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Β
ιβλική καταστροφή! Ο πύρινος εφιάλτης που
ζει η χώρα μας δεν έχει τέλος. Ανεξέλεγκτες
πυρκαγιές στην Αττική, την Εύβοια, την Πελο-

πόννησο κατακαίουν σπίτια, περιουσίες, δάση, ψυχές!
Ρουφούν το οξυγόνο μας, απομυζούν το μέλλον μας. Η
κλιματική αλλαγή και το μικροκλίμα που προκαλούν οι
φλόγες κατέστησαν μηδαμινές τις πραγματικά τιτάνιες
προσπάθειες πυροσβεστών, στρατιωτών, εθελοντών,
δημοτικών υπαλλήλων, εναέριων μέσων κ.ά. Και ακό-
μα δεν έχουμε δει την τελική εικόνα. Οι καιρικές συν-
θήκες δεν ευνοούν. Παρακάμπτουν κάθε σχεδιασμό
και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις αλλά και νέ-
ες εστίες. Η κόλαση του Δάντη ξετυλίγεται μπροστά
μας τόσες μέρες, προκαλώντας κρανίου τόπους.

Ευτυχώς, δεν θρηνούμε ζωές. Θρηνούμε, όμως,

για το μέλλον της χώρας μας, στο πλαίσιο της γενικό-
τερης κατάστασης που επικρατεί στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και μετατρέπει το ήπιο μεσογειακό κλίμα σε
τροπικό.

Άκουσα καθηγητή Δασολογίας να εκφράζει δυσοί-
ωνη πρόβλεψη για τις εξελίξεις και πολύ περισσότερο
για την κατάληξη της πύρινης λαίλαπας στην Αττική.
Ανέφερε ότι το 1910 φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τατόι
επεκτάθηκε έως τον Πειραιά και υποστήριξε πως αυτό
το οποίο ζούμε συμβαίνει μία φορά στα 50 χρόνια. Μα-
κάρι όλες οι δυσοίωνες προβλέψεις να διαψευσθούν.
Μακάρι να μπορέσουμε εθνικά να το αντέξουμε κι αυ-
τό. Ακόμη βγαίνουν καπνοί. Ας παραμερίσουμε τις αν-
τιπαραθέσεις, τις κριτικές και τα σχόλια. Θα έχουμε
όλον τον καιρό μετά. Τώρα οφείλουμε σεβασμό στους

ακάματους, πυροκαπνισμένους πυροσβέστες, εθελον-
τές και επιτελείς. Τους οφείλουμε σεβασμό και ευχα-
ριστίες και ας μην έπιασαν τόπο οι υπεράνθρωπες προ-
σπάθειές τους να περιορίσουν την καταστροφή. Αν δεν
ήταν κι αυτοί, τα πράγματα όχι απλώς θα ήταν πολύ χει-
ρότερα, αλλά θα θρηνούσαμε και εκατόμβες νεκρών,
αφού οι φλόγες έπληξαν δασοαστικές περιοχές.

Το φαρμάκι μπορούμε να το στάξουμε αργότερα.
Τώρα είναι η ώρα να βγάλουμε την εθνική ευαισθη-
σία μας. Ας επιδείξουμε ομοψυχία και ας δώσουμε
απλόχερα την αλληλεγγύη μας στους πληγέντες.
Χρειάζονται παρηγοριά. Όχι μόνο με λόγια. Έμπρα-
κτη παρηγοριά, ως ελάχιστη συνεισφορά στην επού-
λωση των πληγών του ασύλληπτου πόνου τους. Έζη-
σαν σοκ και δέος…
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Ομοψυχία και αλληλεγγύη αυτές τις δύσκολες ώρες
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Πύρινες αλήθειες από έναν πυραγό
«Μ

ε το φτωχό μυαλό ενός
πυραγού», τη στιγμή
που οι φωτιές μαίνον-
ται σε όλη τη χώρα και

οι εικόνες Αποκάλυψης συγκλονίζουν, ο
υποδιοικητής των Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών Σταγείρων - Ακάνθου στη Χαλκιδι-
κή, πυραγός Γιώργος Αναγνωστάκος,
προσπαθεί μέσω Facebook να βάλει φρέ-
νο στους «ειδικούς». Επιχειρεί να προ-
στατεύσει το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως
αναφέρει, «από τις στρατιές άσχετων και
ανίδεων, από ανθρώπους με κοντό μυαλό,
ιδεοληπτικούς και κομματόσκυλα». Ανα-
φέρεται στην κλιματική αλλαγή και στη
συνυπευθυνότητα, ζητά από τους παντο-
γνώστες, μετά τις επιδημιολογικές αναλύ-
σεις τους, να σωπάσουν όσον αφορά στις
πυρκαγιές και γίνεται viral με χιλιάδες
κοινοποιήσεις και likes. Θέτει, λοιπόν, ο
ίδιος τον τίτλο στο άρθρο του:

«ΜΕ ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΜΟΥ ΤΟ ΜΥΑΛΟ»
Αφορμή για αυτό το άρθρο μου είναι η

αγάπη και η ανάγκη μου να προστατεύσω
το Πυροσβεστικό Σώμα από τις στρατιές
άσχετων, ανίδεων (ερευνητών) του Διαδι-
κτύου, από ανθρώπους με κοντό μυαλό,
ιδεοληπτικούς και κομματόσκυλα που δεν
έχουν τη γνώση να δουν το φαινόμενο της
πυρκαγιάς πέρα από φυσικό αλλά και ως
παγκόσμιο φαινόμενο. Είτε δεν έχουν τις
βασικές γνώσεις, είναι ο ένας λόγος, είτε
οι μικροπολιτικοί τους σκοποί και συμφέ-
ροντα τους κάνουν να χειραγωγούν την
κοινή γνώμη.

Η κλιματική κρίση πλέον είναι πιο ορατή
από ποτέ.

Τη στιγμή που μιλάμε καίγονται η Ανα-
τολική Μεσόγειος, η μισή Νότια Αμερική,
μικρότερα τμήματα σε ΗΠΑ, Καναδά, Ανα-
τολική Κίνα, Ινδονησία, Ρωσία, Κεντρική
και Νότια Αφρική, ο αραβικός κόλπος,
πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της
Ρουμανίας και της Ιταλίας, που έχουν πα-
ραδοθεί στις φλόγες. Μέχρι στιγμής στην
Ιταλία έχουν καεί πάνω από 53.000 εκτά-
ρια δάσους, στη Ρωσία 1,3 εκατομμύρια
εκταρίων κάηκαν και χιλιάδες κόσμου
απομακρύνθηκαν. Επίσης, εκατομμύρια
στρέμματα σε ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ!

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ;
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ;
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ;
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΛΗΨΗ;
ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;
ΤΑ ΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ, ΗΛΙΘΙΕ!

Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί η λέξη
ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ είναι μια λέξη
άγνωστη σε αυτήν τη χώρα! Λοιπόν, ζού-
με σε μια χώρα όπου ΕΠΙΣΗΜΑ δεν
έχουμε δασικές πόλεις. ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ
όμως έχουμε. Το πρόβλημα είναι ΔΑΣΙ-
ΚΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ-
ΚΟ κυρίως. Οικισμοί και πόλεις μέσα σε
κωνοφόρα, με τα κλαδιά να αγγίζουν τα
μπαλκόνια. Πήγαμε και εγκατασταθήκα-
με άναρχα με ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ μέσα σε
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, όπου μέσα στο
διαρκώς μεταβαλλόμενο μεσογειακό πε-
ριβάλλον τα δάση αυτά μοιραία ανανεώ-
νονται - αναφλέγονται ανά 50 χρόνια και
λιγότερο. Η κλιματική αλλαγή και η στα-
διακή μετατροπή του μεσογειακού κλί-
ματος σε τροπικό είναι εμφανέστερη και
παρούσα από ποτέ!

Είμαστε μια χώρα με προϊστορία 200
χρόνων ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, όπου
για να αφαιρεθούν αυτές οι περιουσίες
πλέον που φτιάχτηκαν μέσα σε ΔΑΣΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ θα χρειαστούν χιλιάδες
στρεμμάτων απαλλοτριώσεων και 1 εκα-
τομμυρίου αστέγων, ΠΡΑΓΜΑ ΠΑΡΑΛΟ-
ΓΟ και αδύνατο! Φτιάξαμε σπίτια μέσα
στην μπαρουταποθήκη των κωνοφόρων

δέντρων και βρισκόμαστε στο έλεος των
πυρομανών εμπρηστών, ασυνείδητων
πολιτών που ψήνουν, κάνουν θερμές ερ-
γασίες, αποψιλώνουν εκτάσεις χωρίς
αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης,
δημιουργώντας εκρηκτικούς σωρούς
καύσιμης ύλης, αφήνοντας τα οικόπεδά
τους τα ίδια απεριποίητα, αφήνοντας το
πεύκο να ακουμπάει τη στέγη τους, αφή-
νοντας τους εαυτούς τους ανεκπαίδευ-
τους και χωρίς ούτε τα στοιχειώδη μέτρα
πυροπροστασίας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΠΙ-
ΤΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
Μιλάτε για καθαρισμό δασών, ξέρετε
γιατί κονδύλια κάθε χρόνο μιλάμε;

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ λοιπόν, κύριες
και κύριοι, γιατί αν θες εξοχικό μέσα στο
δάσος, θα πρέπει να αποδεχτείς και τους
κινδύνους.

Μπήκαμε μέσα στα δάση έχοντας το
θράσος και την αλαζονεία να θέλουμε,
όταν αυτά βλάπτονται, εμείς να μην έχου-
με καμία απολύτως συνέπεια!

Ναι, το Σώμα έχει ελλείψεις, ναι το Σώ-
μα έχει γηρασμένο και ελλιπή εξοπλι-
σμό, ναι είμαστε αδικημένοι και κακο-
πληρωμένοι, είμαστε και ρομαντικοί
όμως πολύ κάποιοι να αγαπάμε αυτό τον

τόπο και να λέμε αλήθειες που ενοχλούν
ώστε να κόβουμε την όρεξη των ιντερνε-
τικών πανεπιστημόνων να σπιλώνουν τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες του Πυρο-
σβεστικού Σώματος με τα λιβελλογρα-
φήματά τους.

ΔΕΝ ΣΒΗΣΑΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ, ΛΕΕΙ, ΜΕ
ΔΥΟ ΜΠΟΦΟΡ… Πάμε και σε αυτό: Γνω-
ρίζετε μήπως ή έχετε ακούσει κάπου για
το ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ που δημιουρ-
γείται από την ίδια την πυρκαγιά και πόσο
αυξάνονται τα Μποφόρ και οι στροβιλι-
σμοί του αέρα; ΜΠΑ!

Όποιος θεωρεί εύκολη την κατάσβεση
να αφήσει τον κλιματισμό και τα μπάνια,
να έρθει μαζί μας και ίσως αλλάξει γνώ-
μη.

Και κάτι ακόμη: ΜΑΝΤΕΨΤΕ, ΣΑΣ ΕΧΩ
ΝΕΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗ-
ΤΑΣ Η ΦΥΣΗ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΤΑ
ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ-
ΝΟΝΕΣ ΤΗΣ.

Για αυτό με πολύ ευγενικό τρόπο και
ύστερα από άπειρες ώρες επιφυλακών
και κούρασης σας λέω απλώς δείτε την
αλήθεια, ανοίξτε τα μυαλά σας και ΡΑΨ-
ΤΕ ΤΟ λιγάκι.

Μας κουράσατε να έχετε άποψη για
όλα, μετά την επιδημιολογία τώρα γίνατε
και αναλυτές πυρκαγιών. ΑΥΤΑ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΑΣΧΕΤΟ ΠΥΡΑΓΟ!

Ιερισσός 05-08-2021
Αναγνωστάκος Ι. Γεώργιος Νικόλαος

Υποδιοικητής ΠΥ Σταγείρων -
Ακάνθου». 

‘‘
‘‘

«Μας κουράσατε να έχετε άποψη για
όλα _Mετά την επιδημιολογία, τώρα
γίνατε και αναλυτές πυρκαγιών»

Ο υποδιοικητής των
Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Σταγείρων -
Ακάνθου στη Χαλκιδική

Γιώργος Αναγνωστάκος
μέσω Facebook απαντά

στους παντογνώστες
«αναλυτές» και γίνεται

viral με χιλιάδες
κοινοποιήσεις και likes



Μ
ε τέλεια καταιγίδα μοιάζει η
κατάσταση που καλείται να
διαχειριστεί η κυβέρνηση, με
το Μέγαρο Μαξίμου να έχει

μεταβληθεί σε ένα απέραντο war room και
τον πρωθυπουργό να μετακινείται μεταξύ
Μαξίμου, Συντονιστικού Πυροσβεστικής
στο Χαλάνδρι και Συντονιστικού της Πολιτι-
κής Προστασίας στο Κτίριο Φάρος επί της
λεωφόρου Κηφισίας.

Ο συναγερμός είναι καθολικός, όλος ο
σχεδιασμός έχει ανατραπεί, ενώ ακόμη και
κυβερνητικά στελέχη που απουσίαζαν σε
ολιγοήμερη άδεια έχουν επιστρέψει στη
βάση τους και παραμένουν επί ποδός πο-
λέμου κάθε μέρα. Εκτός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη αλλά και των Νίκου Χαρδαλιά και
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ήταν από την
πρώτη στιγμή στα πολλαπλά πύρινα μέτω-
πα, στις καθημερινές συσκέψεις αλλά και
στις «βάρδιες» ασφαλείας μετέχουν ο γενι-
κός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρη-
γόρης Δημητριάδης, ο υπουργός Επικρα-
τείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουρ-
γός Επικρατείας Θεόδωρος Λιβάνιος, ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης
Σκέρτσος, η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, ο διευθυντής του
γραφείου Τύπου Δημήτρης Τσιόδρας, οι
αναπληρωτές διευθυντές Γιώργος Ευθυμί-
ου, Χρήστος Ζωγράφος και Αργύρης Παπα-
στάθης αλλά και υπουργοί όπως ο Κώστας
Σκρέκας, ο Κώστας Καραμανλής, ο Μάκης
Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας. 

Δραματικές ώρες
Κατά τις πληροφορίες της «Political»,

στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρωθυ-
πουργός στο Συντονιστικό της Πολιτικής
Προστασίας αργά το βράδυ της Πέμπτης
αναπτύχθηκαν τα πιο ακραία σενάρια και
επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι. Αυτό που πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο είναι ότι, ακόμη
και αν ελεγχθούν με κάποιον τρόπο τα πολ-
λαπλά πύρινα μέτωπα ανά τη χώρα, η εγρή-
γορση δεν λήγει έως τον Δεκαπενταύγου-
στο λόγω του καύσωνα, της ξηρασίας και
του αέρα, που δημιουργούν εντελώς μονα-
δικές συνθήκες πυρόσβεσης.

Στη σύσκεψη το βράδυ της Πέμπτης, πέ-
ραν των δυσοίωνων προβλέψεων για την
εξέλιξη των πύρινων μετώπων, επισημάν-
θηκαν και οι κίνδυνοι για την ηλεκτροδότη-
ση στην Αττική. Εξ ου και από το μεσημέρι
της Παρασκευής τέθηκε σε εφαρμογή ένα
σχέδιο εκτάκτου ανάγκης με κυλιόμενες
διακοπές ρεύματος, προκειμένου να ισο-

σκελιστεί η ανισορροπία παραγωγής και
κατανάλωσης ρεύματος και να αποφευχθεί
το σενάριο ενός γενικευμένου blackout.
Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι για
το σενάριο να κινδυνεύσει το ΚΥΤ Αγίου
Στεφάνου, κάτι που μέχρι στιγμής έχει απο-
φευχθεί. Έως τις πρώτες πρωινές ώρες της
Παρασκευής κυβερνητικά στελέχη όπως ο
Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Γιώργος Γε-
ραπετρίτης ήταν στο Συντονιστικό της Πολι-
τικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατόπτευαν την κα-
τάσταση στα πύρινα μέτωπα, ενώ Κώστας
Σκρέκας και Κώστας Καραμανλής ασχο-
λούνταν με το δίκτυο και τις κρίσιμες υπο-
δομές της χώρας. 

Πάρα πολλά μέτωπα
Η διαχείριση της κατάστασης, στο μετα-

ξύ, θυμίζει εξίσωση με πολλαπλούς αγνώ-
στους. Στο κυβερνητικό επιτελείο παρακο-
λουθούν την εξέλιξη μιας κατάστασης με
πολλαπλά μέτωπα, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και μια πρόβλεψη αυτό να συνε-
χιστεί για αρκετές μέρες ακόμη.

Η πολυδιάσπαση των μετώπων καθιστά
πρακτικά αδύνατη τη διάχυση του συνόλου
της δύναμης πυρόσβεσης σε ένα μέτωπο ή
τη μετακίνηση δυνάμεων από άλλες περιο-
χές λόγω της αυξημένης επιφυλακής. Η
ξηρασία και το μικροκλίμα της φωτιάς δη-
μιουργούν ακραίες συνθήκες, με αποτέλε-
σμα ακόμη και ανώτεροι επιτελείς της Πυ-
ροσβεστικής να λένε σχεδόν με… απελπι-
σία ότι οι πύρινες γλώσσες καταπίνουν
ακόμη και δέντρα που είχαν βραχεί, μιας
και είναι εντελώς ξερά. Είναι χαρακτηριστι-
κό, δε, αυτό που έλεγε αρμόδιο κυβερνητι-
κό στέλεχος, ότι η φωτιά το βράδυ της Πέμ-
πτης πέρασε την Εθνική Οδό Αθηνών - Λα-
μίας μέσα σε δύο λεπτά.

Η πιο δύσκολη πτυχή αυτής της εξίσω-
σης, όμως, είναι η συνειδητοποίηση που
κάνουν κυβερνητικά στελέχη ότι τα όρια
της πυρόσβεσης είναι πεπερασμένα. Εξ ου
και ο κ. Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του
δήλωση το βράδυ της Πέμπτης οριοθέτησε
ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και
μετά τις περιουσίες και το περιβάλλον, ανα-
γνωρίζοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες εί-
ναι πρακτικά αδύνατον να γίνουν όλα ταυ-
τόχρονα.

Το Μαξίμου
μπροστά στην
τέλεια καταιγίδα

Η διαχείριση της κατάστασης
θυμίζει εξίσωση με
πολλαπλούς αγνώστους
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g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

ΕΛΛΑΔΑ
ΦΛΕΓΕΤΑΙΗ



Σ
τις πληγείσες περιοχές από τις με-
γάλες πυρκαγιές της Αττικής βρέ-
θηκε χθες ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσί-

πρας. Από το πληγωμένο Κρυονέρι ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εξέφρασε τη συμπα-
ράστασή του σε εθελοντές, πυροσβέστες και
απλούς πολίτες που έχασαν σπίτια και επι-
χειρήσεις από την πύρινη λαίλαπα.

Ταυτόχρονα, μετέφερε την έκκληση των
κατοίκων του Κρυονερίου να ενισχυθεί η
επιχείρηση κατάσβεσης με πτητικά μέσα,
καθώς μέχρι στιγμής τέτοια δεν επιχειρούν
στην περιοχή. «Επισκέφτηκα το Κρυονέρι σε
μια δύσκολη στιγμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
σε εθελοντές και πυροσβέστες που δίνουν
τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Ολόψυχα κου-
ράγιο στους πολίτες που δοκιμάζονται. Με-
ταφέρω την έκκλησή τους για πτητικά μέσα
που δυστυχώς ακόμη δεν επιχειρούν στην
περιοχή», ανέφερε σε ανάρτησή του στα
κοινωνικά δίκτυα.

Εξαιρετικά σοβαρή κρίνει την κατάσταση
που προκάλεσαν οι μεγάλες πυρκαγιές σε
Αττική, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία και άλλες πε-

ριοχές ανά την επικράτεια το γραφείο τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. «Η κατάσταση δυστυχώς
είναι εξαιρετικά σοβαρή, σε αντίθεση με το
επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη», επιση-
μαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. «Από τους
χλευασμούς για τις έγκαιρες προειδοποι-
ήσεις ειδικών και του κ. Τσίπρα τής περα-
σμένης εβδομάδας και τα συγχαρητήρια
υπουργών μεταξύ τους για την “υποδειγμα-
τική” κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Βαρυμ-
πόμπη, μια αναζωπύρωση, λίγες ώρες μετά,
κατακαίει εκτός ελέγχου το λεκανοπέδιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κρίνει ότι «τώρα πράγματι
δεν είναι η ώρα απόδοσης ευθυνών. Αυτήν
τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να σωθούν
ανθρώπινες ζωές αλλά και τα σπίτια, οι περι-

ουσίες των πολιτών και τα δάση μας. Και αυ-
τό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει με διαγγέλ-
ματα επικοινωνιακής διαχείρισης της κατα-
στροφής», ενώ συνιστά στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη «περισσότερα έργα και
λιγότερα λόγια τούτες τις κρίσιμες ώρες».

Ο Αλ. Τσίπρας επισκέφτηκε 
το Κρυονέρι και εξέφρασε 
τη συμπαράστασή του 
σε εθελοντές, πυροσβέστες 
και απλούς πολίτες 
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Στο πλευρό 
των πληγέντων 
η Εκκλησία
Με αφορμή τις
καταστροφικές
πυρκαγιές που
ενέσκηψαν στην πατρίδα
μας και την άμεση ανάγκη
εξεύρεσης χώρων που θα
στεγάσουν προσωρινά
τους πυρόπληκτους, η
Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος
απέστειλε χθες το πρωί
επείγον εγκύκλιο
σημείωμα προς την
Αρχιεπισκοπή και τις
μητροπόλεις της
Εκκλησίας μας, ζητώντας
να υπάρξει άμεση
επικοινωνία με την κάθε
περιφέρεια, στην οποία
βρίσκεται κάθε
μητρόπολη, προκειμένου
να ενημερώσει για τον
αριθμό των κλινών, τις
οποίες μπορεί να
διαθέσει για την
προσωρινή φιλοξενία των
πυρόπληκτων σε
εκκλησιαστικούς χώρους
και ιδρύματα
(κατασκηνώσεις,
οικοτροφεία, Ιερές Μονές
κ.λπ.).
Σύμφωνα με το
ανακοινωθέν που
εκδόθηκε από την Ιερά
Σύνοδο, ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος, ο οποίος από
την πρώτη στιγμή
επικοινώνησε με τους
κατά τόπους
μητροπολίτες οι επαρχίες
των οποίων επλήγησαν
από τις καταστροφικές
πυρκαγιές και εξέφρασε
τη συμπαράσταση της
Ιεράς Συνόδου προς τους
πληγέντες, έθεσε άμεσα
τον Φιλανθρωπικό
Οργανισμό της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«Αποστολή» (τηλ. 2130-
184400) στη διάθεση κάθε
αρμόδιου παράγοντα για
την άμεση παροχή κάθε
βοηθείας (ένδυση,
διατροφή κ.λπ.) προς τους
πυρόπληκτους.

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός

Έργα, όχι διαγγέλματα 

Στη Βαρυμπόμπη η Φώφη Γεννηματά
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά επισκέφτηκε τις πληγείσες
από τις πυρκαγιές περιοχές στη Βαρυμπόμπη. Ενημερώθηκε από τον δήμαρχο
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και συνεχάρη τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για την
προσφορά τους. «Ελπίζουμε ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξει αυτοκριτική για τα
εγκληματικά λάθη και τις παραλείψεις της κυβέρνησης», τόνισε η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ., συνομιλώντας με απλούς πολίτες. «Ασφαλώς είναι ώρα μάχης και εμείς
συμπαραστεκόμαστε στους πολίτες που δοκιμάζονται και στηρίζουμε τους
ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή», επισήμανε η Φώφη Γεννηματά.
Ωστόσο, στο μήνυμά της τονίζει αιχμηρά πως «θα έρθει η ώρα των ευθυνών» και
κατέληξε: «Ήδη κάτω από το βάρος των δυσμενών εξελίξεων και της παταγώδους
αποτυχίας του κυβερνητικού συστήματος Πολιτικής Προστασίας ο κ. πρωθυπουργός
προσγειώθηκε στη σκληρή πραγματικότητα και σταμάτησε να αλληλοσυγχαίρεται με
τα στελέχη του».

ΕΛΛΑΔΑ
ΦΛΕΓΕΤΑΙΗ
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Μ
ε ό,τι μέσο διαθέτουν, πέφτουν
στη μάχη με τις φλόγες οι
Ένοπλες Δυνάμεις, με τα επί-
γεια τμήματα του Στρατού Ξη-

ράς και τα εναέρια μέσα της Πολεμικής
Αεροπορίας να σηκώνουν το βάρος της
ανάσχεσης των πύρινων μετώπων σε όλη
τη χώρα, ενώ και το Πολεμικό Ναυτικό με
πεζοπόρα τμήματα αλλά και Μονάδες Επι-
φανείας, κανονιοφόρους και αρματαγωγά
συνδράμει τις προσπάθειες εκκένωσης
πυρόπληκτων περιοχών.

Ταυτόχρονα, μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη και ελικόπτερα όλων των Κλάδων σα-
ρώνουν από αέρος την Επικράτεια, επιτη-
ρώντας για νέες εστίες φωτιάς, ενώ ομά-
δες με ειδικό πυροσβεστικό εξοπλισμό
βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε όλα τα
στρατόπεδα της χώρας.

Στον «πόλεμο» με τα πύρινα μέτωπα
μπαίνουν και τα πυροσβεστικά άρματα μά-
χης του Στρατού. Τρία τεθωρακισμένα με
πυροσβεστικό πυργίσκο έχουν τεθεί σε
ετοιμότητα άμεσης διάθεσης και από το
μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται στο
Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων
στον Αυλώνα. Τα πυροσβεστικά άρματα,
που αποτελούν ελληνική πατέντα, με την

ανάπτυξη και την κατασκευή τους να γίνε-
ται στο 304 ΠΕΒ στο Βελεστίνο από μηχα-
νικούς και προσωπικό του εργοστασίου,
διαθέτουν δεξαμενή 12,5 τόνων νερού και
εμβέλεια ρίψης με το «πυροβόλο» τους
μέχρι και 35 μέτρα. Ειδικεύονται, μάλιστα,
σε δύσκολες αποστολές, σε περιοχές που
είναι δύσβατες και όπου δεν μπορούν να
προσεγγίσουν τα οχήματα της Πυροσβε-
στικής, καθώς η βάση τους είναι το σκάφος
του άρματος μάχης Leopard-1A5, που
τους επιτρέπει να κινούνται σε εδάφη με
μεγάλες κλίσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης, όταν η Αττική
ζούσε τον πύρινο όλεθρο, οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις ανέλαβαν δράση στα πιο κρίσιμα
πόστα, συνδράμοντας το έργο της Πυρο-
σβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.
Ένδεκα μηχανήματα του Μηχανικού, εκ
των οποίων και τέσσερα ερπυστριοφόρα,
ρίχτηκαν στη μάχη της φωτιάς στην περιο-
χή του Αγίου Στεφάνου, ώστε να δημιουρ-

γήσουν αντιπυρικές ζώνες για να ανακό-
ψουν την πορεία του μετώπου. Παράλληλα,
ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων αναπτύχ-
θηκαν στη Σκάλα Ωρωπού και στο Πόρτο
Γερμενό, ενώ 160 άτομα με οκτώ οχήματα
μετέβησαν στις Αφίδνες για να αντιμετω-
πίσουν τον πύρινο εφιάλτη. Την ίδια στιγ-
μή, 15 εποχούμενα περίπολα, μαζί με το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
ανέλαβαν αποστολές επιτήρησης σε πε-
ριοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς.

