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Η
λέξη «ήρωας» ίσως είναι λίγη. Ίσως δεν μπο-
ρεί να αντικατοπτρίσει την αυτοθυσία και την
αυταπάρνηση όλων αυτών των ανθρώπων

που πάλεψαν με τις φλόγες, τη ζέστη, την κόπωση και
την εξάντληση για να σώσουν -χωρίς αντάλλαγμα-
ανθρώπινες ζωές, οικόσιτα ζώα, περιουσίες, επιχει-
ρήσεις. Και δεν θρηνήσαμε κανένα θύμα. Πυροσβέ-
στες, αστυνομικοί, υγειονομικοί, στρατιώτες και εθε-
λοντές πάταξαν τον φόβο, υπερέβησαν όλα τα όριά
τους και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν μέσα σε συνθήκες
ακραίου καύσωνα αντιστεκόμενοι στην πύρινη λαί-
λαπα, ριψοκινδυνεύοντας τη ζωή τους για να σώσουν
άλλες και να απαλύνουν τον πόνο συνανθρώπων
τους. Πόσες ώρες σε τέτοιες θερμοκρασίες θα μπο-
ρούσαμε να λειτουργήσουμε ο καθένας από εμάς;

Αυτοί άντεξαν αμέτρητες δραματικές ώρες.
Οι πιλότοι των εναέριων μέσων με συνεχείς ρίψεις

νερού, πετώντας σχεδόν ξυστά από το έδαφος, έδω-
σαν τον καλύτερό τους εαυτό. Οι πυροσβέστες ακού-
ραστοι ρίχνονταν μέσα στη φωτιά, θέλοντας να της
αποκόψουν τον δρόμο, θολωμένοι από τους κα-
πνούς, με πανύψηλα δέντρα να καίγονται πάνω από
τα κεφάλια τους. Οι αστυνομικοί κάτω από τον καυτό
ήλιο και την κάπνα ρύθμιζαν την κυκλοφορία διευ-
κολύνοντας την πορεία των μέσων πυρόσβεσης, συ-
νέδραμαν την Πυροσβεστική στην εκκένωση των οι-
κισμών, στη μεταφορά γερόντων, ανήμπορων αλλά
και στον απεγκλωβισμό ανθρώπων που η φωτιά τούς
είχε κυκλώσει. Οι στρατιώτες επικουρούσαν με με-
γάλα στρατιωτικά μηχανήματα, οι υγειονομικοί ήταν

επιτόπου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και σε επι-
φυλακή στα νοσοκομεία για να αντιμετωπίσουν κάθε
έκτακτο περιστατικό, αναπνευστικά προβλήματα, εγ-
καυματίες κ.λπ.

Όλοι αυτοί είναι ήρωες. Δεν τους ταιριάζουν η γκρί-
νια, η μιζέρια, τα παράπονα, η αντιπαράθεση, τη στιγ-
μή που ακόμη δεν έχουν πάρει ανάσα και το χώμα
καίει. Είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας, που έχουν
γονείς, παιδιά, σπίτια, οικογένεια, αλλά έβαλαν υπε-
ράνω όλων το καθήκον. Τίμησαν τον όρκο που έδωσαν
όταν ανέλαβαν υπηρεσία και στάθηκαν όρθιοι μπρο-
στά στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες. Μόνο ευχα-
ριστίες αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους, μόνο τι-
μές - και ας μην τις επιζητούν. Κάποτε θα πρέπει επι-
τέλους να αναγνωριστούν από όλους μας!
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Με αυτοθυσία στο καθήκον



Σ
ε κατάσταση αυξημένης επιφυ-
λακής βρίσκεται και θα βρίσκε-
ται η κυβέρνηση και τις επόμε-
νες μέρες, λογικά έως και τον

Δεκαπενταύγουστο, καθώς η εμπειρία της
Βαρυμπόμπης έδειξε πόσο εύκολα μπο-
ρεί να ξεφύγει ένα πύρινο μέτωπο που
μοιάζει αρχικά ελέγξιμο.

Κυβερνητικά στελέχη, συζητώντας με
την «Political», εκτιμούν ότι και οι επόμε-
νες ημέρες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες,
τόσο λόγω του καύσωνα όσο και εξαιτίας
της ξηρασίας που αυτός προκαλεί σε
πλείστες όσες περιοχές της χώρας. Όπως
λένε, ο καύσωνας θα «ξεράνει» τα πάντα,
με αποτέλεσμα τα μελτέμια του Αυγού-
στου δυνητικά να προκαλέσουν έναν σο-
βαρό κίνδυνο για επικίνδυνες πυρκαγιές.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί το μέ-
τωπο στη Βαρυμπόμπη να τέθηκε υπό
έλεγχο, όμως σε αρκετές άλλες περιοχές
της χώρας, όπως η Εύβοια αλλά και η Κο-
ρίνθια, η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολη. Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστα-
σία έχει χτυπήσει καμπανάκι και για τη
Ρόδο, ενώ ανησυχία υπάρχει και για νησιά

όπου οι θερινοί άνεμοι είναι πάντα ισχυ-
ρότεροι.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο συνολικός κυ-
βερνητικός προγραμματισμός των επόμε-
νων ημερών επαναπροσδιορίζεται, μια
και είναι σαφές ότι η περιβαλλοντική δο-
κιμασία, στην οποία η χώρα εισήλθε προ
ημερών με τα σαραντάρια, θα είναι μα-
κράς διάρκειας και θα δοκιμαστεί η αντο-
χή της Πολιτικής Προστασίας και των κρα-
τικών υποδομών.

Πρώτα οι ζωές
Το δόγμα, όμως, που ακολουθήθηκε και

θα ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις
πύρινων μετώπων που απειλούν κατοικη-
μένες περιοχές είναι το «πρώτα η ανθρώ-
πινη ζωή». Αυτό έγινε και στην περίπτωση
της Βαρυμπόμπης, όπου η ταχεία εντολή
εκκένωσης περιοχών με πυκνή δόμηση

έσωσε ανθρώπινες ζωές. Αυτή ήταν, άλ-
λωστε, και η αιχμή των δηλώσεων του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίς χθες το
πρωί βρέθηκε επιτόπου στο κινητό συντο-
νιστικό «Όλυμπος», αφού είχε περάσει όλο
το βράδυ σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκο Χαρδαλιά και τον αρχηγό του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος Στέφανο Κολοκού-
ρη. Σε σύσκεψη που έγινε, ο κ. Μητσοτάκης
ενημερώθηκε αναλυτικά, ενώ αμέσως μετά
πήγε στις περιοχές που έχουν πληγεί από
την πυρκαγιά, είδε από κοντά τις καταστρο-
φές, συνομίλησε με τους ανθρώπους οι
οποίοι έδωσαν τη μάχη στην πρώτη γραμμή
για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τους
ευχαρίστησε για την προσφορά τους.

«Αντιμετωπίσαμε μία εξαιρετικά δύ-
σκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου
καύσωνα. Είναι οι πιο εφιαλτικές πυρκα-
γιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα
περιαστικά δάση. Κρατώ ως θετικό το γε-
γονός ότι, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν
είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής
και πως το σύστημα των εκκενώσεων

δούλεψε υποδειγματικά», υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός. Έκρουσε, δε, και αυτός
με τη σειρά του καμπανάκι κινδύνου για
τις επόμενες μέρες. «Θα ξεκινήσει άμεσα
η δουλειά της καταγραφής των ζημιών. Τα
σπίτια θα ξαναφτιαχτούν, το δάσος με τον
χρόνο θα ξαναγίνει, όμως τα δύσκολα εί-
ναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιες
μέρες ακόμα καύσωνα, ενώ μετά θα αρχί-
σουν οι άνεμοι, οπότε θα ζητήσω απ’ όλες
και απ’ όλους να παραμείνουμε σε απόλυ-
τη εγρήγορση, ώστε η ζημιά που θα γίνει
από εδώ και στο εξής να είναι όσο το δυ-
νατόν μικρότερη», τόνισε.

Άλλο ρεπορτάζ για τις φωτιές 11, 12, 13

Κυρ. Μητσοτάκης: «Έχουμε
κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα.
Μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι,
οπότε θα ζητήσω απ’ όλες και
απ’ όλους να παραμείνουμε
σε απόλυτη εγρήγορση»

Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Σ Υ Ν Α Γ Ε Ρ Μ Ο Σ Ε Ω Σ Τ Ο Ν Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο

«Τα δύσκολα είναι μμπροστά μας»
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Σύσκεψη για
την αποκατάσταση
Η κυβέρνηση θέλει και στην περίπτω-
ση της Βαρυμπόμπης να κινηθεί με
γρήγορους ρυθμούς για τις αποζη-
μιώσεις και την αποκατάσταση της
περιοχής. Εξ ου και σήμερα θα λάβει
χώρα σύσκεψη στην έδρα της Περι-
φέρειας Αττικής, με τη συμμετοχή
του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βο-
ρίδη, του αναπληρωτή υπουργού Στέ-
λιου Πέτσα, του υφυπουργού Επικρα-
τείας Θεόδωρου Λιβάνιου, του υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος Γιώργου
Αμυρά, του γενικού γραμματέα Οικο-
νομικής Πολιτικής Χρήστου Τριαντο-
πούλου, του γενικού γραμματέα Υπο-
δομών Γιώργου Καραγιάννη και του
προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκου-
ρέντζου. Θα συμμετέχουν, επίσης, ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης, ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός, ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώρ-
γος Θωμάκος και ο δήμαρχος Διονύ-
σου Γιάννης Καλαφατέλης. 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Η
οξεία πολιτική αντιπαράθεση
στις δημοκρατίες ή ο σκληρός
λόγος έναντι των αντιπάλων
μπορεί κάλλιστα να συγχωρούν-

ται, να δικαιολογούνται ή, έστω, και να επι-
βάλλονται, αρκεί να εκφράζονται με ευπρέ-
πεια και ήθος σεβασμού στη διαφορετική
πολιτική άποψη και θέση. Όμως, η προσπά-
θεια συμψηφισμού των πυρκαγιών των τε-
λευταίων ωρών σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια
και αλλαχού με τη φονική πυρκαγιά στο
Μάτι Αττικής και την εκατόμβη νεκρών μέ-
σα σε στάχτες, ερείπια και δάκρυα όχι
απλώς είναι ηθικά, δεοντολογικά και πολι-
τικά ανεπίτρεπτη, αλλά αναδεικνύεται και
εκφραστικά απωθητική, γλοιώδης, φαιδρά
και ολισθηρή, προσκομίζοντας αντίθετα
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

Παρά ταύτα, κορυφαία στελέχη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επεδίωξαν να
αποκομίσουν χαιρέκακα πολιτική υπερα-
ξία πάνω στις στάχτες της Βαρυμπόμπης. Τι
και αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης
Τσίπρας έστελνε μήνυμα «αυτοσυγκράτη-
σης και υπεύθυνης στάσης», βουλευτές
και στελέχη αναδείκνυαν ποικιλοτρόπως
τη συριζαϊκή Βαβέλ. «Τούτες τις δύσκολες
ώρες κύριο μέλημα όλων μας να περιορι-
στεί η καταστροφή, πάνω από όλα είναι η
προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εκφρά-
ζω τη συμπαράστασή μου στους πυροσβέ-
στες που δίνουν τη μάχη με τη φωτιά και
την αμέριστη αλληλεγγύη μου στους πολί-
τες που δοκιμάζονται», παρότρυνε κόμμα
και κομματικό ακροατήριο ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Παρά το ψύχραιμο μήνυμα του προ-
έδρου του, ο βουλευτής Χάρης Μαμουλά-
κης έπλεε σε διαφορετικά νερά και χαιρέ-

κακα έγραφε στο Facebook: «Η Βαρυμ-
πόμπη φλέγεται και μια ανίκανη κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη αμήχανα παρακολουθεί. Τα
Canadair καρφωμένα για ώρες στην Σκύρο
και ο Συνολάκης εξαφανισμένος με silver
alert. Τυμβωρύχοι στο Μάτι, μοιραίοι στη
Βαρυμπόμπη». «Karma is a bitch», ήταν η
χαρακτηριστική ανάρτησή του, η οποία
προκάλεσε σάλο σχολίων και αλγεινές εν-
τυπώσεις. Διόλου τυχαίο ότι κατέβασε την
ανάρτηση χαρακτηρίζοντάς την «ατυχή».

Δεν θα μπορούσε να λείψει από τον χο-
ρό ο Παύλος Πολάκης, που έγραφε στο
Facebook: «ΧΑΡΔΑΛΙΑ, μαζέψου και

γρήγορα! Στείλε δυνάμεις της Πυροσβε-
στικής στη Βαρυμπόμπη, που φώναζε ο
αντιδήμαρχος πως δεν πήγε ούτε υδρο-
φόρα στην αρχή πριν επεκταθεί και άσε τα
μποφόρ! Άραγε εκείνος ο “καθηγητής Συ-
νολάκης” πού να είναι άραγε; Πού είσαι,
καθηγητά μου; ΚΡΥΒΕΣΑΙ; Για να μην εκ-
θέσεις το ΑΝΙΚΑΝΟ “επιτελικό κράτος”
του Μητσοτάκη σου;».

Στο ίδιο απαξιωτικό πνεύμα και ο επίση-
μος επικοινωνιολόγος της Κουμουνδού-
ρου Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο οποίος
τουίταρε: «“Ακραίες συνθήκες” είδε ο Χαρ-
δαλιάς. Ακραίες συνθήκες πολιτικής ανι-
κανότητας και ιστορικής τυμβωρυχίας θα
ήταν η σωστότερη έκφραση». Ο βουλευτής
Γιώργος Βαρεμένος, ο οποίος εκλέγεται
στην Αιτωλοακαρνανία και είναι αναπλη-
ρωτής τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
συμπλήρωνε με ειρωνικό tweet: «Καίγεται
η Αττική! Φωνάξτε επειγόντως τον Πέτσα!».

Στα social media ξαναχτύπησε η Άννα
Ελεφάντη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε
επιτεθεί στη Μαρία Σάκκαρη και στον γιο
του πρωθυπουργού αναπαράγοντας σχό-
λιο του βουλευτή Κώστα Μπάρκα: «Στη
χθεσινή λαίλαπα ενημερωθήκαμε από
τον κύριο #Στραβελάκη πως η άπνοια ευ-
νοεί την ανάπτυξη της φωτιάς. Λες και εί-
ναι τούρτα γενεθλίων με κεράκια. Ανυ-
πόστατες χαζομάρες! #οικολογική_κα-
ταστροφή».

Κορυφαία στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξαν να
αποκομίσουν χαιρέκακα
πολιτική υπεραξία πάνω στις
στάχτες της Βαρυμπόμπης

Αναζητούν ««ρεβάνς» για το Μάτι…
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Αντιπολίτευση στα… αποκαΐδια και από τη Φώφη
«Τραγικά καθυστερημένες αντιδράσεις των μηχανι-

σμών» στη διαχείριση της μεγάλης φωτιάς στη Βαρυμ-
πόμπη διαπίστωσε και η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη
Γεννηματά, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση κα-
τηγορώντας τη για επικοινωνιακή διαχείριση. «Η επικοι-
νωνιακή εικόνα πρωθυπουργού και υπουργών που αλλη-
λοσυγχαίρονται δεν μπορεί να κρύψει τις σοβαρές ευθύ-
νες και τις ανεπάρκειές τους. Σκεφθείτε τι θα είχε γίνει αν
υπήρχαν και άνεμοι», διερωτήθηκε η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ.

«Η καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στις πε-
ριουσίες των πολιτών και στο περιβάλλον σε όλη τη χώρα
είναι τεράστιες. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες
ζωές. Το σύστημα πολιτικής προστασίας δοκιμάστηκε και

για μια ακόμη φορά απέτυχε. Τόσο στην Αττική όσο στην
Αχαΐα και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας», επισήμανε η
κυρία Γεννηματά. Υπενθύμισε, δε, ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. «είχε έγ-

καιρα προειδοποιήσει και καταθέσει ολοκληρωμένο σχέ-
διο πρόληψης και προστασίας. Το αγνόησαν. Το επαναφέ-
ρουμε γιατί τα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής
θα συνεχιστούν».

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση να «προχωρήσει άμεσα
σε αποκατάσταση των ζημιών. Οι καταστροφές στα σπίτια,
στις επιχειρήσεις και στις καλλιέργειες να αποζημιω-
θούν. Να υπάρξει αυστηρό σχέδιο για την αναδάσωση και
το περιβάλλον. Καμία καθυστέρηση δεν είναι ανεκτή»,
ενώ εξέφρασε και την «αμέριστη συμπαράστασή μας
στους πληγέντες και τη στήριξή μας στο ανθρώπινο δυνα-
μικό της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των δήμων και
στους εθελοντές που έδωσαν και δίνουν μάχη για να μας
προστατεύσουν».

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός



Μ
ια πληρωμένη απάντηση σε
ευρωβουλευτίνα των Πρασίνων έδωσε
χθες το βράδυ μέσω Τwitter ο

υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης
Μηταράκης, ο οποίος την είδε να του γράφει ότι
δεν έχουν παρθεί μέτρα για την… Αμυγδαλέζα, η
οποία ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το
μέτωπο της πυρκαγιάς. «Δείχνετε ενδιαφέρον
για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι
υποφέρουν από τη φωτιά; Έχετε ρωτήσει για
αυτούς;», απάντησε ο κ. Μηταράκης στην
Ολλανδή Πράσινη Τινέκε Στρικ, προσθέτοντας ότι
η κυβέρνηση φυσικά και είχε σχέδιο για τη δομή
της Αμυγδαλέζας. Κοιτά να δεις, όμως, κάτι
ευαισθησίες που έχουν και οι Ευρωπαίοι, την
ώρα που καίγονταν δάση και περιουσίες. Η
απάντηση Μηταράκη, βεβαίως, δεν άρεσε σε
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Κώστας
Ζαχαριάδης ή ο Γιάννης Μπουρνούς, αλλά
εκτιμώ ότι αυτό λίγο αφορά τον υπουργό.

Γ.Ε.

Εφιαλτικό ξύπνημα 
στις φλόγες
Πόρτα - πόρτα πήγαιναν έως αργά το βράδυ
στα καμένα της Βαρυμπόμπης οι άνθρωποι
της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής
Προστασίας αλλά και της ΕΛ.ΑΣ.,
προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα σπίτια
που κάηκαν ή καίγονταν ήταν άδεια ή
χρειαζόταν να επέμβουν, προκειμένου να
απεγκλωβίσουν κάποιον. Μαθαίνω ότι σε μία
περίπτωση το απόγευμα, όταν ακόμα η
πυρκαγιά ήταν σε πλήρη εξέλιξη και οι
άνεμοι είχαν γυρίσει, οι Αρχές βρήκαν σε
ένα σπίτι έναν άνθρωπο ο οποίος είχε
αποκοιμηθεί με κλειστά τα παράθυρα, με
αποτέλεσμα να μην πάρει χαμπάρι ότι το
σπίτι του είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες.
Απομακρύνθηκε, βεβαίως, με ασφάλεια. 

Γ.Ε.

Έπεσε τηλέφωνο

Η περίπτωση του βουλευτή Ηρακλείου του
ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη είναι
χαρακτηριστικό… αυτογκόλ. Εκεί που ο
ΣΥΡΙΖΑ το πήγαινε ευθύγραμμα και ο
Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει εντολή, με
ανάρτησή του στο Τwitter, η μπάλα να μείνει
χαμηλά και τα στελέχη του κόμματος να μην
επιδοθούν σε αντιπολιτευτικές κορόνες, ο
κ. Μαμουλάκης θυμήθηκε να συγκρίνει το
Μάτι με τη Βαρυμπόμπη και να αποφανθεί
ότι… Karma is a bitch! Ύστερα από 40
λεπτά έσβησε το tweet του και προέβη σε
επανόρθωση έπειτα από λίγη ώρα. Μαθαίνω,
δε, ότι έπεσε τηλέφωνο από… ψηλά στην
Κουμουνδούρου -και όχι σε ήρεμο ύφος!-
στον νεαρό βουλευτή.

Γ.Ε.
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Η απάντηση
του Νότη Μηταράκη
για την Αμυγδαλέζα

Ψυχραιμία, σύντροφοι!

Φήμες λένε ότι πιάστηκαν στα χέρια προ ημερών
στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ δύο στελέχη, το ένα μάλιστα με «θέση».
Μετά το σοβαρό επεισόδιο, ο ένας
απομακρύνθηκε από την Κ.Ο. και μετακινήθηκε
σε άλλη υπηρεσία της Βουλής. Το όλο ζήτημα
φέρεται να προκλήθηκε από την αξιολόγηση των
υπαλλήλων που υπηρετούν στη Βουλή. Το
σύστημα αυτό στο Κοινοβούλιο προβλέπει
αξιολόγηση των υφισταμένων από τους
προϊσταμένους και διευθυντές τους και των
προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Ο
ένας εκ των δύο βαθμολόγησε υψηλά τον άλλον,
αλλά εκείνος τον βαθμολόγησε κάτω από τη βάση.
«Κάπως» μαθεύτηκε το θέμα και αυτός που
δέχθηκε την κακή αξιολόγηση πήγε να ζητήσει
τον λόγο. Κουβέντα στην κουβέντα, άναψαν τα
αίματα και… έσπευσαν οι ψυχραιμότεροι!

Σ.Σ.

Επικίνδυνος
Ο Παύλος Πολάκης
«πήγε να ξεκάνει» τον
Άδωνι Γεωργιάδη. Ο
γιατρός, πρώην
αναπληρωτής
υπουργός Υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ, διά του
Τwitter έσπευσε να
δώσει τις ιατρικές
συμβουλές του στον
υπουργό Ανάπτυξης, ο
οποίος νόσησε από
κορονοϊό. Του
πρότεινε, αν
επιδεινωθούν τα
συμπτώματά του, να
πάρει ιβερμεκτίνη. Ο
υπουργός Ανάπτυξης
το «έψαξε» και, απαντώντας, πάλι μέσω Τwitter,
συνέστησε να πει κάποιος στον κ. Πολάκη «να μη
δίνει τόσο εύκολα δημοσίως συμβουλές που
μπορεί να είναι επικίνδυνες». Ο κ. Γεωργιάδης
ανάρτησε και μία ανάλυση του Αμερικανικού
Οργανισμού Φαρμάκου, στην οποία τονίζεται ότι
δεν έχει δώσει έγκριση για τη χορήγηση
ιβερμεκτίνης σε νοσούντες με Covid.

Σ.Σ.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ου

Χ
ρό

νο
υ



ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2021

OLITICALP ΕΣΕΙΣΘ6

 του
Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Βουλευτής Λάρισας
της Ν.Δ., γενικός
γραμματέας της 
Διακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, 
πρώην υπουργός

Τ
ις μέρες κάθε φυσικής καταστροφής επα-
νέρχεται μονότονα η συζήτηση για το αν η
Πολιτεία έχει εξοπλιστεί επαρκώς για την

αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων. Η μεν εκά-
στοτε αντιπολίτευση συνήθως κατηγορεί τους
κυβερνώντες ότι δεν κάνουν όλα όσα είναι δυνα-
τό να γίνουν ώστε να περιοριστούν οι ζημιές, η δε
εκάστοτε κυβέρνηση επιχειρεί να εξηγήσει ότι
με τα υπάρχοντα μέσα έγινε το καλύτερο δυνατό.

Ωστόσο, η άγονη αυτή αντιπαράθεση ίσως είναι
ώρα να εξελιχθεί με θετικό τρόπο. Η συζήτηση
για την κλιματική αλλαγή είναι πλέον σχεδόν κα-
θημερινή, οι πρώτες ισχυρές ενδείξεις ραγδαίων
αλλαγών που επωάζουν φυσικές καταστροφές
έχουν δοθεί και τα κράτη οφείλουν, ως συντεταγ-
μένες Πολιτείες, να «διαβάσουν» τα νέα δεδομέ-
να και να προσαρμοστούν ανάλογα. Οι πάγοι
στους πόλους λιώνουν, οι θερμοκρασίες ανεβαί-
νουν, η στάθμη της θάλασσας ομοίως. Τα δάση
καίγονται και η φύση αδυνατεί να ανασχέσει τις
πλημμύρες όπως παλαιότερα, ενώ οι επιστήμο-
νες προειδοποιούν για φαινόμενα που δεν έχου-

με ξανασυναντήσει. Πράγματι, πόσα χρόνια είχα-
με να δούμε θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμών;
Δεκαετίες!

