευρό των πολιτών 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣΜεγάλο
ευχαριστώ…
Προτού ακόμη σβήσουν οι
τελευταίες εστίες φωτιάς στη
Βαρυμπόμπη, ο
περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης έσπευσε να
ευχαριστήσει τους δεκάδες
εθελοντές για την τεράστια
συμβολή τους στη διαχείριση
της πυρκαγιάς. Όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης, «αισθάνομαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω
τους δεκάδες εργαζόμενους
στους ΟΤΑ και τους εθελοντές
μας. Η συνεισφορά της
Αυτοδιοίκησης για μια ακόμη
φορά ήταν καθοριστική. Αυτήν
τη συνεισφορά οφείλουν όλοι
να την αναγνωρίσουν
έμπρακτα, με πρώτη από όλους
την Πολιτεία».
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Σ
αν να μην έφταναν οι περιπέ-
τειες με τον προκάτοχό του, τον
Ντόναλντ Τραμπ, τώρα ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

έχει να ασχοληθεί και με τις… δραστη-
ριότητες του Δημοκρατικού κυβερνήτη
της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο. Το
πόρισμα της γενικής εισαγγελέως είναι
εξαιρετικά επιβαρυντικό για τον Κουό-
μο, ιστορικό στέλεχος του Δημοκρατι-
κού Κόμματος, καθώς τον κατηγορεί για
σειρά σεξουαλικών παρενοχλήσεων και
ουσιαστικά τον μετατρέπει στον επόμενο
στόχο του κινήματος #MeToo, το οποίο
σκοπό έχει την αποκάλυψη και την τιμω-
ρία των ανδρών που χρησιμοποιούν την
όποια εξουσία διαθέτουν προκειμένου
να αναγκάσουν γυναίκες να ενδώσουν
στις σεξουαλικές επιθυμίες τους.

Ο Μπάιντεν ήδη ζήτησε δημοσίως την
παραίτηση Κουόμο, το ίδιο και η Νάνσι
Πελόζι, επικεφαλής των Δημοκρατικών
στη Γερουσία, πράγμα που σημαίνει ότι ο
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης βρίσκεται
αναμφίβολα στη δυσχερέστερη θέση της
πολιτικής του καριέρας, η οποία κινδυ-
νεύει άμεσα.

Ο Άντριου Κουόμο είναι ο 56ος κυ-
βερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης
από το 2011, όταν πρωτοεξελέγη σε αυ-
τήν τη θέση. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη
τον Δεκέμβριο του 1957 και είναι γιος
του Μάριο Κουόμο, ο οποίος επίσης
υπήρξε κυβερνήτης της πολιτείας της
Νέας Υόρκης. Ο Άντριου μετείχε ενεργά
στις προεκλογικές εκστρατείες του πα-
τέρα του από το 1982 έως το 1994 και
εκεί φαίνεται ότι κατέληξε στις αποφά-
σεις του για να διεκδικήσει τη θέση αυτή
αργότερα.

Τελείωσε τη Νομική Σχολή στο
Όλμπανι και άρχισε να
εξασκεί το επάγγελμα του
δικηγόρου. Ωστόσο, γρή-

γορα η πολιτική τον απορρόφησε και το
1993 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ
Κλίντον τον διόρισε υφυπουργό Στέγα-
σης και Αστικής Ανάπτυξης. Μετά την
επανεκλογή του ο Κλίντον προβίβασε
τον Κουόμο στη θέση του υπουργού Στέ-
γασης και Αστικής Ανάπτυξης, θέση
στην οποία έμεινε έως το τέλος της προ-
εδρίας Κλίντον, τον Ιανουάριο του 2001.

Ο Άντριου Κουόμο έθεσε υποψηφιό-
τητα για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης το
2002, αλλά απέτυχε να εκλεγεί, για αυτό
επέστρεψε για λίγα χρόνια στη δικηγο-

ρία. Το 2006 εκλέχτηκε

γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης
και δύο χρόνια αργότερα είδε αιφνιδια-
στικά τη θέση του κυβερνήτη να χη-
ρεύει, καθώς η έως τότε κυβερνήτης Χί-
λαρι Κλίντον αναλαμβάνει υπουργός
Εξωτερικών στην κυβέρνηση Ομπάμα. Ο
Κουόμο εκδηλώνει αμέσως το ενδιαφέ-
ρον του, αλλά… μπλέκει σε ένα απίστευ-
το οικογενειακό επεισόδιο. Ο Άντρι-
ου Κουόμο είχε παντρευτεί το
1990 την Κέρι Κένεντι, κόρη
του δολοφονημένου
Ρόμπερτ Κένεντι, και
έτσι είχε μπει στην
πιο γνωστή και
εμβλ η ματ ι κ ή
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α
Δημοκ ρατ ι-
κών των
ΗΠΑ, την οι-
κογένεια του
Τζον Κένεν-
τι . Το 2008,
όμως, μαζί
με τον Κουό-
μο εκδήλωσε
ενδιαφέρον
για τη θέση
του κυβερνήτη
της Νέας Υόρ-
κης και η Κα-

ρολίν Μπουβιέ-Κένεντι, αδελφή του
Τζον και του Ρόμπερτ Κένεντι και θεία
της συζύγου του, Κέρι. Η Κέρι βοήθησε
ενεργά την Καρολίν γιατί ο πρώην σύζυ-
γός της (χώρισαν το 2003) είχε δημοσιο-
ποιήσει μια εξωσυζυγική της σχέση. Τε-
λικά δεν επελέγη κανείς εκ των δύο και

ο Κουόμο εξελέγη το 2010.

Α Ν Τ Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Ο Μ Ο

Όλοι ζητούν παραίτηση 
του… ροζ κυβερνήτη

Κατηγορείται για σειρά
σεξουαλικών
παρενοχλήσεων και
ουσιαστικά είναι ο
επόμενος στόχος του
κινήματος #MeToo

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Ο πλανήτης φφλέγεται - Εικόνες
από το Μάτι στην Τουρκία

«Copernicus»: 
Η Μεσόγειος 
έχει εξελιχθεί 
σε hotspot
πυρκαγιών
Ως μια περιοχή πολύ αυξημένου
κινδύνου για εκδήλωση
πυρκαγιών (hotspot) περιγράφει
τη λεκάνη της Μεσογείου το
πρόγραμμα γεωσκόπησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Copernicus». Η κλιματική
αλλαγή, προσθέτουν οι
επιστήμονες του «Copernicus»,
κάνει πιο πιθανά αλλά και πιο
σφοδρά τα κύματα καύσωνα, τα
οποία, σε συνδυασμό με την
ξηρασία, μεγιστοποιούν τον
κίνδυνο νέων πυρκαγιών, όπου
υπάρξουν έστω και πολύ λίγες
εστίες ανάφλεξης.
Η ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία
παρακολουθεί τις δασικές
πυρκαγιές τόσο από τους
δορυφόρους της όσο και από
τους επίγειους σταθμούς της
και προειδοποιεί ότι οι
εκπομπές και η ένταση των
δασικών πυρκαγιών αυξάνονται
με ταχύτητα, ιδιαίτερα στην
Τουρκία και τη Νότια Ιταλία.
Μάλιστα, στην Τουρκία η Ισχύς
Ακτινοβολίας Πυρκαγιάς (FRP),
που μετρά την ενέργεια η οποία
εκλύεται από την καύση των
δένδρων και άλλων παρόμοιων
υλικών, έφθασε στα υψηλότερα
ημερήσια επίπεδα από την
έναρξη των μετρήσεων του
σχετικού δείκτη, δηλαδή από το
2003.
«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η
στενή παρακολούθηση αυτών
των υψηλής έντασης
πυρκαγιών, καθώς ο καπνός που
εκπέμπουν μπορεί να έχει
επιπτώσεις στην ποιότητα του
αέρα τοπικά, όπως και στις
περιοχές όπου μεταφέρεται από
τους ανέμους», ανέφερε ο
επικεφαλής επιστήμων του
«Copernicus», Μαρκ
Πάρινγκτον. Σύμφωνα με την
ίδια υπηρεσία, η Ιταλία, η
Αλβανία, η Ελλάδα, η Βόρεια
Μακεδονία και ο Λίβανος
δοκιμάζονται από δασικές
πυρκαγιές από το τέλος Ιουλίου
έως σήμερα.

Ε
ικόνες εγκλωβισμένων από τις
πυρκαγιές στη Νότια Τουρκία,
που αναγκάζονταν να διαφύγουν
μέσω θαλάσσης, ξύπνησαν

εφιαλτικές μνήμες σε μας τους Έλληνες
από τη μεγάλη καταστροφή στο Μάτι, χω-
ρίς, ευτυχώς, σήμερα να υπάρχουν οι νε-
κροί εκείνων των μαύρων ημερών στα πα-
ράλια της Αττικής. Οι εγκλωβισμένοι Τούρ-
κοι αναγκάζονταν να επιβιβαστούν σε
πλοιάρια και να διαφύγουν από τη θάλασ-
σα με τη βοήθεια σωστικών συνεργείων
στην περιοχή της πόλης Μίλας.

Περισσότερες από 180 καταστροφικές
πυρκαγιές απανθράκωσαν δασικές εκτά-
σεις, καλλιέργειες και κατοικημένες πε-
ριοχές στα παράλια της Νότιας Τουρκίας το
τελευταίο δεκαήμερο. Η οργή των πολιτών
για την αδυναμία του τουρκικού κράτους
να προστατεύσει το περιβάλλον και τις πε-
ριουσίες τους ξεχειλίζει, αλλά ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν φροντίζει να αποσείσει τις
ευθύνες του, απαντώντας στους επικριτές
του ότι υπεύθυνοι για την κατάσβεση πυρ-
καγιών είναι οι δήμοι και όχι η κεντρική
κυβέρνηση!

Κόλαση στην Καλιφόρνια
Η ίδια εφιαλτική εικόνα των ανεξέλεγ-

κτων πυρκαγιών υπάρχει και στην Καλι-
φόρνια, όπου πάνω από 2.000 κάτοικοι

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους, προκειμένου να προφυλάξουν τη
ζωή τους από τις φλόγες. Η μεγαλύτερη
πυρκαγιά ονομάστηκε «Ντίξι» και κατα-
καίει την κομητεία Πλούμας. «Αν παραμεί-
νατε, πρέπει να απομακρυνθείτε προς τα
ανατολικά, αμέσως», τόνισε μέσω ανάρτη-
σης στο Twitter το γραφείο του σερίφη της
κομητείας, γράφοντας τη λέξη «αμέσως»
με κεφαλαία, προκειμένου να δώσει έμ-
φαση, με αποδέκτες τους κατοίκους των
κοινοτήτων Γκρίνβιλ και Τσέστερ. «Αν δεν
μπορέσετε να απομακρυνθείτε, καταφύ-
γετε στο γήπεδο μπέιζμπολ του γυμνασίου
της Τσέστερ», πρόσθεσε.