Αγωνιώδεις ήταν και οι προσπάθειες
απεγκλωβισμού μιας επταμελούς οικογέ-
νειας από την οικία της, που βρισκόταν
κοντά στην 651 Αποθήκη Βάσεως Υλικού
Πολέμου. Στις 5.30 τα ξημερώματα της Πα-
ρασκευής ζητήθηκε η συμβολή των Ενό-
πλων Δυνάμεων και στο σημείο έσπευσε
εκσκαφέας του Στρατού Ξηράς, ο οποίος
έσπασε την περίφραξη του στρατοπέδου,
ώστε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν
γρηγορότερα η οικογένεια, καθώς οι φλό-
γες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από
το σπίτι τους.

Την ίδια ώρα, οι τεχνικοί των Ενόπλων
Δυνάμεων υπερβάλλουν εαυτόν για να
κρατήσουν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα

και τα αεροπλάνα στον αέρα. Μόλις πέσει η
νύχτα και τα εναέρια μέσα επιστρέψουν
στις βάσεις τους, ξεκινά ένας μαραθώνιος
από τους τεχνικούς, ώστε με το πρώτο φως
της ημέρας να είναι και πάλι έτοιμα για
απογείωση. Οι επισκευές και οι συντηρή-
σεις γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ακό-
μη και υπό αντίξοες συνθήκες, ώστε οι
«από μηχανής θεοί» να μη λείψουν ούτε
λεπτό από τον «πόλεμο» με τη φωτιά.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μά-
λιστα, προχώρησε στην έκδοση ειδικής
αγγελίας προς όλα τα αεροσκάφη, πλην
των πυροσβεστικών, με την οποία απο-
κλείει τις πτήσεις σε περιοχές όπου διεξά-
γονται οι επιχειρήσεις των ιπτάμενων μέ-
σων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολι-
τικής Προστασίας.

Σηκώνουν το βάρος 
της ανάσχεσης 
των πυρκαγιών 
σε όλη τη χώρα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην πρώτη
γραμμή του πύρινου μετώπου

Ρεκόρ σε ώρες πτήσης από 
τα πυροσβεστικά αεροσκάφη
Περισσότερες από τις μισές ώρες πτήσης που αφορού-
σαν σε ολόκληρο τον Ιούλιο φέτος συμπλήρωσαν μόλις
τις πρώτες 5 μέρες του Αυγούστου τα πυροσβεστικά αε-
ροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (CL-415, CL-215
και PZL), συνδράμοντας στις προσπάθειες της κρατικής
μηχανής στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έχουν
εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο διάστημα.
Ειδικότερα, τον Ιούλιο φέτος τα πυροσβεστικά αεροσκά-
φη της Πολεμικής Αεροπορίας συμπλήρωσαν 802,9
ώρες πτήσης εκτελώντας 358 εξόδους (αφορούν σε απο-
στολές πυρόσβεσης και επιτήρησης). Το αντίστοιχο διά-
στημα του 2020 είχαν εκτελέσει 323 εξόδους συμπληρώ-
νοντας 796,7 ώρες πτήσης. Τις 5 πρώτες μέρες του Αυ-
γούστου έχουν συμπληρώσει ήδη 462,9 ώρες πτήσης,
εκτελώντας 179 αποστολές πυρόσβεσης και άλλες 65,3
ώρες εκτελώντας 33 αποστολές επιτήρησης, ενώ βρί-
σκονται σε εξέλιξη νέες αποστολές πυρόσβεσης και επι-
τήρησης από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

ΕΛΛΑΔΑ
ΦΛΕΓΕΤΑΙΗ



Σημαντικό
«Ο μη εμβολιασμός δεν συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που θα επισείει την
ποινή της απόλυσης στον δημόσιο τομέα», τονίζει η βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης της Ν.Δ. και πολύ γνωστή εργατολόγος Άννα Ευθυμίου, ενώ έθεσε
σειρά ερωτημάτων που εγείρονται εν όψει των νομοθετικών πρωτοβουλιών
του αρμόδιου υπουργείου.

Και απαγωγές
Μετά τις συμμορίες αλλο-
δαπών την τελευταία περίο-
δο έχουν εμπλακεί και οι
Ρομά στις αρπαγές Πακι-
στανών μεταναστών με
σκοπό να εισπράξουν λύτρα
από συγγενικά τους πρόσω-
πα για την απελευθέρωσή
τους. Οι απαγωγές αλλοδα-
πών ήρθαν ξανά στην επι-
καιρότητα μετά την εξιχνία-
ση από την Αστυνομία μιας
υπόθεσης με θύμα έναν Πα-
κιστανό, ο οποίος ζει και
εργάζεται στο Κορωπί.

Σύρραξη
Να συνεργαστεί με τον δικηγορικό κόσμο της χώρας κα-

λεί ο πρόεδρος των Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρης

Βερβεσός την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργί-

ου, με αφορμή την ένταση που έχει ξεσπάσει ανάμεσά

τους σχετικά με τη χορήγηση ανωνυμοποιημένων στατι-

στικών στοιχείων για τον χρόνο καθυστέρησης στην έκ-

δοση δικαστικών αποφάσεων. Μετά την άρνηση της κυ-

ρίας Γεωργίου να χορηγήσει τα στοιχεία στους δικηγό-

ρους, οι τελευταίοι «βγήκαν στα κεραμίδια». 

Τα λόγια
«Νέες πιστώσεις ύψους 33 δισ. ευρώ θα χορηγη-

θούν την επόμενη πενταετία από τις τράπεζες προς

τις επιχειρήσεις», εκτίμησε ο διευθύνων σύμβου-

λος του ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης. Ο

ίδιος τόνισε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διαμόρ-

φωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα

μας. Να δούμε στην πράξη τι θα γίνει…

Συζήτηση για τα μονοκλωνικά αντισώματα

Η
πληροφορία είναι έγκυρη και θέλει τον επικε-
φαλής λοιμωξιολόγο του υπουργείου Υγείας
Σωτήρη Τσιόδρα να έχει εδώ και καιρό εισηγη-

θεί την εισαγωγή των φαρμάκων μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων στη χώρα μας. Πρόκειται για τα ίδια φάρμα-
κα που χρησιμοποιούν αρκετές πλέον χώρες και τα
οποία υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης. Ο αρμόδιος

αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει απορρίψει κατη-
γορηματικά την εισήγηση Τσιόδρα, με την αιτιολογία
ότι απαιτείται να λάβουν τα εν λόγω φάρμακα κανονι-
κή ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας και όχι άδεια επεί-
γουσας χρήσης, όπως σήμερα. Αν τελικά παρθεί τέ-
τοια απόφαση στο μέλλον, ποιος τον κρατάει μετά τον
Σφακιανό και τις μαντινάδες του…
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Ο
Μεσούτ Γιλμάζ ήταν Τούρκος πολιτικός
που διετέλεσε αρχηγός κόμματος και
τρεις φορές πρωθυπουργός της Τουρ-

κίας. Ανήκε στο Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας.
Έγινε υπουργός Τουρισμού στην κυβέρνηση
Οζάλ. Από την εκλογή του Οζάλ στην προεδρία της
Δημοκρατίας αποτέλεσε τον αρχηγό της εσωκομ-
ματικής αντιπολίτευσης προς τον νέο πρωθυ-
πουργό Γιλντιρίμ Ακμπουλούτ. Το 1991 κατάφερε
να εκλεγεί από συνέδριο του κόμματος αρχηγός
και ως εκ τούτου πρωθυπουργός της χώρας, κα-
θώς το κόμμα του είχε την πλειοψηφία στη Βου-
λή. Παρέμεινε για λίγο πρωθυπουργός. Ξανάγινε
το 1996 και ξανά την περίοδο 1997-1999. Από το
1999 έως το 2002 ήταν αναπληρωτής πρωθυπουρ-
γός στην κυβέρνηση Ετζεβίτ.
Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει την απίστευτη πα-
ραδοχή του πρώην Τούρκου πρωθυπουργού. Ει-
δικότερα, οι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να εί-
χαν μελετήσει τις δηλώσεις του Γιλμάζ. «Οι τουρ-
κικές μυστικές υπηρεσίες είχαν συμμετοχή στις
καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα μεταξύ
του 1995 και του 1997, όταν πρωθυπουργός της
χώρας ήταν η Τανσού Τσιλέρ», δήλωνε εμμέσως
πλην σαφώς ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρ-
κίας Μεσούτ Γιλμάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύ-
ματα της εποχής.
Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα «Βir-
gun», ο Γιλμάζ κάνει λόγο για κονδύλια που δόθη-
καν τότε ώστε να προκληθεί αποσταθεροποίηση
με πραξικόπημα κατά του προέδρου Αλίγεφ του
Αζερμπαϊτζάν και πυρκαγιές σε ελληνικά δάση.
Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός της
Τουρκίας, αν και όλοι οι Τούρκοι πρωθυπουργοί
ενημέρωναν τον διάδοχό τους σχετικά με το πού
και πώς διατέθηκαν τα μυστικά κονδύλια του
κράτους, «μόνο η Τσιλέρ δεν μοιράστηκε τις πλη-
ροφορίες για τη διάθεση των μυστικών κονδυ-
λίων την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός».
Οι φήμες για συμμετοχή Τούρκων πρακτόρων σε
δολιοφθορές στην Ελλάδα την περίοδο διακυβέρ-
νησης της Τσιλέρ δεν είναι καινούργιες. Ο γνω-
στός Τούρκος δημοσιογράφος Εμίλ Τσολασάν
αναφέρει σε βιβλίο του ότι μυστικός πράκτορας
του είχε εκμυστηρευτεί ότι ο ίδιος είχε μεταβεί σε
«γειτονική χώρα» και είχε τοποθετήσει βόμβες σε
τουριστικά θέρετρα, ενώ την ίδια εποχή ξέσπασαν
στην Ελλάδα πολλές πυρκαγιές. Χωρίς σχόλια...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η Ιστορία 
διδάσκει

anetnews24@gmail.com 
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ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ Υφυπουργός Παιδείας

Α
ναλυτικές απαντήσεις για τον
τρόπο επανέναρξης της σχολι-
κής χρονιάς και για τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα που θα την πε-

ριβάλλουν δίνει μιλώντας στην «Ρ» η υφυ-
πουργός Παιδείας, αρμόδια για τη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, Ζέττα Μακρή. Εξη-
γεί ακόμα τι θα γίνει με όσους εκπαιδευτι-
κούς δεν εμβολιαστούν και δεν κάνουν τα
προβλεπόμενα τεστ μετά την έναρξη της
σχολικής χρονιάς, ενώ αναφέρει ότι σχε-
δόν το 80% των εκπαιδευτικών έχει εμβο-
λιαστεί. 

Βρισκόμαστε λίγο πριν από την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς. Πότε και με
ποιους όρους ξεκινά;
Προχωράμε στην έναρξη της σχολικής

χρονιάς με ασφάλεια, επιστρέφουμε στην
κανονικότητα της διά ζώσης λειτουργίας
των σχολικών δομών και δίνουμε σε μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς το νέο αναβαθμι-
σμένο σχολείο με το βλέμμα στραμμένο
στο αύριο. Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι
λειτουργοί του συνεχίζουν τη μαθησιακή
διαδικασία με γνώμονα το όφελος των μα-
θητών, παίρνοντας τη σκυτάλη από την
προηγούμενη, ομολογουμένως ιδιαίτερη
και δύσκολη χρονιά.

Οι ψηφιακές δεξιότητες ήταν η αναμφι-
σβήτητη κατάκτηση της σχολικής κοινότη-
τας και, μέσα από τις αντίξοες συνθήκες
της πανδημίας και των περιορισμών, οι εκ-
παιδευτικοί μας ισχυροποίησαν τα θεμέλια
της Παιδείας, υιοθετώντας, αξιοποιώντας
και μεταδίδοντας τη σπουδαιότητα της τε-
χνολογίας στην καθημερινή πρακτική, τη

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

«Σχεδόν το 80% 
των εκπαιδευτικών

έχει εμβολιαστεί»
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βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Η
χρήση των ψηφιακών μέσων οδήγησε, με
μεγάλο διασκελισμό, στην ψηφιακή διά-
σταση της διδακτικής πράξης. Τα μαθή-
ματα διδάχθηκαν, η ύλη καλύφθηκε, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα, μαθητές και εκ-
παιδευτικοί αξιοποίησαν τα ψηφιακά μέ-
σα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε
όλες τις βαθμίδες.  Είναι προτεραιότητά
μας μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρε-
θούν στο φυσικό τους περιβάλλον, τις
σχολικές τάξεις, κανονικά και με ασφά-
λεια. 

Ποιο είναι το ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης των εκπαιδευτικών αυτή τη
στιγμή και πού εκτιμάτε ότι θα είμαστε
με την έναρξη του νέου σχολικού
έτους;
Το εμβόλιο είναι το πιο ισχυρό όπλο μας

και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς
τους εκπαιδευτικούς μας που στηρίζουν
με τον εμβολιασμό τους την ασφαλή επι-
στροφή στην κανονικότητα της εκπαίδευ-
σης. Η ανταπόκριση από την εκπαιδευτική
κοινότητα είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει
εμβολιαστεί ποσοστό που προσεγγίζει το
80% και η Πολιτεία προτρέπει όσους δεν
έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν. 

Πιστεύω ότι η συνέχεια της εμβολιαστι-
κής κίνησης, ενόψει του ανοίγματος των
σχολείων, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο
το ποσοστό, οδηγώντας στην πλήρη εμβο-
λιαστική κάλυψη του συνόλου των εκπαι-
δευτικών.  Στο σημείο αυτό, θα μου επι-
τρέψετε να αναφερθώ και στα στοιχεία
που διαθέτουμε ως προς τον εμβολιασμό
των μαθητών. Σε ό,τι αφορά τους εφή-
βους, που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα
15-17 ετών, σε σύνολο 300.000 έχουν
προγραμματιστεί, μέχρι στιγμής, 30.000
ραντεβού για εμβολιασμό. Στις 30 Ιουλίου
άνοιξε και η πλατφόρμα των ραντεβού για
εμβολιασμό των παιδιών 12-15 ετών, σύμ-
φωνα πάντα με τις σχετικές συστάσεις της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Έχετε προαναγγείλει ότι οι εκπαιδευτι-
κοί θα πρέπει είτε να είναι εμβολια-
σμένοι είτε να κάνουν τακτικά εργα-
στηριακά τεστ, προκειμένου να μπαί-
νουν στις τάξεις. Εντέλει, το κόστος των
τεστ θα επιβαρύνει τους ανεμβολία-
στους εκπαιδευτικούς; Και τι τεστ θα
πρέπει να κάνουν;
Το προληπτικό μέτρο της διενέργειας

εργαστηριακών τεστ για κάθε ανεμβολία-
στο εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση και υποχρέωση για την προσέ-
λευση στο σχολείο και μας βοηθά να εξα-
σφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία
της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινό-
τητας και των οικογενειών τους. Οι εκπαι-

δευτικοί, προκειμένου να μπαίνουν σε
σχολική αίθουσα, θα πρέπει να είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι, να έχουν υποβληθεί
σε εργαστηριακό τεστ ή να έχουν πιστο-
ποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμή-
νου.  Η στάση μας θα κάνει τη διαφορά, η
λογική και η ευσυνειδησία μαζί με τα εν-
δεδειγμένα επιστημονικά μέσα θα οδηγή-
σουν στο ασφαλές άνοιγμα όλων των βαθ-
μίδων εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο. Εν-
δεικτικά της σοβαρότητας της κατάστα-
σης στο σχολικό περιβάλλον είναι όσα εί-
πε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιο-
λογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, η
οποία περιγράφοντας το άμεσο μέλλον
τόνισε: «Σε ένα περιβάλλον ανεμβολία-
στων παιδιών και ανεμβολίαστων εκπαι-
δευτικών θα έχουμε έναν εκρηκτικό συν-
δυασμό που θα μπορούσε να προκαλέσει
πολλές συρροές».

Για αυτό εμβολιαζόμαστε, προστα-
τεύουμε και προστατευόμαστε!

Ποιος θα ελέγχει, κυρία υπουργέ, ότι ο
εκπαιδευτικός θα προσκομίζει το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστο-
ποιητικό του αρνητικού τεστ; Και σκέ-

φτεστε το ενδεχόμενο της άνευ αποδο-
χών άδειας για εκπαιδευτικούς που
δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως θα γίνε-
ται με τους υγειονομικούς;
Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι μαθη-

τές 12 ετών και άνω θα είναι υποχρεωμέ-
νοι να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους
σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώ-
ρας πιστοποιητικό εμβολιασμού, αρνητι-
κό εργαστηριακό τεστ ή πιστοποιητικό νό-
σησης του τελευταίου εξαμήνου. Θα απαι-
τούνται δύο εργαστηριακά τεστ την εβδο-
μάδα για τους εκπαιδευτικούς και δύο
αυτοδιαγνωστικά τεστ για τους μαθητές
την εβδομάδα. Την ευθύνη για τον έλεγχο
των εγγράφων των εκπαιδευτικών θα
έχουν οι διευθυντές των σχολικών μονά-
δων. Τέλος, ο πρωθυπουργός από το βήμα
της Βουλής έχει ανακοινώσει ότι οι εκπαι-
δευτικοί δεν θα ενταχθούν στον υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό ενόψει της νέας σχολι-
κής χρονιάς. 

Θα αλλάξει το πρωτόκολλο για τις προ-
ϋποθέσεις υπό τις οποίες θα κλείνει
ένα τμήμα ή και ένα σχολείο από το
φθινόπωρο, με δεδομένους τους εμβο-
λιασμούς;

Η υπουργός κυρία Κεραμέως ανακοί-
νωσε πριν από λίγες ημέρες ότι θα υπάρ-
ξουν αλλαγές στα πρωτόκολλα λειτουρ-
γίας των σχολείων τη νέα χρονιά μετά από
συζήτηση με την Επιτροπή Λοιμωξιολό-
γων, καθώς οι εμβολιασμοί έχουν δημι-
ουργήσει καινούργια δεδομένα. Απόλυτη
προτεραιότητά μας είναι η διά ζώσης λει-
τουργία των σχολείων και με την επιτροπή
θα συζητήσουμε και θα εξασφαλίσουμε
τους όρους που θα τη διασφαλίσουν. Η
ενημέρωση των πρωτοκόλλων αναμένε-
ται χρονικά κοντά στην έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς, ώστε να επικαιροποιηθούν
με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δε-
δομένα.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρό-
νια πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες διο-
ρισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Θα
καλύψουν αυτοί οι διορισμοί τα κενά
που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα
χρόνια είτε παγίως είτε λόγω αποχω-
ρήσεων;
Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώσαμε

11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτι-
κών στη γενική εκπαίδευση, οι οποίοι θα
γίνουν όλοι τώρα το καλοκαίρι. Οι πρώτοι
διορισμοί μετά από 12 χρόνια και υπερδι-
πλάσιοι από τους 5.250 για τους οποίους
είχαμε δεσμευθεί για φέτος. Και στις 2
Αυγούστου αναρτήθηκαν οι πίνακες για
τους πρώτους διοριζόμενους. 

Πέρσι, πραγματοποιήσαμε 4.500 μόνι-
μους διορισμούς στην ειδική αγωγή,
όπου οι σταθεροί δεσμοί μεταξύ μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκ-
παιδευτικών διαδραματίζουν εξαιρετικά
σημαντικό ρόλο. Μόνιμοι διορισμοί μέσω
ΑΣΕΠ στην ειδική αγωγή δεν είχαν πραγ-
ματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν. 

Με σεβασμό απέναντι στους εκπαιδευ-
τικούς μας, στους μαθητές μας, στο νέο
αναβαθμισμένο σχολείο που αξίζουν τα
παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας, και
σε άριστη συνεργασία με το υπουργείο
Εσωτερικών και το υπουργείο Οικονομι-
κών, προχωρούμε στην κάλυψη βασικών
αναγκών των σχολείων μας σε ανθρώπινο
δυναμικό, που ως σήμερα καλύπτονταν
από αναπληρωτές.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που το
υπουργείο γνωρίζει από τον Απρίλιο τα
κενά που θα προκύψουν στην επόμενη
σχολική χρονιά λόγω συνταξιοδοτήσεων. 

Με τον τρόπο αυτό, θα πετύχουμε τον
στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τον
έγκαιρο προγραμματισμό των προσλήψε-
ων των αναπληρωτών για την κάλυψη των
κενών και την ομαλή λειτουργία των σχο-
λείων από την πρώτη ημέρα έναρξης της
σχολικής χρονιάς.

« Προχωράμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 
με ασφάλεια, επιστρέφουμε στην κανονικότητα της 
διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών δομών και δίνουμε
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς το νέο αναβαθμισμένο
σχολείο με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο
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Ε
ίναι απόγονος ενός ήρωα του 1821,
είναι από τους πολιτικούς που δεν
χρυσώνουν το χάπι στους πολίτες
και ασχολείται συστηματικά με το

θέατρο. Ο λόγος για τον βουλευτή Αχαΐας Ιά-
σονα Φωτήλα, που σε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη μας μιλάει για τις ένδοξες οικογε-
νειακές του ρίζες, τα φοιτητικά του χρόνια και
το νέο θεατρικό έργο που ετοιμάζεται να ανε-
βάσει. 

Είστε ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε συ-
νεχή επαφή με τους πολίτες. Ποιο είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
αυτήν τη στιγμή η Αχαΐα; Τι σας λένε οι πο-
λίτες στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες σας;
Η Αχαΐα είναι μια περιοχή με τεράστιες δυ-

νατότητες ανάπτυξης, αναμφισβήτητα. Όμως
η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς
παρατηρείται σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Βασικό θέμα στις συναντήσεις μου
είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κρατήσουμε
τους νέους στον τόπο τους, προσφέροντας
ταυτόχρονα ποιότητα ζωής και οικονομική
ανεξαρτησία, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώ-
σεις της ανεργίας. 

Και πώς θα το πετύχετε αυτό; 
Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να δώ-

σουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε τομείς όπως εί-
ναι οι υποδομές με τον νέο αυτοκινητόδρομο
και το τρένο, ο τουρισμός σε όλες του τις μορ-
φές, ιατρικός, θρησκευτικός, αθλητικός. Πε-
ραιτέρω, οι επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας, το
πανεπιστήμιο, ακόμα και το καρναβάλι μπο-
ρούν να δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή
διαδικασία. Ήδη η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχει προχωρήσει στη μείωση της
φορολογίας και στην απλοποίηση της αδει-
οδότησης των επιχειρήσεων, ενώ το Ταμείο
Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το νέο ΕΣΠΑ
αποτελούν βασικά εργαλεία για να βάλουμε
την Αχαΐα σε αναπτυξιακή τροχιά. Πρέπει να
τα εκμεταλλευτούμε σωστά και γρήγορα. Οι
πολίτες και ειδικά η νέα γενιά πρέπει να
μπουν με όρεξη στην παραγωγή και αυτό θα
είναι και η πρώτη μου προτεραιότητα.

Ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα που
έχετε θέσει για την Πάτρα;
Η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής βρί-

σκεται σε άμεση εξάρτηση από το δίκτυο υπο-
δομών της. Με αυτό ως βασική πεποίθηση, το
ξεκίνημα των έργων της Πατρών - Πύργου κα-
θώς επίσης και η ολοκλήρωση του τρένου μέ-
χρι το λιμάνι αποτελούν κεντρικούς στόχους
στην πολιτική μου στάση. 

Φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. Έχω ακούσει ότι
είστε απόγονος ενός ήρωα του 1821. Ισχύει
αυτό;
Με κεντρικό πρόσωπο τον Ασημάκη Φωτή-

λα, η οικογένεια Φωτήλα διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στην κήρυξη της Επανάστασης
του 1821. Ο ίδιος ο Ασημάκης Φωτήλας, προ-
πάππους μου, υποστήριξε σθεναρά το ξέσπα-
σμα της εξέγερσης από την πρώτη κιόλας
στιγμή, τονίζοντας στην Αγία Λαύρα τον Μάρ-
τιο του 1821 τους κινδύνους που εγκυμονούσε
η οποιαδήποτε περαιτέρω αναβολή του εθνο-
απελευθερωτικού αγώνα. 

Περιγράψτε μας πώς το έκανε αυτό.
Πήρε ενεργά μέρος ήδη από την πρώτη σο-

βαρή πολεμική επιχείρηση στα Καλάβρυτα,
ως ένας από τους πρώτους οπλαρχηγούς.
Συγκεκριμένα ο Ασημάκης Φωτήλας, πρόκρι-
τος των Καλαβρύτων με καταγωγή από την
Ήπειρο, γεννήθηκε το 1761. Τον Ιανουάριο του
1821 έλαβε μέρος στη Μυστική Συνέλευση της
Βοστίτσας, ενώ τον Μάρτιο του 1821 συμμετεί-
χε ενεργά στην κήρυξη της Επανάστασης στα
Καλάβρυτα και στη συνέχεια ανέπτυξε ση-
μαντική στρατιωτική δράση. Τον Νοέμβριο
του ίδιου έτους συμμετείχε στη Συνέλευση
του Άργους, υπέγραψε τον Οργανισμό της Πε-
λοποννησιακής Γερουσίας και διατέλεσε αντι-
πρόεδρος αυτής από τον Ιανουάριο του 1822
έως την οριστική της κατάργηση τον Μάρτιο
του 1823, με κύρια καθήκοντα των εξοπλισμό
σε στρατιωτικό υλικό των Ελλήνων.

Ο Ασημάκης τιμήθηκε ποτέ για την ένδοξη
δράση του; 
Ο Ασημάκης Φωτήλας είχε σπουδάσει στην

Ιταλία και λόγω της μόρφωσής του αλλά και του
σώφρονος και ήπιου χαρακτήρα του έχαιρε με-
γάλης εκτίμησης και σεβασμού στα Καλάβρυ-
τα. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις 26 Σε-
πτεμβρίου 1819 στην Τριπολιτσά από τον Πανα-
γιώτη Αρβάλη και ανέπτυξε σημαντική συνω-
μοτική δράση. Την ίδια στιγμή, από την προσω-
πική του περιουσία χρηματοδότησε τον απε-
λευθερωτικό αγώνα. Μάλιστα εξέδωσε έγγρα-
φα για την κατάργηση της δουλείας και τη δω-
ρεάν μόρφωση των Ελληνόπουλων. Για τη δρά-
ση του αυτή τιμήθηκε από τον Υψηλάντη. 

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Το θέατρο κατέχει 
αδιαπραγμάτευτη 
θέση στη ζωή μου»

ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ 
Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ.
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Ο Ασημάκης είχε παιδιά; Τι απέγιναν;
Γιος του Ασημάκη ήταν ο Παναγιωτάκης, ο

οποίος έλαβε μέρος στην πολιορκία των Πα-
τρών και στη μάχη του Λάλα, όπου και τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα και πέθανε σε ηλικία 24
ετών. Λέγεται ότι η κόρη του καϊμακάμη της
Τριπόλεως ήταν πλατωνικά ερωτευμένη με
τον Παναγιωτάκη Φωτήλα και ήταν αυτή που
κρυφά ειδοποίησε τους προεστούς των Κα-
λαβρύτων, ώστε να μη μεταβούν στην Τρίπο-
λη γιατί θα τους έσφαζαν, επειδή είχε μαθευ-
τεί ότι ετοιμάζονταν να κηρύξουν τον εθνοα-
πελευθερωτικό αγώνα. 

Μας περιγράψατε μια πολύ ωραία οικογε-
νειακή ιστορία, αλλά θα ήθελα να επιστρέ-
ψουμε σε εσάς. Ως φοιτητής είχατε κάνει
κάποιες περιστασιακές δουλειές για να
εξασφαλίσετε το χαρτζιλίκι σας;
Πάντα απολάμβανα το να έχω ένα επιπλέον

εισόδημα-χαρτζιλίκι για τα προσωπικά μου
έξοδα, το οποίο συνάμα να μην είναι και γνω-
στό στο στενό μου περιβάλλον. Για τον λόγο
αυτό απασχολήθηκα σε περιστασιακές εργα-
σίες όπως για παράδειγμα ως σερβιτόρος σε
εστιατόριο, ως γκρουμ σε ξενοδοχεία, ακόμα
και στα γνωστά της εποχής μπιμπλικάδικα. 

