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Τ
ο συζητάμε. Δεν αρκεί. Πρέπει κάτι να κάνουμε.
Όλοι μας! Εδώ και έξι μήνες μετράμε γυναικοκτο-
νίες. Η έβδομη ήρθε χθες στη Λάρισα, όπου

54χρονος άνδρας πυροβόλησε από κοντινή απόσταση
οκτώ φορές σε καίρια σημεία στη θωρακική χώρα τη σύ-
ζυγό του, με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Αν
είναι δυνατόν!

Πολύ πρόσφατα ο ένας πνίγει τη γυναίκα του ενώ κοι-
μάται, κρεμάει τον σκύλο της και σκηνοθετεί ολόκληρη
ληστεία, ο άλλος χτυπάει τη σύντροφό του, τη σέρνει στα
βράχια και την αφήνει να πνιγεί αναίσθητη στη θάλασσα,
ενώ μόλις την Παρασκευή, στη Δάφνη, ένας ακόμη άν-
δρας μαχαιρώνει τη σύζυγό του στον ύπνο της.

Δημοσιογράφοι, σχολιαστές και επιστήμονες μιλούν

για τον τρόπο που αναθρέφονται ειδικά τα αγόρια, τα
οποία αναπτύσσουν υπέρμετρο εγωισμό, χωρίς ενσυ-
ναίσθηση, αλλά και τα κορίτσια που μαθαίνουν να σκύ-
βουν το κεφάλι. Μιλούν για την αύξηση των εγκλημάτων
τούς καλοκαιρινούς μήνες, διότι λόγω των υψηλών θερ-
μοκρασιών μειώνεται η σεροτονίνη και αυξάνεται η τε-
στοστερόνη. Μιλούν ακόμη για ζήλια, ψυχικές διαταρα-
χές αλλά και για «μιμητισμό». Ο καθένας μπορεί να βρί-
σκει και να αναλύει την αιτία θεωρητικά.

Φτάνουν οι θεωρίες. Ήρθε η ώρα των πράξεων. Από
την κοινωνία, από όλους μας. Μην περιμένουμε από την
Πολιτεία με την αυστηροποίηση των ποινών ότι μπορεί
να αποτρέψει αυτά τα εγκλήματα. Οι γυναικοκτονίες εί-
ναι θέμα νοοτροπίας. Αυτήν τη νοοτροπία πρέπει να πο-

λεμήσουμε, να τη διαλύσουμε και να απελευθερώσουμε
τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Να σπάσουμε τις
αλυσίδες τους. Να ανοίξουν τα στόματα. Να ενδιαφερ-
θούμε για τους διπλανούς μας βγαίνοντας από τον ασφα-
λή μικρόκοσμό μας. Η Πολιτεία προσπαθεί να κάνει αυτό
που πρέπει. Να αυστηροποιήσει τους νόμους, να διαπαι-
δαγωγήσει τη νεολαία. Δεν αρκεί, όμως. Όλοι μας πρέ-
πει να συμβάλουμε ώστε να σταματήσει αυτό το φαινό-
μενο, το οποίο τείνει να γίνεται «συνήθεια». Δεν μπορεί
να συνηθίσουμε να ακούμε την είδηση μίας ακόμη γυ-
ναικοκτονίας. Πρέπει να δράσουμε όλοι τώρα, να αλλά-
ξουμε τις νοοτροπίες που οδηγούν σε τέτοια εγκλήματα,
να ξεριζώσουμε την ενδοοικογενειακή βία, πολεμώντας
τη με όποιες δυνάμεις μας, όπου δει.
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Η νοοτροπία που «γεννά» εγκλήματα
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Ο
ι πυρκαγιές που κατακαίνε τα δάση της
Ελλάδας, όπως δυστυχώς και όλου του
πλανήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρα-
σιών και οι γυναικοκτονίες που συμβαί-

νουν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας ίσως και των
ψυχολογικών προβλημάτων που συσσώρευσε η
πανδημία χρησιμοποιούνται από την αξιωματική
αντιπολίτευση ως πρώτη ύλη πολιτικού λόγου και
πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., μεσούντος του θέρους, ωσάν να
μην είχε περάσει για πέντε ολόκληρα χρόνια από τη
διακυβέρνηση της χώρας και στερούμενος παντε-
λώς σαφούς εναλλακτικής πολιτικής πρότασης δια-
κυβέρνησης, επιχειρεί μια πρωτόγνωρη και εν πολ-
λοίς απολιτική καπηλεία πάνω σε ανθρώπινα θύματα
και καμένη γη.

Οι επικοινωνιακοί επιτελείς της Κουμουνδούρου,
μη αποκλείοντας παντελώς το ενδεχόμενο φθινοπω-
ρινής κάλπης και προσδοκώντας σε μια όντως δύσκο-
λη εσωκομματική εκεχειρία λόγω της πολιτικής Βα-
βέλ των πολλών κομματικών τάσεων, βάλλουν εναν-
τίον όλων σε κυβέρνηση και κυβερνώσα παράταξη.

Ξεχάστηκε το Μάτι
Οι υπεύθυνοι των 102 νεκρών από την καταστροφι-

κή πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής πριν από τρία χρόνια
καταγγέλλουν ότι οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα
επιβεβαιώνουν πως «το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη
πιάστηκε και πάλι στον ύπνο». Στην πράξη αποδει-
κνύεται ότι «το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Πυροσβε-
στικής και της Πολιτικής Προστασίας έχει αποτύχει σε
υπερθετικό βαθμό».

Ξέχασαν οι επιτελείς της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ότι στα μαύρα κουφάρια στο Μάτι Αττικής κατοι-
κούσαν άνθρωποι, οικογένειες, οι ζωές των οποίων
άλλαξαν δραματικά μέσα σε δύο ώρες. Άνθρωποι που
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έμειναν για χρόνια στις
κατασκηνώσεις με συσσίτια και αγωνία να ξαναφτιά-
ξουν τα σπίτια τους ώστε να πάρουν πίσω τη ζωή τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός είχε υποσχε-
θεί πρότυπο οικισμό και έφυγε από την πρωθυπουρ-
γία με ανύπαρκτο οικισμό. Παρά ταύτα, ο Αλέξης Τσί-
πρας έβαλε ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη,
χαρακτηρίζοντάς τον «ανέμελο» και «απόντα». «Δεν
είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών. Τουλάχιστον,
όμως, όσοι έχουν ευθύνη ας μην προκαλούν είτε με
δηλώσεις αυτοθαυμασμού είτε με σέλφι από παρα-
λίες», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φωτογραφί-
ζοντας εμμέσως πλην σαφώς τον πρωθυπουργό που
βρισκόταν στα Χανιά το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αντιπολίτευση σε... καμένη γη

Φίλια πυρά από τον Φίλη
στην Κουμουνδούρου

Θέμα «εσωκομματικής συνοχής» και προς τα έξω
«κοινής έκφρασης» προέκυψε εν μέσω θέρους
στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με την αιχμηρή κριτική που
ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Φίλης. Όπως
εκμυστηρεύονται κορυφαία στελέχη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην υπουρ-
γός «δεν χτυπάει απλώς», αλλά «ξαναχτυπά-
ει» και δη κομβικές πολιτικές όπως το εγχείρη-
μα της Προοδευτικής Συμμαχίας. Υπενθυμίζεται
ότι ο κ. Φίλης ανήκει στην ομάδα των «8» (Φίλης,
Βούτσης, Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, Βίτσας, Δρίτσας,
Χριστοδουλοπούλου, Λάμπρου) που διαφοροποιήθηκε στο θέμα των 14 περι-
φερειακών αεροδρομίων της Fraport.

Προχθές με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εποχή» ο κ. Φίλης κρίνει αρ-
νητικά για το κομβικής πολιτικής σημασίας θέμα της Προοδευτικής Συμμα-
χίας, επισημαίνοντας ότι προσχώρησαν στην παράταξη πρόσωπα που «είχαν
ταυτιστεί με τα μνημόνια και τον παλαιοκομματισμό». Παρότι θεωρεί «ανα-
γκαία» τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός σημειώνει ότι αυτή «έγι-
νε με τρόπο που δημιούργησε συγχύσεις».

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η όλη «συνθηματολογία για στροφή προς το Κέν-
τρο από πολλούς πολίτες εκλήφθηκε ως ιδεολογικοπολιτική ταλάντευση του
ΣΥΡΙΖΑ». Ειδικά, όπως συμπληρώνει, «σε μια περίοδο που η κρίση διαμορ-
φώνει δύο αντίπαλα ιδεολογικά και πολιτικά στρατόπεδα, τη Δεξιά και την
Αριστερά».

Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο κατά την οποία η επικοινωνιακή στρατηγική
της Κουμουνδούρου βάλλει ευθέως κατά του «επιτελικού κράτους» της κυ-
βέρνησης («δεν μπορεί να διαχειριστεί καμία κρίση, αλλά αντίθετα έχει οδη-
γήσει στην πλήρη αποδιοργάνωση ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό»), ο
πρώην υπουργός Παιδείας έρχεται να διαψεύσει την κομβική αυτή πολιτική,
υποστηρίζοντας ότι η δεξιά πολιτική είναι «ανακαινισμένη υπό τον κ. Μητσο-
τάκη και το επιτελείο του», τον οποίο, όπως αναφέρει, «κακώς υποτίμησε η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει σε κομματικά οφέλη από τις φωτιές και τον καύσωνα μέχρι τις γυναικοκτονίες

Αντιπερισπασμός
με Συρεγγέλα
Με αφορμή τη δολοφονία γυναίκας
από τον σύζυγό της στη Λάρισα -την
έβδομη τους τελευταίους επτά μήνες-
και τη δήλωση της υφυπουργού Εργα-
σίας Μαρίας Συρεγγέλα πως «δεν
έχουν αυξηθεί στη χώρα μας τα εγ-
κλήματα με έμφυλη διάσταση», ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π.Σ. αντέδρασε έντονα.
Η Κουμουνδούρου εγκαλεί τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν αποδοκί-
μασε τις δηλώσεις της υφυπουργού
Εργασίας, η οποία «αντί να πάρει θε-
σμικές πρωτοβουλίες, είπε ότι η
έξαρση αφορά μόνο σε καταγγελίες
και ότι δεν έγινε και τίποτα, γιατί στο
Μεξικό οι γυναικοκτονίες είναι πε-
ρισσότερες».
Με δηλώσεις της στον ραδιοφωνικό
σταθμό Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, η
βουλευτής και αναπλ. τομεάρχης Δι-
καιοσύνης, αρμόδια για θέματα Ισότη-
τας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη Αγαθοπούλου, σχο-
λιάζοντας τις δηλώσεις της υφυπουρ-
γού Εργασίας έκανε λόγο για προσπά-
θεια υποβάθμισης της σοβαρότητας
των δολοφονιών γυναικών στη χώρα.
«Ακούσαμε εμβρόντητοι την κυρία
Συρεγγέλα να τα λέει αυτά. Ξεπέρασε
κάθε όριο χυδαιότητας», τόνισε η Ει-
ρήνη Αγαθοπούλου.

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Κόλαση φωτιάς στη Βαρυμπόμπη
Υ

περάνθρωπες προσπάθει-
ες καταβάλλουν οι δυνά-
μεις της Πυροσβεστικής,
προκειμένου να ελέγξουν

τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις
13.00 την Τρίτη στην Άνω Βαρυμπόμ-
πη, κοντά στα βασιλικά κτήματα Τα-
τοΐου, με την πύρινη λαίλαπα να καίει
μεγάλες εκτάσεις πρασίνου και σπί-
τια, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής να εγ-
καταλείψουν τις εστίες τους. 
Από νωρίς το μεσημέρι, αστυνομι-

κοί και στελέχη της Πολιτικής Προ-
στασίας και των δήμων γυρνούσαν
πόρτα - πόρτα και καλούσαν τον κό-
σμο να φύγει από τα σπίτια και τα κα-
ταστήματά του, καθώς η φωτιά έκαι-
γε τα πάντα στο διάβα της. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι λίγο μετά τις 17.00
οι φλόγες έφτασαν ακόμη και μέσα
στην πλατεία της Βαρυμπόμπης -
καίγοντας και σπίτια!-, ενώ στην ευ-
ρύτερη περιοχή ακούγονταν κατά
διαστήματα εκρήξεις (σ.σ.: πιθανό-
τατα από μετασχηματιστές της ΔΕΗ).
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκκενώθη-
καν οι οικισμοί Μορτερό, Αδάμες,
Φασιδέρη, καθώς επίσης Βαρυμ-
πόμπη και Θρακομακεδόνες, ενώ τέ-
θηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα
ασφαλείας στην Αεροπορική Βάση
της Δεκέλειας, αφού οι φλόγες πλη-
σίαζαν επικίνδυνα. Από τα πρώτα λε-
πτά που ξέσπασε η πυρκαγιά εκκε-
νώθηκε προληπτικά και η κατασκή-
νωση «Χαρούμενο Χωριό», η οποία
βρίσκεται κάτω από την πλατεία της
Βαρυμπόμπης και φιλοξενούσε πε-
ρίπου 80 παιδιά.

Μέχρι να πέσει το σκοτάδι, συνε-
χείς ρίψεις νερού πραγματοποιού-
σαν τα εναέρια μέσα (5 ελικόπτερα
και 5 αεροπλάνα, ανάμεσα τους και
το Beriev Be-200), τα οποία με το
πρώτο φως της ημέρας θα πέσουν
ξανά στη μάχη. Στο πύρινο μέτωπο
βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της
νύχτας περισσότεροι από 350 πυρο-
σβέστες, με 10 πεζοπόρα τμήματα,
70 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, δυνάμεις της
Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές,
υδροφόρες και μηχανήματα έργου
από τους ΟΤΑ, με πρώτο στόχο να εί-
ναι αυτός της οριοθέτησης της πυρ-

Ολονύχτια μάχη 
με τις φλόγες - 
Χιλιάδες 
εγκατέλειψαν 
τα σπίτια τους

Σε συναγερμό το Μαξίμου
Εκτάκτως στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής στο Χα-
λάνδρι βρέθηκε χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
προκειμένου να ενημερωθεί από την ηγεσία του Π.Σ. και τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά για την εξέ-
λιξη του τρομακτικού πύρινου μετώπου στη Βαρυμπόμπη. 
Ο πρωθυπουργός τροποποίησε το πρόγραμμά του και αναχώ-
ρησε μετά τις 18.00 από το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να
έχει ίδια εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στις Αδάμες και
στη Βαρυμπόμπη, αλλά και για άλλα πύρινα μέτωπα, όπως αυτά
στην Εύβοια, τη Μεσσηνία και την Κω. 
«Όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι δυνάμεις έχουν ριχτεί στη μάχη,
στα πολλαπλά μέτωπα», έλεγαν χθες το απόγευμα από το Μαξί-
μου, περιγράφοντας την εικόνα της καθολικής κινητοποίησης
όλων των δυνάμεων. 
Αμέσως μετά την παρουσία του στο Συντονιστικό, όπου δεν έκα-
νε δηλώσεις, ο πρωθυπουργός επέστρεψε στο Μαξίμου, όπου
και παρέμεινε μέχρι αργά το βράδυ, όντας σε ανοιχτή γραμμή
με την Πολιτική Προστασία και την ηγεσία του Πυροσβεστικού
Σώματος. «Αυτές τις δύσκολες ώρες προτεραιότητα είναι η
προστασία της ανθρώπινης ζωής», έλεγαν από την κυβέρνηση. 

Γ. Ευγενίδης
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καγιάς! Μέχρι αργά το βράδυ της Τρί-
της είχε ενεργοποιηθεί τέσσερις
φορές το Σύστημα Έγκαιρης Προει-
δοποίησης «112», ζητώντας αρχικά
από τους κατοίκους να εφαρμόσουν
μέτρα προστασίας και στη συνέχεια
να εκκενώσουν περιοχές (Βαρυμ-
πόμπη και Θρακομακεδόνες προς
Αχαρνές). Από τους Ιππικούς Ομί-
λους της περιοχής απομακρύνθηκαν
με ειδικά οχήματα τα άλογα.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον
ΑΔΜΗΕ, λόγω της εξέλιξης της
πυρκαγιάς στην περιοχή της Βα-
ρυμπόμπης, έχουν τεθεί εκτός
λειτουργίας σημαντικά κυκλώμα-
τα του Συστήματος Μεταφοράς -
δηλαδή το διπλό 400 kV, μεταξύ
ΚΥΤ  Αγίου Στέφανου και ΚΥΤ
Αχαρνών και το κύκλωμα 150 kV
Άγιος Στέφανος - Χαλκηδόνα -
Ολυμπιακό Χωριό. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η τροφοδοσία της

Ανατολικής Αττικής να τίθεται σε
κίνδυνο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά

τις 13.00, αρχικώς σε δασική έκταση
κοντά στα βασιλικά κτήματα Τατοΐου,
και απλώθηκε σε τρεις μεγάλες
εστίες. Η μία είναι στην Άνω Βαρυμ-
πόμπη, η άλλη πλησίον ιππικών ομί-
λων της περιοχής και η τρίτη πολύ
κοντά στον οικισμό Αδάμες, δίπλα
στην Εθνική Οδό, η οποία ανά δια-
στήματα άνοιγε και έκλεινε από τις
αστυνομικές δυνάμεις. Το πύρινο
μέτωπο απλώθηκε τάχιστα, καθώς
υπήρχε πάρα πολλή καύσιμη ύλη,
ενώ στην περιοχή έπνεαν κατά δια-
στήματα ισχυροί άνεμοι, με τον αντι-
περιφερειάρχη Αττικής Βασίλη
Κόκκαλη να δηλώνει ότι «πρόκειται
για ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, με πάρα
πολλά μέτωπα». Κάτοικοι της περιο-
χής, που μέχρι την τελευταία στιγμή
έμεναν στα σπίτια τους, επιχειρού-

σαν με λάστιχα και μάνικες να βρέ-
ξουν τα δέντρα, την ίδια ώρα που οι
αστυνομικοί τούς καλούσαν να απο-
μακρυνθούν. 
Στο Συντονιστικό Κέντρο του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι
μετέβη και ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, προκειμένου να
ενημερωθεί για την εξέλιξη της φω-
τιάς, ενώ επιτόπου βρίσκονταν ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός
του Π.Σ. αντιστράτηγος Στέφανος
Κολοκούρης καθώς επίσης και ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης.   Τέλος, αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι για σήμερα Τετάρτη (4/8)
ο χάρτης επικινδυνότητας που εκδί-
δει η Πολιτική Προστασία είναι στο
«4» για το σύνολο σχεδόν της χώρας,
ενώ για τα νησιά της Περιφερειακής
Ενότητας Ρόδου ο βαθμός επικινδυ-
νότητας είναι στο «5». 

«Πνίγηκε» η Αττική 
από τους καπνούς 

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυρο-
σβέστες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την
πύρινη λαίλαπα στη Βαρυμπόμπη. Την ίδια στιγμή, οι
καπνοί από την τεράστια και επικίνδυνη πυρκαγιά
«έπνιξαν» το Λεκανοπέδιο. Όταν χθες το μεσημέρι η
φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο των δυνάμεων που
επιχειρούσαν και μπήκε στον αστικό ιστό σε Βαρυμ-
πόμπη και Αδάμες, άρχισαν να ακούγονται δεκάδες
εκρήξεις, τις οποίες ακολουθούσε μαύρος καπνός.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι άρχισαν να καίγονται
βιομηχανικά υλικά ή παράγωγα πετρελαίου, όπως το
πλαστικό.

Στο μεταξύ, επιχείρηση απομάκρυνσης των άλο-
γων που βρίσκονταν σε ιππικούς ομίλους της Βα-
ρυμπόμπης βρισκόταν χθες το απόγευμα σε εξέλιξη.
Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέλιος Σταυρουλάκης,
του Αθλητικού Κέντρου Ιππασίας Βαρυμπόμπης,
που συστεγάζεται με τον ιππικό όμιλο Mega Sport,
όλα τα άλογα της περιοχής που έχει πρόβλημα λόγω
της πυρκαγιάς συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο και
απομακρύνθηκαν με φορτηγά, με προορισμό το Ιπ-
πικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με
τη μαρτυρία του, μερικά από τα άλογα που έχουν δια-
σωθεί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι
αστυνομικοί και πυροσβέστες έσωσαν σκύλο. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο σκύλος βρισκόταν σε αυλή
σπιτιού στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, το οποίο εί-
χαν περικυκλώσει οι φλόγες. Για καλή τύχη του σκύ-
λου, αστυνομικοί που έκαναν ελέγχους, προκειμέ-
νου να ενημερώσουν τους κατοίκους ότι θα πρέπει
να εκκενώσουν την περιοχή, εντόπισαν τον σκύλο, ο
οποίος ήταν έντρομος. Ο σκύλος απομακρύνθηκε
από τη φωτιά και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο,
με τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
να τον φροντίζουν, δίνοντάς του νερό.

Σε πύρινο κλοιό και 
το Βασιλίτσι Μεσσηνίας

Για δεύτερο 24ωρο, λόγω των συνεχών αναζω-
πυρώσεων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν
μάχη και στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, με την πυρκα-
γιά να καίει μεγάλες δασικές εκτάσεις και κάποιες
αγροικίες. Στο πλαίσιο αυτό, διατάχθηκε προλη-
πτική εκκένωση στο χωριό Λιβαδάκια, στα Βασιλί-
τσι και στον Άγιο Γεώργιο (σ.σ.: εστάλη μήνυμα
από το «112»), ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν και
από το χωριό Βλαχόπουλο, όπου νωρίς το απόγευ-
μα της Τρίτης ξέσπασε νέο πύρινο μέτωπο, το
οποίο κινήθηκε προς το όρος Μαγκλαβά. Σε δη-
λώσεις τους, ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος
Πύλου - Νέστορος, και ο Νίκος Τομαροπανάγος,
πρόεδρος του Βασιλιτσίου, ανέφεραν η φωτιά που
ξέσπασε τη Δευτέρα οφείλεται σε εμπρησμό. 



Τ
α μέτρα ανακούφισης των πλη-
γέντων από τις πρόσφατες φωτιές
στην Αχαΐα ανακοίνωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών

Στέλιος Πέτσας, ως επικεφαλής κυβερνη-
τικού κλιμακίου, μετά το τέλος της σύσκε-
ψης που έγινε στην Πάτρα. Όπως είπε ο
Στέλιος Πέτσας, «το κυβερνητικό κλιμάκιο
βρίσκεται στην Αχαΐα κατόπιν συνεννόη-
σης και εντολής του πρωθυπουργού προ-
κειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειες
που χρειάζεται να γίνουν για την ανακούφι-
ση των πληγέντων, είτε είναι νοικοκυριά εί-
τε επιχειρήσεις είτε αγρότες. Όσον αφορά
στο υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία
με τους δήμους και την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας προχωρούμε στην καταγρα-
φή των αναγκών κοινωνικής προστασίας.
Αυτές περιλαμβάνουν τη χορήγηση από
600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες διαβίω-

σης μέχρι 6.000 ευρώ για την αποκατάστα-
ση οικοσκευής των πληγέντων και ακο-
λούθως θα γίνουν οι καταγραφές από τα
συνεργεία για τα θέματα της στεγαστικής
συνδρομής».

Σε αυτό το σημείο, ο Στέλιος Πέτσας
επεσήμανε ότι «θέλω να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ από καρδιάς σε όσους επιχεί-
ρησαν στο πεδίο των πυρκαγιών και βοή-
θησαν ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές
και να προστατευτούν οι περιουσίες των
πολιτών». Απαντώντας σε ερώτηση δημο-
σιογράφου για το πόσο γρήγορα θα κινη-
θούν οι διαδικασίες σχετικά την αποκατά-
σταση των πληγέντων, ο Στέλιος Πέτσας
είπε ότι θα ξεκινήσουν άμεσα: «Σε συνεν-
νόηση που είχαμε με τους δημάρχους
έχουν ήδη ξεκινήσει τα συνεργεία των
τριμελών επιτροπών που προβλέπεται να
καταγραφούν τις ζημιές».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «για τον καλύ-
τερο συντονισμό όσον αφορά στα θέματα
των απαλλαγών από ΕΝΦΙΑ ζητήθηκε να
καταγράφονται μαζί με τις κατοικίες και
τα στοιχεία των ανθρώπων που δηλώνουν
τις ζημιές τους, ώστε να ληφθεί αυτό υπό-
ψη από το υπουργείο Οικονομικών πριν
από την αποστολή των ειδοποιητηρίων για
τον ΕΝΦΙΑ, αν αυτό καταστεί δυνατό».

«Άρα», συνέχισε, «θα έχουμε έναν συν-
τονισμό με τους δήμους και την περιφέ-
ρεια ώστε, αν προλάβουμε, πριν από την
έκδοση των ειδοποιητηρίων για τον ΕΝ-
ΦΙΑ αυτά να μην αποσταλούν ή, αν απο-
σταλούν, να γίνει η πρόβλεψη προκειμέ-
νου να μην καταβληθεί ο αναλογούν ΕΝ-
ΦΙΑ για εκεί που υπάρχει ζημιά».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά
με την ενίσχυση των δομών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο Στέλιος Πέτσας ανέφε-

ρε ότι «όποιος έχει δει την προσπάθεια
που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στο
κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, από
τη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της,
θα καταλάβει ότι δίνουμε πολύ μεγάλη
έμφαση στην πολιτική προστασία».
«Πράγματα που δεν έγιναν για δεκαετίες
γίνονται τώρα», κατέληξε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών.