«Καμίνι» η Σιβηρία 
Πάνω από 15 εκατομμύρια στρέμματα

δασικών εκτάσεων έχουν γίνει παρανάλω-
μα του πυρός στη Σιβηρία, που την ξέρου-
με έως μία από τις πιο ψυχρές περιοχές
του πλανήτη. Η μέση ετήσια θερμοκρασία
στην περιοχή της Γιακουτίας στη Βορειοα-
νατολική Σιβηρία έχει αυξηθεί κατά 3 βαθ-
μούς Κελσίου. Παράλληλα, σε όλον τον
πλανήτη η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά
έναν βαθμό Κελσίου από τις αρχές του
20ού αιώνα. Φέτος το καλοκαίρι η θερμο-
κρασία έφτασε το ύψος-ρεκόρ των 39
βαθμών Κελσίου. Το καλοκαίρι του 2021
είναι το πιο ξηρό των τελευταίων 150 ετών,

αναφέρουν οι τοπικές Αρχές της Γιακου-
τίας. «Οι τρέχουσες πυρκαγιές σπάνε όλα
τα ρεκόρ», τονίζει ο Αλεξάντρ Ισάγεφ, ειδι-
κός της Ρωσικής Ακαδημίας των Επιστη-
μών στη Γιακουτία.

Φωτιές στη Βουλγαρία
Δύο δασοφύλακες που έχασαν τη ζωή

τους είναι ο μέχρι στιγμής θλιβερός απο-
λογισμός των μεγάλων πυρκαγιών που
έχουν εκδηλωθεί στη Βουλγαρία. Οι δυο
άτυχοι Βούλγαροι υπέκυψαν κοντά σε ένα
χωριό στην περιοχή Σαντάνσκι, όπου ξέ-
σπασε πυρκαγιά χθες το πρωί. Τέσσερα
σπίτια καταστράφηκαν στην περιοχή του
Στάροσελ, όπου οι ένοπλες δυνάμεις «σή-
κωσαν» ένα ελικόπτερο για να βοηθήσει
τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Άλλο ελικό-
πτερο, πυροσβεστικά και στρατιωτικά οχή-
ματα συμμετέχουν από την Τρίτη σε μια με-
γάλη φωτιά στην οροσειρά της Στάρα Πλά-
νινα, στην περιοχή του Κάρλοβο, που βρί-
σκεται στην Κεντρική Βουλγαρία.

Σκηνικό χάους στη γειτονική
χώρα - Από τη θάλασσα
διαφεύγουν από τις πύρινες
γλώσσες Τούρκοι πολίτες…
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Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας το τρίμηνο του κα-
λοκαιριού αναμένει η Deutsche Bank για την Ευρω-
ζώνη αλλά και την Ελλάδα, εκτιμώντας, όμως, ότι η πε-
ραιτέρω ανάπτυξη είναι αβέβαιη λόγω της μετάλλαξης
Δέλτα. 

Ειδικά για την Ελλάδα, η γερμανική τράπεζα δεν αλ-
λάζει τις προβλέψεις της σχετικά με την πορεία της
ανάπτυξης, καθώς φέτος το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2%, πριν
να... εκτοξευτεί στα υψηλότερα επίπεδα διεθνώς την
επόμενη χρονιά! Πιο συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για το

ΑΕΠ τοποθετείται στο 6,1% την επόμενη χρονιά, ενώ το
έλλειμμα θα μειωθεί φέτος στο 5,4% του ΑΕΠ και στο
4,2% το 2022. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα παραμεί-
νει ελλειμματικό, όπως εκτιμά η Deutsche Bank, και
από έλλειμμα 9,7% το 2020 θα καταγράψει έλλειμμα
7,2% και 7,4%, το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. 

Σε σχέση με τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρωζώ-
νη, επισημαίνει ότι η ισχυρή απόδοση στο ΑΕΠ της το
δεύτερο τρίμηνο οφείλεται στις πολύ καλές επιδόσεις
των οικονομιών της ευρωπεριφέρειας οι οποίες ανα-

πτύχθηκαν με ρυθμούς 1% υψηλότερους απ’ ό,τι είχε
αρχικά εκτιμηθεί, χάρη στην ιδιωτική κατανάλωση. Η
Deutsche Bank σημειώνει ότι ο πληθωρισμός θα κινη-
θεί κάτω από το 1,5%, ενώ σημειώνει ότι, όταν τελειώσει
η «περίοδος της πανδημίας» και αφαιρεθεί η ανάγκη
για το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα, τότε θα υπάρξει αντικατάστασή
του είτε με περισσότερες αγορές από το κανονικό πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είτε με νέο ειδικό φά-
κελο ευέλικτων αγορών.

Τ
έσσερις εμβληματικές επεν-
δύσεις, ύψους 761 εκατ. ευ-
ρώ, στους κλάδους του Tου-
ρισμού και των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας ενέκρινε η Διυ-
πουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων. 

Η ΔΕΣΕ συνεδρίασε χθες υπό την
προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Αδώνιδος Γεωργιάδη
και τη συμμετοχή του υπουργού Οικο-
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του ανα-
πληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα, του υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον
συντονισμό του κυβερνητικού έργου,
Άκη Σκέρτσου, του υφυπουργού για
την Οικονομική Διπλωματία και την
Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη,
του γενικού γραμματέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστη Καβα-
λάκη, του γενικού γραμματέα Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέ-
φειας και πρόεδρο του Enterprise
Greece Γιάννη Σμυρλή και του διευ-
θυντή Στρατηγικών Επενδύσεων του
Enterprise Greece Άκη Σκλάβου. 

Συγκεκριμένα, οι 4 επενδύσεις,
ύψους 761,35 εκατ. ευρώ, οι οποίες
εντάσσονται στις διαδικασίες του Νό-
μου 4608/2019, είναι οι εξής:

11. Σχέδιο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φ/Π 700
MW» του επενδυτικού φορέα με την
επωνυμία «ΕΝΙΠΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Α.Ε.».

2. Σχέδιο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 362,75
MW» του επενδυτικού φορέα με την
επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.». 

3. Σχέδιο «VOULA PROJECT» του
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία
«VHPH PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

4. Σχέδιο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΝΗ-
ΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» του
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία
«ELIVI HOTELS SA». 

Παράλληλα, ενέκρινε την τροποποί-
ηση προηγούμενης απόφασης ΔΕΣΕ
που αφορά στην ένταξη του επενδυτι-
κού σχεδίου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στον
Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης, του επενδυτικού φορέα με την
επωνυμία «ΒΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Α.Ε.», στις
διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύ-
σεων του Ν. 3894/2010. 

Μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Γεωργιά-
δης δήλωσε: «Παρά το θέρος, η Διυ-
πουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν-
δύσεων προχωρά κανονικά τις εργα-
σίες της. Μία σειρά σπουδαίων επεν-
δύσεων στους τομείς της ενέργειας,
του real estate και του τουρισμού, συ-
νολικού ύψους περίπου 761.350.000
ευρώ, εγκρίθηκε σήμερα, αποδει-
κνύοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον για την Ελλάδα παραμένει αμεί-
ωτο». Ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης Νίκος Παπαθανάσης σε δηλώ-

σεις του ανέφερε ότι «εγκρίναμε τέσ-
σερις νέες στρατηγικές επενδύσεις
που θα δημιουργήσουν 300 νέες θέ-
σεις εργασίας. Με το νομοσχέδιο που
πολύ σύντομα έρχεται σε δημόσια δια-
βούλευση και θα αποτελεί πλέον τη
“Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων”,
βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο το
επενδυτικό περιβάλλον, επιταχύνουμε
σημαντικά τις διαδικασίες αδειοδότη-
σης και ελέγχου και ενισχύουμε το ήδη
ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αφορούν σε δύο μεγάλα
τουριστικά και δύο
ενεργειακά projects

Εγκρίθηκαν τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις

Deutsche Bank: Εμπόδιο η μετάλλαξη Δέλτα για την Ελλάδα
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Η
15η Αυγούστου ανήκει στις υπο-
χρεωτικές αργίες κατά τις οποί-
ες απαγορεύονται η απασχόλη-
ση των μισθωτών και η λειτουρ-

γία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες
που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και
κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την
ημέρα της Κυριακής και, όπως επισημαίνει
η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος,
ισχύουν τα εξής: 

11. Δεν γεννάται θέμα μεταθέσεως της
εορτής σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι, όπως
είναι γνωστό, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και
τον δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατά-
ξεις περί μεταθέσεως των αργιών όταν συμ-
πίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.
1400/83).

2. Για τους μισθωτούς που δεν θα απα-
σχοληθούν κατά τη 15η Αυγούστου ισχύουν
τα εξής:

α. Οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχολη-
θούν για λόγους που δεν οφείλονται σε αυ-
τούς θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο

για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό
τους.

β. Οι επί μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται
άλλη αμοιβή πέρα από τον καταβαλλόμενο
μισθό τους.

3. Για τους μισθωτούς που θα απασχολη-
θούν κατά τη 15η Αυγούστου ισχύουν τα
εξής:

α. Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθι-
σμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση
75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομί-
σθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

β. Οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα
ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και
προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό
τους.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι:

• Αν η απασχόληση τόσο των ημερομι-
σθίων όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τη
15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών,
οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και
πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κ.λπ.

• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το
δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται
σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη
μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς
τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν
θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την
αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα
προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις ερ-
γάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

• Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μι-
σθωτοί που θα απέχουν από την εργασία
τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επι-
χείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυρια-
κές και τις αργίες.

Θεαματική μείωση σημείωσε ο αριθ-
μός των εκκρεμών αιτημάτων συνταξιο-
δότησης τον φετινό Μάιο, αποδεικνύον-
τας ότι το νέο μοντέλο Χατζηδάκη έχει
αρχίσει ήδη να αποδίδει αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήμα-
τος «Άτλας», που αναρτήθηκαν στον
ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.
gov.gr), τον Μάιο ολοκληρώθηκαν
17.436 αιτήματα συνταξιοδότησης συγ-

κριτικά με 9.163 τον Μάιο του 2020 και
9.599 τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Έτσι,
η αύξηση του ρυθμού ολοκλήρωσης των
αιτημάτων τον Μάιο 2021 ανέρχεται σε
90,3% έναντι του Μαΐου του 2020 και 81,7%
έναντι του Μαΐου 2019. Τα εκκρεμή αιτή-
ματα για τον Μάιο του 2021 ανέρχονται σε
131.570 συγκριτικά με 136.380 που ήταν
τον Απρίλιο του 2021 και 173.356 πριν από
έναν χρόνο. Επιπλέον, οι νέες αιτήσεις

συνταξιοδότησης ανήλθαν στις 13.172, αυξημένες κατά
17,2% σε σχέση με τις 11.240 αιτήσεις πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις προ 24ώρων εξαγγελίες του υπουργού
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, η λειτουργία του νέου στρα-
τηγείου απονομής των συντάξεων θα είναι σε θέση να φέ-
ρει σε πέρας περίπου 30.000 συνταξιοδοτικούς φακέ-
λους από το προσεχές φθινόπωρο, κάτι που σημαίνει ότι
μέσα στο 2022 θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάστα-
ση και οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν τα ποσά που δι-
καιούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έκθεση «Άτλας»: Μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις

Σήμερα η
αποζημίωση
ειδικού σκοπού
Σήμερα θα λάβουν την
αποζημίωση ειδικού
σκοπού 30.686 δικαιούχοι,
στους οποίους θα
καταβληθούν συνολικά 15
εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, οι πληρωμές
αφορούν:
α) Σε αναστολές
συμβάσεων εργασίας για
τον μήνα Ιούλιο 2021 για
συνολικά 29.826
δικαιούχους, στους οποίους
θα κατευθυνθεί το ποσό των
14.685.576 ευρώ για την
πληρωμή αποζημίωσης
ειδικού σκοπού.
β) Σε μονομερείς
υπεύθυνες δηλώσεις
καλλιτεχνών για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020, Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021
(υπόλοιπα) για συνολικά
730 δικαιούχους, στους
οποίους θα κατευθυνθεί το
ποσό των 387.670,82 ευρώ
για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού
σκοπού.
γ) Σε μονομερείς δηλώσεις
εργαζομένων ειδικών
κατηγοριών που
απασχολούνται στον κλάδο
του τουρισμού για τους
μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021
(υπόλοιπα) για συνολικά 30
δικαιούχους στους οποίους
θα κατευθυνθεί το ποσό των
16.020 ευρώ για την
πληρωμή αποζημίωσης
ειδικού σκοπού.