Μετά τη νέα δοκιμασία των πυρκαγιών είναι
ώρα η χώρα μας να κάνει έναν νέο σχεδιασμό για
τα μέσα αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων που
πρέπει να έχει στη διάθεσή της. Όσο περνούν τα
χρόνια, δύο πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα:
Από τη μια μεριά, η κλιματική αλλαγή αλλάζει δο-
μικά τις συνθήκες διαβίωσης των κοινωνιών και
από την άλλη οι κοινωνίες αυτές γίνονται όλο και
πιο ευαίσθητες στην προστασία του περιβάλλον-
τος, της φύσης. Πριν από μερικές δεκαετίες μια
πυρκαγιά σήμαινε ότι «κάηκε το δάσος». Σήμερα
σωστά λέμε «καταστράφηκε το οικοσύστημα». Οι
απαιτήσεις μας έχουν αυξηθεί, ευτυχώς.

Η Πολιτεία συνεπώς πρέπει να σχεδιάσει και
να προμηθευτεί τα κατάλληλα μέσα για να αντι-
μετωπίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημ-
μύρες, πυρκαγιές, σεισμοί), όπως αυτά ορίζονται
σήμερα και όχι όπως ορίζονταν πριν από χρόνια.
Η τεχνολογία στις μέρες μας προσφέρει νέες δυ-

νατότητες κατάσβεσης πυρκαγιών, νέους τρό-
πους διαχείρισης των πλημμυρών, άλλες προδια-
γραφές για προστασία από τους σεισμούς. Η Ελ-
λάδα είναι μια χώρα που ταλαιπωρείται και από
τα τρία. Άρα πρέπει να μεγιστοποιήσει την προ-
μήθεια των μέσων για την αντιμετώπιση κάθε πι-
θανής φυσικής καταστροφής.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της νέας πολιτι-
κής είναι η νέου τύπου λογοδοσία. Μπορεί, για
παράδειγμα, η κυβέρνηση να παρουσιάσει την
επόμενη εβδομάδα στους εκπροσώπους του Τύ-
που αναλυτικά το επιχειρησιακό της σχέδιο για
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμ-
πη; Πότε ξέσπασε η φωτιά, γιατί, πόσα μέσα
υπήρχαν, πόσα διατέθηκαν, πόσο γρήγορα, ποια
ήταν τα προβλήματα που δυσκόλεψαν τις επιχει-
ρήσεις κ.λπ. Φυσικά, όλο αυτό μπορεί να γίνει
αντικείμενο πολιτικής σύγκρουσης, αυτό το κα-
τανοούμε όλοι. Αλλά οι πολίτες που δεν φορούν
παρωπίδες πρέπει να πειστούν ότι έγινε ό,τι ήταν
ανθρωπίνως δυνατό. Με στοιχεία, όχι απλώς με
διαβεβαιώσεις.

Τ
ο πρόβλημα του μελλοντικού προσανατολι-
σμού της Ευρώπης, άρρηκτα συνδεδεμένο με
την επιλογή των βασικών αξιακών στοιχείων

που θα πρέπει να την ορίζουν, τίθεται διαρκώς εδώ
και δεκαετίες. Ωστόσο, σήμερα έχει λάβει ακόμη πιο
επείγουσα διάσταση η διατύπωση συγκεκριμένων
απαντήσεων. Παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή
ήπειρος και ιδιαιτέρως ο χώρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί μια όαση δημο-
κρατίας, ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης,
ειρηνικής συμβίωσης και συνεργασίας πολλών και
διαφορετικών εθνών με υψηλό κατά μέσο όρο επί-
πεδο διαβίωσης, ταυτοχρόνως έχουν συσσωρευθεί
αρκετά προβλήματα που υπονομεύουν την ενότητά
της και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό το
πρωτοποριακό για την παγκόσμια ιστορία πείραμα.
Η οικονομική κρίση λόγω και της μετατόπισης της
παγκόσμιας παραγωγικής δραστηριότητας στα ανα-
τολικά, η αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ Βορρά και
Νότου αλλά και μεταξύ των πολιτών κάθε κράτους, η
προβληματική διαχείριση των τεράστιων μετανα-
στευτικών ρευμάτων αλλά και η σύσταση της σύγ-
χρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας κάνουν επιτακτική
μια συλλογική «ενδοσκόπηση» και έναν ανανεωμέ-
νο ευρωπαϊκό «αυτοπροσδιορισμό».

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ε.Ε. υπό την κοινή προεδρία
των θεσμικών της οργάνων, δηλαδή της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει συστήσει μια
πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων των πολι-
τών των κρατών-μελών της και για την προβολή
δράσεων που αφορούν στη γενικότερη προβληματι-

κή περί του Μέλλοντος της Ευρώπης. Ανταποκρινό-
μενη άμεσα σε αυτή την πρόσκληση, η Διακοινο-
βουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αφιέρωσε τις
εργασίες της Γενικής της Συνέλευσης, που διεξήχθη
στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων από τις 22
έως τις 25 Ιουλίου, με τη συμμετοχή δεκάδων Ορθο-
δόξων βουλευτών από 17 χώρες και εκπρόσωπων
πολλών διεθνών Οργανισμών στο ζήτημα «Το μέλ-
λον της Ευρώπης, το μέλλον του κόσμου μετά την
πανδημία». Πρόκειται για την απαρχή ενός ανοιχτού
διαλόγου, στον οποίο θα επιδιώξουμε να αναδείξου-
με τη φωνή του κοινοβουλευτικού χώρου.

Όπως διαπιστώθηκε και στη διάρκεια των εργα-
σιών της Γενικής μας Συνέλευσης από το σύνολο
των συνέδρων, ένα από τα σημαντικότερα ελλείμμα-
τα της σύγχρονης Ευρώπης είναι η σε κρίσιμο βαθ-
μό απώλεια των βασικών της πολιτισμικών και αξια-
κών πυλώνων, επί των οποίων οικοδομήθηκε ο ευ-
ρωπαϊκός πολιτισμός. Ένας από τους βασικούς αυ-
τούς πυλώνες είναι η χριστιανική της παράδοση.
Κάθε εξίσωση για το ευρωπαϊκό μέλλον που δεν

λαμβάνει υπόψη της αυτό τον καθοριστικό για τη
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας παράγον-
τα, όπως άλλωστε και την αρχαία ελληνική γραμμα-
τεία, η οποία επίσης δέχεται εσχάτως ποικίλες επι-
θέσεις, καταλήγει σε αναγκαστικό αδιέξοδο. Χωρίς
τα βασικά συστατικά του ο ευρωπαϊκός πολιτισμός
θα πάψει να είναι ευρωπαϊκός και μάλλον θα πάψει
να είναι και διακριτός. Η απόπειρα να κοπούν οι ρί-
ζες του ευρωπαϊσμού θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα
να μαραθούν οι ανθοί του ευρωπαϊκού δέντρου και
το ίδιο να ξεραθεί.

Το ζήτημα της χριστιανικής ταυτότητας της Ευρώ-
πης είχε τεθεί και κατά το παρελθόν, όταν καταρτιζό-
ταν το Σύνταγμα της Ευρώπης το 2005, όμως ορι-
σμένα ευρωπαϊκά κράτη της Δυτικής Ευρώπης
ήγειραν ενστάσεις και η αναφορά στις ευρωπαϊκές
χριστιανικές ρίζες παραπέμφθηκε στις καλένδες,
καθώς θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε εμπόδιο στη
διεύρυνση της Ε.Ε. με την ένταξη σε αυτή χωρών με
μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όπως η Τουρκία, ή
την ενσωμάτωση μουσουλμάνων μεταναστών. Η
ΔΣΟ θεωρεί ότι η ευκαιρία που χάθηκε τότε μας δί-
νεται εκ νέου για να χαρτογραφήσουμε και πάλι τις
χριστιανικές συντεταγμένες της Ευρώπης. Μια δια-
δικασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια «ευρύ-
τερη» και «βαθύτερη» Ευρώπη. Άλλωστε, σήμερα
όλο και περισσότεροι κατανοούν την αδυναμία πλή-
ρους ένταξης στην Ε.Ε. χωρών όπως ο εξ ανατολών
μας γείτονας, αλλά και τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται από την αδυναμία ενσωμάτωσης προσφύ-
γων και μεταναστών που δεν ενστερνίζονται τις ευ-
ρωπαϊκές αξίες.

Οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης

Απαραίτητη ενίσχυση και λογοδοσία

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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του 
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Τ
ο Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει νέα ώθηση
στις οικονομίες των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Απαιτούνται σχεδιασμός και έξυπνο man-

agement για να προχωρήσουν τα έργα που θα δώ-
σουν δυναμική στις χώρες. Βέλγιο, Λουξεμβούργο
και Πορτογαλία έγιναν οι πρώτες χώρες που έλαβαν
προκαταβολές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταβλήθη-
καν περίπου 3 δισ. ευρώ με τη μορφή προχρηματο-
δότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Βέλγιο, το
Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, για το Βέλγιο η Επιτροπή κατέβα-
λε το ποσό των 770 εκατ. ευρώ, για το Λουξεμβούρ-
γο 12,1 εκατ. ευρώ και για την Πορτογαλία 2,2 δισ.
ευρώ. Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Πορτογα-
λία είναι οι τρεις πρώτες χώρες που λαμβάνουν
προχρηματοδότηση (13%) στο πλαίσιο του Μηχανι-
σμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η Επι-
τροπή τονίζει ότι η προχρηματοδότηση θα συμβάλει
στην εφαρμογή των βασικών επενδυτικών και με-
ταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στα
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Το συνολικό ύψος του εθνικού σχεδίου ανάκαμ-
ψης και ανθεκτικότητας του Βελγίου ανέρχεται στα
5,9 δισ. ευρώ και του Λουξεμβούργου στα 93,4
εκατ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων. Το εθνικό
σχέδιο της Πορτογαλίας ανέρχεται σε 16,6 δισ. ευ-

ρώ (13,9 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 2,7 δισ. ευ-
ρώ σε δάνεια).

Ανώτατα στελέχη της Ε.Ε. επισημαίνουν ότι «αυ-
τές οι πληρωμές ακολουθούν την πρώτη επιτυχη-
μένη διαδικασία δανεισμού που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο Next Generation EU». Μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεν-
τρώσει περίπου 80 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βρα-

χυπρόθεσμα χρεωστικά μέσα της Ε.Ε. για τη χρημα-
τοδότηση των πρώτων πληρωμών που προβλέπον-
ται για τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Next Genera-
tion EU.

Το Next Generation EU είναι ένα προσωρινό μέσο
ανάκαμψης, ύψους περίπου 800 δισ. ευρώ, που
προορίζεται να υποστηρίξει επενδύσεις και μεταρ-
ρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στον Μη-
χανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα
διατεθούν 723,8 δισ. ευρώ. Τα σχέδια ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας αποτελούν μέρος της δράσης
της Ε.Ε. να βγει πιο δυνατή και πιο ενωμένη από την
κρίση της νόσου Covid-19, με την προώθηση οικο-
λογικών και ψηφιακών μεταβάσεων και την ενίσχυ-
ση της ανθεκτικότητας και της συνοχής στις κοινω-
νίες των χωρών της Ε.Ε.

Η Ευρώπη έδειξε ανακλαστικά και καλούνται οι
ηγεσίες των κρατών-μελών να τρέξουν γρήγορα τα
έργα τους. Οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν
άλλο και απαιτούν ενίσχυση και στήριξη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων με ταυτόχρονη τόνωση
της απασχόλησης. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό
δρόμο και το έργο της κυβέρνησης θα κριθεί από
την ταχύτατη υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ανά-
καμψης. Η ώρα των έργων που θα δώσουν νέα δυ-
ναμική στην πατρίδα μας απαιτεί συνεννόηση και
συνεργασία.

Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης χρηματοδοτούνται 
δίνοντας άλλη δυναμική στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

του
Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύμβουλος On-
Line Data A.E.,
μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 
σύμβουλος ΕΒΕΠ

Ο
Μίλτον Φρίντμαν είχε πει ότι «ο πληθωρι-
σμός είναι πάντα και παντού νομισματικό
φαινόμενο». Όλα αυτά πριν από την παγκο-

σμιοποίηση, την τεχνολογική εξέλιξη και τις παγκό-
σμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Σήμερα, εκτός των
ιστορικών αναδρομών σε έναν απαρχαιωμένο μο-
νεταρισμό και στις οικονομικές θεωρίες και μοντέ-
λα -που αναποτελεσματικά εφαρμόστηκαν μέχρι
και σήμερα-, το νέο διαμορφωμένο περιβάλλον με-
τασχηματίζει την οικονομία σε ένα ζων, ευέλικτο
και κυρίως προσαρμόσιμο οικοσύστημα. Ένα οικο-
σύστημα που οφείλει όμως όχι απλώς να ανανεώ-
σει το θεσμικό του πλαίσιο, αλλά και να το επανα-
σχεδιάσει.

Σήμερα με την επανεμφάνιση των πληθωριστικών
τάσεων και την αντίστοιχη αύξηση τιμών των κατα-
ναλωτικών προϊόντων (και όχι μόνο) αρχίζει μια
(νέα;) συζήτηση για το υπάρχον παραγωγικό μοντέ-
λο, με νέα όμως δεδομένα. Δεδομένα που ήρθαν -
τόσο λόγω της μεγάλης ύφεσης όσο και της αντί-
στοιχης υγειονομικής- για να μείνουν και να αναδει-
χτούν ταυτόχρονα σε πυρηνικά δομικά στοιχεία.

Η τεχνολογία και η οριζόντια βαθιά διείσδυση σε
όλους τους τομείς της οικονομίας αλλά και της κοι-
νωνικής δραστηριοποίησης αποτελεί το κεντρικό

δομικό στοιχείο, έναν νέο πυλώνα που γύρω του
ανοικοδομείται η νέα πραγματικότητα. Άρα, πριν μι-
λήσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή, μετασχηματισμό
ή ό,τι άλλο θεωρούν οι «σοφοί» εξηντάρηδες της
πολιτικής και της επιστήμης, πρέπει πρώτα να μιλή-
σουμε για την τεχνολογία.

Αυτή η (νέα;) πραγματικότητα δεν περνάει απαρα-
τήρητη από αυτούς (τα κράτη) που θέλουν να έχουν
τον έλεγχο του παγκόσμιου εμπορίου και των παγ-
κόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Μέθοδός τους εί-
ναι ο συστημικός έλεγχος των ανταγωνιστικών μέ-
σων (εργαλείων) που κάνουν δυνατή αυτή την επι-
κυριαρχία. Χωρίς ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία και
καινοτομία δεν μπορείς να ελέγξεις κανένα δίκτυο
παραγωγής αξίας. Όταν δεν υπάρχει αυτή η παρα-
γωγή καινοτομίας, τότε ο μόνος δρόμος είναι να την
αγοράσεις και σπουδαιότερο είναι να την αγοράσεις
από τους ανταγωνιστές σου (φαινόμενο Κίνας).

Απαιτείται άμεση αλλαγή με νέα προσέγγιση. Το
μοτίβο αλλαγής πρέπει να στηρίζεται κυρίως (αν όχι
αποκλειστικά) στον μετασχηματισμό των θεσμών
από κλειστά ιδρύματα μηρυκασμού (αναποτελεσμα-
τικά ιστορικά) κλειστών οικονομικών και κοινωνι-
κών μοντέλων σε μοντέλα ανοιχτών ευέλικτων ορ-
γανισμών παραγωγής κινήτρων. Αυτό προϋποθέτει

ένα ισχυρό και ικανό κράτος που με τη σειρά του θα
ελέγχεται -και λογοδοτεί- σε ένα ακόμη ισχυρότερο
κράτος δικαίου, όπως περίπου το περιέγραψε ο
Φράνσις Φουκουγιάμα.

Είναι σίγουρο ότι οποιαδήποτε διαταραχή, είτε
ονομάζεται πληθωριστική τάση είτε ιδιωτικό ή δη-
μόσιο χρέος, αποτελεί προϊόν εργαλειοποίησης
ενός οικονομικού μοντέλου, που έχει ξεπεραστεί ή
ξεπερνιέται τούτη την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές. Το νέο μοντέλο -θέλουμε, δεν θέλουμε-
θα εδραιωθεί μέσω της 4ης Βιομηχανικής Επανά-
στασης.

Στη χώρα μας οι μικρές αλλά και ταυτόχρονα ιστο-
ρικές νίκες στην εδραίωση του ψηφιακού περιβάλ-
λοντος στην οικονομική και δημόσια ζωή αποτελούν
μια πρωτοποριακή «επιβολή» του νέου κράτους δι-
καίου. Ένα τέτοιο κράτος όχι απλώς θα μπορεί να
δημιουργεί και προσφέρει νέες ευκαιρίες, αλλά
ταυτόχρονα θα στηρίζει τους θεσμούς και το κράτος
δικαίου μέσα από μια ευρύτερη ψηφιακή κοινωνική
συμμετοχική δημοκρατία. Η όποια «αντίσταση» από
τις παραδοσιακές αναχρονιστικές δυνάμεις ή συν-
τεχνίες -οποιασδήποτε μορφής και δομής- θα σβή-
σει σε μια ευρύτερη κοινωνική αποδοχή για μια νέα
μορφή διακυβέρνησης.

Από homo economicus και homo technologicus σε homo democraticus



Πόρτα
Θα ρίξει πόρτα η Βουλή στους ανεμβολίαστους βουλευτές; Δεν θα
μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, καθώς το θέμα έφτασε
τη Διάσκεψη των Προέδρων με εισήγηση του γραμματέα της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. Γιάννη Μπούγα. Μιλάμε για δέκα
βουλευτές, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το Ισραήλ
Οι εξελίξεις στο Ισραήλ, το πιο

εμβολιασμένο κράτος στον κόσμο,

όπου καταγράφεται μεγάλη

αύξηση κρουσμάτων και, το

κυριότερο, οι σοβαρά νοσούντες

σε ποσοστό 60% είναι

εμβολιασμένοι, έρχονται να

προβληματίσουν για τα δεδομένα

περί Covid-19 και εμβολιασμών. Η

μετάλλαξη Δέλτα, ωστόσο, έχει

χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα,

αλλά δεν παύει να αποτελεί

σοβαρό κίνδυνο.

Έρχεται ο ΕΝΦΙΑ
Ο ΕΝΦΙΑ του 2021 θα υπολογιστεί με τον ίδιο ακρι-

βώς τρόπο που υπολογίστηκε και ο ΕΝΦΙΑ του 2020,

οπότε οι παραλήπτες των εκκαθαριστικών θα οφεί-

λουν να πληρώσουν τα ίδια ποσά που εκλήθησαν να

καταβάλουν και πέρυσι. Τον κύριο ΕΝΦΙΑ θα κληθεί

να καταβάλει φέτος κάθε φυσικό και νομικό πρόσω-

πο που κατείχε την 1/1/2021 κατά πλήρη κυριότητα,

ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ποσοστό επί ακινήτου ή

ολόκληρο ακίνητο.

Μόνο εμβολιασμένοι
Με νέα δεδομένα σχετικά με τα υγειονομικά πρωτό-

κολλα σχεδιάζονται τα ριάλιτι και τα μεγάλα projects

της προσεχούς σεζόν στα κανάλια. Κυρίως για τα προ-

γράμματα εγκλεισμού, όπου θα είναι διαρκής και στενή

η επαφή ανάμεσα στους... διαγωνιζομένους. Το ζήτημα

του εμβολιασμού αναμένεται να αποτελεί πλέον προ-

ϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στα καινούργια

ριάλιτι που ξεκινούν γυρίσματα το επόμενο διάστημα.

Γεγονός η πρώτη Τράπεζα Σπόρων

Σ
ε έναν νέο σύγχρονο χώρο ιδιοκτησίας του
ΕΛΓΟ «Δήμητρα» στην περιοχή του Αγροκη-
πίου θα στεγαστεί η πρώτη Μεσογειακή Τρά-

πεζα Σπόρων που διατηρεί το Μεσογειακό Αγρονο-
μικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX). Αποτελεί την πρώτη
καλά οργανωμένη Τράπεζα Σπόρων ιθαγενών ει-
δών στην Ελλάδα. Η μακροχρόνια διατήρηση επι-
τυγχάνεται μέσω αποθήκευσης συλλογών σπερμά-
των, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη γενετική ποικι-
λότητα των φυτών στον θάλαμο κατάψυξης (-20°C).

Μέχρι σήμερα έχουν αποθηκευτεί περίπου 1.250
συλλογές άγριων σπάνιων - απειλούμενων φυτών,
που αντιστοιχούν σε περίπου 400 είδη και υποείδη
της κρητικής αυτοφυούς χλωρίδας, κυρίως απει-
λούμενα, ενδημικά και άλλα χρήσιμα φυτά, όπως
αρωματικά και φαρμακευτικά. Εκτός της αποθή-
κευσης δημιουργούνται πρωτόκολλα φύτρωσης
για κάθε είδος. Επιπλέον, στην Τράπεζα Σπόρων
του ΜΑΙΧ διατηρούνται σπόροι από παλιές ελληνι-
κές ποικιλίες κηπευτικών.
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Η
μεγάλη φωτιά στη Βαρυμπόμπη θύμισε την

άσχημη κατάσταση με το αττικό περιβάλ-

λον που έχει καταστραφεί από μεγάλες

πυρκαγιές από την αρχή της δεκαετίας του ’80. Το

1981 τεράστια πυρκαγιά κατέκαψε το δάσος Κοκ-

κιναρά Κηφισιάς. Από τη φωτιά έγιναν στάχτη πε-

ρισσότερα από 6.500 στρέμματα πρασίνου. Κάηκε

ολοσχερώς η βόρεια πλευρά της Πεντέλης και στη

συνέχεια οι φλόγες ανέβηκαν σε μεγάλη έκταση

του βουνού. Το μέτωπο πέρασε το Μαρούσι και

έφτασε μέχρι το κτήμα Συγγρού. 

Το 1982 από τον Διόνυσο ξεκίνησαν οι φωτιές που

γρήγορα επεκτάθηκαν και σε Πεντέλη, Εκάλη, Πι-

κέρμι, Γέρακα και Μαραθώνα. Περισσότερα από

40.000 στρέμματα έγιναν στάχτη το 1986 στη Βα-

ρυμπόμπη. Την ίδια χρονιά μεγάλη πυρκαγιά

έπληξε και το Πεντελικό. Το 1992 η πυρκαγιά ξεκί-

νησε από τον σκουπιδότοπο του Αυλώνα. Υπολογί-

ζεται ότι τη χρονιά αυτή έγιναν στάχτη περισσότε-

ρα από 55.000 στρέμματα. Ένα στρατιωτικό ελικό-

πτερο που κατέπεσε το 1993 ήταν η αιτία της πυρ-

καγιάς που έκαψε χιλιάδες στρέμματα. Λίγους μή-

νες μετά τις πρώτες φωτιές, η Αττική είχε να αντι-

μετωπίσει και δεύτερο γύρο καταστροφής. Πυρ-

καγιές κατέκαψαν την παλαιά Πεντέλη, το Ντράφι

και την Παλλήνη. 

Από τις πλέον καταστροφικές φωτιές που κατέκα-

ψαν την Αττική ήταν αυτές του Ιουλίου του 1995.

Συνολικά υπολογίζεται ότι έγιναν στάχτη περί τα

75.000 στρέμματα. Το καλοκαίρι του 2007, επίσης,

έλαβε μέρος στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες

φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της.