Ο Στέλιος Πέτσας, από την
Πάτρα, ανακοίνωσε μέτρα
ανακούφισης των πληγέντων
από τις πρόσφατες φωτιές
στην Αχαΐα

Αποζημιώσεις
από 6600 έως
6.000 € στους
πυρόπληκτους
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Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωράει στη
δημοπράτηση πέντε σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής
θωράκισης. Ειδικότερα, η δημοπράτηση αφορά σε δύο έργα
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένα στην Αττική,
ένα στον Νομό Κορινθίας και ένα έργο άρδευσης στον Νομό
Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 193 εκατ. ευρώ. Αυ-
τό ανακοίνωσε ο γ.γ. Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, κάνο-
ντας λόγο για «στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση
της αντιπλημμυρικής προστασίας κυρίως των πυκνοκατοι-
κημένων περιοχών, καθώς και για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών». Πρόκειται για νέα έργα με ξεκά-
θαρο φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο που θα συμβάλουν στην
αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής αλλά
και θα αποτρέψουν την παράνομη και άναρχη άρδευση, προ-
ωθώντας την οργανωμένη, βιώσιμη και αποτελεσματική
αγροτική παραγωγή.

Στην Αττική
Το έργο «Διευθέτηση Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» έχει

προϋπολογισμό 86 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από

την ΕΤΕπ, τη CEB και το ΕΣΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η
διευθέτηση του ρέματος της Ραφήνας με σκοπό τη διαχείρι-
ση των πλημμυρικών απορροών και τη διασφάλιση της αντι-
πλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων αστικών, πε-
ριαστικών και αγροτικών περιοχών. Τα προτεινόμενα έργα
διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας αφορούν μήκος 15 χλμ.,
από την εκβολή του έως τη Λ. Σπάτων, και των συμβαλλόντων
σε αυτό ρεμάτων Καλλιτεχνούπολης, Βαλανάρη, Παλαιού
Μύλου και Αγίας Παρασκευής.

Στη Θεσσαλονίκη
Το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο «Αποχέτευση Ομβρίων

στην Περιοχή της Λαχαναγοράς του Ν. Θεσσαλονίκης» έχει
προϋπολογισμό 31 εκατ. ευρώ. Σκοπός του συγκεκριμένου
έργου είναι η αποχέτευση ομβρίων υδάτων της ευρύτερης πε-
ριοχής της Λαχαναγοράς (Δενδροπόταμος, Τάφρος Διαβατών,
Στρατόπεδο Γκόνου, Οικισμός Καλοχωρίου) για την αποτελε-
σματικότερη και καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία της.

Το δεύτερο αντιπλημμυρικό έργο «Έργα Ομβρίων Καλα-
μαριάς - Β’ Φάση» στην Καλαμαριά έχει προϋπολογισμό 10,5

εκατ. ευρώ. Σκοπός αυτού του έργου είναι η διόδευση των
ομβρίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής της οδού Πόντου
έως την Περιφερειακή Τάφρο του Δήμου Καλαμαριάς με τε-
λικό αποδέκτη τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Στον Νομό Κορινθίας
Το έργο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ευρύτερης

Περιοχής Λουτρακίου» έχει προϋπολογισμό 20,7 εκατ. ευ-
ρώ. Το έργο περιλαμβάνει τη διευθέτηση των ρεμάτων Κα-
τουνίστρα, Πράθι και Καρέλη στον Νομό Κορινθίας και κά-
ποιες πρόσθετες εργασίες εντός αυτών για την αντιμετώπιση
των πλημμυρικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.

Στον Νομό Φλώρινας
Δημοπρατείται το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Τριανταφυλ-

λιάς» με προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο
έργο αφορά σε έργα προσαγωγής και στα απαραίτητα αρ-
δευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα για την εξυπηρέτηση
περίπου 18.000 στρεμμάτων έκτασης των αγροκτημάτων εν-
τός της αρδευτικής περιμέτρου.

Δημοπράτηση πέντε αντιπλημμυρικών έργων συνολικού ύψους 193 εκατ. ευρώ



Α
λήθεια, τι έχει απογίνει εκείνο το πάλαι πο-
τέ ισχυρό και με το δίκιο του πολυδιαφημι-
σμένο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και

Όπλων του ΣΔΟΕ, που έχει συνδέσει το όνομά του
με τόνους κατασχεμένης κοκαΐνης, δεκάδες κα-
ταδρομικές επιχειρήσεις και μεγάλες υποθέσεις,
συλλήψεις και πάμπολλες ιστορίες πολέμου με τα
διεθνή -και όχι μόνο- καρτέλ;
Οι κακές γλώσσες λένε ότι δύο είναι οι βασικές αι-
τίες της «εξαφάνισής» του. Από τη μία πλευρά, η
υποβάθμιση που υπέστη από την ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όταν βάσει τότε πολιτικών αποφάσεων η συγ-
κεκριμένη υπηρεσία αποδεκατίστηκε για λόγους
που δεν έγιναν ευρέως γνωστοί. Από την άλλη, τα
εναπομείναντα στελέχη -όπως αναφέρουν οι διά-
φορες πληροφορίες- δεν έχουν αποδειχτεί απο-
τελεσματικά.
Επί της ουσίας, όπως αναφέρουν οι πηγές μας, οι
επιδόσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο πε-
δίο της δίωξης ναρκωτικών είναι μηδαμινές,
έχοντας παραχωρήσει τον πρώτο λόγο στη Δίωξη
Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, χωρίς να
έχει την ανάλογη ειδική συμμετοχή σε ευαίσθη-
τους τομείς ερευνών στους οποίους έχει εξειδί-
κευση, όπως είναι η διακίνηση ύποπτων κοντέι-
νερ στο λιμάνι του Πειραιά από παραδοσιακά ύπο-
πτες χώρες. Πιθανώς η υπολειτουργία του να σχε-
τίζεται με συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες.
Αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα καρτέλ της
κόκας και οι παγκόσμιες διαδρομές τους δεν είναι
σειρά του Netflix. Είναι πραγματική… πραγματι-
κότητα.

«Ηλεκτρικό» υπουργείο
Έπειτα από μερικούς μήνες στην καρέκλα
του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο Κωστής Χατζηδάκης άρχισε να
αισθάνεται… υπουργός ΔΕΗ, μιας και είχε
να ασχοληθεί κυρίως με τη διάσωση και τη
μετεξέλιξη της επιχείρησης αλλά και με το
project της απολιγνιτοποίησης. Μπούχτισε
και ο άνθρωπος κάποια στιγμή και έλεγε ότι
δεν ασχολείται μόνο με τη ΔΕΗ. Τώρα το
άγχος πέρασε στον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος
καλείται να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο
καύσωνα σε ένταση και διάρκεια από το
1987. Για αυτό και τις προηγούμενες μέρες
έτρεξαν πάνω από 45 σενάρια
προσομοίωσης για να τεσταριστούν όλα τα
ενδεχόμενα και, βεβαίως, η αντίδραση του
συστήματος. Η εκτίμηση στη Μεσογείων,
πάντως, είναι ότι, εφόσον το σύστημα
αντέξει έως τα μέσα της εβδομάδας, έστω
και με πίεση, το στοίχημα θα κερδηθεί.

Θαυμαστής!

Αν κάτι σε κάνει να θαυμάζεις ακόμη
περισσότερο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,
εκτός από τις τρομερές αθλητικές του
ικανότητες, είναι και η εσωτερική του
συγκρότηση. Ο πρωταθλητής του NBA
βρέθηκε χθες στην παλιά του γειτονιά, στα
Σεπόλια, μαζί με τον τίτλο του αμερικανικού
πρωταθλήματος και έκανε… χαμό.
Μαθαίνω, δε, ότι τον παρακολουθεί με πολύ
ενδιαφέρον και ο πρωθυπουργός. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φροντίσει να
επικοινωνήσει μαζί του για να τον συγχαρεί
μόλις κέρδισε το πρωτάθλημα με τους
Μπακς, με τον κ. Μητσοτάκη να
παρακολουθεί το φινάλε του Game 6 με
τους Φίνιξ Σανς, μιας και ξυπνάει ούτως ή
άλλως πολύ νωρίς.
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Η «εξαφανισμένη»
Δίωξη Ναρκωτικών
του ΣΔΟΕ

Συντονιστικό κέντρο…
συντάξεων

Ποιος να μας το έλεγε ότι κάποτε θα
χρειαζόμασταν και συντονιστικό κέντρο, ένα
ειδικό στρατηγείο πρακτικά, προκειμένου να
απονεμηθούν οι εκκρεμείς συντάξεις που
αποτελούν και τον μεγαλύτερο βραχνά του ΕΦΚΑ.
Αυτό το στρατηγείο, λοιπόν, επισκέφτηκε χθες ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης μαζί με
τον υφυπουργό του Πανό Τσακλόγλου, τον
διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και τον
project manager της απονομής των συντάξεων
Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Το στρατηγείο στεγάζεται
στο «Πράσινο Κτίριο» της οδού Μεσογείων, ενώ
οι άνθρωποι εκεί ασχολούνται και με την έκδοση
διαδοχικών συντάξεων. Ήδη βγήκαν πάνω από
1.000 διαδοχικές, ενώ στόχος είναι το φθινόπωρο
να αποδίδονται 3.200 συντάξεις τον μήνα και έως
το τέλος του έτους, όταν το επιχειρησιακό κέντρο
θα είναι σε πλήρη λειτουργία, 6.800 συντάξεις
μηνιαίως. Αντίστοιχη δομή θα δημιουργηθεί από
το φθινόπωρο και στη Θεσσαλονίκη.

Τα γενέθλια του «Μπάρμπι»

Μπορεί η διαδρομή ενός πολιτικού να είναι
σπουδαία, όμως στο τέλος η σπουδαιότερη
περιουσία που απομένει είναι η οικογένεια.
Κάπως έτσι, νομίζω, το βλέπει και ο Ιωάννης
Βαρβιτσιώτης, ο οποίος χθες έκλεισε τα 88 του
χρόνια και τα γιόρτασε παρέα με τα παιδιά του,
τον Μιλτιάδη, την Ελένη, τον Θωμά και τον
Κωνσταντίνο, κάνοντας μαζί ολιγοήμερες
διακοπές. Το ιστορικό στέλεχος της Ν.Δ. και
πρώην υπουργός παραμένει απολύτως διαυγής
και παρακολουθεί σταθερά τα πολιτικά
τεκταινόμενα, ενώ, βεβαίως, ασχολείται και με τα
προσφιλή του ιστορικά θέματα. Από τη στήλη
θερμές ευχές να τα εκατοστίσει!

Χ
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Ελληνοκυπριακό lunch
Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση κατέγραψα
χθες το μεσημέρι, όταν η Αθήνα κυριολεκτικά
καιγόταν. Έτσι, στο κεντρικό εστιατόριο «Ath-
enee» η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη συνέτρωγε με τον γραμματέα Διε-
θνών Σχέσεων και βουλευτή της Ν.Δ. Τάσο
Χατζηβασιλείου και τον παρουσιαστή του
ΣΚΑΪ και του Alpha Κύπρου Τάσο Τρύφωνος,
ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα γυρί-
σματα του νέου κύκλου του «Αδύναμου κρί-
κου». Μάλιστα, λόγω της πυρκαγιάς στη Βα-
ρυμπόμπη υπήρχαν και πτώσεις τάσης στο
εστιατόριο, κάνοντας τα πράγματα ομολογου-
μένως πιο δύσκολα, με δεδομένο ότι η θερ-
μοκρασία είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Ο
δε Τάσος Χατζηβασιλείου προχθές είχε φάει
σε άλλο εστιατόριο του Κολωνακίου με τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού της Κύπρου Νίκο Τορναρί-
τη, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα.
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 του
Κωνσταντίνου
Μαραβέγια 

Βουλευτής 
Μαγνησίας 
της Ν.Δ., γιατρός -
χειρουργός

Η
εμπειρία της κρίσης που προκάλεσε ο κορο-
νοϊός έφερε τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τη συλλο-

γική, δηλαδή, προσπάθεια των κρατών-μελών της
Ε.Ε. να ενισχύσουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες
τους έτσι ώστε όχι μόνο να ξεπεράσουν το σοκ της
τρέχουσας κρίσης, αλλά να αποκτήσουν εργαλεία
αντιμετώπισης οποιουδήποτε τέτοιου κινδύνου στο
μέλλον. 

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας που ενέκρινε μετ’ επαίνων η Ε.E ανοίγει νέους
ορίζοντες για τον μετασχηματισμό της εθνικής οικο-
νομίας μας μέχρι το 2026. Ταυτόχρονα, λόγω του εμ-
προσθοβαρούς χαρακτήρα του, το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, όπως έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, προσφέρει
τη δυνατότητα άμεσης στήριξης και του κοινωνικού
κράτους στη χώρα μας. Η κοινοτική στόχευση για
γρήγορη υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανά-
καμψης, με την προκαταβολή στην Ελλάδα άνω των
4 δισ. ευρώ, μας επιτρέπει να κάνουμε άλματα προς
τα εμπρός, λαμβάνοντας σε βάθος πενταετίας συνο-
λικά πάνω από 30 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. Συγκεκρι-
μένα, ξεκινάμε με 30,5 δισ. ευρωπαϊκών πόρων, στα
οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προστεθούν άλλα
25 δισ. ιδιωτικών επενδύσεων. Άρα, συνολικά σχε-
δόν 56 δισ. ευρώ μπαίνουν στην ελληνική οικονομία
για να την αναζωογονήσουν με ένα σχέδιο άμεσης
εφαρμογής. 

Πρόκειται για έναν πολύ καλά μελετημένο οδικό
χάρτη 170 συγκεκριμένων έργων επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων, βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες:

� Την ψηφιακή μετάβαση για το κράτος, τις επιχει-
ρήσεις και τους πολίτες. 
� Την πράσινη οικονομία και την προστασία από την
κλιματική αλλαγή.
� Την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής με αιχμή την υγεία και την παιδεία.
� Την ενίσχυση της παραγωγικής και επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας.

Το σχέδιο αυτό καλύπτει με δράσεις όλη την Ελλά-
δα, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει επιπλέον
200.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας κατά
7 μονάδες το εθνικό μας προϊόν εντός της επόμενης
εξαετίας.

Ο νόμος που μόλις ψήφισε η Βουλή έρχεται να
επιβεβαιώσει τη δέσμευση της κυβέρνησης να
«τρέξει» με πολύ γοργούς ρυθμούς το χρηματοδοτι-

κό αυτό πρόγραμμα. Στόχος της Ν.Δ. είναι τα έργα
του Ταμείου Ανάκαμψης να πολλαπλασιαστούν άμε-
σα, καθώς το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει με πε-
τυχημένες δράσεις, όπως είναι η «Ψηφιακή Μέρι-
μνα» για μαθητές και φοιτητές, η οποία, μάλιστα,
μπαίνει τώρα στον 3ο κύκλο της.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι παραπάνω χρημα-
τοδοτήσεις έρχονται να προστεθούν στο εθνικό
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
και σε αυτές του ΕΣΠΑ για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2021 - 2027. Πρόκειται για χρήματα που θα
αρχίσουν και αυτά πολύ σύντομα να εισρέουν στην
πατρίδα μας ως αποτέλεσμα της επιτυχούς δια-
πραγμάτευσης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με την Ε.Ε. Η Ν.Δ. εξασφάλισε συνολικά
πάνω από 70 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους
για την πατρίδα μας, αφού συμφωνήθηκαν και πρό-
σθετες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ύψους άνω
των 40 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία. Έτσι θα
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους όχι
μόνον του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του νέου
ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με τα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης, αλιείας και ευρωπαϊκών ενισχύσεων
της πρωτογενούς παραγωγής μας. 

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά. Μπαίνει σε μια νέα
εποχή ανάκαμψης, έχοντας πλέον όλα τα μέσα για
να μετατραπεί σε μια χώρα-πρότυπο ανθεκτικότη-
τας και ανάπτυξης. Να κάνει, δηλαδή, ακριβώς αυτά
που ζήτησαν οι πολίτες από τη Ν.Δ. πριν από δύο
χρόνια και για τα οποία εργάζεται η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη.

O
πως δυστυχώς συμβαίνει τις περισσότερες
φορές, ένα κατεξοχήν κοινωνικό θέμα όπως
οι γυναικοκτονίες (που κακώς λέγονται έτσι,

γιατί ο φορτισμένος όρος είναι ανθρωποκτονίες) κιν-
δυνεύει να (ξανα)γίνει αντικείμενο κομματικής αντι-
παράθεσης, δηλαδή να ξαναμπεί στην προκρούστεια
κλίνη των κομματικών διαγκωνισμών και, φυσικά, το
πραγματικό πρόβλημα να αποκρυβεί για χάρη των
κομματικών σκοπιμοτήτων.

Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι κομματικό. Δομές
υποστήριξης υπάρχουν, νέα εργαλεία είναι στη διά-
θεση όσων γυναικών -ή γειτόνων- θέλουν να τα χρη-
σιμοποιήσουν για να προστατεύσουν εαυτούς και αλ-
λήλους από την άλογη βία. Επίσης, το πρόβλημα δεν
είναι οικονομικό. Ο μύθος που λέει ότι ο φτωχός που
δεν έχει στον ήλιο μοίρα χτυπάει ή σκοτώνει τη γυ-
ναίκα του είναι προ πολλού ξεπερασμένος. Πλούσιες
χώρες όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ κ.λπ. έχουν πολύ υψη-
λά ποσοστά γυναικοκτονιών. Το πρόβλημα είναι κα-
τεξοχήν κοινωνικό. Και τι σημαίνει αυτό;

Αν βλέπεις τη γυναίκα (σου) ως κατώτερο πλάσμα,

τότε αργά ή γρήγορα θα σηκώσεις χέρι. Αν την αντιμε-
τωπίζεις ως «πράγμα», έτσι θα της φέρεσαι, όπως
φέρεσαι στο τασάκι του καθιστικού. Και ας μη γελιό-
μαστε. Τις περισσότερες, τις συντριπτικά περισσότε-
ρες φορές αυτό το κοινωνικό πρότυπο οι δολοφόνοι
γυναικών το έχουν αποτυπώσει μέσα τους από την
πατρική τους οικογένεια. Αν στην πιο τρυφερή σου
ηλικία, όταν μαθαίνεις τον κόσμο, όταν κοινωνικοποι-
είσαι, αντί για αγάπη γύρω σου εισπράττεις βία, αντί
για χάδια αποθηκεύεις ξύλο, αντί για γλυκόλογα γίνε-
σαι ο υποδοχέας των ύβρεων και των προσβολών, τό-
τε αυτά έχεις, αυτά θα διαθέσεις όταν πάρεις τη θέση
του βασανιστή.  Συγγενής παθογένεια είναι και η επι-
πολαιότητα με την οποία πολλοί νέοι (στις μέρες μας
αλλά και παλαιότερα) αντιμετωπίζουν τον γάμο ή, γε-
νικότερα, την οικογενειακή συμβίωση. Σε πολλές
σχέσεις νέων παιδιών προκύπτει μια ξαφνική εγκυ-
μοσύνη που έχει κατάληξη είτε την άμβλωση είτε τη
συμβατική δημιουργία οικογένειας, χωρίς το ζευγάρι
να έχει αποφασίσει συνειδητά να ενώσει τη ζωή του.
Οι γυναικοκτονίες δεν προκύπτουν ξαφνικά, είναι η

κατάληξη μιας δυστυχίας που επωάζεται επί πολύ
καιρό. Εκεί πρέπει να πέσει φως, όχι μόνο στο επι-
φαινόμενο. Και ενώ ο άνθρωπος «είναι κοινωνικό ον
και γεννημένος να συνυπάρχει», όπως έλεγε ο Αρι-
στοτέλης, η συνύπαρξη με τον λάθος άνθρωπο γίνεται
από φυσική εξέλιξη προσωπικό αδιέξοδο.

Τέλος, υπάρχει και η συγκυρία, αλλά κατά τη γνώ-
μη μου έχει μικρότερη επίδραση στο φαινόμενο των
γυναικοκτονιών. Η πανδημία μάς έκλεισε στα σπίτια
μας κι έτσι αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία. Αυτό
τι σημαίνει; Μήπως ότι η σχέση ήταν έτσι κι αλλιώς
ανυπόφορη και ο ταυτόχρονος εγκλεισμός απλώς το
πιστοποίησε και οδήγησε στην έκρηξη; Ας κάνουμε
τα παιδιά μας ευτυχισμένα. Γιατί ευτυχισμένα παιδιά
πολύ δύσκολα θα γίνουν δυστυχισμένοι ενήλικες.
Και στο εδώλιο των γυναικοκτόνων ίσως πρέπει να
καθίσουν και όσοι γέμισαν την ψυχή τους με μίσος,
με σκότος, με απανθρωπιά. Γιατί αυτά τα απεχθή κα-
νένας δολοφόνος δεν θα φέρνει μαζί του από τη γέν-
νησή του. Κάποιοι τού τα εμφυσούν. Και αυτοί είναι
εξίσου ένοχοι…

Ταμείο Ανάκαμψης: Δημιουργώντας 
μια Ελλάδα με ανάπτυξη για όλους

Εξίσου ένοχοι…

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος



Π
ολύς λόγος γίνεται για ένα ανύπαρκτο αν-
τιεμβολιαστικό «κίνημα». Οι άνθρωποι που
αντιτίθενται στο εμβόλιο κατά του Covid-19

δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο που στη βάση μιας ιδεο-
λογικής η επιστημονικής αντίληψης συγκροτούν κά-
ποιο κίνημα. Ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες,
έχουν μόνο κοινό σημείο την αντίθεσή τους στο εμ-
βόλιο κατά του Covid-19, μιας και υποθέτω ότι εμβο-
λιάζουν τα παιδιά τους για μια σειρά ασθενειών, όν-
τας οι ίδιοι προστατευμένοι από τα παιδικά τους χρό-
νια από σειρά εμβολίων. Και, προφανώς, σε αυτούς
δεν εντάσσονται όσοι φοβούνται ή προβληματίζονται
για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Όπως σε κάθε διαχείριση κρίσης και παρά την
αναμφίβολα μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια που
κατέβαλαν η πολιτική ηγεσία και όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι, του υγειονομικού προσωπικού περιλαμβανόμε-
νου φυσικά, έγιναν λάθη, υπήρξαν παραλείψεις κα-
θώς και αντιφατικές κινήσεις, που θόλωναν ένα πολύ
καθαρό μήνυμα, αφήνοντας το περιθώριο για σύγχυ-
ση γύρω από το θέμα του εμβολιασμού.

Η κρίση εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε και
αποτυπώνεται σε τμήμα της κοινωνίας είναι αυτή
που σταδιακά οδήγησε σε αμφισβήτηση του εμβο-
λιασμού από αυτούς και τους έδωσε το περιθώριο
μιας αντίστοιχης προπαγάνδας. Η αρχή όμως είχε γί-
νει νωρίτερα. Θυμίζουμε την προσδοκία έλευσης
ενός εμβολίου το πρώτο εξάμηνο του 2020 και τον
καταιγισμό των ειδήσεων γύρω από την εξέλιξή του
εκείνη την περίοδο.

Το πρώτο ρήγμα εμπιστοσύνης του κόσμου προ-
κλήθηκε με τη χρήση της μάσκας. Έγκριτοι επιστή-
μονες συμμετείχαν για μήνες στην αποφυγή χρήσης
της μάσκας από υγιείς, για να φτάσουμε λίγο καιρό
μετά στην υποχρεωτική καθιέρωση χρήσης της ακό-
μη και σε ανοιχτούς χώρους. Η πρώτη ζημιά ήταν
ήδη γεγονός, με την εμπλοκή της επιστημονικής κοι-
νότητας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλει-
ψης ικανού αριθμού μασκών, πράγμα που ήταν απο-
λύτως φυσιολογικό, όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγ-
ματα σε όλες τις χώρες.

Η ενημέρωση για τα εμβόλια ήταν ο επόμενος
σταθμός που άφησε κενά αλλά και δημιούργησε
υπέρμετρες προσδοκίες επιλέγοντας τον κωδικό
«ελευθερία», που όμως θα περιοριζόταν σύντομα
από την ύπαρξη των αναμενόμενων μεταλλάξεων και
την επακόλουθη αναγκαιότητα έντασης των μέτρων
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η απουσία στοχευ-
μένης ενημέρωσης σε υγειονομικό προσωπικό, που
είναι οι φυσικοί συμμέτοχοι της προσπάθειας, σε
συνδυασμό με μια αλυσίδα εγκυκλίων ξύλινης
γλώσσας με γραφειοκρατικό άρωμα, έφερε τα γνω-
στά αποτελέσματα με τον προβληματισμό μέρους
αυτού του προσωπικού, την ώρα που χρειαζόταν η
ενεργητική συμμετοχή του, καθώς αυτοί οι άνθρωποι
αποτελούν αποδέκτες ερωτήσεων από τον κοινωνι-
κό τους περίγυρο, και όχι μόνον. Η ενημέρωση των
υγειονομικών στηρίχθηκε στη φιλότιμη προσπάθεια
κάποιων γιατρών, που πήραν επάνω τους την προ-
σπάθεια στους εργασιακούς τους χώρους.

Η υπόλοιπη ενημέρωση αφορούσε το ευρύ κοινό
και στηρίχθηκε σε μια μικρή ομάδα, ίσως όχι πάνω
από δέκα άτομα, που μονοπώλησαν τη δημόσια επι-
κοινωνία μαζί με επίσημους εκπροσώπους και δη-
μοσιογράφους που εξαντλούσαν τις τοποθετήσεις
τους σε έναν εισαγγελικό και καταγγελτικό λόγο για
τους ανεμβολίαστους. Η αλαζονεία της γνώσης όμως
δεν κατοχυρώνει πάντα την αυθεντία της γνώμης. 

Η διαχείριση της πληροφορίας όσον αφορά τον
αριθμό των εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκαν,
αλλά και οι παρενέργειες που παρουσιάστηκαν ως
αμελητέες, αφενός δημιούργησαν ένα κλίμα υπε-
ραισιοδοξίας και αφετέρου δεν απάντησαν πειστικά
στις ανησυχίες του κοινού, που ήταν εύκολο θύμα
παραπληροφόρησης. Η απώλεια κάθε ανθρώπινης
ζωής ανεξάρτητα από την αιτία της έχει αυτόνομη
βαρύτητα και σημασία. Οι αριθμοί όμως δείχνουν τις
αιτίες. Στα 100.000 κρούσματα 5.000 καταλήγουν,
ενώ στον αντίστοιχο αριθμό εμβολιασμών οι άνθρω-
ποι που αντιμετωπίζουν σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι ένας έως δύο. Παράλληλα, αδιευκρί-
νιστος παραμένει ο αριθμός των ασθενών που πα-
ρουσιάζει διάφορα συμπτώματα για πολύ χρόνο με-
τά την αποδρομή του ιού (long Covid).