Πώς θα αμειφθούν όσοι
θα εργαστούν ανήμερα
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Τι ισχύει για την αργία
του Δεκαπενταύγουστου



Α
ντίστοιχα των προσδοκιών δια-
μορφώθηκαν οι πωλήσεις λιανι-
κής στην ευρωζώνη τον Ιούνιο,
αν και με μικρότερη άνοδο έναν-

τι του Μαΐου, όταν οι καταναλωτές έσπευ-
σαν στα καταστήματα μετά την άρση των
περιορισμών για τον κορονοϊό. Η στατιστι-
κή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eu-
rostat, τόνισε πως οι πωλήσεις λιανικής
αυξήθηκαν 1,5% σε μηνιαία βάση και 5% σε
ετήσια βάση. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν
μηνιαία αύξηση 1,7% και ετήσια αύξηση
4,5%. Η μηνιαία αύξηση των πωλήσεων λια-
νικής δεν ήταν ενιαία. Οι πωλήσεις αυξήθη-
καν περισσότερο στην Ιρλανδία, στη Γερμα-
νία και στη Λετονία, αλλά σημείωσαν πτώση
στη Μάλτα, στην Αυστρία, στην Πορτογαλία
και στις χώρες της Μπενελούξ. Ο Ιούνιος
είναι ο δεύτερος μήνας συνεχόμενης αύξησης -μετά την αύξηση 4,1% τον Μάρτιο-, αν και αντιπροσωπεύουν μια πτωτική αναθεώ-
ρηση από τις αρχικές εκτιμήσεις για 4,6%. Οι πωλήσεις για προϊόντα εκτός τροφίμων, εκτός των καυσίμων, αυξήθηκαν τον Ιούνιο
3,4% σε μηνιαία βάση. 

ΛΑΡΚΟ: Τέλος Σεπτεμβρίου 
οι δεσμευτικές προσφορές

Τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι δεσμευτι-
κές προσφορές των επενδυτών για τη ΛΑΡΚΟ,
όπως προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα που
τους απέστειλε αυτές τις μέρες ο Ειδικός Δια-
χειριστής, ο οποίος διενεργεί τον διαγωνισμό
για την πώληση της ιδιωτικής περιουσίας της
νικελοβιομηχανίας. Παράλληλα, κινείται και ο
δίδυμος διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για τη δημό-
σια περιουσία της νικελοβιομηχανίας. Επικρα-
τέστεροι για το τελικό... κατοστάρι, όπως ανα-
φέρουν πηγές που παρακολουθούν στενά την
αποκρατικοποίηση, από τους έξι που είχαν εκ-
δηλώσει αρχικό ενδιαφέρον, φαίνονται η ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, η ελβετική Solway Investment Group
και η Μυτιληναίος.

Μέλισσα Κίκιζας: Τριπλάσιο
το μέρισμα του 2020 έναντι του 2019

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης, ο
κύκλος εργασιών του ομίλου, που περιλαμβάνει
τις θυγατρικές Atlanta στην Πολωνία και Βλάχα
και Αλτική στην Ελλάδα, ανήλθε στα 73,9 εκατ.
ευρώ και της εταιρείας στα 69,6 εκατ. ευρώ, αυ-
ξημένος σε σχέση με το 2019 κατά περίπου 12,9%
και 12,7% αντίστοιχα, κυρίως λόγω της αύξησης
του όγκου πωλήσεων - και ειδικά των εξαγωγών.
Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, που
πρωταγωνιστεί στα ζυμαρικά, αλλά έχει και
ισχυρή παρουσία στην αγορά των τοματοειδών,
αυξήθηκε εν μέσω πανδημίας κατά 32%, σε σχέ-
ση με την προηγούμενη χρήση. Τα προ φόρου
κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε περίπου 5,9 εκατ.
ευρώ και της εταιρείας σε περίπου 5,1 εκατ. ευ-
ρώ, εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση.

FOODLINK: Εξαγόρασε από 
την εταιρεία P.M. TSERIOTIS

Η FOODLINK ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυ-
γατρική της FOODLINK (CYPRUS) LTD εξαγόρα-
σε από την P.M. TSERIOTIS LTD το 25% των μετο-
χών της κυπριακής εταιρείας DIAPO LTD. Υπεν-
θυμίζεται ότι το 2018 η FOODLINK (CYPRUS)
LTD είχε εξαγοράσει από την P.M. TSERIOTIS
LTD το 75% της DIAPO LTD, με αποτέλεσμα να
κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Αύξηση των εσόδων κατά 8% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις
στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το δεύτερο τρίμηνο του
2021. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι τα ενοποιημένα έσοδα
του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 8,0% το β’ τρίμηνο
του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 827,5 εκατ. ευρώ,
αντανακλώντας την επιτυχημένη υλοποίηση της
στρατηγικής του αλλά και τα οφέλη της σταδιακής
ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Στην Ελλάδα τα
έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τρίτο συνεχόμενο
τρίμηνο, κατά 9,6%, στα 758,7 εκατ. ευρώ, καθώς οι Αρχές
χαλάρωσαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου τους

σχετιζόμενους με την πανδημία περιορισμούς. Στη Ρουμανία, τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
σημείωσαν βελτίωση, διαμορφώθηκαν στα 74,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 5,6%, και βρίσκονται σε
πορεία επίτευξης των στόχων το β’ εξάμηνο του έτους.

Αύξηση πωλήσεων κατά 45%, στα 105,7 εκατ. ευρώ, ως
αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της
χαμηλής συγκριτικής βάσης εμφάνισε το β’ τρίμηνο της
τρέχουσας χρήσης η Frigoglass, με αύξηση πωλήσεων
στον κλάδο υαλουργίας κατά 67% σε ουδέτερη
συναλλαγματική βάση και βελτίωση του περιθωρίου
EBITDA κατά 200 μονάδες βάσης στο 14,1%, κυρίως λόγω
της καλύτερης απορρόφησης του κόστους και των
πρωτοβουλιών αυξήσεων τιμών. Τα EBITDA ανήλθαν σε
14,95 εκατ. ευρώ, από 8,8 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020, και τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές 12,2
εκατ. ευρώ, από ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η πυρκαγιά στο εργοστάσιό
της στη Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή στοιχείων ενεργητικού και δαπάνες ύψους 13,8 εκατ. ευρώ.

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων και ζημιών το β’ τρίμηνο

ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα 

Ευρωζώνη: Σε άνοδο οι πωλήσεις
λιανικού εμπορίου και τον Ιούνιο



Σωκράτης Κόκκαλης:
Ιστορική μέρα 
για την Intralot

Τ
ην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους Ομολογι-
ούχους, με έκδοση νέων ομολογιών και συνολική
απομόχλευση 163 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η In-

tralot. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε για την απόλυτα επι-
τυχημένη ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολογιών:
«Σήμερα (χθες) είναι μια ιστορική μέρα για την Intralot,
που πέτυχε τους δύο στόχους της σε σχέση με την κεφα-
λαιακή της δομή, να αναχρηματοδοτήσει τις ομολογίες
λήξης Σεπτεμβρίου 2021 και να μειώσει κατά 163 εκατ.
ευρώ τις συνολικές δανειακές της υποχρεώσεις. Η νέα
κεφαλαιακή δομή βελτιώνει σημαντικά τη θέση της εται-
ρείας και τις δυνατότητες να εκμεταλλευτεί νέες ευκαι-
ρίες στις ανεπτυγμένες αγορές με βάση τον στρατηγικό
της σχεδιασμό. Η είσοδος σημαντικών θεσμικών επεν-
δυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής της Intralot,
Inc., διευρύνει επίσης τις δυνατότητες της εταιρείας
στην ανταγωνιστική και πολλά υποσχόμενη αγορά της
Βόρειας Αμερικής. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συ-
νεργάτες μου και τους εργαζομένους στην εταιρεία για
τη συνεισφορά τους σε αυτήν την επιτυχία».

Kidscom: Εντυπωσιακά 
αποτελέσματα το 2020
Αύξηση πωλήσεων 10%, καθαρών κερδών 52% και
ταμειακά διαθέσιμα που υπερβαίνουν το 30% του
ετήσιου τζίρου της ανακοίνωσε η Kidscom Α.Ε. για
τη χρήση του 2020, έχοντας στο portfolio της την
αποκλειστική διάθεση για τη ΝΑ Ευρώπη πολλών
επώνυμων brands, όπως Recaro, Maclaren, Joie,
Nuna, Sparco, Beaba κ.ά. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, η Kidscom, κατά τη διάρκεια της
πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, ανακαίνισε
πλήρως το σύνολο των καταστημάτων λιανικής που
διαθέτει, δημιουργώντας ένα νέο concept το οποίο
συνδέει το φυσικό με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Βασίλης Κορκίδης: «Γενναία μέτρα 
για τους πυρόπληκτους»

Την άμεση εφαρμογή μιας ευρείας δέσμης μέτρων για
την ανακούφιση των πυρόπληκτων και την ολική αποκα-
τάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές
πυρκαγιές σε οικίες και επιχειρήσεις στα βόρεια προ-
άστια της Αττικής ζητεί από την κυβέρνηση ο πρόεδρος
του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττι-
κής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Στηρίζει τους πληγέντες η Cosmote
Η Cosmote στηρίζει στους συνδρομητές της στην
Αττική, την Εύβοια, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα, τη
Λακωνία και την Κω που έχουν πληγεί από τις
πυρκαγιές. Για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας
τους τούς προσφέρει δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας
προς όλα τα εθνικά δίκτυα και δωρεάν 15 GB για
χρήση Internet από το κινητό, σε όλους τους
συνδρομητές κινητής -συμβολαίου,
καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής, οικιακούς και
εταιρικούς- για 15 μέρες, έως και τις 19/8/21.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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WATT+VOLT: Δίπλα 
στους καταναλωτές 
που έχασαν 
την περιουσία τους 

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε πλή-
ρη διαγραφή της καταναλωθείσης αξίας ηλε-
κτρικής ενέργειας για τις οικιακές και τις επαγ-
γελματικές παροχές των καταναλωτών των
οποίων τα κτίσματα καταστράφηκαν. Παράλλη-
λα, δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθούν στο
πρόγραμμα WATT+VOLT zerO, με δώρο τη χρέ-
ωση zerO για τους 12 πρώτους μήνες - δηλαδή
για έναν ολόκληρο χρόνο θα πληρώνουν μόνο
το κόστος ενέργειας που καταναλώνουν.

