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Ι
στορικός καύσωνας των τελευταίων 40 ετών
χαρακτηρίζεται από την ΕΜΥ αυτός που βιώ-
νουμε εδώ και λίγες μέρες και αναγκαστικά θα
υποστούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τον

παρομοιάζουν με εκείνον  του 1987. Ασφαλώς,
όμως, οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Το ’87 έχασαν
τη ζωή τους 1.300 άνθρωποι. Ουαί κι αλίμονο αν στη
σύγχρονη εποχή, σε ευρωπαϊκή χώρα, χάνονταν
τόσα άτομα. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά και
μεγάλες διαφορές. Φυσικά, οι ακραία υψηλές θερ-
μοκρασίες σε συνδυασμό με την υγρασία που προ-
καλούν δυσφορία περιλαμβάνονται στις ομοιότη-
τες. Σήμερα, όμως, η πραγματική θερμοκρασία που
νιώθουμε είναι πολύ υψηλότερη, ειδικά μέσα στις
πόλεις. Τα γυάλινα κτίρια λειτουργούν ως καθρέ-

φτες στον ήλιο, οι καταλύτες των αυτοκινήτων και οι
μονάδες των κλιματιστικών ανεβάζουν στα ύψη την
αίσθηση του καύσωνα. Δεν είναι, όμως, δυνατόν να
έχουμε τόσους νεκρούς. Μπορεί τότε να μην υπήρ-
χαν τόσα κτίρια που αντανακλούσαν τις ακτίνες του
ηλίου, μπορεί να μην υπήρχαν καταλυτικά αυτοκί-
νητα, αλλά τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η χρήση
κλιματιστικών.

Αυτή μας σώζει. Αλλά μας βάζει και σε κινδύνους.
Η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει το σύ-
στημα ηλεκτροδότησης σε πτώση. Είναι αυτονόητο.
Όλοι το καταλαβαίνουμε. Όμως, το ξεχνάμε πολλές
φορές, είτε από αδιαφορία είτε από αμέλεια ή από
αβλεψία. Δεν είναι κακό να γίνεται μία υπενθύμιση
ότι τα κλιματιστικά, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, οι

κουζίνες είναι ηλεκτροβόρες συσκευές και πως η
χρήση τους πρέπει να γίνεται με μέτρο. Πολύ περισ-
σότερο αυτές τις μέρες, που ο υδράργυρος δείχνει
«κόκκινο». Πολύ περισσότερο, αρχές Αυγούστου,
που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, λόγω του του-
ρισμού. Πού βρίσκει το κακό η αξιωματική αντιπολί-
τευση και χλευάζει τον πρωθυπουργό και τους
υπουργούς που ζητούν και τη δική μας συμβολή σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία; Πολύ περισσότερο
αφού δεν έκανε τίποτα όσο ήταν εκείνη κυβέρνηση
για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου παραγωγής και
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Απαιτείται λίγος σεβασμός σε όσους πασχίζουν τέ-
τοιες μέρες με καύσωνα, με πυρκαγιές, με κορονοϊό
και τόσα άλλα...
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Αντιπολίτευση… χαμηλής τάσης
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«Α
ντιμετωπίζουμε τον χειρό-
τερο καύσωνα από το
1987», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης, μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυο-
νέρι, όπου εξετάστηκαν τα μέτρα που έχουν
ληφθεί απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, για να διασφαλιστούν η επάρκεια του
ηλεκτρικού συστήματος και τα σχέδια αντι-
μετώπισης τα οποία έχουν εκπονηθεί σε πε-
ρίπτωση που προκύψουν προβλήματα λόγω
του ακραίου καύσωνα. Άδειες έχουν ανα-
κληθεί και όλο το προσωπικό έχει τεθεί σε
επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπισθεί το όποιο
πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε
για την παραγωγή των λιγνιτικών σταθμών,
των σταθμών φυσικού αερίου, των υδροηλε-
κτρικών, καθώς και των ΑΠΕ.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, διαβεβαίωσε
«όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες
πως ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει
για να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση της
χώρας έχει γίνει». Κατόπιν της ενημέρωσης
που είχε από την ηγεσία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, διοικητικά στελέχη του ΑΔΜΗΕ
και του ΔΕΔΔΗΕ και παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας, ζήτησε και τη βοήθεια των κατα-
ναλωτών: Να περιορίσουν τη ζήτηση, κυρίως
τις ώρες αιχμής, από τη μία μέχρι τις τρεις το
μεσημέρι και από τις έξι το απόγευμα έως τις
δέκα το βράδυ. Ήδη υπάρχει μια σημαντική
επιβάρυνση του συστήματος, καθώς έχει αυ-
ξηθεί πολύ η ζήτηση. Ειδικά το βράδυ, δεν
έχουμε στη διάθεσή μας και τα φωτοβολταϊ-
κά τα οποία είναι εγκατεστημένα στη χώρα.

Στους 26ο C
Ζήτησε να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του

κλιματιστικού μας σταθερά στους 26 βαθ-
μούς, να κλείνουμε τους ηλεκτρικούς θερμο-
σίφωνες ειδικά το βράδυ και να περιορίζουμε
όσο γίνεται συνολικά την κατανάλωση. Να
κλείνουμε τα φώτα, ειδικά εκείνες τις ώρες.
«Έχουμε εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια. Εί-
μαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτήν
την πρόκληση. Και, με τη βοήθεια και των κα-
ταναλωτών, θα τα καταφέρουμε και αυτήν τη
φορά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και ευχαρί-
στησε προσωπικά «όλα τα στελέχη που εμ-
πλέκονται από τη μία στην παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας αλλά και όλα τα στελέχη της
διανομής». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να
εξασφαλίσουμε την ασφαλή ηλεκτροδότηση
της χώρας, των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων», υπογράμμισε καταλήγοντας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας ανέφερε ότι η ομάδα

διαχείρισης κρίσεων παρουσίασε όλα τα μέ-
τρα άμυνας και αντιμετώπισης που έχουν
ληφθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν όποια -
ακόμα και απίθανη- περίπτωση συμβεί. Ζή-
τησε, ωστόσο, από τους καταναλωτές, επει-
δή πιέζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας
λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, αφού βρι-
σκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής
περιόδου και έχουμε πάνω από 2-3 εκατομ-
μύρια επιπλέον αυτήν τη στιγμή, να μη σπα-
ταλούν ενέργεια που δεν χρειάζεται. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης επε-
σήμανε πως ζούμε έναν ιστορικό καύσωνα
και «αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε
ρεκόρ δεκαετίας στη ζήτηση των κατανα-
λωτών, την Παρασκευή που μας πέρασε. Εί-
ναι πιθανό το ρεκόρ αυτό να σπάσει και πά-
λι. Είμαστε πάνω συνεχώς από τα πράγματα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδό-
τηση των καταναλωτών, των βιομηχανιών
και των πολιτών της χώρας», είπε.

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔ-
ΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος τόνισε πως «είμαστε
σε συντονισμό και σε επιφυλακή, έχοντας
ανακαλέσει άδειες και έχοντας θέσει σε επι-
φυλακή όλο το προσωπικό μας, ούτως ώστε
να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία καιρικά
φαινόμενα. Γίνεται προσπάθεια ό,τι βλάβες
προκύπτουν, είτε εξαιτίας της ζέστης είτε
εξαιτίας πυρκαγιών, άμεσα να επιδιορθώνον-
ται, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν άμεση
ηλεκτροδότηση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας Θανάση Δαγούμα, «από την
ομάδα διαχείρισης κρίσης εξετάσθηκαν 48
σενάρια, προκειμένου να αποτυπωθούν δυ-
νητικά σφάλματα ή πιθανότητες απώλειας,
και, σε συνεργασία με τους διαχειριστές,
υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για αντιμετώπιση
όλων των θεμάτων».

Ά λλο ρεπορτάζ στη σελ. 12

Κόκκινος συναγερμός για τον καύσωνα

Αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για… τον θερμοσίφωνα
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέδρασε με ανακοίνωσή του, υποστη-

ρίζοντας ότι «όταν την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άκουγε τους ει-
δικούς και ζητούσε κατάρτιση σχεδίου για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση μέσα στον
καύσωνα, το Μέγαρο Μαξίμου απαντούσε με αλαζονεία και ειρωνείες. Κατόπιν εορ-
τής και αφού σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει οι διακοπές ρεύμα-
τος εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να αφήσει για
λίγο τις διακοπές του, για να παραστεί για τα μάτια του κόσμου σε έκτακτη σύσκεψη
στον ΑΔΜΗΕ». Και συμπληρώνει: «Αναρωτιόμαστε σε τι ακριβώς συνέβαλε η παρου-
σία του εκεί, πέραν του να μεταβιβάσει για άλλη μία φορά την ευθύνη στους πολίτες.
Αφού το μόνο καινούργιο που ακούσαμε είναι οι προτροπές να κλείνουμε τα φώτα
και να κάνουμε μπάνιο με κρύο νερό τις ώρες αιχμής, μήπως και αντέξει το δίκτυο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. απάντησε: «Στον ΣΥΡΙΖΑ, τελικά, τι προτείνουν; Να
αφήνουμε φώτα και ηλεκτρικές συσκευές ανοιχτές; Στην προσπάθειά τους να πουν
κάτι, το μόνο που καταφέρνουν είναι να γελοιοποιούνται».

Έκκληση Μητσοτάκη 
για περιορισμό στην
κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος τις ώρες αιχμής
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Μ
ε την παρουσίαση ακόμα μίας
σημαντικής ψηφιακής μεταρ-
ρύθμισης αναμένεται… να
κλείσει την πολιτική σεζόν,

προ του σύντομου θερινού διαλείμματος,
η κυβέρνηση, καθώς σήμερα το πρωί προ-
βλέπεται να παρουσιαστεί εκτενώς ο ψη-
φιακός φάκελος υγείας.

Θα πρόκειται, πρακτικά, για το βιβλιάριο
υγείας τού κάθε πολίτη που θα είναι άμεσα
διαθέσιμο και προσβάσιμο για όλους μέσω
του Gov.gr. Η ειδική εφαρμογή θα ονομά-
ζεται «My Health» και θα παρουσιαστεί σε
ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη και τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κι-
κίλια, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί για την
ανάπτυξη της εφαρμογής. Μάλιστα, σε αυ-
τήν τη σύσκεψη αναμένεται να γίνει και μια
πρώτη επίδειξη της λειτουργίας της εφαρ-
μογής, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω
του Gov.gr, αλλά και της ειδικής εφαρμο-
γής για κινητά τηλέφωνα, μέσα στην εβδο-
μάδα, για όλους τους πολίτες. 

Ανά πάσα στιγμή
Επί της ουσίας, ο κάθε ασθενής και χρή-

στης της εφαρμογής θα έχει πρόσβαση

στις συνταγές και στα παραπεμπτικά ιατρι-
κών εξετάσεών του και μάλιστα σε βάθος
χρόνου. Στην αρχή, αυτό το βάθος αναμέ-
νεται να είναι 2 ή 3 χρόνια και, μόλις ανα-
πτυχθεί πλήρως το σύστημα, οι πολίτες θα
έχουν πρόσβαση στο σύνολο του ιστορι-
κού τους με ένα κλικ, αξιοποιώντας τα δε-
δομένα του συστήματος Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης. 

Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν λε-
πτομέρειες για τα φάρμακα και τις συντα-
γές τους, όπως την εκτέλεσή τους ή τη λή-
ξη ισχύος, κάτι που θα σημαίνει εξατομι-
κευμένη πρόσβαση σε κάθε παραπεμπτι-
κό που αφορά σε φάρμακο ή εξέταση. 

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πολίτες
θα έχουν πρόσβαση σε πολύ αναλυτικές
πληροφορίες για κάθε συνταγή, όπως,
π.χ., αν είναι επαναλαμβανόμενη, ποιο εί-
ναι το κόστος της συμμετοχής τους, το
εκτιμώμενο κόστος, οι δόσεις, οι επανα-

λήψεις κ.ο.κ. Ακόμα, θα φαίνεται σε ποιο
φαρμακείο έχει εκτελεστεί μια συνταγή,
με αναλυτικές πληροφορίες γι’ αυτό. 

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν, παράλλη-
λα, μέσω του My Health να έχουν πρόσβα-
ση και σε εξετάσεις ή φάρμακα που αφο-
ρούν σε προστατευόμενα μέλη της οικο-
γένειας τα οποία δεν αυτασφαλίζονται
ακόμα. Όπως παρατηρούν, δε, στελέχη
του υπουργείου, πρόκειται επί της ουσίας
για την πρώτη φορά που ο πολίτης θα έχει
πλήρη πρόσβαση στα δικά του υγειονομι-
κά και ιατρικά δεδομένα με ένα κλικ, από
την άνεση του κινητού ή του υπολογιστή
του. 

Εύκολη πρόσβαση
Αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση

της εφαρμογής θα είναι η εγγραφή στο
σύστημα της άυλης συνταγογράφησης,
που αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη και
με τις ειδοποιήσεις για την πλατφόρμα
του εμβολιασμού και, βεβαίως, η είσοδος
θα γίνεται, κλασικά, είτε με τους κωδι-
κούς του Taxisnet είτε με τους κωδικούς
web banking του πολίτη. 

Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση θα
χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της
εισόδου, μέσω του Taxisnet, και η διαδι-

κασία OTP, με το επιβεβαιωτικό μήνυμα,
όπως γίνεται και για τις ηλεκτρονικές
τραπεζικές συναλλαγές, ενώ για ένα διά-
στημα οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση
στην εφαρμογή και μέσω αναγνώρισης
προσώπου. 

Κάπως έτσι, το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης συνεχίζει να εμπλουτίζει
το μπουκέτο του Gov.gr, ενώ το επόμενο
mega project που είναι στα σκαριά για
τους επόμενους μήνες είναι ο μοναδικός
αριθμός για κάθε πολίτη ο οποίος θα μας
συνοδεύει σε όλες τις δραστηριότητές
μας και θα αντικαταστήσει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
κ.ο.κ., ενοποιώντας, επί της ουσίας,
όλους τους αριθμούς που μας αφορού-
σαν σε έναν ενιαίο.

Η ειδική εφαρμογή 
θα ονομάζεται «My Health»
και θα είναι άμεση διαθέσιμη
και προσβάσιμη για όλους
μέσω του Gov.gr 

Πρεμιέρα για το e-βιβλιάριο υγείας

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Ο
χειρότερος καύσωνας από το 1987,
όπως είπε ο πρωθυπουργός, έχει
προκαλέσει μια σειρά ανησυχιών

στην κυβέρνηση. Όπως μου έλεγε
πρωθυπουργικός συνομιλητής, υπάρχουν
ακόμη και ακραία σενάρια που έχουν πέσει
στο τραπέζι ως πιθανότητες. Υπάρχει
ανησυχία, για παράδειγμα, για τα χάλκινα
καλώδια που είναι υπόγεια σε κεντρικούς
δρόμους της Αθήνας, όπως η Ιπποκράτους
ή η Ζωοδόχου Πηγής. Το πρόβλημα είναι η
θερμοκρασία της ασφάλτου, η οποία σε
συνθήκες καύσωνα μπορεί να φτάνει και
τους 70 βαθμούς, αλλά και το βράδυ η
θερμοκρασία δεν πέφτει, με αποτέλεσμα τα
καλώδια να μην προλαβαίνουν να
«κρυώσουν». Υπάρχει, λοιπόν, η ανησυχία
μήπως σκάσει κάποιο καλώδιο, γιατί,
ομολογουμένως, λίγα πράγματα μπορούν
να γίνουν προληπτικά. 

Γ.Ε.

Πέτσας εδώ, Πέτσας εκεί
Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον ανα-
πληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα θα
επισκεφτεί σήμερα τις καμένες περιοχές στην
Αχαΐα έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού.
Στο κλιμάκιο συμμετέχουν εκ μέρους του
υπουργείου Οικονομικών ο έμπειρος γενικός
γραμματέας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Γιώργος
Καράγιαννης, ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Αρα-
βώσης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυ-
κουρέντζος. Παρατηρώ, πάντως, ότι ο κ. Πέτσας
αναλαμβάνει μια σειρά ειδικών αποστολών, από
τον συντονισμό των εμβολιασμών έως την απο-

κατάσταση μετά τις φυσικές κατα-
στροφές. Είναι που θα πήγαινε

σε υπουργείο για να ηρεμή-
σει…

Γ.Ε.

Ξεχωριστοί δρόμοι
Όποιος ξέρει τα του ΚΙΝ.ΑΛ. γνωρίζει ότι ο
Νίκος Ανδρουλάκης και η Εύα Καϊλή διατη-
ρούν μια πολύ στενή πολιτική αλλά και προ-
σωπική σχέση. Ευρωβουλευτές αμφότεροι
από το 2014 και με καλή παρουσία στις Βρυ-
ξέλλες, έχουν μεταξύ τους καλή προσωπική
χημεία. Υπάρχει, δε, μια άτυπη συμφωνία να
μην κοντράρει ο ένας τον άλλον για την αρχη-
γία του ΚΙΝ.ΑΛ. Κι όμως, παρά το ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης διεκδικεί την ηγεσία, αυτήν τη
φορά η Εύα Καϊλή δεν τον στηρίζει, μια και
έχει συμπαραταχθεί με θέρμη με τον Ανδρέα
Λοβέρδο, ο οποίος ανοίγει περπατησιά. 

Γ.Ε.
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Λιώνουν και 
τα καλώδια;

Αγώνας Αδώνιδος 
υπέρ των εμβολιασμών
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος, αν και πλήρως εμβολιασμέ-
νος, νόσησε από κορονοϊό, όσο βρίσκεται σε κα-
ραντίνα δεν χάνει την ευκαιρία να επικοινωνεί μέ-
σω των social media για να πείσει για την ανάγκη
εμβολιασμού. Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν περνάει και
εύκολα. Δήλωσε ότι αν ο ίδιος δεν είχε εμβολια-
στεί, σίγουρα τώρα θα νοσηλευόταν βαριά. Χθες
βρήκε την ευκαιρία για ένα ακόμη σχετικό tweet
λόγω της νοσηλείας στην εντατική ενός από τους
γνωστότερους Αμερικανούς ραδιοφωνικούς πα-
ραγωγούς, του Φιλ Βαλεντάιν, ο οποίος μαχόταν
κατά του μαζικού εμβολιασμού. Τώρα η οικογένειά
του κάνει έκκληση σε όλους να ξεχάσουν τι έλεγε
και να εμβολιαστούν. Έγραψε στο Twitter ο Άδωνις
Γεωργιάδης: «Ένας από τους πιο γνωστούς ραδιο-
φωνικούς παραγωγούς στις ΗΠΑ, ο κ. Βαλεντάιν,
μιλούσε κατά του μαζικού εμβολιασμού κ.λπ. και
εδώ και πέντε μέρες νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με
Covid-19 και η οικογένειά του κάνει έκκληση σε
όλους να ξεχάσουν τι έλεγε και να εμβολιαστούν!».

Σ.Σ.

Το δείπνο του Δένδια
Όπως είναι γνω-
στό, η διπλωμα-
τία μπορεί να
ασκείται με πολ-
λούς τρόπους.
Ένας εξ αυτών
είναι οι προσω-
πικές σχέσεις

που πάντα διευκολύνουν τη συζήτηση επί της ου-
σίας. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτεται και ο Νίκος
Δένδιας, ο οποίος στην Κέρκυρα χθες το βράδυ πα-
ρέθεσε δείπνο σε δύο ομολόγους του που παραθε-
ρίζουν στο νησί, τον Λιθουανό Γκαμπριέλιους Λαν-
τσμπέργκις και τον Πολωνό Ζμπίγκνιεβ Ράου. Το
επόμενο διάστημα, πάντως, ακούω ότι ο υπουργός
θα βρεθεί για μερικές μέρες χαλάρωσης και στην
Πάρο. Μένει να δούμε αν και εκεί θα έχει ενδιαφέ-
ρουσες συναντήσεις. 

Γ.Ε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής του
ΚΙΝ.ΑΛ. Χάρης Καστανίδης έχει βάλει υψηλούς
στόχους εν όψει εσωκομματικών εκλογών. Θα θέ-
σει υποψηφιότητα για αρχηγός με «λαϊκή στήρι-
ξη». Θέλει να εντυπωσιάσει τους αντιπάλους του
και για τον λόγο αυτόν αναμένεται να συγκεντρώ-
σει υπογραφές στελεχών και μελών του Κινήμα-
τος. Στοχεύει σε εκατοντάδες. Πληροφορίες σχε-
τικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικα-
σία δεν υπάρχουν. 

Σ.Σ.

Χ
ρο

νι
κό
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Ο κ. Μητσοτάκης θεωρητικά θα μπορούσε να
βρεθεί σε δύο νησιά αυτή την εβδομάδα,
όμως το πρόγραμμα άδειασε, με δεδομένο
ότι η κυβέρνηση είναι επί ποδός λόγω του
καύσωνα μακράς διαρκείας. Αρχικά, για
χθες ο κ. Μητσοτάκης ήταν να πάει στη Σαν-
τορίνη, ενώ για την Τετάρτη είχε πρόσκληση
προκειμένου να βρεθεί στη Μύκονο. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, όμως, είχε δώσει από το πρωί της
Κυριακής εντολή στους συνεργάτες του να
ακυρώσουν τον σχεδιασμό για τη Σαντορίνη
προκειμένου να είναι στο Μαξίμου. Ενδεικτι-
κό είναι, δε, ότι αμέσως μετά το τέλος του
πρωινού καφέ ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στα
κεντρικά του ΑΔΜΗΕ. 

Γ.Ε.

Άκυρο Μητσοτάκη

Η πρώην βουλευτής Κορινθίας της Ν.Δ. και πρώην ανα-
πληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Μαρία Ελένη
Σούκουλη - Βιλιάλη μπορεί να έχασε πρόσφατα την έδρα
της στη Βουλή, όμως θα ασκεί τα καθήκοντά της λίγα μέ-
τρα μακρύτερα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Με χθεσινή από-
φαση του πρωθυπουργού αναλαμβάνει καθήκοντα στο
Γραφείο του Πρωθυπουργού για θέματα χωροταξίας. Η
νέα πρωθυπουργική σύμβουλος, η οποία είναι παντρε-
μένη με δύο παιδιά, έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανι-
κός από το 1998 και ως ιδιώτης επιστημονικός συνεργά-
της επί σειρά ετών στον τομέα της παρακολούθησης ευ-
ρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων.                                   

Σ.Σ.
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
Ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών 

«Η 2η Ευκαιρία δίνει 
τη δυνατότητα στους 
αδύναμους να κάνουν 
ένα νέο ξεκίνημα»

Για τη δυνατότητα των οφειλετών να
ρυθμίσουν με ευνοϊκότερο τρόπο τις

υποχρεώσεις τους μέσω του νέου Πτωχευ-
τικού μιλά στην «Political» ο ειδικός γραμ-
ματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώ-
της Κουρμούσης. Στη λεγόμενη 2η Ευκαιρία
θα μπορούν να ενταχθούν όσοι βρίσκονται
σε πλήρη οικονομική αδυναμία προκειμέ-
νου να κάνουν νέο ξεκίνημα.
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Ποιες είναι οι προσδοκίες για το ποσοστό
των οφειλετών που θα θελήσουν να αξιο-
ποιήσουν τις δυνατότητες του νέου Πτω-
χευτικού; Πόσοι έχουν ανταποκριθεί μέ-
χρι σήμερα;
Από την 1η Μαρτίου 2021 τέθηκε σε εφαρ-

μογή το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών
και την παροχή 2ης Ευκαιρίας, μέσω του
οποίου δύνανται να αντιμετωπίσουν την
υπερχρέωσή τους νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις (νόμος 4738/2020). Εκτιμάται ότι δεκά-
δες χιλιάδες οφειλέτες θα αξιοποιήσουν τα
εργαλεία του νέου πλαισίου, δεδομένου ότι
έχουν οφειλές τόσο προς το δημόσιο όσο και
προς το τραπεζικό σύστημα και τους διαχει-
ριστές δανείων. Παρέχεται η δυνατότητα σε
οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ανε-
ξαρτήτως του πώς και πότε δημιουργήθηκαν
(π.χ., πριν ή κατά την περίοδο της πανδημίας)
κι έτσι να διασώσουν την περιουσία τους. 

Από την 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και ήδη
μέσα σε δύο μήνες λειτουργίας περισσότεροι
από 28.000 οφειλέτες έχουν ξεκινήσει τη
διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης. Δείτε πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο
www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejvdik.

Ποιες θεωρείτε τις ευνοϊκότερες ρυθμί-
σεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Πα-
ρέχεται τελικά «κούρεμα» οφειλών σε
όσους ρυθμίσουν και πληρώσουν;
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μια πρωτό-

γνωρα ευνοϊκή ρύθμιση:
� των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δη-
μόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης σε έως 240 δόσεις (20 έτη), 
� των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς
τράπεζες και διαχειριστές δανείων σε έως
420 δόσεις (35 έτη). Όλα τα είδη δανείων
μπορούν να ρυθμιστούν (στεγαστικά, κατα-
ναλωτικά, επιχειρηματικά, με την εγγύηση
του ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.).