Σήμερα όμως είμαστε σε μια άλλη μέρα. Στο μέσον
του καλοκαιριού, με την τουριστική κίνηση στο ζενίθ
της, η ενίσχυση του εμβολιασμού και τα διαχειριστι-
κά μέτρα κατά τόπους μάλλον είναι μοναδική επιλο-
γή. Τον επόμενο μήνα όμως, επανερχόμαστε σε μια
τραυματισμένη κανονικότητα. Ο αριθμός των ανεμ-
βολίαστων υγειονομικών, παρότι ως ποσοστό είναι
μικρό, ως απόλυτος αριθμός τρομάζει. Παραμένει
αναπάντητο το πώς θα λειτουργήσει επί του πρακτέ-
ου η αναστολή εργασίας, καθώς και οι συνέπειές της
σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί εκ των πραγμάτων έρχονται σε
επαφή με ένα κοινό κατά τεκμήριο ανεμβολίαστο και
σχολεία που δεν μπορούν να μείνουν με τηλε-εκπαί-
δευση για τρίτη χρονιά. Έχουν μείνει αναξιοποίητες
δυνάμεις σε αυτήν την προσπάθεια. Τα σχολεία πρέ-
πει να ξεκινήσουν εντάσσοντας στα προγράμματά
τους επισκέψεις από υγειονομικό προσωπικό που

θα ενημερώνει τα παιδιά στη γλώσσα τους, θα λύνει
απορίες, θα προωθεί όλους τους τρόπους προστα-
σίας και θα διατηρεί ανοιχτή επικοινωνίας για όλες
τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας.

Η λειτουργία των κλειστών χώρων δεν μπορεί να
συνεχιστεί, επιβεβαιώνοντας τον επιθετικό προσδιο-
ρισμό τους. Οι χώροι διασκέδασης, εστίασης, θεάμα-
τος θα οδηγηθούν σε οριστική διάλυση, αν περιορι-
στεί κι άλλο ο χρόνος λειτουργίας τους, με επιπτώσεις
σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας και της εργα-
σίας. Είμαστε στο σημείο που χρειάζεται να γίνει «τα-
μείο». Πραγματική και απόλυτα διαφανής αποτίμηση
της κατάστασης, που να περιλαμβάνει γενναία αυτο-
κριτική. Και αυτό με στόχο την κατάκτηση της εμπι-
στοσύνης της κοινωνίας. Η αύξηση του αριθμού των
εμβολιασμένων και η αποδυνάμωση των αρνητών εί-
ναι μέρος της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολι-
τών στην Πολιτεία και τους θεσμούς της.

Ήλθε η ώρα να μιλήσουμε απλά, χωρίς καταγγε-
λίες, με εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία, με διαφά-
νεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
υπάρχουν και συστηματική εκπαίδευση αυτών που
είναι πραγματικοί επηρεαστές της κοινής γνώμης
και προφανώς όχι τους influencers-σούργιελα που
θεωρούν ότι η trash TV καθορίζει την πορεία της χώ-
ρας σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λανθασμένης στρα-
τηγικής αποτελεί η προσπάθεια (από ποιους άραγε;)
ταύτισης της εκκλησίας με τους αντιεμβολιαστές.
Παρότι είναι γνωστό ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά,
επιχειρήθηκε μια ρήξη με το θρησκευτικό συναί-
σθημα αγνοώντας την ενισχυτική και συναινετική
στάση της Εκκλησίας, ακόμη και σε περιόδους κορυ-
φαίων θρησκευτικών εορτών. Αργήσαμε να καταλά-
βουμε ότι η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία αποτε-
λεί φυσικό σύμμαχο της χώρας, ανεξάρτητα από το
ποιος κυβερνά τον τόπο.

Η επιχείρηση «εμπιστοσύνη» έχει πολύ δρόμο
ακόμη και μπορεί να αφήσει θετικό αποτύπωμα στη
ζωή των πολιτών για πολλά άλλα θέματα ακόμη.
Απαιτεί υπομονή, πίστη, αισιοδοξία και εκτίμηση της
αξίας του κάθε πολίτη.

Κρίση εμπιστοσύνης
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Δεν αφήνουν
Στο συρτάρι μέχρι το
2023 μπαίνουν τα
σχέδια για μόνιμες
μειώσεις φόρων μετά
τις συστάσεις των δα-
νειστών ότι αν υπάρ-
ξουν οι παροχές, αυ-
τές θα είναι προσωρι-
νού χαρακτήρα. Έτσι,
το βάρος της οικονο-
μικής πολιτικής για το επόμενο έτος πέφτει στη δραστική μείωση
των ελλειμμάτων και στη διόρθωση των δημοσιονομικών αποκλί-
σεων, αφού το παράθυρο ευελιξίας που διατηρείται για το 2022 θα
εφαρμόζεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και μόνο για στο-
χευόμενα μέτρα.

Πάλι το Μάτι
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις
περίεργες μεθοδεύσεις στο
πυρόπληκτο Μάτι. Αυτήν τη φορά
ήταν η σειρά του Συλλόγου
Ελλήνων Πολεοδόμων και
Χωροτακτών, που μέσω ανοιχτής
επιστολής προς τον πρόεδρο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και τα υπόλοιπα μέλη της
διοίκησης απευθύνει σειρά
ερωτημάτων σε σχέση με τον
αμφιλεγόμενο διαγωνισμό για την
Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου
Εφαρμογής της πολύπαθης
περιοχής.

Ενστάσεις
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την ανάπτυξη και την εξά-

πλωση νέων παραλλαγών του Sars-Cov2 μετά το πλήρες

άνοιγμα της Αγγλίας και την άρση όλων των περιοριστι-

κών μέτρων απευθύνουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Η γεωγραφική θέση της Βρετανίας ως παγκόσμιου διαμε-

τακομιστικού κόμβου αποτελεί πρόσφορο έδαφος για νέα

παραλλαγμένα στελέχη του ιού που θα μπορούσαν να

εξαπλωθούν ταχύτατα σε όλο τον κόσμο, τονίζουν 

οι επιστήμονες. 

Θετικός ο Σητείας
«O εμβολιασμός αποτελεί το μοναδικό ολοκλη-

ρωμένο και αξιόπιστο μέσο αντιμετώπισης της

θανατηφόρου πανδημίας που μαστίζει ολόκληρη

την Οικουμένη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο», ση-

μειώνει ο μητροπολίτης Σητείας Κύριλλος σε επι-

στολή προς τους κληρικούς, τις μοναχές και τους

πιστούς στη μητρόπολή του. Άλλος ένας ιεράρχης

υπέρ των εμβολιασμών.

Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί
που ενδέχεται να αλλάξουν

Η
κυβέρνηση αποκλείει κατηγορηματικά το
ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου lock-
down. Σε περίπτωση εκρηκτικής αύξησης

των κρουσμάτων θα επιβάλει νέα περιοριστικά μέ-
τρα στους ανεμβολίαστους, ενώ δεν αποκλείεται
να θέσει σε καθεστώς καραντίνας ηλικιωμένους
που δεν έχουν εμβολιαστεί. Η εκτόξευση των
κρουσμάτων θέτει σε κίνδυνο και τον τουρισμό, με

δεδομένο ότι πολλά νησιά των Κυκλάδων μπορεί
σύντομα να βρεθούν στο κόκκινο, με ό,τι συνεπά-
γεται μια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα, το 4ο κύμα
πανδημίας ακυρώνει και τα σενάρια για πρόωρες
εκλογές. Η κυρίαρχη γραμμή από το Μαξίμου
προβλέπει κάλπες το φθινόπωρο του ’22, όταν η
Νέα Δημοκρατία θα έχει συμπληρώσει 3,5 χρόνια
διακυβέρνησης.
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Σ
ήμερα ένα ελάχιστο ποσοστό των ελληνι-

κών επιχειρήσεων -της τάξεως του 10%

και στη συντριπτική τους πλειονότητα με-

γάλες επιχειρήσεις- έχει πρόσβαση σε τραπεζι-

κό δανεισμό. Οι υπόλοιπες και κυρίως οι μικρές

επιχειρήσεις παραμένουν εδώ και χρόνια απο-

κλεισμένες από το σύστημα. Είναι αλήθεια ότι ο

όγκος των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, που

παραμένει μεγάλος παρά τη μείωση των τελευ-

ταίων ετών, αποτελεί αιτία αποφυγής νέων κινδύ-

νων. Ένας άλλος παράγοντας που επικαλούνται τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ότι λόγω της

διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας δεν υπάρ-

χουν αρκετές αξιόχρεες επιχειρήσεις. Πώς θα

μπορέσουν, ωστόσο, οι επιχειρήσεις της χώρας

να μεγαλώσουν και να ενισχυθούν αν δεν υπάρ-

χει πρόσβαση σε χρηματοδότηση; Είναι προφα-

νές ότι αυτός ο φαύλος κύκλος δεν μπορεί να συ-

νεχιστεί. Αν δεν εισρεύσουν κεφάλαια στην οικο-

νομία για την επιβίωση και την ενδυνάμωση των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέ-

ων επενδύσεων και την αύξηση της απασχόλησης

και των εισοδημάτων, δεν μπορούμε να ελπίζου-

με σε ανάκαμψη. 

Ένα ακόμη μεγάλο θέμα αφορά στο χρέος που

συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Με τις παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει έως τώ-

ρα η κυβέρνηση, όπως οι ρυθμίσεις οφειλών και

το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο περιλαμβάνει

πλέον και επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-

γελματίες, παρέχεται μια ανάσα στους οφειλέτες

για όσο διαρκεί η πανδημία. Ωστόσο, τα μέτρα αυ-

τά δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστεί οριστι-

κά ο κίνδυνος εκτόξευσης του ιδιωτικού χρέους.

Η ευρωπαϊκή νομενκλατούρα πρέπει να καταλά-

βει ότι χρειάζεται απομείωση του χρέους των ευ-

ρωπαϊκών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε

κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε διαφορετική

περίπτωση είναι πιθανόν όχι μόνο η Ελλάδα αλλά

και πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. να βρεθούν

μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας βαθιάς οικονο-

μικής κρίσης πολύ μεγαλύτερης από αυτήν που

πέρασαν οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου τα τε-

λευταία χρόνια.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Περί τραπεζικού 
δανεισμού

anetnews24@gmail.com 



Σ
την εποχή των μη επανδρωμέ-
νων οχημάτων εισέρχονται στα-
διακά οι Ένοπλες Δυνάμεις, με
το Πολεμικό Ναυτικό να δηλώ-

νει «παρών» δοκιμάζοντας νέα ρομποτι-
κά συστήματα που θα επιχειρούν από τα
πλοία του Στόλου.

Οι επιτελείς του Ναυτικού αποκόμισαν
θετικές εντυπώσεις από την επιτυχημένη
δοκιμή του μη επανδρωμένου εναέριου
συστήματος Camcopter S-100, το οποίο
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την
υποστήριξη αποστολών του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά
και του Πολεμικού Ναυτικού. Οι δοκιμές
του ρομποτικού ελικοπτέρου έλαβαν χώ-
ρα στη Μεσόγειο, στα δυτικά της Κρήτης,
με τους αξιωματικούς του Ναυτικού να
εξετάζουν εξονυχιστικά τις δυνατότητες
του συστήματος επί μία εβδομάδα. Το
Camcopter τοποθετήθηκε στο κατάστρω-
μα της φρεγάτας τύπου S «Αιγαίον», όπου
πραγματοποιούσε κάθετες απονηώσεις
και προσνηώσεις. Το μη επανδρωμένο
σύστημα δοκιμάστηκε σε αποστολές τόσο
κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη
νύχτα, ενώ συνδέθηκε και με άλλες μο-
νάδες του Πολεμικού Ναυτικού, μεταφέ-
ροντας εικόνα αλλά και δεδομένα που
συνέλεξαν οι αισθητήρες του. Στο μικρο-
σκόπιο του ελληνικού επιτελείου μπήκε

όλο το εύρος των δυνατοτήτων του σε
αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης και
ανίχνευσης, καθώς επίσης η αντοχή, η
ταχύτητά του και η διάρκεια παραμονής
του στον αέρα.

Οι σχεδιασμοί του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού περιλαμβάνουν, άλλωστε, την
ενσωμάτωση ανάλογων συστημάτων
στις Πολεμικές Μονάδες του Στόλου τό-
σο για επιχειρήσεις στον αέρα όσο και
στη θάλασσα με την ανάπτυξη μη επαν-

δρωμένων μονάδων επιφανείας. Η χρή-
ση τέτοιων συστημάτων θα επιφέρει με-
γάλες αλλαγές στον έλεγχο και την επι-
τήρηση των θαλάσσιων συνόρων και την
αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών
ροών, ενώ ταυτόχρονα θα συμπιέσει το
κόστος από τη χρήση των εναέριων μέ-
σων που διαθέτουν οι φρεγάτες του Πο-
λεμικού Ναυτικού.

Σε Οθωνούς και Καστανιές ο Α/ΓΕΕΘΑ
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις, φύλακες των

ελληνικών συνόρων και της ελληνικής
επικράτειας, δεν θα μπορούσαν να λεί-
πουν από ένα νευραλγικό και στρατηγι-
κής σημασίας σημείο, όπως είναι αυτό
του συμπλέγματος των Διαποντίων Νή-

σων. Το στρατιωτικό προσωπικό και των
τριών κλάδων οφείλει να βρίσκεται και θα
βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες
τον χρόνο, σε κάθε σημείο της ελληνικής
οριογραμμής, αποφασισμένο να υπερα-
σπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»,
ανέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Φλώρος, στο μήνυμά του κατά την
τελετή εγκαινίων του νέου στρατιωτικού
Φυλακίου στους Οθωνούς. Ο κ. Φλώρος
στη συνέχεια μετέβη στις Καστανιές
Έβρου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό
ΓΕΣ, αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση,
για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Επι-
τηρητικού Φυλακίου 1. Το ΕΦ1 είχε πρω-
ταγωνιστήσει στα περσινά γεγονότα του
Έβρου, με την απόπειρα παραβίασης των
ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων από
χιλιάδες μετανάστες, υπό την καθοδήγη-
ση, βέβαια, της Άγκυρας.
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Το Πολεμικό Ναυτικό
δοκιμάζει νέα ρομποτικά
συστήματα που θα επιχειρούν
από τα πλοία του Στόλου

Προσλήψεις προσωπικού
Θέσεις Οπλιτών Βραχείας ανακατάταξης ανοίγουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, με
το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να προκηρύσ-
σουν 979 θέσεις ΟΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, 779 θέσεις προορίζονται για τον Στρα-
τό Ξηράς, για βραχεία περίοδο τριών ετών με δυνατότητα παράτασης τριών ακό-
μη, και άλλες 200 θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή
έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για ανακατάταξη ή επανακατάταξη μέχρι τις 27 Αυ-
γούστου 2021. Οι οπλίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο τελευταίο τετράμηνο των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ενώ για τους εφέδρους δεν πρέπει να έχουν
παρέλθει πέντε έτη από την οριστική τους απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Drones στην υπηρεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων
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Η  Άγκυρα 
«ναρκοθετεί» 
το Αιγαίο

Νέος γύρος
προκλήσεων 
από τον Ακάρ
Η Τουρκία επιμένει στην
προκλητική ρητορική, παρά
τις δεσμεύσεις για «ήρεμο»
καλοκαίρι. Τους τόνους
ανέβασε για μία ακόμη φορά
ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος
προσπάθησε να κάνει το
άσπρο μαύρο, κατηγορώντας
την Αθήνα για επιθετική
συμπεριφορά. 
«Δυστυχώς η Ελλάδα
συνεχίζει τις προβοκάτσιες,
τις παράνομες
δραστηριότητες και την
επιθετική ρητορική.
Περιμένουμε να
εγκαταλείψουν αυτή την
τακτική το συντομότερο
δυνατό». Ο Ακάρ, μάλιστα,
επιχείρησε να πετάξει
λάσπη στον ανεμιστήρα για
να αμβλύνει τις οργισμένες
αντιδράσεις που προκάλεσε
η κυβερνητική αδιαφορία
για τις καταστροφικές
φωτιές στα νότια της χώρας,
εξαπολύοντας νέα πυρά
κατά της Αθήνας. «Την ώρα
που συνεχίζουμε τον αγώνα
μας ενάντια στην πύρινη
λαίλαπα, έχουμε έναν
γείτονα που εξακολουθεί να
χρησιμοποιεί τη γλώσσα των
απειλών και των
κυρώσεων», ανέφερε ο
Τούρκος υπουργός.
«Κράτος-ταραξίας είναι αυτό
που παραβιάζει μονομερώς
τη διεθνή νομιμότητα και στη
συνέχεια μιλά με τους
χειρότερους όρους για
όλους τους διεθνείς
οργανισμούς και τις
δυνάμεις που ανήκουν στις
χώρες εκείνες που ζητούν
Διεθνές Δίκαιο και ειρηνική
διευθέτηση των διαφορών. Η
Τουρκία συμπεριφέρεται πια
ανοιχτά ως κράτος-
ταραξίας», ανέφερε ο
Ανδρέας Λοβέρδος μετά τη
συνάντηση που είχε με τον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Δένδια, στο πλαίσιο της
ενημέρωσης των πολιτικών
κομμάτων για τα
Ελληνοτουρκικά.

Απάντηση του υπ. Εξωτερικών για τα μειονοτικά σχολεία στη Θράκη
Η Αθήνα κατηγορεί την Άγκυρα για διαστρέ-

βλωση της πραγματικότητας, απαντώντας στις
κατηγορίες για «κλείσιμο» μειονοτικών σχολεί-
ων στη Θράκη. «Η Ελλάδα, σε αντίθεση με την
Τουρκία, συνεχίζει να εφαρμόζει πιστά τις προ-
βλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης», τόνισε σε

ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών,
υπογραμμίζοντας ότι «το κριτήριο αναστολής
λειτουργίας σχολείων στην Ελλάδα είναι η μη
συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού των εννέα
μαθητών». Ενδεικτικό, πάντως, είναι ότι κατά τη
νέα σχολική χρονιά στη Θράκη θα λειτουργή-

σουν περισσότερα από 100 μειονοτικά σχολεία,
ενώ στην Κωνσταντινούπολη μόλις τρία, ενώ,
όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, η
μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί
περίπου 120.000 μέλη, ενώ η ελληνική στην
Τουρκία έχει συρρικνωθεί σε μόλις 3.000.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τουρκική ακταιωρός
όχι μόνο συνόδευε λέμβο 
με μετανάστες, αλλά 
οι επικίνδυνοι ελιγμοί της
προκάλεσαν ναυάγιο
με αγνοουμένους

Κ
ουρελόχαρτο έχει κάνει η Άγκυρα την κοινή δήλωση
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το Μεταναστευτι-
κό και την ίδια ώρα δεν διστάζει να κουνάει το δάχτυλο
στην Ελλάδα για δήθεν επαναπροωθήσεις και κακομε-

ταχείριση προσφύγων και μεταναστών στα χερσαία και θαλάσσια
σύνορα. Η Αθήνα έδωσε ηχηρή απάντηση στις προβοκάτσιες της
Άγκυρας, προχωρώντας, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα σημαντική κα-
ταγγελία σε βάρος της Τουρκίας.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης
ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για μια
ακόμη περίπτωση όπου τουρκική ακταιωρός όχι μόνο συνόδευε
λέμβο με μετανάστες, αλλά οι επικίνδυνοι ελιγμοί της προκάλε-
σαν ναυάγιο με αγνοουμένους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η
επιστολή του υπουργού, το περιστατικό συνέβη κατά τις πρώτες
πρωινές ώρες της 30ής Ιουλίου ανοιχτά της Λέσβου. Στην πλα-
στική λέμβο επέβαιναν 13 μετανάστες και, όπως προκύπτει από
τις μαρτυρίες στελεχών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, η βάρκα
ξεκίνησε από τις τουρκικές ακτές με προορισμό τη Λέσβο. Πε-
ρίπου στις 3.50 η λέμβος προσεγγίστηκε από το λιμενικό της

Τουρκίας, όμως η ακταιωρός δεν εμπόδισε ούτε προσπάθησε να
αλλάξει πορεία στη λέμβο. Αντιθέτως, της επέτρεψε να συνεχί-
σει την πορεία της και να εισέλθει παρανόμως στα νερά της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.
«Τα νερά ήταν ήρεμα την ώρα που η τουρκική ακταιωρός προσέγ-
γισε τη φουσκωτή λέμβο. Η τουρκική ακταιωρός έκανε ελιγμούς
κοντά στη λέμβο, οι οποίοι προκάλεσαν κυματισμούς που οδήγη-
σαν στο αναποδογύρισμά της», αναφέρει στην επιστολή του ο Νό-
της Μηταράκης. Καταγγέλλεται, μάλιστα, ότι οι τουρκικές Αρχές
επέδειξαν χαρακτηριστική αδράνεια και όχι απλώς δεν συνέδρα-
μαν την περισυλλογή των ναυαγών, αλλά αποχώρησαν από το ση-
μείο αφήνοντάς τους αβοήθητους. Τελικά, σκάφη του Ελληνικού
Λιμενικού Σώματος αναγκάστηκαν να εισέλθουν μισό μίλι εντός
των τουρκικών υδάτων για να διασώσουν δέκα ανθρώπους, ενώ
τρεις παραμένουν αγνοούμενοι. «Οι τουρκικές Αρχές φαίνεται να
ασχολούνται υπερβολικά με τη μαγνητοσκόπηση λαθρεμπόρων,
αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για τη δίωξη αυτών των εγκλημα-
τικών κύκλων που εκθέτουν ευάλωτα άτομα σε κίνδυνο», σημεί-
ωσε ο κ. Μηταράκης.
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Ιδού το ψψηφιακό «βιβλιάριο» υγείας
Της Σοφίας Στεφάνου

Ψ
ηφιακό βιβλιάριο υγείας θα
μπορούν να αποκτήσουν όλοι
οι πολίτες, με μια νέα πρωτο-
ποριακή υπηρεσία, το

MyHealth app, που παρουσιάστηκε χθες
σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με
την εφαρμογή αυτήν, ανοίγει ο προσωπι-
κός φάκελος υγείας τού κάθε ασθενούς.
Με το MyΗealth, «ο κάθε πολίτης θα έχει
πια μια πολύ καλή εικόνα του δικού του
υγειονομικού προφίλ», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός. «Άρα, με αυτόν τον τρόπο ενδυ-
ναμώνουμε και την ίδια τη σχέση του πολί-
τη με τις υπηρεσίες υγείας. Ο ενημερωμέ-
νος πολίτης, ο ενεργός πολίτης, έχει πια
έναν πολύ μεγαλύτερο ρόλο να παίξει στη
διαχείριση και της δικής του προσωπικής
υγείας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 

Όλες οι δράσεις της κυβέρνησης που
αναπτύσσονται στον τομέα του ψηφιακού
μετασχηματισμού έχουν μια σαφέστατη
πολιτική επιλογή, σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό: «Η τεχνολογία να τεθεί στην υπη-
ρεσία του πολίτη, μειώνοντας την ταλαιπω-
ρία του και φυσικά αμβλύνοντας τις ανισό-
τητες». Ο πολίτης αποκτά πλέον πρόσβαση
στα ιατρικά και τα υγειονομικά του δεδομέ-
να και, επειδή τα στοιχεία που θα περιέχον-
ται στην εφαρμογή είναι ύψιστης σημασίας
και κρισιμότητας, όσον αφορά στα προσω-
πικά δεδομένα, έχουν ληφθεί όλα τα κα-
τάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Εξορθολογισμός
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε τους

λίγους γιατρούς που προχωρούν σε υπερ-
συνταγογράφηση φαρμάκων ότι με τη νέα
εφαρμογή εξορθολογίζεται η φαρμακευ-
τική δαπάνη και αντιμετωπίζεται η υπερ-
συνταγογράφηση: «Τα στοιχεία αυτά είναι
εξαιρετικά χρήσιμα για να χαράξουμε πο-
λιτικές δημόσιας υγείας αλλά και για να
μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε τη
φαρμακευτική δαπάνη, έτσι ώστε να είμα-
στε σίγουροι ότι το σωστό φάρμακο συν-
ταγογραφείται στο σωστό κόστος, στον
σωστό ασθενή. Και μία παρότρυνση προς
όλους εκείνους -και δεν είναι πολλοί, αλ-
λά υπάρχουν- τους γιατρούς οι οποίοι
εξακολουθούν να επιμένουν να υπερσυν-
ταγογραφούν φάρμακα, τα οποία στην
πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητα.

Προσέξτε, γιατί θα σας βρούμε πια». 
Αναφερόμενος στο συνολικότερο σχέδιο

της κυβέρνησης για ένα πραγματικά νέο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κ. Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι «αυτή η πρόταση για το
νέο ΕΣΥ θα είναι μια ολιστική πρόταση που
θα καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών
υγείας, από την πρόληψη έως τη φροντίδα
των ασθενών μέσα στα νοσοκομεία, αλλά
και το τι συμβαίνει όταν θα βγαίνουν από
αυτά. Και βέβαια σε όλη αυτήν την προσπά-
θεια η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το
MyΗealth, θα παίξει καταλυτικό ρόλο».