Από ό,τι καταλαβαίνω, είχατε πολύ δρα-
στήρια φοιτητική ζωή.
Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Κατά τη

διάρκεια της φοιτητικής μου ζωής βρέθηκα
αντιμέτωπος με το σύνδρομο Guillain-Barré,
το οποίο είναι ένα σπάνιο νευρολογικό νόση-
μα όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του ορ-
γανισμού επιτίθεται εναντίον των νεύρων, με
αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει πα-
ράλυση και μούδιασμα – συνήθως στα χέρια
και τα πόδια. Μου πήρε πάνω από έναν χρόνο
να επανέλθω σε φυσιολογική κατάσταση.
Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά.

Η πολιτική πώς μπήκε στη ζωή σας; 
Πάντα στη ζωή μου ήμουν άνθρωπος κοι-

νωνικός, μου άρεσε να βοηθώ τους φίλους
μου και αργότερα το επάγγελμα του δικηγό-
ρου μου έδωσε τα εφόδια να το κάνω αυτό
πιο ενεργά και σε μεγαλύτερο βαθμό. Η ενα-
σχόλησή μου με την πολιτική ήρθε τυχαία. Σε
ένα φιλικό τραπέζι ανήμερα Πρωτοχρονιά
ουσιαστικά μου έγινε η πρόταση να κατέβω
υποψήφιος. Είχε προηγηθεί όμως η ενασχό-
λησή μου με τις δημοτικές εκλογές το 2010
για τον Δήμο Πατρέων και ομολογώ ότι μου
είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις, και έτσι
έλαβα την απόφαση. 

Το θέατρο πότε και πώς προέκυψε στη
ζωή σας;
Για εμάς τους Πατρινούς το θέατρο έρχεται

από πολύ νωρίς στη ζωή μας. Η Πάτρα είναι
θεατρομάνα. Πολλά μικρά θεατρικά σχήματα
κάθε χρόνο θα ανεβάσουν τη δική τους πα-
ράσταση και κάπως έτσι προέκυψε και η δική
μου ενασχόληση. Το μεγάλο σχολείο του
Καρναβαλικού Κομιτάτου αποτέλεσε και τη
δική μου αφετηρία για να ασχοληθώ με το θέ-
ατρο ερασιτεχνικά και να γίνει κομμάτι της
ζωής μου. 

Ποιος ήταν ο πρώτος ρόλος που υποδυθή-
κατε; 
Θυμάμαι τον πρώτο μου ρόλο, έναν απλό

ρόλο σε παράσταση του Καρναβαλικού Κο-
μιτάτου σε σκηνοθεσία του καλού μου φί-
λου Ηλία Στεφανόπουλου. Έπειτα, μέσα
από το Καρναβαλικό Κομιτάτο γνώρισα τη
γυναίκα μου, έκανα τους καλύτερούς μου
φίλους. Να ομολογήσω ότι κατά την περίο-
δο της καραντίνας έπαιξαν διαδικτυακά
πολλές παραστάσεις που στο παρελθόν εί-
χαν ανέβει από το Καρναβαλικό Κομιτάτο,
είδα και αρκετές στις οποίες συμμετείχα και
εγώ. Συγκινήθηκα.

Καταλαβαίνω ότι το θέατρο είναι ένα με-
γάλο κομμάτι της ζωής σας.
Μαζί με την οικογένειά μου, το θέατρο κα-

τέχει αδιαπραγμάτευτη θέση στη ζωή μου.
Είναι το δεύτερο λιμάνι μου. Μια διέξοδος.
Αντιστρεσογόνος ουσία. Δεν υπάρχουν λόγια
να περιγράψουν τα αισθήματα που με πλημ-
μυρίζουν όταν βρίσκομαι κοντά στους θεα-
τρικούς μου φίλους. Πηγή έμπνευσης και γέ-
λιου, με έντονο το αίσθημα της ομαδικότητας
για έναν κοινό σκοπό. Και ξέρετε, είμαι ομα-
δικός παίκτης. Μου αρέσουν οι συνεργασίες
και πάντα τις επιδιώκω.

Αυτό ισχύει και στην πολιτική; 
Έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που η πολιτική

ήταν η καθημερινότητά μας. Το αίσθημα του
να βοηθάς τους συνανθρώπους σου αλλά και
της προσπάθειας που καταβάλλεις στο ενδιά-
μεσο είναι πραγματικά ανεκτίμητο. Αυτό
ακριβώς είναι και για εμένα η πολιτική. Η δυ-
νατότητα να μπορείς να εκπροσωπείς όχι μό-
νο τους συμπολίτες σου αλλά ταυτόχρονα να
μπορείς να εκπροσωπείς τα προβλήματά
τους και τις ανησυχίες τους. Να προσπαθείς
να διεκδικείς λύσεις για αυτά τα προβλήματα,
λύσεις μόνιμες που δεν θα χρυσώσουν
απλώς το χάπι. 

Πώς καταφέρατε να συνδυάζετε το απαι-
τητικό ωράριο του εν ενεργεία βουλευτή
με τις πολύωρες πρόβες που απαιτούνται
σε μια παράσταση;
Αναμφισβήτητα δύσκολο. Μαζεύονται

πολλές ώρες που πρέπει να είσαι στον δρόμο.
Μια καθημερινά έντονη εναλλαγή παραστά-
σεων και συναισθημάτων. Το καθένα σε γεμί-
ζει με διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω πραγμα-
τικά πώς τα καταφέρνω. Θα σας πω όμως ότι
κάθε φορά που ξεκινώ να μπαίνω στη διαδι-
κασία, είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος
και γνωρίζω ότι θα χρειαστεί να γίνουν κά-
ποιες θυσίες. Συγκεκριμένα, ο χρόνος μα-
κριά από την οικογένειά μου δεν αντικαθί-
σταται με τίποτα. Από την άλλη πλευρά, όταν
έχεις θέληση, στόχο και καλούς συνεργάτες,
όλα είναι εφικτά. 

Σχεδιάζετε να ανεβάσετε κάποια παρά-
σταση τη νέα σεζόν;
Και το ρωτάτε; Θα είχα ήδη συμμετάσχει,

αν δεν αντιμετωπίζαμε όλοι μας τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας αυτό τον τελευταίο ενάμι-
ση χρόνο. Αν όλα πάνε καλά και οι συνθήκες
το επιτρέψουν, κάτι που πιστεύω ότι θα γίνει,
θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά.
Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι παρά τις επι-
κρίσεις και τα όσα έχουν ακουστεί η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλη η επι-
τροπή των εμπειρογνωμόνων έχουν διαχει-
ριστεί την πανδημία στη χώρα μας με πραγ-
ματικά άψογο τρόπο. Είμαι πολύ περήφανος
για τα αποτελέσματα της σωστής διαχείρισης
από μέρους μας.

Όσον αφορά την παράσταση, έχουμε ήδη
ξεκινήσει τις πρόβες για ένα νέο έργο, κω-
μωδία φυσικά, και ευελπιστούμε το φθινό-
πωρο να το ανεβάσουμε. Πρόσκληση να σας
στείλω;

Και το ρωτάτε; Φυσικά θα περιμένω την
πρόσκληση και θα έρθω να παρακολου-
θήσω την παράσταση. Ως άνθρωπος του
θεάτρου, τι μηνύματα λαμβάνετε από τους
ηθοποιούς;
Ο καλλιτεχνικός κόσμος πλήρωσε πολύ

ακριβό τίμημα κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Χωρίς παραστάσεις, φεστιβάλ, μουσι-
κές σκηνές, ακόμα και εκθέσεις, η έλλειψη
ήταν μεγάλη. Πολλοί καλλιτέχνες βρέθηκαν
στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης και της
ψυχολογικής κατάρρευσης. 

Η κυβέρνηση έκανε τεράστια προσπάθεια
να συμβάλει και σε αυτό τον πολύπαθο κλά-
δο και να δώσει διέξοδο στα προβλήματά
τους, και σε έναν μεγάλο βαθμό τα κατάφε-
ρε. Τώρα είναι η ώρα να αποδείξουμε και
εμείς ως κοινωνικό σύνολο πόσο εκτιμούμε
και σεβόμαστε τον καλλιτεχνικό κόσμο με το
να βρεθούμε δίπλα τους στις δικές τους εκ-
δηλώσεις.

«Έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι
που η πολιτική ήταν 
η καθημερινότητά μας. 
Το αίσθημα του να βοηθάς
τους συνανθρώπους σου 
αλλά και της προσπάθειας
που καταβάλλεις στο 
ενδιάμεσο είναι πραγματικά
ανεκτίμητο. Αυτό ακριβώς 
είναι και για μένα η πολιτική
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Παρά τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας που είχαν ήδη διαμορφωθεί το
δεύτερο εξάμηνο του 2019, δηλαδή αμέσως μετά

την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρα-
τία, η πρωτοφανής υγειονομική κρίση δεν θα μπορούσε
να αφήσει ανεπηρέαστη τη χώρα μας. Όπως προκύπτει
από τα επίσημα στοιχεία που έδωσε το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο, το 2020 η παγκόσμια οικονομία οδηγήθηκε
σε συρρίκνωση άνω του 3%.

Εν όψει αυτής της κατάστασης, με πρωτοβουλία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη συμμε-
τοχή οκτώ ακόμη Ευρωπαίων ηγετών τον Μάρτιο του
2020 προτάθηκε η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος κοι-
νού ευρωπαϊκού δανεισμού με στόχο να αντιμετωπι-
στούν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και να
καταστεί εφικτή η οικοδόμηση της επόμενης μέρας σε
στέρεες βάσεις.

Η πρόταση αυτή βρήκε αμέσως θερμή απήχηση, απο-
δεικνύοντας την επιρροή που μπορεί να έχει η χώρα μας
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, όταν διαθέτει σοβαρή κυβέρ-
νηση. Μια κυβέρνηση που αποκατέστησε από την πρώτη
μέρα την αξιοπιστία της χώρας σε ευρωπαϊκό και παγκό-
σμιο επίπεδο!

Έτσι θεσπίστηκε ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας για την οικονομική ανάκαμψη
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από
τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέτυχε να
λάβει η Ελλάδα τη μεγαλύτερη -ως ποσοστό του ΑΕΠ-
ενίσχυση σε όλη την Ευρώπη!

Ένα συνολικό πακέτο 30,5 δισ. ευρώ, που μαζί με τη
συμβολή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να οδηγήσει σε
κινητοποίηση πόρων άνω των 57 δισ. ευρώ! Ποτέ άλλοτε
στη νεοελληνική ιστορία δεν έχει γίνει τέτοια κινητοποί-
ηση επενδυτικών πόρων σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα. Ένα πακέτο που θεωρούνταν «αδιανόητο» και στη
«σφαίρα της φαντασίας» από την αξιωματική αντιπολί-
τευση, αλλά που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το
έκανε πράξη με πολύ σοβαρή δουλειά, στρατηγικό σχε-
διασμό και, το βασικότερο, με όραμα για ένα καλύτερο
μέλλον!

Αυτό το τεράστιο πακέτο δίνει στη χώρα τη μοναδική,
την αληθινά ιστορική ευκαιρία να καλύψει το μεγάλο κε-
νό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση που
άφησε πίσω της η πολυετής οικονομική κρίση της προ-
ηγούμενης δεκαετίας. Το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» θα
δημιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας και θα συ-
νεισφέρει 7 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας
έως το 2026! Σημειωτέον, δε, ότι ήταν μεταξύ των τριών

πρώτων που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ των 170 εμβληματικών έργων, επενδύσεων
και μεταρρυθμίσεων του σχεδίου συγκαταλέγονται η
ηλεκτροκίνηση, η ηλεκτρική και ψηφιακή διασύνδεση
των νησιών, η υπογειοποίηση των δικτύων, αστικές ανα-
πλάσεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου με αφετηρία τον Πει-
ραιά, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, η ενίσχυση
της πολιτικής προστασίας με πυροσβεστικά αεροσκάφη,
ανανέωση του πυροσβεστικού στόλου και τοποθέτηση
αισθητήρων σε δάση και ρέματα, ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός του κράτους και της εκπαίδευσης, η ανακαίνι-
ση και ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με νέο εξο-
πλισμό, καθώς και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, του
πολιτισμού και του τουρισμού. Με την κύρωση των συμ-
βάσεων από τη Βουλή των Ελλήνων για τη χρηματοδότη-
ση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την
παροχή δανειακής στήριξης ανοίγει ο δρόμος όχι απλώς
για να υπερβούμε τις οικονομικές συνέπειες της πανδη-
μίας, αλλά για να μεταμορφώσουμε συνολικά τη χώρα! Οι
ατμομηχανές της ανάπτυξης λειτουργούν σε πλήρη τα-
χύτητα!

Η Ελλάδα του μέλλοντος είναι ήδη εδώ!

«Ελλάδα 2.0»: Το εθνικό σχέδιο γίνεται πράξη!

Περιβαλλοντική κρίση

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Τ
ις τελευταίες μέρες παρατηρούμε ότι μεγάλο μέ-
ρος του δάσους στην Αθήνα καίγεται. Αυτό συμ-
βαίνει είτε από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες

είτε από εμπρηστές. Δυστυχώς το σενάριο με τις εμ-
πρηστικές ενέργειες είναι το πιο θλιβερό στην παρού-
σα κατάσταση. 

Το πρωτοφανές γεγονός μέχρι στιγμής έχει βλάψει
ζώα, εκτάσεις δέντρων και οικίες συνανθρώπων μας.
Τι γίνεται όμως με τα δικαιώματα των ανθρώπων; Σε
σχέση με το περιβάλλον τι υπερτερεί;

Υπάρχει ευρεία επιστημονική συναίνεση για τις αν-
θρωπογενείς ρίζες της περιβαλλοντικής κρίσης, είτε
σκεφτόμαστε την παρακμή της βιοποικιλότητας, την
κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση είτε γενικά την αυξα-
νόμενη έλλειψη οικολογικού χώρου για τις ζωντανές
οντότητες. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, άλλα έμ-
βια όντα δεν έχουν την έννοια της κρίσης και πιθανότα-
τα δεν ενοχλούνται από τέτοιες εξαιρετικά αφηρημέ-
νες ανησυχίες. Όταν εμφανίζεται μια κρίση, οι μη άν-
θρωποι είτε προσαρμόζονται είτε εξαφανίζονται, ενώ
οι άνθρωποι μπορεί να το δουν να παραμονεύει και να
αγχώνονται. Αρχικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η
περιβαλλοντική κρίση μπήκαν στη δημόσια σφαίρα ως
ξεχωριστά θέματα, αλλά από τη δεκαετία του 1970 άρ-
χισαν να εμφανίζονται μαζί σε τακτική βάση σε νομικά
και πολιτικά έγγραφα και στην ερευνητική βιβλιογρα-
φία. Φιλοσοφικά το τελικό ερώτημα είναι αν εμείς οι
άνθρωποι κατηγορούμε τον εαυτό μας για την περι-
βαλλοντική κρίση λόγω των δικαιωμάτων που παρα-
χωρούμε στον εαυτό μας. Είναι, δηλαδή, τα ανθρώπινα
δικαιώματα κυρίως πηγή περιβαλλοντικής κρίσης ή
ουσιαστικό στοιχείο στην αναζήτηση λύσεων;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν ένα σύν-
θετο και αντικρουόμενο σύνολο συγκεκριμένων δι-
καιωμάτων που μπορούν να κατασκευαστούν και να
δικαιολογηθούν με πολλούς τρόπους. Τα ερωτήματα

που μπορούν να τεθούν σχετικά περιλαμβάνουν το αν
αυτά τα δικαιώματα είναι ηθικής ή νομικής φύσης, αν
δικαιολογούνται από μέσα και μη, ποια συγκεκριμένα
δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνονται και πώς αυτά
τα συγκεκριμένα δικαιώματα πρέπει να κατατάσσον-
ται. Εμπνέομαι από την πεποίθηση ότι το πλαίσιο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να μας επιτρέψει να
«φανταστούμε ξανά τα ιδανικά και τις πρακτικές μας
όπως θα έπρεπε να είναι».

Τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν τουλάχιστον
δύο αξιολογικές ατζέντες. Πρώτον, όπως παρατηρείται
συχνότερα, προσφέρουν την υπόσχεση της διασφάλι-
σης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για κάθε άν-
θρωπο ως μέλος μιας πολιτείας. Δεύτερον, προσφέ-
ρουν μια άποψη για την ανθρωπότητα ως έναν συλλο-
γικό παράγοντα του οποίου ο ηθικός χαρακτήρας μπο-
ρεί να αξιολογηθεί από την άποψη της επιτυχίας στη
συλλογική δράση, η οποία αναφέρεται σε όσα έχει πε-
τύχει η ανθρωπότητα με τη δημιουργία θεσμών που
διέπουν και συντονίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά
σε διάφορα επίπεδα. Επιπλέον, όσον αφορά στις εμ-
πρηστικές κινήσεις, αν όλη αυτή η καταστροφή οφεί-
λεται σε τέτοιου είδους πράξη που καταργεί κάθε δι-
καίωμα του ανθρώπου που το προκάλεσε σε σχέση με
τη φύση.

Σήμερα ο εμπρησμός (άρθρο 264 ΠΚ) έχει τυποποι-
ηθεί ως έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης ή αφηρη-
μένα συγκεκριμένης διακινδύνευσης.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνεται πιο αυστηρή
η ρύθμιση, αφού μετατρέπεται σε έγκλημα συγκεκρι-
μένης διακινδύνευσης, δηλαδή απαιτείται για τη στοι-
χειοθέτηση της πράξης η επέλευση του κινδύνου, ενώ
στο ισχύον καθεστώς αρκεί η δυνατότητα διακινδύνευ-
σης. Στις ισχύουσες σήμερα διατάξεις ο εμπρησμός σε
δάση και πιο συγκεκριμένα το βασικό έγκλημα (άρθρο
265, παρ. 1, εδάφιο α ΠΚ) είναι κακούργημα και τυπο-

ποιείται ως έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης(δη-
λαδή το επικίνδυνο περιέχεται στη φύση της πράξης)
και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρη-
ματική ποινή από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Επί-
σης, στο εκ του αποτελέσματος έγκλημα του άρθρου
265, παρ. 1, εδάφιο (γ) ΠΚ, δηλαδή αν η πράξη είχε ως
επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση,
επιβάλλεται κάθειρξη. Με τις προτεινόμενες ρυθμί-
σεις η προβλεπόμενη ποινή κλιμακώνεται ως εξής:

α) Στο βασικό έγκλημα (άρθρο 265, στοιχείο α’, σχε-
δίου ΠΚ), που είναι πλημμέλημα και το οποίο είναι έγ-
κλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, προβλέπεται
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματι-
κή ποινή.

β) Στο βασικό έγκλημα (άρθρο 265, στοιχείο β’, σχε-
δίου ΠΚ), που είναι κακούργημα και τυποποιείται ως
έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, τιμωρείται
με κάθειρξη έως δέκα έτη, αν από την πράξη προέκυ-
ψε κίνδυνος για άνθρωπο.

γ) Στα εγκλήματα (άρθρο 265, στοιχείο γ’ ΠΚ) τιμω-
ρείται με κάθειρξη, αν στην περίπτωση των στοιχείων
α’ ή β’ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκα-
ταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη
βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώ-
θηκε σε μεγάλη έκταση.

δ) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην πε-
ρίπτωση του στοιχείου β’ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα
τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου
αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει
ισόβια κάθειρξη.

Κλείνοντας, χωρίς να γνωρίζουμε ποια κατάσταση
πραγματικά έφερε αυτή την καταστροφή στο περιβάλ-
λον μας μέσω της πυρκαγιάς, θεωρώ ότι όλοι μαζί πρέ-
πει να βοηθήσουμε. Επιπλέον, στο εξής καλό είναι να
φροντίζουμε το περιβάλλον που κατοικούμε και όχι
μόνο τους εαυτούς μας.
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POLITICAL

Μ
ετά τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες
που έπληξαν Γερμανία, Βέλγιο, Ολλαν-
δία αλλά και Κίνα, σειρά είχε η πύρινη

λαίλαπα που χτύπησε την Καλιφόρνια, τη Σιβηρία
και, δυστυχώς, την πατρίδα μας. Πυρκαγιές που
αυτές τις μέρες έκαναν στάχτη χιλιάδες στρέμμα-
τα δασικής γης αλλά και πολλές κατοικίες και
επιχειρήσεις σε Βόρεια Αττική, Εύβοια, Ηλεία και
αλλαχού.

Oι τεράστιες φυσικές καταστροφές που πλήτ-
τουν τον πλανήτη αναδεικνύουν με τον πιο δρα-
ματικό τρόπο το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή
αποτελεί αδιαμφισβήτητα απειλή για το περιβάλ-
λον και τον άνθρωπο. 

Δυστυχώς, όμως, η βίαιη κλιματική αλλαγή
αξιοποιείται από τις αναπτυγμένες βιομηχανικές
χώρες (στην περίπτωση της Ευρώπης, από τον
γερμανογαλλικό άξονα) ως μια χρυσή ευκαιρία,
προκειμένου να προωθήσουν με επιθετικότερο
ακόμη τρόπο τη διπλωματία τους στον τομέα του
κλίματος, υπέρ των συμφερόντων των εταιρειών
τους. Μοναδικός στόχος αυτών των εταιρειών εί-
ναι η αύξηση των εξαγωγών πράσινου βιομηχανι-
κού και τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες υφί-
στανται ήδη τις καταστροφικές συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι αναπτυσσόμενες
χώρες, που δεν διαθέτουν ακόμα τις ανάλογες τε-
χνολογίες, πιέζουν προς μια πιο χαλαρή δέσμευ-
ση όσον αφορά στον στόχο της προστασίας του
περιβάλλοντος.

Αντίθετα προς τα συμφέροντα των πολυεθνι-
κών, η κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπι-
στεί σοβαρά, επειγόντως, διότι θα έχει ως αποτέ-

λεσμα τη δημιουργία εκατομμυρίων κλιματικών
προσφύγων. Σε έκθεση το 2016, που υιοθετήθηκε
στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, υπολογίστηκε ότι, μεταξύ 2008 και
2013, οι κλιματικοί πρόσφυγες ανέρχονταν σε 166
εκατομμύρια.

Όταν σήμερα η Ε.Ε. -και ειδικά η Ελλάδα- δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές ροές, φανταστείτε πόσο δύσκο-
λο θα είναι στο μέλλον να αντιμετωπίσουν τις τε-
ράστιες προσφυγικές ροές λόγω της κλιματικής
αλλαγής, ελλείψει, μάλιστα, σαφούς θεσμικού
πλαισίου. 

Πρώτο βήμα θωράκισης για τη μελλοντική δια-
χείριση του ζητήματος αυτού, είναι η διεθνής νο-
μική αναγνώριση του καθεστώτος του κλιματικού
πρόσφυγα. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίθε-
ση με τον οικονομικό μετανάστη ή ακόμα και με
τον πολιτικό πρόσφυγα, ο κλιματικός πρόσφυγας
μετακινείται χωρίς τη θέλησή του, ακριβώς λόγω
της καταστροφής του περιβάλλοντος διαβίωσής
του, που πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμη.
Αυτό το γεγονός καθιστά τη συζήτηση γύρω από
την αναγνώριση των κλιματικών προσφύγων ιδι-
αίτερα δύσκολη και συνάμα επιτακτική, καθώς τα
προβλήματα θα διογκώνονται διαρκώς χωρίς την
κατάλληλη αντιμετώπιση. Ήδη από το 2016 ο ΟΗΕ
εκτιμούσε ότι ο αριθμός των κλιματικών προσφύ-
γων υπερέβαινε τον αριθμό των πολιτικών προ-
σφύγων. 

Από την πλευρά μου, ως ευρωβουλευτής, το
διάστημα 2014-2019 είχα επανειλημμένα θέσει το
ζήτημα των κλιματικών προσφύγων στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενο-
μένης στο Στρασβούργο στις 16/10/2015. 

Μάλιστα, σε άρθρο μου ήδη από το 2016 για
τους κλιματικούς πρόσφυγες είχα επισημάνει ότι
«η κάθε χώρα οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες
της (όπως ακριβώς θα συνέβαινε και στην περί-
πτωση ενός πολέμου): Οι πρόσφυγες αυτοί πρέ-
πει να κατανεμηθούν δίκαια, δηλαδή με βάση την
ικανότητα της κάθε χώρας (το μέγεθος, τον πλη-
θυσμό, την οικονομική της κατάσταση), αλλά και
ανάλογα με τη συμβολή της στην πρόκληση του
επικίνδυνου φαινομένου της κλιματικής αλλα-
γής» (www.flashnews 15/10/2016).

Κλείνοντας, σημειώνουμε τα παρακάτω: Αφε-
νός, η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, η ρύ-
πανση των υδάτων και του υπεδάφους -που γίνε-
ται άμεσα ή έμμεσα (λόγω της ζήτησης και της
κατανάλωσης προϊόντων που παράγονται αλλού)-
είναι μετρήσιμες ποσότητες για τις οποίες υπάρ-
χουν αναλυτικές βάσεις δεδομένων και αναδει-
κνύουν την καθοριστική συμμετοχή των αναπτυγ-
μένων χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμε-
ρικής στην απορρύθμιση του κλίματος ήδη από
τον 19ο αιώνα και σε μικρότερο βαθμό των χωρών
της Ανατολικής Ασίας από τα τέλη του 20ού αι-
ώνα. Αφετέρου, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική
-με άλλα λόγια, η Δύση- φέρουν σχεδόν αποκλει-
στικά την ευθύνη της επιβολής εκείνων των τρό-
πων ζωής που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Επιβολή που έγινε άλλοτε με την αποικιοκρατία
και σήμερα με τις αγορές, το μάρκετινγκ και τους
διεθνείς πιστωτικούς Οργανισμούς, όπως η Παγ-
κόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο. Απαιτείται, λοιπόν, η λήψη άμεσων μέτρων
από ΟΗΕ και Ε.Ε. για την προστασία των κλιματι-
κών προσφύγων, που σε μερικά χρόνια δεν απο-
κλείεται να είμαστε και εμείς οι ίδιοι.

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

Είμαστε όλοι εν δυνάμει κλιματικοί πρόσφυγες

Πρέπει να βρεθούμε απέναντι σε μείζονες κατα-
στροφές, όπως αυτή που ζούμε τα τελευταία εικοσιτε-
τράωρα, για να (ξανα)θαυμάσουμε το τεράστιο ψυχικό
κάλλος του Έλληνα. Πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης με φιλότιμες προτροπές, με απέραντο
θαυμασμό για τους ήρωες πυροσβέστες, με λόγια πα-
ρηγορητικά για όσους έχασαν περιουσίες και σπίτια
από την πύρινη λαίλαπα. Και είναι να αναρωτιέται κα-
νείς πώς καταφέρνουμε στην καθημερινότητά μας και
κρύβουμε με επιμέλεια τέτοιον ψυχικό πλούτο, τέτοιο
οξυμμένο αίσθημα αλληλεγγύης, τέτοια ανθρώπινη
ευαισθησία για τον πόνο ενός αγνώστου… Φταίμε και
εμείς, το επάγγελμά μας, που έτσι έμαθε και έτσι λει-
τουργεί, να κάνει είδηση το κακό, το δυσάρεστο, τον
φόβο, το αδιέξοδο, τη σύγκρουση, το μίσος και να πα-
ραμελεί να αναδείξει τη φιλοτιμία, την αγάπη, τη συμ-
πόνοια και τη συμπαράσταση.