Μέσω της μακροπρόθεσμης ρύθμισης των
βασικών χρεών των οφειλετών προκύπτει η
χαμηλότερη δυνατή μηνιαία δόση πληρωμής
έτσι ώστε να δύνανται ο πολίτης και η επιχεί-
ρηση να την καλύψουν, σύμφωνα με τα οικο-
νομικά δεδομένα τους, όπως διαμορφώνον-
ται έπειτα από δέκα έτη οικονομικής ύφεσης
και την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, θα
πρέπει να σημειώσω ότι η ελάχιστη δόση
αποπληρωμής προκύπτει από την εμπορική
αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνο-
φειλετών και εγγυητών του. Επιπρόσθετα, ο
νέος νόμος παρέχει και κοινωνικές πρόνοιες
υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών έτσι ώστε
να τους βοηθήσει έμπρακτα να ρυθμίσουν
και να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και
εντέλει να διασώσουν την πρώτη κατοικία
τους. Για τον σκοπό αυτό το κράτος παρέχει
επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας
τους για πέντε έτη έτσι ώστε να διατηρήσουν
την ιδιοκτησία του σπιτιού τους.

Βασικό κομμάτι της ρύθμισης οφειλών
αποτελεί και η μερική διαγραφή χρέους,
αφού ο οφειλέτης που εντάσσεται στον εξω-
δικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δύ-
ναται να λάβει διαγραφή χρέους:
� προς το Δημόσιο έως 75% επί της βασικής

οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυ-
ξήσεων
� προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων
έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και
έως 100% επί των τόκων.

Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι
κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορί-
ζονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι
σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:
� να έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία
τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και
εγγυητές του,
� η εμπορική αξία της περιουσίας του οφει-
λέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών
του να είναι μικρότερη του ύψους της οφει-
λής.

Με τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί λόγω της πανδημίας μπορούμε να
μιλάμε για βιώσιμο χρέος;
Στην Ελλάδα το συνολικό ιδιωτικό χρέος το

2019 πριν από την πανδημία ήταν 234 δισ. ευ-
ρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, της ΑΑΔΕ και του
ΕΦΚΑ. Το χρέος προήλθε από τη 10ετή οικο-
νομική κρίση και περιλαμβάνει:
� 91,7 δισ. ευρώ ή ποσοστό 39,3% μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια που ανήκουν στον ευρύτε-
ρο χρηματοπιστωτικό τομέα, 
� 105,6 δισ. ευρώ ή ποσοστό 45,2% οφειλές
προς τη φορολογική Αρχή, 
� 36,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό 15,5% οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Οι επιχειρήσεις καταλαμβάνουν περίπου
τα 2/3 του χρέους, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αφο-
ρά σε ιδιώτες - νοικοκυριά. Η πολυετής οικο-
νομική κρίση στην Ελλάδα επιβαρύνθηκε με
την υγειονομική κρίση του κορονοϊού, η
οποία έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω
διόγκωση του ιδιωτικού χρέους με δυσμε-
νείς οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. 

Τι μέτρα λήφθηκαν για τη στήριξη των
οφειλετών εν μέσω πανδημίας; 
Με σκοπό να υποστηριχθούν οι οφειλέτες

που επλήγησαν από την πανδημία θεσπίστη-
κε αναστολή οφειλών προς Δημόσιο, τράπε-
ζες και διαχειριστές δανείων από τον Μάρτιο

του 2020. Ως αποτέλεσμα, περισσότερα από
406.000 δάνεια τέθηκαν σε καθεστώς ανα-
στολής πληρωμής (δηλαδή, «πάγωσαν» οι
πληρωμές). 

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν δύο προ-
γράμματα «Γέφυρα» για την κρατική επιδό-
τηση έως το 90% των δανείων πρώτης κατοι-
κίας νοικοκυριών, καθώς και των επιχειρη-
ματικών δανείων των πληττόμενων οφειλε-
τών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν
ισχύει η ίδια αντιμετώπιση για όλους τους
οφειλέτες, γιατί καθένας είναι διαφορετικός.
Κάποιοι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν (ακόμη και μέσω μιας ρύθμισης
οφειλών), σύμφωνα με τα εισοδήματα και την
περιουσία τους (καταθέσεις, μετοχές, ομό-
λογα, ακίνητα κ.λπ.). Ενώ κάποιοι άλλοι που
αδυνατούν να ρυθμίσουν ή να εξυπηρετή-
σουν τη ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν τη διαδικασία της 2ης Ευκαιρίας,
όπου ο νόμος προβλέπει διαγραφή όλων των
οφειλών με ταυτόχρονη απώλεια όλης της
περιουσίας. 

Υπάρχει σχεδιασμός νέου πλαισίου ρυθ-
μίσεων για εκείνους που δεν μπορούν να
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση του Πτωχευ-
τικού; Προβλέπεται πλήρης διαγραφή
χρεών για τους πραγματικά αδύναμους;
Στον νέο νόμο δεν μπορούν να ρυθμίσουν

μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού όσοι
οφειλέτες έχουν συνολικά χρέη κάτω των
10.000 ευρώ ή χρωστούν σε έναν πιστωτή πά-
νω από το 90% των συνολικών οφειλών τους.
Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης θα πρέ-
πει να ρυθμίσει απευθείας με τους πιστωτές
του είτε με τις πάγιες ρυθμίσεις του Δημοσί-
ου (δηλαδή σε έως 72 δόσεις προς ΑΑΔΕ) ή
μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν
ισχυρή οικονομική αδυναμία και αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν την οποιαδήποτε ρύθμιση
οφειλών (ακόμη και σε έως 420 δόσεις και με
πέντε έτη κρατική επιδότηση), ο νέος νόμος
παρέχει τη διαδικασία της διαγραφής όλων
των οφειλών, έτσι ώστε να δύνανται να κά-
νουν ένα νέο ξεκίνημα, δηλαδή να λάβουν
μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, αυτή η διαδι-
κασία ενέχει και την ταυτόχρονη απώλεια της
ιδιοκτησίας όλης της περιουσίας (δηλαδή μια
πτώχευση). Τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν
να παραμείνουν στην πρώτη κατοικία τους
και το κράτος τούς παρέχει μηνιαίο επίδομα
ενοικίου (δηλαδή το επίδομα στέγασης), με
σκοπό αποφύγουν την έξωση. Επιπλέον τα

ευάλωτα νοικοκυριά έχουν το δικαίωμα να
επαναποκτήσουν εντός 12 ετών, εφόσον οι-
κονομικά ανακάμψουν. Για τον σκοπό αυτό
θα πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαί-
ωσης ευάλωτου νοικοκυριού, έτσι ώστε η
πρώτη κατοικία τους να αγοραστεί από έναν
ειδικό ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα λειτουρ-
γήσει εντός του 2022. Δείτε περισσότερες
πληροφορίες στο www.gov.gr/ipiresies/pe-
riousia-kai-phorologia/diakheirise-
opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete.

Γίνονται πλειστηριασμοί εν μέσω πανδη-
μίας;
Καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας είχαν

ανασταλεί όλοι οι πλειστηριασμοί. Με τη λήξη
της καραντίνας οι πιστωτές κινούνται εναν-
τίον των οφειλετών που δεν ρυθμίζουν και
δεν πληρώνουν τα χρέη τους, προβαίνοντας
σε ενέργειες κατασχέσεων και πλειστηρια-
σμών. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν πρέ-
πει να περιμένουν να φτάσει η ημερομηνία
του πλειστηριασμού, διότι τότε χάνουν τα δι-
καιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία. Αν-
τιθέτως, όλοι όσοι διαθέτουν οφειλές θα πρέ-
πει άμεσα να προβούν σε ενέργειες αίτησης
ρύθμισης.

Τι κάνει ένας οφειλέτης που έχει πρόβλη-
μα; Πού μπορεί να ενημερωθεί;
Όποιος οφειλέτης έχει πρόβλημα με τα

χρέη του θα πρέπει να τα ρυθμίσει και για τον
σκοπό αυτό θα πρέπει να εισέλθει στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ofeiles.gov.gr. Περισσότε-
ρες πληροφορίες (συχνές ερωτήσεις και
απαντήσεις, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας,
παρουσιάσεις, νομοθεσία κ.λπ.) είναι διαθέ-
σιμα στο www.keyd.gov.gr. Νοικοκυριά και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν
να λάβουν εξειδικευμένη ενημέρωση μπο-
ρούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γρα-
φεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανει-
οληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικο-
νομικών που λειτουργούν πανελλαδικά,
όπου παρέχονται δωρεάν συμβουλές, κατό-
πιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντε-
βού στο τηλέφωνο 213-2125730. 

«
O νέος νόμος παρέχει και 
κοινωνικές πρόνοιες υπέρ
των ευάλωτων νοικοκυριών,
έτσι ώστε να τους βοηθήσει
εμπράκτως να ρυθμίσουν και
να αποπληρώσουν 
τις οφειλές τους και εντέλει
να διασώσουν την πρώτη 
κατοικία τους...

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Μήνυμα προθέσεων και προοπτικής
το «ξεπάγωμα» του κατώτατου μισθού

του
Ανδρέα 

Νικολακόπουλου

Βουλευτής 
Ηλείας  της Ν.Δ.
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Η
απόφαση του πρωθυπουργού για τον κατώτατο

μισθό, έστω με την οριακή αύξηση 2%, έπειτα από
εισήγηση του υπουργού Εργασίας στέλνει ένα ξε-

κάθαρο μήνυμα προθέσεων της κυβέρνησης σε εργοδό-
τες και εργαζομένους για το τι μέλλει γενέσθαι. Σωστά
αποφασίστηκε «όχι στο πάγωμα» και «όχι σε αναδρομική
αύξηση», αλλά, όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος, με ειδι-
κή ρήτρα να ισχύσει η αύξηση μισθών από τον ερχόμενο
Ιανουάριο. Πολλοί το σχολίασαν θετικά και άλλοι τόσοι
αρνητικά, χλευάζοντας τα 13 ευρώ, αφού με την αύξηση
του 2% ο κατώτατος θα διαμορφωθεί από 650 σε 663 ευ-
ρώ, ενώ αντίστοιχα το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των ερ-
γατοτεχνιτών από 29 σε 29,6 ευρώ. Αυτή η μικρή ομολο-
γουμένως αύξηση στο μισθολογικό και μη μισθολογικό
κόστος του κατώτατου μισθού στις εργοδότριες επιχειρή-
σεις σε πραγματική βάση είναι από τα 758 στα 774 ευρώ.

Ας δούμε όμως τι σημαίνει αυτό το 2% και ειδικότερα τι
αλλαγές φέρνει, βάσει της αναγωγής των 14 μισθών των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε 12μηνιαία βάση. Οι
εργοδοτικές εισφορές αυξάνονται ετησίως κατά 41 ευρώ,
οι εργατικές κατά 25 ευρώ, οι μεικτές αποδοχές του εργα-
ζομένου αυξάνονται κατά 182 ευρώ, οι καθαρές αποδο-
χές του αυξάνονται κατά 157 ευρώ και το συνολικό κόστος
της επιχείρησης αυξάνεται ετησίως κατά 223 ευρώ. Στους
υπολογισμούς, με σημείο αναφοράς το επόμενο έτος,
αποτυπώνονται οι μεταβολές στις υποχρεώσεις των ερ-
γοδοτών προς τους εργαζομένους, προς τον ΕΦΚΑ με ερ-
γατικές 14,12% και εργοδοτικές 22,54% ασφαλιστικές ει-
σφορές, και οι βελτιώσεις στις μισθολογικές απολαβές
των μισθωτών. Είναι, όμως, μόνο η αριθμητική η ουσία και
το νόημα της απόφασης; Όχι βέβαια, είναι το πολλαπλό
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για «ξεπάγωμα» των μι-

σθών, για διατήρηση του επιδόματος προϋπηρεσίας, για
απάντηση στις φοβίες των επιπτώσεων, για απελευθέρω-
ση από μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και ότι μετά το κρά-
τος έρχεται η σειρά των επιχειρήσεων να στηρίξουν τους
εργαζομένους τους.Ας θυμηθούμε τώρα και τις εισηγή-
σεις των φορέων για τον κατώτατο μισθό. Οι επίσημες θέ-
σεις των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φο-
ρέων σύγκλιναν στο να μην υπάρξει καμία απολύτως με-
ταβολή, που θα έφερνε αναταράξεις, θα αύξανε το κόστος
λειτουργίας, θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων και θα διακινδύνευε τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, επίσης, υποστήριξε
πως δεν υπάρχει περιθώριο για αύξηση των κατώτατων
μισθών και ημερομισθίων το 2021, ενώ το ΙΟΒΕ, θεωρών-
τας ότι το τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού δεν είναι
ούτε ιδιαίτερα χαμηλό ούτε υψηλό, απεφάνθη πως για
όσο διαρκούν οι άμεσες αρνητικές επιδράσεις της πανδη-
μίας δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν αλλαγές στο επίπεδο
του κατώτατου μισθού. Στον αντίποδα, πολύ πρόωρα η
ΓΣΕΕ πρότεινε αλλαγές μεγάλης κλίμακας, με τον κατώ-
τατο μισθό να ανέλθει το 2021 στα 751 ευρώ και το 2022 να
προσαρμοστεί στο 60% του μέσου μισθού, βάσει των στοι-
χείων του ΟΟΣΑ, δηλαδή στα 809 ευρώ.

Υπενθυμίζω, βεβαίως, και το άλλο άκρο με οργανώσεις
βιομηχάνων να προτείνουν να παραμείνει ο κατώτατος μι-
σθός στα 650 ευρώ και το 2022, ενώ, ως γνωστόν, έπειτα
από προσφυγή του ΣΕΒ εκκρεμεί η πολύ κρίσιμη απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την τύχη των τριε-
τιών. Από την επικείμενη απόφαση, μάλιστα, θα κριθεί αν
δεκάδες χιλιάδες μισθωτοί που είχαν θεμελιώσει δικαίω-
μα για επιδόματα προϋπηρεσίας το 2012 τα δικαιούνται
ακόμη ή θα τα χάσουν καταγράφοντας απώλειες μισθού
έως και 195 ευρώ τον μήνα. Ο ΣΕΒ ζητά «γυμνό» μισθό για

όλους χωρίς 3ετίες, «παγωμένες» από το 2012 και ανε-
ξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας. Αν, λοιπόν, η απόφαση του
ΣτΕ είναι αρνητική για τους εργαζομένους και γίνει δεκτή
η προσφυγή του ΣΕΒ, τότε χιλιάδες μισθωτοί θα χάσουν
τα επιδόματα προϋπηρεσίας, ενώ ο νέος μισθός θα είναι
χωρίς προσαυξήσεις και ενιαίος για όλους. Όπως αντι-
λαμβάνεται κανείς, κάτι τέτοιο θα κρίνει το ύψος των απο-
δοχών υφιστάμενων και μελλοντικών εργαζομένων, κα-
θώς θα προβλέπεται τα επιδόματα προϋπηρεσίας, οι λε-
γόμενες 3ετίες, να «ξεπαγώσουν» όταν η ανεργία πέσει
κάτω από 10%.

Ως εκ τούτου, το «ξεπάγωμα» των μισθών είναι ένα μή-
νυμα αισιόδοξης προοπτικής για την αγορά εργασίας στη
χώρα μας και, όπως δήλωσα από την πρώτη στιγμή, το
ΕΒΕΠ για όλους τους παραπάνω λόγους επικροτεί αυτή
την πρώτη, μικρή, συμβολική αύξηση του κατώτατου μι-
σθού σύμφωνα με τα επίπεδα 2% του ετήσιου πληθωρι-
σμού. Η απόφαση του πρωθυπουργού σηματοδοτεί τις
μελλοντικές προθέσεις της κυβέρνησης για αξιοπρεπείς
μισθούς, καλοπληρωμένη εργασία και διατήρηση των
τριετιών προϋπηρεσίας. Σε πρώτη φάση μια μικρή αλλά
σταδιακή και σταθερή αύξηση δεν θέτει σε κίνδυνο την
υφιστάμενη απασχόληση, δεν πρέπει να προβληματίζει
τις πληττόμενες επιχειρήσεις και σίγουρα δεν περιορίζει
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, άλλο ένα
μήνυμα της κυβέρνησης σε εργοδότες και εργαζομένους
των επιχειρήσεων είναι να προετοιμαστούν να ανταποδώ-
σουν την επιδοματική οικονομική στήριξη της Πολιτείας
στην απασχόληση κατά την διετία της πανδημίας. Ο Δημο-
σθένης έλεγε «δεῖδὲ χρημάτων, καὶἄνευ τούτων οὐδὲν
ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων» και για την περίσταση επι-
τρέψτε μου να προσθέσω ένα γνωστό γνωμικό, σύμφωνα
με το «κατά δύναμιν».

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Για την αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης
κατάστασης, όπως είναι η πανδημία, δεν χρει-
άζονται μόνο σωστές πολιτικές αποφάσεις, που

να στηρίζονται στις γνώμες των ειδικών, χρειάζεται και
εφαρμογή τους. Μέτρα σωστά αλλά με πλημμελή
εφαρμογή δεν αποδίδουν. Και η εφαρμογή προϋποθέ-
τει, όχι μόνο πειθώ από την Πολιτεία, αλλά και κοινή
γραμμή, αν όχι του συνόλου του πολιτικού συστήματος,
τουλάχιστον των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων.

Διότι το να πείσεις το σύνολο των πολιτών ή τη μεγά-
λη πλειοψηφία για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού
και για την εφαρμογή μέτρων που περιορίζουν τις
ελευθερίες και συνεπάγονται θυσίες δεν είναι εύκολη
υπόθεση. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε πολίτης δεν έχει
μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και υποχρεώσεις απέναντι
στους συμπολίτες του. Και πρέπει να λειτουργεί πάντα η
κοινωνική υπευθυνότητα για την οποία η κυβέρνηση
αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να πείσουν
τους πολίτες. 

Ειδικά στη χώρα μας, και σε αντίθεση με άλλες χώ-
ρες, διαπιστώνουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση

από την αρχή της πανδημίας αντιδρά σε κάθε μέτρο και
πρόταση της κυβέρνησης, κλονίζοντας την εμπιστοσύ-
νη των πολιτών σε αυτά. Έτσι, διαμορφώνει ένα κλίμα
αμφισβήτησης που συμβάλλει στη χαλαρή τήρησή τους
από πολλούς ή ακόμα και στην ευθεία παραβίαση από
άλλους. 

Η ατομική υπευθυνότητα κατηγορήθηκε ως άλλοθι
της κυβέρνησης για να ρίξει τις ευθύνες στους πολίτες.
Κάθε φορά που η κυβέρνηση άνοιγε μία δραστηριότη-
τα, όχι μόνο διαφωνούσε αλλά αμφισβητούσε και τα
μέτρα για το άνοιγμα. Κάθε φορά που έκλεινε μία δρα-
στηριότητα κατηγορούσε την κυβέρνηση για το κλείσι-
μο και στη συνέχεια για τις οικονομικές συνέπειες. Κά-
θε φορά που πρότεινε κάποια μέτρα ενίσχυσης της οι-
κονομίας η κυβέρνηση, πρότεινε ακόμα περισσότερα.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υπονόμευση στην επιχεί-
ρηση του εμβολιασμού, που αποτελεί και το κομβικό
σημείο για την έξοδο από την πανδημία. Ξεκίνησε χα-
ρακτηρίζοντάς την «εμπόριο ελπίδας». Ο μηχανισμός
αμφισβητήθηκε από την αρχή ως αργός, προδικάζον-
τας την αποτυχία του. Η προσπάθεια να πειστούν οι νεό-
τερες ηλικίες χαρακτηρίστηκε άλλοτε ως ξεστοκάρι-

σμα και άλλοτε ως δωροδοκία. Και σήμερα, που φαίνε-
ται να δημιουργείται στη χώρα μας ένα αντιεμβολιαστι-
κό κίνημα που πρόσφατα έκανε και διαδηλώσεις,
ακούμε τον πρώην υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ευθέ-
ως, από το βήμα της Βουλής, να αμφισβητεί την αποτε-
λεσματικότητα του εμβολίου. 

Γενικώς, διαφωνεί και αντιτίθεται σε όλα. Δεν υπάρ-
χει κάτι στο οποίο να έχει συμφωνήσει ή κοινώς να έχει
βάλει πλάτη. 

Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει πολιτικά
στην καταστροφή και όχι μόνο δεν στηρίζει αλλά υπο-
νομεύει και σαμποτάρει διαρκώς την τεράστια προσπά-
θεια της κοινωνίας. Ταυτίζεται έτσι ακραίες απόψεις
και κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές, επιχειρών-
τας την αναβίωση ενός νέου κινήματος αγανακτισμέ-
νων. Έτσι έρχεται σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειοψη-
φία των πολιτών που δίνει τη μάχη. Η διαχείριση της
πανδημίας και η έξοδος από την υγειονομική κρίση εί-
ναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί υπευθυνότητα και σο-
βαρότητα από όλους μας και, βεβαίως, και από τις πολι-
τικές δυνάμεις. 

Η έξοδος από την υγειονομική κρίση είναι υπόθεση όλων μας



ΘΕΣΕΙΣ9POLITICAL

«Ο
ΣΥΡΙΖΑ για να νικήσει στις εκλογές πρέ-
πει να κερδίσει τον μεσαίο χώρο, να στρί-
ψει αριστερά για να κερδίσει το Κέντρο

με ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πρό-
γραμμα», Αλέξης Τσίπρας.

Σε μια κανονική δημοκρατία, σε ένα κανονικό πο-
λιτικό σύστημα ο μεσαίος χώρος δεν έχει έναν κυ-
ρίαρχο, δεν έχει ιδιοκτήτη. Τον μοιράζονται κατά κα-
νόνα δύο κύριες πολιτικές δυνάμεις με κατά βάση
κοινές παραδοχές -που αφορούν στους στόχους και
στον πυρήνα της εθνικής συνοχής και της κοινωνι-
κής ευημερίας- και δευτερεύουσες διαφοροποι-
ήσεις όσον αφορά στο πρόγραμμα κυβερνητικής
διαχείρισης. Για αυτό και δεν διστάζουν να συνεργα-
στούν όταν το απαιτεί η ανάγκη ενάντια στο στενό
κομματικό τους συμφέρον. Κορυφαίο παράδειγμα
αποτελεί η συνεργασία Χριστιανοδημοκρατών και
Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα και στον απόηχο του Εμφυλίου τη δε-
καετία του ’60 καλλιεργήθηκε στη συλλογική συνεί-
δηση ένα πολιτικά παρδαλό πολιτικό σχήμα, το οποίο
επεχείρησε να μονοπωλήσει τον μεσαίο χώρο. Ο
σχηματισμός της Ένωσης Κέντρου το 1961 ως αντί-
βαρου για την εκλογική άνοδο της Αριστεράς υπήρξε
από την αρχή αιτία κακών, τα οποία κορυφώθηκαν
μετά τη διάλυσή της το 1965 εις τα εξ ων συνετέθη.
Μετά τη δικτατορία, την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ και
την εκμηδένιση του παλιού Κέντρου, το νέο παράδο-
ξο σχήμα έτεινε να διαμορφωθεί σε δύο πόλους. Τη
«Δεξιά» και το ΠΑΣΟΚ με τις λοιπές «δημοκρατικές

δυνάμεις» της Αριστεράς. Μπορεί τώρα η Φώφη να
δίνει μάχη με τον Τσίπρα για την «ιδιοκτησία» της ελ-
ληνικής καρέκλας στους σοσιαλδημοκράτες της
Ε.Ε., αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τότε για τον Αν-
δρέα και το ΠΑΣΟΚ οι σοσιαλδημοκράτες ήταν οι
«λακέδες του ιμπεριαλισμού». Το Κέντρο ήταν πολι-
τικά απόβλητο. Βεβαίως, όταν μπήκαν στον χορό
έμαθαν να χορεύουν και να σιτίζονται ευρωπαϊκά,
όπως άλλωστε και το πολιτικό τους υβρίδιο, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μετά τον Σεπτέμβρη του 2015.

Από την άλλη, αρκετοί δημοσιογράφοι του συγ-
κροτήματος που αποτέλεσε τον θεματοφύλακα της
«κιβωτού του Κέντρου» σπεύδουν να δηλώσουν ότι
ματαιοπονεί ο Τσίπρας, αφού τον χώρο τον έχει ήδη
καπαρώσει ο Μητσοτάκης. Δεν γνωρίζω αν σε αυτό
το συμπέρασμα καταλήγουν λόγω της χρησιμοποί-
ησης αρκετών πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ -κυρίως
της «εκσυγχρονιστικής» λίγκας- ή το αναφέρουν
θωπεύοντας μύχια ψυχόρμητα. Σε καμία περίπτωση,
όμως, δεν ξεκαθαρίζεται ούτε από την αριστερή προ-
σέγγιση ούτε από τη δεξιά το είδος του «εμπορεύμα-
τος» που θα διαθέτει το «μαγαζί». Εκτός αν το ζητού-
μενο είναι οι «πελάτες», αν οι λέξεις είναι τα καμπα-
νάκια του Παβλόφ και ζητούμενο τα εξαρτημένα πο-
λιτικά ανακλαστικά.