Δηλώσεις Κικίλια
Εξηγώντας τις δυνατότητες του MyHeal-

th, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
ανέφερε ότι ο πολίτης «μπορεί να διαχειρι-
στεί και να δει συγκεντρωμένες πληροφο-
ρίες που κατ’ αρχήν αφορούν σε συνταγές
και παραπεμπτικά», ενώ εντός μηνός θα
προστεθούν οι ιατρικές βεβαιώσεις. Ο πο-
λίτης θα έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση
στο ιστορικό της συνταγογράφησής του,

καθώς για τα προστατευόμενα μέλη του.
«Δηλαδή, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να δει
σε βάθος χρόνου τι του έχει συνταγογρα-
φηθεί στον ΑΜΚΑ του. Και αυτό είναι πάρα
πολύ ενδιαφέρον για να βλέπει κανείς
αθροιστικά το ποια είναι η κατάσταση, το
προφίλ που έχει στον φάκελό του. Επίσης,
θα λαμβάνει τις ειδοποιήσεις της άυλης
συνταγογράφησης πλέον με push notifica-
tion για τις νέες συνταγές». 

Στον στόχο της κυβέρνησης για υψηλού
επιπέδου ποιότητα παροχής υπηρεσιών
υγείας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας. «Η πεμπτουσία της
εφαρμογής MyHealth είναι ότι προσπα-
θούμε να διευκολύνουμε την καθημερινό-
τητα του πολίτη», είπε. «Πάμε στην καρδιά
του Συστήματος Υγείας, που είναι ο ιατρι-
κός φάκελος, η δυνατότητα δηλαδή κάθε
πολίτη να μπορεί να έχει τα στοιχεία του και
με αυτά να εξυπηρετείται, είτε του εκδί-
δονται ιατρικές συνταγές είτε θέλει ιατρικά
παραπεμπτικά για να μπορέσει να αθληθεί
ή χρειάζεται το ιστορικό του, προκειμένου
να μπορέσει να επικοινωνήσει με έναν

επαγγελματία υγείας. Άρα, ως προς τον πο-
λίτη η εφαρμογή είναι εξαιρετική». Αλλά
και ως προς το Σύστημα Υγείας είναι το ίδιο,
«γιατί τα δεδομένα στη δημόσια υγεία είναι
αναγκαία για να χαράξει κανείς πολιτικές
υγείας. Και ο στόχος της κυβέρνησης ποιος
είναι; Πιο υψηλού επιπέδου ποιότητα πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, αρμόδιος για την Απλούστευση Διαδι-
κασιών, Γιώργος Γεωργαντάς έδωσε συγ-
χαρητήρια στην ΗΔΙΚΑ και γιατί κατάφερε
«τον καιρό της πανδημίας, όχι μόνο να στη-
ρίξει όλες τις εφαρμογές που ήδη υπήρχαν,
σε σχέση με την επιδοματική πολιτική της
κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξει
όλες αυτές τις νέες εφαρμογές».

Το όραμα της ΗΔΙΚΑ
Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβου-

λος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα ανέφερε ότι η
διαδικασία προχωράει βήμα - βήμα «συνε-
χώς και με μια νέα υπηρεσία προς τους πο-
λίτες, έτσι ώστε να φτιάξουμε στο τέλος αυ-
τό το οραματικό που έχουμε για τον πλήρη
ηλεκτρονικό φάκελο του πολίτη». 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρα-
τείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμά-
νης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, αρμόδιος για την Απλούστευση
Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυ-
πουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμό-
διος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού
Έργου Άκης Σκέρτσος, η πρόεδρος και δι-
ευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νί-
κη Τσούμα και ο διευθυντής του γραφείου
του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κωνσταντίνος Χαμπίδης. 

Παραπεμπτικά και
συνταγογραφήσεις με 
ένα κλικ στη νέα εφαρμογή
που παρουσιάστηκε χθες 
σε σύσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό 
τον πρωθυπουργό
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Συγκλονίζουν τα
στοιχεία στη Γαλλία 

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που δόθη-
καν χθες στη δημοσιότητα για τις γυναι-
κοκτονίες και στη Γαλλία, εξέλιξη η
οποία δείχνει ότι το ειδεχθές φαινόμε-
νο δεν είναι «ελληνικής κοπής», αλλά,
δυστυχώς, έχει λάβει γενικότερες δια-
στάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική έρευ-
να που δημοσιοποίησε το υπουργείο
Εσωτερικών, μέσα στο 2020 έχασαν τη
ζωή τους 102 γυναίκες στη χώρα (περί-
που μία κάθε τρεισήμισι μέρες), ενώ το
35% των θανάτων αυτών επήλθαν ενώ
τα θύματα είχαν ήδη υποστεί βία, φυσι-
κή, ψυχολογική ή και σεξουαλική, εκ
μέρους των συντρόφων τους. Από τα
ίδια στοιχεία προκύπτει ότι στη Γαλλία
το 18% του συνόλου των θυμάτων είχε
καταθέσει μήνυση μετά την κακοποί-
ησή του. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερι-
κών Ζεράλ Νταρμανέν ανακοίνωσε την
κατά προτεραιότητα ενασχόληση της
Δικαιοσύνης με τις μηνύσεις για ενδο-
οικογενειακή βία και τον ορισμό σε κά-
θε αστυνομική μονάδα ενός αξιωματι-
κού ειδικευμένου στην ενδοοικογενει-
ακή βία.

Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας σο-
κάρουν: Ο αριθμός των περσινών γυ-
ναικοκτονιών είναι ο χαμηλότερος της
τελευταίας 15ετίας, αφού στη Γαλλία το
2019 καταγράφηκαν 146 γυναικοκτο-
νίες. Στο ένα τρίτο των θανάτων ο δρά-
στης έκανε χρήση πυροβόλου όπλου. Η
συντριπτική πλειονότητα (86%) των δο-
λοφονιών συνέβη σε σπίτι, του θύματος
ή του δράστη. Περίπου το ένα τέταρτο
(24%) έλαβε χώρα στο πλαίσιο ενός χω-
ρισμού που δεν είχε γίνει δεκτός. Οι
δράστες είναι ηλικίας 30-49 ετών (43%)
ή άνω των 70 ετών (22%), άνεργοι ή συν-
ταξιούχοι (66%). Οι γυναίκες-θύματα
ήταν στην πλειονότητά τους ηλικίας 30-
49 ετών (40%) ή άνω των 70 ετών (21%).
Σε πάνω από τις μισές περιπτώσεις
(52%) αλκοόλ ή ναρκωτικά είχαν κατα-
ναλωθεί πριν από τους φόνους.

Τ
ην ώρα που στο γραφείο του
ανακριτή βρισκόταν ο 39χρονος
συζυγοκτόνος της Δάφνης, μία
άλλη γυναικοκτονία ήρθε να

συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Δράστης
ένας 54χρονος και θύμα η 43χρονη σύζυ-
γός του, με την τοπική κοινωνία στη Σωτη-
ρίτσα Αγιόκαμπου Λάρισας να βυθίζεται
στο πένθος. 

Όλα συνέβησαν γύρω στις 10.30 το πρωί
της Τρίτης, με τον 54χρονο να μπαίνει
στην ταβέρνα του αδερφού της 43χρονης
(σ.σ.: όπου εργαζόταν) και να την πυροβο-
λεί οκτώ φορές, χρησιμοποιώντας ένα
παλαιό περίστροφο! Στη συνέχεια, ο ίδιος
κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε:
«Ελάτε, έχω σκοτώσει μία γυναίκα». Αρ-
χικά δεν διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τη
σύζυγό του. Οι αστυνομικές δυνάμεις που
έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 54χρο-
νο και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σε
βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και παρά-
νομη οπλοκατοχή. Προανακριτικά φέρε-
ται να υποστήριξε ότι προχώρησε σε αυ-
τήν την πράξη επειδή πίστευε ότι η σύζυ-
γός του τον απατούσε.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για περισ-
σότερα από 20 χρόνια και είχε τρία παιδιά,
ωστόσο τον τελευταίο χρόνο είχε έντονες
διαφορές, ενώ τους τελευταίους 4-5 μή-
νες η 43χρονη είχε εγκαταλείψει το σπίτι
τους στην Αθήνα και είχε επιστρέψει στο
χωριό της, στη Σωτηρίτσα. Εκεί εργαζόταν
στην επιχείρηση εστίασης του αδερφού
της, ενώ του είχε ζητήσει και διαζύγιο,

κάτι που φαίνεται να εξόργισε τον 54χρο-
νο και να όπλισε το χέρι του γι’ αυτήν την
αποτρόπαια πράξη. Ο πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας, Βασίλης Λέτσιος, ανέφε-
ρε: «Αυτός δεν ήταν εδώ. Ήρθε από την
Αθήνα και τη σκότωσε. Εδώ και λίγους
μήνες όμως, επειδή ο αδελφός της ήταν
βαριά άρρωστος, είχε έρθει στη Σωτηρί-
τσα και βοηθούσε στην ταβέρνα του. Τώρα
τι προβλήματα είχαν μεταξύ τους, κανέ-
νας μας δεν ξέρει». 

Η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεοντάρη,
που εξέτασε τη σορό της 43χρονης γυναί-
κας, διαπίστωσε ότι «είχε δεχθεί βολές σε
καίρια σημεία στον θώρακα, αλλά και μια
βολή στο κεφάλι από περίστροφο». Οι Αρ-
χές εξετάζουν το ενδεχόμενο η βολή στο
κεφάλι να ήταν η «χαριστική» που της
έδωσε ο 54χρονος, ο οποίος επέδειξε
απίστευτη αγριότητα, καθώς γέμισε και
δεύτερο φορά το παλαιό περίστροφο που
χρησιμοποίησε.

ΛΛιντσάρισαν άγρια τον
συζυγοκτόνο της Δάφνης

Προφυλακιστέ-
ος κρίθηκε, μετά
τη χθεσινή απολο-
γία του, ο καθ’
ομολογίαν δολο-
φόνος της συζύ-
γου του, στη Δάφ-
νη. Ο 39χρονος
(αλβανικής κατα-

γωγής), που προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη
ανακριτή και εισαγγελέα, φέρεται να άλλαξε εν
μέρει υπερασπιστική γραμμή, ισχυριζόμενος, με-
ταξύ άλλων, ότι η σύζυγός του δεν κοιμόταν όταν
της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Ιδιαίτερα επεισοδιακή ήταν η χθεσινή προσα-
γωγή του, καθώς όρμησαν να τον λιντσάρουν περί-
που 10 συγγενείς της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι
εκσφενδόνισαν μπουκάλια νερού και ποτήρια με
καφέ, ενώ δύο από αυτούς επιχείρησαν να τον
χτυπήσουν με γροθιές. Άμεση ήταν, όμως, η επέμ-
βαση των αστυνομικών, οι οποίοι απέτρεψαν τα
χειρότερα. Παράλληλα, οι συγγενείς επιχείρησαν
να μπουν μέσα στο κτίριο όπου βρίσκεται το γρα-
φείο του ανακριτή, αλλά οι αστυνομικοί τούς εμ-
πόδισαν. Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με
δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνο-
μη οπλοφορία - οπλοχρησία σε βάρος της συζύ-
γου του, έχει ομολογήσει ότι τη σκότωσε επειδή τη
ζήλευε. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμε-
νος χθες, άλλαξε γραμμή σε σχέση με την προανα-
κριτική του κατάθεση, ισχυριζόμενος ότι η σύζυ-
γός του δεν κοιμόταν όταν της επιτέθηκε, καθώς
και πως υπάρχει πειστήριο που δείχνει ότι το θύμα
είχε εξωσυζυγική σχέση.

Περιγράφοντας τον φρικτό τρόπο δολοφονίας
της συζύγου του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όταν
πήρα το μαχαίρι με το δεξί χέρι, μπήκα στο δωμά-
τιό της. Εκείνη κοιμόταν ανάσκελα και απευθείας
όρμησα πάνω της, ξάπλωσα πάνω της και την κάρ-
φωσα με τη μύτη του μαχαιριού μία φορά στονλαι-
μό. Εκείνη τότε ξύπνησε. Άρχισε να φωνάζει “πε-
θαίνω” και με το αριστερό χέρι της έκλεισα το στό-
μα. Ύστερα από περίπου ένα λεπτό εκείνη σταμά-
τησε να αντιστέκεται και να φωνάζει».

Δράστης ένας 54χρονος, 
που πυροβόλησε οκτώ φορές
τη 43χρονη μέσα σε ταβέρνα

Σοκ από τη νέα
γυναικοκτονία
στη Λάρισα
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«Σύμμαχος» των πυρκαγιών ο καιρός
Σ

την κορύφωσή του βρίσκεται το
παρατεταμένο κύμα καύσωνα
στη χώρα μας και την ίδια στιγμή
ανεβαίνει και η επικινδυνότητα

για την εκδήλωση αλλά και την εξάπλωση
δασικών πυρκαγιών. Οι θερμοκρασίες-
ρεκόρ που παρατηρούνται τα τελευταία
24ωρα, σε συνδυασμό με την υγρασία αλ-
λά και τους δυνατούς ανέμους, αποτε-
λούν «εχθρό» στις προσπάθειες των πυ-
ροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβε-
ση των δασικών πυρκαγιών που μαίνον-
ται σε πολλές περιοχές. 

Σχετικά με την πύρινη λαίλαπα στη
Βαρυμπόμπη, στους πρόποδες της Πάρ-
νηθας, οι ερευνητές του meteo του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμούν
ότι η φωτιά εκδηλώθηκε παράλληλα με
τη σημαντική επιδείνωση των πυρομετε-
ωρολογικών συνθηκών (θερμοκρασία,
υγρασία, άνεμος), γεγονός το οποίο
έδρασε καταλυτικά, ώστε η πυρκαγιά να
αποκτήσει διαστάσεις και ο έλεγχός της
να καταστεί δύσκολος. Όπως επισημαί-
νουν, η διαθέσιμη καύσιμη ύλη είναι
ακραία ξηρή, συμβάλλοντας στην εξά-
πλωση των πύρινων μετώπων και στην
ανάπτυξη υψηλού θερμικού φορτίου. Ο
καπνός από τη δασική πυρκαγιά ήταν
ορατός και από τις κάμερες του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr
στην Πεντέλη, οδηγώντας, μάλιστα, σε
πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας 2,5
βαθμών Κελσίου στον μετεωρολογικό
σταθμό της Πεντέλης.

Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς προει-
δοποιεί και σήμερα το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, με κατάσταση συνα-
γερμού στη Ρόδο και πολύ υψηλό κίνδυ-
νο σε πολλές περιοχές, ενώ έκκληση
στους πολίτες κάνει ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσε-
ων Νίκος Χαρδαλιάς, συνιστώντας ιδιαί-

τερη προσοχή και επαγρύπνηση απ’
όλους. Ο κ. Χαρδαλιάς καλεί τους πολίτες
να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριό-
τητα ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέ-
σει εκδήλωση πυρκαγιάς και να βρίσκον-
ται σε «διαρκή κινητοποίηση σε κάθε γει-
τονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη», ενώ
συνιστά «άμεση ενημέρωση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό 199 ή
στο 112, αν αντιληφθούν καπνό ή φωτιά».

Στο μεταξύ, καμίνι θα θυμίζει η χώρα
και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις
των μετεωρολόγων. Παράλληλα, οι ελά-
χιστες θα είναι και πάλι ιδιαίτερα υψηλές,

εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας στα
αστικά κέντρα. Οι άνεμοι θα πνέουν και
πάλι ισχυροί, με εντάσεις έως 5 Μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυ-
μανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 42
βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία
από 17 έως 45, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά
από 20 έως 43, στα νησιά του Ιονίου από
20 έως 42, στα νησιωτικά τμήματα του Αι-
γαίου και στην Κρήτη από 20 έως 43 βαθ-
μούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο Ανα-
τολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν το-
πικά στους 42-44 βαθμούς Κελσίου. Στην
Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

24 έως 43 βαθμούς, ενώ στην πόλη της
Θεσσαλονίκης ο υδράργυρος θα φτάσει
μέχρι τους 38-39 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη άνοδος σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στα
κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, τα
νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
είναι 3.428, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών είναι 14, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.997. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 191.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 142. 

Στην Αττική καταγράφονται για ακόμα ένα 24ωρο τα

περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού. Συγκεκριμέ-
να, από τα 3.428 συνολικά κρούσματα, στο Λεκανοπέ-
διο καταγράφονται 1.168 νέα κρούσματα και στη Θεσ-
σαλονίκη 316. 

Στο μεταξύ, αυξητικές ή σταθεροποιητικές τάσεις
παρατηρήθηκαν την εβδομάδα από 26 Ιουλίου έως 1
Αυγούστου στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά
λύματα των 10 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν από
το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ,
σε σχέση με την εβδομάδα από 19 έως 25 Ιουλίου 2021.
Οι αυξητικές μεταβολές κυμάνθηκαν από +34% στο Ρέ-

θυμνο έως +186% στον Άγιο Νικόλαο. Στον Βόλο παρα-
τηρήθηκε αύξηση +112% στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό
φορτίο των αστικών λυμάτων και +79% στη Λάρισα.
Σταθεροποιητικές τάσεις, με στατιστικά μη σημαντικές
μεταβολές στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των λυ-
μάτων, παρατηρήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής
(+16%), στην Ξάνθη (+5%), στη Θεσσαλονίκη (-11%) και
στην Αλεξανδρούπολη (-12%). Μείωση στο μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρή-
θηκε στα Ιωάννινα, ενώ μη ανιχνεύσιμο ήταν το ιικό
φορτίο στα αστικά λύματα της Πάτρας.

Νέο άλμα στα κρούσματα - Σε ποιες περιοχές υπήρξε «έκρηξη» στο ιικό φορτίο 

Καύσωνας, υγρασία και
ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν
τις προσπάθειες των
πυροσβεστικών δυνάμεων -
«Καμίνι» και σήμερα η χώρα 



ΕΕΤΑΑ 

Πρόγραμμα στήριξης οικογενειών 
Πρόγραμμα «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με

Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» εγκαινιάζει η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση, οι επωφελούμενοι είναι:
�Υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημο-
σίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού). 
�Μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτι-
κό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυ-
θεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
�Μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό το-
μέα, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγ-
χρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενει-
ακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022,
αλλά αποκλείονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογι-
σμού της.

Δήμος Λαγκαδά 

Απαλλαγή δημοτικών τελών 
Πρόγραμμα «στήριξης των επιχειρήσεων για τη δια-

σφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς», με
αφορμή τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία πε-
ριήλθαν λόγω της πανδημίας του Covid-19, υλοποιεί η
δημοτική Αρχή του Λαγκαδά. Προς τούτο το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή των δημοτικών
τελών των επαγγελματιών του Δήμου Λαγκαδά, των
οποίων οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
επλήγησαν από την πανδημία και τα περιοριστικά μέ-
τρα. Επίσης, επιχειρήσεις που λόγω των περιορισμών
δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Για τα
ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του διαστήματος
απαλλαγής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός με
μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρουσίασε σε θεσμικούς και παραγωγικούς
φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Σπήλιος Λιβανός σε ειδική εκδήλωση που διοργά-
νωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ στην Κομοτηνή. Στην εκδήλω-
ση συμμετείχαν διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης βου-
λευτές, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί
σύμβουλοι, επιμελητήρια, εκπρόσωποι αγροτικών ενώ-
σεων και συλλόγων, κτηνοτρόφων και αλιέων της περι-
φέρειας, ενώ παρόντες από την πλευρά του υπουργείου
ήταν επίσης ο υφυπουργός Γιάννης Οικονόμου και οι
γενικοί γραμματείς. Ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος
εξέφρασε την ικανοποίησή του στον υπουργό για το με-
γάλο αρδευτικό έργο της Ξάνθης κατά τη διάρκεια σύ-
σκεψης για θέματα της περιφέρειας με τη συμμετοχή
αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων
της Ροδόπης.

«Στην πολιτική η κοινωνία φτιάχνει το
σενάριο και οι πολιτικοί καλούνται να το
σκηνοθετήσουν. Το έργο παίζεται
καλύτερα όταν ανέβει στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, όπου οι τοπικές κοινωνίες
φτιάχνουν το σενάριο και οι δημοτικές
Αρχές και παρατάξεις στο σύνολό τους
σκηνοθετούν τα θέματα του κάθε
σεναρίου. Προϋπόθεση για την
ικανοποίηση του φιλοθεάμονος κοινού

είναι η άρτια
εκτέλεση του έργου.
Στην επιλογή δεν
πρέπει να
πρωταγωνιστούν
“ρόλοι” όπως
όξυνση, πόλωση,
διαβολή αντιπάλων,
κομματικά
συμφέροντα,
λαϊκισμός, ανεύθυνη

αντιπολίτευση, αλλά να δοθούν “ρόλοι”
όπως ενότητα, σύμπνοια, ευπρέπεια και
ηπιότητα λόγου, δημιουργικές προτάσεις
και συναποφάσεις για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής σε κάθε γειτονιά. Με
αυτήν τη σκηνοθεσία το έργο θα έχει “χάπι
εντ” για την τοπική κοινωνία!».
Από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του
Δήμου Νέας Σμύρνης Στάθη Κούπα, με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών
από τις εκλογές των ΟΤΑ το 2019 και τα
τεράστια βάρη που σήκωσαν οι δήμοι. Μια
δήλωση με νόημα! 

!Μια δήλωση 
με νόημα...

Παρουσιάστηκε η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Δήμος Λέρου 

Ψηφίστηκε το τοπικό σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων

Το επικαιροποιημένο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» ψήφι-
σε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου την περασμένη Πέμπτη. Ση-
μειώνεται ότι αναθεωρήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του 2015, σύμφω-
να με τον εθνικό σχεδιασμό, που ενσωματώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Το επικαιροποιημένο ΣΔΑ επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες:
�Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.
� Ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των
ΑΣΑ.
�Εξειδίκευση των στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου.
� Κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους
ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.

Σημειώνεται ότι η εκπόνηση των ΣΔΑ αποτελεί πλέον θεσμική υπο-
χρέωση των δήμων και απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων στον συγκεκριμένο τομέα.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Αποκαθιστά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Εκσυγχρονισμό του Β’ κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Κοινω-

νικής Πρόνοιας, πρώην Θεομήτωρ, χρηματοδοτεί η Περιφερειακή Αρχή
Βορείου Αιγαίου. Προς τούτο υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση ο πε-
ριφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Δημήτρης Παραδέλλης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και
προβλέπει γενικό εκσυγχρονισμό του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και
του δαπέδου. «Είναι χρέος μας ως αυτοδιοικητικών αλλά πρωτίστως ως
ανθρώπων να στηρίζουμε Ιδρύματα όπως το πρώην Θεομήτωρ, το οποίο
επιτελεί ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο. Μέσα από την Προγραμματική
Σύμβαση την οποία υπογράψαμε επιδιώκουμε να προσφέρουμε καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής στους τροφίμους», δήλωσε μετά την υπογραφή ο πε-
ριφερειάρχης.
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Μ
ια ακόμη πρωτοβουλία του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη
έρχεται να καλύψει κάποια κενά στην

παροχή κοινωνικής στήριξης προς οικογένει-
ες που το έχουν ανάγκη. Έτσι, προκειμένου να
μειωθούν στο ελάχιστο τα παιδιά που δεν θα
έχουν δυνατότητα να φοιτήσουν δωρεάν σε
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, η
Περιφέρεια Αττικής εξασφαλίζει για 3.200 οι-
κογένειες θέσεις φιλοξενίας βρεφών, νηπίων
και παιδιών για το σχολικό έτος 2021-2022,
αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι θέσεις αφορούν σε δημόσιους και ιδιωτι-
κούς παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
σταθμούς και σταθμούς ολοκληρωμένης
φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής. Ο προ-
ϋπολογισμός για το σχολικό έτος 2020-2021
ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, αφορά στο πρόγραμ-
μα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ-

ματικής ζωής» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020.

Η διάθεση της θέσης προς τον κάθε ωφε-
λούμενο θα πραγματοποιείται μέσω voucher
για το παιδί του έπειτα από ανοικτή πρόσκληση
που θα εκδώσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης, με αφορμή την ένταξη των πράξεων στο
ΠΕΠ «Αττική 2014-2020», τόνισε: «Με τις πρά-
ξεις για την εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής 3.200 οικογένειες θα
εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους μια θέση σε
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς έτσι
ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν τόσο
στις απαιτήσεις της εργασίας τους όσο και στη
φροντίδα της οικογένειάς τους».

Το Κινητό Πράσινο Σημείο στου Ζωγράφου
Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των

πολιτών στο πρόγραμμα ανακύκλω-
σης που πραγματοποιείται μέσω του
Κινητού Πράσινου Σημείου, ο δήμαρ-
χος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας πήρε
την πρωτοβουλία και το όχημα Δια-
κριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων θα
σταθμεύει και τον Αύγουστο στην πό-
λη. Συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη,
Πέμπτη και Παρασκευή του Αυγού-
στου το ειδικά διαμορφωμένο όχημα
θα βρίσκεται σε τρεις γειτονιές του
Δήμου Ζωγράφου, περιμένοντας τους δημότες να προσκομίσουν υλικά προς ανακύκλωση.
Υπενθυμίζεται ότι στους χωριστούς ειδικούς κάδους του Κινητού Πράσινου Σημείου ανα-
κυκλώνονται πλαστικά PET, σύμμεικτα πλαστικά, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, χαρτί,
γυαλί, μπαταρίες, βρώσιμα έλαια και λίπη, ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό και ρού-
χα. Σημειώνεται ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να είναι κενά από περιεχόμενα.