ΕΕΑ: Ενίσχυση 
στις επιχειρήσεις 
της Βαρυμπόμπης 
Η διοίκηση του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών εκφράζει τη
βαθύτατη θλίψη της και δηλώνει και αυτήν
τη φορά έτοιμη να συμβάλει στην
ανακούφιση των επιχειρήσεων που
επλήγησαν. Ύστερα από συνεννόηση με τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη, το ΕΕΑ θα παρέχει, από πόρους
του Επιμελητηρίου, άμεση οικονομική
ενίσχυση ύψους 100.000 ευρώ προς τις
πληγείσες επιχειρήσεις. Ήδη, ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επικοινώνησε με
τον δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και
συζήτησε μαζί του για τις ανάγκες στήριξης
που έχει η περιοχή. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου
ζήτησε από τον δήμαρχο Αχαρνών να τον
ενημερώσει για τις επιχειρήσεις που έχουν
υποστεί μερική ή ολική ζημία, ώστε να
κατευθυνθεί άμεσα σε αυτές η οικονομική
ενίσχυση του Επιμελητηρίου.
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Ε
νας Αυστραλός μαθηματικός
ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τις ρί-
ζες της εφαρμοσμένης Γεωμε-
τρίας σε μία πήλινη βαβυλωνια-

κή πλάκα ηλικίας περίπου 3.700 ετών. Η
πλάκα, που χρονολογείται μεταξύ του 1900
και του 1600 π.Χ., είχε ανακαλυφθεί στο
Κεντρικό Ιράκ το 1894 και όλα αυτά τα χρό-
νια βρισκόταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να έχει γί-
νει αντιληπτή η σημασία της για την Ιστορία
των Μαθηματικών.

Η πλάκα με την ονομασία Si.427, η οποία
δημιουργήθηκε από κάποιον Βαβυλώνιο
«τοπογράφο», μελετήθηκε από τον δρα
Ντάνιελ Μάνσφιλντ του Πανεπιστημίου της
Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίντνεϊ, ο οποίος
έκανε και τη σχετική δημοσίευση στο επι-
στημονικό περιοδικό «Foundations of
Science». Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρόκειται
για το μοναδικό γνωστό παράδειγμα κτη-
ματολογικού “εγγράφου” από την αρχαία
βαβυλωνιακή περίοδο του 1900-1600 π.Χ.
και αφορά σε ένα σχέδιο που χρησιμοποι-
ούσαν οι “τοπογράφοι” για να καθορίζουν
τα χερσαία όρια. Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, περιέχει νομικές και γεωμετρικές

λεπτομέρειες σχετικά με ένα κτήμα που
χωρίστηκε μετά την πώληση ενός τμήμα-
τός του».

«Πυθαγόρειες τριάδες»
Θεωρείται σημαντικό ότι ο «τοπογρά-

φος» χρησιμοποιεί τις λεγόμενες «πυθα-
γόρειες τριάδες» για να δημιουργήσει
ακριβείς ορθές γωνίες. «Η ανακάλυψη και
η ανάλυση της πλάκας έχουν σημαντικές
επιπτώσεις για την Ιστορία των Μαθηματι-
κών. Για παράδειγμα, η πλάκα δημιουργή-
θηκε πάνω από χίλια χρόνια προτού γεννη-
θεί ο Πυθαγόρας», δήλωσε ο Μάνσφιλντ.

Το 2017 ο ίδιος Αυστραλός μαθηματικός
είχε εικάσει ότι μία άλλη πλάκα της ίδιας
περιόδου, γνωστή ως «Πλίμπτον 322»,
αποτελεί μοναδικό δείγμα τριγωνομετρι-
κού πίνακα. Όπως ανέφερε, «είναι γενικά
αποδεκτό ότι η Τριγωνομετρία -ο κλάδος
των Μαθηματικών που ασχολείται με τη
μελέτη των τριγώνων- αναπτύχθηκε από
τους αρχαίους Έλληνες που μελετούσαν
τον νυχτερινό ουρανό κατά τον 2ο αιώνα
π.Χ. Όμως, οι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει
τη δική τους εναλλακτική “πρωτο-τριγωνο-
μετρία”, για να λύνουν προβλήματα σχετι-

κά με μετρήσεις επί του εδάφους και όχι
στον ουρανό».

Τοπογραφικό όργανο
Η πλάκα Si.427 θεωρείται ότι υπήρξε

πριν και από την Πλίμπτον 322. Ήδη από το
2017 ο Μάνσφιλντ είχε υποθέσει ότι τέτοι-
ες πλάκες χρησίμευσαν για πρακτικούς
σκοπούς, όπως η κατασκευή παλατιών,
ναών και καναλιών ή ο καθορισμός ορίων
κτημάτων.

«Με τη νέα πλάκα μπορούμε, πράγματι,
να δούμε για πρώτη φορά γιατί (οι Βαβυ-
λώνιοι) ενδιαφέρονταν για τη Γεωμετρία:
Ήθελαν να χαράζουν ακριβή όρια στο έδα-
φος. Ήταν μία περίοδος που η γη άρχισε να
γίνεται ιδιωτική και οι άνθρωποι άρχισαν
να σκέφτονται με όρους “η γη μου και η γη
σου”. Ήθελαν, έτσι, να χαράζουν ξεκάθαρα
όρια, προκειμένου να έχουν καλές σχέσεις
με τους γείτονές τους. Ακριβώς αυτό αφο-
ρά και η εν λόγω πλάκα: Ένα χωράφι δια-
χωρίστηκε και νέα όρια χαράχτηκαν», ση-
μείωσε ο Μάνσφιλντ.

Άλλες πλάκες, που έχουν ήδη βρεθεί
από εκείνη την περίοδο στη Βαβυλώνα,
αποκαλύπτουν όντως ότι υπήρχαν διαφω-

νίες σχετικά με τα σύνορα των κτημάτων
και για το ποιος ήταν, π.χ., ο ιδιοκτήτης
πολύτιμων δέντρων όπως οι φοίνικες, που
βρίσκονταν κοντά στο όριο των γειτνια-
ζόντων κτημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
επιθεωρητές-τοπογράφοι καλούνταν να
διευθετήσουν τη διαφωνία και η εφαρμο-
σμένη Γεωμετρία ήταν ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο.

Τέλος, η πλάκα Si.427 περιέχει και ένα
μυστήριο: Στο πίσω μέρος της φέρει εμφα-
νώς τους αριθμούς 25:29, χωρίς να έχει
κανείς ιδέα περί τίνος πρόκειται. «Είναι το
απόλυτο αίνιγμα», δήλωσε ο Μάνσφιλντ.

Τα μυστικά της βαβυλωνιακής πλάκας

Σύμφωνα με Αυστραλό
μαθηματικό, το πήλινο
αντικείμενο των 3.700 ετών
περιέχει το αρχαιότερο 
στον κόσμο δείγμα
εφαρμοσμένης Γεωμετρίας
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τέταρτη η Κατερίνα: 
«Τόσο που έκαμες, 
μεγάλη δόξα»
Η

Κατερίνα Στεφανίδη είναι 4η Ολυμ-
πιονίκης στο Τόκιο. Περιμέναμε με-
τάλλιο από τη χρυσή Ολυμπιονίκη
του Ρίο, αλλά «εδώ που έφθασες, λί-

γο δεν είναι· τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα»,
οι μεγάλες κουβέντες του Κ.Π. Καβάφη. Η Κα-
τερίνα κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές
όλων των Ελλήνων, που ενδεχομένως δεν γνω-
ρίζουν ούτε ότι έβγαλε τραυματισμό ούτε ότι
έχασε άπειρες ώρες προπονήσεων με την κα-
ραντίνα. Ο κόσμος κλίνει το γόνυ. Αφού πέρασε
με την τρίτη προσπάθεια τα 4.50μ. και επίσης
με την τρίτη τα 4.70μ., ισοφάρισε το φετινό της
ρεκόρ με τη δεύτερη προσπάθεια στα 4.80μ.
και στη συνέχεια δοκίμασε στα 4.90μ. για να
βγει πρώτη. Δεν τα κατάφερε. Η Νικόλ Κυρια-
κοπούλου πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια
τα 4.50μ. και απέτυχε και τις τρεις φορές να
υπερβεί τα 5.70μ. και κατετάγη όγδοη. Το χρυ-
σό μετάλλιο κατέκτησε η Αμερικανίδα Κέιτ Να-
ζότ με 4.90μ., το ασημένιο η Ρωσίδα Αντζέλικα
Σιντόροβα με 4.85μ. και το χάλκινο η Βρετανίδα
Χόλι Μπράντσο με 4.85μ., αλλά με χειρότερες
προηγούμενες προσπάθειες.

Τον Άλκη Κυνηγάκη δεν τον ήξερε κανένας
όταν έφευγε από την Ελλάδα για το Τόκιο. Τώρα
τον έμαθαν όλοι. Είναι 5ος Ολυμπιονίκης στα 10

χλμ. ανοικτής θάλασσας με την αύρα του θρυ-
λικού Σπύρου Γιαννιώτη, «ασημένιου» Ολυμ-
πιονίκη στο Ρίο. Ο Άλκης έφερε χρόνο 1:49.26
και έστειλε το μήνυμα στο... Παρίσι για τους
επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Έρχομαι».
Χρυσό μετάλλιο ο Γερμανός Φλόριαν Βέλμ-
προκ με 1:48.33, το ασημένιο πήρε ο
Ούγγρος Κριστόφ Ρασόφσκι με 1:48.59 και το
χάλκινο ο Ιταλός Πατρινιέρι με 1:49.01. «Είμαι
τρελαμένος, πίστεψα ότι θα πάρω μετάλλιο, αν
δεν γίνονταν οι αγώνες θα είχα πάθει κατάθλι-
ψη», οι δηλώσεις του. «Θα πάρει σίγουρα με-
τάλλιο στο Παρίσι», σιγοντάρισε ο Γιαννιώτης.

Στην πάλη η Μαρία Πρεβολαράκη ξέσπασε
σε κλάματα μετά την ήττα της 11-4 από τη Βαλ-
βέρδε από το Εκουαδόρ. «Δυστυχώς ήταν
ένας απογοητευτικός αγώνας για εμένα. Σή-
μερα δεν ήταν η μέρα μου.  Συγγνώμη σε
όσους με πίστεψαν, με βοήθησαν και τους
απογοήτευσα. Θα προσπαθήσω για τους επό-
μενους Ολυμπιακούς».

Άτυχος ήταν και ο ποδηλάτης Χρήστος Βολι-
κάκης, ο οποίος δήλωσε: «Πλήρης απογοήτευ-
ση. Θέλω να πω ένα συγγνώμη σε αυτούς που
με στήριξαν και έκατσαν να με δουν. Τους έχω
απογοητεύσει όλους, αλλά πραγματικά αυτά εί-
χα να δώσω. Πρώτη φορά τρέχω στο συγκεκρι-

μένο στυλ με αυτό τον τρόπο, τέσσερα αγωνί-
σματα σε τρεις ώρες. Κάτι το οποίο δεν μπο-
ρούσα να διαχειριστώ». 