Άνθρωποι του μεροκάματου, που με χίλια ζόρια τα
βγάζουν πέρα, έγραφαν στους πληγέντες «εμείς θα
σας βοηθήσουμε να τα ξαναφτιάξετε, μη στενοχωριέ-

στε», άλλος θύμισε ότι «τα τούβλα και τα σίδερα ξανα-
φτιάχνονται, αρκεί να μη χαθούν άνθρωποι» και άλλα
πολλά…

Αυτή ήταν και παραμένει η μεγάλη πλειονότητα των
σχολίων στο Διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις, στα ραδιό-
φωνα. Και αυτή η μεγάλη πλειονότητα της αγάπης, της
αλληλεγγύης και της συμπόνοιας κάνει ακόμη πιο
αποκρουστικά, αν όχι εμετικά, τα -ευτυχώς λίγα- σχό-
λια που με ελεεινό τρόπο επιχειρούν, ακόμη και στη
μεγαλύτερη έξαρση των εκατοντάδων πυρκαγιών, να
φορτώσουν στον Μητσοτάκη -και για τον κάθε πρω-
θυπουργό το ίδιο ισχύει- την ευθύνη για τις πυρκα-
γιές. Ίσως δεν θα άξιζε να ασχοληθεί κανείς μαζί τους,
αν δεν προκαλούσαν τόσο βάναυσα το λαϊκό αίσθημα.
Ο δήθεν αγανακτισμένος, οργανωμένος στον ΣΥΡΙΖΑ
που εκτόξευσε από τηλεοράσεως μια βρισιά χαμαιτυ-
πείου στον πρωθυπουργό, προφανώς με την οποία τον
μεγάλωσαν στο σπίτι του, δεν θα άξιζε ούτε μια γραμ-
μή αν την επόμενη στιγμή το κόμμα στο οποίο είχε εν-
ταχθεί τον πετούσε έξω σαν την τρίχα από το προζύμι.

Αυτό δυστυχώς δεν συνέβη. Και ο καθένας μπορεί να
φανταστεί το μήνυμα που στέλνει μια τέτοια στάση…
Ομοίως, ένα αίσθημα ναυτίας προκάλεσε ο άλλος, με
το δήθεν «χιούμορ» του για τους ανεμβολίαστους πυ-
ροσβέστες που θα… μετέδιδαν τον κορονοϊό στους
πληγέντες. Ακόμα και αν το «χιούμορ» ήταν πετυχη-
μένο, αναρωτιέσαι πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος τέ-
τοιες στιγμές για να μπορεί να επιχειρεί να κάνει «χι-
ούμορ».

Αν υπάρχει κάτι ευχάριστο σε αυτά τα περιστατικά,
είναι ο τρόπος που τα υποδέχεται η μεγάλη πλειονότη-
τα των Ελληνίδων και των Ελλήνων: με αγανάκτηση,
με περιφρόνηση, με αηδία. Όσο οι Έλληνες παραμέ-
νουμε Έλληνες, με το χαμόγελο, την ευαισθησία στο
πάθημα του άλλου, με την αλληλεγγύη και τη συμπα-
ράσταση, τέτοια μεμονωμένα, αποκρουστικά φαινό-
μενα δεν θα ξεπερνούν ποτέ τα όρια του άθλιου στε-
νού τους κύκλου. Θα ζουν και θα βράζουν στο ζουμί
τους. Και το λαϊκό αίσθημα θα ντρέπεται για λογαρια-
σμό τους.

Το λαϊκό αίσθημα και η ντροπή

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος



Δ
εν σταματά να προκαλεί ο Τούρ-
κος πρόεδρος, καθώς μετά τις
παράνομες εξαγγελίες από τα
Κατεχόμενα για άνοιγμα μέ-

ρους της περίκλειστης Αμμοχώστου και
την εμμονή του στη διχοτόμηση του νησι-
ού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε
και «Διεθνή Διάσκεψη» για τα Βαρώσια.

Μιλώντας στο τουρκικό κανάλι ATV, ο
Ερντογάν αποκάλυψε ότι ετοιμάζει διά-
σκεψη για τα Βαρώσια, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί το φθινόπωρο σε τουρκικό
πανεπιστήμιο, υποστηρίζοντας, μάλιστα,
ότι η Άγκυρα θα κάνει «ό,τι απαιτεί το Διε-
θνές Δίκαιο» στην περιοχή της Αμμοχώ-
στου και πως οι σχεδιασμοί «θα προχωρή-
σουν με αποφασιστικότητα».

Ο Ερντογάν επιχείρησε να βάλει «ταφό-
πλακα» σε κάθε σχέδιο για λύση στο Κυ-
πριακό πλην των δύο κρατών, διαμηνύον-
τας πως η υπομονή της Άγκυρας τελείωσε:
«Εν τω μεταξύ, έγινε μια συνάντηση στη
Γενεύη. Χάρη σε αυτήν τη συνάντηση ο κ.
Τατάρ στάθηκε όρθιος, έμεινε σταθερός
και μετέφερε το μήνυμά μας στους αν-
θρώπους εκεί. Τι είναι αυτό; Δύο κυρίαρχα
κράτη. Δεν υπάρχουν άλλες παραχωρή-
σεις εδώ, τελείωσε. Δεν μπορούμε να πε-
ριμένουμε άλλα 50 χρόνια, τελείωσε. Ό,τι
πρέπει να γίνει πρέπει να γίνει τώρα».

Από τα βέλη του Τούρκου προέδρου δεν
γλίτωσε ούτε η Ευρώπη, καθώς αναφερό-
μενος στη διαδικασία του Μπούργκενστοκ
ο Ερντογάν είπε ότι «δυστυχώς η Ευρω-
παϊκή Ένωση διατηρούσε πάντα το βόρειο
τμήμα (της Κύπρου) με ψέματα. Δεν έχει
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της». Κατηγό-
ρησε, μάλιστα, την Ένωση για αθέτηση
συμφωνιών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρό-
σφερε οικονομική και διοικητική υποστή-
ριξη στο ψευδοκράτος. «Δεν έδωσε καμία.
Κοίτα, ακόμη καθυστερούν την Κύπρο αυ-
τήν τη στιγμή. Ποιος αναγνωρίζει τώρα την
“Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύ-
πρου”; Μόνο εμείς», ανέφερε ο Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα προχωρά τη με-
τατροπή του αεροδρομίου του Λευκονοί-
κου σε βάση για οπλισμένα μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη, την οποία θα χρησιμο-
ποιεί ως ορμητήριο για επιχειρήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης Ερσίν Τατάρ αποκάλυψε πρόσφατα
ότι τα τουρκικά drones μπορούν να αξιο-
ποιηθούν για αποστολές στην Αίγυπτο,
ενώ συναγερμός έχει σημάνει στις υπηρε-
σίες του Ισραήλ για τους κινδύνους που

κρύβει η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τε-
χνολογίας από την Τουρκία. Ο Τατάρ ανέ-
φερε πως «τα οπλισμένα drones χρει-
άζονται περίπου 6 με 7 ώρες για να φτά-
σουν από τις τουρκικές βάσεις μέχρι τα
Κατεχόμενα. Όμως, τα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη, οπλισμένα και μη, που θα εγ-
κατασταθούν στο Λευκόνοικο θα μπορούν
να απογειώνονται και να επιθεωρούν τι γί-
νεται στην περιοχή που εκτείνεται μέχρι
την Αίγυπτο».

Τα drones που σχεδιάζει να εγκαταστή-
σει η Άγκυρα στα Κατεχόμενα είναι τα
γνωστά από τις επιχειρήσεις σε Ιράκ, Λι-
βύη, Ναγκόρνο Καραμπάχ και Συρία Bay-
raktar TB2. Τα συγκεκριμένα μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη είναι γνωστά και
στους Έλληνες επιτελείς, αφού συνό-
δευαν τις τουρκικές αρμάδες και τα πλωτά
γεωτρύπανα καθ’ όλη τη διάρκεια της ελ-
ληνοτουρκικής κρίσης τον περασμένο
χρόνο. Πρόκειται για σχετικά φθηνά αε-
ροσκάφη με δυνατότητα μετάδοσης εικό-
νας αλλά και μεταφοράς οπλισμού, ενώ
αποτελούν και εξαγωγικό προϊόν για την
τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία
εξυπηρετεί ήδη συμβόλαια με το Κατάρ
και την Ουκρανία, ενώ ενδιαφέρον για να
αγοράσει Bayraktar TB2 έχει εκφράσει
και η Αλβανία.

Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι,
εκτός από την αεροπορική βάση, στους
σχεδιασμούς της Άγκυρας βρίσκεται και η
δημιουργία μιας ναυτικής βάσης στα Κα-
τεχόμενα, η οποία θα φέρει το τουρκικό
Ναυτικό σε απόσταση αναπνοής από το Ισ-
ραήλ και την Αίγυπτο.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Διάσκεψη»
για τα Βαρώσια
ανακοίνωσε
ο Ερντογάν

«Ταφόπλακα» σε κάθε σχέδιο
για λύση στο Κυπριακό
από τον «σουλτάνο», ενώ
προχωρά στη μετατροπή
του αεροδρομίου
του Λευκονοίκου σε βάση
για οπλισμένα drones
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«Ω
ς θεσμικός αρωγός συνολικά των
ΟΤΑ, η ΕΕΤΑΑ επί 36 ολόκληρα
χρόνια τους στηρίζει ως επιστημο-
νικός και τεχνικός σύμβουλος»,

δηλώνει ο Σπύρος Σπυρίδων, διευθύνων σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ, και ευθέως επισημαίνει πως, στην παρού-
σα περίοδο, «έρχεται με νέο ρόλο να συμβάλει, ώστε
να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις των καιρών». 

Ως πολύπειρος αυτοδιοικητικός και με ευρωπαϊ-
κές γνώσεις, δεν κρύβει ότι πρέπει «να μελετήσου-
με τι κάνουν άλλες χώρες με τα επιτυχημένα συστή-
ματά τους και εν συνεχεία αυτά να τα προσαρμόσου-
με στις συνθήκες και στις ιδιαιτερότητες της χώρας
μας».  Σημειώνει, δε, ότι «περισσότερα από 16 δισ.
ευρώ θα είναι το ποσό που η ελληνική Αυτοδιοίκηση
θα κληθεί να αξιοποιήσει μέσα από προγράμματα
όπως το “Αντώνης Τρίτσης”, το ΕΣΠΑ, το Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης καθώς και το Αγροτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και άλλες ευρω-
παϊκές χρηματοδοτήσεις από κοινοτικές πρωτο-
βουλίες κ.ά.», άρα η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να
χάσει την ευκαιρία. 

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει έντονα
τα πλήγματα των μνημονίων και της πανδημίας, η
ΕΕΤΑΑ ποια πολιτική κρίνετε πως πρέπει να ακο-
λουθήσει;
Η περίοδος της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης καθώς

και της πανδημίας ανέδειξε αυτό που η Αυτοδιοίκηση της χώ-
ρας μας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει διαχρονι-
κά. Ότι, δηλαδή, στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, όσο
πιο κοντά στους πολίτες βρίσκεται ένας θεσμός, τόσο περισ-
σότερο αποτελεσματικός είναι. Παράλληλα όμως αναδείχτηκε
και η δυσκολία πολλές φορές της Αυτοδιοίκησης να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα
σε συνθήκες κρίσης. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγον-
τες, κυρίως όμως στην υποστελέχωσή της και στην έλλειψη
των απαιτούμενων οικονομικών πόρων που τελικά έχουν ως
συνέπεια την αδυναμία σχεδιασμού και άσκησης των ολοκλη-
ρωμένων πολιτικών που απαιτούνται στις έκτακτες αυτές κα-
ταστάσεις.

Η ΕΕΤΑΑ, ως θεσμικός αρωγός συνολικά των ΟΤΑ επί 36
ολόκληρα χρόνια, στηρίζοντάς τους ως επιστημονικός και τε-
χνικός σύμβουλος, έρχεται με νέο ρόλο να συμβάλει, ώστε να
μπορέσει η Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
των καιρών. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μια αξιόλογη, φιλο-
δοξούμε, τεχνική υπηρεσία, καθώς επίσης δυο μητρώα από
ιδιώτες μηχανικούς – το ένα αφορά την υποβοήθηση της εκ-
πόνησης μελετών και το άλλο την επίβλεψη της κατασκευής
των έργων των δήμων, με σκοπό την ενίσχυση της εθνικής
προσπάθειας για την αξιοποίηση των πρωτοφανών υψηλών
πόρων που έχουν διασφαλιστεί από την κυβέρνηση για την Αυ-
τοδιοίκηση την περίοδο 2021-2027.

Μπορείτε να αναφερθείτε περισσότερο στις πολιτικές της
ΕΕΤΑΑ σε σχέση με το πρόγραμμα που «τρέχει» αυτή την
περίοδο με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς;

Αναφέρεστε προφανώς στο πρόγραμμα της «Εναρμόνισης
της Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ζωής» ύψους 279 εκατ.
ευρώ, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα άσκησης κοι-
νωνικής πολιτικής της χώρας, μετά βέβαια από εκείνα που εν-
τάσσονται στην κρατική κοινωνική πολιτική. Συγχρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ και τα υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης
και Εργασίας, ενώ για δεύτερη χρονιά ενισχύεται και επεκτεί-
νεται με πίστωση 30 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας.

Με το πρόγραμμα αυτό για διακόσιες χιλιάδες, περίπου,
παιδάκια από δύο μηνών έως τεσσάρων ετών, αποκτούν την
οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους να τα στείλουν σε βρεφι-
κούς και παιδικούς σταθμούς, σε Κέντρα Δημιουργικής Απα-
σχόλησης, καθώς και σε δομές για ΑμΕΕΑ. Αν και οι χρηματο-
δοτικές ανάγκες του προγράμματος κάθε χρόνο αυξάνονται,
κανένα παιδί δεν θα μείνει έξω από τους παιδικούς σταθμούς
ή από δομές για ΑμΕΕΑ. Αξίζει να αναφερθεί ότι φέτος για
δεύτερη χρονιά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι εξ ολο-
κλήρου ψηφιακή. Κάτι που απαλλάσσει τους ενδιαφερόμε-
νους πολίτες από μια μεγάλη ταλαιπωρία και αχρείαστη γρα-
φειοκρατία. Δεν χρειάζεται πλέον να χάσουν εργατοώρες για
να συγκεντρώσουν πιστοποιητικά και απαιτούμενα έγγραφα,
αφού όλα πλέον ακολουθούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση της
χώρας και αντλούνται σε μεγάλο ποσοστό αυτόματα. Ταυτό-
χρονα υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό όφελος. Υπολογίστηκε

ότι από την αποφυγή κατάθεσης εγγράφων και
την ψηφιοποίηση των αιτήσεων μόνο μίας χρο-
νιάς, από το χαρτί που εξοικονομείται σώζονται
1.000 περίπου δέντρα!

Έχετε μεγάλη αυτοδιοικητική, ευρωπαϊκή και
τεχνοκρατική εμπειρία. Πιστεύετε ότι η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση δύναται να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της νέας εποχής;

Μιας και αναφέρεστε στην αυτοδιοικητική
διαδρομή μου, πρέπει να τονίσω τις δυνατότη-
τες που έχουν οι αυτοδιοικήσεις στην Ε.Ε.,
όπου έχουν τον πρώτο λόγο για το 80% των συ-
νολικών νομοθετικών παρεμβάσεων κάθε
κράτους, αφού η εφαρμογή τους γίνεται κυ-
ρίως από την αυτοδιοίκηση. Επίσης πρέπει να
πούμε ότι οι πιστώσεις που διαχειρίζονται είναι
πολλαπλάσιες ποσοστιαία, σε σχέση με το ακα-
θάριστο εγχώριο προϊόν, από ό,τι οι δικές μας!
Άρα, αυτό πρέπει να αποτελεί πυξίδα μας. Να
μελετήσουμε τι κάνουν άλλες χώρες με τα επι-
τυχημένα συστήματά τους και εν συνεχεία αυτά
να τα προσαρμόσουμε στις συνθήκες και στις
ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Τονίζω και πάλι:
Όχι να αντιγράψουμε, μα να μελετήσουμε και
προσαρμόσουμε. Η απάντηση, λοιπόν, είναι
«ναι», η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να
ακολουθήσει την εξέλιξη και κυρίως τις δυνα-
τότητες που παρέχει η ψηφιακή εποχή και η τέ-

ταρτη βιομηχανική επανάσταση. Με απόλυτη προσήλωση και
σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και την προσήκουσα κοι-
νωνική ευαισθησία.

ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και λοιποί ευρωπαϊκοί πόροι
στην Αυτοδιοίκηση. Πώς πρέπει να επενδυθούν για να
αποδώσουν τα μέγιστα;
Την περίοδο του παρόντος πολυετούς χρηματοδοτικού

πλαισίου, δηλαδή την περίοδο 2021-2027, η χρηματοδότηση
με αποδέκτες τους δήμους και τις περιφέρειες είναι η μεγαλύ-
τερη από κάθε άλλη εποχή. Περισσότερα από 16 δισ. ευρώ θα
είναι το ποσό που η ελληνική Αυτοδιοίκηση θα κληθεί να αξιο-
ποιήσει μέσα από προγράμματα όπως το «Αντώνης Τρίτσης»,
το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το Ταμείο
Ανάκαμψης καθώς και το Αγροτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Σε
αυτά θα πρέπει να προστεθούν και άλλες ευρωπαϊκές χρημα-
τοδοτήσεις από κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.ά.

Για να μπορέσουν όμως αυτές οι χρηματοδοτήσεις να απο-
δώσουν το μέγιστο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και σω-
ρευτικά για τη χώρα, προϋπόθεση είναι τα έργα τα οποία θα
υλοποιηθούν, να υπηρετούν έναν καλά μελετημένο σε επίπεδο
δήμου και περιφέρειας αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Αν και αυτή η ευκαιρία καταλήξει σε υλοποίηση λίστας έρ-
γων που θα προκύψει από αδυναμία εκπόνησης κατάλληλα
στοχευμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, τότε θα υλοποιηθούν
ίσως κάποια χρήσιμα σε έναν βαθμό έργα, αλλά θα είναι πλέον
ή βέβαιο ότι δεν θα παραχθεί η προστιθέμενη αξία για την οι-
κονομία της χώρας μας που θα αναλογεί στην πρωτοφανή για
την ελληνική πραγματικότητα και την Αυτοδιοίκηση χρηματο-
δότηση. Λακωνικά, θα έχουμε χάσει ένα ακόμη τρένο…Σ
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«Όσο πιο κοντά στον πολίτη τόσο
πιο αποτελεσματικοί είμαστε»

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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Σ
τα έργα που προγραμματίζονται αλ-
λά και στα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα του Δήμου Παρανεστίου ανα-
φέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρ-

χος της πόλης Αναστάσιος Καγιάογλου, μι-
λώντας στην «Ρ». Ο κ. Καγιάογλου αναφέρ-
θηκε επίσης στις αλλαγές του εκλογικού συ-
στήματος αλλά και στην εφαρμογή της
απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση. 

Ακόμη μία δύσκολη χρονιά λόγω κορο-
νοϊού για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και
την Αυτοδιοίκηση. Ποιες είναι οι συνέ-
πειες και πώς οι ΟΤΑ στέλνουν το μήνυμα
της επιτάχυνσης των εμβολιασμών;
Ως δημοτική αρχή, εγώ και οι συνεργά-

τες μου τεθήκαμε αντιμέτωποι όχι μόνο με
τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, που ήδη γνωρίζαμε, αλλά και με τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας
της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουρ-
γήθηκαν από την πανδημία, οδηγώντας σε
μείωση των εσόδων και αύξηση των δαπα-
νών για την προστασία των πολιτών από τον
κορονοϊό, που, όπως είναι φυσικό, επηρέα-
σαν σε σημαντικό βαθμό το έργο μας, αι-
σθάνομαι περήφανος που καταφέραμε ως
δήμος να προσαρμοστούμε σε αυτές και να
συνεχίσουμε ακάθεκτοι το έργο μας.  Ως
προς τον εμβολιασμό, πρέπει όλοι μας να
συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελεί το «όχη-
μά» μας για επάνοδο στις παλαιότερες συ-
νήθειές μας, έτσι ώστε να μπορούμε να χα-
ρούμε όλοι μαζί για καθετί καλό που γίνεται
στον δήμο μας. Ως πλήρως εμβολιασμένος
πολίτης θα ήθελα να καλέσω όλους τους
πολίτες τους δήμου μας, και μη, να ακολου-
θήσουν τις οδηγίες των ειδικών και να εμ-
βολιαστούν. Από την πλευρά μας θα κάνου-
με ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να προ-
χωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο εμ-

βολιασμός των κατοίκων του δήμου μας.

Πώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός
σας σε επίπεδο έργων; 
Ο Δήμος Παρανεστίου έχει γίνει για την

περιοχή μας ένας δήμος με «πλούσιο» χαρ-
τοφυλάκιο έργων. Προγραμματίσαμε έργα
σε όλες τις κλίμακες και παρεμβάσεις, που
αλλάζουν τον χαρακτήρα του δήμου μας,
από έναν απομονωμένο και μειονεκτικό τό-
πο σε έναν μεγάλο και σύγχρονο με υποδο-
μές εφάμιλλες των αστικών δήμων. Με πα-
ρεμβάσεις στην Παιδεία, στην καθημερινό-
τητα των πολιτών, στην καθαριότητα, στις
κοινωνικές παροχές, στους δρόμους μας,
τις πλατείες μας, έχουμε ήδη να επιδείξου-
με έναν μακρύ κατάλογο έργων που έπονται
και που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα μας.
Σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου
Παρανεστίου είναι πλέον εμφανή τα έργα
μας και συνεχίζουμε με γοργούς ρυθμούς
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση άλλων. 

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
του Δήμου Παρανεστίου; 
Ο Δήμος Παρανεστίου είναι ένας μονα-

δικής ομορφιάς δήμος. Περικλείει στα
όριά του το παρθένο δάσος του Φρακτού,
που θα εντάσσεται σύντομα στον φάκελο
υποψηφιότητας με τα Μνημεία Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα δάση,
ο Νέστος ποταμός, τα φράγματα οι παρα-
δοσιακοί οικισμοί, οι καταρράκτες, οι φι-
λόξενοι κάτοικοι, τα ονομαστά οινοποιεία
μας και όλο το ανάγλυφο του δήμου μας εί-
ναι ένας τόπος για να ζεις και να απολαμ-

βάνεις τις εμπειρίες που προσφέρει.

Ποιες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής
Αρχής, ώστε να αναδειχθεί η περιοχή
τουριστικά; Τι μπορεί να δει ένας επισκέ-
πτης; 
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει

και να επισκεφθεί τον Δήμο Παρανεστίου,
τον μοναδικής ομορφιάς τόπο που προσφέ-
ρει συγκινήσεις και μοναδικής αισθητικής
εικόνες. Οι παρεμβάσεις που κάνει ο δήμος
για την ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου εί-
ναι πολύπλευρες και πολυεπίπεδες. Βρί-
σκεται σε συνεχή συνεργασία με τους άλ-
λους δήμους του νομού και των γειτονικών
δήμων που διατρέχει ο Νέστος για την οργα-
νωμένη προβολή του και την ανάδειξή του
ως προορισμού πρώτης γραμμής. Σύντομα
θα έχει ο χρήστης του διαδικτύου μπροστά
σε έναν υπολογιστή μια μοναδική εμπειρία,
που θα του προσφέρει η σελίδα του δήμου
μας ως δικτυακού και μελλοντικού επισκέ-
πτη. Σήμερα, οι φίλοι του Παρανεστίου μπο-
ρούν να επισκεφθούν όλα τα καταπληκτικής
ομορφιάς σημεία και να γευθούν στα διάφο-
ρα μαγαζιά τα τοπικά προϊόντα της περιοχής
μας. Απίθανα κρασιά, νοστιμότατα κρέατα,
μέλι και πολλά άλλα μπορεί να προμηθευτεί
ο επισκέπτης μας. Επίσης μπορεί να περιη-
γηθεί και να γνωρίσει δράσεις του εναλλα-
κτικού τουρισμού –όπως κανό-καγιάκ,
ορεινή ποδηλασία, βάδισμα σε μονοπάτια–,
να μπει στα δάση μας, να ακολουθήσει τον
ρου του Νέστου και τόσα άλλα.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως «Αν-
τώνης Τρίτσης», νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανά-
καμψης πώς θα ενισχύσουν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση; 
Όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα

αποτελούν ένα σημαντικό «εργαλείο» που
υπάρχει στα χέρια των δήμων. Μέσα από τον

κατάλληλο προγραμματισμό και τη σωστή
αξιοποίησή τους μπορούν να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη των δήμων, κάτι που θεωρώ
ότι είναι και ο στόχος των περισσότερων
ατόμων που έχουν αποφασίσει να ασχολη-
θούν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επομέ-
νως, θεωρώ ότι τέτοιου είδους προγράμμα-
τα μπορούν να ενισχύσουν κατά πολύ τη θέ-
ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στον δήμο μας έχουμε υποβάλει πολλές
αιτήσεις για έργα στα συγκεκριμένα προ-
γράμματα. Άλλα από αυτά έχουν υλοποιηθεί
ήδη και ομορφαίνουν τον δήμο μας, δίνον-
τας χαρά στους πολίτες μας, άλλα βρίσκον-
ται στη διαδικασία υλοποίησής τους και σε
άλλα αναμένουμε έγκριση. Όπως και να
έχει, είμαι βέβαιος ότι με την υλοποίηση
όλων αυτών των έργων ο δήμος μας θα αλ-
λάξει όψη, εξελισσόμενος σε έναν τόπο
όπου να χαιρόμαστε να ζούμε.

Η αλλαγή του εκλογικού νόμου στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση θεωρείτε ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. «Λειτουρ-
γεί» η απλή αναλογική; 
Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο είναι το κύτταρο της Δημοκρατίας
μας. Είναι, βέβαια, πολύ μεγάλο κίνητρο για
τη νικήτρια παράταξη να έχει και μια ισχυρή
πλειοψηφία που θα μπορεί να προσδώσει
μεγαλύτερη βάση στις αποφάσεις που λαμ-
βάνονται. Από την άλλη, η ισχνή πλειοψη-
φία σε συμβούλους επιτρέπει να γίνονται
πολλές και ουσιαστικές ζυμώσεις προς
όφελος πάντα του δήμου και των δημοτών
που ζουν και δημιουργούν στον τόπο αυτόν.
Η απλή αναλογική είναι μια καινοτόμος λει-
τουργία στους δήμους, που προκρίνει συ-
νεργασίες. Όμως πολλές φορές είναι τρο-
χοπέδη για σημαντικές αποφάσεις και επι-
φέρει καθυστερήσεις στην εύρυθμη λει-
τουργία του δήμου. 

16

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

«Ο δήμος θα αλλάξει
όψη με την υλοποίηση
των έργων που 
προγραμματίζουμε»

ΑΝΑΣΤAΣΙΟΣ ΚΑΓΙAΟΓΛΟΥ
Δήμαρχος Παρανεστίου



Πύρινος όλεθρος στην Αττική… 

Α
ρμαγεδδών! Αυτή είναι η μόνη λέ-
ξη που μπορεί να περιγράψει όσα
συμβαίνουν τα τελευταία 24ωρα
στη Βορειοανατολική Αττική.