Για την ασφάλεια…
Όλα τα ζητήματα ασφάλειας και
αστυνόμευσης που απασχολούν
την πόλη το τελευταίο διάστημα
ήταν το θέμα της συνάντησης που
είχε ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταν-
τέλλος στο δημαρχείο με εκπροσώ-
πους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρό-
σωπος του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, καθώς και οι ανώτατοι
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., τους οποί-
ους ο δήμαρχος ενημέρωσε για τα
αυξανόμενα φαινόμενα παραβατι-
κότητας στην περιοχή σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο πριν από
την πανδημία, ειδικά σε επίπεδο
ανηλίκων, το διαχρονικό πρόβλημα
των παράνομων κατασκηνώσεων
στις παραλίες κατά την καλοκαιρι-
νή περίοδο και, γενικότερα, για το
αίσθημα ανασφάλειας που έχει δη-
μιουργηθεί. Αναγνωρίζοντας ότι
κυρίαρχο αίτιο είναι η υποστελέ-
χωση του Αστυνομικού Τμήματος, ο
δήμαρχος υπενθύμισε τη δέσμευ-
ση την περίοδο που συγχωνεύτη-
καν τα τρία τμήματα της πόλης σε
ένα ότι η συγχώνευση δεν θα επι-
φέρει καμία έκπτωση στην αστυνό-
μευση της περιοχής.

Διεκδικεί αγορά
ελεύθερων χώρων 
Πρόταση χρηματοδότησης για την
απαλλοτρίωση τριών ακόμη ελεύ-
θερων χώρων στα όρια του δήμου
καταθέτει στο Πράσινο Ταμείο η
δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής
έπειτα από πρωτοβουλία του δη-
μάρχου Νίκου Μπάμπαλου προ-
κειμένου να παραμείνουν αδόμη-
τοι και ως κοινόχρηστοι να παρα-
δοθούν στους κατοίκους της πό-
λης. Πρόκειται για συστοιχία οικο-
πέδων για τα οποία είχε αρθεί η
παλαιότερη δέσμευση και, πλέον,
ήταν υποψήφια για οικοδόμηση.
Με την επανεπιβολή της απαλλο-
τρίωσής τους και την πρόταση αγο-
ράς από το Πράσινο Ταμείο, ο δή-
μος εξασφαλίζει ότι οι χώροι αυτοί
δεν θα τσιμεντοποιηθούν, αντίθετα
θα γίνουν πράσινοι και ελεύθεροι
για να τους χαίρονται όλοι οι Ηρα-
κλειώτες.

Με πανηγυρικό τρόπο
υποδέχτηκε ο Δήμος
Κηφισιάς το χρυσό μετάλλιο
του Μίλτου Τεντόγλου στους
Ολυμπιακούς Αγώνες,
καθώς ο «χρυσός»
Ολυμπιονίκης είναι αθλητής
του Γυμναστικού Συλλόγου
Κηφισιάς. Η δημοτική
Αρχή, που στήριξε
έμπρακτα την προετοιμασία
του, για να τον τιμήσει
αποφάσισε τον
σημαιοστολισμό και τη
φωταγώγηση του Δημοτικού
Σταδίου όλη την εβδομάδα
καθώς και κεντρικών
σημείων του δήμου, ενώ
στην όψη του δημαρχείου
θα γίνεται ειδική προβολή
προς τιμήν του.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΝ.ΠΕ.: «Όχι» 
στην άναρχη 
ανάπτυξη των ΑΠΕ
Την αντιμετώπιση της «Άναρχης
Ανάπτυξης των ΑΠΕ» κατέθεσε ως
θέμα συζήτησης στο Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ.,
ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδο-
νίας Γιώργος Κασαπίδης. Στο Δ.Σ.
που πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Παρασκευή ο κ. Κασαπίδης,
ως πρόεδρος της Επιτροπής Ενέρ-
γειας, Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής Αλλαγής της ΕΝ.ΠΕ., ενημέρω-
σε για την τρέχουσα κατάσταση που
δημιουργείται από την άναρχη ανά-
πτυξη των ΑΠΕ. Ταυτόχρονα εισηγή-
θηκε η ανάπτυξη ΑΠΕ να γίνεται με
όρους δίκαιους προς τις τοπικές κοι-
νωνίες και με ένα σαφές και σύγ-
χρονο πλαίσιο. Επιπλέον, ο περιφε-
ρειάρχης ενημέρωσε το σώμα για τις
εξελίξεις, τη δυναμική και τις προ-
οπτικές του «Πράσινου» Υδρογόνου
σε όλη την Ευρώπη. Παρουσίασε βα-
σικά στοιχεία της «Πράσινης Συμ-
φωνίας» και της νέας δέσμης νομο-
θετικών ρυθμίσεων για το κλίμα, την
ενέργεια και τις μεταφορές και στο
έργο «White Dragon» και αφορά
στην παραγωγή «Πράσινου» Υδρο-
γόνου στη Δυτική Μακεδονία.

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ

Θέσεις σε παιδικούς σταθμούς
για 3.200 οικογένειες

Φωταγωγήθηκε
η Κηφισιά
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Τ
ο ευχάριστο νέο για την
έλευση το καινούργιου
μέλους της οικογένειας
ξανάφερε στην επικαιρό-

τητα -για μη πολιτικούς λόγους-
τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις
Τζόνσον. Το δεύτερο τέκνο του με
την Κάρι Σίμοντς -και έκτο συνολι-
κά!- ξαναγεμίζει με χαρά το «κακό
παιδί» της βρετανικής πολιτικής
ζωής. 

Ο Τζόνσον αναζητεί ευκαιρίες να
δείξει ότι δεν είναι μόνο πολιτικός,
αλλά πρώτα απ’ όλα ενεργός πολί-
της, οικογενειάρχης (και ας απα-
τούσε συστηματικά την πρώην σύ-
ζυγό του με τη νυν…) και άνθρω-
πος που νιώθει τους πόθους των
συμπατριωτών του. Δεν δίστασε να
φωτογραφηθεί με τη φανέλα της
Εθνικής Αγγλίας και το «10» στην
πλάτη την παραμονή του τελικού
του φετινού Euro, ενώ μπορεί και
ισορροπεί στις τρικυμίες το βρετα-
νικού Θρόνου. Από την άλλη, όταν
θέλει, μπορεί να είναι πολύ δύσκο-
λος αντίπαλος, όπως έγινε την περ-
σινή χρονιά, όταν δεν λύγισε στο
διαρκές μπρα ντε φερ με τις Βρυ-
ξέλλες για τους όρους του Brexit.

Ο Αλεξάντερ Μπόρις ντε Φέφελ
Τζόνσον γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη
στις 19 Ιουνίου 1964 και σπούδασε
Κλασική Φιλολογία στην Οξφόρδη.
Το 1986 υπήρξε επικεφαλής το
φοιτητικού κινήματος, ενώ λίγο
αργότερα άρχισε να εργάζεται ως
δημοσιογράφος στους «Times». Το
τέλος αυτής της πρώτης του εργα-
σιακής απασχόλησης δεν ήταν κα-
λό: Έγραψε ψέματα σε μια είδηση
και αμέσως απολύθηκε! Ωστόσο, το
ταλέντο του τον έσωσε, καθώς έγι-
νε ανταποκριτής της «Daily Tele-
graph» στις Βρυξέλλες. Από εκεί
αρθρογραφούσε και επηρέαζε σε
σημαντικό βαθμό τη βρετανική
συντηρητική παράταξη, με τον σκε-
πτικισμό του ως προς την ευρωπαϊ-

κή πορεία της Βρετανίας.
Εκλέγεται βουλευτής το 2001,

αλλά παραιτείται επτά χρόνια αρ-
γότερα, όταν το 2008 εκλέγεται δή-
μαρχος Λονδίνου, οπότε και το πο-
λιτικό του άστρο εκτοξεύεται. Στη
διάρκεια της οκταετούς θητείας
του (επανεξελέγη το 2012) κατάρ-
γησε την κατανάλωση αλκοόλ στο
μεγαλύτερο μέρος των μέσων μα-
ζικής μεταφοράς του Λονδίνου,
διεξήγαγε τους Θερινούς Ολυμπια-
κούς Αγώνες 2012, εισήγαγε νέες
λωρίδες για λεωφορεία, ποδήλατα
και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γενι-
κότερα έκανε μεγάλες αλλαγές, οι
οποίες τον έφεραν στο προσκήνιο
της πολιτικής ζωής της χώρας.

Το 2015 εκλέγεται και πάλι βου-
λευτής και την επόμενη χρονιά
παίρνει ενεργά μέρος στην εκστρα-
τεία αποχώρησης της Μεγάλης
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Vote Leave), στην οποία
γρήγορα γίνεται ηγετικό στέλεχος.
Η νέα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι
τον κάνει υπουργό των Εξωτερι-
κών, αλλά οι θέσεις του Τζόνσον για
το Brexit είναι σαφώς λιγότερο με-
τριοπαθείς από την πρωθυπουργό
του. Μέι και Τζόνσον ζουν δυόμισι
χρόνια λεπτών ισορροπιών μεταξύ
τους, αλλά η πορεία των πραγμάτων
και οι αλλεπάλληλες αποτυχίες της
Μέι να εγκρίνει στο Λονδίνο τη
συμφωνία της με τις Βρυξέλλες την
οδηγούν τελικά σε παραίτηση. Η
«σκληρή γραμμή» του Τζόνσον επι-
κρατεί πλήρως και ο ίδιος εκλέγε-
ται επικεφαλής των Βρετανών Συν-
τηρητικών και αναλαμβάνει την
πρωθυπουργία της χώρας.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Μ Π Ο Ρ Ι Σ  Τ Ζ Ο Ν Σ Ο Ν Θα γίνει μπαμπάς
για έκτη φορά! 



Ω
ς κίνηση συμφιλίωσης, στο πλαί-
σιο της βασιλικής οικογένειας της
Μεγάλης Βρετανίας, εκλαμβάνε-
ται η πρωτοβουλία που ανέλαβε η

Ελισάβετ να προσκαλέσει το ζεύγος των
«ασώτων», δηλαδή τον εγγονό της Χάρι και
τη σύζυγό του Μέγκαν, στους εορτασμούς
του πλατινένιου Ιωβηλαίου της αειθαλούς
βασίλισσας, η οποία συμπληρώνει αισίως 70
χρόνια στον θρόνο των Ουίνδσορ.

Οι σχετικοί εορτασμοί θα πραγματοποι-
ηθούν τον Ιούνιο του 2022 και πολλά βρετα-
νικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούν
την πρόσκληση του Χάρι και της Μέγκαν ως
προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος.
«Νομίζω πως το γεγονός ότι η βασίλισσα
τους κάλεσε για το πλατινένιο Ιωβηλαίο είναι
ένα θετικό σημάδι, που δείχνει πως, ό,τι κι
αν γίνει, είναι οικογένεια», σημειώνει η
ιστοσελίδα Express. Και συμπληρώνει:
«Όλες οι οικογένειες έχουν διαφωνίες και
μπορεί να πληγώνει ο ένας τον άλλον, όμως
παραμένουν οικογένεια… Και αυτό είναι το
σημαντικότερο σημάδι για όλους. Η βασίλισ-
σα δείχνει ότι είναι τρυφερή, ευγενική και
φιλόξενη και πιστεύω πως το ζευγάρι θα εμ-
φανιστεί σε αυτό το γεγονός».

Σημειώνεται ότι και από την πλευρά του
ζευγαριού υπάρχουν κινήσεις προσέγγισης,
καθώς Χάρι και Μέγκαν αποφάσισαν η κόρη
τους να πάρει το όνομα της βασίλισσας Ελι-
σάβετ. Άλλωστε, ούτε ο Χάρι ούτε η Μέγκαν
είχαν ποτέ ευθεία σύγκρουση με τη βασίλισ-
σα. Αντίθετα, πάντα οι σχέσεις τους ήταν οι
καλύτερες δυνατές, όπως είχαν πει και στις
πολυσυζητημένες συνεντεύξεις τις οποίες
είχαν παραχωρήσει.

Το μεγάλο πρόβλημα του ζεύγους Χάρι -
Μέγκαν είναι ο πρίγκιπας Κάρολος και η
δεύτερη σύζυγός του, Καμίλα Πάρκερ Μπό-
ουλς. Με αυτούς υπήρξαν οι σφοδρότερες
συγκρούσεις και αυτούς «φωτογράφισαν»
όλες οι επικριτικές αναφορές του Χάρι και
της Μέγκαν για τα όσα συνέβαιναν πίσω από
τις κλειστές πόρτες του Παλατιού, όσο εκεί-
νοι έμεναν στον χώρο αυτόν.

Εάν, τελικά, οι Χάρι και Μέγκαν αποφασί-
σουν να παρευρεθούν στους εορτασμούς
της βασίλισσας, θα είναι η πρώτη φορά που
επισκέπτονται μαζί τη Βρετανία μετά την
αναχώρησή τους, καθώς μόνο ο Χάρι έχει
πάει μία φορά, για να παραστεί στα αποκα-
λυπτήρια ενός αγάλματος, της μητέρας του
Νταϊάνα.

Χάος επικρατεί στο Αφγανιστάν, μετά την
αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των
Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η επέλαση των Τα-
λιμπάν έχει ως αποτέλεσμα -σύμφωνα με τα
όσα γίνονται γνωστά από τις πρεσβείες των ΗΠΑ
και της Βρετανίας- δεκάδες αμάχους νεκρούς.

«Αυτοί οι φόνοι είναι πιθανόν να συνιστούν
εγκλήματα πολέμου. Θα πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο ερευνών και οι μαχητές ή οι επικε-
φαλής των μαχητών Ταλιμπάν που ευθύνονται
είναι ανάγκη να λογοδοτήσουν», αναφέρουν οι
πρεσβείες των δύο χωρών, οι οποίες χρησιμο-
ποιούν παρόμοιους όρους στους αντίστοιχους
λογαριασμούς τους στο Twitter. Προς επίρρωση
των θέσεών τους, παραπέμπουν σε μια έκθεση
της ανεξάρτητης αφγανικής Επιτροπής Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, ενός κρατικού οργανισμού.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων του Αφγανιστάν σημειώνει ότι «ανα-
κάλυψε πως, αφότου κατέλαβαν την περιοχή
Σπιν Μπόλντακ, οι Ταλιμπάν αναζήτησαν και εν-
τόπισαν παλαιότερους και τωρινούς κυβερνητι-
κούς αξιωματούχους και τους σκότωσαν, παρά

το ότι δεν είχαν κανέναν μάχιμο ρόλο».
Αντίθετα, ο Σουχαΐλ Σαχίν, μέλος της δια-

πραγματευτικής ομάδας των Ταλιμπάν, με έδρα
την Ντόχα στο Κατάρ, είπε στο πρακτορείο Reu-
ters πως τα όσα περιλαμβάνουν οι κατηγορίες
των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον τους είναι
«αβάσιμες αναφορές».

Επίθεση στο Καπιτώλιο:
Μυστήριο οι αυτοκτονίες αστυνομικών
Μυστήριο καλύπτει έως τώρα τις αυτοκτονίες αστυνομικών οι οποίοι
εμπλέκονταν στην εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο
Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον, στις 6 Ιανουαρίου. Ήδη οι αυτοκτονίες
έφτασαν τις τέσσερις, μετά τον Γκάνθερ Χασίντα, ο οποίος βρέθηκε
νεκρός στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη. Είχε προηγηθεί ο Κάιλ
Ντιφράιταγκ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που είχε βρεθεί
νεκρός τη 10η Ιουλίου και ο θάνατός του θεωρήθηκε από τις
αρμόδιες Αρχές αυτοκτονία. Νωρίτερα είχαν αυτοκτονήσει ο Τζέφρι
Σμιθ που ανήκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία και ο Χάουαρντ
Λίμπενγκουντ της αστυνομικής δύναμης του Καπιτωλίου.
Οι αυτοκτονίες είναι ανεξήγητες έως τώρα, καθώς η υπόθεση της
εισβολής ερευνάται ενδελεχώς. Μέχρι τώρα έχουν απαγγελθεί
κατηγορίες σε περισσότερα από 500 άτομα που με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο ενδέχεται να έχουν ευθύνες για τον θάνατο πέντε
ανθρώπων και την απόπειρα πραξικοπήματος, αφού η εισβολή
αποσκοπούσε στην ακύρωση της θεσμικής διαδικασίας που έφερε
τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο μετά τα αποτελέσματα των
εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει
καμία ένδειξη για τους λόγους που ώθησαν τέσσερα άτομα των
αστυνομικών δυνάμεων να δώσουν τέλος στη ζωή τους.
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Επέλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

«Σήμα» συμφιλίωσης
σε Χάρι και Μέγκαν



Με 29.000 αιτήσεις και 9.984 επιχειρήσεις που εκταμίευ-
σαν περίπου 25 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύ-
κλος του προγράμματος επανεκκίνησης της εστίασης. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για δύο σημαντι-
κές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ολοκληρώθη-
κε την προηγούμενη Παρασκευή. Η δράση «Επιδότηση Κε-
φαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια
Πρώτων Υλών» επιδοτεί με έως 100.000 ευρώ τις επιχειρή-
σεις εστίασης, για την αγορά πρώτων υλών απαραίτητων για
τη λειτουργία τους, όπως θυμίζει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση αποδείχθη-
κε ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς περισσότερες από 29.000
επιχειρήσεις εστίασης υπέβαλαν αίτηση, με τον προϋπολο-
γισμό των αιτήσεων να ξεπερνάει τα 270 εκατ. ευρώ δημό-
σιας δαπάνης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία έντα-
ξης ήταν ιδιαίτερα απλή, καθώς επαρκούσε η ενδιαφερό-
μενη επιχείρηση να πληροί τους όρους και τις τυπικές προ-
ϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Ήδη έχουν ενταχθεί 9.884 επιχειρήσεις, έχοντας κάνει
αιτήσεις για επιδότηση δαπανών 98,8 εκατ. ευρώ, ενώ

έχουν εκταμιευθεί περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ. Χάρη
στις δύο Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ένας σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων και επαγγελματιών στηρίζεται άμεσα, προ-
κειμένου να αντεπεξέλθει σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο.
Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν ανοικτές ανάλογες δρά-
σεις που υποστηρίζουν παιδότοπους, γυμναστήρια κα-
θώς και τουριστικές επιχειρήσεις (για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα antagonistikoti-
ta.gr ή καλέστε στο 801 1136 300 από τις 9 π.μ. έως τις 4.30
μ.μ.).

Σ
τέρηση μισθού και χρόνου
προϋπηρεσίας, με διατήρηση
των παροχών ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης, περι-

μένει τους ανεμβολίαστους υγειονο-
μικούς και τους εργαζομένους σε δο-
μές υγείας ηλικιωμένων από τις 16
Αυγούστου. 

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης ξεκαθάρισε μέσω της τη-
λεόρασης του ΣΚΑΪ ότι οι αναστολές
συμβάσεων για όσους είναι υποχρεω-
τικός ο εμβολιασμός θα ισχύουν επ’
αόριστον και μέχρι να εμβολιαστούν
και να επιστρέψουν στην εργασία
τους. Ξεκαθάρισε, δε, ότι δεν τίθεται
θέμα απολύσεων εργαζομένων, επει-
δή θα αρνηθούν να εμβολιαστούν. Ση-
μειώνεται ότι η υποχρεωτικότητα για
τους υγειονομικούς και τους εργαζο-
μένους σε δομές φροντίδας ηλικιωμέ-
νων θεσπίστηκε με πρόσφατο νόμο
και έτσι από τις 16 Αυγούστου και μετά
όποιος δεν είναι εμβολιασμένος θα τί-
θενται σε αναστολή με απόφαση του
υπουργού Υγείας, ενώ ο κ. Χατζηδά-
κης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
επέκτασης του μέτρου και σε άλλους
κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και
του ιδιωτικού τομέα.

Ο υπουργός Εργασίας εξέφρασε την
ελπίδα ότι «οι εργαζόμενοι θα εμβο-
λιαστούν», επισημαίνοντας, ωστόσο,
ότι η κυβέρνηση δεν συντάσσεται ούτε
με την άποψη των απολύσεων λόγω

μη εμβολιασμού αλλά ούτε και με…
τις προσευχές και τις δεήσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε κάθε
περίπτωση, ανέφερε ότι η χώρα μας
θα ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρό-
μο και η κυβέρνηση επιλέγει κάποι-
ους τομείς προτεραιότητας που είναι
οι πιο ευαίσθητοι. 

Σημειώνεται ότι αναστολή της σύμ-
βασης εργασίας ουσιαστικά δεν ση-
μαίνει καταγγελία της σύμβασης ούτε
αποτελεί μια μορφή λύσης της εργα-
σιακής σχέσης. Αντιθέτως, αν και δια-
σώζει την εργασιακή σχέση, την οριο-
θετεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο μεν
εργαζόμενος δεν υποχρεούται σε πα-
ροχή υπηρεσιών και απαλλάσσεται
από τη συμβατική του υποχρέωση να
απασχολείται και να εκτελεί τα καθή-
κοντά του, ο δε εργοδότης απαλλάσ-
σεται της υποχρέωσης καταβολής μι-
σθού προς τον εργαζόμενο.

Πρέπει, δε, να διευκρινιστεί ότι δεν
θεσπίζεται μια κρατικά επιχορηγού-
μενη αναστολή της σύμβασης εργα-
σίας, καθώς οι εργαζόμενοι που θα τε-
θούν σε αναστολή δεν θα λαμβάνουν
κάποιο κρατικό επίδομα ή αποζημίω-

ση, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος
λόγω του lockdown. Αντίθετα, οι ερ-
γαζόμενοι θα αποστερούνται του μι-
σθού τους, χωρίς όμως να οδηγούνται
άμεσα στην απόλυση. Όπως επισημαί-
νει στην «Ρolitical» ο εργατολόγος
Γιάννης Καρούζος, «πρόκειται ουσια-
στικά για μία άδεια άνευ αποδοχών, η
οποία δεν θα εναπόκειται στη συμφω-
νία εργοδότη και εργαζομένου». Μά-
λιστα, προβλέπεται ρητά στον νόμο και
θα αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη
να αναστείλει τις εργασιακές συμβά-
σεις όσων εργαζομένων δεν εμβολια-
στούν.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα επα-
νεκτιμηθεί η κατάσταση σε σχέση με

την πορεία των εμβολιασμών και θα
υπάρξουν οριστικές αποφάσεις σε
σχέση με τους τομείς όπου θα απαιτεί-
ται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των
εργαζομένων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το μέτρο θα ισχύσει από 
τις 16 Αυγούστου - Δεν 
τίθεται θέμα απολύσεων 
εργαζομένων λόγω 
απροθυμίας 

Σε αναστολή
οι ανεμβολίαστοι 
νοσοκομειακοι

Πρόγραμμα Εστίαση: Αιτήσεις για επιδότηση από 29.000 επιχειρήσεις
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Έως τις 10 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προ-
θεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσε-
ων, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών έκρινε ότι, με βάση τη σημερινή
εικόνα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία έως τις 31 Αυγούστου. 

Έτσι, με νομοθετική διάταξη του υπουργείου
Οικονομικών, παρατείνονται η προθεσμία
υποβολής αλλά και η προθεσμία καταβολής
των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και

Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις
17 Σεπτεμβρίου. Η παράταση κρίθηκε επιβε-
βλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι
φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι
φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό πε-
ριθώριο παράτασης, δεδομένης της επερχό-
μενης έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ
εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. 

Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης

3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύ-
πτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα
πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγού-
στου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31
Αυγούστου.

«Η κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας,
των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας, παρεμ-
βαίνει όπου χρειάζεται, για να στηρίζει και να διευκολύνει
τους πολίτες», τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Οικο-
νομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.

ΥΠ.ΟΙΚ.: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου

Παράταση
στο πρόγραμμα
κάλυψης παγίων
δαπανών
Παρατείνεται έως τις 9 Αυγούστου η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων για συμμετοχή των επιχει-
ρήσεων στο πρόγραμμα κάλυψης πα-
γίων δαπανών. 
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και
πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.aade.gr/mybusiness-
support. Χθες, δημοσιεύθηκαν οι
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των
υπουργείων Οικονομικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με
τις οποίες τροποποιείται η ΚΥΑ για τη
β’ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.
Με την εν λόγω τροποποίηση διευ-
κρινίζεται ότι οι νέες επιχειρήσεις
και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν
πρόσφατα υποκατάστημα (από
1/4/2019 έως 31/12/2020) μπορούν
να ενταχθούν στο μέτρο με βάση το
σημείο 3.12 του Προσωρινού Πλαισί-
ου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφό-
σον εμφανίζουν ζημία και μείωση
τζίρου κατά 30% κατά την επιλέξιμη
περίοδο, σε σχέση με το 2019.
Σε περίπτωση που δεν πληρούν τα
ανωτέρω κριτήρια, μπορούν να εν-
ταχθούν στο μέτρο σύμφωνα με το
τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου,
εφόσον τα έσοδα από πωλήσεις αγα-
θών και παροχή υπηρεσιών του έτους
2020 είναι μικρότερα κατά τουλάχι-
στον 30% από το σύνολο των εξόδων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους
πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μεί-
ωσης του κύκλου εργασιών τους ή
των εσόδων τους.

Η
αντίστροφημέτρησηγια τηναπο-
νομή συντάξεων-εξπρές ξεκίνη-
σε χθες με τη λειτουργία του
«στρατηγείου Χατζηδάκη», το

οποίο υπόσχεται λύση στην ταλαιπωρία χι-
λιάδων ασφαλισμένων. 

Τη νέα δομή ταχείας απονομής συντάξε-
ων διαδοχικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ κα-
θώς και το συντονιστικό επιχειρησιακό κέν-
τρο για την παρακολούθηση της απονομής
συντάξεων σε όλη την Ελλάδα επιθεώρησε
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τον
υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο
Τσακλόγλου και τη γενική γραμματέα Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώ-
του. Η παρουσίαση της νέας δομής έγινε
από τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη
Δουφεξή και τον project manager Μιχάλη
Κεφαλογιάννη. 