«Ελπίζω να σας κάνω 
πάλι υπερήφανους»

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος των αγώνων,
η Κατερίνα Στεφανίδη δήλωσε: «Ήθελα πολύ
ένα μετάλλιο, φάνηκε από τον τρόπο που αγω-
νίστηκα. Δεν μπορώ να είμαι απογοητευμένη.
Ήρθα με την έκτη καλύτερη επίδοση και βγή-
κα τέταρτη. Το μόνο που με απογοητεύει είναι
ότι ξέρω πόσο καλά είμαι και δεν το έδειξα. Τα
θαλάσσωσα, έκανα πολλά τεχνικά λάθη». Και
πρόσθεσε: «Άλλαξα κοντάρι γιατί δυσκολευό-
μουν με το τρέξιμο και με άγχωσε λίγο αυτή η
επιλογή. Λίγο βιαστήκαμε ίσως να ανεβάσου-
με κοντάρι, θα μπορούσε να είχε πάει αλλιώς
ο αγώνας. Έφτασα στην καλύτερή μου φετινή
επίδοση. Είμαι πολύ καλά και έτοιμη για επί-
δοση πάνω από το πανελλήνιο. Σήμερα δεν
βγήκε. Η πίεση του μεταλλίου μάλλον με επη-
ρέασε». Και κατέληξε: «Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, μου έχετε δόση πολλή αγάπη. Θα ήθελα
να είχα φέρει ένα μετάλλιο. Εύχομαι σύντομα
να τελειώσουν οι φωτιές στην Ελλάδα. Ελπίζω
να σας κάνω ξανά υπερήφανους στο μέλλον».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Γκιόρκι (Γιώργος) Πομάσκι
είναι ο προφεσόρ του ελλη-
νικού στίβου, ο μέγας διδά-
σκαλος του Γένους στο μή-

κος και το τριπλούν. Δικό του δημι-
ούργημα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου,
χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο. Όταν
ρωτήθηκε στο Ολυμπιακό Χωριό
«ποιο θα είναι το άλμα που θα δώσει
χρυσό μετάλλιο;», απάντησε «το
8.40μ.». Ο Τεντόγλου πήδηξε 8.41μ.
Μιλάμε για γκουρού του αθλήματος.

Ο Πομάσκι γεννήθηκε στις 10 Ια-
νουαρίου 1960 στο Πλέβεν της Βουλ-
γαρίας. Τελείωσε τη Γυμναστική Ακα-
δημία στη Σόφια, τριπλουνίστας από
μικρός, έκανε άλμα στα 17.03μ., αλλά
δεν επιλέχτηκε για τους Ολυμπιακούς
της Σεούλ το 1988. Ήταν πάντα στη
σκιά του μεγάλου συναθλητή του Κρί-
στο Μαρκόφ. Κάπου εκεί γνώρισε και
μία Ελληνίδα φοιτήτρια, την Εύα Νικο-
λάου, παντρεύτηκαν και ήρθαν να ζή-
σουν στην Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο Θε-
ού για τον ελληνικό στίβο. Πήρε και
την ελληνική υπηκοότητα και έπιασε
δουλειά. 

Πρώτο του «παιδί», ο Σπύρος Βασ-

δέκης, ο οποίος στο μήκος έφτανε μέ-
χρι τα 7.80μ. Έγινε ο πρώτος που πέ-
ρασε τα 8μ. στα χέρια του Πομάσκι
και... χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρω-
παϊκό του 1996. Μετά ανέλαβε την
αδερφή του, την Όλγα, η οποία πέρασε
στον τελικό του τριπλούν σε τρεις
Ολυμπιακούς Αγώνες (1996, 2000,
2004). Μετά ανέλαβε τη Βούλα Τσια-
μήτα, χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο
της Σεβίλλης το 1999, χάλκινο η Όλγα.
Ο Πομάσκι είχε μπερδέματα με την
Τσιαμήτα, η οποία ήθελε να τρώει σο-
κολάτες. Την υποχρέωσε μπροστά του
να τρώει πέντε τη μέρα! Τις βαρέθηκε
και τις έκοψε. 

Μετά ανέλαβε τον Ζαλαγκίτη, τον
Τσάτουμα, τον Τσιάμη και τους εκτό-
ξευσε. Με τη Βούλα Παπαχρήστου εί-
χε μια ιδιαίτερη σχέση. Τσακώνονταν,
χώριζαν, ξαναβρίσκονταν (προπονητι-
κά πάντα). Αποτέλεσμα; Η Βούλα με
προπονητή τον Πομάσκι έγινε πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης στο Βερολίνο το
2018 και μαζί του κατέκτησε πέντε με-
τάλλια. Εκτός του χρυσού, έχει ένα αρ-
γυρό από το Ευρωπαϊκό κλειστού του
2019 και τρία χάλκινα (Παγκόσμιο

κλειστού το 2016, Ευρωπαϊκό ανοι-
χτού το 2016 και Ευρωπαϊκό κλειστού
το 2017). Τότε, το 2017, ο Γιώργος Πο-
μάσκι τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Στίβου με το Βραβείο
Προπονητικής, μέγιστη διάκριση. Στο
παλμαρέ του, η Νίκη Ξάνθου φυσικά, η
πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα
των 7μ. στο μήκος, 4η στους Ολυμπια-
κούς της Ατλάντα και στην 11η θέση
η… Βούλα Πατουλίδου, την οποία είχε
πείσει να κάνει μήκος. Στην πρώτη
προπόνηση της πρόσφερε μια… σο-
κολάτα. «Φάε τώρα κάτι γλυκό, γιατί
δεν θα είμαι γλυκός μαζί σου στην
προπόνηση»! 

Το 2002 ο Πομάσκι άφησε τον στίβο
και μετακόμισε στο ποδοσφαιρικό
τμήμα του Ολυμπιακού επί Τάκη Λε-
μονή. Έπειτα από δύο σεζόν έφυγε και
ας τον εκθείαζαν για την προπόνηση ο
ίδιος ο Κριστιάν Καρεμπέ και ο Πρέν-
τραγκ Τζόρτζεβις. Γκρίνιαζαν οι ανα-
πληρωματικοί. Όσους δεν έπαιζαν την
Κυριακή ο Πομάσκι τούς καλούσε για
προπόνηση, άρα πήγαινε χαμένο το
ρεπό. Ξαναγύρισε στον ΣΕΓΑΣ και το
2005 ήρθε σε ρήξη μαζί τους, γιατί

εκτός από προπονητής είναι και ελεύ-
θερος άνθρωπος που λέει τη γνώμη
του. Έφυγε στη Βουλγαρία με τον επι-
χειρηματία Γιώργο Γλου για να ανοί-
ξουν εγκαταστάσεις προπονητικής.
Δεν πέτυχε το εγχείρημα και ξαναγύ-
ρισε. Ευτυχώς. Ο Πομάσκι όλα αυτά τα
χρόνια που βγάζει πρωταθλητές έχει
ένα μυστικό, που δεν έχει να κάνει με
την ικανότητά του, αλλά το… γούρι του.
Ναι, αυτό το άσπρο κατσιασμένο κα-
πέλο το φοράει χρόνια ολόκληρα. Εί-
ναι σαν βαλσαμωμένο επάνω του. «Το
φυλάω σε τραπεζική θυρίδα»…

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Ο Μ Α Σ Κ Ι

«Εργοστάσιο» παραγωγής πρωταθλητών

Δικά του «παιδιά» 
ο Σπύρος και η Όλγα
Βασδέκη, η Τσιαμήτα, 
ο Ζαλαγκίτης, ο Τσάτουμας,
ο Τσιάμης, η Παπαχρήστου,
η Ξάνθου και, φυσικά, 
ο Τεντόγλου
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T
ο «χρυσό» παιδί του ελληνικού αθλητι-
σμού, ο Μίλτος Τεντόγλου, πάτησε Ελ-
λάδα και, όπως συνηθίζει, επέδειξε τε-

λείως… αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέ-
ση με ό,τι είχαμε συνηθίσει έως τώρα. Τόνισε
ότι δεν θα είχε πρόβλημα να έπαιρνε και το
ασημένιο μετάλλιο, «θα ήταν τίμιο γιατί ο Ετσε-
βερία είναι καλύτερος αθλητής από εμένα»!
Με τον Ετσεβερία έκαναν το ίδιο άλμα, 8.41μ.,
αλλά ο Μίλτος είχε καλύτερο δεύτερο άλμα και
πήρε το χρυσό μετάλλιο. Σε άλλες του δηλώ-
σεις το παιδί από τα Γρεβενά είπε ότι το πρότυ-
πό του είναι ο Κουβανός άλτης του μήκους
Ιβάν Πεντρόσο. Για τη μεγάλη του επιτυχία δή-
λωσε ότι υπάρχει μια εγγενής αντίδραση στην
πίεση και για αυτό πετυχαίνει πάντα στο τελευ-
ταίο άλμα. Για τις αντιδράσεις του κόσμου: «Γε-
λάω με αυτά τα αστεία που γράφονται για εμέ-
να στο Διαδίκτυο». Σχετικά με το μυστικό των
επιτυχιών, «καμία χαλάρωση, όποιος το κάνει
δύσκολα επανέρχεται».

Τεντόγλου: «Θα ήταν τίμιο και το ασημένιο» ΔΟΕ: «Απαγορεύονται 
τα βίντεο στα social media»

Η Τζαμαϊκανή χρυσή Ολυμπιονίκης των σπριντ
(100μ. και 200μ.) Ελέιν Τόμπσον αποκλείστηκε για κά-
ποιο διάστημα από το Instagram μετά τη δημοσίευση
των νικηφόρων αγώνων της στη διοργάνωση, παρα-
βιάζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης των Αγώνων. «Το
βίντεο προφανώς ανήκει στους ραδιοτηλεοπτικούς
φορείς που διατηρούν τα δικαιώματα», δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος της ΔΟΕ Μαρκ Άνταμς. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η ΔΟΕ θα λάβει περισσότερα από 4 δισ. δολά-
ρια από δικαιώματα μετάδοσης.

Σούπερ τελικός ΗΠΑ - Γαλλία 

Οι ΗΠΑ μετρούν τρία διαδοχικά χρυσά μετάλλια στα
Ολυμπιακά Τουρνουά μπάσκετ των ανδρών (2008, 2012,
2016) και θα αντιμετωπίσουν στον τελικό τη Γαλλία τα
ξημερώματα του Σαββάτου. Οι Γάλλοι προκρίθηκαν στον
τελικό έναντι της Σλοβενίας έπειτα από συγκλονιστική
μάχη που κρίθηκε στο κόψιμο του Νικολά Μπατούμ
στον Κλέμεν Πρέπελιτς, με τους «τρικολόρ» να νικούν
90-89. Οι Αμερικανοί έκαναν εντυπωσιακή ανατροπή
και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό των Ολυμπιακών
Αγώνων, νικώντας την Αυστραλία 97-78. Κορυφαίος για
τους νικητές ο Κέβιν Ντουράντ με 23 πόντους. 