Τη χρονιά της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρνηθα

ξανακαίγεται και η Πεντέλη. Πολλές χιλιάδες

στρέμματα έγιναν και πάλι στάχτη. Στις 21 Αυγού-

στου 2009 πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του

Γραμματικού, είχε διάρκεια τεσσάρων ημερών και

έκαψε συνολικά 215.000 στρέμματα, κυρίως πευ-

κοδάσους. Η πυρκαγιά αυτή είναι από τις μεγαλύ-

τερες που έχει γνωρίσει ποτέ ο Νομός Αττικής.

Από τα τέλη του Ιουλίου του 2017 μέχρι και τα μέσα

του Αυγούστου η Βορειοανατολική Αττική είχε

39.000 στρέμματα καμένης γης από μια φωτιά που

έμεινε στην ιστορία. Λόγω της πυρκαγιάς στο Μάτι

πέθαναν 102 άνθρωποι. Στο ίδιο έργο θεατές, άρα-

γε για πόσο ακόμη;

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η καταστροφή
συνεχίζεται 

anetnews24@gmail.com 



Ξ
επέρασε κάθε όριο προκλητικό-
τητας η Τουρκία, αποδεικνύον-
τας για μία ακόμη φορά πως αντι-
μετωπίζει την Ελλάδα με εχθρι-

κούς όρους. Περίπου στις 21.30 την Τρίτη,
την ώρα που ολόκληρος ο κρατικός μηχα-
νισμός είχε πέσει πάνω στην καταστροφι-
κή πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης, η οποία
απειλούσε ανθρώπινες ζωές και έκανε
στάχτη περιουσίες, η Άγκυρα έδειξε το
απύθμενο θράσος της, στέλνοντας μαχητι-
κά αεροσκάφη στο Αιγαίο.

Την ώρα, δηλαδή, που οι Έλληνες πυ-
ροσβέστες μάχονταν με τις φλόγες και τα
εναέρια μέσα, πυροσβεστικά αεροσκάφη
και ελικόπτερα, επιδίδονταν σε αγώνα με
αντίπαλο τον χρόνο, ώστε να προβούν σε
στοχευμένες ρίψεις προτού χαθεί και το
τελευταίο φως της ημέρας, οι Τούρκοι
επιτελείς αποφάσισαν να εκμεταλλευ-
τούν την κατάσταση συναγερμού στην
Αθήνα και να προβάλλουν τις παράνομες
διεκδικήσεις τους.

Το απύθμενο θράσος της Άγκυρας φα-
νερώνει ο τρόπος με τον οποίο οι «γείτο-
νες» επέλεξαν να προκαλέσουν, επιλέγον-

τας την πιο δύσκολη στιγμή για την Ελλά-
δα, όταν δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Επιχει-
ρήσεων προσπαθούσε να συντονίσει δυ-
νάμεις και μέσα για να αποφευχθεί η από-
λυτη τραγωδία, η απώλεια, δηλαδή, αν-
θρώπινων ζωών.

Το πρώτο κύμα τουρκικών παραβιάσε-
ων ξεκίνησε λίγο πριν από το μεσημέρι,
όπως γίνεται συνήθως. Η 3η Αυγούστου
ήταν ημέρα με αρκετή δραστηριότητα, με
τους Τούρκους να επιστρέφουν στην τα-
κτική των παραβιάσεων ύστερα από αρκε-
τές ημέρες κατά τις οποίες δεν είχαν κατα-
γραφεί πτήσεις. Μέχρι τις 18.00, όταν απο-
χώρησε και ο τελευταίος τουρκικός σχη-
ματισμός, είχαν καταγραφεί 30 παραβιά-
σεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, σε όλο
το μήκος των συνόρων, από το Βόρειο έως
το Νότιο Αιγαίο. Τις 29 παραβιάσεις πραγ-
ματοποίησαν αεροσκάφη ναυτικής συνερ-

γασίας CN-235 και σε μία παραβίαση προ-
έβη ένα F-16. Τα τέσσερα τουρκικά αερο-
σκάφη που συμμετείχαν στην παράνομη
αυτή δραστηριότητα αναχαιτίστηκαν, κατά
την πάγια τακτική, από μαχητικά της Πολε-
μικής Αεροπορίας. Όμως οι Τούρκοι είχαν
άλλα σχέδια.

Ενώ σπάνια παρατηρείται «κινητικότη-
τα» μετά τη δύση του Ηλίου, το βράδυ της
Τρίτης η Άγκυρα απέδειξε γιατί φέρει τον
τίτλο του «κράτους-ταραξία». Μέσα στη
νύχτα και ενώ η Αττική καιγόταν και η κα-
τάσταση με τα πύρινα μέτωπα έμοιαζε να
ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, η τουρκική Αε-
ροπορία απογείωσε οκτώ μαχητικά F-16
σε τρεις σχηματισμούς και τα έστειλε στον
Ελληνικό Εναέριο Χώρο μεταξύ Λέσβου
και Χίου.

Ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής από
την 111 Πτέρυγα Μάχης και την 135 Σμη-
ναρχία Μάχης απογειώθηκαν αμέσως και
έσπευσαν στην περιοχή. Οι Έλληνες πιλό-
τοι αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρ-
κικά F-16, τα οποία τελικώς αποχώρησαν
για τις βάσεις τους λίγο πριν από τις 22.00.
Η Άγκυρα, πάντως, έδειξε ότι δεν σέβεται

τίποτα - ούτε τη δυσκολία που αντιμετώπι-
ζε η Ελλάδα αλλά ούτε και τα δικά της προ-
βλήματα, αφού τα μέτωπα στη Νότια Τουρ-
κία καίνε ακόμη ανεξέλεγκτα.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η Τουρκία
αρνήθηκε πριν από λίγες ημέρες την ελλη-
νική βοήθεια για συνδρομή πυροσβεστι-
κών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η Αθή-
να, μέσω της επικοινωνίας του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον ομόλογό
του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσφέρθη-
κε να στείλει βοήθεια στην πυρόπληκτη
Τουρκία. Η Άγκυρα φυσικά αρνήθηκε,
αφήνοντας τις πυρκαγιές να λάβουν τερά-
στιες διαστάσεις. Αντί για «ευχαριστώ», η
Τουρκία προτίμησε να στείλει F-16 στο Αι-
γαίο, ανεβάζοντας για μία ακόμη φορά την
ένταση στα Ελληνοτουρκικά. Διπλωματικοί
κύκλοι της Αθήνας εκτιμούν ότι, εκτός από
την ευθεία πρόκληση, η Άγκυρα επιχειρεί
να εξαγάγει την κυβερνητική κρίση που
προκαλούν οι φωτιές στην Αττάλεια, όπου
η αδιαφορία του συστήματος Ερντογάν
άφησε τη χώρα δίχως πυροσβεστικά αερο-
σκάφη και πιλότους και, αντί να προστα-
τεύει τις περιουσίες των πολιτών της, επι-
χειρεί να «γκριζάρει» το Αιγαίο.
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Ρεσιτάλ προκλητικότητας 
στο Αιγαίο, την ώρα που 
ο κρατικός μηχανισμός έδινε
μάχη με τις φλόγες

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Εμείς καιγόμασταν και
οι Τούρκοι παραβίαζαν
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Ο
λα για όλα τα παίζει ο Ερντογάν,
σε μια ύστατη προσπάθεια να
αποκαταστήσει την εικόνα της
χώρας του, μετά τη διεθνή απο-

μόνωση στην οποία οδήγησαν την Τουρκία ο
επεκτατισμός και οι προκλητικές ενέργειες
στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο στόχαστρο
του Τούρκου προέδρου βρίσκεται τώρα το
Αφγανιστάν, όπου η Άγκυρα, αδιαφορώντας
για τις αντιδράσεις που προκαλεί η παρου-
σία της εκεί, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το
κενό από την αποχώρηση των Αμερικανών
και να παίξει τον ρόλο του εγγυητή της στα-
θερότητας στην περιοχή.

Αυτό που στην πραγματικότητα φαίνεται
να έχει στο μυαλό του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, πάντως, είναι η επέκταση της στρατιωτι-
κής παρουσίας της Τουρκίας, με την εγκατά-
σταση περισσότερων και πιο ισχυρών δυνά-
μεων στο Αεροδρόμιο της Καμπούλ. Περί-
που 500 Τούρκοι στρατιωτικοί βρίσκονται
αυτήν τη στιγμή στην πρωτεύουσα του Αφ-
γανιστάν, με σκοπό τη φύλαξη του αεροδρο-
μίου και την εκπαίδευση των αφγανικών δυ-
νάμεων. Η Άγκυρα γνωρίζει καλά το ρίσκο
που ενέχει αυτή η κίνηση, καθώς οι Ταλιμ-
πάν έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο ότι η
Τουρκία είναι ανεπιθύμητη στην περιοχή και
μία μόνο σπίθα αρκεί για να πυροδοτήσει
νέα ένταση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί κλυδωνισμούς
στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Άγκυρας με
την Ουάσιγκτον. Το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στα σχέδια

του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για μεταφορά χιλιά-
δων Αφγανών στην Αμερική μέσω της Τουρ-
κίας. Πρόκειται για Αφγανούς που κινδυ-
νεύουν να μετατραπούν σε στόχους των Τα-
λιμπάν εξαιτίας της συνεργασίας τους με
τους Αμερικανούς. Η Ουάσιγκτον, μάλιστα,
σημείωσεότιμεγάλοςαριθμόςΑφγανώνεν-
δέχεται να μεταβεί στην Τουρκία μέσω του
Ιράν και από εκεί να αναχωρήσουν για τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το τουρκικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών απορρίπτει κάθε σχέδιο
που θέλει τη χώρα ως μεταβατικό προορι-
σμό προσφύγων από το Αφγανιστάν, κατη-
γορώντας την Αμερική για νέα μεταναστευ-
τική κρίση. 

«Η Τουρκία δεν αποδέχεται την ανεύθυνη

απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ, χωρίς να
υπάρξει ουδεμία διαβούλευση με τη χώρα
μας», ανέφερε το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. Η εξέλιξη
αυτή φέρνει και πάλι την Άγκυρα σε τροχιά
σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον και έρχεται
να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων μετά
τη Συρία, τη Λιβύη και την Κύπρο.

Την ίδια ώρα, καθώς συμπληρώνεται ένας
χρόνος από την καταστροφική έκρηξη στο
λιμάνι της Βηρυτού, η Ελλάδα δηλώνει «πα-
ρούσα» στη διαδικασία ανοικοδόμησης του
Λιβάνου. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας συμμετείχε, αντί του πρωθυπουρ-
γού, στην 3η Διεθνή Διάσκεψη Αρχηγών
Κρατών για τον Λίβανο, στην οποία συμπρο-
έδρευσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν και η αναπληρώτρια γενική γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, Αμίνα Μοχάμεντ.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας υπο-
γράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα
στη σταθερότητα και την ανάπτυξη του Λιβά-
νου. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκαν η ενί-

σχυση του ελληνορθόδοξου νοσοκομείου
«Άγιος Γεώργιος» στη Βηρυτό αλλά και η κα-
τάρτιση σχετικής μελέτης για την ανοικοδό-
μηση του υπουργείου Εξωτερικών του Λιβά-
νου, πουυπέστησοβαρότατεςζημιέςαπότην
περσινή έκρηξη. Η Ελλάδα, άλλωστε, ήταν η
πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στην έκ-
κληση του Λιβάνου για αποστολή βοήθειας,
με κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, συνοδευόμενο από
τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγ-
κογιάννη, να μεταβαίνει στην περιοχή λίγες
ώρες μετά την έκρηξη που ισοπέδωσε μεγά-
λο μέρος της πρωτεύουσας του κράτους.

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε
ακόμη την επίθεση των Χούθι εναντίον της
Σαουδικής Αραβίας, που είχε στόχο πολίτες
και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τονίζον-
τας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν κατά-
φωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι
η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει τις προσπά-
θειες του ΟΗΕ για επίτευξη εκεχειρίας στην
Υεμένη, προκειμένου να τερματιστούν οι εχ-
θροπραξίες στη χώρα.

Οργή των ΗΠΑ για
το παζάρι Ερντογάν
με το Αφγανιστάν

Η Άγκυρα, αδιαφορώντας
για τις αντιδράσεις, επιχειρεί
να παίξει τον ρόλο
του εγγυητή της
σταθερότητας στην περιοχή

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ε
κρηκτικό κοκτέιλ αποτελεί ο
συνδυασμός της αφόρητης ζέ-
στης και της επιβάρυνσης που
έχει δεχθεί η ατμόσφαιρα τα τε-

λευταία 24ωρα, λόγω της τεράστιας φω-
τιάς στη Βαρυμπόμπη. Οι ειδικοί συνι-
στούν στους πολίτες να προσπαθούν να
παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και
οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν μάσκες
όταν βρίσκονται έξω. Μάλιστα, κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς τα επι-
βλαβή σωματίδια από την πυρκαγιά περ-
νούν και μέσα από τα κλιματιστικά. 

Σύσταση για χρήση μάσκας, προκειμέ-
νου να προστατευτούμε από τον καπνό σε
περίπτωση που χρειαστεί να βγούμε έξω
κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως ανα-
φέρει, οι μάσκες Ν95, ΚΝ95 και FFP2 εί-
ναι οι κατάλληλες γι’ αυτές τις συνθήκες.
«Λόγω της πυρκαγιάς, η ατμόσφαιρα σε
πολλές περιοχές της Αττικής είναι ιδιαί-
τερα επιβαρυμένη. Παρακαλούμε ακο-
λουθήστε τις οδηγίες για να προστατέψε-
τε τον εαυτό σας. Ιδιαίτερη προσοχή σε
όσους έχουν υποκείμενα αναπνευστικά
νοσήματα, καρδιοπαθείς, καπνιστές, ηλι-
κιωμένους και παιδιά», αναφέρει σε
tweet της η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, η κατάσταση
πλέον σε πολλές περιοχές της Αθήνας εί-
ναι άσχημη σήμερα, όσον αφορά στα επι-
βλαβή σωματίδια PM2.5, δηλαδή τα λε-
πτά εισπνεόμενα με διάμετρο έως 2,5
εκατομμυριοστά του μέτρου, εξαιτίας της

πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη. «Εφιστού-
με την προσοχή στους κατοίκους του Λε-
κανοπεδίου, στις περιοχές με υψηλές τι-
μές PM2.5, να παραμείνουν εντός των
σπιτιών τους με ερμητικά κλειστά παρά-
θυρα και πόρτες. 

Αν πρέπει να κυκλοφορήσετε έξω,
χρησιμοποιήστε μάσκες N95, ΚΝ95 ή
FFP2, που παρέχουν προστασία από τα
σωματίδια PM2.5», τονίζει.

Χθες, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-

λιας, συνοδευόμενος από τον καθηγητή
Πνευμονολογίας Παναγιώτη Μπεχράκη,
επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αττι-
κής Σισμανόγλειο, το οποίο από την πρώ-
τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς
στη Βαρυμπόμπη τέθηκε σε κατάσταση
μέγιστης ετοιμότητας και αντιμετώπισε τα
περιστατικά ήπιων αναπνευστικών προ-
βλημάτων που παρουσίασαν κάτοικοι της
περιοχής. Από το απόγευμα της Τρίτης
μέχρι και χθες το πρωί το ΕΚΑΒ έκανε

διακομιδές 77 περιστατικών με αναπνευ-
στικά προβλήματα, από τον συνδυασμό
του καύσωνα και των αποτελεσμάτων της
πυρκαγιάς, όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Στο μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-
νών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
αναφέρει πως «η λήψη μέτρων προστα-
σίας απ’ όλους τους πολίτες είναι ανα-
γκαία, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτε-
ρα επιβαρυμένη σε πολλές περιοχές της
Αττικής». 

Οδηγός επιβίωσης από 
τον καπνό και τον καύσωνα

Γε
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Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα άτομα με οποιαδήποτε χρόνια
πάθηση πρέπει να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα, για να

προστατευθούν από τον καπνό της πυρκαγιάς:
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καπνού από τις πυρκαγιές:

� Παρακολουθείτε τις δημόσιες ανακοινώσεις και αναρτή-
σεις για την ποιότητα του αέρα.

� Ελέγξτε την επάρκειά σας στα φάρμακα που λαμβάνετε
και βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια προμήθεια
συνταγογραφούμενων φαρμάκων 7 έως 10 ημερών σε
ένα αδιάβροχο, αεροστεγές κουτί, για να το πάρετε μαζί
σας, εάν χρειαστεί να εκκενώσετε την κατοικία ή την πε-
ριοχή σας.

� Αν παραμένετε στο σπίτι, αποφύγετε το μαγείρεμα, γιατί
το τηγάνισμα ή η ψηστιέρα μπορεί να επιδεινώσουν τη ρύ-
πανση του εσωτερικού αέρα.

� Αγοράστε έτοιμα τρόφιμα ή κονσέρβες, ώστε να μη χρει-
αστεί να μαγειρέψετε.

� Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη δραστηριότητα σε
εξωτερικούς χώρους ή την άθληση και ιδιαιτέρα τις προ-
τροπές για τις ευαίσθητες ομάδες, όσο μακριά κι αν βρί-
σκεστε από τις εστίες της φωτιάς.

� Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας σχετικά με
τη διαχείριση του άσθματος, αν πάσχετε.

� Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα συμ-
πτώματα που επιμένουν χωρίς βελτίωση, αποφασίστε έγ-
καιρα να εκκενώσετε το σπίτι σας, χωρίς να βασίζεστε
στις επίσημες οδηγίες για εκκένωση που εκδίδονται για
τα σπίτια των σημείων και των περιοχών που απειλούνται
από το πύρινο μέτωπο. 

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά
Ο καπνός μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για αρ-

κετές ημέρες μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Συνεπώς, συ-
νεχίστε να ενημερώνεστε για την ποιότητα του αέρα στην
περιοχή της κατοικίας σας ή όπου διαμένετε. Ακόμα:
� Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας ανακοινωθεί ότι

μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια.
� Ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας κάποιου, όλοι

πρέπει να επιτηρούν την κατάστασή τους για τυχόν συμπτώ-
ματα και να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, εάν παρου-
σιάσουν δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, βήχα που επι-
μένουν ή άλλα συμπτώματα τα οποία δεν σταματούν. Στην
περίπτωση αυτήν, καλέστε το 166 ή κατευθυνθείτε αμέσως
σε Τμήμα Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών.

� Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται επίσης οι εγκυμονούσες
και τα παιδιά.
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Υπεράνθρωποι με στολές
Κ

άθε καλοκαίρι είναι οι ήρωες
μικρών και μεγάλων. Όχι ότι τις
υπόλοιπες εποχές του χρόνου
δεν δουλεύουν. Σχεδόν καθη-

μερινά έχουμε αστικές πυρκαγιές, εμ-
πρησμούς οχημάτων, απεγκλωβισμούς
από ασανσέρ, τροχαία κ.ά. Το καλοκαίρι,
όμως, φορούν την αόρατη μπέρτα τους
και σαν άλλοι σούπερ ήρωες σώζουν
ζωές, σπίτια, ζώα, δέντρα. Δεν τα κατα-
φέρνουν πάντα, αλλά δεν υπάρχει ούτε
ένας που να μη δίνει τη μάχη, πολλές φο-
ρές ακόμη και με κίνδυνο της δικής του
ζωής! 

Ο λόγος για τους άνδρες και τις γυναί-
κες του Πυροσβεστικού Σώματος, τους
δασοπυροσβέστες και τους εθελοντές!
Αυτές τις ημέρες -δυστυχώς!- είναι στην
πρώτη γραμμή. Δίνουν μάχες με τις φλό-
γες σε όλη την Ελλάδα, πολλές φορές χω-
ρίς να ξαποστάσουν, ακόμη και 24 ώρες,
υπό αντίξοες συνθήκες: Θερμοκρασίες
πολύ πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου,
στάχτη και τοξικά σωματίδια. Περισσότε-
ροι από 520 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη
μάχη με τις φλόγες σε Βαρυμπόμπη, Τα-
τόι και Θρακομακεδόνες, άλλοι 95 στην
Αρχαία Ολυμπία, 55 συνάδελφοί τους
στην Ανατολική Μάνη, 74 ακόμα στο Βα-
σιλίτσι Μεσσηνίας, τουλάχιστον 95 στην
Εύβοια. Φοβούνται; Προφανώς... 

«Μόνο οι τρελοί δεν φοβούνται», λέει
ένας από τους πυροσβέστες, σε ένα μικρό
διάλειμμα από τη μάχη με τις φλόγες στην
οδό Δρυός, λίγα μέτρα μακριά από την
πλατεία της Βαρυμπόμπης. Είναι οι
ήρωες που θα πάρουν ακόμη και στην αγ-
καλιά τους τον ηλικιωμένο για να τον
απομακρύνουν από το σπίτι του, την ώρα
που οι φλόγες είναι λίγα μέτρα μακριά.

Τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, χωρίς

αλεξίπτωτο, χωρίς δυνατότητα διαφυγής,
αν κάτι πάει στραβά, παίζουν κάθε καλο-
καίρι και οι ήρωες πιλότοι των πυροσβε-
στικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Με
θερμοκρασίες τις οποίες το ανθρώπινο
σώμα αντέχει με υπερπροσπάθεια, μέσα
σε αεροπλάνα που το πιο σύγχρονο μετρά-
ει τουλάχιστον δύο δεκαετίες υπηρεσίας,
με το άγχος να μαζέψεις νερό, να σηκωθεί
το Canadair ή το PZL, να «βουτήξει» μέσα
στον καπνό προς τη φωτιά και να γίνει σω-
στή-στοχευμένη ρίψη, που θα σώσει έστω
και ένα δέντρο. «Ο ζεστός αέρας από τις
φλόγες σχηματίζει δίνες, που μπορεί να
ρουφήξουν το αεροσκάφος σε κλάσματα
του δευτερολέπτου και αυτό είναι κάτι πο-
λύ επικίνδυνο», λέει στην «Political» ένας

απόστρατος πιλότος της Πολεμικής Αερο-
πορίας που πέρασε σχεδόν όλο τον υπη-
ρεσιακό του βίο στα CL-215.

Και απλοί άνθρωποι
Δίπλα στους «επαγγελματίες», όμως,

υπάρχουν και οι απλοί άνθρωποι, οι εθε-
λοντικές ομάδες, οι ενεργοί πολίτες -
όπως ο κύριος Κώστας από το ξενοδοχείο
σκύλων στη Βαρυμπόμπη- που έσπευσε
να μαζέψει περισσότερα από 30 σκυλιά
τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν μπόρεσαν
ή δεν θέλησαν να πάρουν μαζί τους.
Όπως η κυρία Άννα που με το φορτηγό
της μετέφερε άλογα από τους ιππικούς
ομίλους της περιοχής, για να σωθούν από
την πύρινη λαίλαπα. Όπως τα παιδιά από

το ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο, που
φόρτωσαν 200 μερίδες φαγητό και το
βράδυ της Τρίτης βρέθηκαν δίπλα στους
πυροσβέστες, για να τους προσφέρουν
ό,τι μπορούσαν.