Κρυονέρι, Άγιος Στέφανος, Ιπποκράτειος
Πολιτεία, Αχαρνές ήταν οι περιοχές όπου η
πύρινη λαίλαπα κατέκαψε τα πάντα στο πέ-
ρασμά της, με έναν 38χρονο πολίτη-εθελον-
τή πυροσβέστη να αφήνει την τελευταία του
πνοή στο ΚΑΤ! Ο 38χρονος μεταφέρθηκε με
τραύματα στο κεφάλι, συνεπεία δυστυχήμα-
τος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, καθώς -σύμ-
φωνα με αυτόπτες μάρτυρες- ένας ξύλινος
στύλος της ΔΕΗ έπεσε πάνω του και τον κα-
ταπλάκωσε. Στο ΚΑΤ έγινε προσπάθεια ανά-
νηψής του για περίπου 70 λεπτά, με τους
γιατρούς να μην καταφέρνουν να τον κρατή-
σουν στη ζωή. Νεκρός από ανακοπή καρ-
διάς έπεσε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κων-
σταντίνος Μίχαλος, μέσα στο γραφείο του
εργοστασίου που διέθετε στο Κρυονέρι,
έχοντας βιώσει απίστευτο άγχος από τις
εξελίξεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς. 

Με όση δύναμη τους έχει απομείνει, οι πυ-
ροσβέστες και οι εθελοντές παλεύουν ενάν-
τια στα τεράστια μέτωπα της φωτιάς, με τις
καιρικές συνθήκες να είναι και αυτές εναν-
τίον τους: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ξη-
ρασία και ενισχυμένοι άνεμοι. Λίγο μετά τις
11 το πρωί της Παρασκευής, δεκάδες αστυ-

νομικοί «σάρωσαν» την Ιπποκράτειο Πολι-
τεία και απομάκρυναν όποιον είχε μείνει πί-
σω, με τις φλόγες να φτάνουν σε εργοστάσιο
πέριξ της εθνικής οδού. Για ώρες ολόκληρες,
η περιοχή είχε ένα μαύρο μανιτάρι τοξικού
καπνού να πλανάται στην ατμόσφαιρα, ενώ
ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις. Στις φλόγες

παραδόθηκε και εργοστάσιο αλουμινίου
στην περιοχή των Αφιδνών, ενώ νωρίς το
πρωί κάηκε και μια μάντρα με δεκάδες Ι.Χ.
αυτοκίνητα. Και όλα αυτά ενώ στην περιοχή
επιχειρούσαν περισσότεροι από 450 πυρο-
σβέστες, με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημά-
των, 150 οχήματα, 40 πυροσβέστες από την

Κύπρο και κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Εφιαλτικές στιγμές έζησε το Κρυονέρι,
όπου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η φωτιά
μπήκε μέσα στον οικισμό, έκαψε σπίτια και
κρίσιμες εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης,
με την Αττική να βυθίζεται στο σκοτάδι. Από
το μεσημέρι της Παρασκευής είχαμε συνε-
χείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς στη Βαρυμ-
πόμπη, με την Πολιτική Προστασία να στέλ-
νει μήνυμα μέσω του «112» για άμεση εκκέ-
νωση (σ.σ.: για τρίτη φορά τις τελευταίες 4
ημέρες), ενώ το ίδιο μήνυμα εστάλη ύστερα
από περίπου τρεις ώρες και στους κατοίκους
των Θρακομακεδόνων. Δεν είναι, όμως, μόνο
αυτά τα πύρινα μέτωπα, καθώς η φωτιά πέ-
ρασε και από τον Άγιο Στέφανο, πλησιάζον-
τας Ροδόπη, Σταμάτα και Πευκόφυτο (σ.σ.:
είχαν καεί την περασμένη εβδομάδα), με τον
κρατικό μηχανισμό να δίνει εντολή εκκένω-
σης προς την Αθήνα (!) μέσω των λεωφόρων
Θησέως και Κηφισίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της νύχτας, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνά-
μεις έδιναν τιτάνιο αγώνα για να μπορέσουν
να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς,
περιμένοντας το πρώτο φως της ημέρας και
τις στοχευμένες ρίψεις νερού των εναέριων
μέσων. 

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, το πύρινο
μέτωπο έφτασε και στη Μαλακάσα, με τον αν-
τιπεριφερειάρχη Αττικής Βασίλη Κόκκαλη να
κάνει λόγο για «μεγάλο μέτωπο από την πλευ-
ρά της Μαλακάσας και το Κρυονέρι, αφού
έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι και είναι δύσκολη η
κατάσταση. Η φωτιά έχει περάσει την εθνική
οδό και κατευθύνεται προς Πολυδένδρι - Κα-
πανδρίτι, αλλά από τη δεξιά πλευρά τους».

Νεκρός από ανακοπή στο εργοστάσιό του στο
Κρυονέρι βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κων-
σταντίνος Μίχαλος. Βρισκόταν εκεί από την Πέμπτη,
ανησυχώντας για τη φωτιά. Σύμφωνα με στην τελευ-
ταία ανάρτησή του στο Facebook, αναφερόταν στις
πυρκαγιές με την ευχή να μην υπάρξουν απώλειες
σε ανθρώπινες ζωές. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν έναν
άνισο αγώνα με την πύρινη λαίλαπα! Μακάρι οι ζη-
μιές να περιοριστούν μόνο σε υλικές και να μην
έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σε ζωά-
κια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Κωνσταν-
τίνος Μίχαλος εντοπίσθηκε από τη σύζυγό του χωρίς
τις αισθήσεις του στο γραφείο του στο Κρυονέρι. Δια-
κομίσθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός

του. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν
επιχειρήσει επί τουλάχιστον μισή
ώρα να κάνουν καρδιοαναπνευστι-
κή ανάνηψη, αλλά ο 61 ετών επιχει-
ρηματίας δεν ανταποκρίθηκε. Σύσ-
σωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε
να εκφράσει τα συλλυπητήριά του
για τον χαμό του Κωνσταντίνου Μί-
χαλου.  «Εκφράζω τη βαθιά μου θλί-
ψη για την απώλεια του προέδρου
του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου.
Με πολύπλευρη δραστηριότητα, ο
Κωνσταντίνος Μίχαλος άφησε το δικό του αποτύπω-
μα στα δημόσια πράγματα και στον χώρο των επιχει-
ρήσεων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης.  «Ο Κωνσταντίνος Μίχα-
λος αγωνιούσε, όπως χιλιάδες συμ-
πολίτες μας, για τους κόπους μιας
ζωής που απειλούνται να γίνουν στά-
χτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο
ΣΥΡΙΖΑ και εξέφρασε τα βαθιά του
συλλυπητήρια «στην οικογένεια, τα
παιδιά και τους οικείους του». 

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γεννήθη-
κε το 1960 και σπούδασε Οικονομι-
κές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πα-
νεπιστήμιο του Έσεξ της Μεγάλης

Βρετανίας, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο
London School of Economics and Political Science,
σε θέματα Οικονομικών Εφαρμογών. Ήταν έγγαμος,
με τέσσερα παιδιά.

«Έφυγε» από ανακοπή ο Κωνσταντίνος Μίχαλος - Βρέθηκε νεκρός στο εργοστάσιό του

Ένας 38χρονος εθελοντής
πυροσβέστης άφησε 
την τελευταία του πνοή -
Έκαψε τα πάντα 
στο πέρασμά της η φωτιά… 
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Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα - Ολονύχτια μάχη και εκκενώσεις

Τ
έσσερα 24ωρα έχει συμπληρώσει ο
πύρινος εφιάλτης στην Εύβοια, που,
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθει-

ες πυροσβεστών, πιλότων, εναέριων μέ-
σων, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών,
δεν λέει να κοπάσει.

Στη μάχη έχει ριχτεί ακόμη και ο Στρατός,
με πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες υδροφόρες
και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ. Παρ’
όλα αυτά, η δασική πυρκαγιά μέχρι αργά το
βράδυ της Παρασκευής -όταν και σταμάτη-
σαν οι ρίψεις νερού από αέρος- έκαιγε ανε-
ξέλεγκτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυρ-

καγιά από τον Ευβοϊκό κατέληξε στο Αιγαίο
και στην παραλία της Αγίας Άννας, με τα
σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ψαρά-
δες της περιοχής να απομακρύνουν κατοί-
κους και παραθεριστές. Δεν είναι υπερβο-
λή να πει κανείς ότι η καταστροφή είναι
ολοκληρωτική, ενώ το απόγευμα της Παρα-
σκευής, μετά την Κήρινθο και το Μαντούδι,
σειρά για εκκένωση πήρε και το Προκόπι,
με το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώ-
σου να κινδυνεύει και αυτό!

Το πύρινο μέτωπο έχει δημιουργήσει ένα
νοητό τετράγωνο, στο οποίο έχει κατακάψει

τα πάντα: από τις Ροβιές έως τα Βασιλικά
και από τη Λίμνη έως τη Φαράκλα, στη
Στροφιλιά και την Αγία Άννα. Η ενίσχυση
των ανέμων, μάλιστα, από τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Παρασκευής έδωσαν το τελει-
ωτικό χτύπημα στην περιοχή, όπου έχουν
παραδοθεί στις φλόγες χιλιάδες στρέμματα
δάσους και δεκάδες σπίτια. Χαρακτηριστι-
κό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι
εκκενώθηκαν περισσότεροι από 25 οικι-
σμοί και όλα προμηνύουν ότι και σήμερα η
κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, κα-
θώς οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο
μέτωπο, με συνεχείς αναζωπυρώσεις. 

«Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Το
μέτωπο είναι τεράστιο, ανεξέλεγκτο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης,
προσθέτοντας ότι «η φορά του ανέμου εί-
ναι τέτοια, που, αν το μέτωπο δεν ελεγχ-
θεί, θα συνεχίσει προς τη Νοτιοκεντρική
Εύβοια, βρίσκοντας άλλα συμπαγή κομ-
μάτια, οπότε δεν ξέρουμε πού θα σταμα-
τήσει. Το μέτωπο θα βρει πολλούς ακόμη
οικισμούς».

Δ
εκάδες πύρινα μέτωπα βρίσκονταν χθες σε εξέλιξη
σε όλη τη χώρα, ενώ το 112 δεν σταματούσε να ενη-
μερώνει για εκκένωση περιοχών και απομάκρυνση

κατοίκων από τα σημεία που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Οι άνε-
μοι ενισχύθηκαν το απόγευμα και δυσχέραιναν τις προσπά-
θειες των ηρώων πυροσβεστών. 

Σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας βρίσκονταν χθες το
βράδυ οι Αρχές στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας, ώστε -αν χρει-
αστεί- να ξεκινήσει εκκένωση των σπιτιών, εξαιτίας της κα-
ταστροφικής φωτιάς που έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά της
στην περιοχή. Πυροσβέστες έκαναν μια ζώνη προστασίας
γύρω από τη γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, κα-
θώς η φωτιά πήρε κατεύθυνση προς το μοναστήρι, τις κατα-
σκηνώσεις του υπουργείου Εξωτερικών και τις γηπεδικές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίον. Η Ιερά Μονή Αγίου
Γεωργίου και οι κατασκηνώσεις του ΥΠ.ΕΞ., που στο παρελ-

θόν φιλοξενούσαν παιδιά των Ομογενών κάθε χρόνο, είναι
μέσα σε μία πευκόφυτη περιοχή, όπου χθες οι φλόγες έτρε-
χαν με τεράστια ταχύτητα. Εκκενώθηκε ο οικισμός Θεολό-
γος, ενώ χθες το βράδυ προετοιμάζονταν για την πιθανότητα
εκκένωσης και οι κάτοικοι της Μαλεσίνας. 

Χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Νεμούτα του Δήμου
της Αρχαίας Ολυμπίας βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη πυρκα-
γιά και έκαιγε πυκνό δάσος, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την οριοθετήσουν. Για την κοι-
νότητα δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης, όπως και
για τις γειτονικές κοινότητες Βίλλια και Τσαπαρέικα. Σύμ-
φωνα με την Αστυνομία, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχη-
μάτων στην εθνική οδό Τρίπολης - Πύργου, από Λούβρο μέ-
χρι Μιράκα.

Δύσκολη ήταν η κατάσταση χθες στον Δήμο Ανατολικής
Μάνης, καθώς οι πύρινες γλώσσες επεκτείνονταν με γρήγο-

ρους ρυθμούς. Εκκενώθηκαν το Γύθειο και το Μαυροβούνι,
με τους πολίτες να έχουν εντολή να κινηθούν προς τη Σκάλα.
«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, με τη φωτιά σε πε-
ριοχές του Δήμου της Ανατολικής Μάνης», ανέφερε ο αντι-
περιφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης. Όπως
εξήγησε, «το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και έχει κλεί-
σει ο περιφερειακός δρόμος Μαυροβουνίου - Γυθείου, στο
ύψος του Μαυροβουνίου», ενώ, σύμφωνα με τον Δήμο Ανα-
τολικής Μάνης, έχουν εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους
περισσότερες από 10 κοινότητες.

Εξάλλου, χθες ξέσπασε νέο μέτωπο στο Ηράκλειο Κρήτης
και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών.
Οι φλόγες έκαιγαν αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
ενώ βρίσκονταν κοντά σε κατοικίες, στον οικισμό Γουρνών
Τεμένους. Στο σημείο κλήθηκε και πυροσβεστικό ελικόπτε-
ρο, για να πραγματοποιήσει ρίψεις από αέρος.

Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στην Εύβοια

ΕΛΛΑΔΑ
ΦΛΕΓΕΤΑΙΗ



Ι
διαίτερα επιβαρυμένη είναι τα τε-
λευταία εικοσιτετράωρα η ατμό-
σφαιρα στο Λεκανοπέδιο, εξαιτίας
των ανεξέλεγκτων πύρινων μετώ-

πων. Το τοξικό «κοκτέιλ» που προκαλούν
ο καπνός και οι υψηλές θερμοκρασίες εί-
ναι ιδιαίτερα βλαβερό για την υγεία των
πολιτών. 

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης τονίζει πως είναι «αναγκαία η
λήψη μέτρων προστασίας απ’ όλους τους
κατοίκους της Αττικής», ενώ απευθύνει
έκκληση για περιορισμό των μετακινήσε-
ων και χρήση ειδικών μασκών. Τα αι-
ωρούμενα μικροσωματίδια PM 2.5 (μεγέ-
θους κόκκου άμμου) και αιθάλης εξακο-
λουθούν να συγκεντρώνονται σε πολύ
υψηλά επίπεδα στην ατμόσφαιρα πάνω
από το Λεκανοπέδιο, με ιδιαίτερη πυκνό-
τητα στον βόρειο και τον κεντρικό τομέα
καθώς και στον Πειραιά, σύμφωνα με την
καταγραφή της χαρτογράφησής τους από
την Περιφέρεια και το Εθνικό Αστερο-
σκοπείο Αθηνών.

Με εντολή του περιφερειάρχη, ο αντι-

περιφερειάρχης Υγείας Γιάννης Κεχρής
ενεργοποίησε το τηλεφωνικό κέντρο 1110
της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, προκειμέ-
νου οι πολίτες να ενημερώνονται όλο το
24ωρο για την αντιμετώπιση αναπνευστι-
κών προβλημάτων από το τοξικό νέφος το
οποίο προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Με αφορμή την ανησυχητική αυτήν ει-
κόνα, ο περιφερειάρχης καλεί τους κα-
τοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις
τους και, σε περίπτωση που πρέπει να
εξέλθουν των κατοικιών τους, να χρησι-
μοποιούν μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, οι
οποίες παρέχουν προστασία από τα σω-
ματίδια PM 2.5. Σημειώνει ότι είναι ση-
μαντικό να ακολουθούν τα αναγκαία μέ-
τρα προφύλαξης, σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Περιφέρειας, του ΙΣΑ και του
υπουργείου Υγείας.

Ο κ. Πατούλης ενημερώνει ότι ενεργο-
ποιήθηκε το 1110 για τη φροντίδα των ευ-
παθών ομάδων και επισημαίνει ότι η Πε-
ριφέρεια σε συνεργασία με το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί
συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμό-
σφαιρας στην Αττική, σύμφωνα με τις με-
τρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, παρουσιάζονται ως εξής: Καθ’
όλη τη διάρκεια της νύχτας (της 6ης Αυ-
γούστου) οι συγκεντρώσεις των PM2.5
παρέμειναν σε μέτρια επίπεδα (περίπου
στα 20 μg m-3) με μια μικρή επιβάρυνση
στον βόρειο τομέα. Μεταξύ 7 και 11 χθες
το πρωί υπήρξε απότομη αύξηση των
συγκεντρώσεων, αρχικά στον Πειραιά και
στον κεντρικό τομέα και κατόπιν σε όλο το
Λεκανοπέδιο, με ωριαίες τιμές που ξεπέ-

ρασαν τα 100 μg m-3 - ωστόσο αρκετά
χαμηλότερες από τα επίπεδα της πρώτης
ημέρας της φωτιάς, όταν τα μέγιστα ωρι-
αία επίπεδα ξεπερνούσαν τα 300 μg m-3.

Επικίνδυνος αναμένεται να είναι και σήμερα ο καιρός,
καθώς τα μελτέμια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμο-
κρασίες -παρότι υπάρχει πτώση σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες ημέρες- σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν τις
πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο της οριοθέτησης των
πύρινων μετώπων. Ενισχυμένοι αναμένεται να είναι και
σήμερα οι άνεμοι στην Αττική, καθώς, σύμφωνα με τις
προβλέψεις των ειδικών, θα φτάσουν μέχρι τα 5 Μποφόρ.
Την ίδια στιγμή, ακόμη πιο δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις
για την Εύβοια, καθώς από σήμερα αρχίζει μελτέμι στο
Αιγαίο, στα 6-7 Μποφόρ. 

Σήμερα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα
ξεπεράσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους
35 με 37 βαθμούς και στα νησιά τους 34 βαθμούς Κελσί-
ου. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες
τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν
βόρειοι - βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5
Μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει
τους 37 βαθμούς.

Στο μεταξύ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση

Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα
για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου) , σύμφωνα
με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδί-
δει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

ΕΕπίσης, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία
κινδύνου 4) υπάρχει για τις εξής περιοχές:
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ

Έβρου).
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης,

ΠΕ Χαλκιδικής).
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κεφαλονιάς, ΠΕ Ιθάκης,

ΠΕ Ζακύνθου).
• Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου).
• Περιφέρεια Αττικής.
• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Μεσσηνίας, ΠΕ Λακω-

νίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας).
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας).
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτι-

δας, ΠΕ Βοιωτίας).
• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων).
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ

Σάμου, ΠΕ Ικαρίας).
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου, ΠΕ Κω, ΠΕ

Καλύμνου).

Δεν λένε να κοπάσουν οι άνεμοι - Για ποιες περιοχές έχει σημάνει συναγερμός

Ενεργοποιήθηκε το τηλεφωνικό
κέντρο 1110 για τις ευπαθείς
ομάδες, με εντολή του
περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη

«Έπνιξε» την Αττική 
ο καπνός - Aπαραίτητες
οι ειδικές μάσκες
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Δήμος Αιγιαλείας 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Ζήρια, Καμάρες και Λόγγος

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κη-
ρύχτηκαν οι κοινότητες Ζήριας και Καμαρών της Δημοτικής
Ενότητας Ερινεού και της Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής
Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας με απόφαση του
γ.γ. Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη Βασίλειου Παπαγεωργίου έπειτα από σχετικό αίτημα
του Δήμου Αιγιαλείας.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και η
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστρο-
φική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε Ζήρια, Λαμπί-
ρι, Καμάρες και Λόγγο. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος σημείωσε
ότι η περιοχή που επλήγη από πυρκαγιά πριν από πέντε μέρες
τέθηκε υπό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης χάρη στις συγκε-
κριμένες προσπάθειες του δήμου, της περιφέρειας και της
Πολιτείας.

«Το πρώτο φως της μέρας ανέδειξε δυστυχώς μια άλλη Εύβοια, η
οποία έχει λαβωθεί βαθιά στον δασικό της πνεύμονα», δήλωσε ο πε-
ριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός χθες το πρωί έπειτα
από σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ).
«Είναι τεράστια πλέον η έκταση που έχει αποτεφρωθεί και -κυρίως-
είναι πολλά τα σπίτια και οι περιουσίες που έγιναν στάχτη! Ανταπο-
κριθήκαμε σε ό,τι μας ζητήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις,
με πρώτο μέλημα να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Όμως, η φυσι-
κή και υλική καταστροφή είναι τεράστια», συμπλήρωσε ο κ. Σπανός.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η επιχείρηση μεταφοράς και στέγασης
πληθυσμού από χωριά και οικισμούς που εκκενώνονται. Έχουν εκ-
μισθωθεί λεωφορεία, ξενοδοχειακές μονάδες και διαμορφώνονται
στεγασμένοι χώροι υποδοχής, όπως το κλειστό γήπεδο «Χαλκιά -
Αναστασιάδη» του Δήμου Χαλκιδέων.

Το σύνολο των δήμων καλεί σε άμεση ετοιμό-
τητα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Προς τούτο ζη-
τάει να είναι έτοιμα για άμεση αναχώρηση και
στελεχωμένα όλα τα χωματουργικά και βυτιο-
φόρα οχήματα για το τριήμερο λόγω των
ακραίων καιρικών συνθηκών που δημιουρ-
γούν συνθήκες έναρξης και εξάπλωσης πυρ-
καγιών.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδω-
σε η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, τμήμα της Μα-
γνησίας κατατάσσεται σε κατηγορία κινδύνου
5 Κόκκινου Συναγερμού και το μεγαλύτερο
τμήμα της Θεσσαλίας στην Κατηγορία 4 Πολύ
Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Με την κατεπείγουσα επιστολή της η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Πολιτικής Προ-
στασίας καλεί επίσης τους δήμους που
εδρεύουν στα πεδινά να μεριμνήσουν για τη
στελέχωση γεωργικών ελκυστήρων - τρακτέρ
για την πιθανή δημιουργία αντιπυρικών ζωνών
και την Ελληνική Αστυνομία να πυκνώσει τις
αμιγείς περιπόλους σε ευαίσθητες περιοχές.

! Θεσσαλία

Σε κόκκινο συναγερμό
όλοι οι δήμοι 

Αττική

ΕΕΑ: Σημαντική ενίσχυση 
στις πυρόπληκτες περιοχές 
Για μία ακόμη φορά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
νών στέκεται στο πλευρό της Αττικής και των πολιτών που
περνούν δύσκολες ώρες εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς
που έπληξε αρκετές περιοχές, προξενώντας τεράστια οι-
κολογική καταστροφή και ανυπολόγιστες ζημιές σε οικίες
και επιχειρήσεις.
Η διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της και δηλώνει και αυτήν τη
φορά έτοιμη να συμβάλει στην ανακούφιση των επιχειρή-
σεων που επλήγησαν. Έπειτα από συνεννόηση με τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, το
ΕΕΑ θα παρέχει από πόρους του Επιμελητηρίου άμεση οι-
κονομική ενίσχυση ύψους 100.000 ευρώ προς τις πληγεί-
σες επιχειρήσεις.
Ήδη ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επικοινώνησε με τον δήμαρ-
χο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και συζήτησε μαζί του για τις
ανάγκες στήριξης που έχει η περιοχή.

«Τεράστια υλική και φυσική καταστροφή στην Εύβοια»
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλονίκη

Τρία πυροσβεστικά οχήματα 
για την προστασία του Σέιχ Σου 
σε κοινό πρόγραμμα

Με τρία
νέα οχήματα,
τα οποία εν-
τ ά σ σ ο ν τ α ι
στο καθημε-
ρινό πρό-
γραμμα πε-
ριπολιών στο δάσος του Σέιχ Σου, ενισχύεται το Αυτο-
τελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. «Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για
την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, για τα δάση μας, για
όλους τους συμπατριώτες μας που υποφέρουν. Η
καρδιά μας βρίσκεται δίπλα τους», δήλωσε ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Αναφερό-
μενος στην ενίσχυση του εξοπλισμού του τομέα Πολι-
τικής Προστασίας, ο κ. Ζέρβας εξήγησε ότι τα νέα οχή-
ματα θα βρίσκονται στο Σέιχ Σου στην υπηρεσία όλων
όσοι προστατεύουν το περιαστικό δάσος και το φυσικό
περιβάλλον της πόλης.

Πελοπόννησος

Σε επιφυλακή ο μηχανισμός για
τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Σε κατάσταση συναγερμού για κίνδυνο πυρκαγιάς
έχει τεθεί το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
στην οποία προβλέπεται η ανώτατη κατηγορία κινδύ-
νου (5), όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της περιφέρειας. Ήδη οι αρμόδιες υπη-
ρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και οι δή-
μοι της περιφέρειας έχουν ενημερωθεί ώστε να βρί-
σκονται σε απόλυτη ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας
προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισό-
δια πυρκαγιών.
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Α
μεση οικονομική ενίσχυση των πλη-
γέντων με ποσά από 600 έως 6.000
ευρώ για οικοσκευές, επιδότηση

ενοικίου και φορολογικές ελαφρύνσεις,
όπως η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για φέτος,
περιλαμβάνεται στα μέτρα ανακούφισης των
πληγέντων από την πυρκαγιά στη ΒΑ Αττική,
που ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη που
πραγματοποίησε το κυβερνητικό κλιμάκιο
στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, τα μέτρα κινούνται σε κατεύ-
θυνση ώστε οι δράσεις να είναι «άμεσες και
απολύτως υποστηρικτικές» στο πλευρό των
πληγέντων, να επουλωθούν άμεσα οι πληγές
και να διασφαλιστεί η αποκατάσταση του φυ-
σικού περιβάλλοντος που καταστράφηκε.

Τα μέτρα του ΥΠ.ΕΣ. ανέπτυξε ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας

και αναπτύσσονται σε δύο σκέλη. Αρχικά
αφορούν στην οικονομική ενίσχυση των πλη-
γέντων ως δαπάνη κοινωνικής προστασίας
και διαβίωσης με ποσά από 600 έως 6.000
ευρώ για οικοσκευές που θα καταβληθούν
άμεσα αφού καταγραφούν οι ζημιές από τις
υπηρεσίες των δήμων. Επίσης, αυξημένη επι-
δότηση θα έχουν οι τρεις δήμοι που επλήγη-
σαν, ενώ τα κονδύλια για την ενίσχυση των
πληγέντων που θα τους διατεθούν από το
ΥΠ.ΕΣ. είναι 90.000 στον Δήμο Αχαρνών,
60.000 στον Δήμο Κηφισιάς και 30.000 στον
Δήμο Διονύσου.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι «θα υπάρξει συν-
τονισμός όλων των εμπλεκομένων στο πλαί-
σιο του νόμου για την κρατική αρωγή που θέ-
σπισε η κυβέρνηση προκειμένου να συντο-
μεύσουμε όσο μπορούμε τους χρόνους που
καμιά σχέση δεν έχουν με παλαιοτέρα».

Οδηγός προστασίας από τις πυρκαγιές
Με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής και

προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πα-
τούλη εκδόθηκε οδηγός που εφιστά την προσοχή στους
πολίτες και ειδικά σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού για την προστασία τους από το
νέφος της πυρκαγιάς. Όπως επισημαίνεται στον οδηγό,
«όταν εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, ακόμη και αν βρί-
σκεστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της
πυρκαγιάς, ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια
μπορεί να φτάσουν στην περιοχή σας και να επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας σας». Μάλι-
στα, επισημαίνει ότι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως
άτομα που πάσχουν από άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καρδιακή νόσο, κα-
θώς και τα παιδιά και οι εγκυμονούσες. 