Κάθε κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει οφείλει
να διαθέτει πρόγραμμα «ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό
και υλοποιήσιμο». Αλλά ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν
μπορεί να έχει διαμετρικά διαφορετικές προσεγγί-
σεις. Δεν μπορεί να αποτελεί τόπο αδιέξοδων πολιτι-
κών συγκρούσεων. Αντίθετα, οφείλει να είναι τόπος
συνεννόησης, συνάντησης και στην ανάγκη συνερ-
γασίας. Το πολιτικό Κέντρο είναι ο πυρήνας της πολι-
τικής κανονικότητας όχι με την έννοια της κυριαρ-
χίας ενός πολιτικού φορέα ούτε ως «αγορά ψήφων
ευκαιρίας». Η πραγματικότητα είναι μία και ο ρεαλι-
σμός δεν έχει πρόσημο ούτε ιδιοκτήτη. Κάθε διαφο-
ρετική προσέγγιση που επιχειρεί να παγιδεύσει τους
πολίτες στην πόλωση και στα διχαστικά αδιέξοδα
αφαιρεί κάθε νόημα από το πολιτικό Κέντρο. Το με-
τατρέπει σε «άδειο πολιτικό πουκάμισο».

Πολιτικό Κέντρο: Ένα «άδειο πουκάμισο»;

του
Αντώνη 
Αντωνάκου
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Τ
ο Σαββατοκύριακο που πέρασε τηρήθηκε το
έθιμο. Η αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυ-
βέρνηση για τις πυρκαγιές που πάντοτε

υπάρχουν όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρα-
σίες και ισχυροί άνεμοι. Δεν θυμάμαι αντιπολίτευ-
ση να μη στρέφει τα βέλη της εναντίον των εκά-
στοτε κυβερνώντων για τις πυρκαγιές του καλο-
καιριού. Είτε είναι σχετικά περιορισμένες είτε
εκτεταμένες. Είτε έχουν ανθρώπινα θύματα είτε
όχι. Για τις ελληνικές αντιπολιτεύσεις πάντοτε για
όλα αυτά φταίνε οι αντίστοιχες κυβερνήσεις.

Ωστόσο, η αντίδραση της σημερινής αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές του Σαββα-
τοκύριακου στην Αχαΐα δικαίως διεκδικεί το
«χρυσό βατόμουρο» της κριτικής. Η σειρά των γε-
γονότων έχει τη σημασία της και είναι η εξής: Αρ-
χικά οι δύο βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, η Σία
Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Μάρκου, εξέδω-
σαν κοινή ανακοίνωση που ασκούσαν κριτική, λέ-
γοντας ότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις από ανθρώ-
πους που μετείχαν στον συντονισμό. Ωστόσο, το
κύριο μέρος της ανακοίνωσής τους αναφερόταν
στην καταστροφή της καμένης έκτασης και εξέ-

φραζαν την ελπίδα να μην επαναληφθούν τέτοια
θλιβερά περιστατικά.

Αν το πράγμα είχε σταματήσει εκεί, πιστεύω ότι
η μετρημένη και συγκρατημένη κοινή ανακοίνω-
ση των δύο βουλευτών -που όμως ασκούσαν κρι-
τική στην κυβέρνηση- θα έβγαζε κερδισμένο το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε,
το ερώτημα «αν υπήρχαν περισσότερα μέσα κατά-
σβεσης πόσες εκτάσεις που κάηκαν θα γλιτώνα-
με;» θα παραμένει εσαεί αναπάντητο, οπότε θα τί-
θεται και θα ξανατίθεται.

Στην κοινή ανακοίνωση των δύο αντιπολιτευό-
μενων βουλευτών η κυβέρνηση δεν απάντησε είτε
διότι τη βρήκε μετρημένη και υπεύθυνη είτε διότι
δεν απαντά σε μεμονωμένες ανακοινώσεις βου-
λευτών. Τότε παρενέβη η κεντρική διοίκηση του
ΣΥΡΙΖΑ και με την παρακάτω δήλωση επανήλθε
στο θέμα: «Το θέαμα του πρωθυπουργού, που δη-
μοσιοποιεί σέλφι από τις παραλίες, ενώ η χώρα
δοκιμάζεται και η Αχαΐα φλέγεται, είναι τουλάχι-
στον απογοητευτικό. Επειδή ενδέχεται να μην πιά-
νει σήμα εκεί που βρίσκεται, τον ενημερώνουμε
ότι η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς, που έκαιγε

από τη Δευτέρα και υποτίθεται ότι είχε ελεγχθεί,
με χαμηλής έντασης ανέμους έκαψε τη μισή
Αχαΐα μαζί με δεκάδες σπίτια και περιουσίες».
Ταυτόχρονα, φούντωσε στα social media αλλά και
στον δημόσιο διάλογο η σύγκριση του Αλέξη Τσί-
πρα στο κότερο γνωστού εφοπλιστή λίγο μετά την
καταστροφή στο Μάτι με τις «σέλφι» του Κυριά-
κου Μητσοτάκη που είχε μεταβεί στην Κρήτη για
να εποπτεύσει την εξέλιξη των εμβολιασμών.

Είναι απορίας άξιο ποιο «φωτεινό» μυαλό εκεί
στην Κουμουνδούρου αποφάσισε να συνδέσει
πυρκαγιές χωρίς ανθρώπινα θύματα με την κατα-
στροφή στο Μάτι, η οποία στοίχισε πάνω από 100
ανθρώπινες ζωές, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο
αποκρουστικές σύγχρονες τραγωδίες και αναμφί-
βολα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019. Πόσο αυ-
τοκαταστροφικοί μπορεί να είναι κάποιοι που από
μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία, υπενθυμί-
ζουν και επαναφέρουν στις μνήμες των Ελλήνων
μια ανείπωτη καταστροφή (και μια άθλια εκ μέ-
ρους τους επικοινωνιακή διαχείριση) που τους
σημάδεψε καθοριστικά; Μωραίνει Κύριος…

Αυτοκαταστροφικοί…
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Μ
πορεί η συζήτηση για την
αναβάθμιση των 38 μαχητι-
κών F-16C/D Block 50 σε επί-
πεδο Block 50+ Advanced να

αναβλήθηκε για όταν θα ανοίξει εκ νέου η
Βουλή μετά τις θερινές διακοπές, ωστόσο
πηγές από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
διαμηνύουν ότι πρόκειται για «τελειωμέ-
νο» θέμα που θα ενισχύσει περαιτέρω την
αποτρεπτική ικανότητα της Πολεμικής Αε-
ροπορίας. Η αναβάθμιση των Block 50 από
τις Πολεμικές Μοίρες 341 «Βέλος» και 347
«Περσέας» θα προσφέρει στο ελληνικό
οπλοστάσιο 38 σύγχρονα μαχητικά, τα
οποία μαζί με τα 84 F-16 Viper θα αποτε-
λούν την αιχμή του δόρατος των αμερικανι-
κών αεροσκαφών που διαθέτει η χώρα.

Αφού εγκριθεί από την αρμόδια επιτρο-
πή της Βουλής και το ΚΥΣΕΑ, θα ακολου-
θήσει η αποστολή επίσημου αιτήματος
(LoR) προς τις αμερικανικές Αρχές και θα
ακολουθήσει η υπογραφή διακρατικής
συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η
οποία θα αποτελεί τροποποίηση της υφι-
στάμενης σύμβασης για την αναβάθμιση
των Viper. Τα αεροσκάφη με μέση ηλικία τα
24 έτη θα αναβαθμιστούν με απάρτια που
θα «περισσέψουν» από τα 84 Viper, ενώ θα
αγοραστούν επιπλέον συστήματα νυχτερι-
νής σκόπευσης «Sniper» αλλά και νέες κά-

σκες με ενσωματωμένο σύστημα στοχο-
ποίησης.

Το συνολικό κόστος για την αναβάθμιση
των 38 F-16 Block 50 αγγίζει αρχικά τα 700
εκατ. ευρώ, ωστόσο χάρη στα απάρτια που
θα προκύψουν από τα 84 Block 52+ Ad-
vanced αναμένεται να μειωθεί σε 450 με
500 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες θα πραγματο-
ποιηθούν στην 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα
Αγχίαλο από προσωπικό της Πολεμικής
Αεροπορίας, ενώ προβλέπεται και η χρη-
ματοδότηση για την αναβάθμιση των εγκα-
ταστάσεων της Αεροπορικής Βάσης. Το
πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει έξι
χρόνια και να ολοκληρωθεί παράλληλα με
την αναβάθμιση των F-16 Viper. Η Ελλάδα,
βέβαια, θα έχει ήδη παραλάβει τα 18 Rafa-
le, συστήνοντας την πρώτη Πολεμική Μοί-
ρα της ιστορίας της με τον συγκεκριμένο
τύπο αεροσκάφους, ενώ δεν αποκλείεται
και η απόκτηση δεύτερης Μοίρας, αν το
επιτρέψει η οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας. Αν προσθέσει κανείς τα Mirage 2000-
5 της 331 Μοίρας «Θησέας», αντιλαμβάνε-

ται γιατί η Πολεμική Αεροπορία θα εξελιχ-
θεί σε μια από τις ισχυρότερες του ΝΑΤΟ,
ενώ σύντομα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί
και τα μαχητικά 5ης γενιάς.

Εξελίξεις αναμένονται και για τα 32 πα-
λαιότερα F-16 Block 30 της 330 Πολεμικής
Μοίρας «Κεραυνός» που διαθέτει στη φα-
ρέτρα της η Πολεμική Αεροπορία, τα οποία
αποκτήθηκαν με το πρόγραμμα Peace Xe-
nia I στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Αν και
κατά καιρούς έχει εκφραστεί έντονο ενδια-
φέρον για την απόκτησή τους από διάφο-
ρες αεροπορίες, το ελληνικό Επιτελείο
εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διατήρη-
σής τους μέχρι την εξάντληση της επιχει-
ρησιακής τους ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η
Πολεμική Αεροπορία θα διατηρήσει υψη-
λούς αριθμούς διαθεσιμότητας στο οπλο-
στάσιό της, καθώς παρά το γεγονός ότι τα
συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν ξεπερά-
σει τα 30 χρόνια υπηρεσίας, διατηρούνται
σε πολύ καλή πτητική κατάσταση και έχουν
ακόμη πολλά να προσφέρουν είτε στον το-
μέα της αναχαίτισης από τις βάσεις των αε-
ροσκαφών ετοιμότητας είτε ως εκπαιδευ-
τικά μαχητικά.

Νωρίτερα, ωστόσο, θα τρέξει το πρό-
γραμμα για την εργοστασιακή συντήρηση
δύο αεροσκαφών C-130, που έχει τεθεί ως
προτεραιότητα από το Αρχηγείο, ώστε να

αυξηθούν επιτέλους οι διαθεσιμότητες των
πολύτιμων μεταγωγικών. Την περασμένη
δεκαετία οι αριθμοί των C-130 ήταν απο-
γοητευτικοί, με τη συντήρησή τους και την
επαναφορά πολλών εξ αυτών σε πτητική
κατάσταση να αποτελούν «αγκάθι» για την
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Αποφασίστηκε ακόμη η ενεργοποίηση
του προγράμματος εν συνεχεία υποστήρι-
ξης των ελικοπτέρων αναγνώρισης και
ελαφράς επιθετικής κρούσης OH-58D Kio-
wa Warrior και των μεταγωγικών CH-47D
Chinook, καθώς και η αναχρηματοδότηση
της υποστήριξης των εναέριων μέσων του
Στρατού Ξηράς.

Θωρακίζεται η Πολεμική Αεροπορία

Η αναβάθμιση των Block 50
από τις Μοίρες 341 «Βέλος»
και 347 «Περσέας» θα
προσφέρει στο ελληνικό
οπλοστάσιο 38 σύγχρονα
μαχητικά...

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Κ
λίμα έντασης επιχειρεί να καλλιερ-
γήσει η Άγκυρα με προβοκατόρικα
δημοσιεύματα για νεκρό Τούρκο
στον Έβρο από ελληνικά πυρά. Με

την οργή του τουρκικού λαού να ξεχειλίζει για
τα εγκληματικά λάθη και τις παραλείψεις της
ηγεσίας του, που οδήγησαν στις καταστροφι-
κές πυρκαγιές στη Μαρμαρίδα, η κυβέρνηση
Ερντογάν προσπαθεί να αποπροσανατολίσει,
πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα με τη γνω-
στή συνταγή των τουρκικών fake news!

Τα σχετικά δημοσιεύματα που φιλοξενούν-
ται στον φιλοκυβερνητικό Τύπο της Τουρκίας
αναφέρουν ότι ένας 43χρονος που βρισκόταν
στην τουρκική όχθη του ποταμού Έβρου, κον-
τά στο χωριό Αντασαρχανλί της Αδριανούπο-
λης, έπεσε νεκρός από σφαίρα που φέρεται
να προήλθε από την ελληνική πλευρά των συ-
νόρων. Πιο συγκεκριμένα, οι Τούρκοι ισχυρί-
ζονται ότι ο πυροβολισμός προήλθε από το
ελληνικό χωριό Λαγυνά, στα βόρεια του Τυχε-
ρού, και πως το φερόμενο ως θύμα, ο Μεχμέτ
Ντουργκούν, καθόταν με έναν συγχωριανό
του, όταν δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Η
τουρκική προπαγάνδα ξεπέρασε κάθε όριο,
με το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος να
προχωρά, μάλιστα, σε διάβημα προς την ελ-
ληνική πλευρά.

Διάψευση
Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, με το

υπουργείο Εξωτερικών να διαψεύδει κατηγο-
ρηματικά τα τουρκικά δημοσιεύματα, ενώ πη-
γές από την Αθήνα αποδίδουν το περιστατικό
σε συμπλοκή λαθροδιακινητών. «Η Επιτε-
τραμμένη στην Άγκυρα, κατόπιν σχετικών
οδηγιών, απαντώντας σε σχετικό έκτακτο διά-
βημα στο οποίο κλήθηκε νωρίτερα στο τουρ-
κικό υπουργείο Εξωτερικών, απέρριψε στο
σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά
με φερόμενο περιστατικό στον Έβρο», ανέφε-
ρε η ανακοίνωση του ΥΠ.ΕΞ., με την οποία
επεσήμανε στην τουρκική πλευρά «την υπο-
χρέωση να φυλάει τα σύνορά της και να μην
επιτρέπει τη δράση διακινητών και την παρά-
νομη μετανάστευση».

«Σχετικά με δημοσιεύματα τουρκικών Μέ-
σων που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες, ανα-
κοινώνεται ότι δεν υπήρξε εμπλοκή ελληνι-
κών δυνάμεων στο φερόμενο σε αυτά περι-
στατικό στον Έβρο», τονίζει σε ανακοίνωσή
του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,

ενώ πηγές του Στρατού απορρίπτουν κατηγο-
ρηματικά το ενδεχόμενο να έγινε χρήση πυ-
ρών από τα φυλάκια ή τα στρατόπεδα της πε-
ριοχής.

Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η αιτία
των προπαγανδιστικών δημοσιευμάτων είναι
η απόπειρα του Ερντογάν… να ξεπλύνει τις
κυβερνητικές ευθύνες για τις φονικές πυρκα-
γιές που έπληξαν τη Νότια Τουρκία και στοίχι-
σαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Η
συγκυρία κατά την οποία οι Τούρκοι «ανακά-
λυψαν» τον νεκρό στον Έβρο δεν μπορεί να

θεωρείται τυχαία, αφού ο Τούρκος πρόεδρος
βρίσκεται σε δεινή θέση, με τη δυσαρέσκεια
της κοινής γνώμης να εκδηλώνεται με κάθε
ευκαιρία. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά
που η Άγκυρα καταφεύγει στο συγκεκριμένο
αφήγημα για να ανεβάσει τους τόνους στα Ελ-
ληνοτουρκικά και να αποπροσανατολίσει τον
τουρκικό λαό. Σε αντίστοιχη απόπειρα πρό-
κλησης κλίματος έντασης είχε επιδοθεί και
την άνοιξη του 2020, με ψεύτικα βίντεο και
αναρτήσεις για δήθεν νεκρούς μετανάστες
από ελληνικά πυρά στον Έβρο.

«Ψάχνεται» για προβοκάτσια η Άγκυρα

Άμεση αντίδραση της Αθήνας
στα τουρκικά fake news περί
δήθεν εμπλοκής ελληνικών
δυνάμεων στον Έβρο
με νεκρό Τούρκο

Στήριξη Πούτιν σε Αναστασιάδη για την Αμμόχωστο
Η Μόσχα εκφράζει και με τον πιο επίσημο τρόπο την
υποστήριξή της στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τον
Βλαντιμίρ Πούτιν να χαρακτηρίζει «απαράδεκτες τις
μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τα ψηφίσματα 550
και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών».
Απαντώντας σε επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη, ο
πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επισήμανε πως η
Μόσχα «στηρίζει με συνέπεια μία λύση στο Κυπριακό,
εντός του γνωστού πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, το
οποίο έχει τεθεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας και προνοούν λύση διζωνικής - δικοινοτικής
ομοσπονδίας, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία
και μία ιθαγένεια».

Η Άγκυρα, πάντως, εμμένει στην προκλητική ρητορική, με
τον Τούρκο υπουργό Άμυνας να τα βάζει και πάλι με την
Ευρώπη για τη στάση της στο Κυπριακό. «Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλους διεθνείς παράγοντες λέμε να βγουν
από τη στρατηγική τους τύφλωση, να ανοίξουν τα μάτια
τους και να δουν την πραγματικότητα στο μέτωπο. Να
συνεννοηθούν και να βοηθήσουν στην επίλυση του
προβλήματος. Το Κυπριακό για εμάς, για την Τουρκία, για
τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, είναι εθνική υπόθεση»,
υποστήριξε ο Χουλουσί Ακάρ.
Η Αθήνα, πάντως, συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο,
με τον Νίκο Δένδια να υποδέχεται στην Κέρκυρα τους
ομολόγους του της Λιθουανίας και της Πολωνίας, στους
οποίους παρέθεσε επίσημο γεύμα.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΛΛΑΔΑE12

«Βράζει» η χώρα -  Έρχονται και 47άρια
E

να από τα πιο έντονα καιρικά
φαινόμενα των τελευταίων 40
ετών βρίσκεται σε εξέλιξη στη
χώρα μας, καθώς ο παρατετα-

μένος καύσωνας εξακολουθεί να προκα-
λεί μεγάλο αίσθημα δυσφορίας στις πε-
ρισσότερες περιοχές της χώρας. Χθες, ο
υδράργυρος «άγγιξε» τους 46,3 βαθμούς
Κελσίου στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, κα-
ταγράφοντας πανευρωπαϊκό ρεκόρ θερ-
μοκρασίας και οι προβλέψεις των μετεω-
ρολόγων αναφέρουν ότι το ίδιο σκηνικό
θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Πα-
ρασκευή, με τη θερμοκρασία τοπικά να
φτάνει ακόμη και τους 47 βαθμούς! Μάλι-
στα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Σαβ-
βατοκύριακο θα υπάρξει μείωση, αλλά θα
επικρατεί και πάλι έντονη ζέστη. 

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία χθες στο Twit-
ter, δεδομένου ότι το κύμα ζέστης έχει
ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη και
θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή -διάρ-
κεια 11 ημερών-, θα αποτελέσει ένα από
τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των
τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών. Χθες
επικράτησε ισχυρός καύσωνας σε όλη τη
χώρα, με μέγιστες θερμοκρασίες στους
44-45 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές ήταν και
οι ελάχιστες τιμές (τις πρωινές ώρες),
πλησιάζοντας τους 30 βαθμούς, με απο-
τέλεσμα να επικρατεί πολύ έντονο αίσθη-
μα δυσφορίας στα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, από την
Παρασκευή θα αρχίσει η πτώση στα δυτι-
κά και τα βόρεια, αλλά στη νότια χώρα οι
θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές
και εκείνη την ημέρα. Ουσιαστικά, η θερ-
μοκρασία θα πέσει από το Σάββατο, όμως
όχι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπε-

δα. Οι ειδικοί, μάλιστα, δεν αποκλείουν
νέο κύμα καύσωνα και την επόμενη
εβδομάδα, ενώ σημειώνουν πως την πα-
ρατεταμένη ζέστη προκαλεί η θερμή ει-
σβολή από την Αφρική σε συνδυασμό με
τις αντικυκλωνικές συνθήκες που σκεπά-
ζουν τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το meteo.gr, ο
Ιούλιος του 2021 υπήρξε ο θερμότερος
της δεκαετίας για τα νησιά του Αιγαίου,
ενώ ήταν επίσης ο δεύτερος πιο θερμός
για τα ηπειρωτικά της χώρας. Σε όλα τα
γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας
οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κα-
τέγραψαν φέτος τιμές θερμοκρασίας πά-
νω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-
2019 για τον μήνα Ιούλιο. Τα διαστήματα
με θερμοκρασία ελαφρώς κάτω από τις
κανονικές για την εποχή τιμές ήταν σύν-
τομα, μεταξύ 3-5 και 18-25 Ιουλίου, ενώ

δύο κύματα καύσωνα χαρακτήρισαν το
υπόλοιπο του μήνα (κυρίως τις δύο πρώ-
τες και τις πέντε τελευταίες ημέρες). Στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυ-
κλάδες και στα Δωδεκάνησα ήταν ο πιο
θερμός Ιούλιος της δεκαετίας, θερμότε-
ρος κατά 0,1 βαθμό Κελσίου από τον
ακραίο αντίστοιχο μήνα του 2018. Στα
ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη, ο
φετινός Ιούλιος ήταν περίπου έναν βαθμό
πιο ψυχρός από τον εξαιρετικά θερμό
Ιούλιο του 2012.

Αναλυτικά, σήμερα οι μέγιστες θερμο-
κρασίες θα φτάσουν και πάλι στους 44-45
βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το αί-
σθημα δυσφορίας στα αστικά κέντρα θα
είναι ιδιαίτερα έντονο. Η θερμοκρασία θα
κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 16 έως
43 βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσα-
λία από 19 έως 45, στα υπόλοιπα ηπειρω-
τικά από 22 έως 45, στα νησιά του Ιονίου

από 22 έως 43, στα νησιωτικά τμήματα
του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως
40, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο Ανατο-
λικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπι-
κά στους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Στην
Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
31 έως 43 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην
πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμαίνεται
από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχα-
νισμός εξαιτίας των θερμοκρασιών-ρεκόρ που σημει-
ώνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας αλλά και το
έντονο αίσθημα δυσφορίας στα αστικά κέντρα. Ήδη από
την Παρασκευή ανακοινώθηκαν μέτρα για τους εργαζο-
μένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη μέρι-
μνα στις ευπαθείς ομάδες. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκον-
ται και οι δήμοι σε όλη τη χώρα, παρέχοντας κλιματιζόμε-
νους χώρους σε πολίτες που επιθυμούν να πάρουν μια
ανάσα δροσιάς από το κύμα καύσωνα. 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντατικοποιεί την πε-
ρίοδο αυτήν τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασια-
κούς χώρους, με έμφαση σε υπαίθριες εργασίες (π.χ., οι-
κοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα), σε εργασίες σε

στεγασμένους χώρους όπου, λόγω της φύσης των παρα-
γωγικών διαδικασιών, μπορεί να υπάρχει επιπλέον θερ-
μική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας -
υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ., σε χυτή-
ρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία
κ.α.) καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ., μεταφο-
ρά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται πως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας συνιστά στους πολίτες: 

• Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς,
μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά
μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά
σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία,
άπνοια και μεγάλη υγρασία.

• Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία όπως και το βάδι-
σμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέ-
λο, γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα το
οποίο επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει
την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά.

• Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λα-
χανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του
φαγητού.

• Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, απο-
φεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά
παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες
από χρόνια νοσήματα, για την προστασία τους από τις
υψηλές θερμοκρασίες.

Σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός - Μέτρα προστασίας από τη ζέστη

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ στη
Μακρακώμη με 46,3 βαθμούς
- Οι μετεωρολόγοι δεν
αποκλείουν νέο κύμα
καύσωνα την επόμενη
εβδομάδα



Π
ερισσότερα από 3.000 στρέμ-
ματα έγιναν στάχτη στην
Αχαΐα -σύμφωνα με τις κατα-
γραφές του ευρωπαϊκού πε-

ριβαλλοντικού δορυφόρου «Sentinel 2»-,
με τις Αρχές να επιχειρούν να εξηγήσουν
πώς ξέσπασαν πέντε πυρκαγιές σε δια-
φορετικά σημεία μέσα σε λιγότερες από
48 ώρες. 

Στο σημείο βρίσκονται ήδη από το Σάβ-
βατο κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώ-
πισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ρίχνον-
τας το βάρος των ερευνών στη Ζήρια,
όπου έχουν εντοπίσει ένα ορεινό σημείο
πιθανής έναρξης της πυρκαγιάς. Στο συγ-
κεκριμένο σημείο υπάρχει οδική πρό-
σβαση, με τους αξιωματικού του Π.Σ. να
ερευνούν αναφορές ύποπτων κινήσεων
το κρίσιμο χρονικό διάστημα που ξέσπα-
σε η φωτιά, η οποία κατέκαψε τουλάχι-
στον 10 σπίτια, ενώ προξένησε ζημιές σε

περίπου 15 ακόμη κατοικίες. Βέβαια, η
καταγραφή του τι άφησε πίσω της η πύρι-
νη λαίλαπα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Εκτός από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο,
καταγραφές της κατάστασης έκανε και η
NASA, όπου, μεταξύ άλλων, αποτύπωσε
τον πυκνό καπνό ο οποίος έχει καλύψει
μεγάλο μέρος του Κορινθιακού Κόλπου,
καθώς οι δυτικοί άνεμοι που έπνεαν καθ’
ύψος τον μετέφεραν προς τα ανατολικά,
ενώ οι φλόγες, βρίσκοντας μπροστά τους
διαθέσιμη καύσιμη ύλη, εξαπλώθηκαν
ταχύτατα, καταπίνοντας τα πάντα στο πέ-
ρασμά τους.