Τεράστια οικολογική καταστροφή άφη-
σε πίσω της η πύρινη λαίλαπα σε Βαρυμ-
πόμπη, Τατόι και Θρακομακεδόνες, με πε-
ρισσότερα από 12.500 στρέμματα να μετα-
τρέπονται σε καμένη γη. Η πλήρης κατα-
γραφή θα γίνει μετά την κατάσβεση κάθε
εστίας φωτιάς, καθώς έχει ήδη ενεργοποι-
ηθεί η υπηρεσία «Copernicus» της Ε.Ε.,
που θα δημιουργήσει σειρά χαρτογραφι-
κών δεδομένων και προϊόντων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από
τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά,
«μια πρώτη εκτίμηση, που μένει βεβαίως να επιβεβαι-

ωθεί πλήρως από τα αρμόδια συνεργεία, εί-
ναι ότι 76 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζη-
μιές, 18 έχουν υποστεί μερικές ζημιές, ενώ
27 επιχειρήσεις έχουν υποστεί σοβαρές
ζημιές. Επίσης, 82 οχήματα έχουν κατα-
στραφεί ολοσχερώς και 64 έχουν υποστεί
μερικές ζημιές». Πυροσβέστες, αστυνομι-
κοί και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας
χρειάστηκε να απομακρύνουν συνολικά
442 πολίτες από τις περιοχές όπου πλησία-

ζαν οι φλόγες, εκ των οποίων οι 182 είναι είτε ηλικιωμένοι
είτε άτομα με κινητικά προβλήματα. Συνολικά, η Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης «112» ενεργοποιήθη-

κε πέντε φορές - η μία μάλιστα στις 03.20 τα ξημερώματα
της Τετάρτης για την εκκένωση της οδού Ανοίξεως στο
Κρυονέρι.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ακόμα ότι
«απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ανθρώπινη ζωή.
Μπροστά στον κίνδυνο, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και
πέρα από οτιδήποτε άλλο». Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε
ότι στη μάχη για την κατάσβεση συμμετείχαν 520 πυρο-
σβέστες, με 17 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήμα-
τα, το ΜΕΤΠΕ και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜ-
ΠΟΣ», πέντε αεροσκάφη και εννέα ελικόπτερα, ενώ συν-
δρομή παρείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντικές ομά-
δες, υδροφόρες και μηχανήματα από τους ΟΤΑ.

Χαρδαλιάς: «Κάηκαν ή υπέστησαν ζημιές 94 σπίτια και 27 επιχειρήσεις»

Περισσότεροι από 520
πυροσβέστες ρίχτηκαν 
στη μάχη με τις φλόγες 
σε Βαρυμπόμπη, Τατόι και
Θρακομακεδόνες - Κάθε
καλοκαίρι παίζουν τη ζωή τους
κορόνα γράμματα…
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Σ
ε πύρινο κλοιό βρίσκονται η Βό-
ρεια Εύβοια και η Αρχαία Ολυμ-
πία, με δεκάδες σπίτια να έχουν
παραδοθεί στις φλόγες και εκα-

τοντάδες πολίτες να έχουν απομακρυνθεί
είτε προληπτικά είτε επειδή εγκλωβίστη-
καν. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες πυ-
ροσβεστών, πιλότων αεροσκαφών και ελι-
κοπτέρων πυρόσβεσης, εθελοντών κ.ά.
δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν τα πύ-
ρινα μέτωπα που αφήνουν στο διάβα τους
στάχτες.

Οι Ροβιές στη Βόρεια Εύβοια παραδό-
θηκαν στις φλόγες, με την παραλία να
αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας
για κατοίκους και παραθεριστές, με τους
πυροσβέστες να μην μπορούν να ανακό-
ψουν με τίποτα την πορεία τους. Ο οικι-
σμός παραδόθηκε στην πύρινα λαίλαπα,
οι κάτοικοι κάνουν λόγο για δεκάδες κα-
μένα σπίτια, ενώ μάχη γινόταν ώστε να
μην περάσει η φωτιά και κατευθυνθεί
προς την Ιστιαία. Πυροσβέστες, αστυνομι-
κοί και άνθρωποι του δήμου γυρνούσαν
πόρτα - πόρτα και επιχειρούσαν να απο-
μακρύνουν τους πολίτες από την περιοχή,
με τις φλόγες να σταματούν κυριολεκτικά
όταν έφτασαν στη θάλασσα και δεν είχαν
κάτι άλλο να κάψουν. Οχηματαγωγό τύπου
«παντόφλα», σκάφη του Λιμενικού και

ιδιώτες απομάκρυναν δεκάδες κόσμου
από την περιοχή κάτω από αντίξοες συν-
θήκες ζέστης και καπνού.

Την ίδια ώρα, φωτιά μαινόταν έξω από
τα χωριά Κουρκουλοί και Σκεπαστή, ενώ
το άλλο μέτωπο σταμάτησε λίγο πριν από
το Μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, το οποίο
εκκενώθηκε, αν και τρεις μοναχοί αρνή-

θηκαν να το εγκαταλείψουν. Πύρινα μέτω-
πα υπήρχαν, επίσης, στη Δαμιά και στο
Καλαμούδι.

Δραματικές είναι οι στιγμές και στην
Αρχαία Ολυμπία, με τον αντιδήμαρχο Χά-
ρη Σπηλιόπουλο να λέει ότι οι φλόγες αρ-
γά το απόγευμα της Τετάρτης είχαν φτάσει
σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων, με τα
πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα
να πραγματοποιούν ρίψεις μέχρι να πέσει
το σκοτάδι. Η περιοχή (σπίτια και ξενοδο-
χεία) εκκενώθηκαν, με την Αστυνομία να
απομακρύνει τους πολίτες που είχαν μεί-
νει πίσω και λίγο έλειψε να εγκλωβιστούν.

Παράλληλα, απεύθυναν έκκληση να μη
μετακινούνται προς Ηράκλεια, Πελόπιο,
Πλάτανο, Καυκόνια, Κοσκινιά, Πουρνάρι,
Χελιδόνι, Μάγειρα, Κλαδέο και Μοιράκα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο
Βασίλη Αρβανίτη, κάηκαν δεκάδες κατοι-
κίες και εκεί, ενώ έγινε καταγγελία και για
εμπρησμό. Στην περιοχή μετέβη εκτά-
κτως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προκειμένου να
συντονίσει ο ίδιος τις ενέργειες των δυνά-
μεων, ενώ στην Αρχαία Ολυμπία, συγκε-
κριμένα στον αρχαιολογικό χώρο που κιν-
δυνεύει, βρέθηκε η υπουργός Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη για να έχει άμεση εποπτεία
της κατάστασης. Περισσότεροι από 95 πυ-
ροσβέστες με 4 πεζοπόρες ομάδες και 33
οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση
της φωτιάς, ενώ αναμένεται να ενισχυ-
θούν και με δασοκομάντο.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες -
Δεκάδες σπίτια έχουν
παραδοθεί στις φλόγες 
και εκατοντάδες πολίτες 
έχουν απομακρυνθεί 

Πύρινος εφιάλτης σε Εύβοια, Ηλεία

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Επτά πυρκαγιές ταυτόχρονα! 
Για το πώς «κινούνται» οι φωτιές ενημέρωσε χθες το απόγευμα ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς από το
Συντονιστικό Κέντρο Πυροσβεστικής, την ώρα που η ανησυχία εντείνεται για
τα πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε αρ-
χικά στα SMS που στάλθηκαν μέσω του 112 σε κατοίκους και επισκέπτες πε-
ριοχών όπου μαίνονται πυρκαγιές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ξέσπασαν
118 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια το τελευταίο 24ωρο. Αναφορικά με τη
φωτιά στην Ηλεία, είπε πως εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα επτά πυρκαγιές και
εξήγησε ότι πραγματοποιούνται εκκενώσεις οικισμών, ενώ γίνεται μεγάλη
προσπάθεια ώστε το μέτωπο να περιοριστεί στο Πελόπιο. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε σε πυρκαγιά στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, όπου επιχειρούν 57
πυροσβέστες με 20 οχήματα. «Η φωτιά έχει περιοριστεί», δήλωσε.



Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των κρου-
σμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ την ίδια στιγμή
η μετάλλαξη Δέλτα εξακολουθεί να δείχνει τα δόντια
της και να επελαύνει σε σχέση με τις υπόλοιπες με-
ταλλάξεις. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι χθες πα-
ρατηρήθηκε και αύξηση στις εισαγωγές ασθενών με
κορονοϊό στα νοσοκομεία.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι 2.856, εκ των
οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των ασθενών που νο-

σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 192 (65,6% άν-
δρες). Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νο-
σοκομεία της επικράτειας είναι 204. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με Covid-19 είναι 16, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.013
θάνατοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μία ακόμη μέρα η Αττι-
κή βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τον
αριθμό των κρουσμάτων. Στο Λεκανοπέδιο εντοπί-
ζονται τα 830 από τα 2.856 νέα κρούσματα που ανα-
κοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν
260 νέες μολύνσεις και στην Κρήτη 297.

Ο
καύσωνας δεν λέει να κοπά-
σει… Στο «κόκκινο» θα βρί-
σκεται και σήμερα ο υδράρ-
γυρος στις περισσότερες

περιοχές της χώρας, καθώς διανύου-
με την ένατη μέρα αφόρητης ζέστης.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετε-
ωρολόγων, η μέγιστη θερμοκρασία θα
σκαρφαλώσει και πάλι στους 46 βαθ-
μούς Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθή-
κες σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν
τις προσπάθειες των πυροσβεστικών
δυνάμεων στην κατάσβεση των πυρ-
καγιών, που έχουν σαρώσει τα τελευ-
ταία 24ωρα τα πάντα στο πέρασμά
τους. Και σήμερα το αίσθημα δυσφο-
ρίας στα αστικά κέντρα θα είναι ιδιαί-
τερα έντονο, ενώ οι ελάχιστες θερμο-
κρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα
με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- meteo.gr, η πυρκαγιά στη Βαρυμ-
πόμπη δημιούργησε τον δικό της και-
ρό, εμφανίζοντας ακραία συμπεριφο-
ρά πυρός. Όταν εκδηλώθηκε η δασική
πυρκαγιά το μεσημέρι (13.25) της Τρί-
της στους πρόποδες της Πάρνηθας,
καθώς και κατά τη διάρκεια των πρώ-
των δύο ωρών της εξάπλωσής της
(13.30 - 15.30), στην ευρύτερη περιοχή
έπνεαν άνεμοι με μέσες εντάσεις 2-4
Μποφόρ και ριπές έως 5 Μποφόρ. Η
πυκνή και εξαιρετικά ξηρή διαθέσιμη
καύσιμη ύλη, σε συνδυασμό με την
απουσία ισχυρού ανέμου, επέτρεψε
στην πυρκαγιά να αναπτύξει ισχυρή
επαγωγική στήλη, η οποία έγινε ορατή

ως πυκνό νέφος καπνού, σχεδόν κα-
τακόρυφα πάνω από την πυρκαγιά.
Όταν το πύρινο μέτωπο πλησίασε στην
περιοχή όπου είναι εγκατεστημένος ο
αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός
του Τατοΐου, καταγράφηκε απότομη
αύξηση της ταχύτητας του ανέμου από
6 σε 20 χλμ./ώρα και της θερμοκρα-
σίας από 40 σε 45 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των με-
τεωρολόγων, οι μέγιστες θερμοκρα-
σίες σήμερα θα κυμαίνονται από 44
έως 46 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα,
οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι
υψηλές και το αίσθημα δυσφορίας θα
είναι πολύ έντονο στα αστικά κέντρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί - βορει-
οδυτικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη
Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 40-43 βαθ-
μούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία
από 19 έως 43-46, στα υπόλοιπα ηπει-
ρωτικά από 20 έως 42-43 βαθμούς,
στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 39-41,
στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου
και στην Κρήτη από 20 έως 40-43 βαθ-
μούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο
Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτά-
σουν τοπικά στους 39-40 βαθμούς
Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 24 έως 40-42 βαθ-
μούς, ενώ ο υδράργυρος στην πόλη
της Θεσσαλονίκης θα δείξει από 25
έως 37-39 βαθμούς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, από αύ-
ριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώ-
ση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και

τα βόρεια. Πιο συγκεκριμένα, θα φτά-
σει στα βόρεια ηπειρωτικά και στις πε-
ρισσότερες νησιωτικές περιοχές τους
35 με 38 βαθμούς και στα κεντρικά και
νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους
39 με 41 βαθμούς. Το Σάββατο η θερ-
μοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω
πτώση και δεν θα ξεπεράσει στις πε-
ρισσότερες περιοχές τους 35 με 37
βαθμούς. Πάντως, οι μετεωρολόγοι
εκτιμούν ότι από τη Δευτέρα θα έχου-

με νέο ισχυρό θερμό κύμα, το οποίο,
μάλιστα, θα συνδυαστεί και με έντονα
μελτέμια.

Πότε πέφτει επιτέλους 
η θερμοκρασία - Τον δικό
της καιρό δημιούργησε 
η φωτιά στη Βαρυμπόμπη 

Σε κλοιό καύσωνα
για ένατη μέρα

Παραμένουν υψηλά τα νούμερα των κρουσμάτων - Αύξηση στις εισαγωγές
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Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α  -  Λ Α Ρ Ι Σ Α

Στον ανακριτή αύριο ο 54χρονος
- ΗΗχογράφησε το έγκλημα! 

Στη φυλακή 
ο 56χρονος 
που έκρυβε 
τη νεκρή θεία του
σε μπαούλο
Προφυλακιστέος, με τη
σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας
και εισαγγελέα, κρίθηκε ο
56χρονος που κατηγορείται ότι
είχε βάλει για τρεις μήνες τη
νεκρή θεία του σε μπαούλο,
στο χωριό Πωγώνι στα
Ιωάννινα, για να εισπράττει τη
σύνταξή της! Σύμφωνα με το
epirus-tv-news.gr, ο 56χρονος
πέρασε το κατώφλι του
δικαστικού μεγάρου χθες το
μεσημέρι για να απολογηθεί,
μετά και την 24ωρη προθεσμία
που ζήτησε ο δικηγόρος του.
Σε δηλώσεις του στα τοπικά
ΜΜΕ, ο συνήγορός του
ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος
είναι σε κατάσταση σύγχυσης.
Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν
εμπλέκεται στον θάνατο της
69χρονης θείας του, η οποία
έφυγε από τη ζωή από
παθολογικά αίτια. Η
υπεράσπιση έχει ζητήσει να
διεξαχθεί ιατροδικαστική
πραγματογνωμοσύνη και το
αίτημα έχει γίνει αποδεκτό.
Ο 56χρονος συνελήφθη στις 31
Ιουλίου από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Ιωαννίνων και κατηγορείται
για ανθρωποκτονία από
πρόθεση. Στο υπόγειο του
σπιτιού στο μικρό χωριό του
Δήμου Πωγωνίου, όπου
συγκατοικούσε με την
69χρονη θεία του, οι
αστυνομικοί το πρωί της 30ής
Ιουλίου βρήκαν τη σορό της
άτυχης ηλικιωμένης σε
επιμελώς στεγανοποιημένο
μπαούλο. Ο 56χρονος από την
πρώτη στιγμή αρνούνταν την
όποια εμπλοκή του στον
θάνατο της θείας του και
ισχυρίστηκε στους
αστυνομικούς πως η 69χρονη
πέθανε από παθολογικά αίτια
το δεύτερο δεκαήμερο του
Μάη. Θέλοντας να συνεχίσει
να εισπράττει τη σύνταξή της,
έκρυψε τη σορό της στο
υπόγειο του σπιτιού.

Π
ροθεσμία για να απολογηθεί αύ-
ριο το πρωί έλαβε χθες ο 54χρο-
νος που την Τρίτη δολοφόνησε
τη 43χρονη σύζυγό του, στη Σω-

τηρίτσα. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Λάρισας άσκησε σε βάρος του ποινική
δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτο-
νίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση και της παράβασης του νόμου περί
όπλων. Την ίδια στιγμή, σοκάρουν τα όσα
βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά
με όσα συνέβησαν πριν και λίγο μετά τη
δολοφονία της γυναίκας.

Συγκεκριμένα, το κινητό τηλέφωνο του
54χρονου συζυγοκτόνου έφερε στο φως
μία ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Σύμφωνα
με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευ-
θερία», ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται
να έχει ηχογραφήσει τη στιγμή της απο-
τρόπαιης δολοφονίας! Πληροφορίες λένε
πως ακούγονται διάλογοι μεταξύ του δρά-
στη και του θύματος, όπως και πυροβολι-
σμοί. Το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου
κατασχέθηκε και εστάλη για εξέταση στα
εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματο-
λογικών Ερευνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες πληρο-
φορίες, πελάτης της ταβέρνας-καφενείου
που ήταν μπροστά στο έγκλημα ανέφερε

ότι ο 54χρονος εμφανίστηκε στο μαγαζί
και τον ρώτησε: «Πού είναι η...», δηλαδή η
γυναίκα του. Όταν ο πελάτης απάντησε
«πίσω στην κουζίνα», πήγε στον χώρο
όπου βρισκόταν η 43χρονη σύζυγός του
και λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν πυρο-
βολισμοί. Βγήκε -αφού είχε τελέσει το φο-
νικό- και, απευθυνόμενος στον ίδιο πελά-
τη, είπε: «Πάρτε την Αστυνομία και ειδο-
ποιήστε ότι σκότωσα τη γυναίκα μου». Ο
άνθρωπος τον ρώτησε: «Γιατί το έκανες,
ρε;». Και εκείνος απάντησε: «Στη Μάνη
έτσι καθαρίζουμε τις δουλειές μας». 

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η ιατροδικα-
στική έρευνα από τη Ρουμπίνη Λεονταρή
στο άψυχο σώμα της 43χρονης. Η έρευνα
επιβεβαίωσε όσα έδειξε η αυτοψία. Κατέ-
δειξε επτά βολές στο σώμα της άτυχης γυ-
ναίκας, οι περισσότερες εκ των οποίων
κοντά στη θωρακική χώρα και μία στη με-
τωπιαία. Σύμφωνα με την κυρία Λεονταρή,
τα τραύματα ήταν συγκεντρωμένα, κάτι που
υποδεικνύει την ανθρωποκτόνα πρόθεση.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο συνήγορος
του καθ’ ομολογίαν δράστη Κωνσταντίνος
Γαλανός επισήμανε πως ο 54χρονος «λάμ-
βανε αντικαταθλιπτική και αντιψυχωσική
αγωγή, ενώ πριν από περίπου 20 ημέρες
είχε επεισόδιο απώλειας συνείδησης και

διακομίστηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο
των Αθηνών, απ’ όπου έλαβε επιπλέον
αγωγή».

Χθες το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι
αποχαιρέτησαν τη 43χρονη. Τραγικές φι-
γούρες της υπόθεσης είναι τα τρία παιδιά
της οικογένειας -τα δύο από αυτά ανήλικα-
και η μητέρα της, η οποία βρισκόταν σε
κοντινή απόσταση από τον τόπο του εγκλή-
ματος. Σοκαρισμένη είναι και η τοπική κοι-
νωνία της Λάρισας, αφού η οικογένεια ήταν
πολύ γνωστή στην περιοχή, καθώς το κατά-
στημα που διατηρούσαν ήταν σημείο ανα-
φοράς και συνάντησης εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Το πατρικό σπίτι της 43χρονης και
του μεγαλύτερου αδελφού της βρίσκεται
ακριβώς πίσω από το κατάστημα, το οποίο
ξεκίνησε ο πατέρας των δύο αδερφών.

Για «ανθρωποκτόνα πρόθεση»
κάνει λόγο η ιατροδικαστής,
ενώ σοκάρουν τα ευρήματα 
στο κινητό τού καθ’ ομολογίαν
δράστη
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Αριστοτέλης 

Στη Δικαιοσύνη για τις διακοπές
ηλεκτροδότησης  
Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η δημοτική Αρχή Αριστοτέλη «κατά
ΔΕΔΔΗΕ για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης», διεκδι-
κώντας αποζημιώσεις και καταλογισμό κάθε αστικής ή άλλης
ευθύνης. Οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης των τελευταίων
ημερών σε οικισμούς του δήμου, ειδικά στην Ουρανούπολη και
την Αμμουλιανή, προκάλεσαν ανεπανόρθωτες βλάβες σε δημο-
τικό μηχανολογικό εξοπλισμό συστημάτων υδροδότησης, απο-
χέτευσης και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Επίσης, η συνε-
παγόμενη έλλειψη νερού και τα ζητήματα δημόσιας υγείας που
εγείρονται έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία κατοίκων και
επισκεπτών της περιοχής εν μέσω καύσωνα! Ο δήμαρχος Στέ-
λιος Βαλιάνος επισημαίνει πως «είναι εξωφρενικό να δαπανού-
με χιλιάδες ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για
ύδρευση, αποχέτευση και φωτισμό και το έργο να αχρηστεύεται
εξαιτίας της αδυναμίας του αρμόδιου δημόσιου φορέα είτε να
διαφυλάξει είτε να ενισχύσει τις αντοχές του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας».

Νίσυρος  

Γεωπάρκο της UNESCO 
Με στόχο να ενταχθεί η Νίσυρος στα γεωπάρκα της UNESCO

ομάδα επιστημόνων υπό τον καθηγητή Δημήτρη Εμμανουλούδη
( Έδρα UNESCO Con-E-Ect, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
επισκέφτηκε το νησί για να συντάξει σχετική μελέτη. Η ομάδα
των επιστημόνων κατέγραψε το φυσικό, γεωλογικό και ανθρω-
πογενές κάλλος της Νισύρου και μελέτησε τις παρεμβάσεις που
απαιτούνται ώστε να πληροί η πρόταση της Νισύρου στον μέγιστο
δυνατό βαθμό τα κριτήρια της UNESCO. Σύμφωνα με την πρότα-
ση, το γεωπάρκο της Νισύρου θα περιλαμβάνει τη Νίσυρο και τα
νησιά Στρογγυλή, Περγούσα, Παχιά και Κανδελιούσσα. Ο Δήμος
Νισύρου στηρίζει εμπράκτως την προσπάθεια, η οποία θα ανα-
δείξει τη Νισύρικη Πολιτισμική Ταυτότητα.

Ειδικό και ενισχυμένο ρόλο παρέχει στο Τμήμα Πολιτι-
κών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης η δημοτική Αρχή της
πρωτεύουσας. Το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμε-
τώπισης Διακρίσεων θα λειτουργεί συμβουλευτικά για
την ανατροπή των αρνητικών στερεοτύπων και την απο-
φυγή κάθε μορφής διάκρισης, περιθωριοποίησης, πα-
ρενοχλήσεων, άνισης μεταχείρισης και βίας. Θα έχει,
δε, στόχο την ανάπτυξη και τον συντονισμό συγκεκριμέ-
νων δράσεων για την ανατροπή των στερεοτύπων και
την αποφυγή περιθωριοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ κατοίκων
της πόλης. Η δημοτική Αρχή, τηρώντας απαρέγκλιτα την
Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων, τη Χάρτα
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών και άλλες ανά-
λογες δεσμεύσεις, προχωρά άμεσα στη σύσταση Δια-
παραταξιακής Επιτροπής για την επεξεργασία προτάσε-
ων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις και πρωτοβουλίες
σε στενή συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών.

Τελευταία παράταση σύναψης σύμβασης
ΣΦΗΟ (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων) έως τις 30 Σεπτεμβρίου
αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο. Όπως
επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση:
«Κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠ.ΕΝ. αλλά
και σχετικού αιτήματος αρκετών
ενταγμένων δήμων στην πρόσκληση για τα
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων,
με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που
επικράτησαν αλλά και την ισχύ του νέου ν.
4782/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις και
προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκύρως η
διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα
οριζόμενα στον επικαιροποιημένο Οδηγό
του Προγράμματος, ανακοινώνονται τα
εξής: Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να
προχωρήσει σε δημοσίευση του
διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εγκεκριμένη πρόταση θα απεντάσσεται
έπειτα από απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου
Ταμείου».