Ο Λίνεκερ για Βαρυμπόμπη
Ο Γκάρι Λίνεκερ, παλιός ποδοσφαιριστής και νυν

σχολιαστής στην αγγλική τηλεόραση, πήρε θέση για
τη μεγάλη φωτιά στη Βαρυμπόμπη. Αφού πόσταρε
στο Twitter μια φωτογραφία, έγραψε από κάτω: «Βρι-
σκόμαστε σε ένα χάος. Ξέρω πολλούς αρνητές της
κλιματικής αλλαγής. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να

αρνηθούν, αλλά ακόμη το προσπαθούν.
Γιατί; Τα επιστημονικά στοιχεία είναι
αδιαμφισβήτητα».

Μεταγραφικά
Η ΑΕΚ απέκτησε για τέσσερα χρόνια με 1

εκατ. ευρώ τον Γάλλο αριστερό μπακ της Λανς
Κλεμάν Μισλέν, ο οποίος πήρε μέρος με την

Ολυμπιακή ομάδα της Γαλλίας στο Τόκιο. Ο Πανα-
θηναϊκός συμφώνησε να πουλήσει στην τουρκική Γκιρε-
σουνσπόρ τον Σανκαρέ. Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε προ-
σφορά 8 εκατ. ευρώ της γαλλικής Τρουά για τον Σισέ.
Κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ιταλός επιθετικός Τζιοβίν-
κο της Αλ Χιλάλ, πρώην ομάδας του Λουτσέσκου.

Τρομερή ανατροπή ο Πάρτσμεντ 
Ο Τζαμαϊκανός Χάρι Πάρτσμεντ είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης στα
110μ. με εμπόδια με χρόνο 13.04. Σε μια συγκλονιστική κούρσα
κέρδισε τον Αμερικανό Γκραντ Χολογουέι, ο οποίος πήγε στο Τό-
κιο με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο (12.81), αλλά έφερε
13.09 στον τελικό. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο επίσης Τζα-
μαϊκανός Ρόναλντ Λέβι με χρόνο 13.10.

Με την κούπα 
στην Ακρόπολη 

Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του πρωταθλητή του ΝΒΑ ανέβηκαν οι Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης 
κουβαλούσε και το τρόπαιο του MVP. Οι εικόνες και τα βίντεο από την επίσκεψη της οικογένειας 
Αντετοκούνμπο στην Ακρόπολη ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο μέσω των social media. 
Οι Αντετοκούνμπο θα ορίσουν ημερομηνία «για μπασκετάκι» στα Σεπόλια μόλις κοπάσουν οι φωτιές.



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

Π
Α

Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
  6

 Α
Υ

Γ
Ο

Υ
Σ

Τ
Ο

Υ
 2

0
2

1

28

Μ
ια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση
με τίτλο «Το νησί που μάγεψε τον κό-
σμο - Η Μύκονος του ’50» του διε-
θνούς φήμης Αμερικανού φωτογρά-

φου Ρόμπερτ Μακέιμπ φιλοξενείται στο Κάστρο
Χώρας Μυκόνου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκόνου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτό-
τητα του νησιού.

Ο μεγάλος φιλέλληνας φωτογράφος Ρόμπερτ
Μακέιμπ ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
1954 ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Princeton.
Επέστρεψε το 1955 ταξιδεύοντας σε όλο το Αιγαίο
και φωτογραφίζοντας με μια Rolleiflex, ενώ το
1957 τράβηξε σειρά έγχρωμων φωτογραφιών
στις Κυκλάδες για λογαριασμό της National Geo-
graphic Society. Έκτοτε συνεχίζει να φωτογραφί-
ζει την ομορφιά και την ιστορία της χώρας, πα-
ρουσιάζοντας το έργο του σε πολυάριθμες εκθέ-
σεις και εκδόσεις σε όλο τον κόσμο.

«Νησιωτικό πριγκιπάτο»
Ο φακός του αποτυπώνει με σπάνια ευαισθη-

σία την αγάπη του για τους ανθρώπους και τον τό-
πο, διασώζοντας εικόνες του λαϊκού μας πολιτι-
σμού και παραδίδοντας μαθήματα μνήμης.

Ο ίδιος ο Ρόμπερτ Μακέιμπ έχει δηλώσει: «Το
1955 η Μύκονος ήταν σαν ανεξάρτητο νησιωτικό
πριγκιπάτο, με τον δικό της πολιτισμό, τους δι-
κούς της χορούς, τα τραγούδια, την ποίηση, την
κουζίνα, τα υφάσματα, την αρχιτεκτονική, ακόμη
και τη γλώσσα της. Όλα αυτά εξελίχθηκαν και
διαμορφώθηκαν προσεκτικά κατά τη διάρκεια χι-
λιάδων ετών, εν μέσω πολέμων, κατοχών, ξηρα-
σιών και άλλων καταστροφών. Το όμορφο αυτό
νησί αντιπροσώπευε ένα ανέγγιχτο παράδειγμα
ενός εξαιρετικά οργανωμένου, αυτάρκους αιγαι-
οπελαγίτικου πολιτισμού».

Πορτρέτα ανθρώπων του τόπου και φωτογρα-
φικά στιγμιότυπα που αναδεικνύουν τη ζωή του
νησιού κατά τη μεταπολεμική δεκαετία του 1950
ζωντανεύουν στον νέο αρχαιολογικό χώρο του
Κάστρου Χώρας Μυκόνου, που αποκαλύφθηκε
πρόσφατα δίπλα από το εμβληματικής σημασίας
μνημείο της Παραπορτιανής, προσφέροντας στον
χώρο εναλλακτικές προοπτικές ανάγνωσης και
τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης βιωματικής εμπει-
ρίας στους επισκέπτες.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται στο βιβλίο του
Μακέιμπ «Μύκονος: Πορτρέτο μιας εποχής που
χάθηκε», τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της

Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και
αποτελεί συνεργασία της Κοινωφελούς Δημοτι-
κής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και
Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ) με την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ενώ την επιμέλεια
έχει η έμπειρη επί θεμάτων πολιτιστικής διαχεί-
ρισης Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνη.

Έπειτα από τρία χρόνια εργασιών στο πλαίσιο
της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής
Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού
και του Δήμου Μυκόνου, το Κάστρο ανοίγει πιλο-
τικά κατά τη φετινή θερινή περίοδο αποκαλύ-
πτοντας κατάλοιπα του μεσαιωνικού οικισμού
και ευρήματα από τη νεολιθική περίοδο έως τα
βυζαντινά χρόνια.

Ο Δήμος Μυκόνου με την ανάδειξη του νέου
αυτού πολιτιστικού πόλου στοχεύει στη συστη-
ματική συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας
του νησιού. Παράλληλα, στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Μυκόνου ένα μικρότερο σύνολο φωτο-
γραφιών του Ρόμπερτ Μακέιμπ φιλοξενείται
στον χώρο του αιθρίου, συνδέοντας την έκθεση
με τον βασικό κορμό της στον χώρο του Κάστρου
και ενώνοντας τους δύο άξονες πολιτισμού.

Άγνωστες φωτογραφίες 
από τη ζωή στο νησί το '50 

με τον φακό του Αμερικανού 
Ρόμπερτ Μακέιμπ

Η Μύκονος 
στην εποχή
της αθωότητας



Πέρασαν και από 
το «νησί των ανέμων»

Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου   

Μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
έκανε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή την
επέτειο γάμου της με τον Τόλη Βοσκόπουλο.
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 2 Αυγούστου
του 1996, όμως δεν πρόλαβε να γιορτάσει την
25η επέτειό τους, αφού στις 19 Ιουλίου ο
«πρίγκιπας του ελληνικού πενταγράμμου»
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Η Άντζε-
λα Γκερέκου δημοσίευσε μερικές φωτογρα-
φίες από τη μέρα του γάμου τους προσθέτον-
τας στη λεζάντα την ημερομηνία που παντρεύ-
τηκαν…

Γεμίζει τις μπαταρίες της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γεμίζει τις μπαταρίες
της απολαμβάνοντας τις διακοπές της στον αγα-
πημένο της προορισμό, που δεν είναι άλλος από
τη Μύκονο. Η παρουσιάστρια δύο μήνες μετά τον
χωρισμό της με τον Snik είπε να πάει στο «νησί
των ανέμων» για να αλλάξει παραστάσεις, χωρίς
όμως να… γλιτώσει από τον γνωστό τράπερ.
Υπήρξε συνάντησή τους εκεί και οι φήμες για
επανασύνδεσή τους φούντωσαν.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και
του Γιάννη Λάτσιου, Άγγελος,
επισκέφτηκε μια παραλία για να
απολαύσει το μπάνιο του και
όταν διαπίστωσε ότι ήταν γεμά-
τη σκουπίδια, αποφάσισε να τα
μαζέψει, ενώ αμέσως μετά μοι-
ράστηκε μερικές σκέψεις του
στο Ιnstagram. «Χθες πήγα στη
θάλασσα και στενοχωρήθηκα
από το πόσα σκουπίδια ήταν πε-
ταμένα στην παραλία. Αν όλοι
μαζεύαμε τα σκουπίδια μας, θα
είχαμε πολύ πιο καθαρές θά-
λασσες (δεν είναι ντροπή να μα-
ζεύουμε και τα σκουπίδια άλ-
λων, αν μπορούμε)», έγραψε
στην ανάρτησή του ο Άγγελος
Λάτσιος.

Πέταξε το μαγιό της…
H Άννα Μαρία Βέλλη τάραξε τους διαδι-
κτυακούς της φίλους! Η πρώην παίκτρια
του «Survivor» απολαμβάνει ξέγνοιαστες
στιγμές αυτό το διάστημα και αποφάσισε
να τρελάνει τους followers της ποστάρον-
τας την πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή
της! Πόζαρε ολόγυμνη στον φωτογραφικό
φακό και δημοσίευσε τις φωτογραφίες
στο Instagram σχολιάζοντας με χιούμορ:
«Αν είσαι εταιρεία ρούχων, στείλε DM για
συνεργασία. Αν είσαι γάτα, έλα για χαδά-
κια. Αν δεν είσαι τίποτα από τα παραπάνω,
ένα like θα εξυπηρετούσε τη γυμνή ιν-
φλουένσερ»! 