Σήμερα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα τα-
ξιδέψει στην Πάτρα, προκειμένου -σε
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση- να γίνουν μια πρώτη αποτίμηση των
καταστροφών από την πυρκαγιά στην Αι-
γιάλεια και αξιολόγηση για τα απαιτού-
μενα μέτρα αποκατάστασης και στήρι-

ξης των πληγέντων. Το κυβερνητικό κλι-
μάκιο θα αποτελείται από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για
θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα,
τον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πο-
λιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο, τον γενικό
γραμματέα υποδομών Γιώργο Καρα-
γιάννη, τον γενικό γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο
Αραβώση και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Αν-
δρέα Λυκουρέντζο.

Μεγάλες ζημιές και στη Ρόδο
Μάχη με τις φλόγες για σχεδόν 48 ώρες

έδιναν πυροσβέστες, Πολιτική Προστα-
σία, ΟΤΑ και εθελοντές στη Ρόδο, μετά τη
μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ψίν-
θο και δύο μικρότερες στην περιοχή των
Μαριτσών και της Θολού. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα ήταν οι συνεχείς αναζωπυρώ-
σεις, ενώ υπήρξαν προβλήματα με την

ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση μέ-
ρους του νησιού. Τέλος, με κατεπείγον αί-
τημά τους προς τη Γενική Γραμματεία Πο-
λιτικής Προστασίας, ο περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος
και ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπου-
ράκης ζητούν να κηρυχθούν σε Κατάστα-
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας οι 7 από τις 10 Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου Ρόδου.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Στάχτη 3.000 στρέμματα δάσους

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέ-
πεται και για σήμερα, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που
εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδι-
κότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
(κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ

Έβρου, ΠΕ Καβάλας).
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Σερρών, ΠΕ

Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής).
• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας).
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
• Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας,

ΠΕ Άρτας).
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτι-

δας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας).

• Περιφέρεια Αττικής.
• Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
• Περιφέρεια Κρήτης.
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου -

Κάσου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου).
«Οι δύσκολες ημέρες δεν είναι οι ημέρες του καύσωνα

μόνο», δήλωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκος Χαρδαλιάς στην ΕΡΤ. «Για εμάς οι δύσκολες
ημέρες ξεκινούν όταν τελειώσει ο καύσωνας, με την ξη-
ρασία που θα έχει δημιουργηθεί και ό,τι σημαίνει αυτό.
Άρα, έχουμε μπροστά μας αρκετές εβδομάδες συναγερ-
μού, ετοιμότητας, επαγρύπνησης. Καταλαβαίνετε ότι
υπάρχει κόπωση. Όλα αναλύονται μέρα με τη μέρα και

προσπαθούμε κάθε ημέρα να επικαιροποιήσουμε τα σχέ-
διά μας ανάλογα με τα μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία
μας έρχονται», ανέφερε. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι
το τελευταίο 48ωρο είχαμε 116 πυρκαγιές και πρόσθεσε
ότι η -τελευταία- μεγάλη μάχη ήταν στη Ρόδο. 

Σχετικά με το ζήτημα της πρόληψης των πυρκαγιών, ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς δή-
λωσε χθες στην ΕΡΤ ότι εδώ και δύο χρόνια έχει αλλάξει
τελείως το δόγμα και την προσέγγισή του πάνω σε αυτό το
θέμα. «Με τον νόμο 4622 εξασφαλίσαμε στην Πολιτική
Προστασία τα εργαλεία εκείνα, ώστε να μην περιμένει πό-
τε οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θα προχωρήσουν με τους απα-
ραίτητους καθαρισμούς και τα έργα πρόληψης, αλλά να
παρεμβαίνει όπου εκείνη θεωρεί, χωρίς να είναι η απόλυ-
τη αρμοδιότητά της», υπογράμμισε.

Νίκος Χαρδαλιάς: Οι δύσκολες μέρες θα ξεκινήσουν μετά τον καύσωνα

Οι Αρχές δεν μπορούν να
εξηγήσουν πώς ξέσπασαν πέντε
πυρκαγιές σε διαφορετικά
σημεία μέσα σε λιγότερες 
από 48 ώρες στην Αχαΐα
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Τέλος Αυγούστου η τρίτη
δόση του εμβολίου

Η μετάλλαξη «Δέλτα»
αυξάνει τις τιμές 
σε Pfizer, Moderna
Οι φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και
Moderna θα αυξήσουν την τιμή των
εμβολίων κατά του Covid-19 που θα
παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι
θα τα έχουν προσαρμόσει στις παραλλαγές
του ιού, δήλωσε χθες ο υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας,
Στεφάν Μπον, επιβεβαιώνοντας σχετικό
δημοσίευμα της εφημερίδας «Financial
Times». «Θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε
όλα αυτά κατά ορθολογικό τρόπο, προφανώς
να μην εξαπατηθούμε, αλλά να έχουμε πιο
απαιτητικά συμβόλαια, με προϊόντα
προσαρμοσμένα στις παραλλαγές. Πιθανώς
ναι, θα είναι λίγο πιο ακριβά, όχι μόνο για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για όλους τους
αγοραστές », αποκάλυψε ο Μπον στο δίκτυο
RFI, χωρίς να διευκρινίζει το ποσόν της
αύξησης.
Το εμβόλιο της Pfizer θα περάσει από τα 15,5
ευρώ και 19,5 ευρώ και το εμβόλιο της
Moderna από τα 19 ευρώ στα 21,5 ευρώ,
αναφερόταν στο χθεσινό δημοσίευμα των
«Financial Times», που επικαλείται στο
περιεχόμενο των συμβολαίων με την Ε.Ε.
«Τα προσαρμόζουν - αυτό απαιτείται από τα
υπό διαπραγμάτευση συμβόλαια, στις
παραλλαγές. Ζητείται επίσης το κύριο μέρος
της παραγωγής, περίπου 300 συστατικών
των εμβολίων, να παράγεται στο ευρωπαϊκό
έδαφος», διευκρίνισε ο Γάλλος υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Η αύξηση των τιμών συμπίπτει με την
ανησυχία για τη διάδοση της παραλλαγής
Δέλτα, ενώ οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα
εμβόλια των Moderna και Pfizer/BioNTech
παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στην
παραλλαγή αυτήν.
Από το πρόγραμμα της από κοινού
προμήθειας εμβολίων, η Ε.Ε. έχει
προμηθευθεί 330 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου των BioNTech/Pfizer, 100
εκατομμύρια του εμβολίου της AstraZeneca,
50 εκατομμύρια της Moderna και 20
εκατομμύρια της Johnson & Johnson.

Τ
έλος Αυγούστου με αρχές Σε-
πτεμβρίου θα αρχίσει ο εμβο-
λιασμός των πολιτών με την
τρίτη δόση του εμβολίου κατά

του κορονοϊού, εφόσον η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών ανάψει το «πράσι-
νο φως», δήλωσε χθες ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά
την ενημέρωση για την πορεία των εμ-
βολιασμών στη χώρα μας. Εξήγησε,
μάλιστα, ότι τις κατευθυντήριες οδη-
γίες για την τρίτη δόση θα τις δώσει η
Επιτροπή, η οποία θα κινηθεί σε τρεiς
άξονες, όπως και άλλες χώρες: 
� ανάλογα με την ηλικία, 
� ανάλογα με τον χρόνο που έγινε ο εμ-
βολιασμός και 
� αν πρόκειται για ανοσοκατεσταλμένο
πολίτη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως το
υπουργείο Υγείας δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στους εμβολιασμούς κατά του
κορονοϊού ατόμων με κινητικά προ-
βλήματα, πολιτών που ζουν σε απομα-
κρυσμένες περιοχές και ειδικών πλη-
θυσμών και εργαζομένων σε ξενοδο-
χειακές μονάδες. Σε σχέση με το πρό-

γραμμα κατ’ οίκον εμβολιασμού, μέχρι
στιγμής (η πλατφόρμα άνοιξε στις 20
Ιουλίου) έχουν κάνει αίτηση 3.200 πο-
λίτες και έχει γίνει ήδη εμβολιασμός σε
725. 

Περισσότεροι από 5.170.000 πολίτες
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό,
αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό
49% στον γενικό πληθυσμό και 58% στον
ενήλικο πληθυσμό. Τα ραντεβού της
εβδομάδας κυμαίνονται κατά μέσο όρο
γύρω στις 40.000 σε καθημερινή βάση,
ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες 110.000
πολίτες έχουν κλείσει νέα ραντεβού,
δηλαδή για την πρώτη δόση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι η
πτώση στους εμβολιασμούς παρατη-
ρείται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., σί-
γουρα οφείλεται στο καλοκαίρι και
ήταν αναμενόμενη. «Ευελπιστούμε τις
επόμενες μέρες, μετά τις 15 Αυγού-
στου, να ξαναδούμε αρκετά νέα ραντε-
βού να μπαίνουν στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα», είπε. Επίσης, αναφέρθη-
κε αναλυτικά στον εμβολιασμό εφήβων
(15-17 ετών) και δήλωσε ότι μέχρι στιγ-
μής 33.000 έχουν εμβολιαστεί ή έχουν
κλείσει ραντεβού και περίπου 5.300

παιδιά (12-14 ετών) έχουν εμβολιαστεί
ή έχουν κλείσει το ραντεβού τους.

Αυξάνονται οι διασωληνωμένοι 
Στο μεταξύ, συνεχίζεται η άνοδος

των ασθενών σε ΜΕΘ, καθώς ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο οι
διασωληνωμένοι έχουν φτάσει τους
188. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν 2.156
νέα κρούσματα έπειτα από 48.820 τεστ,
καθώς και ο θάνατος 8 ασθενών, με τον
συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει
τους 12.983. Τέλος, έγιναν 167 εισαγω-
γές σε νοσοκομεία της χώρας και δό-
θηκαν 56 εξιτήρια λόγω ίασης. Στην Ατ-
τική βρίσκονται τα 615 από τα 2.156 νέα
κρούσματα που ανακοινώθηκαν. Πα-
ράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστη-
καν 214 κρούσματα.

Περισσότεροι από 5.170.000
πολίτες έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό - Στα 2.156
τα νέα κρούσματα…
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Αιγάλεω: 
Χειροπέδες σε
18χρονο 
επίδοξο «δράκο»

Φόβος και τρόμος είχε γίνει για νεα-
ρές κοπέλες στα δυτικά προάστια ένας
18χρονος επίδοξος «δράκος», ο οποίος
συνελήφθη στο Αιγάλεω από αστυνο-
μικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από
καταγγελία γυναίκας ότι επιχείρησε να
τη θωπεύσει στη μέση του δρόμου. 

Ο 18χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο
του Αυτοφώρου, ενώ κατηγορείται για
προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με την
καταγγελία της γυναίκας, την ώρα που
αυτή περπατούσε, ο επίδοξος «δρά-
κος» την προσέγγισε από πίσω και επι-
χείρησε να τη θωπεύσει, με την ίδια να
βάζει τις φωνές και να αντιστέκεται.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στη γύρω
περιοχή, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να
προσαγάγουν τον 18χρονο, ο οποίος
αναγνωρίστηκε από το παρ’ ολίγον θύ-
μα του. 

Από την προανακριτική έρευνα στο
Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής προ-
έκυψε η ταυτοποίησή του σε άλλες
τρεις περιπτώσεις προσβολής γενετή-
σιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών
στις περιοχές Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.
Η πρώτη επίθεση έγινε στις 24 Ιουλίου
στο Αιγάλεω, ενώ λίγες ώρες πριν να
συλληφθεί, στις 27 Ιουλίου, επιτέθηκε
τόσο το πρωί στο Αιγάλεω όσο και το
μεσημέρι στο Χαϊδάρι. Τα θύματά του
είναι γυναίκες ηλικίας από 20 έως 28
ετών.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστη-
κε δικογραφία, με την οποία οδηγήθη-
κε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

Σ
τον ίδιο θάλαμο θα περάσουν το
διάστημα της προφυλάκισής τους
οι Πέτρος Φιλιππίδης και Δημήτρης
Λιγνάδης, ύστερα από σχετική

απόφαση της διοίκησης των Φυλακών Τρι-
πόλεως για την τοποθέτηση του 57χρονου
ηθοποιού στον ίδιο χώρο με τον πρώην καλ-
λιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Πρόκειται για τον Γ’ Θάλαμο του καταστή-
ματος κράτησης. Η ιδιαιτερότητα της συγ-
κεκριμένης φυλακής είναι ότι δεν υπάρ-
χουν κελιά των δύο, τριών ή τεσσάρων ατό-
μων, αλλά θάλαμοι -όπως ο συγκεκριμέ-
νος- με χωρητικότητα 18-20 κρατουμένων.
Η μετακίνηση του Πέτρου Φιλιππίδη έγινε
μετά το τέλος της προληπτικής καραντίνας
όπου είχε μπει, όπως όλοι οι νεοεισερχόμε-
νοι κρατούμενοι των Φυλακών Τρικάλων,
που αυτήν την περίοδο αριθμούν περί τα 110
άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκει-
ται για ένα από τα πιο «ήσυχα» καταστήματα
κράτησης της χώρας, όπου βρίσκονται άτο-
μα τα οποία κατηγορούνται για σεξουαλικά
αδικήματα (βιασμοί, παιδεραστία, σεξουα-
λική κακοποίηση κ.ά.). Μάλιστα, διαθέτει
και θεατρική ομάδα, στην οποία έχει ενταχ-
θεί από καιρό ο Δημήτρης Λιγνάδης και εν-
δεχομένως να θελήσει να το κάνει και ο Πέ-
τρος Φιλιππίδης. 

Ανάμεσα στους κρατουμένους είναι και ο
ιερέας από τη Μάνη που καταδικάστηκε για
τον βιασμό της 12χρονης κόρης της συντρό-
φου του και ο επονομαζόμενος «παιδερα-
στής με το βαν» ο οποίος καταδικάστηκε
ομόφωνα σε ποινή κάθειρξης 26 ετών και
χρηματική ποινή 200.000 ευρώ κατά συγ-

χώνευση. Ο εν λόγω είχε συλληφθεί επ’ αυ-
τοφώρω το 2015, όταν επιβίβαζε 13χρονο
στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του για να τον
αποπλανήσει. 

Στις Φυλακές Τριπόλεως βρίσκεται και ο
επονομαζόμενος «δράκος του Αμαρουσί-
ου», που κρίθηκε πρωτόδικα ομόφωνα ένο-
χος για έξι απόπειρες βιασμού γυναικών
στο Μαρούσι, χωρίς να του αναγνωριστούν
ελαφρυντικά.

Ο 57χρονος ηθοποιός έχει αρχίσει σιγά -
σιγά να προσαρμόζεται στο νέο περιβάλ-
λον, ενώ φέρεται να ανέφερε στη διεύθυν-
ση των φυλακών ότι προτίθεται να καταθέ-
σει άμεσα αίτηση ακύρωσης του εντάλμα-
τος προσωρινής κράτησής του για μια υπό-
θεση βιασμού και δύο απόπειρες. Ο ίδιος
επιμένει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του
είναι ψευδείς -ιδιαίτερα τη μία από τις
τρεις ηθοποιός τη χαρακτηρίζει «εμμονι-
κή» μαζί του-, ενώ η συζήτηση στο Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών αναμένεται να
γίνει σε περίπου δύο μήνες.

ΤΤον άφησαν νεκρό 
έξω από νοσοκομείο 

Τον θάνατο 32χρονου υπηκόου
Κίνας, που μεταφέρθηκε από αγνώ-
στους τα ξημερώματα της Δευτέρας
έξω από το ιδιωτικό Νοσοκομείο
«Ερρίκος Ντυνάν» στους Αμπελό-
κηπους, ερευνά η Ασφάλεια Αττι-
κής. Ο 32χρονος αλλοδαπός εισήχ-
θη χωρίς τις αισθήσεις του στα επεί-
γοντα περιστατικά του νοσοκομείου,
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα
της Αστυνομίας, ο 32χρονος είχε
εξαφανιστεί από το Κέντρο της Αθή-
νας και αναζητείτο μέσω amber
alert από τις 12 Ιουλίου 2021 μέχρι
τις 16 του μήνα, καθώς η αγγελία τό-
τε αποσύρθηκε. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως το
άτομο αυτό αναγνωρίστηκε από τα-
τουάζ που έφερε στο σώμα του. Οι
ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως τον
τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει αλ-
λεπάλληλα συμβάντα (δολοφονίες ή
εξαφανίσεις) Κινέζων, οι οποίοι δια-
μένουν στο Κέντρο της Αθήνας. Για
τους συγκεκριμένους, υπάρχουν
ενδείξεις ότι ήταν θύματα απαγωγής
για λύτρα, από μέλη της κινεζικής
μαφίας, που δρα στο Κέντρο. Από
την Ασφάλεια παραγγέλθηκε ιατρο-
δικαστική εξέταση, προκειμένου να
εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου,
ενώ παράλληλα διενεργείται προ-
ανάκριση για την υπόθεση.

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι 
«γνωστοί» κρατούμενοι 
στις Φυλακές Τριπόλεως 

Στο ίδιο κελί
ο Φιλιππίδης 
με τον Λιγνάδη
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Καύσωνας: Ποιοι εργαζόμενοι 
δεν θα πηγαίνουν στη δουλειά 

Συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων σε Δημόσιο και
ΟΤΑ δεν θα προσέρχονται στις υπηρεσίες τους τις μέρες του
μεγάλου καύσωνα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο με τίτλο «Προ-
στασία υγείας υπαλλήλων λόγω καύσωνα» του υπουργείου
Εσωτερικών, «λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες καύσωνα που
επικρατούν στη χώρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών
Κελσίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζο-
μένων θεωρείται δικαιολογημένη για όσες μέρες διαρκεί ο
καύσωνας η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων
εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αναλυτικά:
�  Άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα,
�  καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία,
�  άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά
πλάκας, επιληψία,
�  άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστη-
ματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα,
�  έγκυοι».

Δήμος Χανίων

Χρηματοδότηση για 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Εγκρίθηκε η χρηματοδότη από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης
στον Δήμο Χανίων» ύψους 4.104.000 ευρώ. Το έργο αφορά
στην προμήθεια οχημάτων και φορτιστών για την προώθηση
της ηλεκτροκίνησης. Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Ση-
μανδηράκης επισημαίνει ότι έχουν κατατεθεί συνολικά 14
έργα προς ένταξη στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 60
εκατ. ευρώ συνολικά.Σημειώνεται ότι η παράταση είναι δυ-
νητική και όχι υποχρεωτική, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα
στην Οικονομική Επιτροπή κάθε δήμου ή περιφέρειας να
δώσει παράταση εργασίας, έως 30 Σεπτεμβρίου ή όχι.
Η συγκεκριμένη παράταση, με το άρθρο 6 της αριθμ.
1028/14 τροπολογίας στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δόθηκε μετά από εισήγηση
του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στις μεγάλες του δόξες βρέθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, υποδεχόμενος
στην έδρα του, το Σπήλι, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο
πρωθυπουργός συζήτησε με τη δημοτική Αρχή και έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που απασχολούν τον δήμο. Συζήτησε με τον
δήμαρχο το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και του ζήτησε να έρθει σε
επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για
τις προτάσεις που δεν έχουν εγκριθεί ακόμη.
Περιχαρής ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ευχαρίστησε «θερμά τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψη στην έδρα του
δήμου μας, στο Σπήλι. Μας τιμά ιδιαίτερα η επιλογή του να επισκεφθεί το
εμβολιαστικό μας κέντρο για να στείλει ένα ακόμα μήνυμα όχι μόνο στην
Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα υπέρ της αναγκαιότητας του
εμβολιασμού. Επίσης, τον ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκρισή
του στο αίτημά μας για χρηματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ που αφορά
στη δημοτική οδοποιία και τον ηλεκτροφωτισμό».

Σε έρευνα που διενήργησε η εται-
ρεία δημοσκοπήσεων OnePoll σε
δείγμα 2.000 ενηλίκων από έξι δια-
φορετικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα
το χρονικό διάστημα από 5 έως 20
Μαΐου 2021, ο Δήμος Ηρακλείου ανα-
δείχθηκε η φιλικότερη πόλη της Ελ-
λάδας. Η δημοσκόπηση κατένειμε τις
πόλεις ανάλογα με τη φιλικότητα, θέ-
τοντας στους συμμετέχοντες ερωτή-
σεις που αφορούσαν στην καλοσύνη,
τη στήριξη και τη φροντίδα που δεί-
χνουν στους άλλους. Η έρευνα έλαβε
υπόψη πόσο επηρέασε και επηρεάζει
μέχρι σήμερα η πανδημία του Covid-
19 τις σχέσεις και τον βαθμό κοινωνι-
κότητας που αναπτύσσεται μεταξύ
των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό το
Ηράκλειο θα «αδελφοποιηθεί» με το
νησί Σάντορ από την πετυχημένη και
γνωστή σε όλο τον κόσμο, ειδικά στα
παιδιά, τηλεοπτική σειρά «Τόμας το
τρενάκι», που για 75 χρόνια διδάσκει
στους μικρούς της φίλους την αξία
της φιλίας, του σεβασμού και της αλ-
ληλεγγύης. Σήμερα στην κατάταξη
μεταξύ των πιο φιλικών πόλεων συμ-
περιλαμβάνονται μαζί με το Ηρά-
κλειο η Οξφόρδη, το Σίντνεϊ, το
Όκλαντ, η Νάπολη και η Σμύρνη.

!Δήμος Ηρακλείου

Η φιλικότερη 
πόλη 
της Ελλάδας

Στο Σπήλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Νέα επενδυτικά σχέδια 30 εκατ. ευρώ
Σαράντα πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη Θεσσαλία

επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο της περιφέρειας με 14,2
εκατ. ευρώ προκειμένου να υλοποιήσουν τα νέα τους επενδυτικά
σχέδια συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 30 εκατ. ευρώ. «Η
διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκε
από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρει-
ας και ευελπιστούμε οι νέες επενδύσεις να πάρουν σύντομα τον
δρόμο της υλοποίησης», δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός. «Σε μια δύσκολη εποχή για την κοινωνία και την οι-
κονομία στηρίζουμε με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέ-
τουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας
και το οικογενειακό εισόδημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση της μετα-
Covid εποχής είναι η στήριξη της απασχόλησης, γιατί μόνο έτσι μπο-
ρεί η κοινωνία να επιστρέψει στη φυσική της ισορροπία, που σήμερα
έχει χαθεί. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει διαχρονικά τη μικρο-
μεσαία επιχειρηματικότητα με ολοκληρωμένο σχέδιο, στρατηγική
στόχευση και ενεργητικές πολιτικές που έχουν οδηγήσει και οδη-
γούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω 1,5 δισ. ευρώ
τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία», προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 

Συμπληρωματική χρηματοδότηση 
για έργα του CLLD/LEADER
Πρόσθετη υπερδέσμευση 2.058.380 ευρώ, στο πλαίσιο της πρώ-
της πρόσκλησης των ιδιωτικών παρεμβάσεων του CLLD/LEADER
της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ, εγκρίθηκε με σχετική
απόφαση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδο-
μών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημή-
τρη Παπαγιαννίδη. Η χρηματοδότηση αφορά στο Τοπικό Πρό-
γραμμα LEADER και μπορεί να καλύψει την ενίσχυση του συνό-
λου των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων της πρώτης
πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων. Η Αναπτυξιακή Μεσση-
νίας θα εισηγηθεί άμεσα την έκδοση απόφασης ένταξης για τα
λοιπά 13 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια του τελικού πί-
νακα αποτελεσμάτων της πρώτης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμ-
βάσεων. Πλέον η συνολική χρηματοδότηση ιδιωτικών παρεμβά-
σεων διαμορφώνεται στα 8.715.000 ευρώ.
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E
τοιμη να παραδοθεί στην κυκλοφορία η
νέα πεζογέφυρα στην περιοχή του
Φλοίσβου, αμέσως μόλις ολοκληρω-

θούν οι διοικητικές διαδικασίες παραλαβής
προς χρήση από την ειδική υπηρεσία Δημο-
σίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Θυμίζουμε ότι εί-
ναι η δεύτερη πεζογέφυρα που ολοκληρώνε-
ται από τις συνολικά έξι που κατασκευάζονται
σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής μέ-
σω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και είναι συνο-
λικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 13
εκατ. ευρώ. Με τη νέα γέφυρα θα ενισχυθεί
σημαντικά η ασφάλεια των πεζών αλλά και θα
διευκολυνθεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πο-
σειδώνος, καθώς θα δοθεί περισσότερος χρό-

νος για τα οχήματα στους φωτεινούς σηματο-
δότες και θα αποσυμφορήσει σημαντικά την
παραλιακή λεωφόρο. Όπως τονίζει ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, «η συγ-
κεκριμένη πεζογέφυρα αποτελούσε ένα πάγιο
αίτημα των κατοίκων της περιοχής επί σειρά
ετών προκειμένου η διέλευση των πεζών από
το Παλαιό Φάληρο προς την παραλιακή ζώνη
να επιτελείται με ταχύτητα και κυρίως με
ασφάλεια». Συνολικά οι έξι πεζογέφυρες που
προβλέπει το έργο βρίσκονται στη λεωφόρο
Ποσειδώνος και λεωφόρο Καλαμακίου στον
Άλιμο, στη λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου,
στη λεωφόρο Μεσογείων και ΙΚΑ Αγίας Παρα-
σκευής, στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι,
στη λεωφόρο Ποσειδώνος και Αφροδίτης στο
Παλαιό Φάληρο και στη λεωφόρο Αθηνών στο
Παλατάκι.