!Πράσινο Ταμείο

Παράταση έως 
30 Σεπτεμβρίου 
για τα ΣΦΗΟ

Διαπαραταξιακή επιτροπή για τους ΛΟΑΤΚΙ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Αθηναίων

Κεντρική Κέρκυρα  

Δέσμευσε τραπεζικούς
λογαριασμούς για οφειλές

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ανεξαρτήτως
ποσού οφειλής προχώρησε η οικονομική υπηρεσία του δή-
μου για χρέη που αγγίζουν μερικά εκατομμύρια ευρώ! «Η
οικονομική υπηρεσία, ως οφείλει και προβλέπεται από τον
νόμο, πρέπει κατά καιρούς να προβαίνει σε όλες τις απαι-
τούμενες ενέργειες ούτως ώστε οι οφειλέτες να καταβά-
λουν στον δήμο τις οφειλές τους. Εφόσον προηγηθεί μια
διαδικασία στην οποία οι δημότες δεν ανταποκριθούν, τότε
μπαίνουμε στη διαδικασία κατάσχεσης τραπεζικών λογα-
ριασμών. Είναι κάτι που ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας
επιθυμούν αλλά ούτε και εμείς οι αιρετοί», δήλωσε ο αντι-
δήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Παντελιός. Όπως διευκρί-
νισε ο κ. Παντελιός, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των
οφειλών με 24μηνη ρύθμιση, ενώ για οφειλές που δημιουρ-
γήθηκαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας παρέχεται η δυ-
νατότητα ρύθμισης σε 100 δόσεις.

Πύργος 

Συνεχής εκσυγχρονισμός 
στο λιμάνι Κατακόλου

Όλα τα αναγκαία για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λει-
τουργία του λιμανιού στο Κατάκολο, σύμφωνα με τις διε-
θνείς προδιαγραφές, υπόσχεται η δημοτική Αρχή Πύργου.
Ήδη έχει εκδοθεί ISO για φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίου
και έγινε και η πρώτη για τοπική επιχείρηση. Η, δε, εναρμό-
νιση με τις επιταγές των διεθνών και εθνικών κανονισμών
ασφαλείας αποτελεί διαρκές ζητούμενο για το Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Κατακόλου. Προχώρησε ήδη στην εκπλήρω-
ση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη φύλαξη του χώρου
ISPS του λιμανιού με μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως
εταιρεία με ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα αυτό.
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Σ
ε πλήρη κινητοποίηση βρί-
σκεται όλος ο μηχανισμός
της Περιφέρειας Αττικής

για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων της μεγάλης φωτιάς στη
Βαρυμπόμπη. Από τις πρώτες
ώρες της φωτιάς ο περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης ζήτησε να
ενεργοποιηθεί το παρατηρητήριο
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της
περιφέρειας, προκειμένου να ξε-
κινήσουν άμεσα οι μετρήσεις.
Την ίδια ώρα, ο περιφερειάρχης
έκανε έκκληση προς τους πολίτες
να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα
για την προστασία της υγείας
τους.

Άμεσα κυκλοφόρησε και ανα-
κοίνωση με τα μέτρα προστασίας
που πρέπει να λάβουν οι πολίτες
λόγω της ρύπανσης που έχει δη-
μιουργηθεί από τις φλόγες και για
την καλύτερη προστασία της
υγείας τους. Μεταξύ άλλων, από τους πολίτες
ζητήθηκε αρχικά να αποφεύγουν την έκθεσή
τους στη ροή και τα ρεύματα του καπνού, προ-
κειμένου να προστατευτούν από τις συνέπειες
των αναθυμιάσεων. Τονίζεται ότι εφόσον αντι-
μετωπίζουν αναπνευστικά ή άλλα συναφή
προβλήματα υγείας να επικοινωνούν άμεσα
με τον θεράποντα ιατρό τους. Ακόμη, τόσο για
τις ώρες που η πυρκαγιά ήταν σε πλήρη εξέλι-
ξη όσο και για τα επόμενα εικοσιτετράωρα οι
συμβουλές ήταν να παραμένουν σε ανοιχτούς

ή αεριζόμενους χώρους που δεν επηρεάζον-
ται από το συμβάν και τις συνέπειές του και να
προβαίνουν σε καλό αερισμό κάθε χώρου ή
της εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούν μετά
την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής,
«προτεραιότητά μας είναι η προστασία της
υγείας των πολιτών. Με τη συνδρομή έγκριτων
επιστημονικών φορέων θα ξεκινήσουμε τη
διερεύνηση της επίδρασης της πυρκαγιάς
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας με στοχευμέ-

Τη νύχτα τα έργα στη λεωφόρο Αμαλίας
Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτό-

στρωσης και συντήρησης του οδικού
δικτύου στη λεωφόρο Αμαλίας, οι
οποίες γίνονται έπειτα από προτροπή
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη μετά τις 11 το βράδυ προκει-
μένου να αποφευχθούν οι υψηλές
θερμοκρασίες και η ταλαιπωρία των
πολιτών. Όπως γίνεται γνωστό, υλο-
ποιείται ολοκληρωμένη παρέμβαση
συντήρησης του οδοστρώματος ύστε-
ρα από πολλές δεκαετίες, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί μέρος της
διαδρομής του Ράλλυ Ακρόπολις 2021, το οποίο θα διεξαχθεί στη χώρα μας από 9 έως 12
Σεπτεμβρίου και θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Αττικής σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα ασφαλ-
τοστρωθούν περίπου 16.000 m² σε όλο το μήκος της λεωφόρου Αμαλίας.

Προτροπή για
εμβολιασμό

Στη μάχη της προτροπής των πολι-
τών να εμπιστευτούν το εμβόλιο
προκειμένου να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά η πανδημία του
Covid-19 μπήκε και ο δήμαρχος
Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζό-
γλου, τονίζοντας ότι «πέρσι τέτοια
εποχή δεν είχαμε λύση στο πρό-
βλημα του Covid-19. Φέτος, όμως,
υπάρχει και λέγεται εμβόλιο». Ο
δήμαρχος Αμαρουσίου καλεί τους
δημότες του να ακούσουν και να
εμπιστευτούν τους πραγματικούς
ειδικούς. «Σας καλώ όλους να ενη-
μερωθείτε για το θέμα αυτό από την
επίσημη Επιστημονική Επιτροπή
του κράτους μας, από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας και όχι από
τους ανειδίκευτους ή και ημιμα-
θείς παραπληροφοριοδότες. Ιστο-
ρικά τα εμβόλια επέτρεψαν την
επιβίωση της ανθρωπότητας απέ-
ναντι σε πολύ σοβαρές πανδημίες,
ενώ ήδη είχαν αποδεκατίσει πολλά
εκατομμύρια», τονίζει.

Συνεδριάσεις με
φυσική παρουσία
εμβολιασμένων 
Μια σημαντική αλλαγή για τις συ-
νεδριάσεις των συλλογικών οργά-
νων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συμπεριλήφθηκε στη νέα ΚΥΑ που
καθορίζει τα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορο-
νοϊού. Σύμφωνα με αυτήν, που έχει
ισχύ από την περασμένη Δευτέρα,
επιτρέπονται για πρώτη φορά οι
συνεδριάσεις συλλογικών οργά-
νων με φυσική παρουσία χωρίς τον
περιορισμό ατόμων που προβλέ-
πονταν αποκλειστικά για πλήρως
εμβολιασμένους και νοσήσαντες
το τελευταίο εξάμηνο. Φυσικά, επι-
σημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται
όλα τα υπόλοιπα υγειονομικά μέ-
τρα όπως αυτό της απόστασης ενά-
μισι μέτρου μεταξύ των παρευρι-
σκομένων, αναλογία του ενός ατό-
μου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας
και αντισηπτικού κ.λπ.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας
είναι από τους λίγους που
εκφράζουν παράπονα για
την αντιμετώπισή του από
την Πολιτική Προστασία;
Ένα μέρος των παραπόνων
του έχει να κάνει με το
γεγονός ότι ο δήμος του
είναι από τους λίγους που
δεν χρηματοδοτούνται για
τον καθαρισμό των
πρασίνων, όμως το
μεγαλύτερο μέρος τους
αφορά στην «ειρωνική
συμπεριφορά» των
υπηρεσιακών
παραγόντων… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ολοκληρώθηκε 
ο καλοκαιρινός
παιδότοπος
Ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θω-
μάκος επισκέφτηκε την τελευταία
μέρα του «Καλοκαιρινού Παιδότο-
που» το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κηφι-
σιάς, στο οποίο λειτουργούσαν από
τον δήμο δύο τμήματα καλοκαιρινής
απασχόλησης για παιδιά δημοτικού
και νηπιαγωγείου. Τα παιδιά μετέφε-
ραν στον δήμαρχο τις εντυπώσεις
και τις εμπειρίες τους από το πρό-
γραμμα του δήμου, ενώ εκείνος βρά-
βευσε τις καλύτερες προσπάθειες
στον φετινό διαγωνισμό ζωγραφικής
που διοργανώθηκε. Υπενθυμίζεται
ότι τα 550 παιδιά που συμμετείχαν
στον «Καλοκαιρινό Παιδότοπο», ηλι-
κίας από 4 έως και 12 ετών, είχαν την
ευκαιρία να αναπτύξουν τη δημιουρ-
γικότητά τους μέσα από αθλητικές,
καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες.

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ

Ενεργοποιήθηκε το παρατηρητήριο
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
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Κ
λείνοντας τα 60 του χρό-
νια (γεννήθηκε στις 4
Αυγούστου 1961), ο
πρώην πρόεδρος των

ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ζήτησε από
τους πολυπληθείς φίλους του, τους
οποίους προσκάλεσε στην εξοχική
του βίλα για το καθιερωμένο πάρτι
γενεθλίων, να μην του φέρουν δώ-
ρα. Αντίθετα, παρακάλεσε να δώ-
σουν τα αντίστοιχα χρήματα στην
ενίσχυση του Ιδρύματος Ομπάμα
ώστε να έχουν την αίσθηση της
συμμετοχής στις δραστηριότητες
του πολύ δραστήριου ιδρύματος
που ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του.
Άλλωστε, ο Μπαράκ Ομπάμα έχει
ένα κοινό με τον Φράνσις Άντερ-
γουντ, τον πρωταγωνιστή της σει-
ράς «House of Cards». Πολύ περισ-
σότερο από την επίδειξη του πλού-
του, τον ενδιαφέρει η επίδειξη της
πολιτικής ισχύος που ακόμη διαθέ-
τει, πέντε χρόνια μετά την αποχώ-
ρησή του από την προεδρία των
ΗΠΑ. Ο Ομπάμα έκανε εξαιρετική
διαχείριση της ιδιότητας του
«πρώην», δίνοντας διαλέξεις έναντι
πολύ ακριβού τιμήματος, με αποτέ-
λεσμα σήμερα θα είναι εκατομμυ-
ριούχος, να έχει άνετη πρόσβαση
στις κλειστές πόρτες της εξουσίας
χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος και να
δίνει την εντύπωση -όπως όλο και
περισσότεροι αντιλαμβάνονται- ότι
φιλοδοξεί κάποια στιγμή να επι-
στρέψει στον Λευκό Οίκο ως σύζυ-
γος προέδρου, αφού το όνομα της
Μισέλ Ομπάμα δεν έφυγε ποτέ από
τη λίστα των υποψηφίων του Δημο-
κρατικού Κόμματος για την προ-
εδρία των ΗΠΑ, αν και η ίδια το αρ-
νείται.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, προτού γίνει
ο πρώτος Αφροαμερικανός πρό-
εδρος των ΗΠΑ, υπήρξε επιφανής
δικηγόρος και παράλληλα ανήλθε
γρήγορα τα σκαλιά της πολιτικής.
Το 1997 εκλέγεται μέλος της Γερου-

σίας του Ιλινόις και το 2005, όταν
λήγει η δεύτερη θητεία του εκεί,
θέτει υποψηφιότητα, εκλέγεται και
εκπροσωπεί την Πολιτεία αυτή στη
Γερουσία των ΗΠΑ έως το 2008. Τό-
τε που η Χίλαρι Κλίντον εμφανιζό-
ταν ως η βέβαιη διάδοχος του συ-
ζύγου της, Μπιλ, στην ηγεσία των
Δημοκρατικών, αλλά η θυελλώδης
προεκλογική εκστρατεία του Μπα-
ράκ Ομπάμα, ο οποίος εκμεταλλεύ-
τηκε στο έπακρο το πολιτικό του τα-
λέντο, τον έκανε να κερδίσει θριαμ-
βευτικά το Συνέδριο του Κόμματος
και στη συνέχεια να εκλεγεί (4 Νο-
εμβρίου 2008) στην προεδρία των
ΗΠΑ, έχοντας επιλέξει για αντιπρό-
εδρό του τον σημερινό πρόεδρο της
χώρας Τζο Μπάιντεν. Απέναντί του
ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλι-
κανών ένας «ζωντανός θρύλος», ο
βετεράνος Τζον Μακέιν, ο οποίος
είχε επιλέξει για αντιπρόεδρό του
τη Σάρα Πέιλιν, πολιτικό εκφραστή
του κινήματος του «τσαγιού», που
θεωρούνταν τότε το ανερχόμενο
αστέρι του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος. Ο Ομπάμα σάρωσε τα
πάντα και εξελέγη πρόεδρος, ενώ
επανεξελέγη τον Νοέμβριο του
2012, νικώντας το Ρεπουμπλικανι-
κό δίδυμο Μιτ Ρόμνεϊ - Πολ Ράιαν.

Ο Ομπάμα επιχείρησε σειρά με-
ταρρυθμίσεων με κυριότερη την
υγειονομική (ObamaCare), έκλεισε
τις φυλακές του Γκουαντάναμο,
σταμάτησε τον πόλεμο στο Ιράκ
κ.λπ. Το 2009 του απονεμήθηκε το
βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ το
περιοδικό «Time» τον ανακήρυξε
δύο φορές (2008 και 2012) πρόσω-
πο της χρονιάς.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Μ Π Α Ρ Α Κ  Ο Μ Π Α Μ Α Δεν θέλει δώρα για
τα γενέθλιά του…



Α
κόμα και σε περίοδο υποτιθέμενης
«αποκλιμάκωσης», μια προκλητική
δήλωση Τούρκων αξιωματούχων δια-
δέχεται -και ξεπερνά σε θράσος!- τις

προηγούμενες, την ώρα που για μία ακόμα φορά
τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον
ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ οι δύο χώρες δίνουν
σκληρό αγώνα εναντίον των πυρκαγιών.

Ένας κάποιος Μεσούτ Χακκί Τζασίν, που θε-
ωρείται σύμβουλος του Τούρκου προέδρου
Ερντογάν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Ασφάλειας, δήλωσε χθες ότι «οι Έλληνες μας
προκαλούν από το 1974», ενώ, μιλώντας στο
κανάλι CNN turk, έδειξε τι σημαίνει «αποκλι-
μάκωση α λα τούρκα», όταν είπε πως «ένας κα-
νονικός Έλληνας δεν πρέπει να καβγαδίζει με
Τούρκο, γιατί ξέρει ότι θα φάει ξύλο». Είναι η
πολλοστή φορά που ένας Τούρκος αξιωματού-
χος δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε καν μια
στοιχειώδη ψυχραιμία, όταν μπροστά στις κά-
μερες ερωτάται για την προμήθεια υπερσύγ-
χρονων μαχητικών αεροσκαφών Rafale από
την Ελλάδα. Αυτήν τη φορά ο σύμβουλος του
Ερντογάν χαρακτήρισε τη χώρα μας «ψύλλο»,
που δήθεν σηκώνει το ανάστημά της απέναντι
στην Τουρκία. «Τώρα ένας ψύλλος σηκώνεται
και έναντι σε ένα μεγάλο κράτος σαν την Τουρ-

κία, μετά το 1974, μας προκαλεί και εξοπλίζε-
ται», δήλωσε και υπενθύμισε με υπερηφάνεια
τις κτηνωδίες της Τουρκίας το καλοκαίρι του
1974 στην Κύπρο.

Όλα αυτά βέβαια δεν είναι ικανά να κρύψουν
από τους Τούρκους πολίτες τη μεγάλη δυσαρέ-
σκεια της κοινωνίας για την έλλειψη αποτελε-
σματικότητας της κρατικής μηχανής απέναντι
στις πυρκαγιές οι οποίες κατέκαψαν τη νότια
Τουρκία. Η οργή των κατοίκων εκεί έχει ξεχει-
λίσει και οι κατηγορίες για την απροετοίμαστη
κυβέρνηση ξεχειλίζουν, καθώς η ανικανότητα
των διοικούντων είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες
άνθρωποι να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους από φόβο μήπως χάσουν τη ζωή
τους. Επίσης οι πολίτες είναι εξοργισμένοι στη
θέα πολλών σπιτιών της περιοχής που απαν-
θρακώθηκαν μαζί με χιλιάδες ζώα εκτροφής,
τα οποία αποτελούσαν τη μοναδική πηγή εσό-
δων για εκατοντάδες οικογένειες Τούρκων
αγροτών.

Τσεχία: Τρεις νεκροί από σύγκρουση τρένων 
Τρεις νεκροί και

πολλοί τραυματίες εί-
ναι ο απολογισμός
της χθεσινής σύγ-
κρουσης δύο σιδηρο-
δρομικών αμαξοστοι-
χιών έξω από το χω-
ριό Μιλαβάτσε, κοντά
στην πόλη Πίλζεν της
Τσεχίας. Από τις πρώ-
τες στιγμές έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος ελικόπτερα και ασθενοφό-
ρα, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, κα-
θώς η κατάσταση στο σημείο της σύγκρουσης αξιολογήθηκε «σοβαρή».

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τσεχίας,
Κάρελ Χάβλιτσεκ, ο ένας από τους δύο συρμούς είναι πιθανόν να παραβίασε
τη σήμανση για «Stop» που είχε μπροστά του. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η μία
από τις δύο αμαξοστοιχίες ήταν η υπερταχεία (Εx-351) που συνδέει το Μόνα-
χο με την Πράγα και κινείτο με υψηλές ταχύτητες πάνω στις ράγες.

Χθες το απόγευμα είχαν εντοπιστεί τρεις νεκροί, όπως ανέφερε εκπρόσω-
πος της τσεχικής αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters, ενώ μια εκπρόσωπος
των σωστικών συνεργείων πρόσθεσε ότι «υπάρχουν 31 άτομα που λαμβά-
νουν ιατρική φροντίδα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ενώ άλλοι επτά βρί-
σκονται σε κρίσιμη κατάσταση». 

Κολομβία: Κατασχέθηκαν 116 τόνοι κοκαΐνης
Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανα-
κοίνωσε προχθές ότι κατασχέθη-
καν 116 τόνοι κοκαΐνης μέσα σε
ενάμιση μήνα, σε κοινές επιχει-
ρήσεις τις οποίες συντόνισε σε
χώρες της Αμερικής και της Ευ-
ρώπης. «Ο συντονισμένος και πο-
λυμερής αγώνας, ενσαρκωμένος
στην επιχείρηση “Ωρίων”, στην
έβδομή της φάση, είχε αποτέλε-
σμα όλες οι χώρες να κατανοή-
σουν πως μαζί μπορούμε να είμα-
στε πιο αποτελεσματικοί στην κα-
ταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών», συνόψισε ο Κολομβιανός πρόεδρος Ιβάν Ντού-
κε, ο οποίος εκφράστηκε στο προεδρικό παλάτι στην Μπογκοτά. Οι 116 τόνοι κοκαΐνης κα-
τασχέθηκαν από τη 15η Μαΐου έως την 30ή Ιουνίου, στο πλαίσιο αεροπορικών, χερσαίων
και θαλάσσιων επιχειρήσεων στα ύδατα της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και του Ατλαντι-
κού. Η κυβέρνηση της χώρας συντόνισε τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με αμερικανικά
και ευρωπαϊκά κράτη, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ωρίων», που διεξάγεται κατά φάσεις
από το 2018. Η κυβέρνηση του Ιβάν Ντούκε ανακοίνωσε ακόμη ότι 539 πρόσωπα διάφορων
εθνικοτήτων συνελήφθησαν, ενώ 69 πλεούμενα, τρία αυτοσχέδια υποβρύχια και πέντε αε-
ροσκάφη κατασχέθηκαν.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ19

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Κ
Λεονταρισμοί από
σύμβουλο του Ερντογάν



Σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν και επηρεά-
ζουν κυρίως την απασχόληση των νέων, έφερε η πανδημία
του κορονοϊού. 

Σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank, το αποτύπωμα της
πανδημικής κρίσης για τους νέους ήταν έντονο, καθώς η
ανεργία αυξήθηκε, ενώ, αντιθέτως, μειώθηκε σε άλλες ηλι-
κιακές ομάδες. Μάλιστα, αναφέρεται ότι αρκετοί νέοι οδη-
γήθηκαν εκτός εργατικού δυναμικού ή στην ανεργία, με
αποτέλεσμα την άνοδο του ποσοστού όσων δεν εργάζονται
ούτε σπουδάζουν ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρ-
τισης. Η πανδημία, επίσης, επηρέασε και άλλες ομάδες της

αγοράς εργασίας, όπως τις γυναίκες -ειδικά τις νεότερες σε
ηλικία- και τα άτομα χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμί-
δας. Η απασχόληση στους νέους ηλικίας 15-29 ετών μει-
ώθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και η τάση αυτή
διατηρείται έως και σήμερα. Οι απασχολούμενοι έως 29
ετών μειώθηκαν κατά 13,9% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης
κατά 10,8% στις ηλικίες 30-44 ετών. Αντίθετα, η απασχόληση
αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της πανδημικής
κρίσης για τους άνω των 45 ετών. Όπως επισημαίνουν οι
αναλυτές της Alpha Bank, η αγορά εργασίας στη χώρα μας
σταδιακά ανακάμπτει από τις δυσμενείς επιπτώσεις που

επέφερε η πανδημική κρίση. Επικαλείται, δε, τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία τον
περασμένο Μάιο το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο
15,9%, έναντι του αντίστοιχου μηνός του 2020, ενώ τον φετι-
νό Απρίλιο είχε διαμορφωθεί στο 17,1%. Παράλληλα, τον φε-
τινό Ιούνιο καταγράφηκε η υψηλότερη θετική επίδοση του
ισοζυγίου ροών απασχόλησης για τον εν λόγω μήνα, από το
2001 μέχρι σήμερα, ενώ ο δείκτης Επιχειρηματικών Προσ-
δοκιών για την Απασχόληση ανήλθε τον Ιούλιο στις 115 μο-
νάδες, από 112 μονάδες τον Ιούνιο, αποτελώντας την καλύ-
τερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2020. 

Ω
ς καταλύτη της επανεκκίνη-
σης της οικονομίας φέτος
και… της απογείωσης το
2022 χαρακτηρίζει η Εθνική

Τράπεζα τα μέτρα της κυβέρνησης για
τη στήριξη της οικονομίας και κυρίως
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει το Τμήμα Οικονο-
μικής Ανάλυσης της τράπεζας σε σχε-
τική μελέτη, τα μέτρα επέτρεψαν στο
52% των επιχειρήσεων να αντλήσει τη
ρευστότητα που χρειαζόταν για να λει-
τουργήσει απρόσκοπτα. Παράλληλα,
τα μέτρα στήριξης βοήθησαν ώστε η
μείωση του κύκλου εργασιών και των
κερδών να μη μεταφραστεί σε ανατρο-
πή της αναπτυξιακής δυναμικής των
ΜμΕ, την οποία σκοπεύουν να συνεχί-
σουν με το πέρας της πανδημίας. 

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαί-
νουν ότι το 67% των μικρομεσαίων
μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του
δίχως να αντιμετωπίσει προβλήματα
ρευστότητας σε μια ενδεχόμενη παύ-
ση της παροχής μέτρων στήριξης. Η
έρευνα που έγινε σε 600 ΜμΕ είχε
στόχο τη διαπίστωση της συμβολής
των κυβερνητικών μέτρων στην παρο-
χή ρευστότητας για την επιβίωση των
επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια των
lockdowns. Προκειμένου να αντιμε-
τωπισθούν οι πρωτοφανείς συνθήκες
που προκάλεσε η πανδημία, η μεγάλη
πλειονότητα των ΜμΕ στράφηκε προς
τις προσφερόμενες ενισχύσεις, προτι-

μώντας τα εργαλεία εκείνα που προ-
σέφεραν άμεση ρευστότητα. Από την
άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα στοιχεία
της έρευνας, το 46% των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων επέλεξε έναν συν-
δυασμό των μέτρων από αυτά που εί-
χαν διαθέσιμα (αναστολή συμβάσεων
εργασίας, επιστρεπτέα προκαταβολή
και τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς
όρους), ενώ 30% των ΜμΕ έκανε χρή-
ση ενός μόνο μέτρου, προκειμένου να
αντλήσει ρευστότητα. Επίσης, το 8%
των ΜμΕ προτίμησε άλλου είδους μέ-
τρα αναστολής πληρωμών. Σύμφωνα
με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέτρα
στήριξης κάλυψαν αθροιστικά το 84%
του τομέα των ΜμΕ, έναντι 80% του μέ-

σου όρου των χωρών που ανήκουν
στον Οργανισμό Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης. 