Στο στρατηγείο απονομής συντάξεων του
e-ΕΦΚΑ που στεγάζεται στο «πράσινο κτί-
ριο» επί της Λ. Κηφισίας έχει στηθεί το συν-
τονιστικό επιχειρησιακό κέντρο για την πα-
ρακολούθηση της ροής απονομής συντάξε-
ων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τον κεντρι-
κό συντονισμό, την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών και τη συνολική επίβλεψη του σχε-
δίου οριστικής εξάλειψης του στοκ των εκ-

κρεμών συντάξεων. 
Παράλληλα, στο ίδιο κτίριο ξεκίνησε η

πρώτη φάση λειτουργίας της νέας δομής
ταχείας απονομής συντάξεων διαδοχικής
ασφάλισης, που θεωρούνται οι πλέον δύ-
σκολες περιπτώσεις απονομής και η καθυ-
στέρησή τους φτάνει μέχρι και τα 4-5 χρό-
νια. Με τη νέα δομή όλοι οι συνταξιοδοτικοί
φάκελοι των ασφαλισμένων εντός Αττικής,
με διαδοχική ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ-ΟΓΑ, συγκεντρώνονται στο
«πράσινο κτίριο», σε έναν ενιαίο χώρο, και
επιτόπου υπάλληλοι των τριών τ. Ταμείων
ανοίγουν τις κούτες και τους φακέλους,
υπολογίζουν τον χρόνο ασφάλισης και τυ-
χόν οφειλές, κάνουν τον τελικό υπολογισμό
του ύψους της σύνταξης και στο τέλος προ-
χωρούν στην έκδοση της συνταξιοδοτικής
απόφασης. 

Τόσο οι αρμόδιοι υπάλληλοι όσο και το
σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας
συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο. Ήδη τον
Ιούλιο, πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας

γραμμής απονομής συντάξεων, εκδόθηκαν
1.100 παραπάνω νέες συντάξεις διαδοχικής
ασφάλισης. Στόχος είναι μέχρι το φθινόπω-
ρο να απονέμονται έως και 3.200 νέες συν-
τάξεις τον μήνα, ενώ κατά την πλήρη λει-
τουργία του, στο τέλος του έτους, να απονέ-
μονταιέωςκαι6.800 νέεςμηνιαίως. Τοαμέ-
σως επόμενο διάστημα οι φυσικοί φάκελοι
θαψηφιοποιούνταιπλήρως, προτούέρθουν
γιαεπεξεργασίαστο«πράσινοκτίριο». Τονί-
ζεται πως αντίστοιχη δομή υλοποιείται και
στη Θεσσαλονίκη και η έναρξη λειτουργίας
της δρομολογείται το φθινόπωρο.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε
ότι «με το νέο στρατηγείο, θέλουμε να χτυ-
πήσουμε το κακό στη ρίζα του, σε σχέση με
την καθυστέρηση στην έκδοση των συντά-
ξεων», προσθέτοντας ότι στόχος είναι η έκ-
δοση 30.000 συντάξεων μηνιαίως από το
φθινόπωρο.

Έτοιμο το «στρατηγείο
Χατζηδάκη» - Τέθηκε
σε λειτουργία η πρώτη φάση
του project 
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Τ
ην αναφορά αν-
θρακικού αποτυ-
πώματος εξέδω-
σε για δέκατη συ-

νεχή χρονιά ο ΔΕΣΦΑ. Η
ανάλυση εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου
από τις δραστηριότητές
του, για το 2020, περιλαμ-
βάνει τις άμεσες εκπομ-
πές οι οποίες προκύπτουν
από εξοπλισμό και εγκα-
ταστάσεις που ανήκουν
στον Διαχειριστή ή ελέγ-
χονται από αυτόν καθώς
και τις έμμεσες ως αποτέ-
λεσμα της ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία κατανα-
λώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Αθροιστικά, δηλαδή, οι συνολικές εκπομπές του ΔΕΣΦΑ για το 2020 ήταν κατά 1.521,95
tn CO2 μειωμένες σε σχέση με το 2019. Σε μήνυμα, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, σημειώνει: «Ο οργανι-
σμός μας, ο οποίος είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης, τη μετάβαση σε ανανεώσιμα
και πράσινα αέρια και την εποχή των ΑΠΕ, σχεδιάζει ένα πλαίσιο δράσεων και καθορίζει στόχους για να είναι σε θέση να παρου-
σιάσει έναν συγκεκριμένο δρόμο προς τις μηδενικές εκπομπές στο εγγύς μέλλον».

ΟΛΘ: Νέα επιχειρηματική
στρατηγική της Belterra

Η επιχειρηματική στρατηγική της Belterra,
βασικής μετόχου της ΟΛΘ Α.Ε., εστιάζεται κυ-
ρίως στους κλάδους του τουρισμού, των υπο-
δομών, των logistics και της ενέργειας, αναφέ-
ρεται στο πληροφοριακό δελτίο το οποίο δημο-
σίευσε το γκρουπ λόγω της δημόσιας πρότασης
προς τους υπόλοιπους μετόχους, που ξεκίνησε
την Παρασκευή 30/7 και θα διαρκέσει έως
27/8/2021, προσφερόμενο τίμημα στα 26,5 ευ-
ρώ. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο προ-
τείνων προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριό-
τητά του και να διατηρήσει την τρέχουσα επι-
χειρηματική στρατηγική του.

Αλλαγή επωνυμίας 
για την Intrakat 

Την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας της σε
ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ανακοίνωσε η In-
trakat, συνεπεία της συγχώνευσής της με την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΑΙΑ ΑΝΕ-
ΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ, με απορρόφηση
της τελευταίας από την πρώτη. Η εισηγμένη
ανακοίνωσε, επίσης, την εισαγωγή 14.502.000
νέων μετοχών, η διαπραγμάτευση των οποίων
θα ξεκινήσει σήμερα.

ΟΠΑΠ: Σε διαπραγμάτευση 
οι νέες μετοχές

Από τις 3 Αυγούστου μπήκαν σε διαπραγμά-
τευση οι νέες μετοχές του ΟΠΑΠ που προήλθαν
από την επανεπένδυση μερίσματος. Όπως ανα-
κοίνωσε ο ΟΠΑΠ, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.918.869,80 ευρώ
και ανέρχεται πλέον στο ποσό των
105.346.785,90 ευρώ, διαιρούμενο σε
351.155.953 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30
ευρώ εκάστη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ φέρνει και το στοίχημα για την
Ελλάδα να το αξιοποιήσει κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που
επέφερε η πανδημία, τόνισε ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά και του ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης. Σημείωσε
επίσης πως στο παρελθόν υπήρξαν τομείς που δεν αξιοποιήθηκαν
όπως έπρεπε και επισημαίνει ότι το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει
«πεδίον δόξης λαμπρόν» για την επιχειρηματικότητα της χώρας. Όπως
επεσήμανε ο κ. Κορκίδης, το ΕΣΠΑ 2021-2027 μπορεί πλέον να
ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα 8 τομεακά και τα 13 περιφερειακά
προγράμματα, από τον Σεπτέμβριο, και να αποτελέσει βασικό πυλώνα
του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την προσεχή εξαετία,
προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στο εθνικό
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Νέες προοπτικές στους τομείς της πολιτικής Διαστήματος,
των τηλεπικοινωνιών, των διαστημικών τεχνολογιών, της δια-
στημικής βιομηχανίας και της εκπαίδευσης ανοίγονται για
την Ελλάδα με τη συμφωνία που υπέγραψαν η ελληνική κυ-
βέρνηση και η Amazon Web Services. Το μνημόνιο συνεργα-
σίας υπογράφηκε από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον γενικό δι-
ευθυντή της Amazon για την Ευρώπη Cameron Brooks και
αφορά σε οικονομικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο τη δημιουργία ενός Περι-
φερειακού Κόμβου Διαστήματος. Πρόκειται για μια «ψηφιακή θερμοκοιτίδα», η οποία θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει
ερευνητικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την πολιτική Διαστήματος. Σκοπός είναι ο κόμβος
να αποτελέσει μοχλό υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει η χώρα αναφορικά με τα διαστημικά προγράμματα.

Στρατηγική συμφωνία με την Amazon Web Services

Βασίλης Κορκίδης: «Στοίχημα» για την Ελλάδα το νέο ΕΣΠΑ

ΔΕΣΦΑ: Σχέδιο για μηδενικές εκπομπές 



AVIN: Στέλνει τους
πελάτες της διακοπές!

Ο
λο τον Αύ-
γουστο, κά-
θε κατανα-

λωτής ο οποίος
επιλέγει τα πρατή-
ρια καυσίμων AVIN
για τον ανεφοδια-
σμό του οχήματός
του μπορεί να είναι
ένας από τους με-
γάλους τυχερούς
που κερδίζουν 15
πακέτα διακοπών
και 100 prepaid
κάρτες, αξίας 50
ευρώ η καθεμία. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που οι κατα-
ναλωτές ανεφοδιάζουν το όχημά τους με 30 λίτρα καυ-
σίμων κίνησης AVIN και κάνοντας χρήση του προγράμ-
ματος «AVIN Κερδίζω», μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση
για να κερδίσουν ένα από τα 15 πακέτα τριήμερων δια-
κοπών σε γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα ή
μία από τις 100 prepaid κάρτες αξίας 50 ευρώ για εξαρ-
γύρωση στα πρατήρια AVIN, στα καταστήματα Agora.
Κάθε πακέτο διακοπών περιλαμβάνει τρεις all inclusive
διανυκτερεύσεις για μία οικογένεια, σε προορισμούς
όπως Κέρκυρα, Πελοπόννησο και Χαλκιδική.

Νέο καθεστώς για το στοίχημα 
Συνολικά 15 εταιρείες κατοχύρωσαν άδεια και
ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή 6 Αυγούστου το
νέο καθεστώς διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και
στοιχήματος στην Ελλάδα με τις άδειες επταετούς
διάρκειας που έδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων. Παράλληλα, προετοιμάζεται το
νέο σύστημα ελέγχου των εσόδων των εταιρειών. Με
το νέο καθεστώς, οι αδειοδοτημένες εταιρείες
διαδικτυακού στοιχηματισμού θα πρέπει να δίνουν
στην ΕΕΕΠ τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε
πραγματικό χρόνο τόσο τα έσοδά τους όσο και όλες
τις κινήσεις που πραγματοποιούνται. Τεχνικά, αυτό
θα γίνεται με τη διασύνδεση των Πληροφοριακών
Συστημάτων των εταιρειών που θα λειτουργούν στην
Ελλάδα με το Πληροφοριακό Σύστημα της
Επιτροπής, αλλά και με τη διατήρηση των δεδομένων
σε ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο δεν θα μπορεί
κάποιος να παρέμβει.

UrbanAct: Χρώμα και ελπίδα 
στα νοσοκομεία

Η UrbanAct (www.urbanact.gr), σε συνεργασία με τη
διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, εκκινεί
ένα πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών στο νοσοκο-
μείο, σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστούν αισθητικά οι
χώροι του και να δώσουμε χρώμα και ελπίδα σε όλο το
προσωπικό και στους εργαζομένους στις δύσκολες αυ-
τές εποχές. Για την πόλη της Λάρισας είναι η δεύτερη
τοιχογραφία που υλοποιείται σε χώρους υγείας. Ο stre-
etartist είναι ο καλλιτέχνης Life In Colour. Το όλο εγχεί-
ρημα έγινε πραγματικότητα χάρη στη στήριξη των χορη-
γών: ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ - Θ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ, ΔΙΑΣ ΣΚΑ-
ΛΩΣΙΕΣ, VECHRO PAINTS, COSMOSLAC - FLAME, OMΙ-
ΛΟΣ TEDRA και ROLLEX.

Ebury: Δημιουργεί περιφερειακή
διεύθυνση για τη Νότια Ευρώπη
Η Ebury, εταιρεία finΤech που ειδικεύεται στις
διεθνείς πληρωμές και στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες, δημιούργησε, στο πλαίσιο της διεθνούς
διάρθρωσής της, ενιαία περιφερειακή διεύθυνση για
τη Νότια Ευρώπη, με στόχο τη χάραξη στρατηγικής
για την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την
Ελλάδα. Επικεφαλής της διεύθυνσης αναλαμβάνει ο
Duarte Libano Monteiro, έως τώρα υπεύθυνος για
τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Πορτογαλία,
στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Η δημιουργία της
διεύθυνσης για τη Νότια Ευρώπη εντός της Ebury θα
ενισχύσει τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ
των τμημάτων, θα βελτιστοποιήσει τους πόρους των
χωρών που την αποτελούν και θα ενισχύσει τη δομή
της και την ανάπτυξή της στην περιοχή της
Μεσογείου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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SKY express: Ξεκίνησαν 
οι απευθείας πτήσεις για Λονδίνο!

Η SKY express φέρνει το Λονδίνο, μία από τις
δημοφιλέστερες επιλογές ταξιδιωτών απ’ όλον
τον κόσμο, ακόμα πιο κοντά στην Αθήνα, με
απευθείας πτήσεις καθημερινά, εκτός Σαββά-
του. Το νέο δρομολόγιο θα εξυπηρετεί ο υπερ-
σύγχρονος «πράσινος» στόλος Airbus
A320neo, συνδέοντας το Αεροδρόμιο του Χί-
θροου με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε
προσιτούς και άκρως ανταγωνιστικούς ναύλους
και με προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρε-
σίες. Μετά τη Λάρνακα, τις Βρυξέλλες, το Παρί-
σι, τη Ρώμη, το Αμβούργο κ.α., η ένταξη του
Λονδίνου στο δίκτυο της ταχύτερα αναπτυσσό-
μενης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας ενι-
σχύει σημαντικά την παρουσία της στις κορυ-
φαίες ευρωπαϊκές πόλεις.

Σύμπραξη της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας 
με ιδιωτικό φορέα
Πρόσκληση Συνεργασίας προς το Τραπεζικό
Σύστημα της χώρας, με στόχο την έναρξη
λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-
ΤΜΕΔΕ, απευθύνει η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της
με το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημόσιων Έργων, σε μια προσπάθεια
στήριξης και διευκόλυνσης της πρόσβασης
στη χρηματοδότηση Ελλήνων μηχανικών,
μελετητών και κατασκευαστών. Είναι η
πρώτη φορά που γίνεται σύμπραξη της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με
ιδιωτικό φορέα και δημιουργείται, έτσι, ένα
ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο,
το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
άμεσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα (HDB), μετά την υπογραφή του
μνημονίου συνεργασίας με το ΤΜΕΔΕ 
στις 17 Μαΐου 2021.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Εμμανουήλ Καραλής δεν...
έρχεται. Ήρθε! Είναι 4ος
Ολυμπιονίκης στο άλμα επί
κοντώ με άλμα στα 5.80μ. -

ισοφάριση του ατομικού του ρεκόρ- και
είναι μόλις 21 ετών! Και ήταν οι πρώτοι
του Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Ελλάδα μπο-
ρεί από τώρα να ονειρεύεται για τους
επόμενους Ολυμπιακούς το 2024 στο
Παρίσι.

Το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού
στίβου, ο Μανόλο για τους φίλους του,
ξεπέρασε με την πρώτη τα 5.55μ., τα
5.70μ. και τα 5.80μ. Μετά δοκίμασε στα
5.87μ. και είχε τρεις αποτυχημένες προ-
σπάθειες, αλλά αυτό δεν του στέρησε
μια εξαιρετική θέση στην κατάταξη,
ακριβώς πίσω από τα μετάλλια. Και μετά
σήκωσε ένα κομμάτι χαρτί που έγραφε
«ευχαριστώ, μαμά και μπαμπά».

Το ύψος αυτό (5.87μ.) πέρασε ο Βρα-

ζιλιάνος Τιάγκο Μπρας και κατέκτησε
εκείνος το χάλκινο μετάλλιο. Είχε και
αυτός τρεις αποτυχημένες προσπάθειες
στα 5.97μ. Το χρυσό μετάλλιο πήγε εκεί
που ήταν σχεδόν… προγραμμένο, στα
χέρια του Σουηδού Αρμάντ Ντουμπλάν-
τις, ο οποίος έκανε άλμα στα 6.02μ. και
δοκίμασε τρεις φορές να σπάσει το δικό
του παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά απέτυχε στα
6.19μ. Το ασημένιο πήγε στον Αμερικανό
Κρίστοφερ Νίλσεν με άλμα στα 5.97μ. Ο
μεγάλος Γάλλος Ρενό Λαβιλενί, «χρυ-
σός» το Λονδίνο το 2012 και «ασημέ-
νιος» στο Ρίο, ήταν τραυματίας και κατε-
τάγη 8ος.

Σήμερα ένα μετάλλιο… περιτριγυρίζει
την Ελλάδα. Το δίδυμο Καγιαλής - Μάν-
της θα τρέξει στην κούρσα των μεταλ-
λίων στην κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐ-
ας, είναι όμως δύσκολο, καθότι έχει 66
βαθμούς ποινής σε σχέση με τους 45 των

Ισπανών. Επίσης, η Εθνική πόλο θα μπει
στα μετάλλια, αν νικήσει το Μαυροβού-
νιο.  Τα κακά μαντάτα ήρθαν από τη συγ-
χρονισμένη κολύμβηση. Τρία μέλη της
αποστολής διαγνώστηκαν θετικά στην
πανδημία και η Οργανωτική Επιτροπή
τούς απαγόρευσε τη συμμετοχή στους
Αγώνες, όπως έκανε και με το δίδυμο
Πλατανιώτη - Παπάζογλου, γεμίζοντας
απογοήτευση την ελληνική αποστολή. 

Τι έγινε χθες
ΣΤΙΒΟΣ: Ο Δημήτρης Τσιάμης αντιμε-

τώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και
αποχώρησε από τον αγώνα στο τριπλούν
μετά το πρώτο του άλμα στα προκριματι-
κά. Στα 400μ. η Ειρήνη Βασιλείου τερ-
μάτισε 5η στη σειρά της στα προκριματι-
κά, έφερε χρόνο 53.16 και αποκλείστηκε
από τη συνέχεια. Αντίθετα, προκρίθηκε
στον ημιτελικό η Κύπρια Ελένη Αρμυμα-

τά με χρόνο 51.91. Ο Κώστας Δουβαλί-
δης στα 100μ. με εμπόδια κατετάγη
έβδομος στα προκριματικά και αποκλεί-
στηκε με χρόνο 13.63. Ο Εμμανουήλ Κα-
ραλής πήρε την 4η θέση με άλμα στα
5.80μ.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Εκτός μεταλλίων έμεινε
στο δίδυμο Τσουλφά - Σπανάκη στην κα-
τηγορία 470. Στην προτελευταία κούρσα
ακυρώθηκε μαζί με τα πληρώματα των
ΗΠΑ και της Αργεντινής. Τερμάτισαν στη
15η θέση της γενικής κατάταξης. Το δί-
δυμο Καγιαλής - Μάντης με το χάλκινο
μετάλλιο στην ίδια κατηγορία στο Ρίο
(470) θα προσπαθήσει σήμερα για το με-
τάλλιο.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Η
Οργανωτική Επιτροπή δεν επέτρεψε
στις Πλατανιώτη, Παπάζογλου να αγωνι-
στούν, καθότι βρέθηκαν τρία κρούσματα
θετικά στην πανδημία στην ομάδα.

«Άγγιξε» το μετάλλιο 
ο φοβερός Καραλής! 
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Σ
την κούρσα του αιώνα, όπως τη
χαρακτήρισε ο παγκόσμιος Τύ-
πος, ο απίθανος Νορβηγός

Κάρστεν Βάρχολμ διέλυσε τα χρονό-
μετρα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με
45.94 στα 400μ. με εμπόδια και κατέ-
κτησε το χρυσό μετάλλιο. Και αν έκανε
τόσο χρόνο για να τρέξει, χρειάστηκε
τουλάχιστον μία ώρα για να μιλήσει στα
τηλεοπτικά κανάλια που έπεσαν όλα
επάνω του. Λογικό, ο Νορβηγός έσπα-
σε για πρώτη φορά το φράγμα των 46
δευτερολέπτων. Δεύτερος ήρθε ο Αμε-
ρικανός Ρέι Μπένζαμιν, ο οποίος επί-
σης έκανε… παγκόσμιο ρεκόρ με
46.17, αφού το προηγούμενο ήταν
46.70 και το είχε σημειώσει πάλι ο
Βάρχολμ πριν από έναν μήνα στο Όσ-
λο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο
Βραζιλιάνος Ντος Σάντος με χρόνο 46.72.  Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Βάρχλομ τόνισε: «Έκανα την κούρσα της ζωής
μου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα ήταν από τις μεγαλύτερες αναμνήσεις μου. Ο φίλος μου Αντρέας Τόρκλινστεν
πήρε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό και αποτέλεσε δική μου έμπνευση».

Παγκόσμιο ρεκόρ στην κούρσα του αιώνα! Πρόκριση για ΗΠΑ και Σλοβενία
Η εθνική μπάσκετ

των ΗΠΑ με 29 πόν-
τους του Κέβιν Ντου-
ράντ νίκησε 95-81 την
αντίστοιχη της Ισπα-
νίας και προκρίθηκε
στον ημιτελικό του
Ολυμπιακού τουρ-
νουά. Εκεί προκρίθη-
κε και η Σλοβενία του φοβερού και τρομερού Λούκα
Ντόνσιτς, ο οποίος με δικούς του 20 πόντους και 27
του Ντράγκιτς πέταξε έξω τη Γερμανία, συντρίβοντάς
τη με 94-70. 

Η Βάσω σπάει τα νεύρα του Μίλτου

Λύθηκε το… μυστήριο με την κοπέλα που σπάει τα
νεύρα του «χρυσού» Ολυμπιονίκη στο μήκος Μίλτου
Τεντόγλου, όπως δήλωσε ο ίδιος. Πρόκειται για την Κερ-
κυραία Βάσω Ντίνη, πρώην επικονίστρια, η οποία σπου-
δάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της
Πελοποννήσου. Γνωρίστηκαν στους στίβους, φυσικά.

Ο «χορός» των μεταλλίων 
� Όπως ο Μίλτος Τεντόγλου, η Γερμανίδα Μαλάικα

Ιχάμπο στο τελευταίο της άλμα στο μήκος έκανε 7μ.
και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το αργυρό η Αμε-
ρικανίδα Μπρίντνεϊ Ρις με 6.97μ., όπως και η Νιγη-

ριανή Έσε Μπρούμε με την ίδια επίδοση.
� Στα 5.000μ. γυναικών «χρυσή»
Ολυμπιονίκης αναδείχτηκε η Σιφάν
Χασάν (Ολλανδία) με 14.36.79, «αση-

μένια» η Έλεν Ομπίρι (Κένυα) με
14.38.36 και «χάλκινη» η Γκούνταφ

Τσεγκάι (Αιθιοπία) με 14.38.87.
� Στη σφαιροβολία γυναικών πρώτη η Λιζι-

άο Γκονγκ (Κίνα) με 20.58μ., δεύτερη η Ρέι-
βεν Σόντερς (ΗΠΑ) με 19.79μ. και τρίτη η Βάλε-

ρι Άνταμς (Ν. Ζηλανδία) 19.62μ.
� Στη δισκοβολία γυναικών χρυσό μετάλλιο πήρε η

Βάλαρι Άλμαν (ΗΠΑ) με βολή στα 68.98μ., ασημένιο
η Κριστίν Πούντεντς (Γερμανία) με 66.86μ. και χάλ-
κινο η Γιαμέ Πέρεζ (Κούβα) με 65.72μ.

Συγχαρητήρια από την Κομανέτσι!
Ο θρύλος των θρύλων της ενόργανης γυμναστικής, η Ρουμάνα
Νάντια Κομανέτσι, έδωσε συγχαρητήρια στον «χάλκινο» Ολυμ-
πιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια. «Συγχαρητήρια,
Λευτέρη», έγραψε σε retweet με παράθεση στον Έλληνα πρω-
ταθλητή σε σχετική ανάρτησή του ότι θα πάει να πάρει το χρυσό
στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Αποθέωση 
για τον Ιακωβίδη 

Ο αρσιβαρίστας Θοδωρής Ιακωβίδης, ο οποίος με τα δάκρυά του συγκλόνισε το πανελλήνιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες λέγοντας ότι «δεν είχα χρήματα ούτε για τον φυσικοθεραπευτή μου», επέστρε-
ψε στην Ελλάδα και αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο από συγγενείς και φίλους. Στο αεροδρόμιο ήταν
και ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος μίλησε μαζί του και υποσχέθηκε με-
ταρρυθμίσεις για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στην       προηγούμενη 
ζωή    του ήταν... Ιάπων

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ

Ο
Μίλτος Τεντόγλου, «χρυσός»
Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μή-
κος στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο, μικρός είχε ένα

όνειρο. Να γίνει καλύτερος… μάγειρας
από τον μπαμπά του και έτσι να πορευτεί
στη ζωή. Ωστόσο, «άλλαι μεν βουλαί αν-
θρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει»… Σε κά-
ποια στιγμή, στο δημοτικό ακόμη, ο Μίλ-
τος ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να
ελέγξει τη δύναμή του. Νόμιζε ότι μπορεί
να πετάξει σαν τα πουλιά και άρχισε να
σκαρφαλώνει παντού, όπως έκανε και ο
Πετρούνιας δέκα χρόνια πριν από αυτόν.
Το περίφημο παρκούρ. 

Ο Μίλτος πήδαγε μάντρες, επάνω στα
δέντρα, στα δοκάρια στο γήπεδο στα Γρε-
βενά και εκεί τον είδε ένα κοφτερό μάτι. Ο
Βαγγέλης Παπανίκος, ο οποίος εντυπω-
σιάστηκε από τη φυσική αλτικότητά του.
Τον έπεισε να ασχοληθεί με τον αθλητι-
σμό και βρήκε την κατάλληλη στιγμή. Ο
Μίλτος μόλις είχε τραυματιστεί από μια
πτώση στο παρκούρ και έκανε εγχείρηση
αφαίρεσης μηνίσκου. Επόμενο βήμα του
νεαρού Τεντόγλου ήταν να κατέβει στην
Αθήνα για να αφεθεί στα «χρυσά» χέρια
του προπονητή των αλμάτων εις μήκος
και τριπλούν, του Βούλγαρου Γιώργου
Πομάσκι.