Ψηφιακή Πλατφόρμα Πολιτισμού 
Ο Δήμος Αλίμου

θα δημιουργήσει μια
ψηφιακή διαδικτυα-
κή πλατφόρμα πολι-
τισμού, καθώς έπει-
τα από πρωτοβουλία
του δημάρχου Αν-
δρέα Κονδύλη το
υπουργείο Εσωτερι-
κών ενέκρινε την πρόταση που έχει καταθέσει ο δήμος στο πλαίσιο του προγράμματος «Αν-
τώνης Τρίτσης» για την υλοποίηση του έργου ύψους 120.000 ευρώ. Στην πλατφόρμα αυτή θα
αναπτυχθεί μια σειρά από εφαρμογές για τον πολιτισμό της πόλης, όπως το ψηφιακό Μου-
σείο Αρχαιολογικών Χώρων Αλίμου με μια απεικόνιση αρχαιολογικών χώρων και σημαντι-
κών ανασκαφικών ευρημάτων της πόλης, η εικονική ξενάγηση σε ιστορικά μνημεία του Αλί-
μου, η ψηφιακή Πινακοθήκη Δήμου για τη διαδικτυακή προβολή των έργων τέχνης, ένα ψη-
φιακό Μουσείο-Κέντρο Μελετών για τον Θουκυδίδη και ένας Ψηφιακός Διαδραστικός Χάρ-
της, όπου θα αποτυπώνονται οι κύριες ιστορικές-αρχαιολογικές διαδρομές για περιήγηση
στον Άλιμο. Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν όλο το πολιτιστικό απόθεμα που
διαθέτει ο δήμος και όλο το εκδοτικό - έντυπο έργο που έχει ήδη δημιουργήσει.

Πλατεία «ντύνεται»
με street art

Η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
του Βύρωνα, γνωστότερη και ως
πλατεία Ταπητουργείου, είναι η
τοποθεσία της νέας παρέμβασης
του δήμου με πρωτοβουλία του
δημάρχου Γρηγόρη Κατωπόδη και
«μεταμορφώθηκε» σε καμβά για
ένα ακόμη μεγάλης κλίμακας έρ-
γο street art. Η παρέμβαση, που
ακολούθησε τη δενδροφύτευση
της πλατείας, συνοδεύτηκε από
βελτίωση και ενίσχυση του φωτι-
σμού με νέους προβολείς τεχνο-
λογίας LED χαμηλής κατανάλω-
σης, που αναδεικνύουν το έργο
και συμβάλλουν στο αίσθημα
ασφάλειας των κατοίκων της πε-
ριοχής. Όπως είναι γνωστό, η πλα-
τεία Εθνικής Αντιστάσεως, που
βρίσκεται δίπλα στην Αγορά του
Βύρωνα, είναι ένα από τα κεντρι-
κότερα σημεία της πόλης και ένας
σημαντικός τόπος συναθροίσεων
για όλους τους δημότες.

Λύση στο
πρόβλημα 
της αφαλάτωσης 

Οριστική λύση του προβλή-
ματος, το οποίο επί σειρά ετών
διατάρασσε την απρόσκοπτη
λειτουργία της μονάδας αφαλά-
τωσης στο Αλεποχώρι, δίνει η
τροπολογία που ψηφίστηκε από
την Ολομέλεια της Βουλής και η
οποία ανοίγει τον δρόμο για την
αδειοδότηση και τη νομιμοποί-
ησή της. Η συγκεκριμένη εξέλι-
ξη είναι αποτέλεσμα των προ-
σπαθειών του δημάρχου Μάν-
δρας -Ειδυλλίας Χρήστου Στά-
θη, ο οποίος από την πρώτη
στιγμή εδώ και καιρό προσπα-
θεί να δώσει λύση στο πρόβλη-
μα αναπτύσσοντας συνεργασίες
και ζητώντας τη συνδρομή όλων
των δυνάμεων στην επίλυση του
ζωτικής σημασίας προβλήμα-
τος για την περιοχή του Αλεπο-
χωρίου.

Μια σημαντική πρωτοβουλία
για να δώσει τη δυνατότητα
στον Θοδωρή Ιακωβίδη να
συνεχίσει να αγωνίζεται στην
άρση βαρών ανέλαβε ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης. Με την ιδιότητά
του και ως προέδρου του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών
προανήγγειλε την πρόθεση
να καλυφθούν οι ιατροφαρ-
μακευτικές και όποιες άλλες
πιθανές ανάγκες του αθλητή
υπάρχουν.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι παρεμβάσεις σε
σχολικές μονάδες
Συνεχίζονται χωρίς σταματημό οι
παρεμβάσεις σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού,
καθώς ο δήμαρχος Νίκος
Χουρσαλάς αξιολογώντας ως
προτεραιότητα τη βελτίωση της
εκπαίδευσης εξασφάλισε από το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ.
ευρώ για συντηρήσεις και
επισκευές στα σχολεία της
πόλης. Έτσι, οι Διευθύνσεις
Τεχνικών Υπηρεσιών και
Προγραμματισμού
ανταποκρίθηκαν άμεσα,
καταθέτοντας ώριμες μελέτες
ώστε να επιτευχθεί το
μεγαλύτερο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα όλων των ετών για τις
σχολικές μονάδες. Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος, «σε όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού
συνεχίζονται οι παρεμβάσεις
στις σχολικές μονάδες
προκειμένου να φιλοξενήσουμε
τους μαθητές μας σε ασφαλείς,
λειτουργικούς και αισθητικά
αναβαθμισμένους χώρους».

Έτοιμη η πεζογέφυρα
στο Παλαιό Φάληρο

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Ουσιαστική 
βοήθεια…
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Άνοιξε πόλεμο με την Disney
για τη «Μαύρη Χήρα»

Σ Κ Α Ρ Λ Ε Τ  Γ Ι Ο Χ Α Ν Σ Ο Ν

Η
δημοφιλής πρωταγωνίστρια του αμερικανικού κινηματο-
γράφου Σκάρλετ Γιόχανσον ήλθε προ ημερών και πάλι στη
δημοσιότητα, αυτήν τη φορά όχι για κάποια νέα της ταινία
που «σπάει ταμεία», αλλά για τη μήνυση την οποία κατέθεσε

εναντίον της εταιρείας Walt Disney, επειδή η τελευταία αποφάσισε να
διαθέσει τη δημοφιλή «Μαύρη Χήρα» και μέσω streaming. Η Γιό-
χανσον στη μήνυσή της υποστηρίζει ότι αυτή η απόφαση της εται-
ρείας είναι αντίθετη με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την
ίδια και της προκαλεί ζημία της τάξεως των 50 εκατ. δολαρίων. Η
ταινία αποκόμισε έσοδα της τάξεως των 80 εκατ. δολαρίων στη Βό-

ρεια Αμερική και άλλων 78 εκατ. δολαρίων στον υπόλοιπο κόσμο.
Στο πλευρό της ηθοποιού βρέθηκε και η Εθνική Ένωση Ιδιοκτητών

Κινηματογράφων των ΗΠΑ, η οποία αντέδρασε στην ταυτόχρονη προ-
βολή streaming όσο η ταινία παίζεται στους κινηματογράφους, δημο-

σιεύοντας και επίσημη δήλωση.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον (της οποίας το επώνυμο προφέρεται Τζοχάν-

σον, όπως σωστά είχε πει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος) γεννήθηκε στις 22
Νοεμβρίου 1984 στη Νέα Υόρκη από Δανό πατέρα (εξ ου και το επώνυ-
μό της) και σε οικογένεια που δεν είχε σχέσεις με την Υποκριτική και την
Έβδομη Τέχνη. Ωστόσο η μικρή Σκάρλετ έκανε την πρώτη της επαφή με
τον κινηματογράφο σε ηλικία μόλις 7 ετών, όταν πήρε μέρος σε μια τη-
λεοπτική σειρά. Η οικογένειά της αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προ-
βλήματα και, όταν η Σκάρλετ ήταν μικρή, θυμάται πως τρεφόταν από τα
συσσίτια. Προτού κλείσει τα 10 της χρόνια, άρχισε να ελκύει το ενδιαφέ-
ρον διαφημιστικών εταιρειών και να περνάει πολλές οντισιόν, ενώ ήδη
είχε αποφασίσει, όπως λέει, να ασχοληθεί με τον χώρο του θεάματος. Η
ταινία που την είχε σημαδέψει ήταν «Η σιωπή των αμνών».

Σε ηλικία 24 ετών η Σκάρλετ Γιόχανσον παντρεύεται τον ηθο-
ποιό Ράιαν Ρέινολντς, αλλά δύο χρόνια αργότερα το ζευγάρι

χωρίζει. Για άλλα τρία χρόνια υπήρξε παντρεμένη με τον
Γάλλο δημοσιογράφο Ρομέν Ντοριάκ, με τον οποίο απέ-

κτησε μια κόρη. Ο τρίτος γάμος της έγινε τον Οκτώ-
βριο του 2020 με τον Αμερικανό κωμικό και κειμε-
νογράφο της δημοφιλούς σατιρικής εκπομπής
«Saturday Night Live», ΚόλινΤζοστ.

Η Γιόχανσον το 2016 βρέθηκε στην κορυφή της
κατάταξης της λίστας «Forbes» με τους πιο ακρι-
βοπληρωμένους ηθοποιούς του κινηματογρά-
φου, καταγράφοντας κέρδη 1,2 δισ. δολάρια
από τις ταινίες όπου συμμετείχε. Είναι μέσα
στην πρώτη δεκάδα των πιο ακριβοπληρω-
μένων ηθοποιών όλων των εποχών και η μο-
ναδική γυναίκα αυτής της λίστας. Το Box
Office Mojo την ανακήρυξε ως την πιο κερ-
δοφόρα σταρ όλων των εποχών. Έχει παί-
ξει σε 37 ταινίες, με συνολικά έσοδα μό-
νο στις ΗΠΑ 3,3 δισ. δολάρια. Με αυτά
τα δεδομένα, η δικαστική της διένεξη
με τη Walt Disney αποκτά πραγματι-

κά μεγάλο ενδιαφέρον...

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Π
ερίπου 35 εκατομμύρια είναι οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες που πληρώνονται
με αμοιβές φτώχειας και, συνεπώς,
δεν έχουν την οικονομική δυνατό-

τητα να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι - ούτε
καν μίας εβδομάδας! Τη σοκαριστική αυτήν
αποκάλυψη κάνει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπον-
δία Συνδικάτων (ETUC), η οποία έχει ήδη ξεκι-
νήσει εκστρατεία βελτίωσης των αμοιβών των
Ευρωπαίων. «Ενώ η πρόσβαση στις διακοπές
αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία, οι οικογέ-
νειες χαμηλού εισοδήματος παραμένουν στην
πλειονότητά τους αποκλεισμένες», τονίζει
στην ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία των
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Η μελέτη της ETUC βασίζεται σε στοιχεία
που άντλησε από τη Eurostat, σύμφωνα με την
οποία το 28% των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει
χρήματα για να μείνει ακόμα και μία εβδομά-
δα εκτός του σπιτιού του, κάνοντας διακοπές.
Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, φτάνει σχεδόν το
60% (59,5%) του μέσου όρου, όταν γίνεται ανα-
φορά σε άτομα που έχουν εισόδημα κάτω από
το όριο κινδύνου για φτώχεια!

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα
Πρωταθλήτρια στη σχετική λίστα ως προς τα

ποσοστά είναι, δυστυχώς, η Ελλάδα, όπου τα
στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως το 88,9%
(1,3 εκατ.) όσων ζουν με κίνδυνο να βρεθούν
σε επίπεδα φτώχειας δεν καταφέρνει να κάνει

διακοπές ούτε λίγων ημερών. Στη δεύτερη θέ-
ση βρίσκεται η Ρουμανία (86,8%) και ακολου-
θούν η Κροατία (84,7%), η Κύπρος (79,2%), η
Σλοβακία (76,1%) κ.ά.

Η Ιταλία είναι πρωταθλήτρια σε απόλυτο
αριθμό πολιτών (7 εκατομμύρια) και ακολου-
θούν η Ισπανία (4,7 εκατ.), η Γερμανία (4,3
εκατ.), η Γαλλία (3,6 εκατ.), η Πολωνία (3,1
εκατ.) κ.λπ.

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
αναδεικνύει με τη μελέτη της την ανισότητα
των Ευρωπαίων στη δυνατότητα διακοπών και
χρησιμοποιεί τα σχετικά στοιχεία, προκειμέ-
νου να αυξήσει την πίεση προς τις Βρυξέλλες
για αξιοπρεπείς ελάχιστους μισθούς και συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις. Τα αιτήματα αυτά
θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από
τον Σεπτέμβριο. Η Συνομοσπονδία, πάντως,
συνεργάζεται ήδη με αρκετούς ευρωβουλευ-
τές, ώστε να εισαχθεί ένα «όριο ευπρέπειας»
στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, με σκοπό
οι κατώτατοι μισθοί να μην είναι λιγότεροι από
το 60% του μέσου μισθού της χώρας και το 50%
του μέσου μισθού οποιουδήποτε κράτους-μέ-
λους της Ε.Ε.

Ομοβροντίες κατηγο-
ριών για την εξέλιξη των
καταστροφικών πυρκα-
γιών στις νότιες περιο-
χές της γειτονικής χώ-
ρας δέχεται από τους
πολίτες ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιούν
τον πιο καλό «αγωγό» μεγέθυνσης της
οργής τους, δηλαδή τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, όπου ανεβάζουν βίν-
τεο, σχολιάζουν οργισμένα την κατα-
στροφή και ρίχνουν στην κυβέρνηση
και προσωπικά στον πρόεδρο της Τουρ-
κίας τόσο τις μεγαλύτερες ευθύνες για
την πρωτοφανή οικονομική καταστρο-
φή όσο και το ανάθεμα για την αβελτη-

ρία του τουρκικού κρά-
τους.

Επίκεντρο της κατα-
στροφής είναι η περιοχή
του Μπόντρουμ (της
γνωστής μας Αλικαρ-

νασσού), απ’ όπου οι τουρίστες προ-
σπαθούν να αποδράσουν με κάθε τρό-
πο, ακόμα και με βάρκες, όπου φορτώ-
νουν τα πράγματά τους, ώστε να γλιτώ-
σουν από τις φλόγες. Όσο για τους
Τούρκους, αυτοί είναι τόσο απογοητευ-
μένοι από την κυβέρνησή τους, ώστε
μέσα από το Τwitter ζητούν ενισχύσεις
με πυροσβεστικά μέσα από γειτονικές
χώρες, μήπως και περιορίσουν την κα-
ταστροφή και σώσουν ό,τι μπορεί, πλέ-
ον, να σωθεί.

Συνέχεια στην πίεση που ασκεί το αμερικανικό υπουργείο Εξω-
τερικών προς την Τουρκία, προκειμένου να επιτραπεί η επανα-
λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, έδωσε χθες ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος εξέφρασε τις
θερμές του ευχαριστίες προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προσω-
πικά στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Πέ-
ραν της σημαίνουσας θέσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο
συγκεκριμένος ιεράρχης έχει αυξημένη ευαισθησία στο ζήτη-
μα της Σχολής, καθώς έχει διακονήσει ως ηγούμενος την Ιερά
Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης, μέσα στην οποία είναι εγκατεστημένη η Θεολογική Σχολή. Ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έδωσε ευρεία δημοσιότητα στο όλο θέμα, με ανάρτηση που έκα-
νε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σημειώνει: «Πενήντα χρόνια μετά το κλείσιμο της
Θεολογικής Σχολής, μια απόφαση επαναλειτουργίας της θα είναι ουσιαστική για την ετοιμότη-
τα της Τουρκίας να προστατεύσει τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία τονίζει πως η Θεολογική Σχολή της Χάλκης λειτούργησε για 127 χρόνια και το κλεί-
σιμό της στέρησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη δυνατότητα να εκπαιδεύει τους Ορθόδο-
ξους κληρικούς στην έδρα του.

Ελπιδοφόρος: Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη Χάλκη
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Τουρκία: Οργή κατά Ερντογάν για τις πυρκαγιές

Ο ένας στους τρεις
δεν πάει διακοπές



Τον επανυπολογισμό 680.000 συντάξεων
από τον ΕΦΚΑ ζητεί το Ενιαίο Δίκτυο Συντα-
ξιούχων, καθώς, όπως επισημαίνει με δύο
εξώδικα, έχει γίνει λάθος υπολογισμός των
ασφαλίστρων και έχουν προκύψει χαμηλότε-
ρες συντάξεις.

Το ΕΔΙΣΥ στα εξώδικα επισημαίνει ότι αφο-
ρούν στο θέμα της προσαύξησης της παράλ-
ληλης σύνταξης που δεν έχει υπολογιστεί
από τον e-ΕΦΚΑ από 13/5/2016 έως και σή-
μερα και αφορά σε 80.000 συνταξιούχους,
ενώ από την άλλη υπάρχει λάθος επανυπολο-

γισμός από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ από την
1/1/2019 σε 600.000 συνταξιούχους. Όπως
αναφέρεται σχετικά, «δεν έχουν υπολογιστεί
τα βαρέα ένσημα, η παράλληλη σύνταξη και
το αυξημένο ασφάλιστρο που πλήρωναν οι
συνταξιούχοι (σημειωτέον ότι σε όλες τις
συντάξεις υπολόγισαν 20% ασφάλιστρο ορι-
ζόντια). Μάλιστα, το ΕΔΙΣΥ αναφέρει στα
εξώδικα ότι αν ο e-ΕΦΚΑ δεν απαντήσει μέ-
σα σε 15 μέρες, τότε θα προχωρήσει σε μη-
νυτήρια αναφορά και αγωγές.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Ενιαίου Δι-

κτύου, από την προσαύξηση λόγω αυξημένου ασφαλί-
στρου 32% υπολογίστηκαν συντάξεις με ασφάλιστρο 20%.
Έτσι, αντί για ύψος κανονικής σύνταξης 906,34 ευρώ, προ-
κύπτει λόγω εσφαλμένου υπολογισμού σύνταξη 558,14
ευρώ. Αντιστοίχως, στην περίπτωση άλλου συνταξιούχου,
ενώ θα έπρεπε να λαμβάνει σύνταξη 1.621,15 ευρώ, αυτός
λαμβάνει 878,43 ευρώ. Επιπλέον, σε περίπτωση σύνταξης
με βαρέα και ανθυγιεινά και αυξημένο ασφάλιστρο 28,72%
ο συνταξιούχος λαμβάνει 840,22 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να
έχει μηνιαία σύνταξη 1.293,56 ευρώ. Μέσα στις επόμενες
μέρες το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να τοποθετηθεί
σχετικά με το θέμα του επανυπολογισμού. 

Με εξώδικα ο ΕΔΙΣΥ ζητεί επανυπολογισμό 680.000 συντάξεων

e-ΕΦΚΑ: Άνοιξε
η εφαρμογή για
την ασφαλιστική
ενημερότητα
Άνοιξε χθες η ηλεκτρονική
υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τον
έλεγχο της εγκυρότητας του
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας. Πρόκειται για
αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής
υπηρεσίας με στόχο την ενίσχυση
του ελέγχου και της εγκυρότητας
των αποδεικτικών ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Το ενιαίο Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας που
εκδίδεται έπειτα από
αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό
έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών
ασφαλιστικών οφειλών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις
απογεγραμμένες και μη στο
Μητρώο Εργοδοτών κοινών
επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ και
φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες,
αυτοαπασχολούμενους,
συνταξιούχους, μισθωτούς
ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες),
αλλά και από πιστοποιημένους
φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα
(ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα,
Συμβολαιογράφους). Αξίζει να
σημειωθεί ότι για τη χρήση της
είναι απαραίτητη η εισαγωγή του
μοναδικού Αριθμού Εγκυρότητας
καθώς και του Αριθμού Συστήματος
που αναγράφονται στο Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για
την είσοδο στην υπηρεσία
απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη
με χρήση κωδικών Taxisnet.

Ποιοι πάνε... ταμείο έως
την ερχόμενη Παρασκευή
Η

καταβολή των αποζημιώσεων
ειδικού σκοπού για τις αναστο-
λές συμβάσεων εργασίας Ιουλί-
ου αλλά και πλήθος επιδομάτων

και παροχών ξεκίνησαν να υλοποιούνται
από χθες από το υπουργείο Εργασίας, τον
e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Το νέο πακέτο πληρωμών ολοκληρώνε-
ται την Παρασκευή 6 Αυγούστου και καλύ-
πτει σημαντικό αριθμό δικαιούχων, με ση-
μαντικότερη την καταβολή των αποζημιώ-
σεων ειδικού σκοπού για όσους τέθηκαν
σε αναστολή σύμβασης λόγω των συνεπει-
ών της πανδημίας.

Ειδικότερα:
1. Ο προγραμματισμός του υπουργείου

Εργασίας έως την Παρασκευή 6 Αυγού-
στου περιλαμβάνει τις εξής καταβολές: 

• Καταβλήθηκαν χθες 384.434 ευρώ σε
δικαιούχους στον τομέα του Πολιτισμού
(θέατρα κ.λπ.). Ανάλογα με τις εκκαθαρί-
σεις των σχετικών δαπανών θα πραγματο-
ποιούνται πληρωμές καθ’ όλη τη διάρκεια
της εβδομάδας.

• Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 θα

καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού
στους εργαζομένους των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον
Ιούλιο.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλου-
θες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών
πληρωμών του φορέα: 

• 15,6 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 490 δι-
καιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσε-
ων για εφάπαξ,

• 12,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
22.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα
(επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθε-
νείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας),

• 348.854 ευρώ θα καταβληθούν σε 526
δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,

• 18.700 ευρώ θα καταβληθούν σε 33 δι-
καιούχους για κληρονομικές παροχές επι-
κουρικής σύνταξης. 

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής κατα-
βολές: 

• 12 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων, 

• 22 εκατ. ευρώ σε 9.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμά-
των απασχόλησης, 

• 600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επι-
δοτούμενη άδεια μητρότητας.

Με τις παραπάνω πληρωμές το υπουρ-
γείο Εργασίας, ο e-ΕΦΚΑ και ο ΟΑΕΔ ολο-
κληρώνουν τον κύκλο πληρωμής περίπου
5 εκατομμυρίων συνταξιούχων και δι-
καιούχων διαφόρων ενισχύσεων και προ-
νοιακών επιδομάτων.

Πληρωμές για αναστολές
συμβάσεων, επιδόματα
και άλλες ενισχύσεις
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Στα επίπεδα προ κορονοϊού επέστρεψε τον Ιούλιο ο δεί-
κτης οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών, ενισχύοντας τις θετικές προσδο-
κίες για δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο δείκτης... αναρριχήθηκε στις 111,2 μονάδες έναντι 108,7
μονάδων τον Ιούνιο, ενώ ταυτόχρονα είναι η δεύτερη υψη-
λότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2007! Η νέα άνοδος
είναι αποτέλεσμα βελτίωσης των προσδοκιών σε όλους
τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ η καταναλωτική εμπι-
στοσύνη επιδεινώθηκε εκ νέου, μετά τη βελτίωσή της την
περασμένη άνοιξη. Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η εξέλιξη της
πανδημίας αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης

των προσδοκιών, ενώ το πρόβλημα δεν έχει ακόμη ολοκλη-
ρώσει τον κύκλο του. Προσθέτει, δε, ότι η εξέλιξη των προσ-
δοκιών, όπως και της πραγματικής οικονομίας, κατά τους
επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί από τις επιλογές της οικο-
νομικής πολιτικής, καθώς και από παράγοντες στο εξωτερι-
κό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα
1. Στη βιομηχανία το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για

τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε, οι εκτιμήσεις
για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν αισθητά και οι θετι-
κές προβλέψεις για την παραγωγή τούς προσεχείς μήνες

παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.
2. Στις κατασκευές περιορίστηκαν οι αρνητικές προβλέψεις

και ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για την απασχόληση. 
3. Στο λιανικό εμπόριο οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πω-

λήσεις παρέμειναν αμετάβλητες.
4. Στις υπηρεσίες οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση

των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ήπια.
5. Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη οι αρνητικές προβλέ-

ψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της
χώρας υποχωρούν σημαντικά, όπως και οι αντίστοιχες
για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ
παράλληλα υποχωρεί η πρόθεση για αποταμίευση.