Η προτίμηση των ΜμΕ ως προς τον
τρόπο άντλησης ρευστότητας εμφανί-
ζει αποκλίσεις ανάλογα με το μέγεθος
της επιχείρησης, με τις πολύ μικρές να
προτιμούν την επιστρεπτέα προκατα-
βολή και τις μεσαίες τον δανεισμό με
ευνοϊκούς όρους. Η ευρεία χρήση των
μέτρων αποτέλεσε πολύτιμη ενίσχυση
για τη μεγάλη πλειονότητα των ΜμΕ.
Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας της
ΕΤΕ, το 52% του τομέα κατάφερε μέσω
των μέτρων να εξασφαλίσει επαρκή
ρευστότητα, προκειμένου να συνεχί-
σει τη λειτουργία του, ενώ σε ικανο-

ποιητικό βαθμό ωφελήθηκε άλλο ένα
15% του τομέα. Μόλις 17% των ΜμΕ δή-
λωσε ότι δεν βοηθήθηκε επαρκώς
ενώ έκανε χρήση των μέτρων. 

loukas1972@gmail.com
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Σύμφωνα με την Εθνική 
Τράπεζα, το 67% 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
δεν αντιμετωπίζει 
προβλήματα ρευστότητας

Βάση... εκτίναξης τα μέτρα στήριξης 

Alpha Bank: Τι άλλαξε η πανδημία στην αγορά εργασίας 
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Τ
ον... έρωτά τους για τις ελληνι-
κές τράπεζες εκφράζουν με εκ-
θέσεις τους τόσο ο αμερικανι-
κός οίκος Moody’s όσο και ο

χρηματοοικονομικός κολοσσός της Citi-
group. 

ΕΕιδικότερα:
1. Η Moody’s χαρακτηρίζει πολύ θετικά

τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής των
ελληνικών τραπεζών, σηματοδοτώντας
την επιστροφή τους στην κανονικότητα.
Επισημαίνει, δε, ότι η επάρκεια κεφαλαί-
ων θα επιτρέψει στις διοικήσεις να υλο-
ποιήσουν τα πλάνα αναδιάρθρωσης, να
μειώσουν τα προβληματικά δάνεια στο 5%
και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους,
κατά τουλάχιστον 10%. Ο αμερικανικός οί-
κος επισημαίνει ότι η Alpha Bank πέτυχε
τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας, τόσο στο βασικό όσο και στο
δυσμενές σενάριο, ενώ τονίζει τις αντο-
χές των τεσσάρων συστημικών τραπε-
ζών, ακόμη κι αν υπάρξει τριετής συρρί-

κνωση στην οικονομία, χωρίς μάλιστα να
χρειαστεί η προσφυγή σε αυξήσεις κε-
φαλαίου! 

2. Η Citigroup εκτιμά ότι ο δείκτης τι-
μής προς κέρδη ανά μετοχή για τις ελλη-
νικές τράπεζες θα διαμορφωθεί φέτος
στο 12,6 και του χρόνου στο 9,2. Στην έκ-
θεση επισημαίνεται ότι φέτος τα κέρδη
θα υποχωρήσουν κατά 6,8%, ενώ θα εκτι-
ναχθούν κατά 37,6% το 2022. Παράλληλα,
η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθεί
στο επίπεδο του 3,6%, το οποίο θα είναι
υψηλότερο από τον μέσο όρο στην Ευρώ-
πη και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αμερικα-
νικό χρηματοοικονομικό όμιλο, οι τραπε-
ζικές μετοχές στην Ελλάδα διαπραγμα-
τεύονται στο 0,9 της λογιστικής τους

αξίας, κάτι που σημαίνει ότι αποτιμώνται
χαμηλότερα από τη «δίκαιη» αξία τους.

Σε σχέση με τις παγκόσμιες εξελίξεις,
η Citigroup χτυπάει... καμπανάκι για τις
τιμές των ομολόγων, προειδοποιώντας
για αύξηση των επιτοκίων. Από την άλλη,
επισημαίνει ότι τα πρόσφατα ιστορικά χα-
μηλά στις πραγματικές αποδόσεις των
ΗΠΑ συνοδεύτηκαν από νέα ιστορικά
υψηλά στις αμερικανικές μετοχές, έναντι
του υπόλοιπου κόσμου. Οποιαδήποτε
μελλοντική αύξηση των πραγματικών
αποδόσεων θα μπορούσε να συνοδεύεται
από ανατροπή, όπως προειδοποιεί η Citi,
καθώς η αμερικανική αγορά μετοχών εί-
ναι πιο ευάλωτη σε υψηλότερες πραγμα-
τικές αποδόσεις.

Αύξηση κατά 69% σημείωσαν οι online
αγορές από τους καταναλωτές κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, ενώ, ταυτόχρο-
να, τα κόστη για τις εταιρείες που έχουν
ενταχθεί σε διάφορες πλατφόρμες εκτο-
ξεύτηκαν! 

Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία που
προκύπτουν από τη μελέτη της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού σχετικά με τη νέα
πραγματικότητα στην αγορά αλλά και τα
κόστη-φωτιά στα marketplaces. Από τα
ευρήματα προκύπτει ότι η σχέση ηλε-

κτρονικών και φυσικών καταστημάτων εί-
ναι ευθέως ανταγωνιστική, η δε ένταση
του ανταγωνισμού ποικίλλει ανά κατηγο-
ρία προϊόντος. Το showrooming και ο πα-
ρασιτισμός εις βάρος του διαδικτυακού
καταστήματος είναι αντίρροπες τάσεις και
οι γνώμες διίστανται ως προς το ποια είναι
ισχυρότερη - άποψη που μεταβάλλεται
ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι ίδιοι οι
καταναλωτές αξιολογούν την τάση του
free riding εις βάρος του διαδικτυακού

καταστήματος ως ισχυρότερη, καθώς ένας στους δύο
(52%) online καταναλωτές ερευνά πρώτα στο Διαδίκτυο
προτού αγοράσει, τελικά, από φυσικά καταστήματα, ενώ
σε συμπεριφορά showrooming προβαίνει περίπου ένας
στους τέσσερις (24%). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγμα-
τοποίησε έρευνα καταναλωτών, η οποία κατέδειξε ουσιώ-
δη αύξηση της συχνότητας των ηλεκτρονικών αγορών,
καθώς το ποσοστό των ερωτηθέντων που αγοράζουν
σπάνια μέσω Διαδικτύου μειώθηκε από το 47% στο 23%.
Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων αγοράζουν διαδικτυακά
τουλάχιστον «κάποιες φορές τον μήνα» ή συχνότερα αυ-
ξήθηκε από 42% σε 69%.

«Ράλι» στο e-εμπόριο, υψηλές οι χρεώσεις στις πλατφόρμες

Intralot: Πανηγυρικό
φινάλε στην ανταλλαγή
των ομολόγων
Η Intralot κέρδισε μια δικαστική μάχη
με ομολογιούχους δανειστές της στις
ΗΠΑ και θα προχωρήσει σε υλοποίηση
του σχεδίου αναδιάρθρωσης
δανειακών υποχρεώσεων από ομόλογα,
που περιλαμβάνει κούρεμα και
επιμήκυνση υποχρεώσεων. Το σχέδιο
υλοποιείται κατόπιν συμφωνίας με την
πλειοψηφία ομολογιούχων δανειστών.
Μια μικρή ομάδα ομολογιούχων που
δεν συναινεί στην αναδιάρθρωση με
κούρεμα-επιμήκυνση είχε προσφύγει
σε αμερικανικό δικαστήριο, ζητώντας
να εκδοθεί προσωρινή διαταγή
απαγόρευσης της ανταλλαγής παλιών
με νέα ομόλογα. Όπως ανακοίνωσε η
Intralot, το αμερικανικό δικαστήριο
εξέδωσε απόφαση με την οποία
απέρριψε το αίτημα. Προχωρά, λοιπόν,
η ανταλλαγή παλιών ομολογιών με
νέες. Η είδηση «απογειώνει» τη
μετοχή, που σημειώνει άνοδο 20% με
μεγάλο όγκο συναλλαγών.
Αναφέρει συγκεκριμένα η εταιρεία:
«Σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2021
ανακοινώσεως, η Intralot ανακοινώνει
ότι στις 2 Αυγούστου 2021
απορρίφθηκε από το Δικαστήριο της
Νέας Υόρκης (US District Court for the
Southern District of New York) η από
29 Ιουλίου 2021 αίτηση που κατέθεσαν
κάποια επενδυτικά κεφάλαια, που
ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες
2024, ύψους περίπου 3,5%-4%, περί
εκδόσεως προσωρινής διαταγής
απαγόρευσης αναφορικά με τις
Ανταλλαγές Ομολογιών. Κατόπιν της
απορρίψεως, η αναμενόμενη
ημερομηνία διακανονισμού των
Ανταλλαγών Ομολογιών παραμένει η 3η
Αυγούστου 2021».

Έρχεται υπερ-απόδοση
για τις μετοχές τους το 2022 
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Ψήφος εμπιστοσύνης
στις ελληνικές τράπεζες



Μ
νημόνιο ανακοίνωσαν η Alpha
Υπηρεσιών και Συμμετοχών και
η Nexi S.p.A. για στρατηγική συ-
νεργασία στις συναλλαγές καρ-

τών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η
Alpha Bank θα προχωρήσει σε απόσχιση του
τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και θα
το εισφέρει στη νέα εταιρεία, όπου η Nexi θα
έχει το 51%, καταβάλλοντας αρχικά 157 εκατ.
ευρώ, ενώ το ποσό μπορεί να αυξηθεί στο
μέλλον. Βάσει της συμφωνίας, η Alpha Bank
θα παρέχει στη NewCo πρόσβαση στο δίκτυό
της, με σκοπό τη διανομή προϊόντων και την
παροχή υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών
καρτών σε επιχειρηματικούς πελάτες της
τράπεζας στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρω-
ση της συναλλαγής, η Nexi ενοποιεί τη Ne-
wCo, εξέλιξη που αναμένεται να συνεισφέ-
ρει πάνω από 150.000 τερματικά POS και 9
δισ. ευρώ όγκου πληρωμών.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
στο Ιατρικό Αθηνών 

Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου προχώρησε η τακτική γενική συνέλευση της
εταιρείας Ιατρικό Αθηνών, με την εκλογή προ-
έδρου, α’ και β’ αντιπροέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου, ενώ συστάθηκε και η Επιτροπή
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο τον κ. Γε-
ώργιο Αποστολόπουλο, α’ Αντιπρόεδρο τον κ.
Χρήστο Αποστολόπουλο, β’ αντιπρόεδρο τον κ.
Αθανάσιο Ασκητή και διευθύνοντα σύμβουλο
τον δρα Βασίλειο Αποστολόπουλο. Ο κ. Αθανά-
σιος Ασκητής, η κυρία Βασιλική Μέγγου και ο κ.
Νικόλαος Κορίτσας αποτελούν την τριμελή επι-
τροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων.

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 
στο επτάμηνο

Ο Όμιλος Jumbo ανακοίνωσε πως οι πωλή-
σεις σημείωσαν αύξηση κατά περίπου +0,7% για
τον μήνα Ιούλιο 2021, ενώ για τους πρώτους επτά
μήνες του έτους (Ιανουάριος - Ιούλιος 2021) οι
συνολικές πωλήσεις καταγράφουν αύξηση κατά
περίπου 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας: «Η
εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου Jumbo
οδήγησε τις πωλήσεις σε αύξηση κατά περίπου
+0,7% για τον μήνα Ιούλιο 2021, παρά την εμφανή
έλλειψη πλήρους γκάμας προϊόντων, λόγω της
διατάραξης της τροφοδοτικής αλυσίδας και του
κόστους των πρώτων υλών».

Samsung Electronics Hellas: 
ΣτοπλευρότηςEyeonix Α.Ε.

Η Samsung Electronics Hellas βρέθηκε στο
πλευρό της Eyeonix για την ενίσχυση της παρου-
σίας της στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφά-
λειας, DEFEA 2021. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
παρείχε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό
και το λογισμικό. Οι επισκέπτες της έκθεσης εί-
χαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την κυ-
βερνητική λύση «COMMAND» της Eyeonix, που
παρέχει ασφαλείς ομαδικές επικοινωνίες χάρη
στο Samsung Knox, την πλατφόρμα ασφαλείας
αμυντικού τύπου της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤOY 2021

OLITICALP USINESSB22

Θετική πορεία για ακόμα ένα εξάμηνο κατέγραψε η Παπου-
τσάνης το α’ εξάμηνο του 2021, οπότε με ναυαρχίδα τις εξα-
γωγές αύξησε τον κύκλο εργασιών της. Ωστόσο η εκτόξευση
των πρώτων υλών και τα πρωτόγνωρα υψηλά ναύλα για τη
μεταφορά προϊόντων και την αύξηση του κόστους ενέργειας
έπληξαν την κερδοφορία της Παπουτσάνης, που βλέπει τις
προοπτικές για το β’ εξάμηνο να είναι θετικές. Όπως ανα-
κοίνωσε η Παπουτσάνης, ο όμιλος και η εταιρεία σημείωσαν
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αύξηση του κύκλου εργα-
σιών κατά 16%, οπότε και ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ, έναντι
20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση

του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων,
των παραγωγών για τρίτους αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την πα-
ραγωγή στερεού σαπουνιού.

Δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στέκεται η Παγκρή-
τια Τράπεζα, ενισχύοντας τους τρόπους χρηματοδότησης
των αναγκών τους μέσα από τη νέα της δραστηριότητα, την
«Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων», προσφέρον-
τας λύσεις όπως η χρηματοδότηση προς τον προμηθευτή
και η διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των εμπο-
ρικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
τράπεζας, το factoring παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδό-
τησης επιχειρήσεων βάσει των εμπορικών τους απαιτήσε-
ων, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων εξασφαλίσεων, γεγονός το οποίο αποτελεί βασικό ζητούμενο το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα για την αύξηση των χορηγήσεων και την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας μέσα από το
τραπεζικό σύστημα.

Παγκρήτια Τράπεζα: Κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Παπουτσάνης: Θετική πορεία για ακόμα ένα εξάμηνο

Στρατηγική συνεργασία 
στις συναλλαγές καρτών



Εστίαση: Μέχρι 
τις 30 Σεπτεμβρίου 
η κατάθεση των αιτήσεων
που απορρίφθηκαν

Μ
έχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η επανακα-
τάθεση των αιτήσεων που απορρίφθηκαν στο
πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνη-

σης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων
Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης». Σημειώνεται ότι πάνω από
29.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουλίου. 

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουλίου
2021 η διαδικασία υποβολών αιτήσεων για δύο δράσεις
που έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τις ελληνικές επιχειρή-
σεις στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής
κρίσης Covid-19 και στην επανεκκίνηση της οικονομικής
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, η δράση «Επιδότηση Κε-
φαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια
Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης» επιδοτεί έως
100.000 ευρώ τις επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά
πρώτων υλών, απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση ότι η συγκεκριμένη δράση απο-
δείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς περισσότερες από
29.000 επιχειρήσεις εστίασης υπέβαλαν αίτηση, με τον
προϋπολογισμό των αιτήσεων να ξεπερνάει τα 270 εκατ.
ευρώ δημόσιας δαπάνης. Ακόμη, τονίζεται ότι η διαδικασία
ένταξης ήταν ιδιαίτερα απλή.

Το 5ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας
επιστρέφει υβριδικά
Τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί το κορυφαίο συνέ-
δριο για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα με τη
σφραγίδα ποιότητας της Phocuswright. Το Ξενοδο-
χειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ) και η εται-
ρεία Phocuswright ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους
για το 5ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας. Το 5ο Διεθνές
Φόρουμ Φιλοξενίας θα έχει υβριδικό χαρακτήρα και
θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 27 Νοεμ-
βρίου 2021, πρώτη
ημέρα της έκθεσης
ΧΕΝΙΑ 2021, στη συ-
νεδριακή αίθουσα του
«Metropolitan Expo».

Δράσεις για τη βιωσιμότητα 
ζητούν οι καταναλωτές

Η προτεραιοποίηση της βιωσιμότητας αποτελεί μια
βασική αναδυόμενη τάση, ωστόσο έρχεται σε μια στιγμή
που οι καταναλωτές επανεξετάζουν κι άλλους παράγον-
τες, συμπεριλαμβανομένων των προσιτών τιμών, σύμ-
φωνα με έρευνα της ΕΥ. Η πλειονότητα των καταναλω-
τών (64%) σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσων καταναλώνει, αλλά το
60% σκοπεύει να εστιάσει περισσότερο στη σχέση ποι-
ότητας - τιμής. Συνολικά, το 64% των καταναλωτών συνε-
χίζει να περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι απ’ ό,τι πριν
από την πανδημία. Τα σπίτια έχουν γίνει ένας κόμβος
από τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, καταναλώνουν,
ασκούνται και ψυχαγωγούνται, δημιουργώντας μία τε-
ράστια ευκαιρία για στροφή σε βιώσιμες επιλογές που
επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον και την κοινωνία. Το
30% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ξοδεύει σήμερα πε-
ρισσότερα για προϊόντα που είναι βιώσιμα και καλύτερα.

Νέα παράταση για την επιδότηση
παγίων δαπανών
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τροποποιημένη
ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, παρατείνεται έως τις 9 Αυγού-
στου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων xρηματοδότη-
σης των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για
το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Σημει-
ώνεται ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά στις επιχειρή-
σεις που έχουν πληγεί οικονομικά από την κρίση του
κορονοϊού το διάστημα Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020.
Οι επιχειρήσεις αυτές εξασφαλίζουν, αντί για «ζεστό
χρήμα», πιστωτικά σημειώματα, τα οποία θα πρέπει να
εξαργυρώσουν έως το τέλος της χρονιάς. Ωστόσο,
επισημαίνεται ότι με την ΚΥΑ έχουν γίνει κάποιες αλ-
λαγές στα κριτήρια ένταξης για το πρόγραμμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

23
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤOY 2021

POLITICAL BUSINESS

WIND: Δωρεάν 5G wifi hotspots
στην Πάρο

Δωρεάν 5G ταχύτητες θα έχουν οι μόνιμοι
κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Πάρου,
καθώς η WIND Ελλάς δημιούργησε 5G wifi ho-
tspots σε διάφορα σημεία του νησιού. Η Πάρος
αποτελεί εδώ και καιρό προορισμό με υποδο-
μές τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς
και υπερυψηλών ταχυτήτων WIND 5G, καθι-
στώντας το νησί ιδανικό προορισμό για δου-
λειά, διασκέδαση και διακοπές, όπως σημει-
ώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Η WIND, μέ-
σω του δικτύου 5G και της δημιουργίας των
δωρεάν wifi hot spots, στηρίζει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του νησιού, αναβαθμίζει την
εμπειρία των επισκεπτών του και δίνει νέες
δυνατότητες στις επιχειρήσεις με υψηλές τα-
χύτητες που φτάνουν ακόμα και το ~1 Gbps και
με εξαιρετική ποιότητα δικτύου.

Όμιλος Quest: Αποκτά το 60% 
της Intelli Solutions 
Η Quest Holdings ανακοίνωσε πρόσφατα τη
συμμετοχή του Ομίλου Quest, μέσω της 100%
θυγατρικής εταιρείας Uni Systems MAE, στο
μετοχικό κεφάλαιο της Intelli Solutions.
Ειδικότερα, η Uni Systems αποκτά το 60% της
Intelli Solutions, στηρίζοντας το
επιχειρηματικό πλάνο της υπάρχουσας
διοίκησης. Το τίμημα της συμφωνίας για την
απόκτηση του 60% ανέρχεται σε 3.800.000
ευρώ, μέσω εξαγοράς ποσοστού από τους
παλαιούς μετόχους και αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η συνολική
επένδυση μπορεί να ανέλθει στα 5.200.000
ευρώ, στην επόμενη διετία, μέσω πρόβλεψης
για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τους
παλαιούς μετόχους. Η εν λόγω επένδυση
εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σε ετήσια βάση
περί τα 3.500.000 ευρώ επιπλέον έσοδα στον
Όμιλο με EBITDA margin περί το 30%.

Eurobank: Όφελος 15% 
στην αξία της διαμονής 

Όφελος 15% στην αξία της διαμονής τους και
μία διανυκτέρευση δώρο σε επιλεγμένα ξενο-
δοχεία μπορούν να κερδίσουν οι κάτοχοι καρ-
τών της Eurobank της επόμενες ημέρες. Η προ-
σφορά ισχύει έως και 8/8/2021 για τα ξενοδο-
χεία του Ekdromi.gr, ανεξάρτητα από την ημε-
ρομηνία που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι.
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Η
Κατερίνα Στεφανίδη παίρνει το κοντάρι της και
όλη η Ελλάδα θα κρατάει την ανάσα της σήμερα.
Θα πηδήξει στον τελικό του επί κοντώ ελπίζον-
τας να ξαναπάρει το χρυσό μετάλλιο, όπως στο

Ρίο πριν από πέντε χρόνια. Και έχει βάσιμες πιθανότητες
για χρυσό μετάλλιο για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί είναι
η... Στεφανίδη, πλασμένη για μεγάλους αγώνες. Ο δεύτε-
ρος γιατί μεγάλες της αντίπαλοι όπως η Σάντι Μόρις, η Νί-
να Κένεντι, η Αλίσα Νιούμαν και η Αντζέλικα Μόζερ είναι
εκτός τελικού. Έπεσαν θύματα μιας ηλιθιότητας της Οργα-
νωτικής Επιτροπής να τις υποχρεώσει να κάνουν άλματα
στον προκριματικό ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς. Ο Μόρις,
μάλιστα, τραυματίστηκε όταν έσπασε το κοντάρι της. «Ελ-
πίζω αυτήν τη φορά να αγωνιστούμε σε στάδιο και όχι σε
κολυμβητήριο», η ανάρτησή της στα social media. Μαζί με
την Κατερίνα το άλλο κορίτσι-θαύμα του επί κοντώ, η Νι-
κόλ Κυριακοπούλου. Και οι δύο προκρίθηκαν με άλμα στα
5.55μ. και μετά σταμάτησαν οι αγώνες.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα φούσκωσε από υπερηφάνεια χτες,
αφού η Εθνική πόλο που δεν καταλαβαίνει τίποτα και κανέ-
ναν «έπνιξε» το Μαυροβούνιο 10-4 και προκρίθηκε στον
ημιτελικό. Στο Τόκιο η Εθνική πόλο νίκησε 10-9 την πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης Ουγγαρία και ήρθε ισοπαλία 6-6 με την
παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία! Είναι αποφασισμένη και
ικανή για όλα. Το είπε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδω-
ρής Βλάχος: «Το ότι δεχτήκαμε ένα γκολ σε μισό ημίχρονο
τους έκοψε τα πόδια και τους δημιούργησε εκνευρισμό.
Δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτή την πρόκριση. Η
ομάδα είναι σε καλό φεγγάρι, είναι ώριμη, ξέρει τι θέλει.
Μας δίνεται ευκαιρία να αγγίξουμε το όνειρό μας, που είναι

το μετάλλιο. Θα αφήσουμε την ψυχή και την καρδιά μας
εδώ. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε, αλλά θα την αφήσουμε
εδώ». Στον ημιτελικό θα παίξει με την Ουγγαρία που νίκησε
15-11 την Κροατία. Ισπανία - Σερβία ο άλλος ημιτελικός.
Ελλάδα - Μαυροβούνιο 10-4. Τα οκτάλεπτα: 1-0, 2-1, 3-1,
4-2

Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 5, Σκουμπά-
κης, Καπότσης 1, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου, Δερβί-
σης, Αργυρόπουλος 1, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης
1, Βλαχόπουλος.