Νέο απορριμματοφόρο
έπειτα από 
πολλά χρόνια  

Ο Δήμος Πεντέλης παρέλαβε ένα
καινούργιο υπερσύγχρονο απορ-
ριμματοφόρο, δυνατότητας συλλο-
γής 14 τόνων, με ενσωματωμένο σύ-
στημα εσωτερικής πλύσης κάδων,
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με
223.000 ευρώ. Το νέο όχημα είναι το
πρώτο από τα έξι νέα απορριμματο-
φόρα που θα παραλάβει ο δήμος το
2021 και εντάσσεται στο συνολικό
σχέδιο της δημάρχου Δήμητρας Κε-
χαγιά για μια σημαντική αναβάθμι-
ση του εξοπλισμού καθαριότητας
του δήμου. Το σχέδιο αυτό περιλαμ-
βάνει την αντικατάσταση του μεγα-
λύτερου τμήματος του αρκετά γερα-
σμένου στόλου της πόλης αλλά και
την άμεση ξεχωριστή συλλογή των
βιοαποβλήτων που θα εφαρμοστεί
καθολικά σε όλη την πόλη.

Ο Πειραιάς στηρίζει
τους πυρόπληκτους
Ο Δήμος Πειραιά με πρωτοβουλία
του δημάρχου Γιάννη Μώραλη
προχωρά στη συλλογή αγαθών
πρώτης ανάγκης για τους πυρό-
πληκτους της Βαρυμπόμπης. Στο
πλαίσιο του κοινωνικού της έργου,
η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
καλεί τους πολίτες του Πειραιά να
δείξουν για ακόμη μια φορά την
αλληλεγγύη τους προς τους δοκι-
μαζόμενους συνανθρώπους μας,
που επλήγησαν βάναυσα από την
καταστροφική πυρκαγιά στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμ-
πης. Η συλλογή των εμφιαλωμέ-
νων νερών, χυμών και συσκευα-
σμένων τροφών πραγματοποιείται
στα γραφεία της ΚΟΔΕΠ. Ο κ. Μώ-
ραλης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
«η ανταπόκριση των δημοτών μας
στο κάλεσμά μας θα είναι συγκι-
νητική και ότι οι Πειραιώτες θα
δείξουν για μια ακόμη φορά την
ευαισθησία και την αλληλεγγύη
που τους διακρίνουν».

Σε μια προσπάθεια να απο-
φευχθούν λάθη που οδηγούν
πολλούς δήμους σε καθυστε-
ρήσεις στην έγκριση των
προϋπολογισμών τους αλλά
και θέλοντας να δώσει απαν-
τήσεις σε ερωτήματα που ήδη
έχουν γίνει, το υπουργείο
Εσωτερικών έβγαλε μια σει-
ρά από διευκρινίσεις για την
κατάρτιση των προϋπολογι-
σμών των δήμων οικονομικού
έτους 2021. Από μια πρόχειρη
ματιά τα περισσότερα ερωτή-
ματα προέκυψαν για το πού
θα πρέπει να εγγραφούν τα
έξοδα που έγιναν για την παν-
δημία αλλά για τις πληρωμές
του έκτακτου προσωπικού…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινούν οι δηλώσεις
για την Κοινωφελή
Εργασία      
Οι δήμαρχοι της χώρας έχουν στα χέ-
ρια τους το έγγραφο που τους δίνει τη
δυνατότητα να δηλώσουν τις ειδικότη-
τες που έχουν ανάγκη οι δήμοι τους
όσον αφορά στην Κοινωφελή Εργασία.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου υπενθύμισε στους συνα-
δέλφους του ότι αφού δηλωθούν οι ει-
δικότητες σε πρώτο στάδιο, θα γίνει
και ένα δεύτερο φιλτράρισμα. Αυτό θα
γίνει ώστε να μπορέσουν οι δήμοι, σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι
ειδικότητες στον ΟΑΕΔ, να συμπληρω-
θούν από τους δήμους με άλλες. Υπεν-
θυμίζεται ότι στην προηγούμενη Κοι-
νωφελή καλύφθηκαν 26.000 θέσεις
από τις 35.000 θέσεις εργασίας που
προκηρύχθηκαν. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της ΚΕΔΕ, οι προσλήψεις των
ωφελούμενων θα γίνουν τον Οκτώ-
βριο. 

Μέτρα στήριξης των πληγέντων
από την πυρκαγιά

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε I Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν
Οδηγίες 
προϋπολογισμών
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Προσέχει… για να έχει 
Εντείνει τις προσπάθειες και τις προ-

ετοιμασίες για να είναι όσο το δυνατόν πιο
έτοιμος σε περίπτωση πυρκαγιάς ο Σύν-
δεσμος Δήμων για την Προστασία και
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ). Πριν
από λίγες μέρες ολοκλήρωσε τη συντή-
ρηση του δασικού δρόμου που καταλήγει
στο πρώην λατομείο Μπάνου και, όπως
ενημερώνει, συνεχίζει τις εργασίες συν-
τήρησης και αποκατάστασης δασικών
δρόμων στο Πεντελικό. Ήδη ξεκίνησε να
συντηρεί τον δασικό δρόμο που ξεκινά
από την πηγή Καρακαντά και καταλήγει
στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων. Η αποκα-
τάσταση των δασικών δρόμων γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη
του Δασαρχείου Πεντέλης. 

Στα δικαστήρια 
Η πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας μεταφέρεται πλέον όλο και πε-
ρισσότερο στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό
δείχνει και η πρόσφατη απόφαση της οικο-
νομικής επιτροπής να εγκρίνει τα έξοδα για
μήνυση της δημοτικής αρχής κατά του
πρώην δημάρχου Γιώργου Καπλάνη και
μιας εργαζόμενης σε παιδικό σταθμό για
δηλώσεις και αναρτήσεις τους που απέδι-
δαν ευθύνη στον δήμαρχο Λάμπρο Μίχο
για κρούσμα κορονοϊού στον παιδικό σταθ-
μό! Όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς μήνυ-
ση θα ασκηθεί και στον πρώην νομικό σύμ-
βουλο του δήμου και σε πέντε ακόμη εργα-
ζόμενους με την κατηγορία της «απόπειρας
απάτης επί δικαστηρίου και της ψευδομαρ-
τυρίας». 

Πιο κοντά στους Ηρακλειώτες το κτήμα Φιξ
Ένα ακόμα βήμα έκανε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος, προκει-

μένου να φτάσει στην πολυπόθητη απόκτηση του κτήματος Φιξ. Μετά την κήρυξη της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που άνοιξε τον δρόμο της απόκτησης, το Δημοτικό
Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της δημοτικής αρχής, αποφάσισε τον τρόπο χρημα-
τοδότησης της αγοράς των 27 στρεμμάτων του ακινήτου και των κτιρίων που είναι εν-
τός του κτήματος στηριζόμενο, αρχικά, στις δικές του δυνάμεις, εγκρίνοντας την εκκί-
νηση της διαδικασίας για τη σύναψη δανείου με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να κα-
ταβληθεί η αποζημίωση για τον χώρο μέσα στο χρονικό διάστημα που απαιτεί ο νόμος.
Επειδή όμως η αντιπολίτευση έθεσε πολλές διαφωνίες για την απόκτηση μέσω δανει-
σμού, ο κ. Μπάμπαλος διαβεβαίωσε ότι θα διερευνήσει για μια ακόμα φορά τις προθέ-
σεις της κεντρικής διοίκησης, κάνοντας εκ νέου απόπειρα, βάσει των νέων δεδομέ-
νων, να πείσει τα αρμόδια υπουργεία να χρηματοδοτήσουν τον Δήμο Ηρακλείου Αττι-
κής για την αγορά του κτήματος, ώστε να αποδοθεί ελεύθερο στους Ηρακλειώτες. Στην
περίπτωση που ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια, δεν θα προχωρήσει ο δανεισμός.

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις… 
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η τροπολογία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος με την οποία δίνεται η δυνατότητα για την κατασκευή
εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων σε όλες τις ζώνες
προστασίας του όρους Αιγάλεω. Πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι δή-
μοι του δυτικού Πειραιά, με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας να
παίρνει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία υποστηρίζει ότι «εν μέσω πανδημίας και καλοκαιριού η κυ-
βέρνηση επιλέγει μία ακόμη φορά να νομοθετήσει σε βάρος της πό-
λης» και λέει «όχι» στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στο Σχι-
στό, στην καύση απορριμμάτων, στον νέο ΣΜΑ στο Σχιστό, στις ΣΔΙΤ
στη διαχείριση απορριμμάτων. Μάλιστα, με βάση την απόφαση αυ-
τή, ο δήμος προχώρησε σε αποκλεισμό του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στο Σχιστό, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που, όπως τονίζουν, «καθιστούν
την πόλη τους την πίσω αυλή της Αττικής».

…και σκληρές δηλώσεις 
Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του δημάρχου
Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη, που σε δήλω-
σή του τονίζει ότι «η κυβέρνηση ολοκληρώ-
νει την καταστροφή του όρους Αιγάλεω» και
επισημαίνει ότι «με τροπολογία της τελευταί-
ας στιγμής, χωρίς ενημέρωση και διαβού-
λευση, επιχειρεί νέα υποβάθμιση των συνθη-
κών ζωής και διαβίωσης των κατοίκων του
Περάματος και της Β’ Πειραιά». Πάντως και
από τις δύο πλευρές γίνεται σαφές ότι, παρά
το γεγονός ότι αιφνιδιάστηκαν με την τροπο-
λογία, δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρω-
μένα τα χέρια και αφού συντονιστούν και με
τους υπόλοιπους δήμους που βρίσκονται στις
παρυφές του Αιγάλεω, θα προχωρήσουν τό-
σο σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις όσο και
σε νομικές κινήσεις. 

Σε ποιον δήμο της
Αττικής έχει
ξεσηκωθεί
όλη η αντιπο-
λίτευση για

την τύχη των οι-
κονομικών εξαι-

τίας της απαίτησης ενός εργολά-
βου να πληρωθεί για έργα που
κανένας δεν ήξερε ότι είχε ανα-
λάβει, ότι έγιναν και ενώ δεν
υπάρχει κανένα παραστατικό; Οι
επικεφαλής της αντιπολίτευσης
ενημερώθηκαν για τα έργα και
την απαίτηση από επιστολή του
εργολάβου αλλά και από τις νο-
μικές κινήσεις του κατά του δή-
μου, και τώρα ψάχνουν να βρουν
τι έχει συμβεί… 

M
ια ιστορική απόφαση του δικαστηρίου δικαίωσε τον αγώνα 42
συμβασιούχων-παρατασιούχων που εργάζονται εδώ και πολλά
χρόνια στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλίμου. Την

ανακοίνωση έκανε σχεδόν πανηγυρίζοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο ο
δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος στάθηκε δίπλα τους όλο αυτό τον
καιρό στηρίζοντάς τους με κάθε τρόπο. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος,
πρόκειται για μια τεράστια δικαστική νίκη των ανθρώπων που φροντί-
ζουν καθημερινά να είναι η πόλη καθαρή, ενώ τόνισε πως ταυτόχρονα εί-
ναι και μια λύση για τον δήμο, καθώς «στην υπηρεσία καθαριότητας
έχουμε δεκαπέντε μόνιμους εργαζόμενους, άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι
απολύτως απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία της».

Αντιπαράθεση 
για το λιμάνι    
Έντονη είναι η δυσαρέσκεια του δη-

μάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονό-

μου για την πρόθεση του Οργανισμού

Λιμένος να δώσει σε ιδιωτική εται-

ρεία προς χρήση 15 στρέμματα δίπλα

στη μαρίνα του Καλιμπακίου. Μάλι-

στα, η δημοτική αρχή εκτιμά πως το

ζήτημα είναι αρμοδιότητας του ΤΑΙ-

ΠΕΔ και του υπουργείου Ναυτιλίας,

ως τα μόνα αρμόδια για αδειοδότηση,

ενώ σύμφωνα με τον νόμο ο ΟΛΕ δεν

έχει δικαίωμα έκδοσης αδειών. Για

αυτό ζητά από τον ΟΛΕ, πρώτον, να

απορρίψει το αίτημα της ιδιωτικής

εταιρείας και, δεύτερον, να συμ-

πλεύσει με το δημόσιο συμφέρον της

πόλης και των κατοίκων της.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής έκανε ένα βήμα παραπάνω από κυβέρνηση και επιστημονική επιτροπή παίρνον-
τας απόφαση οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς που έρχονται σε επαφή με κρούσμα και
πρέπει να μπουν σε καραντίνα, να βγαίνουν σε άδεια άνευ αποδοχών; Μάλιστα ο δήμαρχος έκανε σαφές πως
θεωρεί λάθος το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ενέταξε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους εργαζόμενους
στους παιδικούς σταθμούς…
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Η NSA και η εποπτεία 
Η Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας

(National Security Agency - NSA) αναγκάστηκε
να διαψεύσει την καταγγελία του Τάκερ Κάρλσον,
παρουσιαστή του συντηρητικού τηλεοπτικού δι-
κτύου Fox News, πως τον παρακολουθεί και απο-
πειράται να τερματίσει την εκπομπή του. «Η κατη-
γορία αυτή είναι αναληθής. Ο Τάκερ Κάρλσον ου-
δέποτε υπήρξε στόχος σε επιχείρηση συγκέν-
τρωσης πληροφοριών της υπηρεσίας και η NSA
ουδέποτε είχε οποιοδήποτε σχέδιο να σταματήσει
τη μετάδοση της εκπομπής του», ανέφερε μέσω
Twitter η υπηρεσία κατασκοπείας. Ο κ. Κάρλσον,
συντηρητικός παρουσιαστής και σχολιαστής, εξ
ορισμού σφοδρός επικριτής της κυβέρνησης Τζο
Μπάιντεν, υποστήριξε στη διάρκεια της εκπομπής
του τη Δευτέρα ότι «έμαθα από καταμηνυτή ατα-
σθαλιών στην αμερικανική κυβέρνηση που απο-
φάσισε να τον προειδοποιήσει ότι η NSA (...) πα-
ρακολουθεί τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας
και σχεδιάζει να τις διαρρεύσει σε μια προσπά-
θεια να σταματήσει η μετάδοση της εκπομπής. Η
NSA συγκέντρωσε πληροφορίες εν αγνοία μας
και το έκανε για πολιτικούς λόγους. Η κυβέρνηση
Μπάιντεν μας κατασκοπεύει. Το έχουμε επιβε-
βαιώσει».

Νέος διευθυντής
Η νέα ραδιοφωνική σεζόν θα βρει τον Μουσικό

98,6 ανανεωμένο με νέο πρόγραμμα και πρόσωπα
και με τον Νίκο Μαραβέγια στη θέση του διευθυντή.

Αλλαγές στην ΕΡΤ
Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο
αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις της η διοίκηση
της ΕΡΤ για τον αθλητικό τομέα του φορέα μετά τα
παρατράγουδα στις μεταδόσεις των αγώνων του
Λευτέρη Πετρούνια και του Παναγιώτη Γκιώνη.

Πανδημικά κέρδη    
Συνεχίζει την πορεία των σταθερών εσόδων και της κερδοφο-

ρίας η Digea. Η εταιρεία το 2020 εμφάνισε κύκλο εργασιών 16,3
εκατ. και κέρδη προ φόρων 2,6 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία πέντε
χρόνια δείχνει αυξημένη κερδοφορία, που προκύπτει από τον μα-
θηματικό τύπο (ΑΟΤ) για τις χρεώσεις που επιβάλλει στους τηλεο-
πτικούς σταθμούς, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση με την ΕΕΤΤ.
Μάλιστα, το 2017 η κερδοφορία της είχε φτάσει τα 3,3 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του 2020 προήλθαν κατά 12.098.256 ευρώ από τους πα-
ρόχους εθνικής εμβέλειας έναντι ποσού 11.971.401 ευρώ το 2019.
Τα έσοδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ήταν 4.148.860 ευ-
ρώ, από 4.184.534 ευρώ το 2019. Η ΕΡΤ, έχοντας αποκτήσει δικό
της δίκτυο, δεν πλήρωσε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
ενοίκιο στην Digea, σε αντίθεση με το 2019, όταν είχε καταβάλει
138.711 ευρώ. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2021 η Digea εξέδωσε
ομολογιακό δάνειο ύψους 3.000.000 ευρώ διάρκειας τεσσερισή-
μισι μηνών, που ξεκίνησε να πληρώνεται από τις 23 Ιουνίου του
2021, για τις ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης.

Κόντρα Τσαλίκη - ΣΚΑΪ   
Δεν έχει τέλος η κόντρα του Γιώργου Τσαλίκη με τον ΣΚΑΪ και,

απ’ ό,τι φαίνεται, οι δύο πλευρές θα λύσουν τις διαφορές τους
στις δικαστικές αίθουσες. Όπως είναι γνωστό, ο τραγουδιστής
είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον σταθμό για την παρουσίαση

του «Big Brother»,
αλλά ακύρωσε τη
συνεργασία επιλέ-
γοντας τον Γρηγόρη
Γκουντάρα και τη
Ναταλί Κάκκαβα. Ο
τραγουδιστής προ-
σέφυγε στη Δικαιο-
σύνη δημοσιοποιών-
τας το θέμα.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή 
Με καθυστέρηση λόγω της πανδημικής κρίσης δημοσιεύτηκε
από το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο η έκθε-
ση με τις «τάσεις στην παραγωγή 2020-2021». Μεγάλο ενδια-
φέρον παρουσιάζει η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν
στην παραγωγή και διανομή τίτλων τηλεοπτικού περιεχομέ-
νου -ταινίες και σίριαλ- για τους καταλόγους διανομής SVOD
(πλατφόρμες συνεχούς ροής). Δηλώνεται ότι το 2020 οι κατά-
λογοι για όλες τις χώρες της Ευρώπης περιείχαν 1.074 τίτλους
(ποσοστό μόλις 12%) από τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις (την
παραδοσιακή ΤV) και 2.394 τίτλους (ποσοστό 37%) από παρα-
γωγή ειδικά για τις πλατφόρμες ροής όπως το Netflix. Εντυ-
πωσιακό είναι και το στοιχείο ότι οι εταιρείες τηλεπικοινω-
νιών (telecom) προσέφεραν 1.811 τίτλους για διανομή (ποσο-
στό 29%). 

Απώλειες στα φύλλα    
Μείον 3.687
φύλλα είχαν
οι εννέα κυ-
ριακάτικες
εφημερίδες
στις 11 Ιου-
λίου. Πού-
λησαν

135.826 φύλλα από 139.513, με τον μέσο όρο
της κυκλοφορίας τον Ιούνιο να κυμαίνεται στα
146.911 φύλλα. Η «Καθημερινή» είχε συν 583
και το «Βήμα» 4.450, με το «Πρώτο Θέμα» να
χάνει 6.370 και τον «Ελεύθερο Τύπο» 2.120
φύλλα.

Η Μαγγίρα στο Open
H οικογένεια του Open καλωσόρισε
την Μπέττυ Μαγγίρα. «Από τη νέα σε-
ζόν θα είναι στην πρωινή ζώνη με ένα
μεγάλο ζεστό χαμόγελο θα φέρνει μαζί
της κέφι, θετική διάθεση και άπλετο χι-
ούμορ», είπε το κανάλι. 

Nova streaming

Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέ-
σιμη η streaming πλατφόρμα της Nova. Μέχρι
σήμερα η Nova έχει διαθέσιμη μόνο την υπηρεσία
Nova On Demand, ενώ η Cosmote TV έχει επεν-
δύσει στη νέα ιντερνετική πλατφόρμα που επιτρέ-
πει τη ζωντανή και κατ’ επιλογή θέαση των προ-
γραμμάτων και την αναζήτηση σειρών, ταινιών,
εκπομπών και ντοκιμαντέρ από την ταινιοθήκη
της ή από τα υπόλοιπα κανάλια.

Οι influencers 
Νέοι κανονισμοί από το υπουργείο Παιδιών
και Οικογενειακών Υποθέσεων της Νορβη-
γίας καθιστούν παράνομο για τους influ-
encers και τους διαφημιστές να κοινοποιούν
ρετουσαρισμένες φωτογραφίες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να
περιοριστούν τα μη ρεαλιστικά πρότυπα
ομορφιάς.
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Σ
τα δυόμισι χρόνια που ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι πρόεδρος της Βραζιλίας, έχει ακούσει
πολλά και έχει δεχθεί ουκ ολίγες καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και
για τις θέσεις του. Ωστόσο, η τωρινή του δοκιμασία κατά κοινή ομολογία είναι πιο δύσκο-
λη από κάθε άλλη, με άδηλο το τελικό αποτέλεσμα για την ίδια του την Προεδρία. 

Για πρώτη φορά ο δικαστής Αλεσάντρ τζι Μοράις, του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου
της χώρας, διέταξε έρευνα για το αν ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει διαπράξει το αδίκημα της δια-
σποράς ψευδών ειδήσεων. Ειδικότερα, η έρευνα που ξεκίνησε την Τετάρτη βασίζεται στη δικαστι-
κή διαταγή με την οποία ο Μπολσονάρου ερευνάται για «κατάχρηση οικονομικής και πολιτικής
εξουσίας, κακόβουλη χρησιμοποίηση μέσων ενημέρωσης, διαφθορά, απάτη, παρακώλυση του
έργου δημοσίων λειτουργών και εξολοθρευτική προπαγάνδα στις επιθέσεις του εναντίον του
ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας και της νομιμότητας των γενικών εκλογών του 2022».

Τι είπε ακριβώς ο Μπολσονάρου; Σε ομιλία του, περίπου προ δεκαημέρου, υποστήριξε ότι έγινε
νοθεία στις προεδρικές εκλογές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας που λειτουρ-
γεί από το 1996 και μετά, χωρίς, όμως, να παρουσιάσει την παραμικρή απόδειξη για τον ισχυρισμό
αυτόν.

Στην ίδια ομιλία, ο Μπολσονάρου εξαπέλυσε επίθεση σε μέλη του Ομοσπονδιακού Δικαστη-
ρίου, ιδίως στον Λουίς Χομπέρτου Μπαρόζου, που είναι επίσης πρόεδρος του Εκλογοδι-

κείου της Βραζιλίας. Ο Μπολσονάρου χαρακτήρισε «ηλίθιο» τον Μπαρόζου τον πε-
ρασμένο μήνα, σε άλλη ομιλία του, με την οποία εξέφρασε αμφιβολίες για το

εάν θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές, που είναι προ-
γραμματισμένες για τα τέλη του 2022.

Ο Μπολσονάρου εκφράζει ακροδεξιές θέσεις, παρά το
ότι έχει αλλάξει πολλά κόμματα από τότε που απο-

στρατεύτηκε. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1955 στο
Σάο Πάολο και σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδη-

μία του Aguilas Negras. Υπήρξε στέλεχος του
Κοινωνικού Χριστιανικού Κόμματος και στη

συνέχεια στο Προοδευτικό, Φιλελεύθερο
Κοινωνικό, Εργατικό, Προοδευτικό, Με-
ταρρυθμιστικό… Εν ολίγοις, πέρασε σχε-
δόν από όποιο κόμμα τον έκανε δεκτό
και με την ίδια ευκολία αποχωρούσε…

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει προ-
καλέσει μεγάλες αντιδράσεις λόγω
των θέσεών του σε μια σειρά από ζη-
τήματα. Κατά καιρούς έχει εκφρα-
στεί θετικά για τη στρατιωτική δι-
κτατορία που κυβέρνησε τη Βραζι-
λία από το 1964 μέχρι το 1985,
υποστηρίζει την επαναφορά της
θανατικής ποινής καθώς και
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
δεν θα πρέπει να λαμβάνουν
τους ίδιους μισθούς, ενώ
είναι αντίθετος, μεταξύ άλ-
λων, στον γάμο των ομοφυ-
λοφίλων, στις αμβλώσεις
και στην παρουσία μετανα-
στών στη χώρα. Ανέλαβε την
Προεδρία της Βραζιλίας την
πρώτη μέρα του 2019, ενώ
νωρίτερα, στις 6 Σεπτεμβρί-
ου 2018, δέχθηκε δολοφο-
νική επίθεση με μαχαίρι κα-
τά τη διάρκεια προεκλογι-
κής συγκέντρωσης στην πό-
λη Ζουίζ ντι Φόρα. 

Τον «καίνε» 
τα fake news

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Η
τεράστια ανθρωπιστική κρίση από την
οποία βασανίζεται ο λαός της Βενεζουέ-
λας αποτυπώνεται και στην απελπισμέ-
νη απόφαση της κυβέρνησης στο Καρά-

κας να… διαγράψει έξι μηδενικά από το εθνικό νό-
μισμα, το μπολιβάρ. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι
θα μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή, καθώς ο υπερ-
πληθωρισμός, που ουσιαστικά εξαφανίζει κάθε ει-
σόδημα των πολιτών, έφτασε στο αστρονομικό πο-
σοστό του 400.000%!

Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει η κυβέρνηση της χώ-
ρας και πριν από δυο χρόνια, τον Αύγουστο του
2019. Ενώ η Βενεζουέλα βίωνε μια άνευ προηγου-
μένου οικονομική κρίση, οι Αρχές είχαν ήδη δια-
γράψει άλλα πέντε μηδενικά από το μπολιβάρ. Πα-
ρά το ότι είναι μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, η
Βενεζουέλα είδε το εθνικό της προϊόν να μειώνεται
κατά 80% από το 2013 και το 65% των νοικοκυριών
να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Λόγω των
νέων αλλαγών θα τυπωθούν και νέα χαρτονομί-
σματα. Όσες συναλλαγές δεν γίνονται σε δολάρια,
γίνονται με πλαστικό χρήμα ή με ηλεκτρονική με-
ταφορά χρημάτων. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει
κατά καιρούς ότι η αιτία των κακών είναι οι διεθνείς
οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά το
2019, κυρίως από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η παραγωγή
πετρελαίου στη Βενεζουέλα, που έφτανε παλαι-
ότερα ακόμη και τα 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημε-

ρησίως, σήμερα έχει μειωθεί σε περίπου 500.000
τη μέρα.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η μαζική
μετανάστευση κατοίκων της Βενεζουέλας σε γειτο-
νικές χώρες, κυρίως προς την Κολομβία, μια χώρα
που στο παρελθόν ήταν πολύ φτωχότερη από τη Βε-
νεζουέλα. Άλλωστε, μόλις τον περασμένο μήνα έγι-
νε η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών προς Αλληλεγγύη
στους Βενεζουελάνους Πρόσφυγες και Μετανά-
στες, που διοργάνωσε ο Καναδάς σε συνεργασία με
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανι-
σμό Μετανάστευσης (IOM), στην οποία μετείχε και ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο
οποίος είχε τονίσει στην παρέμβασή του ότι «η κρί-
ση επηρεάζει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των γυναι-
κών και των κοριτσιών της Βενεζουέλας, που αγω-
νίζονται να ακουστούν οι φωνές τους... Όλο και πε-
ρισσότερο περιθωριοποιημένες, δεν είναι τυχαίο
ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν πλέον την
πλειονότητα των εκτοπισθέντων».