Θ
ετική έκπληξη αποτέλεσαν
τα επιτυχημένα τεστ κοπώ-
σεως των ελληνικών τραπε-
ζών από την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα, κάτι που αποτυπώ-
νεται στις εκθέσεις διεθνών επενδυτι-
κών οίκων αλλά και στην πρώτη συνε-
δρίαση της εβδομάδας.

Χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών στην
πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας
έκλεισε με κέρδη 1,03% λόγω της
ισχυρής ώθησης από τον τραπεζικό
κλάδο, ο οποίος υπεραπέδωσε κλεί-
νοντας με κέρδη 2,66%. Διεθνείς οίκοι,
όπως η BNP Paribas και η Αxia Re-
search, επισημαίνουν ότι τα θετικά
stress tests της προηγούμενης Παρα-
σκευής εκμηδενίζουν τις όποιες ανη-
συχίες σχετικά με τις κεφαλαιακές
τους θέσεις και επιτρέπουν στις διοι-
κήσεις την απρόσκοπτη εφαρμογή
των επιχειρηματικών σχεδίων. Σημει-
ώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν
συμπεριλήφθηκαν στο stress test της
EBA, αλλά «πέρασαν» επιτυχώς το
stress test της ΕΚΤ. Η pro forma κε-
φαλαιακή θέση των Alpha Bank, Εθνι-
κή Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς
φαίνεται ισχυρή, όπως επισημαίνει σε
χθεσινή έκθεσή της η γαλλική τράπε-
ζα ΒΝΡ Paribas.

Οι ξένοι οίκοι συμφωνούν ότι το
αποτέλεσμα των τεστ κοπώσεως, ειδι-
κά όταν εξετάζονται τα pro forma με-
γέθη, επιβεβαιώνουν ότι η κεφαλαι-

ακή θέση των ελληνικών τραπεζών εί-
ναι επαρκής και ότι μπορούν τώρα να
συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην
εκτέλεση των επιχειρηματικών τους
σχεδίων. Σύμφωνα με την Axia, τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η κεφα-
λαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών
μπορεί να αντιμετωπίσει τρία χρόνια
ισχυρών πιέσεων χωρίς να υπάρξει
απαραίτητα ανάγκη για πρόσθετα κε-
φάλαια. Ο σημαντικότερος αντίκτυπος
στους δείκτες κεφαλαίου των ελληνι-
κών τραπεζών οφείλεται στον πιστωτι-
κό κίνδυνο και στον υψηλότερο αντί-
κτυπο στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Οι pro-forma δείκτες κεφαλαίου
των ελληνικών τραπεζών στο δυσμε-
νές σενάριο το 2023 εκμηδενίζουν τις
ανησυχίες σχετικά με τις κεφαλαιακές
τους θέσεις και επιτρέπουν έτσι στον

κλάδο να πάρει ανάσα και να συνεχί-
σει την εκτέλεση των επιχειρηματικών
σχεδίων, τα οποία είναι ζωτικής σημα-
σίας για την αποκατάσταση της απόδο-
σης των ιδίων κεφαλαίων RoTE στο
10% μετά την «εκκαθάριση» των ισολο-
γισμών, με τους δείκτες NPE να υπο-
χωρούν κάτω του 5%. Σύμφωνα με
τους ξένους οίκους, οι ελληνικές τρά-
πεζες συνεχίζουν να διαπραγμα-
τεύονται με discount σε σχέση με τη
«δίκαιη» αξία τους. Μάλιστα, όπως
επισημαίνει η Axia, η Alpha Bank δια-
πραγματεύεται με εκτιμώμενο δείκτη
λογιστικής αξίας P/TBV στο 0,39x, η
Eurobank στο 0,51x, η Εθνική στο
0,32x και η Τράπεζα Πειραιώς στο
0,31x.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ως
προς την κατάσταση του ελληνικού

τραπεζικού συστήματος, φαίνεται ότι
όλοι οι διεθνείς οίκοι συμφωνούν ότι
αυτό βρίσκεται στον δρόμο ενός suc-
cess story και τα χειρότερα έχουν
απομακρυνθεί. Παράλληλα, επισημαί-
νεται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η
κατάσταση θα βελτιώνεται συνεχώς,
ενώ η μεγάλη ευκαιρία του Σχεδίου
«Ελλάδα 2.0» είναι ο πιο ισχυρός κα-
ταλύτης, έτσι ώστε οι εγχώριοι τραπε-
ζικοί όμιλοι να αφήσουν πίσω τα χει-
ρότερα. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Για θετική έκπληξη μιλούν 
οι ξένοι οίκοι - Ισχυρή ώθηση
στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
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«Αντέχουν» οι τράπεζες στα stress tests

ΙΟΒΕ: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επανήλθε στα επίπεδα προ κορονοϊού



Τ
η βεβαιότητά του για την επίτευξη των στόχων
για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα εξέφρασε ο
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας

Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων της. «Το 2022 έχουμε στόχο να
μειώσουμε κοντά στο 5% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Μπορώ να πω με σιγουριά, πλέον, ότι το μεγάλο πρόβλη-
μα της προηγουμένης δεκαετούς κρίσης με τα κόκκινα
δάνεια σύντομα το αφήνουμε πίσω μας και επικεντρω-
νόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στη στήριξη
της υγιούς ελληνικής οικονομίας και στη βιώσιμη επι-
χειρηματικότητα», ανέφερε, τονίζοντας ότι «στηρίξαμε
ενεργά τους πελάτες μας, που αντιμετώπισαν προβλή-
ματα ρευστότητας. Κατά τη διάρκεια του 2020, προσφέ-
ραμε διευκολύνσεις και παύσεις πληρωμών των δανει-
ακών υποχρεώσεων σε πάνω από 85.000 πελάτες, ποσό
που αντιστοιχεί σε 3,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, εκταμιεύσα-
με νέα δάνεια ύψους 4,7 δισ. ευρώ, συμμετέχοντας και
απορροφώντας όλα τα διαθέσιμα προγράμματα κρατι-
κών εγγυήσεων και επιχορηγήσεων».

AEGEAN: Νέο «πράσινο» αεροσκάφος
Η AEGEAN πα-

ρέλαβε στις εγκα-
ταστάσεις της Air-
bus στο Αμβούρ-
γο ένα ακόμη νέο
α ε ρ ο σ κ ά φ ο ς
Α321neo, το τέ-
ταρτο της μεγαλύ-
τερης έκδοσης της οικογένειας Airbus A320neo.
Ταυτόχρονα, εκτέλεσε για τη μεταφορά του αερο-
σκάφους στην Ελλάδα χωρίς επιβάτες την πρώτη δο-
κιμαστική πτήση με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα,
καθώς το νέο αεροσκάφος για την πτήση αυτή χρησι-
μοποίησε μείγμα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων
με συμβατικό. Με τη συμβολική αυτήν κίνηση, η AE-
GEAN πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα προς τις
πιο πράσινες και περιβαλλοντικά βιώσιμες αερομε-
ταφορές.

«Ιασώ»: Φεύγει από το Χρηματιστήριο
Το fund QCM και η ομάδα μεγαλομετόχων που συ-

νεργάζονται μαζί του συγκέντρωσαν το 93,97% των
μετοχών και έχουν πλέον το δικαίωμα να εξαγορά-
σουν τις υπόλοιπες, υποχρεώνοντας τους μικρομε-
τόχους να τις παραδώσουν στην τιμή της δημόσιας
πρότασης (1,50 ευρώ). Όπως γνωστοποίησαν, προτί-
θενται να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Το QCM και οι
συνεργαζόμενοι μέτοχοι κατείχαν συνολικά 87,22%,
όταν κατέθεσαν δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες
μετοχές. Στη δημόσια πρότασή τους προσφέρθηκαν
1.135.944 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό
0,93%. Μέσω Χρηματιστηρίου συγκέντρωσαν επιπλέ-
ον 7.117.530 μετοχές. Έτσι κατέχουν πλέον το 93,97%.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης
και των υπόλοιπων μετοχών του free float, το QCM
και οι συνεργαζόμενοι μεγαλομέτοχοι θα έχουν το
100%. Θα συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση,
όπου θα ληφθεί παμψηφεί απόφαση για αποχώρηση
της εταιρείας «Ιασώ» από το Χ.Α.

Στα όρια μονάδες και δίκτυο 
ηλεκτρισμού

Σε πρωτόγνωρη δοκιμασία έχει μπει το σύστημα
ηλεκτρισμού με τις ακραίες θερμοκρασίες του καύ-
σωνα και την υψηλή ζήτηση να δοκιμάζουν τις αντο-
χές της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά κυρίως των γραμ-
μών μεταφοράς και του δικτύου διανομής. Αν και ευ-
χή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς είναι
να μη χρειαστεί, εντούτοις ο Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
φέρεται κατόπιν και του σχεδιασμού της Ομάδας Δια-
χείρισης Κρίσης της ΡΑΕ να έχει στο συρτάρι του έτοι-
μο και το plan B: Αυτό των προγραμματισμένων και εκ
περιτροπής διακοπών ηλεκτροδότησης, στο ενδεχό-
μενο που εκδηλωθεί πρόβλημα επάρκειας ισχύος και
ευστάθειας στις γραμμές μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ -
δηλαδή, αν βγουν εκτός λειτουργίας μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής ή προκύψει βλάβη σε μεγάλο μέρος
της υψηλής και της υπερυψηλής τάσης.
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Η HUAWEI παρουσιάζει το HUAWEI SERVICE FESTIVAL, μια
πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
των smartphones της εταιρείας. Οι πελάτες της μπορούν να
επισκεφθούν ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα επιλεγμένο
κατάστημα έως τις 22 Αυγούστου, για να επωφεληθούν από αυτήν την
ειδική προσφορά. «Εμείς στη HUAWEI νοιαζόμαστε πάντα για τους
καταναλωτές μας. Για να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες τους και να
πάμε την εξυπηρέτηση πελατών μας σε άλλο επίπεδο, παρουσιάζουμε
μια ολοκαίνουργια προσφορά: το HUAWEI SERVICE FESTIVAL
περιλαμβάνει δωρεάν επέκταση της εγγύησης για 180 ημέρες και
έκπτωση έως και 50% στα ανταλλακτικά. Το HUAWEI SERVICE
FESTIVAL προορίζεται για όλες τις συσκευές εντός εγγύησης»,
δήλωσε ο Κωνσταντίνος Καράμπελας, διευθυντής After Sales.

Τα πρώτα της βήματα στον χώρο των έργων Πληροφορικής
κάνει η Wind. Μέχρι σήμερα η Wind συμμετέχει σε έργα του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως: Στο wifi4gr (ανά-
πτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβα-
σης στο Διαδίκτυο, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ). Στο έργο
Απλοποίηση - Ψηφιοποίηση διαδικασιών του Δημοσίου
(προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ) σε συνεργασία με την Prio-
rity. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας με προϋπολογισμό 700.000 ευ-
ρώ. Στο έργο των υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες
των δικαστηρίων και των σωφρονιστικών καταστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με
τη Space. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς δήμων και περιφερειών για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων,
έξυπνης στάθμευσης και γενικότερα συστήματα έξυπνων πόλεων.

Wind: Συμμετέχει στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

HUAWEI: Κάνε το τηλέφωνό σου… καινούργιο! 

Εθνική Τράπεζα: Στόχος, η μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων



Eurobank: Θετικά 
τα αποτελέσματα 
των stress tests

Θ
ετικά για τη
E u r o b a n k
ήταν τα

αποτελέσματα των
stress tests, τα
οποία τη φέρνουν
σε υψηλή θέση κα-
τάταξης μεταξύ των
ευρωπαϊκών τρα-
πεζών και, όπως
δήλωσε ο CEO της
Φωκίων Καραβίας,
επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και την ικανότητά της
να αντέξει μια σοβαρή οικονομική ύφεση. «Ως η πρώτη
ελληνική τράπεζα που ολοκληρώνει την εξυγίανσή της
από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εστιάζουμε τις προ-
σπάθειές μας στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων», τόνισε ο κ. Καραβίας. Στα stress tests του
2021 η κρίσιμη παράμετρος είναι η απομείωση κεφαλαί-
ου (depletion) στο δυσμενές σενάριο. Η παράμετρος αυ-
τή αποτυπώνει πόσο θα επηρεαστούν τα κεφάλαια μιας
τράπεζας στις ακραίες οικονομικές συνθήκες που προ-
βλέπει αυτό το σενάριο (πτώση ΑΕΠ κατά 3,6% σωρευτι-
κά έως το 2023, σωρευτική πτώση τιμών οικιστικών ακι-
νήτων 9,9% κ.ά.).

Όμιλος Ηρακλής - ΕΨΑ: Ενώνουν 
τις δυνάμεις τους για το περιβάλλον
Ο Όμιλος Ηρακλής υλοποιεί την πρωτοβουλία «Συ-
νέργειες που πιάνουν τόπο» με τομείς προτεραιότη-
τας τον άνθρωπο, τις τοπικές κοινότητες και τη φύση.
Αυτήν τη φορά το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ενώνει τις δυνάμεις του με το εργοστάσιο της ΕΨΑ
στον Βόλο με στόχο να βελτιώνουν διαρκώς το υδάτινο
αποτύπωμά τους και να συνεισφέρουν από κοινού στη
δημιουργία ενός κόσμου πιο φιλικού και πιο πράσι-
νου για όλους. Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο της
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο παραλαμβάνει μέσω σω-
ληνογραμμών το βιολογικά επεξεργασμένο νερό που
αποβάλλεται από την παραγωγή της ΕΨΑ για την επα-
ναχρησιμοποίησή του κατά τη διαδικασία παραγωγής
τσιμέντου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντι-
κή εξοικονόμηση φρέσκου νερού που αγγίζει τα
30.000 μ3 τον χρόνο, προστατεύοντας έτσι το πολύτιμο
αυτό αγαθό προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος.

KPMG: Έρευνα για τους νέους 
τρόπους εργασίας

Η πανδημία έφερε ραγδαία επιτάχυνση στους νέους
τρόπους εργασίας, αλλά οι «κόμβοι τεχνολογίας» ανά
τον κόσμο έχουν έρθει για να μείνουν, σύμφωνα με τη
νέα έρευνα της KPMG, αν και μπορεί να μη βρίσκονται
στη Silicon Valley. Όταν πολλά γραφεία και αστικά κέν-
τρα έκλεισαν στις αρχές του 2020, ολόκληρο το ανθρώ-
πινο δυναμικό στράφηκε στην εξ αποστάσεως εργασία,
με κάποιους εργαζομένους να εγκαταλείπουν τις μεγά-
λες πόλεις προς αναζήτηση μεγαλύτερων και πιο οικο-
νομικών χώρων, μεταξύ άλλων λόγων. Ωστόσο, τα ηγετι-
κά στελέχη της τεχνολογίας θεωρούν ότι η μελλοντική
επιτυχία του κλάδου θα εξαρτηθεί από την ισορροπία
μεταξύ του φυσικού χώρου εργασίας και μιας μεγαλύτε-
ρης ευελιξίας.

ΕΑΤ: Ικανοποίηση των επιχειρήσεων 
για τη χρηματοδότηση 
Έξι στις δέκα επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδότη-
ση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), μέ-
σω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή/και
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19,
δηλώνουν πως διατήρησαν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα μέσω της ενίσχυσης ρευστότητας που
έλαβαν, ενώ 3 στις 4 έμειναν ικανοποιημένες από τη
διαδικασία χρηματοδότησης και θα σύστηναν τέτοιες
χρηματοδοτήσεις σε άλλες επιχειρήσεις. Το 70% των
επιχειρήσεων είναι ικανοποιημένο από τη συνολική
διαδικασία χρηματοδότησης, ενώ θα σύστηνε τέτοιες
χρηματοδοτήσεις σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης,
αναφέρουν ότι διευρύνεται ο κύκλος των χρηματοδο-
τούμενων επιχειρήσεων, καθώς η πρόσβαση σε δα-
νεισμό με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις αφορά
σε ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις: 1 στις 2 επιχειρήσεις δεν είχε κάνει χρήση τρα-
πεζικού δανεισμού κατά το παρελθόν. Αυτά προκύ-
πτουν από έρευνα ικανοποίησης σε επιχειρήσεις που
πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό
της τράπεζας.
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Ε.Ε.: Επένδυση σε 32 καινοτόμα
έργα μικρής κλίμακας

Για πρώτη φορά
από τη δημιουργία
του Ταμείου Και-
νοτομίας η Ευρω-
παϊκή Ένωση
επενδύει 118 εκατ.
ευρώ σε 32 καινοτόμα έργα μικρής κλίμακας
που βρίσκονται σε 14 κράτη-μέλη της Ε.Ε., την
Ισλανδία και τη Νορβηγία. Από αυτά τα έργα τα
δύο αφορούν στη ναυτιλία, στην πρόωση με
μπαταρίες για ferry και στην ανάπτυξη του Bio
LNG. Υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο έργο για το
οποίο η Ε.Ε. χρηματοδοτεί το στάδιο ωρίμανσής
του και αφορά στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή κρουαζιερόπλοιου που θα χρησιμοποιεί
την αιολική ενέργεια για την πρόωσή του, στα
γαλλικά ναυπηγεία Chantiers De l’Atlantique.
Το οξύμωρο, πάντως, είναι ότι στον ευρωπαϊκό
χάρτη του συνόλου των έργων που χρηματοδο-
τούνται απουσιάζει η Ελλάδα.

Επτά διακρίσεις για 
την εταιρεία ΜΕΓΑ 
Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ διακρίθηκε στα Retail-
Business Awards, θεσμός του ελληνικού
επιχειρείν «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής
Οικονομίας», κατακτώντας συνολικά επτά
βραβεία. Επτά διακρίσεις που αναγνωρίζουν
τη σημαντική συμβολή της ΜΕΓΑ αναφέρει η
εταιρεία, στο ελληνικό επιχειρείν και την οι-
κονομία της χώρας, αλλά και τη διαχρονική
της μέριμνα προς όφελος της εθνική ανά-
πτυξης και απασχόλησης, καθώς και της ελ-
ληνικής κοινωνίας εν γένει. Όπως συμπλη-
ρώνει σε ανακοίνωση, η εταιρεία ΜΕΓΑ πα-
ραμένει πιστή και στην υπόσχεσή της για ένα
καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές
μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δημι-
ουργούν αξία και αφήνουν θετικό αποτύπω-
μα στην κοινωνία.

BASF: Καλύτερα του αναμενομένου
τα κέρδη στο τρίμηνο

Καλύτερα του αναμενομένου ήταν τα καθαρά
κέρδη της μεγαλύτερης εταιρείας χημικών
παγκοσμίως BASF στο β’ τρίμηνο, καθώς κα-
τόρθωσε να αυξήσει τους όγκους και τις τιμές
χάρη στην ισχυρή ζήτηση. Οι χαμηλές τιμές εμ-
πορευμάτων στη διάρκεια της πανδημίας επη-
ρέασαν τα κέρδη της BASF στο προηγούμενο
έτος, αλλά η γερμανική εταιρεία κατέγραψε τα-
χύτατη ανάκαμψη μέχρι στιγμής το 2021, καθώς
η παγκόσμια οικονομία ανέκαμψε ταχύτερα απ’
ό,τι αναμενόταν. Ο γερμανικός όμιλος ανακοί-
νωσε καθαρά κέρδη 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με
τα 1,4 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Μίλτος Τεντόγλου είναι εκ των
«αυτοκρατόρων» του Τόκιο κερ-
δίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο
μήκος, ενώ ο Λευτέρης ο αγαπη-

μένος «σαμουράι» όλων των Ελλήνων, μια
και κατάφερε να ξανανέβει στο βάθρο κα-
τακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους κρί-
κους, νικώντας παράλληλα και τον πόνο.
Είναι ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο το
2016. Τιμή και δόξα στα τιμημένα παιδιά
της Ελλάδας.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελευταίο άλμα
έκανε το αδιανόητο για δισεκατομμύρια
τηλεθεατές, αλλά απολύτως εφικτό για αυ-
τούς που γνώριζαν. Πήδηξε στα 8.41μ. και
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ίδια επίδο-
ση με τον Κουβανό Ετσεμπερία, αλλά το
χρυσό έγινε… μπλε, γιατί ο Μίλτος είχε το
δεύτερο καλύτερο άλμα του στα 8.15μ., αντί
του 8.09μ. του Κουβανού. Το χάλκινο με-
τάλλιο κατέκτησε ο επίσης Κουβανός Μά-
σο με 8.21μ. Στο πρώτο του άλμα ο Τεντό-
γλου έφερε 8.11μ., ενώ είχε δύο άκυρες
προσπάθειες στη συνέχεια. Το 4ο άλμα
ήταν επίσης 8.11μ. και στο 5ο ακούμπησε
το χάλκινο μετάλλιο με άλμα 8.15μ., αλλά ο
Ισπανός Κάθερες τον πέταξε έξω με 8.18μ.

Συγχαρητήρια για τον... ιπτάμενο άλτη από 
Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα συγχαρητήριά της για την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο έστειλε η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου. Σχετικά ανέφερε:
«Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλ-
το Τεντόγλου, έναν σπουδαίο
αθλητή μας με πολλές διεθνείς
διακρίσεις, που κέρδισε το
χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις
μήκος και επιβεβαίωσε τις τε-
ράστιες δυνατότητες που έχει
στο αγώνισμα, δίνοντας μεγάλη
χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης έγραψε στον λογαρια-
σμό στο Twitter για την ανεπανάληπτη
επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου να κατα-
κτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο: «Με
ένα καταπληκτικό άλμα στα 8.41μ ο Μίλτος Τεντό-

γλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες και τον θαυμα-

σμό όλων μας. Μαζί του πέταξε όλη
η Ελλάδα πιο μακριά, πιο ψηλά.

Συγχαρητήρια, Μίλτο, και σε
ευχαριστούμε για τη μεγάλη
χαρά που μας έδωσες»!

«Με την τελευταία του
προσπάθεια στην κορυφή
του κόσμου. Ο Μίλτος Τεν-
τόγλου μάς προσέφερε το
ψυχικό άλμα που είχαμε
ανάγκη σε μια τόσο δύσκολη

μέρα», ανέφερε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης Τσί-

πρας σε συγχαρητήρια ανάρτη-
σή του στο Twitter για την κατά-

κτηση του χρυσού μεταλλίου στο μή-
κος ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Τόκιο από τον Μίλτο Τεντόγλου.

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ

Ο χρυσός «αυτοκράτορας» 
και ο χάλκινος «σαμουράι»



Στο τελευταίο όμως άλμα του ο Μίλτος
απογειώθηκε και άρπαξε το χρυσό, με τα
μεγάφωνα να παίζουν συρτάκι.

Σε δηλώσεις του ο Τεντόγλου τόνισε:
«Δεν το περίμενα να κερδίσω, ειδικά έτσι!
Ήμουν τυχερός και άτυχος ταυτόχρονα.
Δεν ξέρω τι έπαθα στις πρώτες μου προ-
σπάθειες και πήγα απίστευτα χάλια... Οι
πρώτες πέντε προσπάθειες μου ήταν χά-
λια! Δεν ξέρω τι έπαθα, σαν να είχα αγχω-
θεί λίγο. Στο τέλος έκανα ακριβώς την ίδια
επίδοση με τον Κουβανό, που ήταν καλύτε-
ρος από εμένα σήμερα. Νίκησα, αλλά νιώ-
θω κάπως τυχερός». Και πρόσθεσε: «Προ-
σπάθησα να κάνω ένα μικρό αλματάκι στο
τέλος. Στις προηγούμενες προσπάθειές
μου μάλλον προσπαθούσα πάρα πολύ,
μάλλον σκεφτόμουν λίγο περίεργα και δεν
μπορούσα να το βρω. Έτρεξα νορμάλ και
έκανα ένα αλματάκι από αυτά που έχω συ-
νηθίσει να κάνω και ήμουν τυχερός που
ήταν ίδια η επίδοση, 8.41μ.». Και ο «χρυ-
σός» Ολυμπιονίκης κατέληξε σχετικά με το
τι τον περιμένει στα Γρεβενά, την κοπέλα
του και την απονομή του μεταλλίου; «Δεν
ξέρω τι θα γίνει... Εννοείται ότι μίλησα με
την κοπέλα μου πριν από τον αγώνα. Και
τώρα θα μιλήσουμε! Το απόγευμα το παίρ-

νω; Δεν νιώθω τίποτα αυτήν τη στιγμή»…
Και μετά στράφηκε προς τα μέλη της ελλη-
νικής αποστολής στην κερκίδα, λέγοντας
τη νεοελληνίστικη ατάκα «Αλητεία ε;».