Ο Τεντόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη πριν από 23 χρόνια και τα παιδικά του
χρόνια τα πέρασε στα Γρεβενά. Πήγε στο
μουσικό γυμνάσιο και το λύκειο, η μουσι-
κή τον ηλέκτριζε. Είχε και έφεση στην εκ-
μάθηση. Σε χρόνο-ρεκόρ έμαθε να παίζει
μπουζούκι και κιθάρα. Του πήρε λίγο
χρόνο παραπάνω για να μάθει πιάνο και
αρμόνιο. Ήταν, μάλιστα, τόσο καλός που
έπαιρνε μέρος και σε συναυλίες!

Πριν βγει να κάνει τα άλματα στον τελι-
κό ο Μίλτος Τεντόγλου κατά την παρου-
σίασή του χαιρέτησε όπως o… Λούφι,
ακουμπώντας τη γροθιά του στο πάτωμα.
Τι είναι ο Λούφι ή Λάφι; Ένας υπερήρωας
των γιαπωνέζικων κινουμένων σχεδίων,

(Anime & Manga), ένα μίγμα ιαπωνικής
κουλτούρας και δυτικής τεχνοτροπίας.
Λίγοι γνώριζαν ότι ο Μίλτος είναι οπαδός
της ιαπωνικής κουλτούρας από πιτσιρίκι
ακόμη. Και ακόμα πιο λίγοι ότι κάνει εκ-
μάθηση της ιαπωνικής γλώσσας και δια-
βάζει βιβλία «ανάποδα» όπως λέει. Οπότε
το Τόκιο ήταν κάτι περισσότερο από must
για τον Μίλτο Τεντόγλου. 

Αν τον βοήθησε στη μέχρι τώρα καριέ-
ρα του στο μήκος η ενασχόληση με την
ιαπωνική κουλτούρα; Εμφανώς. Στις πο-
λεμικές τέχνες των Ιαπώνων δύο έννοιες
κυριαρχούν. Η αυτοσυγκέντρωση - αυ-
τορρύθμιση και ο σεβασμός. Πριν από
κάθε αγώνα ο Τεντόγλου συνομιλεί με
τον… εαυτό του, καθαρίζει το μυαλό του,
χρησιμοποιώντας την εξής γιαπωνέζικη
σκωπτική - φιλοσοφική ρήση: «Σκέψου
ένα αυγό σε φούρνο μικροκυμάτων να
μη σπάει». Όσο για τον σεβασμό, δήλωσε
μετά το χρυσό ότι ήταν τυχερός και ότι ο
Κουβανός Ετσεβερία, που επίσης έκανε
άλμα 8.41μ., ήταν σε καλύτερη μέρα από
αυτόν. Στο δε Βερολίνο το 2018, όταν πή-
ρε μέρος στο Πανευρωπαϊκό, προκάλε-
σε απορίες όταν πήγε και φίλησε μια…
εθελόντρια που ίσιωνε την άμμο στο
σκάμμα έπειτα από κάθε άλμα. Ποια
ήταν αυτή που κανένας άλλος αθλητής
δεν αναγνώρισε; Η Χάικε Ντρέσλερ!
Ζωντανός θρύλος του μήκους με 19 χρυ-
σά μετάλλια, 54 ετών τότε. Την αναγνώ-
ρισε και ας μην είχε γεννηθεί όταν με-
σουρανούσε. Σέβας. Και ποιος ξέρει;
Μπορεί στην προηγούμενη ζωή του να
ήταν ένας σαμουράι…

Εκτός του χρυσού μεταλλίου στο Τόκιο,
ο Μίλτος Τεντόγλου είναι και πρωταθλη-
τής Ευρώπης ανοιχτού στίβου το 2018 στο
Βερολίνο, πρωταθλητής κλειστού στίβου
το 2019 στη Γλασκόβη, πρωταθλητής Ευ-
ρώπης U23 το 2019 στο Γκέβλε και πρω-
ταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου το
2021 στο Τόρουν. Φέτος στην Καλλιθέα
έκανε άλμα στα 8.60μ.!

«…Βράχος στα δύσκολα 
και να εκδικούμαι σαν θάλασσα»
Από τη σελίδα του στο Διαδίκτυο!
«Και αν δεν ήταν αυτά τα βουνά τότε πες μου
το πού θα περπάταγα; 
κι αν δεν μίλαγα με τα πουλιά ελευθερία από
ποιον τι σημαίνει θα μάθαινα;/ 
Αν δεν ζούσα σ’ αυτά τα κατσάβραχα, σ’ αυτά
τα μέρη τα απόμερα που τόσο αγάπησα,/
πώς θα ’χα μάθει να γίνομαι βράχος στα δύ-
σκολα και να εκδικούμαι σαν θάλασσα;/ 
Και αν δεν είχα στα χέρια μου πέτρες και λά-
σπες και χιόνια και αγκάθια και χώματα,/ 
αν δεν τα ’βαζα όλα στο μαύρο ή στο κόκκινο,
πώς θα εκτιμούσα τα χρώματα;/ 
Κι αν είχα αυτιά για ν’ ακούσω τα σάλια που
φτύνουν του κόσμου τα στόματα, 
ένας ακόμα θα ήμουν γεμάτος με φόβους και
με ανεκπλήρωτα όνειρα./ 
Κι άμα δεν γέμιζα θλίψη και απόγνωση, τότε
μπροστά στα χαλάσματα, 
αν δεν μου μίλαγες που θα ’χα βρει θάρρος
απ’ το μηδέν να ξανάρχιζα;/ 
Και αν δεν γεμούσες με θράσος και πείσμα
και σθένος μπροστά στην επάρατο, 
πώς θα ’χα μάθει για ανθρώπους που στέκον-
ται όρθιοι και περιγελάνε το θάνατο;»...

Ο χρυσός άλτης
που γράφει 
ποιήματα και παίζει 
μπουζούκι, κιθάρα, 
πιάνο και αρμόνιο
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Γ
εννήθηκε στον Πειραιά και συγκεκρι-
μένα στον Άγιο Δημήτριο. Ο Δημήτρης
Μεσούλας ξεκίνησε από νωρίς να ερ-
γάζεται στον τομέα της εστίασης και

συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Ο ίδιος μάλιστα
έχει τρεις επιχειρήσεις (ενώ σχεδιάζει ακόμα
μία), οι οποίες έχουν λάβει θερμότατη υποδοχή
από τις πρώτες μέρες λειτουργίας τους («Aris-
totle Piraeus», «Barrique Port» και «La Red
Dream Café Bar»). Παράλληλα, από το 2019
ασχολείται με τα κοινά, καθώς έθεσε υποψη-
φιότητα ως δημοτικός σύμβουλος στο πλευρό
του δημάρχου Γιάννη Μώραλη.

Ποια ήταν τα πρώτα σας βήματα, προκειμέ-
νου να δημιουργήσετε αυτές τις επιχειρή-
σεις; Ποιος ήταν ο στόχος σας και πότε ιδρύ-
θηκαν; Υπήρξαν άνθρωποι που σας υποστή-
ριξαν οικονομικά;
Αρχικά ξεκίνησα δουλεύοντας στην επιχεί-

ρηση του πατέρα μου, ο οποίος έχει κατασκευές
αλουμινίου, σίδερα κ.τ.λ. Από μικρός όμως μου
άρεσε ο χώρος της εστίασης και ήθελα να φτιά-
ξω τη δική μου επιχείρηση. Ξεκίνησα λοιπόν το
2006, με το πρώτο μου συνοικιακό καφέ στον
Πειραιά. Ο κόσμος το αγκάλιασε γρήγορα, με
βοήθησε και με ανέδειξε. Αν έχω φτάσει κοι-
νώς σε ένα σημείο, το οφείλω στον κόσμο.  Είχα
μοτίβο να φτιάξω ένα μαγαζί στο οποίο να έχω
την εξυπηρέτηση που θα ήθελα να έχω εγώ, σαν
να ήμουν πελάτης. Αυτό ήταν το μυστικό. Όσον
αφορά την οικονομική υποστήριξη, αρχικά με
βοήθησαν οι γονείς μου και έπειτα ο κόσμος.

Έχοντας συναναστραφεί με αρκετούς πελά-
τες στην καθημερινότητά σας, θέλω να μου
αποκαλύψετε ένα ευχάριστο και ένα άβολο
γεγονός που έχουν συμβεί σε κάποια από τις
επιχειρήσεις σας; Έχει απειληθεί η ζωή σας;

Οι ευχάριστες στιγμές είναι πάρα πολλές,
όπως όταν ένας πελάτης φεύγει από το μαγαζί
και σου αφήνει ένα μήνυμα ή κάνει ένα θετικό
σχόλιο στα social media. Πρόσφατα μάλιστα
πήραμε και βραβείο Gold Awards 2021, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και γεύση σε μαγαζί.
Ωστόσο, εκτός των άλλων επιχειρήσεων, θα έρ-
θει και 4o μαγαζί, το οποίο θα ονομάζεται «Bar-
rique Port Delicatessen».

Περίοδος κρίσης και Covid-19. Σε ποια από
τις δύο νιώσατε ότι υπήρξε η μεγαλύτερη
κάμψη στις επιχειρήσεις σας; Πώς το αντι-
μετωπίσατε; Υπήρξε η σκέψη επαναδια-
πραγμάτευσης και αλλαγών σε άλλους το-
μείς;
Είμαι από τους αισιόδοξους ανθρώπους που

πίστευα ότι όλο αυτό με την πανδημία θα τελει-
ώσει σίγουρα, και αυτό με κάνει να συνεχίζω να
ονειρεύομαι και να μπορώ να κοιτάω μπροστά.
Το διάστημα της δεύτερης καραντίνας μάς έκα-
νε να σκεφτούμε πολύ περισσότερα πράγματα.
Αλλά νομίζω πως ο κάθε άνθρωπος είναι γεν-
νημένος να κάνει τη δουλειά που πιστεύει και
ονειρεύεται. Εγώ σε αυτήν τη δουλειά έχω κα-
ταλήξει και με αυτή θα πορευθώ. 

Είστε μάλιστα ένας από τους επιχειρηματίες
που έχει προσφέρει μεγάλο φιλανθρωπικό
έργο. Για του λόγου το αληθές, συγκεντρώ-
σατε 2.125 ευρώ, έσοδα τα οποία διατέθηκαν

στον μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ, που έδινε τό-
τε μάχη για τη ζωή του. Υπήρξε ποτέ περίστα-
ση που να θέλατε να βοηθήσετε και να νιώθα-
τε ότι η κίνησή σας δεν γίνεται αποδεκτή;
Είμαι από τους ανθρώπους που πάντα πί-

στευα στον Θεό και τα τελευταία χρόνια έχω έρ-
θει ακόμη πιο κοντά. Κάποιος πάτερ όμως μου
είχε πει ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, όχι
μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά και όταν δεν εί-
μαστε. Έτσι και εγώ θεώρησα ότι, επειδή ο Θεός
μού έχει χαρίσει κάποια πράγματα απλόχερα,
και εγώ με τον τρόπο μου θα έπρεπε να βοηθή-
σω, εφόσον με τα μαγαζιά προβάλλομαι. Ο κό-
σμος μού δείχνει εμπιστοσύνη και εδώ και 15-
16 χρόνια έχω αρχίσει ένα μεγάλο φιλανθρωπι-
κό έργο, κάνω 3-4 δράσεις τον χρόνο και οργα-
νώνω το συσσίτιο της περιοχής, βοηθώντας πά-
νω από 150 άτομα.

Όσο για περιπτώσεις όμως που η προσφορά
μου δεν γίνεται αποδεκτή, έχω ένα μότο που
λέω «Κάνε το καλό και ρίχ’ το στο γιαλό» . Αυ-
τούς θα τους κρίνει μόνο ο Θεός.

Το 2019 κατεβήκατε ως δημοτικός σύμβου-
λος του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής».
Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εμπειρία σας,
ποια είναι τα οφέλη τού να ασχολείται κά-
ποιος με τα κοινά και για ποιον λόγο θεωρεί-
τε ότι ο χώρος της πολιτικής έχει παρεξηγη-
θεί από μεγάλη μερίδα Ελλήνων; Δικαίως
έχει γίνει αυτό;
Θεωρώ ότι δικαίως έχει παρεξηγηθεί ο χώ-

ρος της πολιτικής με τα δεινά που έχουμε τρα-
βήξει. Βλέποντας όμως το όραμα του Γιάννη
Μώραλη και του προέδρου του Ολυμπιακού,
του Βαγγέλη Μαρινάκη, αποφάσισα και εγώ να
ασχοληθώ με τα κοινά. Στις πρώτες εκλογές κα-
τέβηκα ως διαμερισματικός σύμβουλος και σε
αυτές ως δημοτικός σύμβουλος. Παρότι δεν

εκλέχτηκα για λίγες ψήφους, ο δήμαρχος Πει-
ραιά με εμπιστεύτηκε και με έβαλε μέλος της
ΚΟΔΕΠ (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Πειραιά). Όσον αφορά αυτό που με ρώτησες,
θεωρώ πως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το
έχουν οι πολιτικοί. Από την άλλη, πρέπει και
εμείς να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι τη
ζωή πρέπει να την παίρνουμε στα χέρια μας και
να μην περιμένουμε τίποτα από κανέναν και,
όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα είναι όλα
πολύ καλύτερα.

Πριν από λίγο καιρό, ο δήμαρχος Πειραιά
βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, κάνοντας
μάλιστα και τις δύο δόσεις εμβολίου. Ποια
είναι η δική σας σκέψη για το εμβόλιο, κα-
θώς και για τον διαχωρισμό εμβολιαστών -
αντιεμβολιαστών στα μαγαζιά; Σας έχει επη-
ρεάσει αυτό καθόλου;
Επαγγελματικά δεν με έχει επηρεάσει. Δυ-

στυχώς, όμως, μια μερίδα ανθρώπων μάς έχει
βάλει να σκοτωνόμαστε ότι «πρέπει να κάνεις
εμβόλιο, δεν πρέπει κ.τ.λ.».  Εγώ κατ’ αρχάς νό-
σησα και το πέρασα λίγο δύσκολα, πριν από κά-
ποιους μήνες. Ήμουν από την αρχή υπέρ του
εμβολίου. Αυτό λοιπόν που θέλω να δώσω ως
μήνυμα είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όσο
μπορούμε γρηγορότερα, για να τελειώσει αυτό
το μαρτύριο. Δεν μπορεί όμως, από την άλλη, να
βγαίνει κόσμος ο οποίος είναι σε κάποια θέση
που δεν τον επηρεάζει το εμβόλιο ή όχι, γιατί μι-
λάει έτσι εκ του ασφαλούς. Θέλω να πω δημό-
σια περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον δή-
μαρχο. Άλλωστε, ο σκοπός της δημοσιοποίησής
της θετικότητας του ήταν ένας και μοναδικός.
Να πειστούν και οι λίγοι δύσπιστοι ότι το εμβό-
λιο είναι ο μοναδικός και σίγουρα ο ασφαλέστε-
ρος τρόπος να προστατεύσουμε τους εαυτούς
μας αλλά και τους γύρω μας. 
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«Κάνω τη δουλειά 
που ονειρεύομαι»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΟΥΛΑΣ 

στον
στον Γιάννη Μαυρίδη

mavridis.john@hotmail.com

ARISTOTLE PIRAEUS – 2ας Μεραρ-
χίας 14 – Τηλ. 210 0101076

Με καφέ, ποιοτικό φαγητό, αλλά και ιδιαίτερα
cocktails, το «Aristotle Piraeus» είναι το νέο στέκι
του Πειραιά, για κάθε ώρα της ημέρας. 

Εκεί που κάποτε βρισκόταν το Lola’s, ένας φι-
λικός χώρος με θετικά vibes και υψηλή αισθητική
μάς προσφέρει στιγμές απόλαυσης και διασκέδα-
σης όλη την ημέρα: Από νωρίς το πρωί με καφέ
που ξυπνάει τις αισθήσεις, το μεσημέρι με κουζί-
να που καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς (το πιά-
το ημέρας ανανεώνεται κάθε βδομάδα!) και αργά
το βράδυ με special ποτά από μια απολύτως ενη-
μερωμένη κάβα.

Η διακόσμηση και το αριστοκρατικό στιλ του
«Aristotle Piraeus» (εμπνευσμένο από τον Αρι-
στοτέλη Ωνάση) φέρνουν την Belle Époque στον
Πειραιά! Ανοιχτά καθημερινά από τις 8:30 π.μ.
έως τις 6:00 π.μ. 
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LA RED DREAM CAFÉ BAR – 
Πέτρου Ράλλη 464 – 
Τηλ: 2112 163744 & 6985711337

Το όνομα στη διασκέδαση στη Νίκαια λέγεται «La
Red Dream». Στο all day café-bar μπορείτε να απο-
λαύσετε τους υπέροχους καφέδες και τα δροσιστικά
ποτά μας. Η καφετέρια είναι ιδανική για το ημερήσιο
διάλειμμα από την εργασία σας, αλλά και για στιγμές
χαλάρωσης σε μια παρεΐστικη ατμόσφαιρα. 

Πίνοντας τους υπέροχους και εξαιρετικής ποιότη-
τας καφέδες μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεο-
πτικά προγράμματα της Nova και της OTE TV. 

Το κατάστημα διαθέτει επίσης υπηρεσία delivery,
που φέρνει τον καφέ και ότι άλλο επιθυμείτε στον χώ-
ρο σας.

Το La Red Dream όμως προσφέρει και αξέχαστες
νύχτες διασκέδασης με καθημερινά πάρτι, ζωντανή
μουσική και πολλά events.

BARRIQUE PORT – 
Φίλωνος 66 & 2ας Μεραρχίας
– Τηλ. 210 452 8010

Μια ζεστή γωνιά για τους φίλους του
καλού κρασιού, με πάνω από 200 διαφο-
ρετικές ετικέτες κρασιού. Με σκοπό να
δοκιμάσουμε νέες γεύσεις που θα μας
ταξιδέψουν πάντα μαζί με νόστιμους με-
ζέδες και καλή συντροφιά.

Ένας χώρος διακοσμημένος με πολύ
μεράκι στην καρδιά του Πειραιά, στη Φί-
λωνος 66 & 2ας Μεραρχίας, έρχεται να
ενώσει τους θαυμαστές του κρασιού,
αλλά όχι μόνο, αφού το Βarrique διαθέ-
τει και μοναδικά πιάτα που θα συνοδεύ-
σουν το κρασί σας σε έναν πολύ όμορφο
χώρο! 
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Νίκησε τους «δράκους» του
Π

άλεψε με τους δαίμονές του και βγήκε
νικητής! Ο λόγος για τον Κιτ Χάρινγ-
κτον, τον οποίο γνωρίσαμε και αγαπή-
σαμε ως Τζον Σνόου στη διάσημη σει-

ρά «Game of Thrones». O ηθοποιός δήλωσε ότι
έκανε τη σωστή επιλογή να κάνει ένα βήμα πίσω
από την υποκριτική και να μπει σε πρόγραμμα
αποτοξίνωσης μετά το τέλος της σειράς.

«Πέρασα κάποιες δυσκολίες ψυχικής υγείας
μετά το “Game of Thrones” -και στο τέλος του, για
να είμαι ειλικρινής- και νομίζω ότι είχε άμεση
σχέση με τη φύση της σειράς και με αυτό που κά-
νω χρόνια», είπε ο ηθοποιός στο «The Jess Cagle
Show» της SiriusXM. Ο Χάρινγκτον, ο οποίος
έπαιξε τον Τζον Σνόου στην επιτυχημένη σειρά
του HBO για οκτώ χρόνια, εξήγησε ότι συνειδητο-
ποίησε πως έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα από
την υποκριτική και να επικεντρωθεί στη δική του
ευημερία. «Νομίζω ότι έκανα ένα διάλειμμα μετά
το “Thrones”, όπου είπα: “Δεν θέλω να δουλέψω
για έναν χρόνο. Θέλω πραγματικά να συγκεντρω-
θώ στον εαυτό μου”. Είμαι πολύ χαρούμενος που
το έκανα», είπε.

Ο Χάρινγκτον εντάχθηκε τον Μάιο του 2019 σε
πρόγραμμα για τη διαχείριση άγχους και την απε-
ξάρτηση από το αλκοόλ. Τώρα ο Βρετανός ηθο-
ποιός δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στην υπο-
κριτική, αν και τα σχέδιά του τέθηκαν σε αναμονή
εξαιτίας της Covid-19. Πάντως, ο ίδιος είπε πως
αν και τα επαγγελματικά του σχέδια «πάγωσαν»
εξαιτίας της πανδημίας από αυτή την παγκόσμια
περιπέτεια, για τον ίδιο και τη σύζυγό του Ρόουζ
Λέσλι βγήκε κάτι θετικό. «Αυτό που μας χάρισε

ήταν ότι περάσαμε χρόνο μαζί. Και εξαιτίας αυ-
τού αποκτήσαμε μωρό. Αυτό είναι το κύριο πράγ-
μα που βγήκε από την πανδημία για εμένα, το να
γίνω πατέρας. Είχα μια πολύ βαθιά και εκπληκτι-
κή εμπειρία αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο»,
επισήμανε ο ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέντευξή του στο
Variety ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι χρει-
άστηκε ψυχοθεραπεία στο απόγειο της δόξας
του, αφού η προσοχή του κοινού τον έκανε να
νιώθει ευάλωτος. 

Επρόκειτο για την περίοδο που ακολούθησε
τον «πρόσκαιρο θάνατο» του Τζον Σνόου στο τέ-
λος της 5ης σεζόν: «Η πιο σκοτεινή εποχή για

εμένα ήταν όταν η σειρά άρχισε να εστιάζει πε-
ρισσότερο στον χαρακτήρα μου. Όταν πέθανε
και γύρισε από τους νεκρούς. Δεν μου άρεσε
που ολόκληρη η πλοκή εστίαζε στον Τζον Σνό-
ου... Όταν μετατρέπεσαι στο cliffhanger μιας
σειράς και η σειρά βρίσκεται στο απόγειο της
δημοφιλίας της, η προσοχή που προσελκύεις
είναι τρομακτική».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily
Mail», το κέντρο στο οποίο βρέθηκε ο Χάρινγκτον
χρεώνει τους πελάτες του περίπου 120.000 δολά-
ρια τον μήνα για τη διαμονή τους και τους βοηθά-
ει να αντιμετωπίσουν το στρες, τις καταχρήσεις
και τα αυτοκαταστροφικά συναισθήματα. 

Ο πρωταγωνιστής της
σειράς «Game of Thrones» 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα
για τη διαχείριση άγχους 
και την απεξάρτηση 
από το αλκοόλ… 



Δέχθηκε χυδαία επίθεση… Τούρτα για τον πρώτο μήνα  

Ο Άκης Πετρετζίκης και η αγαπημένη του
Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ είναι ξετρελαμένοι
και δεν κρύβουν τη χαρά τους με τον ερχομό
του γιου τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρ-
τασε χθες τον έναν μήνα από τη μέρα που ήρθε
στη ζωή ο μονάκριβος γιος τους. Οι ευτυχι-
σμένοι γονείς αποφάσισαν να κάνουν ένα μι-
κρό πάρτι στο σπίτι τους και να το γιορτάσουν
μαζί με λίγα αγαπημένα πρόσωπα. Οι δυο
τους έφτιαξαν μια εντυπωσιακή τούρτα, ενώ
όλο το σπίτι γέμισε με μπαλόνια σε μπλε απο-
χρώσεις.

Έγινε 51 και το γιόρτασε 

Πιο εντυπωσιακή και όμορφη από ποτέ ήταν
στα γενέθλιά της η Έλλη Κοκκίνου. Η αγαπημένη
τραγουδίστρια έκλεισε τα 51 της έτη πριν από με-
ρικές μέρες και το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό
πάρτι, έχοντας στο πλευρό της όλα τα αγαπημένα
της πρόσωπα. Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν
το «παρών» στο πάρτι ήταν ο τραγουδιστής Γιώρ-
γος Λιβάνης, η καλή της φίλη Δέσποινα Καμ-
πούρη, ο Μάνος Μαγιάτης και ο Λούκας Γιώρ-
κας, με τον οποίο εμφανίζεται μαζί σε νυχτερινό
κέντρο της Κύπρου.

Ένας μήνας και κάτι έχει περά-
σει από τη μέρα που η Χριστίνα
Μπόμπα έφερε στον κόσμο τα
δίδυμα κοριτσάκια της. Η influ-
encer αποφάσισε να δείξει πώς
πραγματικά είναι το σώμα της
μετά τη γέννα και την καισαρική!
«Εγώ και το καινούργιο μου
σώμα! Είμαι πιο ευτυχισμένη
από ποτέ… και ευγνωμονώ το
σώμα μου που έφερε στον κό-
σμο δύο πολύτιμα πλασματά-
κια», σημείωσε η Χριστίνα
Μπόμπα, στην οποία αρέσει να
επικοινωνεί στους διαδικτυα-
κούς της φίλους μέσα από τα so-
cial media την απαιτητική καθη-
μερινότητά της με τα δίδυμα. 

Δεν χάνει τον στόχο της 
Αυστηρή διατροφή ακολουθεί το τελευ-
ταίο διάστημα η Αντελίνα Βαρθακούρη με
στόχο να απαλλαγεί από τα περιττά κιλά.
Μάλιστα, μέσα από τα stories της αποκά-
λυψε πως ακόμη και στις διακοπές της
συνεχίζει την προσπάθεια. «Ναι, συνεχί-
ζω τη διατροφή μου. Μη χάνετε τον στόχο
σας. Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία να τρώτε
ελαφριά και υγιεινά, επίσης το μπανάκι
βοηθάει πολύ, όπως και τα καλοκαιρινά
χαμόγελα»,
έγραψε η ίδια.
Μία από τις επι-
λογές της για
μεσημεριανό εί-
ναι τα βραστά
κολοκυθάκια, οι
βραστές πατά-
τες, ένα παξιμά-
δι ολικής αλέ-
σεως και λίγη
ομελέτα σε στιλ
«καγιανά»! Σε
άλλο story επέ-
λεξε την ελληνι-
κή χωριάτικη
σαλάτα.