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν σκότωσαν
τον επικεφαλής ενημέρωσης της κυβέρνησης

Η αποχώρηση των στρατιωτικών μονά-
δων των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αφ-
γανιστάν επαναφέρει την τρομοκρατία των
Ταλιμπάν στο προσκήνιο της χώρας, με
αποκορύφωμα τη χθεσινή δολοφονία του
επικεφαλής της Υπηρεσίας Ενημέρωσης
της κυβέρνησης Ντάουα Χαν Μιναπάλ. Εί-
χε προηγηθεί προειδοποίηση των Ταλιμ-
πάν ότι θα επιτεθούν εναντίον κυβερνητι-
κών αξιωματούχων και αποδείχτηκε ότι
πρώτος στόχος ήταν ο Μιναπάλ. «Δυστυχώς οι βίαιοι και άγριοι τρομοκράτες διέπρα-
ξαν ακόμη μια δειλή πράξη και δολοφόνησαν έναν Αφγανό πατριώτη, ο οποίος αντι-
στεκόταν στην προπαγάνδα του εχθρού, τον Ντάουα Χαν Μιναπάλ, στη διάρκεια της
προσευχής της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της χώρας Καμπούλ», επεσήμανε ο
εκπρόσωπος του υπουργείου Μιρουάις Στανικζάι σε μήνυμά του προς τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης. Τη δολοφονία του Μιναπάλ επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και ένας
εκπρόσωπος των Ταλιμπάν. Ο Μιναπάλ ήταν στενός συνεργάτης και εκπρόσωπος του
Αφγανού προέδρου Άσραφ Γάνι. Οι εχθροπραξίες επιδεινώνουν την ήδη πολύ δύ-
σκολη κατάσταση στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για τους Αφγανούς, ιδιαί-
τερα τροφίμων, με αποτέλεσμα η χώρα να γονατίζει από την παρατεταμένη ξηρασία
και την έλλειψη τροφής. Ανθρωπιστικές οργανώσεις καλούν δωρητές για την προ-
σφορά πόρων και ανθρωπιστικής βοήθειας.

CNN: Απέλυσε τρεις εργαζομένους
επειδή δεν είχαν εμβολιαστεί
Αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφα-
ση της διοίκησης του γνωστού ειδη-
σεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού
CNN να προχωρήσει σε απολύσεις
τριών εργαζομένων σε αυτό, επειδή
προσήλθαν στην εργασία τους χωρίς
να έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του
Covid-19. «Επιτρέψτε μου να είμαι
ξεκάθαρος: έχουμε υιοθετήσει πο-
λιτική μηδενικής ανοχής στο θέμα», τόνισε ο πρόεδρος του CNN Τζεφ Ζάκερ σε εσω-
τερικό υπόμνημα που διένειμε σε όλο το προσωπικό του καναλιού. «Πρέπει να είστε
εμβολιασμένοι για να έρθετε στο γραφείο. Και πρέπει να είστε εμβολιασμένοι για να
εργαστείτε σε ρεπορτάζ μαζί με άλλους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως αν θα εισέλθετε
στα γραφεία ή όχι. Τελεία», πρόσθεσε ο Ζάκερ. Ο πρόεδρος του CNN επεσήμανε, επί-
σης, ότι η επιστροφή στην εργασία με φυσική παρουσία, που αρχικά είχε τοποθετηθεί
στις 7 Σεπτεμβρίου, αναβάλλεται για αργότερα, μέσα τον Οκτώβριο, χωρίς μεγαλύτερο
προσδιορισμό της ημερομηνίας. Αυτή την περίοδο το ένα τρίτο των συντακτών του
CNN εργάζεται με φυσική παρουσία σε εθελοντική βάση. Το ειδησεογραφικό κανάλι
ακολουθεί έως τώρα μια πολιτική που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ζητώντας από
τους εργαζομένους του να εμβολιαστούν κατά του Covid-19 χωρίς να ζητεί αποδείξεις
εμβολιασμού. «Είναι, όμως, πιθανό αυτό να αλλάξει στο μέλλον», ανέφερε ο Ζάκερ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ25

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Κ
Βαθαίνει η κρίση
στη Βενεζουέλα



Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την πορεία του
κλάδου του τουρισμού, καθώς φαίνεται ότι οι επιδόσεις του
μπορούν να κάνουν φέτος… τη μεγάλη διαφορά. 

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής
Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, η αντιπαραβολή της πο-
ρείας των φετινών τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων
(ως ποσοστά του 2019) έναντι των αντίστοιχων περσινών δεί-
χνει σημαντική ανάκτηση των κεκτημένων του 2019. Με τη
δεύτερη τουριστική περίοδο εν μέσω πανδημίας να βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, ζητούμενο αποτελεί η διερεύνηση της εξέλι-
ξης του τουρισμού, ως ενός από τους σημαντικότερους κλά-

δους για την ελληνική οικονομία. 
Ως προς τον κρίσιμο δείκτη των διεθνών αεροπορικών

αφίξεων, ο Ιούνιος του 2021 ανέκτησε το 1/3 του επιπέδου
2019 (έναντι ποσοστού ανάκτησης 3% για τον Ιούνιο 2020)
και ο Ιούλιος 2021 φαίνεται να προσέγγισε ανάκτηση κοντά
στα 2/3 του επιπέδου 2019 (έναντι ποσοστού ανάκτησης 29%
για τον Ιούλιο 2020). Αν υποθέσουμε, σύμφωνα με τη μελέ-
τη, ότι τα υγειονομικά δεδομένα θα ακολουθήσουν μια ανά-
λογη με την περσινή πορεία, τότε το 2021 θα κλείσει με πο-
σοστό ανάκτησης της τάξης του 50% του επιπέδου 2019. Δε-
δομένης της υψηλής συσχέτισης των αεροπορικών αφίξεων

με τις τουριστικές εισπράξεις (με συντελεστή άνω του 90%),
ένα αντίστοιχο ποσοστό ανάκτησης (δηλαδή 50% του 2019)
θα μπορούσε να θεωρηθεί εφικτός στόχος για τις εισπρά-
ξεις της χρονιάς. Η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει ότι, για να
ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν τα επόμενα χρόνια, θα χρει-
αστεί αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών αλλά και
των υποδομών της χώρας. Μάλιστα, τονίζει ότι, με βάση την
εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η Ελλά-
δα θα μπορούσε μέχρι το τέλος του 2030 να διπλασιάσει τις
τουριστικές εισπράξεις σε σχέση με το 2019 - δηλαδή μπο-
ρεί να φτάσει στα 36 δισ. ευρώ!

Σ
υνδυασμένο σύστημα εξαντλητι-
κών διασταυρώσεων προωθεί η
Εφορία, προκειμένου να εκδώ-
σει το πιστοποιητικό ευάλωτου

οφειλέτη σε όσους το δικαιούνται. 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική

Απόφαση του υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα και της υφυπουργού
Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου, καθορί-
ζεται ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους είναι η αρμόδια
υπηρεσία για τη διαπίστωση της εκπλή-
ρωσης των προϋποθέσεων, ώστε ο οφει-
λέτης να χαρακτηριστεί ευάλωτος. 

Η διαδικασία προβλέπει και σειρά
ελέγχων της ορθότητας και της αξιοπι-
στίας των δηλωθέντων καθώς και κυρώ-
σεις για όσους δηλώσουν ψευδή ή λαν-
θασμένα στοιχεία, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν τη βεβαίωση του ευάλωτου
οφειλέτη. Αφενός θα χάνουν τη βεβαί-
ωση οφειλέτη και αφετέρου την επιδότη-
ση ενοικίου που τυχόν λαμβάνουν και την
οποία μάλιστα θα επιστρέψουν αναδρο-
μικά.

Ειδικότερα: 

1Ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι προϋποθέσεις χα-

ρακτηρισμού ως ευάλωτου, μπορεί να
υποβάλει αίτηση εντός των νόμιμων προ-
θεσμιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
ώστε να του χορηγηθεί η βεβαίωση του
ευάλωτου. 

2 Μέσω της ταυτοποίησης ανακτώνται
αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων

της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλου-
θα στοιχεία:

α. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ει-
δικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώ-
νυμο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και οι ΚΑΔ, αν εί-
ναι επιτηδευματίας.

β. Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του
συμβίου και των εξαρτώμενων μελών
του και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το
πατρώνυμο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και οι ΚΑΔ,
αν είναι επιτηδευματίες.

3 Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλο-

γραφίας του καθώς και την ακίνητη περι-
ουσία και τις οικογενειακές καταθέσεις
σε χώρες εκτός Ελλάδος. Στη συνέχεια,
επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κύριας κα-
τοικίας του, ενώ παράλληλα υποβάλλει
και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:

α. Ότι η κατοικία που έχει δηλωθεί συ-
νιστά την κύρια κατοικία του ή, σε περί-
πτωση μεταβολής αυτής από τον χρόνο
της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, η
πλέον πρόσφατη κατοικία.

β. Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση

πτώχευσης ή πως ο ενυπόθηκος ή ο προ-
σημειούχος πιστωτής έχει κατάσχει το
ακίνητό του που συνιστά την κύρια κατοι-
κία ή πως έχει καταρτιστεί σύμβαση ανα-
διάρθρωσης.

γ. Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευά-
λωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
4472/2017 (Α’ 74) και το άρθρο 217 του ν.
4738/2020.

δ. Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδο-
τικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρό-
σβαση, επεξεργασία και διασταύρωση
των δεδομένων που περιλαμβάνονται
στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων
του τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των
χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκο-
πούς του παρόντος.

4Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου

των τραπεζικών καταθέσεων και του φο-
ρολογικού απορρήτου για τον έλεγχο της

πλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρι-
σμού ως ευάλωτου για τον αιτούντα, τον
σύζυγο ή τον συμβίο και τα εξαρτώμενα
μέλη.

5Αν αποδειχθεί ότι κάποια δικαιολο-
γητικά είναι ψευδή ή ανακριβή, τότε ο

αιτών δεν θα θεωρείται ευάλωτος και θα
καταγγέλλεται άμεσα η μίσθωση του ακι-
νήτου που συνιστά την α’ κατοικία και δεν
θα μπορεί ούτε να το επαναγοράσει. 

loukas1972@gmail.com
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Έλεγχος περιουσιακών
στοιχείων και άρση
απορρήτου - Ποιες είναι 
οι κυρώσεις 

Εθνική Τράπεζα: Eυχάριστη έκπληξη από τον τουρισμό 
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Πώς θα δίνεται 
το πιστοποιητικό
ευάλωτου οφειλέτη



Έλεγχοι για τις «μαύρες»
μισθώσεις Airbnb 

Σε εκτεταμένους ελέγχους και
πρόστιμα έως 20.000 ευρώ προχώρησε
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
για τις «μαύρες» μισθώσεις τύπου
Airbnb.
Η ΑΑΔΕ... πονηρεύτηκε από τον πολύ
μικρό αριθμό δηλώσεων ακινήτων και
για τον λόγο αυτό αποφάσισε να λάβει
δραστικά μέτρα μέσω ελέγχων και
διασταυρώσεων. Σημειώνεται ότι οι
εταιρείες είναι υποχρεωμένες να
παρέχουν τα στοιχεία τους μέσω των
πλατφορμών, ενώ για τους παραβάτες
προβλέπονται «τσουχτερά» πρόστιμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης
καλείται εντός 10 ημέρων προς
ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να
δώσει εξηγήσεις. Το πρόστιμο ορίζεται
στις 5.000 ευρώ όταν υπάρχει
παράλειψη εγγραφής ή μη εμφανής
αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο
Μητρώο Ακινήτων ή μη εμφανής
αναγραφή του αριθμού του Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας. 
Το πρόστιμο επιβάλλεται στον
«Διαχειριστή» και σε περίπτωση που
δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής»
είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το
πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του
κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός του
έτους από την έκδοση της πράξης
επιβολής του προστίμου και εφόσον
έχει παρέλθει το 15ημερο ως προθεσμία
για την ολοκλήρωση των ενεργειών
συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το
πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο
(10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε
επόμενης ίδιας παράβασης στο
τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος,
δηλαδή 20.000 ευρώ. 
Οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον
αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα,
για την υποχρέωση παροχής του
αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και
για τους κινδύνους της μη
συμμόρφωσης.

Α
πό την 1η Σεπτεμβρίου και χω-
ρίς καμία νέα αναβολή ξεκινούν
η υποχρεωτική διασύνδεση των
ταμειακών μηχανών με το

Taxisnet και η απευθείας μεταβίβαση
στον κεντρικό υπολογιστή της ΑΑΔΕ των
αποδείξεων που θα εκδίδονται.

Σημειώνεται ότι το μέτρο θα έπρεπε να
έχει εφαρμοστεί από το 2016, ενώ με σχε-
τική απόφασή του ο διοικητής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώρ-
γος Πιτσιλής καθορίζει τους υπόχρεους
έκδοσης αποδείξεων με βάση το νέο σύ-
στημα αλλά και το χρονοδιάγραμμα.

Ειδικότερα, από την 1/9/2021 θα δια-
συνδεθούν οι επιχειρήσεις που δεν επλή-
γησαν από την πανδημία και το φορολογι-
κό έτος 2019 είχαν τζίρο άνω των 100.000
ευρώ με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δρα-
στηριότητας. Από την 1/10/2021 θα δια-
συνδεθούν οι επιχειρήσεις που δεν επλή-
γησαν από την πανδημία και το φορολογι-
κό έτος 2019 είχαν τζίρο έως 100.000 ευ-
ρώ. Ο κύκλος ολοκληρώνεται την
1/11/2021, οπότε και θα διασυνδεθούν
όλες οι υπόλοιπες οντότητες. 

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ:

1Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη
εφαρμογής διενεργούν συναλλαγές

χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ηλε-
κτρονικής ταμειακής μηχανής, για την έκ-
δοση και σήμανση των παραστατικών, δεν
έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το
Πληροφοριακό Σύστημα της ΦΗΜ.

2Οι οντότητες που διενεργούν συναλ-
λαγές λιανικής και απαλλάσσονται

από την υποχρεωτική χρήση Φορολογι-
κών Ηλεκτρονικών Μηχανών, στην περί-
πτωση που τις χρησιμοποιούν προαιρετι-
κά μέχρι την έναρξη εφαρμογής της από-
φασης της ΑΑΔΕ, επίσης δεν έχουν αντί-
στοιχη υποχρέωση διασύνδεσης με το
Π.Σ. των ΦΗΜ. Οι οντότητες, εφόσον επι-
λέξουν την έκδοση των στοιχείων λιανι-
κής πώλησης μέσω αναβαθμισμένων
ΦΗΜ, έστω και προαιρετικά, καθίστανται
υπόχρεες σε εφαρμογή των οριζόμενων
με την παρούσα.

3Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξε-
ων λιανικών συναλλαγών, κατά τις

οποίες ορίζεται η αναγραφή επιπλέον
στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού πε-

ριεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής,
στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η
χρήση ΦΗΜ, μπορούν να εκδίδονται με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

4 Σε περίπτωση διακοπής εργασιών
έως και τις 31/12/2021, οι υπόχρεες

οντότητες μπορούν να χρησιμοποιούν για
την έκδοση στοιχείων λιανικής τον μη
αναβαθμισμένο ΦΗΜ έως την παραπάνω
ημερομηνία. Για τη διαβίβαση δεδομένων
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA δύ-
νανται να χρησιμοποιούν είτε την Ειδική
Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ είτε να
διαβιβάζουν δεδομένα εσόδων λιανικής
μέσω λογιστικής εγγραφής από Λογιστικό
Πρόγραμμα ERP.

5Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που
απαλλάσσονται από την υποχρεωτική

χρήση των ΦΗΜ για την έκδοση των στοι-
χείων λιανικής πώλησης και δεν κάνουν
προαιρετική χρήση τους, απαλλάσσονται.

Τι προβλέπει η απόφαση
του επικεφαλής της ΑΑΔΕ
Γιώργου Πιτσιλή 
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Εφορία: «Big Brother» 
στις ταμειακές μηχανές 



Τ
ο κίτρινο χρώμα συνδέεται συχνά με την ευ-
τυχία, την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα και
το φως του Ηλίου. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκ-

πληξη το γεγονός ότι ένα από τα χρώματα της Pan-
tone για το 2021 είναι μια παλ απόχρωση του κίτρι-
νου που ονομάζεται «Illuminating», που επιδιώκει
να μεταδώσει ένα μήνυμα ελπίδας. Έτσι, για την Ch-
iquita το φωτεινό κίτρινο χρώμα αντιπροσωπεύει τη
δέσμευσή της να παρέχει στους καταναλωτές την
καλύτερη γεύση και την ανώτερη ποιότητα μπανά-
νας στην αγορά. Η Chiquita, λοιπόν, ανακοινώνει με
ενθουσιασμό τη νέα καμπάνια και παρουσιάζει ένα
βίντεο που απεικονίζει την ομορφιά του κίτρινου και
τον ρόλο της μπανάνας Chiquita στην καθημερινό-
τητα. Το εύθυμο βίντεο θα λανσαριστεί στις ψηφια-
κές και κοινωνικές πλατφόρμες της Chiquita, μετα-
φέροντας τους λάτρεις της μπανάνας σε μια διάστα-
ση όπου η γεύση, η χαρά και η ζωντάνια συνδυάζον-
ται σε μια αρμονική και νόστιμη ισορροπία. Μετατρέποντας το κίτρινο χρώμα σε πρεσβευτή της, η Chiquita καλεί τους καταναλω-
τές σε ένα αισθητηριακό ταξίδι μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, όπου τα όρια μεταξύ αυθεντικότητας, φαντασίας και αισθητικής
ενώνονται σε μια μοναδική ιστορία, που επικεντρώνεται στην αγάπη για τις μπανάνες.

AVIN: Συνεργασία με την
ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct

Η AVIN, θέλοντας να διευρύνει το δίκτυο των
συνεργατών της και να προσφέρει περισσότε-
ρες υπηρεσίες στους καταναλωτές της, εγκαι-
νιάζει τη συνεργασία της με την ασφαλιστική
εταιρεία Hellas Direct. Συγκεκριμένα, με κάθε
νέο συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος ή με κάθε
ανανέωση υπάρχοντος συμβολαίου Hellas Di-
rect, οι πελάτες θα κερδίζουν αυτόματα πόν-
τους στο πρόγραμμα πιστότητας AVIN Κερδίζω.
Στόχος της ενέργειας είναι η AVIN να προσφέ-
ρει περισσότερα οφέλη στα μέλη του προγράμ-
ματος AVIN Κερδίζω, βελτιώνοντας έτσι την εμ-
πειρία του πελάτη.

Affidea: Με GE Healthcare 
και νέο λογισμικό

Η Affidea και η GE Healthcare ανακοινώνουν
την κυκλοφορία της έκδοσης 3.2 του DoseWat-
ch, σε συνδυασμό με ένα εργαλείο συγκέντρω-
σης επιχειρηματικών πληροφοριών σε πραγμα-
τικό χρόνο, για τη δημιουργία ενός ολοκληρω-
μένου πίνακα δεδομένων. Το νέο πρόγραμμα
«Dose Excellence» προσφέρει διορατικές και
ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη δό-
ση και επιτρέπει μια προληπτική προσέγγιση στη
διαχείριση της ακτινοβολίας, μέσω δεδομένων
και αναλύσεων. Περιλαμβάνει μια ποικιλία εν-
σωματωμένων δυνατοτήτων ανάλυσης και βελ-
τιστοποίησης σε επίπεδο λεπτομέρειας, που δεν
ήταν εφικτό να επιτευχθεί στο παρελθόν.

Στον αέρα το ανανεωμένο
Eurobank Business App

Στην ανανέωση του Eurobank Business App
προχώρησε η Eurobank, δίνοντας τη δυνατότητα
να πραγματοποιούν οι πελάτες της περισσότερες
συναλλαγές της επιχείρησης από το κινητό. Η
ανανεωμένη εφαρμογή σχεδιάστηκε για να κα-
λύψει τις καθημερινές συναλλαγές καθώς και
για να προσφέρει μια σειρά από εξιδεικευμένες
λειτουργικότητες που δίνουν λύσεις στις αυξη-
μένες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Ση-
μειώνεται ότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κι-
νητά με λειτουργικό σύστημα Android & iOS, μέ-
σω του Play Store & App Store αντίστοιχα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Το έργο της Πολιτικής Προστασίας Βορείου και Ανατολικού Τομέα Αττικής
στηρίζει η TÜV HELLAS, προσφέροντας εξοπλισμό ατομικής προστασίας
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, ο Φορέας
Πιστοποίησης διέθεσε δωρεάν μάσκες ημίσεως προσώπου καθώς και
φίλτρα της εταιρείας Draeger, προκειμένου να βοηθήσει τις εθελοντικές
ομάδες της Πολιτικής Προστασίας στο έργο που επιτελούν κατά την
κατάσβεση των πυρκαγιών. Η δωρεά του εξοπλισμού ατομικής προστασίας
εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της TÜV HELLAS, με
τον φορέα να αποτελεί σταθερά αρωγό σε περιπτώσεις ανάγκης. Επιπλέον,
η εταιρεία δεσμεύεται να συνδράμει σε κάθε μελλοντική ανάγκη της
Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διευκολύνει και να ενισχύει την
προσπάθεια ανάσχεσης αλλά και κατάσβεσης των πυρκαγιών που
μαστίζουν τη χώρα.

H Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό την
προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδώνιδος Γεωργιάδη, ενέκρινε την ένταξη του έργου της
εταιρείας ELIVI HOTELS στη Σκιάθο στις στρατηγικές
επενδύσεις. Το νέο, πολυτελές τουριστικό θέρετρο,
δυναμικότητας 267 δωματίων, που θα περιλαμβάνει
ξενοδοχείο κατηγορίας 5*, διαμερίσματα και bungalows,
εστιατόρια, κέντρο ευεξίας - σπα και άλλες πολυτελείς
εγκαταστάσεις, έρχεται να συμπληρώσει την υφιστάμενη
επένδυση της εταιρείας με το ξενοδοχείο-ορόσημο ELIVI SKIATHOS στην ευρύτερη περιοχή των φημισμένων
Κουκουναριών και υπόσχεται στους επισκέπτες ιδιωτικότητα, ασφάλεια, άνεση και πολυτέλεια, συνθέτοντας μια
ανατρεπτική εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας. Η επένδυση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της
τοπικής απασχόλησης αλλά και να δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

ELIVI HOTELS: Νέο, πολυτελές τουριστικό θέρετρο 

TÜV HELLAS: Δωρεά εξοπλισμού στην Πολιτική Προστασία

Σε κίτρινο φόντομε μηνύματα ελπίδας
η νέα της καμπάνια της Chiquita 



Real Consulting: 
Στην Εναλλακτική Αγορά
του Χρηματιστηρίου

Σ
την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών εισέρχεται η Real Consulting έπειτα από έγ-
κριση της σχετικής αίτησης που είχε υποβάλει η

εταιρεία. Η Real Consulting αποτελεί μία εκ των κορυ-
φαίων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής
στην Ελλάδα, με πελάτες από σχεδόν όλους τους κλά-
δους της οικονομίας. Παράλληλα, είναι στρατηγικός συ-
νεργάτης υπηρεσιών SAP και Microsoft Dynamics στην
Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 200 εξειδι-
κευμένους συμβούλους. Η εταιρεία έχει συνάψει συμ-
βάσεις εμπορικής συνεργασίας με διεθνώς αναγνωρι-
σμένους προμηθευτές προϊόντων και εφαρμογών αδει-
οδοτημένου λογισμικού, σε σχέση με λογισμικά SAP, Mi-
crosoft, LS Retail και Tableau.

Τράπεζες: Στήριξη 
στους δανειολήπτες που επλήγησαν 
Στήριξη στους δανειολήπτες που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές των τελευταίων ημερών θα παρέχουν οι
τράπεζες, με ευνοϊκά προγράμματα τα οποία θα
ενεργοποιήσουν άμεσα. Τα μέτρα που θα ληφθούν,
σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
αφορούν σε οφειλέτες με περιουσίες σε όλη την
Επικράτεια που δοκιμάστηκαν από τις φετινές
πυρκαγιές. Κάθε τράπεζα αναμένεται να
ανακοινώσει το επόμενο διάστημα το δικό της
πακέτο ανακούφισης των πελατών της.

Energean: Σχεδιάζει την έκδοση 
ομολόγου 2,5 δισ. δολαρίων

Τους στόχους για το 2021 παρουσιάζει η Energean
στην Έκθεση Βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2020,
που έδωσε το βράδυ της Τετάρτης στη δημοσιότητα.
Έτσι, για το 2021 μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σχεδιάζει
την έκδοση ομολόγου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
για αναχρηματοδότηση της χρηματοδοτικής στήριξης
της δράσης της εταιρείας στο Ισραήλ αλλά και δανείου
700 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, στην έκθεση επι-
σημαίνει ότι σταθερός στόχος για φέτος είναι η αξιολό-
γηση ευκαιριών για δέσμευση -και αποθήκευση- των
ρύπων CΟ2 και παραγωγή πράσινου υδρογόνου στον
Πρίνο και προώθηση των έργων στο κοίτασμα «Έψιλον»
στην Ελλάδα. «Από την πλευρά της λειτουργίας, το 2020
ήταν πραγματικά ένα έτος μετάβασης, κατά το οποίο η
εταιρεία εισήλθε στην τελευταία φάση της μετάβασής
της ως κορυφαίος ανεξάρτητος παραγωγός φυσικού αε-
ρίου στη Μεσόγειο. Ολοκληρώσαμε την εξαγορά της
Edison E&P και επεκτείναμε το δικό μας λειτουργικό
αποτύπωμα σε εννέα χώρες», ανέφεραν οι εκπρόσωποι
της εταιρείας.

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής
και ενίσχυση κερδοφορίας
Ενίσχυση της κερδοφορίας της σημείωσε η Εθνική
Ασφαλιστική, σε συνέχεια των υψηλών
αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου 2021. Πιο
συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής
Ασφαλιστικής για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε
65,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,5 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά, μετά από
φόρους, κέρδη ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ, έναντι
15,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, περίοδο
κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά, λόγω
της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των
ασφαλιστικών αποθεμάτων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση 
για το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» 

Κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών η
δεύτερη αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς για
ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτι-
κών ιδρυμάτων «Ηρακλής II». Η αίτηση αφορά
στην τιτλοποίηση δανείων της Τράπεζας Πειραι-
ώς με την κωδική ονομασία «Sunrise II», συνο-
λικής λογιστικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ, προκειμέ-
νου να δοθεί η εγγύηση του ελληνικού Δημοσί-
ου, σύμφωνα με τον Ν. 4649/2019, στις ομολο-
γίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας,
αξίας 1,2 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το
δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση
για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ».

ΓΣΕΒΕΕ: Λήψη μέτρων για 
τις πληγείσες επιχειρήσεις
Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την
ανακούφιση των κατοίκων και την
αποκατάσταση των ζημιών επιχειρήσεων
από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην
Αττική και στις υπόλοιπες περιοχές της
χώρας επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων
Ελλάδας, σε επιστολή που απέστειλε προς
τους υπουργούς Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ά. Γεωργιάδη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ.
Χατζηδάκη και τον περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη. Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει τη θλίψη της
για τις καταστροφές που προκαλούνται από
τις πυρκαγιές που πλήττουν την Αττική και
τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και
σημειώνει ότι «σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές στεκόμαστε δίπλα στις πυρόπληκτες
οικογένειες που δοκιμάζονται με όλες μας
τις δυνάμεις, ενώ εκφράζουμε τη
συμπαράστασή μας στους συναδέλφους
επαγγελματίες οι οποίοι επλήγησαν από τις
καταστροφικές πυρκαγιές και καλούμε την
κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αυτών αναγκών».
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O
ταν θα έχει φύγει ο επίμονος
καύσωνας με τον όλεθρο που
άφησε πίσω του, κάποια πράγ-
ματα θα ξαναέρθουν στην επι-

φάνεια, όπως ο ρόλος που διαδραματί-
ζουν οι διάφορες μορφές ενέργειας να
κρατηθεί το σύστημα όρθιο, κυρίως σε
οριακές καταστάσεις, και ο αντίκτυπός
τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή
της χώρας.