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκλόνισε και
πάλι με την εμφάνισή του και έγινε ο δεύτε-
ρος αθλητής των κρίκων μετά τον Δημοσθέ-
νη Ταμπάκο που κερδίζει δύο μετάλλια σε
δύο διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο
Τόκιο έκανε και πάλι μια κατάθεση ψυχής
και έτσι αναδείχτηκε τρίτος Ολυμπιονίκης.
Πέρασε ανάμεσα από συμπληγάδες με ένα
χειρουργείο και απουσία σχεδόν ενός
έτους και η εμφάνισή του δεν απογοήτευσε
κανέναν. Ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με
15.200 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο
Κινέζος Γιανγκ Λιου με 15.500 και το αση-
μένιο ο συμπατριώτης του Χάο Γιου με
15.300. Σε δηλώσεις του ο «άρχοντας των
κρίκων» τόνισε: «Αφιερώνω το μετάλλιο
στην Ελλάδα και τις κόρες μου. Είμαι γεμά-
τος και ευτυχισμένος που είμαι ξανά στα
μετάλλια μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης
έπειτα από όσα έχω περάσει. Μου μένει
όμως μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί μου αρέ-
σει να κερδίζω. Να είστε σίγουροι ότι θα ξα-
νακερδίσω. Θα τα πούμε στο Παρίσι στους
επόμενου Ολυμπιακούς». Και κατέληξε:

«Αυτό το μετάλλιο σημαίνει δικαίωση, ότι
καλώς συνέχισαν να με πιστεύουν όσοι πί-
στευαν σε εμένα, και απάντηση σε όσους
σταμάτησαν να πιστεύουν σε εμένα». Για το
τι θα έλεγε στη μητέρα του: «Μαμά, τα κατά-
φερα!».  Και μετά ευχαρίστησε τη σύζυγό
του Βασιλική Μιλλούση και τον προπονητή-
«πατέρα» του Δημήτρη Ράφτη.

Ο Κριστιάν Γκολομέεφ είναι 5ος Ολυμ-
πιονίκης στα 50μ. ελεύθερο με χρόνο
21.72. Το χρυσό κατέκτησε ο Αμερικανός
Κάλεμπ Ντρέσελ με 21.07, δεύτερος ήταν ο
Γάλλος Φλοράν Μανοντού με 21.55 και το
χάλκινο ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Φράτους
με 21.57. Στα αξιοσημείωτα του τριημέρου
ήταν και η πρόκριση στον τελικό του επί
κοντώ του Εμμανουήλ Καραλή και ο απο-
κλεισμός του Κώστα Φιλιππίδη στο ίδιο
αγώνισμα.

Τι έγινε το Σάββατο
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ο Κριστιάν Γκολομέεφ

στα 50μ. ελεύθερο τερμάτισε στη δεύτερη
θέση της ημιτελικής σειράς του και με
21.60 πέρασε στον τελικό με τον τρίτο κα-
λύτερο χρόνο.

ΣΤΙΒΟΣ: Ένα μόλις άλμα στα 8.20μ. χρει-
άστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου για να πάρει

την πρόκριση στον τελικό του μήκους. Στην
παρθενική του συμμετοχή σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες ο επικοντιστής Εμμανουήλ
Καραλής με άλμα στα 5.75μ. πήρε το εισι-
τήριο για τον τελικό. Ο Κώστας Φιλιππίδης
έμεινε στα 5.50μ. και αποκλείστηκε. Η
Χρύσα Αναγνωστοπούλου έμεινε εκτός τε-
λικού στη δισκοβολία γυναικών, έκανε βο-
λή 59.18μ. Η Ελισάβετ Πεσιρίδου τραυμα-
τίστηκε στην εκκίνηση πριν από το πρώτο
εμπόδιο και έμεινε εκτός ημιτελικών στα
100μ. εμπόδια.

ΠΟΛΟ: Η Εθνική πόλο ανδρών διέλυσε
με σκορ 28-5 τη Νότια Αφρική.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: O Θοδωρής Ιακωβίδης
ολοκλήρωσε τον αγώνα του με συνολικά
338κ. (182κ. στο ζετέ και 156κ. στο αρασέ)
και κατετάγη 11ος. 

Τι έγινε την Κυριακή
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ο Κριστιάν Γκολομέεβ τα

έδωσε όλα στον τελικό των 50μ. ελεύθερο,
αλλά κάποιο πρόβλημα στην εκκίνηση τον
κράτησε πίσω με αποτέλεσμα να τερματί-
σει στην 5η θέση.

ΣΤΙΒΟΣ: Εκτός τελικού στη σφυροβολία
γυναικών έμεινε η Σταματία Σκαρβέλη, η
οποία κατετάγη 10η με 69.01μ. στον α’ προ-
κριματικό γκρουπ και 18η στο σύνολο.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Η Βασιλεία Καραχάλιου στο
medal race κατέλαβε την 9η θέση και ολο-
κλήρωσε την πολύ καλή παρουσία της στο
Τόκιο. Τσουλφά και Σπανάκη είχαν καλή πα-
ρουσία την Κυριακή και ανέβηκαν στη 15η
θέση της κατάταξης στην κατηγορία των 470.

Δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα που
οδηγεί στο medal race και να έχει μια τε-
λευταία ιστιοδρομία στα Finn ο Γιάννης Μι-
τάκης, ο οποίος κατέλαβε τη δωδέκατη θέ-
ση στη γενική κατάταξη στα laser έπειτα
από μια τρομερή κούρσα στο medal race.
Το δίδυμο Μάντης - Καγιαλής στα 470 βρέ-
θηκε στην 8η θέση που οδηγούσε στα με-
τάλλια.

Τι έγινε τη Δευτέρα
ΣΤΙΒΟΣ: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα

8.41μ. κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο
μήκος. Εκτός τελικού στη σφυροβολία των
Ολυμπιακών Αγώνων έμεινε ο Μιχάλης
Αναστασάκης. Έκανε βολές στα 73.52μ.,
73.22μ. και άκυρη. Εκτός τελικών στο ίδιο
αγώνισμα και ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης,
στα 72.19μ. η καλύτερη βολή του.

ΠΟΛΟ: Η εθνική διέλυσε 14-5 τις ΗΠΑ
και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο. Αύριο
αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο για μία θέ-
ση στην 4άδα.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Λόγω άπνοιας αναβλήθη-
καν οι κούρσες των Καγιαλή - Μάντη και
Τσουλφά - Σπανάκη στα 470. 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Θοδωρής Ιακωβίδης, ο οποίος συγκλόνισε το
πανελλήνιο με τα δάκρυά του μετά το τέλος
του αγώνα του στην άρση βαρών στο Τόκιο,
αναγγέλλοντας το τέλος από την Εθνική επει-

δή δεν είχε χρήματα «ούτε για να πληρώνω τον φυσιο-
θεραπευτή μου», στην ουσία δοκίμασε τα ανακλαστικά
των Ελλήνων, τα οποία βρήκε σε άριστη κατάσταση. Οι
χορηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν και η Θύρα 13 των φα-
νατικών του Παναθηναϊκού, καθότι ο Θοδωρής είναι
αθλητής του ομίλου, άνοιξε αριθμό λογαριασμού σε
τράπεζα για να τον βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι. Λέ-
γεται ότι και ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο,
πέραν της στήριξης μέσω ανάρτησης στο Instagram,
«κάτι έκαναν», αλλά δεν τα λένε ποτέ αυτά. Ο δε απλός
κόσμος που τον ακολουθεί στο ίδιο μέσο δικτύωσης εί-
ναι πλέον 110.000 followers. Ο Ιακωβίδης είναι αδύνατο
να εγκαταλείψει, «αυτό που έγινε με έχει συγκινήσει
αφάνταστα».

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης είναι 30 ετών, γεννήθηκε στο
Μαρούσι και η καταγωγή του είναι από τον Αλωρό Πέλ-
λας. Βέρος Μακεδόνας. Μεγάλωσε στην Καλογρέζα και
στο γυμνάσιο ήταν μικροκαμωμένος και τον… κορόι-
δευαν οι συμμαθητές του. Ύψος 1,40 μ. και βάρος 42 κι-
λά. Φανταστείτε πώς ένιωσαν οι γονείς του όταν τους

ανακοίνωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με την άρση βαρών.
Κλασικό το στερεότυπο του Έλληνα γονέα: «Το παιδί
δεν θα πάρει μπόι, θα μείνει νάνος». Ο Ιακωβίδης είναι
1,82μ. σήμερα. Η απόφασή του πάρθηκε, πρώτον, γιατί η
άρση βαρών στην Ελλάδα ζούσε τα «χρυσά» της χρόνια
τη δεκαετία του ’90 με τον Πύρρο, τον Κάχι και τα άλλα
παιδιά και, δεύτερον, για να σταματήσουν οι χλευασμοί
των συμμαθητών του. Και κόπηκαν «μαχαίρι» όταν ο
Θοδωρής άρχισε και μπόι να ρίχνει αλλά και να σχημα-
τίζονται γραμμώσεις στο σώμα του. Και μετά το γυμνα-
στήριο έγινε το νέο σπίτι του Θοδωρή Ιακωβίδη. Ώρες
ολόκληρες, γιατί από μικρός είχε στόχο τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Και όταν ο Πύρρος Δήμας, τότε πρόεδρος
της ομοσπονδίας, του έστειλε μήνυμα «πας στο Ρίο», ο
Θοδωρής ξέσπασε σε λυγμούς στο προπονητήριο του

Αγίου Κοσμά. Εκείνοι ήταν από χαρά, ωστόσο. 
Ύστερα άρχισαν τα δύσκολα. Λόγω της ενασχόλησης

με την άρση βαρών άρχισε στα 24 του χρόνια να φοιτά
στα ΤΕΦΑΑ. Κάπως όμως έπρεπε να ζήσει. Εργαζόταν
σε γυμναστήρια, αλλά πολλές φορές έπρεπε να διακό-
ψει στη μέση την προπόνηση για να πάει στο μεροκάμα-
το. Έτσι, ωστόσο, πρωταθλητισμός δεν γίνεται. Τα
«οδοιπορικά» από την Ομοσπονδία της Άρσης Βαρών
ήταν μόλις 250 ευρώ τον μήνα. Για τα εισιτήρια έφταναν
ίσα ίσα. Όχι για διατροφή ή άλλες ανέσεις που πρέπει να
έχει ένας πρωταθλητής. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Ρίο δεν ήθελε καν να αγωνιστεί, παρά να πάρει το
αεροπλάνο και να γυρίσει πίσω. Τότε σε μια στιγμιαία
ενδοσκόπηση σχημάτισε στο μυαλό του την εξής θεω-
ρία: «Όταν ξεκινάς από τη θέση του ηττημένου, δεν έχεις
να χάσεις τίποτα». Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο που πέρα-
σε σαν αστραπή από το μυαλό του, όπως διηγήθηκε αρ-
γότερα, ήταν το αγαπημένο του τραγούδι του Νότη Σφα-
κιανάκη: «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα». Αυτό ήταν. Δια-
λύθηκε αμέσως το άγχος και πήρε την άκρως τιμητική
11η θέση. Στο Παγκόσμιο της Ρώμης το 2020 κατέκτησε
το ασημένιο μετάλλιο στα 89 κιλά. Στο Τόκιο στα 96 κιλά
πήρε και πάλι την 11η θέση, σηκώνοντας 156 κιλά στο
αρασέ και 182 στο ζετέ, 338 στο σύνολο.

Τα δάκρυα ενός υπερήφανου γίγαντα 
Η δραματική ιστορία 
του Μακεδόνα αρσιβαρίστα 
και το ξέσπασμά του 
δοκίμασαν τα ανακλαστικά
των Ελλήνων

ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
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Σ
ε έναν προκριματικό-παρωδία
λόγω της βροχής στο Τόκιο,
όπου η Οργανωτική Επιτροπή

έδειξε τεράστια ασέβεια προς τους
αθλητές, η Κατερίνα Στεφανίδη και η
Νικόλ Κυριακοπούλου προκρίθηκαν
στον τελικό του άλματος επί κοντώ,
ενώ η Ελένη Πόλακ έμεινε έξω. Η Ορ-
γανωτική Επιτροπή δεν συγκινήθηκε
όταν είδε αθλήτριες να γλιστρούν και
να πέφτουν στα κουλουάρ, το ίδιο και
στη βαλβίδα της σφυροβολίας και
υποχρέωσε τις αθλήτριες του επί κον-
τώ να κάνουν άλματα! Τραυματίστηκε
η Αμερικανίδα Σάντι Μόρις, εκ των
υποψηφίων για το χρυσό μετάλλιο,
όταν έσπασε το κοντάρι της και έσκα-
σε στον διάδρομο και όχι στο στρώμα!
Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Νικόλ Κυριακοπούλου πέρασαν με άλματα στα 4.55μ., ενώ το όριο ήταν 4.70μ. Η Πόλακ
υποχρεώθηκε σε τρεις προσπάθειες στο ίδιο ύψος και πέρασε από… κάτω και είναι λογικό, αφού φοβήθηκε μήπως
και έχει την τύχη της Μόρις. Η βροχή και η αναλγησία της Οργανωτικής Επιτροπής πέταξαν εκτός τελικού και άλλα
τρία φαβορί για μετάλλιο: τις Νίνα Κένεντι, Αλίσα Νιούμαν και Αντζέλικα Μόζερ. 

Διπλή πρόκριση... υπό βροχή Στη «μάχη» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
Τη βουλγαρική Λουντογκόρετς υποδέχεται απόψε ο

Ολυμπιακός (22.00, Mega) στο πρώτο ματς του 3ου γύ-
ρου των προκριματικών του Champions League. Ο
επαναληπτικός θα γίνει την προσεχή Τρίτη στη Βουλγα-
ρία (21.00). Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός στα play offs, θα
αντιμετωπίσει τη σουηδική Μάλμε ή τη σκοτσέζικη
Ρέιντζερς. Ο ΠΑΟΚ επίσης παίζει απόψε (21.45, Οpen)
κόντρα στην ιρλανδέζικη Μποέμιανς στο Δουβλίνο στο
πρώτο ματς του 3ου γύρου του Conference League. Ο
επαναληπτικός θα γίνει στην Τούμπα τη μεταπροσεχή
Πέμπτη (20.00). Αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τη νι-
κήτρια του ζευγαριού Χιμπέρνιαν - Ριέκα.

Στα Σεπόλια η κούπα του NBA
Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι στην Αθήνα

μαζί με το τρόπαιο του πρωταθλητή του ΝΒΑ, καθώς και
εκείνο του MVP των τελικών, το οποίο κατέκτησε ο «Gre-
ek Freak». Όπως τόνισαν, το τρόπαιο θα πάει στα Σεπόλια,
στο καφενείο του κυρ Γιάννη που τους βοηθούσε όταν
ήταν πιτσιρίκια. Και μετά θα κάνουν και μερικά καρφώ-
ματα στο διπλανό γήπεδο που φέρει το όνομα του Γιάννη
και έχει στο παρκέ μια τεράστια προσωπογραφία του.

Ο «χορός» των μεταλλίων 
� Έπειτα από συγκλονιστική μάχη στο άλμα εις ύψος,
το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν δύο αθλητές, ο Μουτάζ
Μπαρσίμ από το Κατάρ και ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι από
την Ιταλία με άλμα στα 2.37μ. Απέτυχαν να περάσουν τα
2.39μ. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει «ασημένιος» νικη-
τής παρά μόνο «χάλκινος», ο Λευκορώσος, ο οποίος
επίσης πήδηξε το ίδιο ύψος, αλλά είχε κάνει αποτυχη-
μένη προσπάθεια στα 2.35μ.!
� Με χρόνο 12.37 η Τζασμίν Καμάτσο-Κουίν από το
Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό
των 100μ. με εμπόδια γυναικών. Το ασημένιο η Αμερι-
κανίδα Κέντρα Χάρισον με 12.52 και το χάλκινο η Τζα-

μαϊκανή Μέγκαν Τάπερ 12.55.
� Χρυσό μετάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ
15.67 για τη Γιούλιμαρ Ρόμας στο τρι-
πλούν. Το ρεκόρ κρατούσε από το
1995 και το είχε η Ουκρανή ΙνέσαΚρά-

βετς με 15.50μ. Το αργυρό μετάλλιο
πήρε η Πατρίτσια Ραμόνα από την Πορτο-

γαλία με 15.01 και το χάλκινο η Ισπανίδα
Άνα Πελετέιορ με 14.87μ.

� Ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε
με 2-0 σετ (6-3, 6-1) του Ρώσου Καρέν Κατσάνοφ στον
τελικό του τένις, κατακτώντας έτσι το χρυσό μετάλλιο!
Στον μικρό τελικό έγινε η έκπληξη, ο Ισπανός Πάμπλο
Μπούστα νίκησε 2-1 τον Νόβακ Τζόκοβιτς και κατέκτη-
σε το χάλκινο μετάλλιο. Τα σετ: 6-4, 7-5 στο τάι μπρέικ.

Ιταλός ο «χρυσός» των 100μ.
Ο Ιταλός… αμερικανοαναθρεμμένος Λαμόντ Μαρσέλ
Τζέικομπς ήταν ο μεγάλος νικητής στα 100μ. κάνοντας
χρόνο 9.80, ενώ το παγκόσμιο ρεκόρ είναι του Γιουσέιν
Μπολτ με 9.50. Την ώρα που έκανε δηλώσεις, τον κάλε-
σε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι και διέκοψε.
«Ασημένιος» Ολυμπιονίκης ήταν ο Αμερικανός Φρεντ
Κέρλεϊ με επίδοση 9.84, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Κανα-
δός Αντρέ Ντε Γκρας με 9.89.

«Έπνιξε» τις ΗΠΑ,
παίζει με Σερβία

Η Εθνική πόλο «έπνιξε» 14-5 στην πισίνα την αντίστοιχη των ΗΠΑ. Μετά τη νίκη της η Εθνική κατέλαβε την πρώτη θέ-
ση στον όμιλο έχοντας τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Θα παίξει με τη Σερβία αύριο Τετάρτη για τη ζώνη των μεταλ-
λίων. Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-3, 11-5, 14-5. Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 5, Σκουμπάκης 1, Καπότσης,
Φουντούλης 4, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Μουρίκης, Κολόμβος 1, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 1.
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Τίτλοι τέλους έπειτα από 
12 χρόνια για Ζέτα και Μιχάλη
Ν

έος χωρισμός-βόμβα στη showbiz,
αφού μετά τους τίτλους τέλους για τη Δέ-
σποινα Βανδή και τον Ντέμη Νικολαΐδη
ένα ακόμη ζευγάρι που αγαπήθηκε πολύ

αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Η Ζέτα
Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης χωρί-
ζουν έπειτα από 12 χρόνια σχέσης και, σύμφωνα με
πληροφορίες, αιτία είναι η κούραση και η φθορά
του χρόνου. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πρόκει-
ται για έναν φιλικό χωρισμό χωρίς εντάσεις, προ-
στριβές και διαφωνίες.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για «φή-
μες» χωρισμού, ωστόσο το πρώην ζευγάρι επιβε-
βαίωσε όσα ακούγονταν μιλώντας στην εφημερίδα
«Espresso»: «Είμαστε αγαπημένοι, έπειτα από 12
χρόνια νιώσαμε μια κόπωση και για αυτό τον λόγο
πήραμε την απόφαση να μην είμαστε πια μαζί». Τα
λόγια αυτά αντικατοπτρίζουν και τη σχέση αγάπης
και σεβασμού που έχει χτιστεί ανάμεσά τους και θα
συνεχιστεί ακόμη και μετά τον χωρισμό τους. Οι δύο
τους, άλλωστε, ποτέ δεν έκρυψαν πόσο έχει σταθεί
ο ένας στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αγαπημέ-
νη ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει ήδη μετακο-
μίσει στην περιοχή του Κεραμεικού, όμως ακόμη
και μετά τον χωρισμό της από τον τραγουδιστή
εξακολουθεί να επισκέπτεται το σπίτι του στην
Άνω Γλυφάδα προκειμένου να φροντίζει τα κατοι-
κίδιά τους. Οι δυο τους εξακολουθούν να τρέφουν
βαθιά συναισθήματα ο ένας για τον άλλο και προ-
σπαθούν μετά τον χωρισμό τους να μπουν σε μια
νέα καθημερινότητα. Ο τραγουδιστής σκοπεύει να
αφήσει το σπίτι στο οποίο συγκατοικούσε με τη
Ζέτα Μακρυπούλια και να μεταφερθεί σε άλλο
σπίτι -στην ίδια περιοχή- με τη μετακόμιση να

προγραμματίζεται το αμέσως επόμενο διάστημα.
Αυτές τις μέρες η Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβά-

νει ξέγνοιαστες στιγμές με τον Νίκο Μουτσινά στη
Σαμοθράκη, ενώ κάθε χρόνο τέτοια περίοδο βρι-
σκόταν στην Πάρο με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. O
τραγουδιστής βρίσκεται σε περιοδεία για συναυλίες
με την αγαπημένη Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η παρουσιάστρια το Σάββατο είχε τα
γενέθλιά της και θέλησε να πει «ευχαριστώ» στους
φίλους της που της ευχήθηκαν με ένα ιδιαίτερο
ποστ. Η 43χρονη ανέβασε μια φωτογραφία στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και
έστειλε το δικό της μήνυμα. Έβαλε μια σειρά φωτο-
γραφιών που τη δείχνουν με μικροσκοπικό μπικίνι,
χωρίς ίχνος ρετούς, να κάθεται κάτω από τον ήλιο,
να κοιτάει και να γελάει με το κινητό της. Στη λεζάν-
τα έγραψε: «Ένας νέος χρόνος έρχεται για εμένα με
πολλά καλούδια, αγάπη, δημιουργία και χαρά! Ευ-
γνώμων προς όλους σας για τις ευχές και την αγάπη
σας! Επιτέλους, λίγες διακοπές, πάντα με τον προ-
σωπικό μου παπαράτσι… Σε αγαπώ ρε @nikos-
moutsinas που δεν με αφήνεις σε ησυχία! Και που
χάρη σε εσένα έχω λίγες φωτό από τις διακοπές!».
Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι το ποστ αναφέρεται
στη νέα αρχή που κάνει.



Οικογενειακές διακοπές
στην Εύβοια! 

Θύελλα αντιδράσεων… 

Στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων βρίσκε-
ται για μία ακόμη φορά η Ιωάννα Τούνη. Η γνω-
στή influencer βρέθηκε για διακοπές στους
Παξούς και μέσα από τα social media εξέφρα-
σε ανοιχτά την έκπληξή της και τον προβλημα-
τισμό της, επειδή μέσα στο καταμεσήμερο τα
εστιατόρια του νησιού ήταν κλειστά μετά το
έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τις υψηλές θερμο-
κρασίες στη χώρα μας. Ήδη η Ιωάννα Τούνη
έχει χάσει followers από τη συγκεκριμένη το-
ποθέτηση. Στην ανάρτησή της στο Instagram
έγραψε: «Έχω πάθει σοκ εδώ. Όλα τα ταβερ-
νάκια - εστιατόρια κλείνουν το μεσημέρι και
ανοίγουν το απόγευμα. Και είναι high season,
1 Αυγούστου. Ο κόσμος δεν θέλει να δουλέ-
ψει. Μάλλον έχουν πολλά λεφτά οι Παξοί. Τέ-
λος πάντων, απ’ ό,τι καταλάβατε, πήγαμε σε
ένα από τα μοναδικά που λειτουργούσαν αυτήν
την ώρα και φάγαμε».

«Πάρ’ το απόφαση, είσαι όμορφη»

H Ευαγγελία Μουμούρη, σε καλοκαιρινή διά-
θεση, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα γυ-
ναικείας ενδυνάμωσης μέσα από τα social me-
dia. Κάπως έτσι, η γνωστή ηθοποιός πόζαρε
στην αυλή του σπιτιού της με ολόσωμο μαγιό και
δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, χωρίς,
φυσικά, καμία επεξεργασία. 

Η Ευαγγελία Μουμούρη έγραψε χαρακτηρι-
στικά μεταξύ άλλων: «Μελετήστε τις φωτογρα-
φίες. Πάρ’ το απόφαση. Είσαι όμορφη και αυτό
είναι το σώμα σου. Αγάπησέ το και ξεχύσου στις
παραλίες. Αντηλιακό μην ξεχάσεις, σε αγαπώ!».

H Δέσποινα Βανδή και η Έλλη
Κοκκίνου έβαλαν τα μαγιό τους,
έκατσαν στην ξαπλώστρα και…
έριξαν το Instagram. Οι δυο
τραγουδίστριες που είναι και
καλές φίλες θέλησαν να ευχη-
θούν στους διαδικτυακούς τους
φίλους «καλό Αύγουστο» με
τον πιο δροσερό τρόπο, φορών-
τας τα μπικίνι τους. Λίγο πριν να
βουτήξουν στην πισίνα, ευχήθη-
καν καλό μήνα και έκαναν τους
followers τους να παραμιλούν.

Γενέθλια στη Μύκονο
Στην αγαπημένη της Μύκονο βρίσκεται η
Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Η πρώην «Survivor»
ξεκουράζεται και περνά όμορφες στιγμές
παρέα με φίλους. Μάλιστα το Σαββατοκύ-
ριακο που μας πέρασε είχε τα γενέθλιά
της και τα γιόρτασε δεόντως στο μεξικα-
νικό εστιατόριο της Χριστίνας Παππά, πα-
ρέα με καλεσμένους από τον καλλιτεχνι-
κό και τον ιατρικό κλάδο. Στην παρέα βρέ-
θηκε επίσης και η Χριστίνα Κεφαλά, με
την οποία η Ελίζαμπεθ Ελέτσι διατηρεί
μια όμορφη φιλία.

Δροσερές ευχές 
στην ξαπλώστρα! 