Μετάλλια εν όψει από
Κατερίνα και πόλο

Στην 8η θέση Μάντης - Καγιαλής
Τελικά ο Παναγιώτης Μάντης και ο Παύλος Καγιαλής δεν τα κατάφεραν να επαναλάβουν τον θρίαμβο
του Ρίο (πήραν το χάλκινο) και να πάρουν μετάλλιο. Οι Έλληνες ιστιοπλόοι ολοκλήρωσαν την παρουσία
τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με 18 βαθμούς ποινής στην τελευταία ιστιοδρομία και με
συνολικά 84 β.π. κατετάγησαν στην 8η θέση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Αυστραλοί Μάθιου
Μπλέτσερ και Γουίλ Ράιαν με 23 β.π., το αργυρό οι Σουηδοί Άντον Ντάλμπεργκ και Φρέντρικ Μπέργκ-
στρεμ με 45 β.π. και το χάλκινο οι Ισπανοί Ζόρντι Ξαμάρ και Νίκολας Γκαρσία Ροντρίγκεθ με 55 β.π.
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Η
ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού
με τη βουλγαρική Λουντογκό-
ρετς στο «Καραϊσκάκης» στον

3ο προκριματικό γύρο του Champions
League και η ήττα 2-1 του ΠΑΟΚ από
την Μποέμιαν στην Ιρλανδία για τον 3ο
προκριματικό του Conference League
έστειλαν ακόμη πιο κάτω την Ελλάδα
στην ειδική βαθμολογία της UEFA
(ranking) και το να βγάλουμε και πέμ-
πτη ομάδα στην Ευρώπη είναι όνειρο
απατηλό. Μεσολάβησαν, βέβαια, και οι
αποκλεισμοί της ΑΕΚ και του Άρη από
το Conference League. Πλέον η Ελλά-
δα με 21.325 βαθμούς εξακολουθεί να
είναι στη 19η θέση της κατάταξης χω-
ρών της UEFA, απέχοντας, όμως, πολύ
από τον στόχο της 15ης θέσης, που συ-
νεπάγεται πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια
και δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League. Σε αυτήν τη θέση βρίσκεται η Ελβετία με 23.175. Αυτό μετα-
φράζεται σε οκτώ νίκες και η απόσταση θα είναι αδύνατο να καλυφθεί, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί. Ακόμη και αν προκριθεί,
βέβαια, η αποστολή είναι πολύ δύσκολη. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περάσει στη Βουλγαρία. 

Βουλιάζει κι άλλο η Ελλάδα Μέσι ευχαριστεί Σκόλα

Ο θρυλικός Αργεντινός μπασκετμπολίστας Λουίς
Σκόλα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με
την εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και
αποσύρθηκε, συγκίνησε πολύ κόσμο, με τον συμπα-
τριώτη του Λιονέλ Μέσι να γράφει στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Instagram: «Η εντυπωσιακή κα-
ριέρα σου σε έκανε σημείο αναφοράς για τον αθλητι-
σμό της Αργεντινής και για όλο τον κόσμο. Ευχαρι-
στούμε, Λούις Σκόλα». 

Ιλέιν, η «βασίλισσα των σπριντ»
Η Τζαμαϊκανή Ιλέιν Τόμπσον είναι η «βασίλισσα των

σπριντ». Μετά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. κέρδισε και
τα 200μ. στο Τόκιο. Το ίδιο είχε πετύχει και πέντε χρόνια
πριν, στους Ολυμπιακού Αγώνες του Ρίο. Η Τόμπσον
έκανε χρόνο 21.53 και πίσω της βρέθηκε η Κριστίν Εμ-
πομά από τη Ναμίμπια με 21.81. Στο τρίτο βάθρο ανέβη-
κε η Αμερικανίδα Γκαμπριέλ Τόμας με χρόνο 21.87.

Χρυσό με παγκόσμιο ρεκόρ
Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 400μ. με εμπόδια

η Αμερικανίδα Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν πήρε το χρυσό με-
τάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ 51.46, συντρίβοντας το δι-
κό της που είχε πετύχει πριν από έναν μήνα στο Όρεγ-
κον με 51.90. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η επί-

σης Αμερικανίδα Νταλιλά Μουχάμαντ με χρόνο
51.59 και την 3η θέση πήρε η Φέκμε
Μπολ με 52.03.

Σεισμός 6 Ρίχτερ 
στο Τόκιο
Πολύ ισχυρός σεισμός 6 βαθμών της κλί-

μακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το πρωί στο Τό-
κιο, όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Ήταν λογικό να τρομάξουν αθλητές και αθλήτριες που
δεν είχαν νιώσει ποτέ σεισμό στις χώρες τους, αλλά όχι
και οι Γιαπωνέζοι, οι οποίοι έναν σεισμό τέτοιου μεγέ-
θους τον θεωρούν ρουτίνα. Το επίκεντρο ήταν μόλις 15
χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Πήρε πολιτικό άσυλο
Στην Αυστρία, που της παραχώρησε πολιτικό άσυλο, βρίσκεται η Λευκορωσί-
δα σπρίντερ Κρίστσινα Τσιμανούσκαγια. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα να
την απαγάγουν άνθρωποι του αυταρχικού καθεστώτος της Λευκορωσίας και
να τη γυρίσουν πίσω ώστε να τιμωρηθεί επειδή τα έβαλε με τον προπονητή
της, αρχικά η Κρίστσινα βρήκε καταφύγιο στην πολωνική πρεσβεία του Τό-
κιο. Η ΔΟΕ ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Δεν εξελέγη 
η Κατερίνα

Η Κατερίνα Στεφανίδη απέτυχε να επανεκλεγεί στην επιτροπή αθλητών της ΔΟΕ στις εκλογές που
έγιναν στο Ολυμπιακό Χωριό με τη συμμετοχή 6.800 αθλητών και αθλητριών. Τα τέσσερα μέλη που
εξελέγησαν είναι ο Ισπανός μπασκετμπολίστας Πάου Γκασόλ με 1.888 ψήφους, τις περισσότερες, η
Πολωνή ποδηλάτρια Μάγια Βλοσόφσκα, η Ιταλίδα κολυμβήτρια Φεντερίκα Πελεγκρίνι και ο Ιάπωνας
ξιφομάχος Ότα Γιούκι.
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Σ
τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ένας ιερέας άφη-
σε την Ελλάδα και μετακόμισε στην Ουγκάντα
για να διδάξει τον λόγο του Ιησού. Ήταν ο πατέ-
ρας Εμμανουήλ. Εμμανουήλ Καραλής. Παπ-

πούς του Εμμανουήλ, του 4ου Ολυμπιονίκη στους Αγώ-
νες του Τόκιο με άλμα στα 4.80μ. Ο επαναπατρισμός έγι-
νε όταν η Σάρα ήταν τριών ετών - αθλήτρια που έκανε
μήκος με άλμα στα 5.80μ., αλλά ένας σοβαρός τραυμα-
τισμός σταμάτησε την καριέρα της.

Στην Αθήνα γνωρίστηκε με τον Χάρη Καραλή, δεκα-
θλητή και κάτοχο του πανελλήνιου ρεκόρ για πολλά
χρόνια. Έπαιζε και τερματοφύλακας και ήταν και… επι-
κοντιστής. Σπούδαζε στη Γυμναστική Ακαδημία, εκεί
και η Σάρα. Αποφάσισαν να φύγουν στην Αμερική. Έφυ-
γαν, ξαναγύρισαν και τότε προέκυψαν τα δύο τους παι-
διά. Ο Εμμανουήλ (γεννήθηκε το 1999) και η Αγγελική,
λίγο μεγαλύτερη. Δύο παιδάκια με μαύρο χρώμα, σαν
του Πελέ, του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Μόργκαν Φρί-
μαν, του Μπαράκ Ομπάμα αλλά και του Τζορτζ Φλόιντ.

Στο δημοτικό «δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν» (αν
σας θυμίζει κάτι) από τη συμπεριφορά των άλλων παι-
διών. Η Σάρα διαμαρτυρήθηκε στη διευθύντρια και
εξέλιπε σιγά σιγά αυτή η συμπεριφορά. Και ο Εμμα-
νουήλ (όπως γουστάρει να τον φωνάζουν και όχι Μα-
νόλη) άρχισε τον αθλητισμό. Πρώτα τάε κβον ντο, μετά
κολύμπι και μπάσκετ, καθότι είναι κοντά στο 1.89μ.
αλλά και τερματοφύλακας. Από το ποδόσφαιρο τον

έδιωξαν, «δεν μπορούσα να μένω άπραγος κάτω από
τα δοκάρια και έκανα συνέχεια τούμπες». Και όταν
ανακάλυψε το επί κοντώ, «εδώ είμαστε».

Ήταν πλέον 15 ετών και ενώ νόμιζε ότι άφησε πίσω
του τον ρατσισμό, τον βρήκε μπροστά του, από τον προ-
πονητή του αυτή την φορά! Τον Δημήτρη Κυτέα, ο οποίος
βρίσκεται στο Τόκιο με την Ολυμπιακή ομάδα. Έγινε κα-
ταγγελία από τον ίδιο τον Καραλή στην Ομοσπονδία Στί-
βου, τον ΣΕΓΑΣ και ο Κυτέας τιμωρήθηκε με έναν χρόνο
αφαίρεσης της φιλάθλου ιδιότητας με… αναστολή. Και
ο Εμμανουήλ έτρεχε στους ψυχολόγους και τους ψυ-
χιάτρους για να το ξεπεράσει.

Τι διδάχτηκε από όλη αυτή την ιστορία; Ότι το χαμό-
γελο είναι ένα μοναδικό ράπισμα σε τέτοιου είδους
συμπεριφορές. Έγινε ένα πρόσχαρο παιδί, χαμογελα-
στό, που λες ότι δεν κρύβει καμία κακία μέσα του. Στα
12 είχε πάει στην Ουγκάντα για να δει πώς ζουν οι
μαύροι. «Είναι μια χαρά άνθρωποι, κακώς νομίζουμε

ότι πεθαίνουν στους δρόμους από την πείνα, ζουν μια
φυσιολογική ζωή».

Και μετά άρχισαν οι διακρίσεις. Σάρωνε τα πάντα
όπου αγωνιζόταν και το 2015 στο Παγκόσμιο Νέων
στην Κολομβία νόμιζε ότι θα ξεριζωθεί η καρδιά του
να πετάξει. Τι είχε γίνει; Κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο
και έσπευσε να του το κρεμάσει στο στήθος ο πολυ-
θρύλητος Ουκρανός άλτης του επί κοντώ και για πολ-
λά χρόνια παγκόσμιος ρέκορντμαν Σεργκέι Μπούμκα,
αυτός που είχε στο προσκέφαλό του ο Εμμανουήλ και
κοιμόταν μαζί του! 

Ο Εμμανουήλ έγινε 21 ετών και καθώς είναι και ωραίο
παιδί και το αντίθετο φύλο έπεφτε πάνω του σαν τις μέ-
λισσες, αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί: role model.
Λάνσαρε τη δική του σειρά ρούχων, τα FMF (FlyManolo-
Fly). Και όσο για τον ελεύθερο χρόνο του; Διαβάζει φι-
λοσοφία, γιατί θεωρεί ότι το επί κοντώ είναι ένα «φιλο-
σοφικό άθλημα», και παίζει κιθάρα…

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Κ Α Ρ Α Λ Η Σ

Στους ψυχολόγους
για τους ρατσιστές…

Τα δύσκολα παιδικά
χρόνια του νεαρού άλτη
μέχρι την κατάκτηση
της 4ης θέσης 
στους Ολυμπιακούς 
του Τόκιο
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Γ
ια προληπτικούς λόγους μετα-
φέρθηκαν, αργά προχθές τη νύ-
χτα, κάποια από τα δεκάδες χι-
λιάδες πολύτιμα αντικείμενα

που φυλάσσονται σε ειδικούς στεγασμέ-
νους χώρους εντός του κτήματος Τατοΐου.
Η απόφαση ελήφθη από κοινού από την
Πολιτική Προστασία και το υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, που συντόνισε
και την επιχείρηση της μεταφοράς, καθώς
η καταστροφική πυρκαγιά είχε περικυ-
κλώσει τα ιστορικά όρια του κτήματος και
κανείς δεν μπορούσε να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο εισόδου της στον ιστορικό πυ-
ρήνα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθη-
καν μόνο συσκευασμένα αντικείμενα για
τα οποία δεν υπήρχε κίνδυνος να υποστούν

ζημιές κατά τη μεταφορά τους. Τα αντικεί-
μενα αυτά πρόκειται να επιστρέψουν τις
επόμενες μέρες στους χώρους φύλαξής
τους εντός του κτήματος. Παρούσα κατά τη
μεταφορά ήταν η υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία επέ-
στρεψε εσπευσμένως από την υπηρεσιακή
περιοδεία της στις Κυκλάδες και μετέβη
στο κέντρο επιχειρήσεων στο Χαλάνδρι.

Να θυμίσουμε ότι μέσα στο πρώην βασι-
λικό κτήμα βρίσκονται περίπου 100.000
αντικείμενα, μεταξύ των οποίων βασιλικές
άμαξες, αυτοκίνητα-αντίκες, έργα τέχνης,
βιβλία, πανάκριβα είδη διακόσμησης,
ιστορικά ντοκουμέντα και έγγραφα κ.ά.,
μεγάλο μέρος των οποίων έχει καθαριστεί
και συντηρηθεί από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του υπουργείου Πολιτισμού με στόχο

να εκτεθεί στο κοινό όταν θα δημιουργηθεί
ο εκθεσιακός χώρος που περιλαμβάνει το
φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης, ανάδειξης
και αξιοποίησης του Κτήματος Τατοΐου, συ-
νολικού προϋπολογισμού περί των 100
εκατ. ευρώ, ένα μεγάλο κομμάτι του οποί-
ου θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην
περιοχή της Βαρυμπόμπης, πάντως, ανέ-
δειξε την ανάγκη κατάρτισης οργανωμέ-
νων επιχειρησιακών σχεδίων πυροπρο-
στασίας αλλά και εκκένωσης του Τατοΐου,
έτοιμων να τεθούν σε λειτουργία σε έκτα-
κτες καταστάσεις. Τους προηγούμενους
δύο μήνες, πάντως, έγιναν από την Πολιτι-
κή Προστασία, υπό την επίβλεψη του
υπουργείου Πολιτισμού, εκτεταμένοι κα-
θαρισμοί και αποψίλωση, ενώ παράλληλα

υπογειοποιήθηκαν τα καλώδια και δημι-
ουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες σε ένα πο-
λύ μεγάλο κομμάτι του κτήματος, εργασίες
που όχι μόνον άλλαξαν εντελώς την εικόνα
του, αλλά ήταν και απαραίτητες για την
ασφάλειά του.

Δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα
μεταφέρθηκαν σε ειδικούς
στεγασμένους χώρους 
εκτός του κτήματος λόγω της
πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη

Το σχέδιο για
τα κειμήλια 
του Τατοΐου 
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Το Χόλιγουντ «ψηφίζει» Ελλάδα! 
Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της
ταινίας «Crimes of the Future» του Ντέι-
βιντ Κρόνενμπεργκ, που θα γυριστεί εξ
ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο

και τον Σεπτέμβριο. Η καναδική εταιρεία
Serendipity Point Films και η Αργοναύτες Α.Ε.
ανακοινώνουν την έναρξη των γυρισμάτων του
πολυαναμενόμενου «Crimes of the Future» από
τον βραβευμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη
Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ. Οι διεθνούς φήμης ηθο-
ποιοί Τανάια Μπέιτι («Yellowstone», «Through
Black Spruce») και Νάντια Λιτς («Big Muddy»,
«Hotel Congress», «Blindness») ενσωματώνον-
ται στο ήδη ανακοινωθέν cast της ταινίας, με τους
Βίγκο Μόρτενσεν («A History of Violence»,
«Eastern Promises», «Green Book»), Λέα Σεϊν-
τού («No Time to Die», «The French Dispatch»,
«Blue is the Warmest Colour»), Κρίστεν Στιούαρτ
(«Seberg», «Clouds of Sils Maria», «Twilight»),
Σκοτ Σπίντμαν («Barney’s Version», «Adoration»,
«Sharp Stick»), Welket Bungué («Berlin Alexan-
derplatz»), Ντον ΜακΚέλαρ («Blindness», «eXis-
tenZ») και Λίχι Κορνόφσκι («Losing Alice»). Από
την Ελλάδα συμμετέχουν ο Γιώργος Καραμίχος
και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος.

Το «Crimes of the Future» είναι ένα τολμηρό,
πρωτότυπο σενάριο από το μυαλό του διάσημου
δημιουργού Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, τελευταίο
πρωτότυπο σενάριο του οποίου ήταν το «eXis-
tenZ» το 1999. Μας δίνει μια γεύση ενός όχι και
τόσο μακρινού μέλλοντος, όπου ο άνθρωπος μα-
θαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλ-
λον του. Αυτή η συνθήκη ωθεί τους ανθρώπους
πέρα από τη φυσική τους εξέλιξη σε μια μετα-
μόρφωση, αλλάζοντας τη βιολογική τους σύνθε-
ση. Έτσι, ενώ μερικοί αποδέχονται τις απεριόρι-

στες δυνατότητες αυτού του νέου αντιδραστικού
μετα-ανθρωπισμού, άλλοι προσπαθούν συνεχώς
να τον καταστείλουν. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό
τον περίτεχνα υφασμένο κόσμο του Κρόνενμ-
περγκ, που σηματοδοτεί την επιστροφή του εμ-
βληματικού σκηνοθέτη στο sci-fi, το «Σύνδρομο
Επιταχυμένης Εξέλιξης» («Accelerated Evolu-
tion Syndrome») εξαπλώνεται γρήγορα.

Σε παραγωγή του Ρόμπερτ Λάντος («Barney’s
Version», «Eastern Promises», «The Sweet
Hereafter») η ταινία είναι μια επανασύνδεση του
Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ (βραβείο της Επιτροπής
στο Φεστιβάλ των Καννών, Χρυσό Λέοντα για το
σύνολο της καριέρας του στο Φεστιβάλ Βενετίας
και Αργυρή Άρκτος στο Βερολίνο) με τον τρεις
φορές υποψήφιο για Όσκαρ Βίγκο Μόρτενσεν

στην τέταρτη συνεργασία τους. Ο βραβευμένος
διευθυντής Φωτογραφίας Ντάγκλας Κοχ («Fun-
ny Boy», «Children Ruin Everything») αποτελεί
μέρος της δημιουργικής ομάδας μαζί με την πο-
λυβραβευμένη production designer Κάρολ
Σπίερ («Crash», «Dead Ringers») και τον τρεις
φορές βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Χάουαρντ
Σορ («The Song Of Names», «The Lord Of The
Rings Trilogy», «A History of Violence»). Art Di-
rector είναι ο Δημήτρης Κατσίκης («Νύφες»,
«Fugitive Pieces»), costume Designer η Μαγιού
Τρικεριώτη («Pari»), ηχολήπτης ο Στέφανος Ευ-
θυμίου, ενώ την οργάνωση παραγωγής έχει ανα-
λάβει ο Γιάννης Καραντάνης. Η ταινία είναι μια
συμπαραγωγή των Serendipity Point Films και
Αργοναύτες Α.Ε.

Πλήθος διάσημων αστέρων
βρίσκεται στην Αθήνα 
για τα γυρίσματα της ταινίας
«Crimes of the Future» 
του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ…



Επέστρεψε και σάρωσε Βουτιές στα ελληνικά νησιά   

Τα ελληνικά νησιά απολαμβάνει η Σαρλίζ Θε-
ρόν, έχοντας παρέα τις δύο κόρες της, την
9χρονη Τζάκσον και την 5χρονη Όγκουστ, τη
μητέρα της Γκέρντα Μάριτζ αλλά και διάφο-
ρους φίλους της. Η ηθοποιός έκανε βουτιές
και απόλαυσε τον καφέ της στο κατάστρωμα
του πολυτελούς σκάφους. Η 45χρονη Θερόν
επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς
της φίλους στο Instagram ένα βίντεο με τις
βουτιές που έκανε μαζί με τις κόρες της, συ-
νοδευόμενο από την εξής λεζάντα: «Εγώ και
τα κορίτσια μου για μια ζωή».

Μαζί και στις διακοπές 

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κα-
τσούλης μετά το τέλος του «Survivor» είναι συ-
νέχεια μαζί. Αν και επίσημα δεν έχουν πει αν εί-
ναι ξανά ζευγάρι, η γλώσσα του σώματος άλλα
μαρτυρά. Ο φακός του Μύκονος Live TV εντόπι-
σε τους πρώην Survivors στο «νησί των ανέ-
μων», συγκεκριμένα στην παραλία της Αγίας Άν-
νας. Εκεί συνάντησαν τέσσερα φιλαράκια τους,
τους νικητές του «Battle of the Couples» Αλέ-
ξανδρο Κατσιλιανό και Μαριάννα Λουκά, τον
Αλέξανδρο Μπίρη και τη Χριστίνα Μέγα.

Μετά τους Παξούς η γνωστή in-
fluencer και επιχειρηματίας
Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη και πέρασε ξέ-
γνοιαστες στιγμές με την αδερ-
φή της! Μάλιστα, δημοσίευσε
ένα βίντεο που είναι μαζί και εί-
δαμε ότι όχι μόνο μοιάζουν
εξωτερικά, αλλά έχουν και το
ίδιο στυλ! Η 21χρονη Λυδία δεν
αγαπά τα βίντεο και τις δημοσι-
εύσεις, αφού προτίμησε να μη
μιλήσει στο βίντεο που τράβηξε
η αδερφή της.

«Κολάζει» στα 50 της  
Η Γωγώ Μαστροκώστα απολαμβάνει χαλα-
ρές στιγμές στην Πάρο και… αναστατώνει
τους λουόμενους με τις τέλειες αναλογίες
της! Μπορεί να είναι πενήντα χρόνων,
όμως δεν έχει ίχνος κυτταρίτιδας και οι
κοιλιακοί της είναι «φέτες». Φροντίζει,
μάλιστα, να… προκαλεί εγκεφαλικά
στους followers της, αφού δεν χάνει ευ-
καιρία να ανεβάσει φωτογραφίες από τις
παραλίες στις οποίες λιάζεται! 

Μας γνώρισε την
αδερφή της 

Η
δημοσιογράφος υγείας Κατερίνα Παπακωστοπούλου
έπειτα από μια μεγάλη περίοδο καθημερινής ενασχόλησης
με την πανδημία επανήλθε δριμύτερη στα δελτία ειδήσεων

του Star, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ειδικά την πε-
ρασμένη Τρίτη με τις πυρκαγιές σε Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες
και Αδάμες το κεντρικό δελτίο του Star με την παρουσιάστρια στο
τιμόνι βγήκε πρώτο σε τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό με 15,7%
όσο και στο σύνολο με 15,5%. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απο-
τελεί διαχρονικά ένα δυνατό χαρτί για το Star με καθημερινή πα-
ρουσία στα δελτία και το ρεπορτάζ υγείας.
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Ποζάρει χωρίς μακιγιάζ… 
Χωρίς ίχνος μακιγιάζ εμφανίστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη
νέα της φωτογραφία στο Instagram. Η παρουσιάστρια αυτό τον καιρό
απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, καθώς βρίσκεται σε καλοκαιρινές
διακοπές με τον αγαπημένο της σύντροφο Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πολύ ενεργή στα social media και συ-
χνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινή της ζωή με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους στο Instagram.