Έτσι είναι το σώμα της
μετά τη γέννα

T
ην Κεφαλονιά επισκέφτηκε η Ζέτα Δούκα. Η ηθοποιός από-
λαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα του νησιού, όμως ένα περι-
στατικό τής χάλασε τη διάθεση. Μαζί με τη Μαρία Ναυπλιώ-

του επισκέφτηκαν ταβέρνα στο νησί και εκεί, όπως κατήγγειλε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ζέτα Δούκα, βρήκε
ένα κουκούτσι ελιάς στο ιμάμ της, που μαρτυρά ότι ήταν αποφάγια
προηγούμενου πελάτη. «Εξήγηση προφανώς δεν υπήρχε, οπότε
και φύγαμε επιτόπου», έγραψε η ηθοποιός λίγη ώρα μετά, χαρα-
κτηρίζοντας το συγκεκριμένο κατάστημα παραφωνία στο πανέμορ-
φο χωριό Άσσος. Και ενώ όλοι θα περίμεναν τουλάχιστον μια συγ-
γνώμη για την κακή εξυπηρέτηση του καταστήματος, η γνωστή ηθο-
ποιός δέχτηκε υβριστικά μηνύματα στο Instagram της, πολλά από
τα οποία ήταν σεξιστικά...

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2021
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Στο Mega και η Καραβάτου 
Το Mega ανακοίνωσε ότι η Κατερίνα Καραβάτου ανήκει και επίσημα στο
δυναμικό του. Η παρουσιάστρια λίγες ώρες μετά έκανε και τις πρώτες
δηλώσεις της μέσα από τον λογαριασμό του καναλιού στο Instagram.
«Θυμάστε που τα λέγαμε και με ρωτούσατε πού θα τα πούμε από τον Σε-
πτέμβρη και εγώ σας έλεγα “λίγη υπομονή, να πάει αρχές Αυγούστου
και θα σας πω”; Ήρθαν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου, οπότε με πολύ
μεγάλη χαρά θέλω να σας πω ότι θα τα λέμε στο Mega από Σεπτέμβρη,
το Mega το καλό, και είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτό», είπε η Κατερί-
να Καραβάτου.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
ι διακοπές που τόσο περιμένουμε κάθε
χρόνο συχνά έχουν και τα αρνητικά τους.
Ειδικά για τα παιδάκια προσχολικής ηλι-
κίας, που αλλάζουν το πρόγραμμα

ύπνου και τις δραστηριότητές τους και παίρνουν
βάρος. Η αλλαγή στο πρόγραμμα διατροφής, σω-
ματικών δραστηριοτήτων και ύπνου καθώς και η
αύξηση του χρόνου που κάθονται είναι οι λόγοι
που ο Δείκτης Μάζας του Σώματός τους (ΔΜΣ) με-
ταβάλλεται κάθε μήνα που βρίσκονται μακριά από
το σχολείο. 

«Ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων δείχνει ότι
τα παιδιά ηλικίας 5-12 ετών σε πολλές Δυτικές κοι-
νωνίες παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη αύ-
ξηση του ΔΜΣ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Οι μηχανισμοί που οδηγούν στην επιτάχυνση της
αύξησης αυτής τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
πιθανόν να αφορούν σε έναν πολύπλοκο ιστό συμ-
περιφορικών, περιβαλλοντικών και βιολογικών
παραγόντων. Ακούγεται παράδοξο το ότι μειώνεται
η σωματική δραστηριότητα το καλοκαίρι, όμως με-
λέτες έχουν δείξει πως, ενώ σε ψυχρά κλίματα η
σωματική δραστηριότητα αυξάνεται κατά τη διάρ-
κεια του θέρους, όταν οι μέρες είναι πιο ήπιες σε
σύγκριση με τον χειμώνα, στα θερμότερα κλίματα,
όπως της Ελλάδας, η σωματική δραστηριότητα
μπορεί να μειωθεί, λόγω ακραίων θερμοκρασιών
και υγρασίας. Αμερικανοί επιστήμονες σύγκριναν
τις συμπεριφορές παιδιών που φοιτούσαν σε πα-
ραδοσιακά σχολεία, έχοντας σχεδόν τρεις μήνες
καλοκαιρινές διακοπές, με εκείνες μαθητών σε
σχολεία που ενσωματώνουν μικρότερες και συ-

χνότερες διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τα παιδιά που φοι-
τούσαν σε παραδοσιακά σχολεία παρουσίαζαν με-
γαλύτερες ανθυγιεινές αποκλίσεις, τόσο στον χρό-
νο που παρέμεναν αδρανή και στον χρόνο που
περνούσαν μπροστά από μια οθόνη όσο και στη
μέση διάρκεια ύπνου, σε σύγκριση με τα παιδιά

του σχολείου που διέκοπτε τα μαθήματά του συχνά
για σύντομες περιόδους. Όπως είναι λογικό επα-
κόλουθο, η μηνιαία αύξηση του ΔΜΣ επιταχύνθη-
κε στα παιδιά της πρώτης ομάδας και όχι στα παι-
διά που φοιτούσαν όλο τον χρόνο με μικρά δια-
λείμματα. Η απομάκρυνση από το σχολικό περι-
βάλλον και τις δραστηριότητες που συνοδεύουν το
καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών συμβάλλει
στην αύξηση του σωματικού βάρους τους. Άρα,
χρειάζονται ένα δομημένο πρόγραμμα κατά τη
διάρκεια και των θερινών διακοπών, που μπορεί
να επηρεάσει θετικά αυτές τις συμπεριφορές και
να μετριάσει τα κιλά τα οποία είναι πιθανόν να βά-
λουν», αναφέρει ο ειδικός Εφαρμογών Διαιτολο-
γίας Δημήτρης Οικονομάκης. Η οικογένεια θα
πρέπει να υποστηρίζει την κατανάλωση φρούτων
και λαχανικών, οσπρίων, ξηρών καρπών και σπό-
ρων και να ενδίδει σπανίως στις παρακλήσεις των
παιδιών για ανθυγιεινές τροφές (μπέργκερ, πίτσα,
αναψυκτικά, γλυκά, παγωτά κ.λπ.).
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kpapakosto@yahoo.gr

Κομβικός ο ρόλος 
της απομάκρυνσης από 
το σχολικό περιβάλλον 
και τις δραστηριότητες 
που συνοδεύουν 
το καθημερινό πρόγραμμα…

Λιγότερη άσκηση, 
μη επαρκής ύπνος
Η άθληση και ο επαρκής ύπνος είναι ση-
μαντικοί παράγοντες ώστε ένα παιδί να
κρατά ένα υγιές σωματικό βάρος. Δυ-
στυχώς, ειδικά το καλοκαίρι, παρά το κο-
λύμπι, πολλά παιδιά αυξάνουν τον χρόνο
που κάθονται, παίζουν για ώρες ηλε-
κτρονικά παιχνίδια, μειώνουν τη σωμα-
τική δραστηριότητα που έχουν τον χει-
μώνα, κοιμούνται και ξυπνούν αργότερα
και, κυρίως, ξεφεύγουν από την υγιεινή
διατροφή τους. Δυστυχώς, στις διακοπές
τα παιδιά τρώνε περισσότερα ανθυγιεινά
σνακ και παγωτά, με συνέπεια να βάζουν
αρκετά κιλά. Ο ειδικός Εφαρμογών Διαι-
τολογίας Δημήτρης Οικονομάκης επιση-
μαίνει πως ο ρόλος των γονιών είναι ση-
μαντικός, ώστε τα παιδιά να έχουν ένα
ισορροπημένο πρόγραμμα.

Δημήτρης Οικονομάκης, ειδικός
Εφαρμογών Διαιτολογίας

Γιατί τα παιδιά 
παχαίνουν
το καλοκαίρι;
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

16/8 Σελήνη σε γέμιση στον Τοξότη: Καλή
μέρα, με θετικά απρόοπτα, πνευματικότητα
και μετακινήσεις. Ευνοούνται οι Κριοί, οι Δί-
δυμοι, οι Λέοντες, οι Ζυγοί, οι Τοξότες και οι
Υδροχόοι.

17/8 Σελήνη σε γέμιση στον Τοξότη: Καλή
μέρα, αλλά με τάση για εξαπάτηση. Ευνοούν-
ται οι Κριοί, οι Δίδυμοι, οι Λέοντες, οι Ζυγοί,
οι Τοξότες και οι Υδροχόοι.

18/8 Σελήνη σε γέμιση στον Τοξότη: Μέ-
τρια και μεταβατική μέρα. Ευνοούνται οι Κρι-
οί, οι Δίδυμοι, οι Λέοντες, οι Ζυγοί, οι Τοξότες
και οι Υδροχόοι.

19/8 Σελήνη σε γέμιση στον Αιγόκερω:
Συμπαθητική μέρα, με καλές στιγμές. Εύνοια
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορ-
πιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

20/8 Σελήνη σε γέμιση στον Αιγόκερω:
Μέτρια μέρα, πιο φορτισμένη και επικίνδυνη
το βράδυ. Εύνοια για Ταύρους, Παρθένους,
Αιγόκερους και Ιχθύς.

21/8 Σελήνη σε γέμιση στον Υδροχόο: Κα-
λή μέρα, με θετικά απρόοπτα, πνευματικότη-
τα και μετακινήσεις. Ευνοούνται οι Κριοί, οι
Δίδυμοι, οι Λέοντες, οι Ζυγοί, οι Τοξότες και
οι Υδροχόοι. 

22/8 Πανσέληνος στον Υδροχόο: Προσέξτε
τις υπερβολές, τις καταχρήσεις, τη θλίψη και
τις παγίδες. Πιο θετική μέρα για Κριούς, Δι-
δύμους, Ζυγούς και Τοξότες.

23/8 Σελήνη σε χάση στους Ιχθύς: Μάλλον
συμπαθητική μέρα. Να πίνετε νερό. Θετική
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορ-

πιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.
24/8 Σελήνη σε χάση στους Ιχθύς: Μέτρια

μέρα. Αποφύγετε τις ψευδαισθήσεις και μην
είστε αφελείς. Πιο θετική για Ταύρους, Καρ-
κίνους, Σκορπιούς και Αιγόκερους.

25/8 Σελήνη σε χάση στον Κριό: Έντονη και
απαιτητική μέρα, αλλά με πολλά θετικά στοι-
χεία. Ευνοϊκή για Κριούς, Διδύμους, Λέοντες,
Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους.

26/8 Σελήνη σε χάση στον Κριό: Μέτρια
μέρα, με μια τάση για ανόητες παρορμήσεις.
Ευνοϊκή για Διδύμους, Λέοντες, Τοξότες και
Υδροχόους.

27/8 Σελήνη σε χάση στον Ταύρο: Μέτρια
μέρα, με ροπή στην κτητικότητα και με πολλά
νεύρα. Ευνοϊκή για Καρκίνους, Παρθένους,
Αιγόκερους και Ιχθύς.

28/8 Σελήνη σε χάση στον Ταύρο: Ευνοϊκή
για Καρκίνους, Παρθένους, Αιγόκερους και
Ιχθύς.

29/8 Σελήνη σε χάση στον Ταύρο: Καλή μέ-
ρα ή τουλάχιστον με δυνατότητες. Ευνοϊκή
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορ-
πιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

30/8 Τελευταίο Τέταρτο Σελήνης στους Δι-
δύμους: Ευκολίες, επικοινωνία, κίνηση, αλλά
ίσως και ψέματα. Ευνοούνται περισσότερο
Κριοί, Δίδυμοι, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και
Υδροχόοι.

31/8 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Θετι-
κή μέρα. Προσέξτε ψέματα, μεγάλα λόγια,
υποσχέσεις και απάτες. Ευνοούνται λίγο πε-
ρισσότερο Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί και Υδροχόοι.

Κριός
(21/3-20/4)
Αν σκέφτεστε πού πήγαν πολλά
από τα χρήματά σας, κοιτάξτε τι
κρέμεται στην ντουλάπα σας! Αυ-
τή είναι η κατάλληλη στιγμή για
να αξιοποιήσετε τις αγορές σας,
βγάζοντας προς τα έξω την καλύ-
τερη δυνατόν εικόνα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάθε δυστυχία σας μπορεί να νομί-
ζετε πως οφείλεται σε αυτά που
έχετε, όπως, π.χ., μια κακή δου-
λειά, αλλά στην πραγματικότητα
φταίνε αυτά που δεν έχετε. Και κά-
ποια δεν είναι υλικά, αλλά βρί-
σκονται στο πνεύμα σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Φαίνεται ότι πλησιάζετε όλο και
πιο κοντά στον προορισμό σας. Εί-
ναι η κατάλληλη στιγμή για κατα-
κτήσεις. Μερικές φορές ίσως
πρέπει να αφήνετε την πρακτική
σας πλευρά να παίρνει τα ηνία των
πράξεών σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αφήστε τη συμπονετική πλευρά
σας να λάμψει. Σήμερα κάποιοι
σκέφτεστε να αφιερωθείτε σε
ένα εθελοντικό έργο ή μια κοι-
νωνική υπηρεσία. Οικογένεια
και κοινωνική ζωή βρίσκονται
στο επίκεντρο της ζωής σας αυτό
το διάστημα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μείνετε δεσμευμένοι στους στό-
χους σας, αλλά θυμηθείτε τι εί-
ναι σημαντικό για σας. Αντιστα-
θείτε στην ανάγκη σας να κάνετε
το έργο σας ή την ύπαρξή σας
κέντρο των πάντων. Ξεφύγετε
από την παγίδα της εξουσίας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι απαντήσεις που αναζητάτε είναι
ήδη μέσα σας. Μήπως έχετε αφή-
σει το δράμα να παρεμβαίνει στον
πραγματικό σας σκοπό; Σταματή-
σετε τις αναβολές και κάντε μια λί-
στα υποχρεώσεων, με πρώτες τις
δικές σας ανάγκες. Πάψτε να υπη-
ρετείτε άλλους.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πρέπει να είστε αυθόρμητοι και
ίσως παρορμητικοί, γιατί τίποτα
δεν δημιουργείται μέσα στα
όρια της άνεσης και της ασφά-
λειας. Αφήστε ελεύθερες τη
φαντασία και τη δημιουργικότη-
τά σας. Μη φοβάστε την περιπέ-
τεια.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο σκεπτικισμός σας θα σας κά-
νει να αμφιβάλλετε για τη φωνή
της σοφίας μέσα σας. Είναι ση-
μαντικό να «ακούτε» τη σιωπή.
Ο διαλογισμός είναι ένας καλός
τρόπος για να αυτοσυγκεντρώ-
νεστε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θυμηθείτε πως η τύχη δεν αρκεί,
αν η προετοιμασία δεν είναι αρ-
κετή! Έχετε κάνει ήδη τη δύσκολη
δουλειά, δημιουργώντας ένα
σταθερό υπόβαθρο για σας. Προ-
ετοιμαστείτε τώρα για ένα μεγα-
λύτερο άνοιγμα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Όλα όσα ξεδιπλώνονται τώρα είναι
μέρος ενός σχεδίου γραμμένου στα
αστέρια για σας. Αν το καταλάβετε
αυτό, θα απαλλαγείτε από την ανη-
συχία και το περιττό άγχος. Και, δυ-
στυχώς, έχετε πολύ και από τα δύο!

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αποδεχτείτε τις ατέλειές σας και
βρείτε το κλειδί για την ελευθε-
ρία και την αλλαγή στον τρόπο με
τον οποίο αλληλεπιδράτε με τους
οικείους σας. Να είστε πιο αυ-
θεντικοί στις διαπροσωπικές
σχέσεις σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Όταν θέτετε μη ρεαλιστικές
προσδοκίες, είναι σίγουρο ότι θα
αποτύχετε. Δείτε πώς και πού εί-
στε σκληροί για τον εαυτό σας,
για να βρείτε το θάρρος να προ-
χωρήσετε. Κάποιοι από εσάς
μπορεί να βιώνετε ενοχές.

Οι προβλέψεις της ημέραςΗ Σελήνη του Αυγούστου 2021
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Π
ληροφοριακά, για όσους δεν πρόφτασαν
τα τραγούδια του Σαββόπουλου προτού
κάποια από αυτά αρχίσουν να γίνονται

μουσικές επενδύσεις σε διαφημιστικά σποτά-
κια, ο στίχος «…και το κόμμα σε τραβάει απ’ το
μανίκι» είναι από τη «Θανάσιμη μοναξιά του
Αλέξη Ασλάνη». Ένα τραγούδι από το άλμπουμ
«Δέκα χρόνια κομμάτια», φόρο τιμής στον ποι-
ητή Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου. Δάνειος, λοιπόν, ο
τίτλος του άρθρου και μεταποιημένος, βλάσφη-
μα μεν (καθώς η ποίηση μικρή μάλλον σχέση
έχει με τα κομματικά μαγειρεία) ελαφρώς δε,
προκειμένου να στεγάσει σκέψεις για όσα συμ-
βαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι το τελευταίο
διάστημα, στις δημόσιες τουλάχιστον παρεμβά-
σεις και εκδηλώσεις του, το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολιτεύσεως αρχίζει να σοβαρεύει.
Ίσως οφείλεται στον πιο συγκροτημένο πολιτικά
λόγο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, εν μέσω καύ-
σωνα και πυρκαγιών, επιδίδεται σε στοχευμένη
«πορεία προς τον λαό» (που λέγανε μια φορά κι
έναν καιρό στο ΠΑΣΟΚ) περιοδεύοντας ανά την
Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ότι οφείλεται σε με-
γαλύτερη αίσθηση του μέτρου. Όχι, φυσικά, ότι ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε αυτόματο διαζύγιο
από τον λαϊκισμό (θυμηθείτε την υπόσχεσή του
για αναδρομική εισαγωγή στα ΑΕΙ των αποτυ-
χόντων στις εξετάσεις, όταν έλθει η βασιλεία
του). Είναι, όμως, ένδειξη ότι προσαρμόζεται
στις συνθήκες της εποχής και τις ανάγκες της

κοινωνίας. Ρόλο στον εξορθολογισμό του αντι-
πολιτευτικού λόγου του ενδέχεται να παίζουν και
οι επαναλαμβανόμενες, τελευταία, κυβερνητι-
κές αστοχίες. Η συνέχιση από την υπουργό Παι-
δείας της πολιτικής Γαβρόγλου που επιβραβεύει
τους μπαταχτσήδες στα πανεπιστήμια είναι μόνο
μία από αυτές.

Κάποιοι που γνωρίζουν καλά τα ενδότερα της
Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι στη βελτίωση
της εικόνας του ΣΥΡΙΖΑ συμβάλλει η θερινή ρα-
στώνη. Η ανακωχή μεταξύ των τάσεων και ομά-
δων που λόγω διακοπών έχουν δώσει ραντεβού
τον Σεπτέμβριο. Όμως, κάποιοι, όπως ο Ν. Φί-
λης, συνεχίζουν καλοκαιριάτικα την εσωκομμα-
τική κριτική, η οποία ξεκινά από τις προειδοποι-
ήσεις για τυχόν αναβολή του συνεδρίου, συνεχί-
ζει με υπαινιγμούς για υποτίμηση της διακυβέρ-
νησης της Νέας Δημοκρατίας και καταλήγει στο
προσφιλές θέμα των «ομπρελοποιών» σχετικά
με το φλερτ των «προεδρικών» με το σκοτεινό
αντικείμενο του πόθου τους: το Κέντρο. Βλέπετε,
η διαβεβαίωση από τον Α. Τσίπρα ότι η πορεία
προς το Κέντρο ξεκινά με… αριστερή στροφή

δεν έχει πείσει κανένα από τα προβεβλημένα
στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης που
αντιδρούν έντονα όποτε διακρίνουν «παραμερι-
σμό των οργάνων» και «μετατροπή του κόμματος
σε αρχηγοκεντρικό».

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο μόνος δρόμος
ώστε να ξεκολλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το δημοσκο-
πικό χαμηλό είναι να πάρει ο Α. Τσίπρας το παι-
χνίδι επάνω του. Όχι μόνο επειδή, παρά τις αλλε-
πάλληλες εκλογικές ήττες, η δημοφιλία του βρί-
σκεται ψηλά. Ούτε επειδή το πρόσωπό του είναι
ταυτισμένο με τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και την
πορεία του προς την εξουσία. Αλλά επειδή είναι
πλέον σαφές ότι το κόμμα (ως συγκεχυμένο πο-
λιτικό στίγμα ετερόκλητων ομάδων και τάσεων,
συσχετισμών, αργόσυρτων διαδικασιών και επι-
κοινωνιακών τρικλοποδιών ειδικότητας Πολά-
κη) τραβά χαμηλά τον Τσίπρα και όχι ο Τσίπρας
τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νέο πολιτικό φαινόμενο αυτό;
Καθόλου. Μεταπολιτευτικά το αντιμετώπισε ο
Ανδρέας Παπανδρέου και ως πρόβλημα το έλυ-
σε πολύ πιο… άμεσα και εύκολα, ενώ αργότερα
ο Κώστας Σημίτης για να ξεφύγει, προς στιγμήν,
από το αδιέξοδο διαφόρων «κηδεμόνων» έβαλε
τα κομματικά στελέχη μπροστά στο δίλημμα των
«καθαρών λύσεων». Είναι βέβαιο ότι αργά ή
γρήγορα για τον Α. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα
προβεβλημένα στελέχη του η ώρα που θα απο-
σαφηνιστεί «ποιος κυβερνά αυτό το κόμμα;» θα
έλθει. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα συμβεί πριν ή
μετά τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Όπως όλα δείχνουν, η ώρα που ο Αλέξης
Τσίπρας «θα πάρει πάνω του το παιχνίδι» ή
θα παραμείνει δέσμιος των συσχετισμών
και των αργόσυρτων εσωκομματικών
διαδικασιών πλησιάζει...

Και το κόμμα (τον) τραβάει απ’ το μανίκι

Είναι να απορείς με την τακτική της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. Δύο χρόνια μετά την
καταδίκη της από τον ελληνικό λαό -και, μά-

λιστα, σε τρεις σχεδόν απανωτές αναμετρήσεις-
ποντάρουν μόνο στην καταστροφολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ
δυστυχώς δύο χρόνια μετά και παρά τις επισημάν-
σεις που του έχουν κάνει στελέχη του όπως ο Τσα-
καλώτος, ο Φίλης και άλλοι, το μόνο που επιδιώκει
είναι να πέσει η κυβέρνηση με την τακτική του
ώριμου φρούτου.

Την ίδια ώρα τάζει από... αργίες (και εδώ έπεσε
έξω, μια μέρα καύσωνα έβλεπε και αυτόν τη Δευ-
τέρα) μέχρι βασικούς μισθούς 800 ευρώ και από
την εξαφάνιση της πανδημίας μέχρι τη Γη της
Επαγγελίας. Πιστεύουν στην Κουμουνδούρου ότι
με αυτό τον τρόπο θα εξαπατήσουν τους Έλληνες
και θα καλύψουν την ανυπαρξία σοβαρών προτά-
σεων και εναλλακτικών. Έχουν, δε, τέτοιο θράσος
που μιλούν ακόμη και για τις φωτιές (λες και ήταν
άλλη κυβέρνηση όταν έγινε το Μάτι) μέχρι και τις
σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ζητούν την παραίτη-
ση της υφυπουργού Μαρίας Συρεγγέλα αυτοί που
κάλυψαν τον ερωτιάρη πρέσβη της Βενεζουέλας

που πήγε να βιάσει μια σειρά από εργαζόμενες,
μέχρι και την υποψήφιά τους, και που με χυδαι-
ότητα τα έβαλαν με τη Μαρία Σάκκαρη. Αλλά προ-
φανώς αυτή πλέον είναι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το
κακό βέβαια για το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης είναι ότι με αυτήν τη συμπεριφορά δεν
πείθει ούτε τα στελέχη του.

Μετά τον Ευκλείδη Τσακαλώτο σειρά στην αμφι-
σβήτηση του «μεγάλου τιμονιέρη» πήρε ο Νίκος
Φίλης. Ο πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου επανέφερε με συνέντευξή του στην
«Εποχή» τα αδιέξοδα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ζήτησε, εκτός της αυτοκριτικής για τα έργα και
ημέρες του στην κυβέρνηση, και τη διεξαγωγή συ-

νεδρίου το ταχύτερο δυνατόν. Παράλληλα, επιση-
μαίνει ότι «η σημαντικότερη αιτία για τη σημερινή
εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κρίση φυσιογνωμίας και
η έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού για τη δημοκρατι-
κή ανατροπή». Και συνεχίζει καρφώνοντας το προ-
εδρικό περιβάλλον και τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας
ότι «η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κακώς υποτίμησε την
ανακαινισμένη υπό τον κ. Μητσοτάκη κυβέρνηση
της Ν.Δ.», ενώ προσθέτει ότι «μια νέα πορεία χρει-
άζεται ένα αξιόμαχο κόμμα που θα λειτουργεί συλ-
λογικά και δημοκρατικά». Αυτά δεν τους τα γράφει
ένα... πετσωμένο μέσο ενημέρωσης, όπως συνη-
θίζουν να λένε τα παπαγαλάκια της Κουμουνδού-
ρου, αλλά ένας δικός τους. Εκτός αν πιστεύουν ότι
ο κ. Φίλης τα… παίρνει και αυτός από την κυβέρνη-
ση και θα το κάνει η χυδαία στη συμπεριφορά
εκλεκτή τους και αυτόν σποτ. Αν κάποιος διαβάσει
τις απόψεις Φίλη, θα καταλάβει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
ταφεύγει στην καταστροφολογία και όχι σε μια σο-
βαρή εναλλακτική πρόταση. Αλλά αυτά για κάποι-
ους στην Κουμουνδούρου είναι ψιλά γράμματα.
Καθώς πάντα υπάρχει ο εύκολος δρόμος. Αυτός
του λαϊκισμού και της λάσπης στον ανεμιστήρα.

Ο Φίλης και η θερινή αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ

Αν κάποιος διαβάσει τις απόψεις
πρώην υπουργού, θα καταλάβει 
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει στην 
καταστροφολογία και όχι σε 
μια σοβαρή, δημοκρατική 
εναλλακτική πρόταση