H
Βασιλική Ανδρίτσου απολαμβάνει τις διακοπές της με την
κόρη της και τον σύζυγό της, Νίκο Συμεωνίδη, στην Εύβοια!
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό

στο Instagram μία οικογενειακή φωτογραφία από τις ξέγνοιαστες
στιγμές τους. Η Βασιλική κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με
την οικογένειά της και η χαρά της δεν κρύβεται. Να θυμίσουμε ότι η
Βασιλική Ανδρίτσου έγινε μαμά στα 46 της και τα τελευταία χρόνια
είχε αφοσιωθεί στην απόκτηση παιδιού και στο μεγάλωμα της οικο-
γένειάς της με τον σύζυγό της! Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο
η πανέμορφη κορούλα της, η Ανθένια, η ζωή της ίδιας και του συζύ-
γου της άλλαξε.
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Κορμί θανατηφόρο! 
Η Ιωάννα Μαλέσκου δροσίζεται και οι ακόλουθοί της… καίγονται! Η
γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της και φροντίζει να
κρατά τους followers της ενήμερους για τις δραστηριότητές της. H εν-
τυπωσιακή Ιωάννα είναι μία από τις πιο σέξι παρουσίες της ελληνικής
showbiz. Η ίδια γυμνάζεται καθημερινά και προσέχει τη διατροφή της
στο έπακρο, γεγονός που δικαιολογεί και τις τέλειες αναλογίες της. Τα
likes καθώς και τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτησή της παίρνουν φω-
τιά, όπως, άλλωστε, είναι αναμενόμενο.



Σ
υχνά οι γυναίκες ταλαιπωρούνται από
γυναικολογικές παθήσεις, όπως χρόνιες
φλεγμονώδεις παθήσεις του γεννητικού
συστήματος. Τέτοιες είναι οι ενδομητρίτι-

δες, παραμητρίτιδες, σαλπιγγίτιδες, κολπίτιδες,
ενώ παρατηρούνται και ορμονικές διαταραχές,
υπογονιμότητα, ενδομητρίωση, δυσμηνόρροια,
αμμηνόρροια, υπολειτουργία ωοθηκών, στειρότη-
τα και εμμηνόπαυση, που μπορεί να επηρεάσουν
την ποιότητα ζωής μιας γυναίκας. 

Τα πιθανά συμπτώματα και επακόλουθα των
πυελικών φλεγμονωδών ασθενειών είναι ο χρό-
νιος πυελικός πόνος, η έκτοπη κύηση και η υπογο-

νιμότητα, ενώ υποτροπές μετά την ολοκλήρωση
της στοχευμένης αντιβιοτικής θεραπείας είναι συ-
χνές και εξελίσσονται σε χρόνια φλεγμονή. Οι
ύστερες συνέπειες των τελευταίων, όπως στειρό-
τητα, χρόνιος πυελικός πόνος και σεξουαλική
δυσλειτουργία, προσβάλλουν έναν μεγάλο αριθμό
γυναικών. «Η αντιφλεγμονώδης επίδραση των ια-
ματικών φυσικών πόρων έχει καταδειχθεί με τη
μείωση των επιπέδων των φλεγμονωδών μεσολα-
βητών στον ορό όπως η IL-1, PGE2 και LTB4. 

Η επίδραση της ίδιας της θερμότητας μπορεί
να αποδειχθεί ευεργετική στις ανοσολογικές λει-
τουργίες με την ενεργοποίηση των μονοκυττάρων.

Η εξωτερική υδροθεραπεία μετά τη αντιβιοτική
θεραπεία της σαλπιγγίτιδας μειώνει τον πόνο χω-
ρίς να επηρεάζει τις ενδοκοιλιακές συμφύσεις. 

Οι κλιματολογικές, επίσης, συνθήκες ενός
συγκεκριμένου θέρετρου υγείας, η αλλαγή στο πε-
ριβάλλον της ασθενούς και η χαλάρωση θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν θετικά τα συμπτώματα των
γυναικών με χρόνια φλεγμονώδη πυελική νόσο.

Όσον αφορά στην εγκυμοσύνη, η γυμναστική
στο νερό παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, όπως
και το μασάζ και ο τοκετός στο νερό, επειδή η
ενεργή ιαματική υδροθεραπεία κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης θεωρείται ωφέλιμη και ασφα-
λής. Οι επιπτώσεις της ιαματικής υδροθεραπείας
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποδεικνύουν
σημαντικά οφέλη από το WATSU (WaterShiatsu)
σε σχέση με το άγχος, τον πόνο, τη διάθεση και την
ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την ψυχική υγεία.
Επίσης, ο μειωμένος τόνος της μήτρας βελτίωσε
τον αριθμό κεφαλικών προβολών όταν τα νεογνά
βρίσκονταν σε θέση οριζόντια», αναφέρει ο δερ-
ματολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας
Ιαματικής Ιατρικής και του Ελληνικού Συνδέσμου
Τουρισμού Υγείας Κωνσταντίνος Κουσκούκης. 
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Η εξωτερική υδροθεραπεία μετά 
την αντιβιοτική θεραπεία της
σαλπιγγίτιδας μειώνει τον πόνο χωρίς να
επηρεάζει τις ενδοκοιλιακές συμφύσεις

Παράλληλα, ο κ. Κου-
σκούκης αναφέρεται στα
οφέλη του τοκετού στο νερό. «Ο τοκετός στο νε-
ρό αποτελεί μια ιδιαίτερα γνωστή μέθοδο φυ-
σιολογικού τοκετού, αναγνωρισμένη επιστημο-
νικά τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, καθό-
σον η διαδικασία των ωδινών και της γέννησης
εξελίσσονται μέσα σε πισίνα ειδικών τεχνικών
προδιαγραφών, όπου το νερό αγγίζει τους 37
βαθμούς Κελσίου. Η άνωση του νερού προσφέ-
ρει στην επίτοκο τη δυνατότητα να κινείται με
ευκολία, ενώ ταυτόχρονα δρα ευεργετικά στη
διαχείριση του πόνου και, παράλληλα, αυξάνε-
ται η διαβατότητα των μαλακών μορίων, με απο-
τέλεσμα η έξοδος του μωρού να είναι ευκολότε-
ρη, σε τέτοιο βαθμό που αποφεύγεται η χορήγη-
ση φαρμάκων, ενώ μειώνει σημαντικά την πιθα-

νότητα τραυματισμών και
ρήξεων. Το μεταβολικό

αποτέλεσμα μπορεί να σχετίζεται με την ευερ-
γετική δράση κυρίως για τις ελεύθερες ρίζες
και το κυκλοφορικό αποτέλεσμα ενισχύει τη μι-
κροκυκλοφορία, ενώ το αναλγητικό αποτέλε-
σμα, ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη στη εξωτερι-
κή υδροθεραπεία, βασίζεται στην αύξηση των
επιπέδων ενδορφίνης. Η εξωτερική υδροθερα-
πεία κατά τη διάρκεια του τοκετού χρησιμοποι-
είται ως επί το πλείστον υπό τη μορφή λουτρού,
ντους ή συμπιέσεων κατά το πρώτο στάδιο του
τοκετού, ενώ τα νεογνά που γεννήθηκαν στο νε-
ρό είχαν μεγαλύτερη τάση για αύξηση του σω-
ματικού τους βάρους, καλύτερη ποιότητα
ύπνου, καλύτερο μηκώνιο και καλύτερη πρόσ-
ληψη γάλακτος στον θηλασμό».

Κωνσταντίνος Κουσκούκης, 
δερματολόγος

Ι Α Μ Α Τ Ι Κ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

Το νερό στην υπηρεσία της γυναίκας

Τα οφέλη για τον τοκετό
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

1/8 Σελήνη σε χάση στον Ταύρο: Σκληρή η
μέρα στο ξεκίνημά της, ανακουφιστική όσο
βραδιάζει. Πιο ευνοϊκή για Ταύρους, Καρκί-
νους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και
Ιχθύς.

2/8 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Μέρα
σχετικά καλή και επικοινωνιακή. Πιο ευνοϊκή
για Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και
Υδροχόους.

3/8 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Μέρα
δύσκολη, με τάση για παρεξηγήσεις ή απάτες.
Πιο ευνοϊκή για Λέοντες, Ζυγούς και Υδροχό-
ους.

4/8 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Μέρα
μέτρια, με μια περίεργη αίσθηση αγωνίας ή με
λογομαχίες. Πιο ευνοϊκή για Λέοντες, Ζυγούς
και Υδροχόους.

5/8 Σελήνη σε χάση στον Καρκίνο:Μέρα ευ-
χάριστη σε ό,τι αφορά πνευματικά, οικογενει-
ακά και καλλιτεχνικά δρώμενα. Πιο ευνοϊκή
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπι-
ούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

6/8 Σελήνη σε χάση στον Καρκίνο: Μέρα
συμπαθητική, με έντονη διαίσθηση. Πιο ευ-
νοϊκή για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους,
Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

7/8 Σελήνη σε χάση στον Καρκίνο: Δύσκολη
μέρα, με ροπή στη σύγκρουση ή τη θλίψη. Πιο
ευνοϊκή για Ταύρος, Παρθένους και Ιχθύς.

8/8 Νέα Σελήνη στον Λέοντα: Μέρα δυναμι-
κή, αλλά πολύ… πύρινη και συναισθηματικά
φορτισμένη. Πιο θετική Κριούς, Διδύμους,

Ζυγούς και Τοξότες.
9/8 Σελήνη σε γέμιση στον Λέοντα: Μέρα

σχετικά καλή, με μια τάση, όμως, για υπερβο-
λές και καταχρήσεις. Ευνοϊκή για Κριούς, Δι-
δύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και Υδρο-
χόους.

10/8 Σελήνη σε γέμιση στην Παρθένο: Μέρα
καλή, αλλά με κάποια πίεση. Πιο ευνοϊκή για
Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους Σκορπιούς,
Αιγόκερους και Ιχθύς.

11/8 Σελήνη σε γέμιση στην Παρθένο: Μέρα
με τάση για υπερβολές ή συναισθηματική έν-
ταση. Πιο ευνοϊκή για Ταύρους, Καρκίνους,
Σκορπιούς και Αιγόκερους.

12/8 Σελήνη σε γέμιση στον Ζυγό: Καλού-
τσικη μέρα, με ευκαιρίες. Πιο ευνοϊκή για
Κριούς, Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες
και Υδροχόους.

13/8 Σελήνη σε γέμιση στον Ζυγό: Καλή μέ-
ρα, που δυσκολεύει προς το βράδυ. Πιο ευνοϊ-
κή για Διδύμους, Λέοντες, Τοξότες και Υδρο-
χόους.

14/8 Σελήνη σε γέμιση στον Σκορπιό: Συναι-
σθηματικές κρίσεις, αλλά πάθη που μπορεί να
οδηγήσουν σε συγκρούσεις, σύγχυση ή θλί-
ψη. Πιο ευνοϊκή για Καρκίνους, Παρθένους,
Αιγόκερους και Ιχθύς.

15/8 Πρώτο Τέταρτο Σελήνης στον Σκορπιό:
Ανάποδα ξεκινά η μέρα, αλλά βελτιώνεται από
το απόγευμα. Πιο ευνοϊκή για Καρκίνους,
Παρθένους, Αιγόκερους και Ιχθύς.

Συνεχίζεται...

Κριός
(21/3-20/4)
Ευτυχώς, η Σελήνη σήμερα βοηθά
να περάσει καθετί κακό, ώστε να
μπορέσετε να δείτε την κατάσταση
πιο θετικά και να έχετε μεγαλύτε-
ρη ισορροπία. Τίποτα δεν χάνεται.
Θα πάρετε ένα ανεκτίμητο μάθημα
από κάθε δύσκολη εμπειρία. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έχετε κουραστεί να προσπαθείτε
να φέρετε ισορροπίες. Έχετε δίκιο.
Να θυμάστε πόσο σημαντικό είναι
να εκτιμάτε σωστά τον χρόνο και
την ενέργειά σας. Αλλά προτού  ξε-
φορτωθείτε καθετί άχρηστο ή επι-
ζήμιο, κάνετε έναν απολογισμό. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάντε ό,τι είναι απαραίτητο για
να τελειώνετε με υποχρεώσεις
και ενοχές. Δώστε στον εαυτό
σας την άδεια να αναβάλει μερι-
κές εργασίες και να αναπρο-
γραμματίσει -ή και να ακυρώσει-
αγχωτικά σχέδια. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Χαλαρώστε, ανανεωθείτε και
αναζωογονηθείτε. Η Σελήνη σάς
βοηθά να βρείτε θεραπείες ή
τρόπους διαφυγής από κάποιες
δυσκολίες. Οι τρέχουσες δε-
σμεύσεις σας σάς ενθουσιάζουν
ή σας αποστραγγίζουν από κάθε
ενέργεια; Δεν χρειάζεται άλλη
ενοχή ή φόβος. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μπορείτε όχι απλώς να πετύχετε
στόχους μέσω της συνεργασίας,
αλλά και να κάνετε συναρπαστι-
κά πράγματα. Μιλήστε με φί-
λους. Κάποιος από την παρέα
σας μπορεί να δείξει μεγάλο εν-
διαφέρον για τις υποθέσεις σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δεν πρέπει να παραμένετε απα-
θείς. Κάθε αποστολή σας είναι
λίγο πιο ευχάριστη. Εάν αρνείστε
να θέσετε σε κίνδυνο τη μεγαλο-
πρέπεια ενός οράματος, ξεκαθα-
ρίστε τι θα βγάλετε, τελικά, από
αυτό. Μήπως πρέπει να κοιτάξε-
τε και προς άλλη κατεύθυνση; 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν σκοπεύετε να «πυροβολήσε-
τε» κάποιον με τα λόγια σας,
φροντίστε οι σφαίρες σας να εί-
ναι… βελούδινες, για να μη νιώ-
σετε άσχημα μετά. Μην ξεχνάτε
τη φυσική σας χάρη. Αφήστε την
οργή στην άκρη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Υπάρχει ιδιαίτερη ένταση μέσα
σας, αλλά αυτή είναι και η αινιγ-
ματική γοητεία σας, η οποία,
όμως, εμποδίζει την οικειότητα.
Η Σελήνη σήμερα φωτίζει την
ψυχή σας και σας ενθαρρύνει να
δείτε… πίσω από την κουρτίνα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πόσο ισορροπημένοι είστε στις
στενότερες σχέσεις σας; Σήμερα
θα χρειαστεί να εξετάσετε τη συ-
νεργασία και τη σύνδεσή σας με
κάποιους οικείους σας. Συχνά
είστε εκτός συναισθηματικού
συγχρονισμού. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Υπό το φως της σημερινής Σελή-
νης, επιδιώξτε την ασφάλεια και
την ευεξία. Κάντε γιόγκα ή μια
μακριά βόλτα έξω. Η απόλαυση
είναι απαραίτητη στη ζωή σας, με
όσα προηγήθηκαν και σας ζόρι-
σαν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ξέρετε ότι η πολλή ρουτίνα μπο-
ρεί να γίνει ένας πραγματικός
δολοφόνος του ρομαντισμού.
Ευτυχώς, η σημερινή Σελήνη
σάς βγάζει λίγο από την πλήξη
σας. Κάποια διασκεδαστική δρα-
στηριότητα θα σας κάνει να νιώ-
σετε καλύτερα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Δεν είναι αυτή κατάλληλη μέρα
για θορυβώδεις παρέες ή δύ-
σκολους ανθρώπους. Να είστε
σε άμεση επαφή με τις προσωπι-
κές σας ανάγκες. Ωστόσο, δεν
υπάρχει πάντα όφελος στην αμ-
φιβολία…

Οι προβλέψεις της ημέραςΗ Σελήνη του Αυγούστου 2021
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Τ
α δύσκολα δεν είναι τώρα με τον καύσωνα.
Τα δύσκολα θα έλθουν μετά. Όταν μελτέ-
μια και άνεμοι επιστρέψουν σε δασικές και

χορτολιβαδικές εκτάσεις, αποξηραμένες από τις
υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων
εβδομάδων. Όταν δέντρα, φρύγανα και ξερό-
κλαδα θα έχουν γίνει το τέλειο προσάναμμα για
τους ασυνείδητους, τους επιπόλαιους, τους
απρόσεκτους ή τους κακοποιούς. Ένα τσιγάρο,
μια μικρή φωτιά, ένας κεραυνός ή βραχυκύκλω-
μα σε καλώδια υψηλής τάσης και η καταστροφή
δεν θα αργήσει. Στο ισχυρό αυτό ενδεχόμενο συ-
νέκλιναν οι δηλώσεις τόσο του αρμόδιου για την
Πολιτική Προστασία υφυπουργού Ν. Χαρδαλιά
όσο και του ακαδημαϊκού Χρ. Ζερεφού. «Δεν μι-
λάμε πια για κλιματική αλλαγή», είπε ο υφυ-
πουργός, «αλλά για κλιματική απειλή».

Παιχνίδι με τις λέξεις; Δεν θα το έλεγα. Εκατόν
δεκαέξι πυρκαγιές μέσα 48 ώρες δεν είναι
απλώς ένα νούμερο. Όπως δεν είναι ξερά νού-
μερα τα σπίτια που κάηκαν, οι τραυματίες, οι
άστεγοι, οι υλικές καταστροφές. Οι περισσότε-
ρες πυρκαγιές που ξέσπασαν αυτές τις μέρες
επεκτάθηκαν σε χωριά και οικισμούς. Και αν με-
γαλύτερες καταστροφές αποφεύχθηκαν, αυτό
οφείλεται στη γιγαντιαία κινητοποίηση των πυ-
ροσβεστικών δυνάμεων και στην έγκαιρη εκκέ-
νωση των οικισμών. Κανείς δεν υποτιμά το ότι
δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Όμως έως πότε
το σύστημα εκκένωσης θα δουλεύει αποτελε-
σματικά; Έως πότε θα είμαστε τόσο τυχεροί; Και,

τέλος, αφού προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή,
μήπως πρέπει να θωρακίσουμε και τη χώρα;

Παρά τις πυρκαγιές που τις τελευταίες δεκαε-
τίες έκαναν στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμ-
ματα ακόμη και δίπλα σε μεγάλα αστικά κέντρα,
παρά τις τραγωδίες όπως το Μάτι, που είναι χρή-
σιμο να θυμόμαστε για να αντλούμε διδάγματα
και όχι για να αναμετρώνται μεταξύ τους τα πολι-
τικά κόμματα και παρά τις αναδιοργανώσεις
υπηρεσιών που εξαγγέλθηκαν από όλες τις κυ-
βερνήσεις μαζί με τις απαραίτητες προμήθειες
μέσων, καταλήγουμε πάντα στα ίδια ερωτήματα.
Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί αρκούν, αντέχουν
για να αντιμετωπίσουν την κλιματική εκτροπή, η
οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε τριάν-
τα χρόνια θα απειλεί με ερημοποίηση μέρος της
χώρας προς νότο και ανατολή; Έχουμε μπολιά-
σει τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα με νέα, τε-
χνολογικά προηγμένα, συστήματα παρατήρησης
και ειδοποίησης; Έχουμε προβλέψει ώστε πόροι
από το Ταμείο Ανάκαμψης να κατευθυνθούν

στην αντιμετώπιση της νέας απειλής; Και το ση-
μαντικότερο, αυτοί που έχουν τις ευθύνες και τις
αρμοδιότητες διαθέτουν τη γνώση και τις ικανό-
τητες ώστε να εκτελέσουν το έργο που τους έχει
ανατεθεί;

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας έδει-
ξε να αμφιβάλει κατά πόσο αποκεντρωμένοι δή-
μοι, δασαρχεία και λοιπές υπηρεσίες μπορούν να
εργαστούν και να συνεργαστούν στην αντιμετώ-
πιση, όχι απλώς μιας καταστροφής, αλλά μιας
διαρκούς κρίσης. Η απουσία αποτελεσματικής
οργάνωσης, η ανεπάρκεια των σύγχρονων μέ-
σων και η υποχρηματοδότηση είναι, σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις, οι μεγάλες πληγές, τα σοβαρά
κενά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, η οποία δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, αλλά,
για να αναφερθούμε μόνο στη γειτονιά μας, ολό-
κληρο τον ευρωπαϊκό Νότο. Τελευταίες αλλά όχι
ήσσονος σημασίας είναι οι πολιτικές σκιαμαχίες
που στήνονται σε σκηνικό καταστροφής. Προχ-
θές μεταξύ της ύφεσης της πυρκαγιάς στην Αι-
γιαλεία και της ανεξέλεγκτης κατάστασης στη
Ρόδο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-
με ένα ακόμη επεισόδιο ανταλλαγής κενού πε-
ριεχομένου λόγων και ανακοινώσεων. Γιατί «κε-
νού»; Το έχουμε πει με αφορμή και την πανδημία:
όταν η καταστροφή δοκιμάζει τις αντοχές της
κοινωνίας, οι πολίτες απαιτούν ομόνοια, συνερ-
γασία, ενημέρωση. Για να αισθανθούν ασφαλείς,
απαιτούν πράξεις, όχι λόγια στον αέρα. Διαφορε-
τικά, ο φόβος γίνεται οργή. Προς όλους.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Αντιμετωπίζοντας πλέον συνθήκες 
όχι κλιματικής αλλαγής αλλά απειλής,
η χώρα χρειάζεται σύγχρονα μέσα 
και αποτελεσματική οργάνωση
ανθρώπων και υπηρεσιών. 
Οι κομματικοί καβγάδες 
προκαλούν μόνο την οργή... 

Από την κλιματική αλλαγή στην απειλή

Αν ήταν η πρώτη φορά, θα λέγαμε ότι
ήταν σύμπτωση. Αλλά πράξη επανα-
λαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση, εί-

ναι λάθος και έγκλημα διαρκείας. Αναφέρο-
μαι στον ελληνικό αθλητισμό και στη συμπερι-
φορά που βιώνουν διαχρονικά αθλητές που
δεν έχουν την τύχη να αγωνίζονται στο ποδό-
σφαιρο ή στο μπάσκετ. Αθλητές που χύνουν
ιδρώτα, δάκρυα και αίμα και η Πολιτεία τούς
θυμάται μόνο όταν ξεχωρίζουν και παίρνουν
κάποιο μετάλλιο. Τι να πρωτοθυμηθώ από όσα
δήλωναν στο παρελθόν αθλητές του στίβου; Τι
είχαν πει για τις συνθήκες προπόνησής τους ο
Λευτέρης Πετρούνιας, η Άννα Κορακάκη,
ακόμη και εσχάτως το «χρυσό παιδί της κω-
πηλασίας», ο Στέφανος Ντούσκος;

Αλήθεια, απορώ με τα κροκοδείλια δάκρυα
που ακολούθησαν τα αληθινά δάκρυα του Θο-
δωρή Ιακωβίδη. Θα έπρεπε κάποιοι, αντί να
βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις, να έχουν
πάει σπίτι τους. Η Ολυμπιάδα του Τόκιο απέ-
δειξε σε πολλά επίπεδα τη γύμνια και την
αδιαφορία μας για ανθρώπους που φορούν το

εθνόσημο και το μόνο που κάνουν είναι να
αγωνίζονται για την Ελλάδα.

Οι καταγγελίες του προπονητή του Τσιτσιπά,
οι συμπεριφορές στην Άννα Κορακάκη και το
ξέσπασμα του Ιακωβίδη είναι απλώς η κορυ-
φή του παγόβουνου. Άπαντες έχουν ευθύνες,
γιατί αφήνουν αυτά τα χρυσά παιδιά μόνα
τους. Διότι λεφτά υπάρχουν χρόνια τώρα, αλ-
λά ποτέ δεν φτάνουν εκεί που πρέπει, με απο-
τέλεσμα αθλητές στην πορεία να χάνονται και
άλλοι να παλεύουν μόνοι τους, έχοντας στο
πλευρό τους μόνο τους δικούς τους, οι οποίοι
τους στηρίζουν τόσο οικονομικά όσο και ψυ-
χικά.

Η άρση βαρών κάποτε ήταν το καμάρι μας
και επειδή δεν το αντέχαμε φέραμε τους
αθλητές στα μέτρα μας. Τους εγκαταλείψαμε
και τους ρίξαμε βορά στα θηρία. Και να μου
επιτρέψει το «χρυσό λιοντάρι» της Χειμάρρας,
ο Πύρρος Δήμας, αλλά έχει και αυτός τις ευ-
θύνες του. Γιατί σώπασε όταν έπρεπε να μιλή-
σει. Γιατί δεν σήκωσε την άρση βαρών στους
ώμους του, όπως είχε σηκώσει μια ολόκληρη
χώρα.

Τα δάκρυα του Ιακωβίδη δεν είναι για να ξε-
πλυθούν οι αμαρτίες κανενός. Ούτε της πολι-
τικής ηγεσίας του ελληνικού αθλητισμού - όχι
μόνο της σημερινής αλλά και των προηγούμε-
νων. Εμείς, κύριοι, θα έπρεπε να κλαίμε για το
χάλι μας και όχι ο Ιακωβίδης, ο Ντούσκος και
τα άλλα τα παιδιά που σε δύσκολες συνθήκες
έδωσαν και δίνουν μάχες για την Ελλάδα.

Ας το έχουν υπόψη τους όσοι τρέξουν πάλι
να φωτογραφηθούν ή να μας πνίξουν με τις
αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Αντί να τουιτάρουν, ας σκεφτούν τις
ευθύνες τους που είναι μεγάλες…

Εμείς έπρεπε να κλαίμε για το χάλι μας και όχι ο Ιακωβίδης

Λεφτά υπάρχουν χρόνια τώρα, 
αλλά ποτέ δεν φτάνουν εκεί που
πρέπει, με αποτέλεσμα αθλητές 
στην πορεία να χάνονται και άλλοι 
να παλεύουν μόνοι τους