Πήγε σε παραλία και
μάζεψε τα σκουπίδια

Τ
ις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα απόλαυσε τον
Ιούλιο η Ντέμι Μουρ. Μετά την Αθήνα και την Κρήτη σειρά
είχε η Μύκονος. Η 58χρονη ηθοποιός εντοπίστηκε από τον

φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στο
«νησί των ανέμων» μαζί με την 32χρονη κόρη της Ράμερ και μία φί-
λη τους, ενώ είχε μαζί και τα δύο της σκυλάκια. Στις νέες εικόνες
που κυκλοφόρησαν μητέρα και κόρη έκαναν το μπάνιο τους τρα-
βώντας όλα τα βλέμματα επάνω τους. 
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Βόλτα με την κόρη της 
Η Μαρία Ηλιάκη κάνει βόλτα στη Ζυρίχη έχοντας αγκαλιά τη δύο μηνών
κόρη της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φυτογραφία με την κόρη της
και οι followers της «έλιωσαν»! «Η καλύτερή μου φίλη», έγραψε η Μα-
ρία Ηλιάκη και είναι η πιο τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα της.
Πριν από λίγες μέρες βγήκε ξανά με την κόρη της και τη θήλασε δημο-
σίως. Το εν λόγω βίντεο δημοσίευσε η ίδια στο Instagram και δέχτηκε
επικριτικά σχόλια σχετικά με τον δημόσιο θηλασμό…



Τ
ο καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα
θερμό και θα πρέπει να είναι εξαιρετικά
προσεκτικοί όσοι αντιμετωπίζουν καρ-
διολογικά προβλήματα. Τους ζεστούς μή-

νες του χρόνου αντιμετωπίζουμε συχνά το πρό-
βλημα της υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος
με κύριες επιπλοκές τις κράμπες από υπερθερμία,
την εξάντληση και σπανιότερα την πολυ-οργανική
ανεπάρκεια λόγω υπερθερμίας (heat shock). Επί-
σης, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στη συχνότητα
εισαγωγών οξέων καρδιαγγειακών περιστατικών
σε περιόδους καύσωνα, που φαίνεται να συσχετί-
ζεται με την παρατηρούμενη αύξηση των συγκεν-
τρώσεων των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εται-
ρεία, οι καύσωνες του 1976 και του 1995 στην πόλη
του Λονδίνου συνδέθηκαν με 15% αύξηση της ολι-
κής θνησιμότητας κατά τη διάρκεια των ημερών
της αυξημένης θερμοκρασίας, ενώ ο καύσωνας
του Ιουλίου του 1987 στην Αθήνα συσχετίστηκε με
2.000 επιπλέον θανάτους, δηλαδή με 97% αύξηση
της ημερήσιας θνητότητας. Τα σύνδρομα υπερθερ-
μίας μπορεί να παρατηρηθούν και σε σχετικά χα-
μηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (>32°C)
με υψηλή σχετική υγρασία (>60%) κυρίως σε ηλι-
κιωμένα άτομα, σε αλκοολικούς ή πάσχοντες από
ψυχικές ασθένειες, άτομα που λαμβάνουν αντιψυ-
χωσικά φάρμακα, διουρητικά, αντιχολινεργικά ή

σε άτομα που ζουν σε μη καλά αεριζόμενους χώ-
ρους χωρίς κλιματισμό. 

Τα σύνδρομα αυτά είναι πιο σύνηθες να εκδηλω-
θούν κατά τις πρώτες μέρες του καύσωνα, όταν ο
οργανισμός δεν έχει ακόμη εγκλιματιστεί. Ο εγκλι-
ματισμός χρειάζεται 7 με 14 μέρες έκθεσης. Ο ορ-
γανισμός σε κατάσταση υψηλής θερμοκρασίας πε-
ριβάλλοντος ενεργοποιεί διάφορους θερμορυθμι-
στικούς μηχανισμούς, προκειμένου να εμποδίσει
την άνοδο της θερμοκρασίας του και να αποβάλει
την περίσσεια θερμότητας. Προκαλείται αγγειοδια-
στολή ώστε τα αγγεία που βρίσκονται κοντά στο
δέρμα να αποβάλουν θερμότητα προς το περιβάλ-
λον. Αντισταθμιστικά, η καρδιά αυξάνει τη συχνότη-
τά της ώστε να διατηρήσει σταθερή την παροχή αί-
ματος στα όργανα (ταχυκαρδία). Ενεργοποιούνται
οι ιδρωτοποιοί αδένες και η θερμότητα αποβάλλε-
ται με εξάτμιση. Αυξάνονται η συχνότητα και το βά-
θος της αναπνοής για την αποβολή του θερμού αέ-
ρα. Η πολλή ζέστη μπορεί να δημιουργήσει προ-
βλήματα που κυμαίνονται από αδυναμία, εξάντλη-
ση, κράμπες μέχρι και την απειλητική για τη ζωή
θερμοπληξία. Οι καρδιοπαθείς (ιδίως οι ηλικιωμέ-
νοι) ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. 
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Καμπανάκι για τους καρδιοπαθείς

kpapakosto@yahoo.gr

Όσοι αντιμετωπίζουν
καρδιολογικά προβλήματα θα
πρέπει να θωρακίσουν την υγεία
τους σε συνθήκες καύσωνα… 

Όσον αφορά στη διατροφή, το καλοκαίρι θα πρέπει να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες
ώστε να μην επιβαρύνεται ο οργανισμός. Θα πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα, λαχανικά, σαλάτες
και να πίνουμε πολλούς χυμούς και νερό. Ύποπτα συμπτώματα που θα πρέπει να οδηγήσουν
τους καρδιολογικούς ασθενείς στον ιατρό τους: θωρακική δυσφορία που επεκτείνεται στην κάτω
γνάθο και ενδεχομένως αντανακλά στην πλάτη ή το χέρι (δηλωτικά στηθαγχικού πόνου),
δύσπνοια, αδυναμία/καταβολή δυνάμεων, ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης/σύγχυση, αίσθημα
παλμών/ταχυκαρδία, κεφαλαλγία/ζάλη, εκδηλώσεις θερμοπληξίας. Πρόδρομα συμπτώματα είναι
η δίψα, η αδυναμία, η ζάλη, ο ίλιγγος, ο πονοκέφαλος και η ναυτία. Όψιμα ο ασθενής
παρουσιάζει απώλεια των αισθήσεων, σύγχυση, σπασμούς, λήθαργο και κώμα. Για αυτό οι
καρδιοπαθείς καλό θα είναι να αποφεύγουν τον ήλιο κατά τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας (11.00 -
16.00), τη βαριά σωματική εργασία και την υπερβολική άθληση, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή
θερμοκρασία ή υγρασία και τα πολύωρα ταξίδια με αστικά μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια
της υψηλής ζέστης. Παράλληλα, πρέπει να καταναλώνουν άφθονα υγρά.

Σωστή διατροφή το καλοκαίρι 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Είναι Έλλη-
νας χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπη-

λασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τό-
κιο, αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων
(ΝΟΙ). Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
2016 συμμετείχε μαζί με την ελληνική ομάδα
στο αγώνισμα των ελαφρών τετράκοπων
σκιφ, όπου τερμάτισε στην 6η θέση. Στους
Μεσογειακούς Αγώνες 2018 κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ, μαζί με τον
Χρήστο Στεργιάκα.

Στη μεγαλύτερη επιτυχία του, στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες Τόκιο 2020, κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ με νέο ολυμ-
πιακό ρεκόρ, καταρρίπτοντας εκείνο του Μά-
χε Ντρίσντεϊλ από τους Θερινούς Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Αυτή η μεγάλη
διάκρισή του αντιπροσωπεύει το 4ο μετάλλιο
της ελληνικής κωπηλασίας στην ιστορία των

Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι γεννημένος στον
Κριό, που είναι ζώδιο αθλητών και διακεκρι-
μένων επιδόσεων. Έχει Σελήνη στον Τοξότη,
ζώδιο που συμβολίζει και σηματοδοτεί την
επίδοση στον αθλητισμό, Ερμή στον Κριό που
δείχνει την άσκηση του νου και την εκγύμνα-
ση του σώματος και Αφροδίτη επίσης στον
Κριό η οποία δηλώνει την παρουσία του πα-
ράγοντα της τύχης σε ό,τι επιδιώκει το άτομο.
Με Άρη στην Παρθένο, χαρακτηρίζεται από
σχολαστικότητα και επιμέλεια σε αυτό που
κάνει. Δίας και Ουρανός τού δίνουν την ευ-
καιρία της διεθνούς αναγνώρισης. Ο Κρόνος
στον Κριό τον κάνει να αυτοπειθαρχεί. Ο Πο-
σειδώνας στον Αιγόκερω του επιτρέπει την
υλοποίηση των ονείρων του. Ο Πλούτωνας
στον Τοξότη τού επιτρέπει να επιτυγχάνει δύ-
σκολους στόχους. Το ωροσκόπιό του δείχνει
την τύχη που θα έχει στο μέλλον, τη διάκριση,
αλλά και την επιτυχία του σε άλλους τομείς,
εκτός από τον αθλητισμό.

Κριός
(21/3-20/4)
Επιτέλους, ακούτε τη φωνή του
συναισθήματος, αλλά αυτό ίσως
σας ωθεί να παθαίνετε πανικό και
τα κάνετε θάλασσα. Για να μη τα
βρείτε σκούρα, απλώς πρέπει να
ξυπνήσετε το παιδί που κρύβετε
μέσα σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τελευταία έχετε ανάγκη από μια
σχετική ελευθερία και από διασκέ-
δαση, ενώ είναι «απαραίτητο» για
σας να βλέπετε τη ζωή από την
όμορφη και αρμονική πλευρά της,
δηλαδή καλά περασμένη με το
λούστρο μιας σχετικής άνεσης ή
ελπίδας.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι κατανοητό το να θέλετε κά-
ποιες στιγμές να γίνεστε… τραγι-
κά πρόσωπα, ιδίως όταν ερω-
τεύεστε, κάτι, άλλωστε, που δεν
σας συμβαίνει συχνά. Στην πορεία
της ερωτικής σας ζωής πολλοί
σας έχουν αποκαλέσει άκαρδους
ή αδιάφορους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Όσο κι αν προσπαθείτε να δεί-
χνετε κυνικοί, σκληροί και από-
λυτοι, αλλάζετε τελείως πρόσω-
πο όταν ερωτευτείτε. Ωστόσο,
σας αρέσει να σας σέβονται ή και
να σας φοβούνται, ακόμη και το
πρόσωπο που αγαπάτε. Η καριέ-
ρα, βέβαια, είναι καλό «φάρμα-
κο». 

Λέων
(23/7-22/8)
Δεν πάσχετε από έλλειψη συναι-
σθηματικής ευφυΐας. Ωστόσο το
μυαλό τους, το οποίο είναι αμεί-
λικτο, κάνει την ψυχή σας είναι
αμήχανη. Ο εγκέφαλός σας
υπερλειτουργεί, γεμίζοντάς σας
με νευρώσεις και φοβίες. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε δυνατά πάθη και επιθυμίες,
που προσπαθείτε να ελέγξετε, γι’
αυτό και κάποιες φορές αποστα-
σιοποιείστε από πρόσωπα και κα-
ταστάσεις. Είναι, όμως, ώρα να
αφήσετε να σας πλησιάσουν οι άλ-
λοι! 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Δεν είστε τύπος αυτόνομος και
έχετε ανάγκη έγκριση των άλ-
λων. Αντί, λοιπόν, να κλείνεστε
στον εαυτό σας, ανοιχτείτε στον
κόσμο και αφεθείτε στη ροή των
πραγμάτων. Ένας ζευγαρωμέ-
νος Ζυγός είναι ένα πλάσμα γε-
μάτο αυτοπεποίθηση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ερωτικά, δεν αρκείστε στην
«κατοχή» του άλλου ως παρου-
σίας, αλλά επιθυμείτε σώμα,
καρδιά και μυαλό. Γίνετε πρώτα
εσείς άτομα εμπιστοσύνης. Στην
εργασία νιώθετε πως έχετε
εξαντλήσει τα όρια της υπομο-
νής σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα
του ζωδίου σας, παρά τον επιφα-
νειακά ελεύθερο τρόπο σκέψης
τους, είναι παραδοσιακοί στην
ανάγκη τους για μια σταθερή σχέ-
ση, χωρίς αυτό να αποκλείει πε-
ριπέτειες, φανταστικές ή πραγ-
ματικές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Συχνά κάνετε τη ζωή των άλλων
μαύρη, επειδή επιμένετε να τους
φτάσετε στα όριά τους, για να δείτε
αν θα ανταποκριθούν ή αν… θα εγ-
καταλείψουν. Χαμογελάστε και λί-
γο και αναδείξτε τον ευχάριστο
εαυτό σας.   