Ο
ήλιος είναι φίλος μας, αλλά θέλει προ-
σοχή. Ενώ ξέρουμε ότι πρέπει να προσέ-
χουμε, συχνά ξεχνιόμαστε. Άλλοτε ούτε
βάζουμε αντηλιακό σε μας αλλά ούτε

κάνουμε συχνές επαλείψεις στα παιδιά μας. Ο
καυτός ήλιος μπορεί να μας προκαλέσει πολλά
προβλήματα και ένα από αυτά είναι η ηλίαση.

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο βαθμό ευαι-
σθησίας στον ήλιο. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι
άνθρωποι κάθε ηλικίας με ανοιχτό χρώμα δέρμα-
τος, άτομα που λαμβάνουν χρονίως ορισμένου τύ-
που φάρμακα, όπως αντιχολινεργικά, αντιισταμινι-
κά, β-αναστολείς κ.ά., όσοι αθλούνται και οι πά-
σχοντες από ορισμένα ιατρικά νοσήματα (π.χ.,
καρδιακή ανεπάρκεια, διαβήτη) είναι πιο ευάλωτοι
στις ακτίνες του ηλίου, εξηγεί η παθολόγος Γαρυ-
φαλλιά Καλατζοπούλου. 

Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διατηρεί στα-
θερή την εσωτερική του θερμοκρασία (36,8+/-0,4
βαθμούς Κελσίου). Το φυσιολογικό άτομο έχει μη-
χανισμούς ομοιόστασης, ώστε να εξισορροπεί τις
διαταραχές θερμοκρασίας, με βασικότερους την
εφίδρωση, την περιφερική αγγειοδιαστολή και τον
μηχανισμό της δίψας. Όταν για κάποιον λόγο οι μη-
χανισμοί αυτοί αρθούν ή δεν επαρκούν, τότε προ-
κύπτει η ηλίαση (υπερθερμία), δηλαδή η παθολο-
γική κατάσταση που εμφανίζεται ύστερα από με-
γάλης διάρκειας έκθεση στον ήλιο. Οφείλεται στην
ευαισθησία του εγκεφάλου στη θερμότητα και
προκαλείται από τον ερεθισμό των μηνίγγων.

Τα συμπτώματα της ηλίασης μπορεί να είναι
ελαφριά, μεσαία ή βαριά. Στην ελαφρά ηλίαση εμ-
φανίζονται κόπωση και ατονία, ζάλη, έντονη εφί-
δρωση, ερυθρότητα δέρματος, εμβοές ώτων. Στη

μεσαίας βαρύτητας ηλίαση (θερμοπληξία) τα συ-
νήθη συμπτώματα είναι έντονη κεφαλαλγία, ίλιγ-
γος, ναυτία, έμετος, μειωμένη εφίδρωση, ταχυ-
παλμία και ταχύπνοια, πυρετός με ρίγος έως και
39°C, τάση λιποθυμίας, κράμπες, φουσκάλες στο
δέρμα-εγκαύματα. Στη βαριά ηλίαση εμφανίζονται
ωχρότητα, διανοητική σύγχυση, παραλήρημα,
απώλεια συνείδησης, σπασμοί και παραισθήσεις,
πυρετός έως και 41°C, ακούσια ούρηση και αφό-
δευση και εγκεφαλικές βλάβες. 

Στις ήπιες μορφές ηλίασης μεταφέρουμε το άτο-
μο σε σκιερό μέρος. Το βάζουμε να κάνει ένα δρο-
σερό μπάνιο ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τοποθε-
τούμε κρύες κομπρέσες στον αυχένα, τον κορμό,
τα χέρια και τα πόδια. Ξαπλώνουμε το άτομο και
τοποθετούμε τα πόδια του λίγο ψηλότερα από το
υπόλοιπο σώμα. Εφόσον δεν υπάρχουν ναυτία και
έμετοι και το επίπεδο επικοινωνίας είναι καλό, χο-
ρηγούμε κρύα, ισοτονικά ροφήματα χωρίς ζάχαρη
ή διαλύουμε ένα κουταλάκι γλυκού αλάτι σε ένα
κιλό νερό και του δίνουμε να πίνει αργά. 
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Προφυλάξου από την ηηλίαση!

kpapakosto@yahoo.gr

Ο καυτός ήλιος μπορεί να μας
προκαλέσει πολλά προβλήματα -
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι
τον ίδιο βαθμό ευαισθησίας

Προληπτικά μέτρα
Η καλύτερη τακτική ενάντια στην ηλίαση εί-
ναι η αποφυγή της! Το σημαντικότερο προ-
ληπτικό μέτρο που θα πρέπει να τηρείται απ’
όλους -και ιδιαίτερα από τις ευπαθείς ομά-
δες- είναι η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο
τις ώρες που οι ακτίνες του είναι κάθετες,
δηλαδή από τις 11.00 έως και τις 16.00. Ακό-
μα, η χρήση αντηλιακής κρέμας (με συχνή
ανανέωσή της), η κάλυψη σώματος με δρο-
σερά και ανοιχτού χρώματος ρούχα και κα-
πέλο, η ενυδάτωση του οργανισμού με δρο-
σερό νερό και χυμούς, το μπάνιο στη θάλασ-
σα ή συχνά ντους, η αποφυγή βαριών γευ-
μάτων και αλκοόλ. Σε περίπτωση σοβαρής
ηλίασης, όπως, π.χ., όταν το άτομο δεν έχει
τις αισθήσεις του ή όταν παρατηρηθεί δια-
νοητική σύγχυση, πρέπει αμέσως να ζητη-
θεί ιατρική βοήθεια και ο πάσχων να μετα-
φερθεί σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας,
ώστε να χορηγηθούν ενδοφλεβίως οροί για
ενυδάτωση και να αντιμετωπιστούν πιθανά
εγκαύματα με ειδικά επιθέματα-κρέμες.

Γαρυφαλλιά Καλατζοπούλου,
παθολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε στις 23 Σε-
πτεμβρίου του 1846 από τον Γιόχαν Γκότ-
φριντ Γκάλε. Η τροχιά του γύρω από τον

Ζωδιακό διαρκεί 165 έτη και μένει σε κάθε ζώδιο
περίπου 14 χρόνια.

Με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, η πνευματική
αφύπνιση της ανθρωπότητας έχει ξεκινήσει και
συνεχίζεται. Ο πλανήτης επέστρεψε στο σπίτι
του, σε μια επική μετατόπιση που θα διαρκέσει
έως τον Ιανουάριο του 2026. Αφότου έκανε μια
σύντομη επίσκεψη στους Ιχθύς από τον Απρίλιο
έως τον Ιούλιο του 2011, μπήκε οριστικά σε αυτό
το ζώδιο το 2012. 

Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς φέρνει άνοδο στις
τέχνες, πνευματικότητα και την εμφάνιση μυστι-
κών πληροφοριών. Αντιπροσωπεύει την κατάρ-
γηση των ορίων και την εσωτερική αλήθεια του
ανθρώπου, το όνειρο, το ιδανικό και τη λύτρωση.
Αντιστοιχεί στις κοσμικές κεραίες του ατόμου,
που του επιτρέπουν να αισθάνεται τον άυλο κό-
σμο. Συνδέεται με τη μεταφυσική, το θείο και τις
ανώτερες δυνάμεις. Ωστόσο, συχνά φέρνει μπερ-
δέματα, εξαρτήσεις και ψευδαισθήσεις. 

Στους Ιχθύς ο Ποσειδώνας βρίσκεται στη φυ-
σική του θέση και εκφράζεται πολύ δημιουργι-
κά, αφού τονίζονται τα θετικά χαρακτηριστικά
του, που είναι ο ιδεαλισμός, η καλοσύνη, η ευ-
σπλαχνία, η καλλιτεχνία και η ψυχική επικοινω-
νία. Υπόσχεται τη θεραπεία σε βαθιές πληγές
της ανθρωπότητας, οι οποίες είναι κρυμμένες
στο συλλογικό ασυνείδητο και αφορούν στην

πνευματικότητα και στον αλτρουισμό. 
Η τελευταία περίοδος του Ποσειδώνα στους Ιχ-

θύς ήταν από το 1847 έως το 1861 και σηματοδο-
τήθηκε από μια σειρά επαναστάσεων, σε Γαλλία,
Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία,
Βραζιλία, Μεξικό και αλλού, ενώ επηρέασε ση-
μαντικά την Αφρικανική Ήπειρο.

Ιστορικά, φαίνεται πως ο Ποσειδώνας στον
Υδροχόο έφερε πολλά δεινά στη Γη, που άρχι-
σαν να γιατρεύονται με το πέρασμά του στους
Ιχθύς. Μερικά από αυτά ήταν ο Εκατονταετής
Πόλεμος και η επιδημία της πανούκλας, που
σταμάτησαν όταν ο πλανήτης μπήκε στο ζώδιο
αυτό του Νερού. 

Οι θεωρίες των Καρλ Μαρξ, Δαρβίνου και πολ-
λών άλλων στοχαστών δημοσιεύτηκαν με Ποσει-
δώνα στους Ιχθύς, αφού αυτή η θέση «παν-
τρεύει» την υγιή επαναστατικότητα με την επι-
στροφή στις παραδοσιακές, αιώνιες αλήθειες και
αξίες. Έτσι, με το πέρασμά του πλανήτη στα Ψά-
ρια, θα δυναμώσει η πίστη των ανθρώπινων όν-
των στον Θεό ή στο Καλό, ενώ θα αναδειχτούν φι-
λόσοφοι και στοχαστές, οι οποίοι θα επιδιώξουν
να αλλάξουν προς το καλύτερο την κοινωνία. 

Θα ευνοηθούν οι μεταφυσικές, ανθρωπιστι-
κές και καλλιτεχνικές ενασχολήσεις και τα ρεύ-
ματα, αλλά και παντός είδους συμβολισμοί και
βαθύτερες προσεγγίσεις. Θα δοθεί ένα τέλος
στον υλισμό και στον ατομισμό και τα άτομα θα
ρέπουν περισσότερο στον στοχασμό και στη
διανόηση.

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Άρης θα σας δείξει πιο ξεκάθαρα
αυτά που σας αρέσουν και με τα
οποία πρέπει να ασχοληθείτε, είτε
για τη δική σας ψυχαγωγία είτε για
την εκμάθησή σας. Ακόμα, θα αντα-
ποκριθείτε σε μια καινούργια επαγ-
γελματική πρόταση. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Πού χρειάζεστε φροντίδα; Μπορεί-
τε και θέλετε να ανεφοδιαστείτε
προκειμένου να είστε καλυμμένοι
για τις δυσκολίες του προσεχούς
φθινοπώρου. Θέλει προσοχή γιατί
ο Ουρανός επηρεάζει τον ψυχισμό
σας και πολλές φορές σάς κάνει
απερίσκεπτους στις ενέργειές σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μπορεί να κάνετε μια εντυπωσιακή
γνωριμία, να πετύχετε έναν δύσκολο
στόχο, να εκφραστείτε δημιουργικά
διεγείροντας τις εντυπώσεις των άλ-
λων για τις ικανότητές σας ή να οχυ-
ρωθείτε απέναντι σε ένα δύσκολο
επαγγελματικό ζήτημα το οποίο έχει
κινδύνους και αντιξοότητες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Φροντίστε γονείς και το στενό σας
περιβάλλον. Η υγεία και η ασφάλειά
σας επηρεάζονται, οπότε όσοι έχετε
κάποιο πρόβλημα επιμεληθείτε το
καλύτερα σε επίπεδο θεραπείας και
κάποιοι άλλοι προσέξτε τις κινήσεις
σας προκειμένου να μην εκτεθείτε
σε ατυχήματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Τα βράδια του καλοκαιριού υπό-
σχονται ανάλαφρες εμπειρίες. Το
διάστημα αυτό σας δίνεται η ευκαι-
ρία να αλλάξετε λίγο το στυλ σας ή να
επιχειρήσετε μια φροντίδα ομορ-
φιάς. Το ταίρι σας αντιδρά όταν δεν
καλύπτετε τις επιθυμίες του. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δώστε έμφαση εκεί που χρειάζεστε
φροντίδα. Ενδέχεται επίσης να πα-
ρουσιάσετε μια εσωστρέφεια, πρό-
σκαιρη όμως. Διάβασμα, ταινίες και
παιχνίδια που σας αρέσουν θα παί-
ξουν σημαντικό ρόλο και θα σας κά-
νουν ψυχολογικά καλό. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη σάς προσφέρει την κα-
λή φυσική κατάσταση που επιθυ-
μείτε. Φροντίστε όμως τη σωματική
σας ασφάλεια και ελέγχετε τα ανα-
κλαστικά σας όταν οδηγείτε. Ελέγ-
χετε τους παροξυσμούς και τους
θυμούς σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σε γενικές γραμμές, είναι ένα καλύ-
τερο διάστημα από πλευράς καθη-
μερινότητας, ενώ θετικά γεγονότα
και καλή συμπεριφορά των άλλων
θα λειτουργήσουν ωφέλιμα και
ανακουφιστικά στο ταλαιπωρημένο
νευρικό σας σύστημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα κάνετε ουτοπικά όνειρα και σχέ-
δια, αλλά θα μπορέσετε να εκφρά-
σετε άμεσα τα ταλέντα που διαθέτε-
τε. Πρέπει να προσέχετε τις σχέσεις
εκείνες που σας προκαλούν άγχος
και ανικανοποίητο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Να διασφαλίσετε τα συμφέροντά
σας. Αποφύγετε ριψοκίνδυνα θα-
λάσσια σπορ και προσέχετε όταν
οδηγείτε. Είστε λίγο ευαίσθητοι αυ-
τό το καλοκαίρι και περνάτε διακυ-
μάνσεις που φαίνονται στην εμφά-
νιση και στις επιλογές σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα πρέπει, για να διατηρήσετε την
εικόνα που θέλετε, να προσπαθείτε
καθημερινά ή και να αλλάξετε λίγο
κάποιες τακτικές. Τα σπορ και η
ανάπτυξη της συλλογικότητας θα
είναι χαρακτηριστικά που θα εκδη-
λώσετε! 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Να θυμάστε ότι η νευρικότητα διε-
γείρεται όταν κάτι δεν ολοκληρώ-
νεται. Είναι κατάλληλη εποχή για
να σας ευχαριστήσουν οι διακρί-
σεις σας, οι ασχολίες σας, ενώ θα
εκφράσετε την επιθυμία για κο-
λύμπι και για θάλασσα. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΠοσειδώνας στους Ιχθύς: 
Οι καιροί νερό θα φέρουν!



ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ORRECTC32

Η
ένταση και το εύρος των δασικών πυρ-
καγιών, η εθνική καταστροφή που συ-
νέβη σε λίγες μόνο ώρες και συνεχίζε-

ται στην Εύβοια, στη Μάνη και σε δεκάδες πε-
ριοχές από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη
αφενός μας άφησαν άφωνους. Αφετέρου
έβγαλαν στην επιφάνεια αισθήματα και χαρί-
σματα που τα νομίζαμε από καιρό χαμένα: την
αλληλεγγύη, την προσφορά, την έννοια του
ανθρώπου για τον άνθρωπο, τη φύση, τα ζων-
τανά. Και ανέδειξαν την κοινωνία των πολιτών.
Το θάρρος, την επιμονή, την ευρηματικότητα
ανώνυμων ανθρώπων: πυροσβεστών, αστυνο-
μικών, εθελοντών, νοσηλευτών και φιλόζωων
που στάθηκαν όρθιοι ακόμη και όταν δεν είχαν
τα μέσα, τον σχεδιασμό ή την προετοιμασία για
να περιορίσουν τη φωτιά που κατέκαψε και
κατακαίει δάση, περιουσίες, σπίτια, υποστατι-
κά.

Εβδομάδες τώρα, όταν ακόμη η Γερμανία
μετρούσε περισσότερους από εκατό νεκρούς,
θύματα των ακραίων μετεωρολογικών φαινο-
μένων που έπληξαν τα κρατίδια Ρηνανία - Πα-
λατινάτο και Ρηνανία - Βεστφαλία, όλοι ανε-
ξαιρέτως οι επιστήμονες προειδοποιούσαν
για την κλιματική απειλή μπροστά στην οποία
συστηματικά κλείνουν τα μάτια οι κυβερνή-
σεις των πιο εύρωστων οικονομικά κρατών.
Στη συνέχεια ήρθαν οι καύσωνες με θερμο-
κρασίες-ρεκόρ στις ΗΠΑ, τον Καναδά αλλά
και εδώ στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου

οι φωτιές ρήμαξαν τη Σικελία, τη Νότια Τουρ-
κία, τη Συρία και άλλες χώρες της Μέσης Ανα-
τολής. Καύσωνας - ξηρασία - πυρκαγιά: αυτό
είναι το καταστροφικά επαναλαμβανόμενο
μοτίβο που πλήττει τη χώρα μας, καταστρέ-
φοντας δάση απαράμιλλης ομορφιάς και
απειλώντας τα μνημεία όχι μόνο της φύσης
αλλά και της ιστορίας και του πολιτισμού, τα
οποία άντεξαν εκατοντάδες χρόνια.

Οι πυρκαγιές αυτές θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί; Στο ερώτημα αυτό μόνο οι ειδι-
κοί επιστήμονες μπορούν να απαντήσουν πιο
πειστικά από τους πολιτικούς, τους δημοσιο-
γράφους, τους «έγκυρους αναλυτές» των τη-
λεοπτικών παραθύρων και τους οργισμένους
«εισαγγελείς» των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης. Προτού ακόμη η προαναγγελθείσα κατα-
στροφή μάς πλήξει, ο ακαδημαϊκός και εθνι-
κός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή Χρ.
Ζερεφός εκτιμούσε ότι το πρόβλημα επί του
παρόντος είναι αναστρέψιμο, αλλά θα γίνει
«μη αναστρέψιμο όταν τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα γίνουν συνήθη. Όταν, δηλαδή, θα

έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα και με την παρέμβαση του αν-
θρώπου θα έχει συντελεστεί η πλήρης απο-
σταθεροποίηση του κλίματος».

Εφόσον έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, αντι-
λαμβανόμαστε ότι ο μετασχηματισμός της
ΔΕΗ, η αβλεψία του γέροντα που καίει χόρτα,
η επιπολαιότητα του μελισσουργού και η εγ-
κληματική ενέργεια του καταπατητή είναι και
στο μέλλον θα είναι ακόμη περισσότερο οι
αφορμές. Οι αιτίες είναι ουσιωδέστερες, βα-
θύτερες και πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπι-
στούν, αφού θίγουν τεράστια οικονομικά και
γεωπολιτικά συμφέροντα και απαιτούν μα-
κροπρόθεσμες λύσεις. Ασφαλώς και μπορού-
με να «τα βάλουμε» με τα μέσα που δεν έχου-
με, τα χρήματα που δεν διαθέτουμε, την οργά-
νωση που μαζί με τη γνώση απουσιάζει. Και
δεν χωρά αμφιβολία ότι μέλημα αυτής της κυ-
βέρνησης και των άλλων που θα έλθουν είναι
η θεραπεία όλων αυτών των δεινών. Ωστόσο, η
οργή και η μετακύλιση των ευθυνών δεν είναι
η λύση. Αν υπάρξει λύση, αυτή αφορά στις πο-
λιτικές ηγεσίες και τους ειδικούς επιστήμο-
νες, τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη, τις οι-
κονομικές υπερδυνάμεις, την κοινωνία των
εθνών. Γιατί κανένα κράτος, καμία κοινωνία,
καμία οικονομία δεν θα γλιτώσει στο κοντινό
μέλλον από αυτά που συμβαίνουν στον πλανή-
τη αυτή την εποχή.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Αν συνηθίσουμε να ζούμε με πυρκαγιές
και πλημμύρες, όταν με την παρέμβαση
του ανθρώπου τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα γίνουν καθημερινά, 
η κατάσταση δεν θα μπορεί 
να αναστραφεί... 

Θα συνηθίσουμε να ζούμε με την καταστροφή;

Aν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να κατα-
λάβεις τι είναι το τέρας της φωτιάς. Μπορεί
μέσα σε λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου

να σε καταπιεί. Δεν θα αναφερθώ σήμερα σε εν-
δεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να
ευθύνονται για αυτήν τη φωτιά που προκάλεσε
ανατροπή στο οικοσύστημα. Ναι, είναι ευτύχημα
το ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά δεν
μπορούμε να παραβλέψουμε την καταστροφή του
περιβάλλοντος και την απώλεια άγνωστου αριθ-
μού ζώων.

Δεν ξέρω ούτε το τι θα βγάλει η έκθεση των ειδι-
κών. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι όσο ο άνθρω-
πος εισβάλλει μέσα στα δάση, βιάζει τη φύση και
χτίζει άναρχα καταπίνοντας καθετί γύρω του τόσο
θα τιμωρείται αυτή η απληστία. Ναι, υπάρχει κλι-
ματική αλλαγή, αλλά αυτή έχει ονοματεπώνυμο.
Είναι η εφαρμογή πολιτικών που θεωρούν τον άν-
θρωπο και το κέρδος ως επικυρίαρχα πάνω στη
φύση. Όχι σήμερα, αλλά χρόνια τώρα.

Στο σημείωμα, όμως, αυτό δεν είναι στόχος να
αναλύσουμε τις ευθύνες όλων μας. Το ξεκίνησα
για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς

τους ανθρώπους που έδωσαν μεγάλη μάχη για να
σώσουν ανθρώπους, ζώα, περιουσίες και όσο το
δυνατόν περιβάλλον. Τους πυροσβέστες, τους
αστυνομικούς, τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκη-
σης, τους εθελοντές, τα συνεργεία της ΔΕΗ και της
ΕΥΔΑΠ.

Τους πυροσβέστες που με αυτοθυσία μετακι-
νούνται σε κάθε σημείο της χώρας. Νύχτα μέρα.
Ρισκάροντας τη ζωή τους. Τους ανθρώπους που
κάποιοι πρόγονοι πολιτικοί του ΣΥΡΙΖΑ αποκα-
λούσαν στο παρελθόν... ταβλαδόρους. Για να μη
νομίζουν κάποιοι, οι οποίοι σήμερα βγαίνουν τάχα
μου να τους ευχαριστήσουν, ότι πάσχουμε από πο-
λιτική αμνησία. Ούτε, φυσικά, την ευκολία που

κουνούν το δάχτυλο σε όλα αυτά τα παιδιά της
ΕΛ.ΑΣ. σε κάποιο στραβοπάτημα ελαχίστων από
αυτούς και, φυσικά, ξεχνούν την τεράστια προ-
σφορά τους.

Για αυτό και ένιωσα την ανάγκη να πω ένα ευχα-
ριστώ σε αυτούς τους μαχητές που ξεχωρίζουν
καλοκαίρι και χειμώνα προσφέροντας στη σωτη-
ρία του ανθρώπου. Χωρίς μισθούς αντάξιους της
προσφοράς τους, χωρίς να πληρώνονται υπερω-
ρίες, χωρίς να ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Αυτή είναι η πραγματικότητα για όλους αυτούς
που πέφτουν μέσα στη φωτιά για να σώσουν ό,τι
σώζεται. Διότι για κάποιους η στολή δεν είναι κόκ-
κινο πανί και εύκολος στόχος, αλλά στολή τιμής
και προσφοράς. Αυτό θα πρέπει να το θυμούνται
όλοι όσοι εύκολα τους πυροβολούν, τσουβαλιά-
ζοντάς τους με τους ελάχιστους κακούς που
υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα.

Σε συνθήκες δύσκολες, απάνθρωπες, εκείνοι
μοιάζουν με τους υπεράνθρωπους. Για αυτό και
πάλι τους ευχαριστούμε. Γιατί όσο και να θέλουν
να τους απαξιώσουν, εκείνοι επιμένουν να γίνον-
ται οι καθημερινοί ήρωες.

Οι... ταβλαδόροι που έγιναν και πάλι ήρωες

Αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ 
όλοι αυτοί οι πυροσβέστες, 
οι αστυνομικοί, οι εθελοντές, 
οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, τα
συνεργεία της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ