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο εγωισμός σας αντικαθίσταται
από ένα ιδιότυπο είδος ναρκισσι-
σμού. Αναζητάτε μανιωδώς έναν
καθρέφτη στα μάτια των άλλων.
Το καλύτερο για σας είναι να το
κάνετε όλο αυτό δημιουργία και
τέχνη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μάθετε να μη δίνετε μεγάλη ση-
μασία στη γνώμη του κόσμου ού-
τε να είστε επιρρεπείς στην κολα-
κεία. Σας αρέσουν τα γλυκόλογα
και κάθε έκφρασης τρυφερότη-
τας, αλλά μην επιδιώκετε να γί-
νετε αρεστοί σε όλους. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ολυμπιονίκης 
Στέφανος Ντούσκος

29 Μαρτίου 1997
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Α
ς μην κοροϊδευόμαστε. Δεν ήρθε η
ώρα που «θα κάνουμε ταμείο». Δεν
φτάσαμε στο τέλος της περιπέτειας για

να μετρήσουμε τι, πόσο και πού κάηκε. (Κα-
θώς το «γιατί» δεν το μαθαίνουμε σχεδόν πο-
τέ.) Αυτή η ώρα θα έλθει προς τα τέλη Αυγού-
στου. Όταν οι θερμοκρασίες πέσουν. Και οι
άνεμοι που αναμένονται θα έχουν και αυτοί
κοπάσει. Για την επικινδυνότητα των επόμε-
νων ημερών οι επιστήμονες προειδοποιούν.
Ποιους; Άγνωστο. Ίσως μόνο τους αμελείς,
τους απερίσκεπτους. Όσους πάνε να «καπνί-
σουν» το μελίσσι τους, να κάψουν τα ξερόχορ-
τα στην αυλή τους ή να φτιάξουν φαγητό στον
«παραδοσιακό» ξυλόφουρνο που ανάβουν τον
χρόνο μία φορά. Και αυτή, τον Αύγουστο. Όλοι
οι άλλοι, κρατικές υπηρεσίες, γενική κυβέρ-
νηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν τον
κίνδυνο. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να κατα-
στείλουν την πυρκαγιά. Παρότι δεν έκαναν ό,τι
μπορούσαν για να την προλάβουν.

Όπου η πρόληψη προηγήθηκε της προσπά-
θειας καταστολής τα πράγματα πήγαν καλά. Η
λειτουργία του «112», ας πούμε, που βοήθησε
στην έγκαιρη εκκένωση σπιτιών και οικισμών.
Για αυτόν κυρίως τον λόγο, έως την ώρα που
γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν θρηνήσαμε
ανθρώπινες ζωές. Εκεί, όμως, όπου κράτος
και Αυτοδιοίκηση έτρεξαν πίσω από την πυρ-
καγιά, εκεί όπου προσπάθησαν να δράσουν
αποτρεπτικά, ανοίγοντας, για παράδειγμα, την
τελευταία ώρα παρατημένους δασικούς δρό-

μους και αντιπυρικές ζώνες, πέτυχαν λίγα. Η
Πάρνηθα, η Βαρυμπόμπη, οι Θρακομακεδό-
νες κάηκαν για πρώτη φορά; Όχι. Η Εύβοια;
Ούτε. Για να μη συζητήσουμε για την Αρχαία
Ολυμπία, τη Μεσσηνία, τη Χαλκιδική, τα νησιά.
Τότε; Η απάντηση είναι απλή. Όταν η αυλαία
μιας φυσικής καταστροφής πέσει, ουδείς πάει
να τη σηκώσει για να δει τι κρύβεται πίσω από
αυτήν. Οι εξαγγελίες μένουν στα λόγια. Οι
υποσχέσεις, το ίδιο. Μετά τις πυρκαγιές οι κα-
ταπατήσεις πάνε σύννεφο και οι λίγες αναδα-
σώσεις, από την ιδιωτική κατά βάση πρωτο-
βουλία, γίνονται με δενδρύλλια που αντέχουν
ελάχιστα στη φωτιά.

Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Πράγματι,
η κλιματική απειλή είναι εδώ. Και δεν είμαστε
η μόνη χώρα που δοκιμάστηκε και δοκιμάζε-
ται άλλοτε από τις πλημμύρες, άλλοτε από τις
πυρκαγιές. Είμαστε, όμως, η χώρα στην οποία
όλοι ανεξαιρέτως δείχνουμε πως εύκολα ξε-
χνάμε. Δύσκολα προβλέπουμε. Και δυσκολό-
τερα σχεδιάζουμε και προετοιμαζόμαστε.
Οφείλουμε, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι

αυτήν τη φορά ο κρατικός μηχανισμός πήρε
επάνω του την υπόθεση της κατάσβεσης που
άλλες φορές άφηνε, περισσότερο από όσο
έπρεπε, σε μια αμφίβολης αποτελεσματικότη-
τας Αυτοδιοίκηση. Όσο και αν η αντιπολίτευση
επιζητεί να χρεώσει στο «επιτελικό κράτος»
ολιγωρία ή και αυταρέσκεια, η αλήθεια είναι
ότι η κινητοποίηση ήταν γιγάντια. Τα μέσα ήταν
λίγα. Για αυτό και προκαλούν απορία η καθυ-
στερημένη εμπλοκή του μηχανισμού των Ενό-
πλων Δυνάμεων αλλά και η προτεραιοποίηση
των πύρινων μετώπων. Η επάρκεια και αντοχή
των μέσων, η ικανότητα των ανθρώπων και η
αποτελεσματικότητα των δομών δοκιμάστη-
καν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται.

Αυτές, όμως, που έχουν φθάσει στο όριό
τους είναι οι αντοχές της κοινωνίας (και όχι
μόνο των πολιτών που είδαν τις περιουσίες
τους να χάνονται), η οποία δεν αντέχει μία
ακόμη κομματική αντιπαράθεση επί των ερει-
πίων, όπως αυτή την οποία παρακολουθήσαμε
μετά την τραγωδία στο Μάτι. Το θλιβερό τουι-
τάρισμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο
εξαφάνισε μετά τη γενική κατακραυγή, δεί-
χνει την πρόθεση μερίδας της αντιπολίτευσης
να «πατσίσει» μια τραγωδία με μια άλλη.
Όμως, η πολιτική εργαλειοποίηση μιας φυσι-
κής καταστροφής είναι άχαρη και τελικά
άχρηστη υπόθεση. Όχι μόνο επειδή ελάχιστα
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, αλλά επει-
δή, όπως ήδη αποδείχτηκε, διαρκεί έως την
επόμενη φυσική καταστροφή.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Είμαστε η χώρα στην οποία, 
όταν η αυλαία μιας φυσικής
καταστροφής πέσει, κανείς 
δεν πάει να τη σηκώσει για να δει
τι κρύβεται πίσω από αυτήν...

Στο ίδιο έργο (κουρασμένοι) θεατές

Πράγματι το θέμα των ημερών είναι οι
φωτιές. Οι εικόνες είναι τραγικές και
μας συγκλονίζουν όλους. Χάνεται και

καταστρέφεται ο πνεύμονας της πατρίδας μας
που είναι τα δάση, ενώ περιουσίες που φτιάχτη-
καν με κόπο και θυσίες χρόνων εξανεμίζονται
σε λίγα δευτερόλεπτα. Η κυβέρνηση, η οποία
αλλιώς πίστευε ότι θα εξελιχθεί ο Αύγουστος,
τρέχει και δεν φτάνει, καθώς ο φόβος ενός νέου
Ματιού δεν αφήνει κανέναν να εφησυχάζει. Ας
ελπίσουμε ότι ο εφιάλτης αυτός θα σταματήσει
και όλοι οι άνθρωποι που έχουν πέσει πάνω στις
φωτιές θα πετύχουν μία ακόμη νίκη.

Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται
ικανοποιημένος πάνω στις στάχτες. Ούτε η κυ-
βέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Μακάρι να εί-
χαμε την ωριμότητα και οι πολιτικοί μας αρχη-
γοί να πήγαιναν ενωμένοι και μαζί κοντά στους
πληγέντες. Αντί να πάει ο ένας στην Ηλεία και ο
άλλος στη Βόρεια Εύβοια, θα ήταν πολύ ση-
μαντικό να πήγαιναν και οι δύο μαζί. Δυστυ-
χώς, όμως, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να

κάνουμε μια υπέρβαση που είναι κάτι παρα-
πάνω από απαραίτητη.

Να καταλάβουμε ότι οι πολίτες σήμερα απαι-
τούν από τις πολιτικές ηγεσίες τους να μπορούν
να συνεννοούνται όταν συμβαίνουν τέτοιου εί-
δους καταστροφές. Δεν πρέπει και δεν μπορεί
τον 21ο αιώνα να μην μπορούν να πράξουν το
αυτονόητο για την κοινωνία. Τόσο δύσκολο εί-
ναι να καταλάβουν ότι δεν είναι όλα μια κομμα-
τική αναμέτρηση; Ή φοβούνταν ότι θα ενο-
χλούνταν οι «στρατοί» του κάθε κόμματος;

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας θα μπο-
ρούσαν να είναι πρωτοπόροι σε μια τέτοια
υψηλού συμβολισμού κίνηση. Θα έδειχναν τό-
σο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ότι η
Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και έχει αλλάξει.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο κομματισμός
κέρδισε την πολιτική και είναι κρίμα. Η φωτιά,
όπως και η πανδημία, δεν καίει και δεν σκοτώ-
νει αντιστοίχως δεξιούς, αριστερούς, κεν-
τρώους ή ό,τι άλλο πιστεύει ο καθένας.

Η πατρίδα μας, όπως και ο κόσμος, δοκιμά-
ζεται. Και όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε την
αξία της εθνικής συνεννόησης σε κάποια ζη-
τήματα τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα για
την κοινωνία και τους πολίτες. Θα μπορούσαμε
να το κάνουμε ή μόνοι μας ή από ανάγκη. Κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να αποφα-
σίσουν πώς θέλουν να το κάνουν. Οι διαφορές
τους υπάρχουν και θα υπάρχουν, αλλά γιατί
αυτό τους απαγορεύει να συνεννοηθούν και να
καταστρώσουν ένα κοινό σχέδιο για την αντι-
μετώπιση καταστροφών ή πανδημιών;

Γιατί δεν πήγαν μαζί οι πολιτικοί αρχηγοί στα καμένα; 

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας 
θα μπορούσαν να είναι πρωτοπόροι
με μια τέτοια υψηλού συμβολισμού
κίνηση. Θα έδειχναν τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα 
και έχει αλλάξει...