Το κείμενο που ακολουθεί εστιάζει
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
«στην αναγκαιότητα για επενδύσεις στην
εγχώρια παραγωγή ενεργειακών προ-
ϊόντων-συστημάτων και ενίσχυση της
εγχώριας βιομηχανίας, καθώς η παρα-
γωγή δημιουργεί πολύ περισσότερες θέ-
σεις εργασίας και τεχνογνωσία σε σύγ-
κριση με τις απλές εγκαταστάσεις ΑΠΕ».
Ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφα-
ση κατά την «Πράσινη Μετάβαση» (Πυ-
λώνας 1 στο ΕΣΑΑ – Εθνικό Σχέδιο Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας) όπως υπο-
στηρίζεται σε μελέτη που έχει εκπονήσει
το ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης).

Συνεκτικός ιστός
Ο ενεργειακός τομέας «μπορεί να δια-

δραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση
των παραγωγικών δραστηριοτήτων της
χώρας, καθώς αποτελεί τον συνεκτικό
ιστό που επιτρέπει και διευκολύνει πλή-
θος άλλων δραστηριοτήτων στη μεταποί-
ηση και στις υπηρεσίες».

Βάσει των υψηλών στόχων του ΕΣΕΚ
(Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το
Κλίμα) για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή 65% και στο ενεργει-
ακό ισοζύγιο 35%, δημιουργούνται νέες
ευκαιρίες για την επέκταση και αναβάθ-
μιση της παραγωγικής βάσης στην ενέρ-
γεια.

Ωστόσο, αναφέρει το ΙΕΝΕ, παρατη-
ρείται ανακολουθία μεταξύ των υψηλών
στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο
ενεργειακό ισοζύγιο και της προοπτικής
των παραγωγικών δραστηριοτήτων,
αφού εκτός από την εγχώρια παραγωγή
ηλιακών θερμικών συστημάτων, όλα τα
άλλα συστήματα και εξαρτήματα (λ.χ.

φωτοβολταϊκά, αιολικά) εισάγονται σχε-
δόν κατά το 85%!

Προώθηση έργων
Το Ινστιτούτο, από τη μελέτη του οποί-

ου σταχυολογούμε στοιχεία, θεωρεί ότι
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «εφόσον υλοποιηθεί με επι-
τυχία μπορεί να επηρεάσει θετικά την
πορεία της Ελλάδας συμβάλλοντας στη
δυναμική ανάταξή της προς ένα εξω-
στρεφές, ανταγωνιστικό και νέο χαμη-
λών εκπομπών οικονομικό μοντέλο, επι-
τυγχάνοντας αύξηση στο ύψος του πραγ-
ματικού ΑΕΠ (υπολογίζεται στις 7 ποσο-
στιαίες μονάδες) και δημιουργία
180.000-200.000 νέων». Στο επίκεντρο
του προβληματισμού του, όμως, είναι ότι
στο ΕΣΑΑ δεν γίνεται σαφής αναφορά
για τις ΑΠΕ, διευκρινίζοντας ότι η προ-
ώθηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας ενώ θεωρείται κομβικής ση-
μασίας για την πορεία προς την κλιματι-
κή ουδετερότητα, δεν θεωρείται ιδιαίτε-
ρα παραγωγική επένδυση η εγκατάστα-
ση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με σχε-
δόν μηδενική δημιουργία μόνιμης απα-
σχόλησης και το 75% των υλικών να εισά-
γονται.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΦ (Σύνδε-
σμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών) για το
ζήτημα των άμεσων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ανά εγκατεστημένο
MW έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας το 2020 ο τομέας της παραγωγής
εξαρτημάτων υπερτερεί στη δημιουργία
θέσεων εργασίας σε σχέση με τις άμε-
σες θέσεις που δημιουργούνται κατά τη
φάση της λειτουργίας και συντήρησης
του έργου. Συγκεκριμένα: 

� Στην τεχνολογία των φωτοβολταϊ-
κών, κατά την παραγωγή εξαρτημάτων

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Ο τομέας της παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
εξαρτημάτων υπερτερεί στην αύξηση θέσεων εργασίας 
σε σχέση με τις άμεσες θέσεις που δημιουργούνται κατά 
τη φάση της λειτουργίας και συντήρησης έργων ΑΠΕ»

Να ενισχυθεί η εγχώρια
παραγωγή ΑΠΕ
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δημιουργούνται 5,9 θέσεις εργασίας ανά
MW, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις στη φάση
της λειτουργίας και συντήρησης του έρ-
γου είναι 0,3 θέσεις ανά MW. 

� Στον τομέα των αιολικών, οι θέσεις
εργασίας που δημιουργούνται κατά την
παραγωγή εξαρτημάτων είναι 46,5 φο-
ρές περισσότερες από τις αντίστοιχες
στη φάση λειτουργίας και συντήρησης. 

� Στα υδροηλεκτρικά, η παραγωγή
εξαρτημάτων δημιουργεί 0,5 θέσεις ερ-
γασίας ανά MW και τη φάση της λειτουρ-
γίας και συντήρησης να διατηρεί 0,2 θέ-
σεις εργασίας ανά MW. 

� Στην τεχνολογία της βιομάζας, η λει-
τουργία και συντήρηση του έργου κατέ-
χει τα πρωτεία στη δημιουργία θέσεων
εργασίας με 1,9 θέσεις ανά MW, ενώ η
παραγωγή εξαρτημάτων παράγει 0,4 θέ-
σεις εργασίας ανά ΜW. 

«Κάνοντας μια προβολή –το ΙΕΝΕ–
στο 2025 και 2030 –βάσει των στοιχείων
του ΣΕΦ– η εικόνα είναι παρόμοια, με
την παραγωγή εξαρτημάτων να κατέχει
τα πρωτεία στη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας στα φωτοβολταϊκά, αιολικά και
υδροηλεκτρικά, ενώ η εικόνα αντιστρέ-
φεται για τον τομέα της βιομάζας. Υπό το
φως των ανωτέρω δεδομένων, προκύ-
πτει ότι οι επενδύσεις σε έργα Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας παράγουν ενέρ-
γεια, αλλά δεν δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας, ενώ επιδοτούν τα εισαγόμενα
ενεργειακά εξαρτήματα».

Διείσδυση ΑΠΕ
Σημειώνεται ότι «το 2020 οι ΑΠΕ κάλυ-

πταν το 20% της ακαθάριστης τελικής κα-
τανάλωσης ενέργειας και το 28% της ηλε-
κτροπαραγωγής. Μέσα στα επόμενα
χρόνια τα μερίδια αυτά θα αυξηθούν ση-
μαντικά, αφού σύμφωνα με το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ,) μέχρι το 2030, οι ΑΠΕ θα πρέπει
να καλύπτουν το 35% της κατανάλωσης
ενέργειας και άνω του 60% της ηλεκτρο-
παραγωγής. Επιπλέον, δεδομένης της
απόφασης της Ε.Ε. για ακόμα μεγαλύτε-
ρη μείωση των εκπομπών του θερμοκη-
πίου στο 55% μέχρι το 2030, οι στόχοι για
τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό
σύστημα θα πρέπει να αναθεωρηθούν
προς τα άνω, φτάνοντας τα 15 GW μέχρι
το 2030, καθιστώντας τις ΑΠΕ κεντρικό
πυλώνα του ενεργειακού συστήματος».

Συνεπώς, όπως υπογραμμίζεται στη
μελέτη του ΙΕΝΕ, «με βάση τους αναθε-
ωρημένους στόχους για τη διείσδυση

των ΑΠΕ, καθώς και το τεράστιο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται μέσω
των αιτήσεων για έργα ΑΠΕ στη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (έφτασαν στον κύ-
κλο Δεκεμβρίου 2020 τα 45,5 GW) η Ελ-
λάδα πρόκειται να πρασινίσει την επόμε-
νη δεκαετία με χιλιάδες μικρά και μεγά-
λα έργα ΑΠΕ. Οι χρηματικές ροές προς
έργα ΑΠΕ μέχρι το 2030 θα αγγίξουν τα
10 δισ. σε μονάδες ΑΠΕ και 7,5 δισ. για
την επέκταση και αναβάθμιση του δι-
κτύου διανομής, και πρέπει να συνδυα-
στούν με τα κονδύλια που διατίθενται για
έργα ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικό-
τητας και Υποδομών από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. 

Με δεδομένες τις προγραμματισμένες
υψηλές επενδύσεις (>12GW μέσα στην
τρέχουσα δεκαετία που προϋποθέτουν
περίπου 14 δισ. ευρώ), θα πρέπει να κα-
ταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε
να αυξηθεί η εγχώρια προστιθέμενη αξία
έργων ΑΠΕ με στόχο έως και το 50%, μέ-
σω της κατασκευής από τοπικές επιχει-
ρήσεις ενός σημαντικού τμήματος του
εξοπλισμού με την παράλληλη δημιουρ-
γία υψηλής εξειδίκευσης απασχόλησης.

Είναι λογικό και εύλογο το αίτημα ένα
μέρος των χρημάτων από τα κονδύλια

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας που πρόκειται να κατευθυνθούν
στον ενεργειακό κλάδο με σημαντική
συμμετοχή των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών
δικτύων, να κατευθυνθούν για την τόνω-
ση της εγχώριας παραγωγής ενεργει-
ακών προϊόντων και συστημάτων».

Μελέτη ΙΟΒΕ
Κρίσιμος είναι ο ρόλος των υποδομών

και κατασκευών στις ενεργειακές επεν-
δύσεις: «Η ικανότητα και η αποδοτικότη-
τα του τομέα επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τον χρόνο και την ποιότητα των
επενδύσεων και συγκεκριμένα στον
ενεργειακό τομέα την υλοποίηση έργων
πολιτικού μηχανικού για έργα ΑΠΕ και
αναβάθμισης δικτύου». 

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η συμ-
μετοχή του κλάδου των κατασκευών στη
συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία της ελληνικής οικονομίας ήταν 1,4%
το 2019 (Ε.Ε.-27: 5,4%) από 9,4% το 2006. 

Συνολικά ο τομέας κατασκευών συνει-
σέφερε το 4,1% της συνολικής ακαθάρι-
στης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής
οικονομίας το 2019, έναντι 13,2% το 2006. 

Από τις διασυνδέσεις του κλάδου των
κατασκευών με τους υπόλοιπους κλά-

δους στην ελληνική οικονομία και τις
σχετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις
που δημιουργούνται από τη δραστηριό-
τητά του, εκτιμήθηκε ότι η συνολική συ-
νεισφορά των κατασκευών σε όρους
ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2019 περίπου σε
7% του ΑΕΠ της χώρας.

Με δεδομένη την ευρεία αλυσίδα
αξίας (value chain) και τη μικρή εξάρτη-
ση του κλάδου από εισαγωγές, η ενίσχυ-
ση της κατασκευαστικής δραστηριότη-
τας και η υλοποίηση αναγκαίων υποδο-
μών στον τομέα της ενέργειας θα έχουν
ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσμα-
τα στο σύνολο της οικονομίας και θα
βοηθήσουν στη γρήγορη ανάκαμψή της.
Συγχρόνως, τα ενεργειακά έργα που θα
υλοποιηθούν κατ’ επιταγή του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
θα συμβάλουν στην επίτευξη βασικών
στόχων πολιτικής, όπως για παράδειγμα
εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση με-
ριδίου ΑΠΕ.

POLITICAL

Φιλόδοξο 
σχέδιο
ΙΕΝΕ: Σε επίπεδο ΕΣΕΚ (Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το
Κλίμα) και στο πλαίσιο του
ΕΣΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας) δεν
υπάρχει πρόβλεψη ή αναφορά
στην ανάγκη ανάπτυξης της εγ-
χώριας βιομηχανίας ΑΠΕ, γε-
γονός που αναπόφευκτα θα
οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση
των εισαγωγών και τη στήριξη
βιομηχανιών της αλλοδαπής.
Παρά τις ελλείψεις, όμως, το
ΕΣΑΑ είναι ένα αναπτυξιακό
σχέδιο εξαιρετικά χρήσιμο,
μακρόπνοο και φιλόδοξο.



Τ
ο εμβληματικό Fiat 500 περνάει σε νέα εποχή,
η οποία είναι συνδεδεμένη με κάποια πρίζα,
και με προσόντα τη μοναδική σχεδίαση, την
αυτονομία αλλά και τη χαμηλή τιμή θέλει να

πρωταγωνιστήσει στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Το ηλεκτρικό 500 της δοκιμής μας αφορούσε στην έκδο-
ση των 118 ίππων και κόστιζε 29.990 ευρώ, αλλά αν το
αποκτήσει κανείς μέσω του προγράμματος «Κινούμαι
Ηλεκτρικά», τότε η τιμή του μειώνεται σε 24.153 ευρώ,
καθώς 4.747 ευρώ αφορούν στην κρατική επιδότηση και
1.000 ευρώ στην απόσυρση κάποιου παλαιού οχήματος.
Η βασική έκδοση του ηλεκτρικού Fiat 500e ανέρχεται σε
18.970 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων της κρατικής επι-
δότησης και της απόσυρσης, ενώ η εγγύηση της μπατα-
ρίας είναι για 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.

Το «e» που κάνει τη διαφορά
Το 500e έχει το ρετρό του στυλ, κάνοντας ωστόσο σα-

φή τη διαφορετικότητά του από τις συμβατικές εκδόσεις
με νέα στοιχεία όπως οι προβολείς LED, η πιο κλειστή
μάσκα και τα φλας-βέλη στα φτερά. Η πιο ενδιαφέρουσα
διαφοροποίηση είναι ο λογότυπος «500» που δεσπόζει
στη μάσκα αντί του εμβλήματος της Fiat. Το πίσω μέρος
είναι πιο στρογγυλεμένο και εκεί τα φώτα σχηματίζουν
το γράμμα «Ε» όταν φωτίζονται για να τονίσουν την ηλε-
κτρική φύση του μοντέλου. Κοιτώντας το προφίλ, αντι-
λαμβανόμαστε αμέσως ότι δεν υπάρχουν πλέον κλασι-
κές χειρολαβές που εξέχουν από το αμάξωμα. Τη θέση
τους πήραν ειδικές εσοχές με διακόπτες.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, υποδεχόμαστε μια μονα-

δική εικόνα, καθώς οι Ιταλοί σχεδιαστές έβαλαν φαντα-
σία και σχεδίασαν κάτι μοναδικό μόνο για το 500e. Αρχι-
κά το μοντέρνο δερμάτινο τιμόνι φέρει στο κέντρο του
τον λογότυπο «500», ενώ ακριβώς πίσω του έχει τοπο-
θετηθεί ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών με όλες
τις σημαντικές πληροφορίες που θέλει ο οδηγός να έχει
σε πρώτο πλάνο.

Ένα επίπεδο κάτω από οθόνη θα συναντήσουμε μια
σειρά διακοπτών τύπου πιάνο, κάτω από τα οποία θα εί-
ναι τοποθετημένος ο επιλογέας ταχυτήτων, αποτελού-
μενος από 4 κουμπιά σε οριζόντια διάταξη. Επίσης, δεν
λείπουν και οι καινοτομίες όπως η ύπαρξη μπουτόν αντί
χειρολαβής, ενώ στο κάτω μέρος της πόρτας υπάρχει
και κλασική χειρολαβή. 

Αυτονομία 280 χλμ.
Το 500e κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα απόδο-

σης 118 ίππων με 220 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται
με μπαταρία 42 kWh. Το σημαντικό είναι ότι το ιταλικό
μοντέλο καταφέρνει πραγματική αυτονομία 250-280
περίπου χλμ., η οποία αποτελεί μια εξαιρετική επίδοση
για ένα αυτοκίνητο πόλης. Επίσης, αν κινηθεί κανείς
συνετά στην εθνική οδό, η αυτονομία αυξάνει στα 290-
300 χλμ.

Τα τρία προγράμματα λειτουργίας είναι τα εξής: στο
πρόγραμμα Normal το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί
όπως ένα συμβατικό όχημα και στο πρόγραμμα Range
το νέο 500e μπορεί να οδηγηθεί με μόνο ένα πεντάλ, αυ-
τό του «γκαζιού» και όποτε το αφήνει το αυτοκίνητο
φρενάρει ανακτώντας ενέργεια. Τέλος, το πρόγραμμα

Sherpa χρησιμοποιείται όταν η διαθέσιμη ενέργεια είναι
σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η πλήρης φόρτιση του Fiat 500e σε ένα wallbox 11 Kw
θα επιτευχθεί σε περίπου 4 ώρες, ενώ σε ταχυφορτιστή
η φόρτιση του 80% της μπαταρίας γίνεται σε 35 λεπτά,
ενώ σε μια οικιακή πρίζα η πλήρης φόρτιση της μπατα-
ρίας χρειάζεται 15 ώρες και 15 λεπτά.

Ευχάριστο στον δρόμο
Στον δρόμο το νέο ηλεκτρικό Fiat 500 δεν απέχει

καθόλου από τη συμπεριφορά που έχουμε συνηθίσει
από το κλασικό Fiat με κινητήρες εσωτερικής καύ-
σης. Ωστόσο, κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου και
όταν αυτό φτάσει περίπου τα 20 χλμ./ώρα, ένα μεγα-
φωνάκι παίζει ένα μικρό μέρος της μελωδίας του Ni-
no Rota.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός, αν είναι συνετός
και κινείται πέριξ των 110-120 χλμ./ώρα, θα φτάσει και
θα επιστρέψει άνετα στην Κόρινθο ή στη Χαλκίδα ή και
μακρύτερα χωρίς να απαιτηθεί η φόρτισή του.

Μέσα στην πόλη το ηλεκτρικό Fiat 500 βρίσκεται στο
φυσικό του περιβάλλον και ο οδηγός του θα ωφεληθεί
από το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης αλλά και την
κίνηση με μοναδικό στυλ. Άλλωστε, όπου κινείται το Fiat
500e μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών, ενώ οι
κάτοχοι δίκυκλων όταν βρίσκονται δίπλα στο αυτοκίνητο
σταματούν για να χαζέψουν το εσωτερικό του ιταλικού
μοντέλου και ειδικά τον πίνακα οργάνων. Φυσικά, το αυ-
τοκίνητο διαθέτει κάμερα οπισθοπορίας και η διαδικα-
σία παρκαρίσματος είναι παιχνιδάκι. 
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Από τη μία ήρθε η οικονομική κρίση, στη συνέχεια κατέφθασαν ο κορονοϊός και
η έλλειψη αυτοκινήτων και τώρα φαίνεται ότι το κακό τρίτωσε για τους εμπόρους
αυτοκινήτων, καθώς γνωστή ιστοσελίδα προβολής αγγελιών οχημάτων αποφάσι-
σε να πολλαπλασιάσει τις τιμές της τρίμηνης, εξάμηνης αλλά και ετήσιας προβο-
λής τους.

Όπως αποκαλύπτει η «Political», πέρυσι για το τρίμηνο η γνωστή ιστοσελίδα αγ-
γελιών καταχώρησης καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων χρέωνε
τους πελάτες της με 100 ευρώ. Ωστόσο, φέτος τον Ιούλιο το ποσοστό αύξησης της

τριμηνιαίας χρέωσης άγγιξε το 137,7% για την προβολή των αγγελιών, καθώς το
ποσό πληρωμής ανέρχεται πλέον στα 237,77 ευρώ, τη στιγμή που πέρυσι το αντί-
στοιχο διάστημα προβολής των αγγελιών κόστιζε μόλις 100 ευρώ! Δηλαδή, οι έμ-
ποροι αυτοκινήτων αν θέλουν να συνεχιστούν να προβάλουν τα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα πρέπει να επιβαρυνθούν με
επιπλέον 137,77 ευρώ! Σε επίπεδο έτους το κόστος της προβολής ανέρχεται σε 843
ευρώ έναντι 457,16 ευρώ που ήταν το κόστος προβολής των online αγγελιών για το
διάστημα του 2020, δηλαδή το ποσοστό αύξησης κυμαίνεται σε περίπου 85%.
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Αύξηση 137% στις τιμές για προβολή online αγγελιών αυτοκινήτων

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε 
το Fiat 500e με 118 ίππους
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Ο
χι, δεν ήταν θαύμα! Ήταν
απλώς ένας φυσιολογικός
θρίαμβος από την Εθνική πό-
λο, που μέσα σε λίγες μέρες

ξανανίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης
Ουγγαρία με 9-6 (την είχε νικήσει 10-9
στον όμιλο), καπάρωσε το ασημένιο με-
τάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο και αύριο Κυριακή πάει για το
χρυσό κόντρα στη Σερβία, που νίκησε
10-9 την Ισπανία! Και για να καταλάβετε
το μέγεθος της επιτυχίας της Εθνικής, η
Ουγγαρία έχει κατακτήσει εννέα χρυσά
μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τέσ-
σερα Μουντιάλ και 13 Euro! 

Αυτά όλα, ωστόσο, ήταν απλώς αριθ-
μοί για τα παιδιά του «μαέστρου» Θοδω-
ρή Βλάχου. Μπήκαν μέσα έχοντας στο
μυαλό τους ότι στην Ελλάδα ο κόσμος
υποφέρει από τις πυρκαγιές, όπως ο
μεγάλος αρχηγός της Εθνικής Γιάννης
Φουντούλης, και είπαν να δώσουν μια
σταγόνα χαράς. Και έδωσαν. Και στο τέ-
λος πανηγύρισαν με… μέτρο, ζήτησαν
μάλιστα και συγγνώμη! Όσον αφορά στο
παιχνίδι, οι Έλληνες διεθνείς απέδειξαν
ότι είναι παγκόσμια υπερδύναμη και η
πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα σε
Ολυμπιακούς Αγώνες - έχει συμμετά-
σχει σε 16 με ένα ασημένιο. Η ομάδα πό-
λο γυναικών μετράει και αυτή ένα αση-

μένιο το 2004 στην Αθήνα. Όταν κάτι πή-
γε να «στραβώσει» και οι Ούγγροι ισο-
φάρισαν 5-5, τότε μίλησε η καρδιά του
αρχηγού Γιάννη Φουντούλη, ο οποίος
έκανε το 6-5, κόβοντας τα… χέρια των
Ούγγρων.

Στους άλλους αγώνες με ελληνική
συμμετοχή, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
έκανε καλή εμφάνιση στα 50 χιλιόμετρα
βάδην και πήρε την 36η θέση με χρόνο
4:12.49. Χρυσό μετάλλιο ο Πολωνός Τό-
μα με 3:50.08, αργυρό ο Γερμανός Χίλμ-
περτ με 3:50.44 και χάλκινο ο Καναδός

Ντάνφι 3:50.59. Στην πάλη και στην κα-
τηγορία των 56 κιλών ελευθέρας ο
Γιώργος Πιλίδης έχασε 11-0 από τον Πο-
λωνό Γκατσίεφ και αποκλείστηκε.

Υπερομάδα, καπάρωσε
το αργυρό και πάει για το χρυσό

Φουντούλης:
«Ζητώ συγγνώμη
για τους
πανηγυρισμούς»
Ο αρχηγός της Εθνικής
Γιάννης Φουντούλης ζήτησε
συγγνώμη για τους λιγοστούς
-είναι αλήθεια-
πανηγυρισμούς μετά την
πρόκριση στον τελικό. Σχετικά
τόνισε: «Με ό,τι συμβαίνει στη
χώρα μας, όλοι έχουμε
επηρεαστεί πάρα πολύ, για τον
πόνο έχει προκαλέσει στους
Έλληνες όλο αυτό που γίνεται
με τις φωτιές. Δεν μπορώ να
αφιερώσω κάτι στους
ανθρώπους αυτούς, γιατί
εμείς εδώ παίζουμε πόλο. Στη
χώρα μας κινδυνεύουν
ανθρώπινες ζωές,
καταστρέφονται περιουσίες.
Μια νίκη δεν μπορεί να
απαλύνει τον πόνο των
ανθρώπων με ό,τι συμβαίνει».
Και πρόσθεσε: «Μας θλίβει
πολύ. Ευχόμαστε να
περιοριστούν όλα αυτά που
συμβαίνουν στη χώρα μας και
να μην κινδυνέψει κανείς
άνθρωπος, τα ζώα, η φύση.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
ζητώ ένα συγγνώμη
προκαταβολικά για τη χαρά
που δείχνουμε να έχουμε, τον
ενθουσιασμό. Αγωνιζόμαστε
όλοι μας τη ζωή για να
πραγματοποιήσουμε αυτό το
όνειρο, οπότε με όλο τον
σεβασμό θα πανηγυρίζουμε
όσο μπορούμε. Το μυαλό μας,
όμως, είναι στην Ελλάδα και
στους ανθρώπους που
περνούν δύσκολα αυτές τις
ώρες».
Και ο Γιάννης Φουντούλης
κατέληξε: «Δεν υπάρχει πιο
μεγάλη στιγμή στην καριέρα
ενός αθλητή. Καταφέραμε
κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος
που εκπροσωπώ τη χώρα μου.
Καταφέραμε μαζί με τα παιδιά
να μνημονεύεται αυτό εδώ και
να αποτελεί ορόσημο. Θα είναι
κάτι που θα μας ενώνει σε όλη
μας τη ζωή».

Η Εθνική πόλο νίκησε (ξανά)
την πρωταθλήτρια Ευρώπης
Ουγγαρία με 9-6 και παίζει
τελικό την Κυριακή στις 10.30
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Η
Κατερίνα Στεφανίδη, 4η
Ολυμπιονίκης στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο (άλμα στα 4.80μ.),

«χρυσή» στο Ρίο πριν από πέντε χρό-
νια και γενικά συλλέκτρια μεταλλίων
στην καριέρα της, είχε μια προγραμ-
μένη πορεία από μικρή. Και αυτή και η
μικρότερη αδερφή της, η Γεωργία,
πρώην άλτρια του επί κοντώ και πρω-
ταθλήτρια, η οποία σταμάτησε. Με πα-
τέρα τον Γιώργο Στεφανίδη, πρωτα-
θλητή στο τριπλούν και μετέπειτα
μπασκετμπολίστα σε ΟΦΗ, Ρουφ και
απόφοιτο της Γυμναστικής Ακαδη-
μίας, και μητέρα τη Ζωή Βαρέλη της
ίδιας σχολής, ήταν αδύνατο να μη γί-
νει αθλήτρια. Από μικρή έλεγε «εγώ
θα γίνω Ολυμπιονίκης». Και έγινε. Σε
κάθε της επιτυχία οι  πρώτοι που
έσπευδαν για τα συχαρίκια, ο πρώην
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος, φίλος
της οικογένειας, και ο Παναγιώτης
Γιαννάκης, συμφοιτητής της Ζωής και
γείτονας στην Παλλήνη.

Ζαβολιάρα
Η Κατερίνα γεννήθηκε στην Παλλή-

νη στις 4 Φεβρουαρίου 1990. Ατίθασο
νιάτο, πιτσιρίκι. Γλυκύτατη αλλά και
ζαβολιάρα. Στα 14 της, όπως λέγεται,
οδήγησε αυτή το αυτοκίνητο του πατέ-
ρα της από την Παλλήνη στον Άγιο Κο-
σμά. Χωρίς δίπλωμα, εννοείται. Ενώ
είχε ξεκινήσει αθλητισμό, έκρυβε στο
μαξιλάρι της «απαγορευμένες ου-
σίες». Σοκολάτες και μπισκότα, δηλα-
δή. Παγκόσμιο ρεκόρ με 4.37μ. είχε
κάνει για ηλικίες κάτω των 18 ετών το
2005, σε ηλικία 15 ετών, και μετά άρχι-
σε να παίρνει κιλά. Την έστειλαν σε δι-
αιτολόγο γιατί έπρεπε να χάσει κιλά.
Στα 16 της πάνω στην τρέλα της εφη-
βείας η Κατερίνα δήλωσε ότι σταματά-
ει τον αθλητισμό! 

Εκτός της εφηβικής έκρηξης στο
μυαλό της υπήρχε ένα ακόμη πρόβλη-
μα. Η… υψοφοβία! Ναι, αυτή που έχει
στόχο να πέσει στο στρώμα από τα 5μ.
φοβάται τα ύψη! Είναι από τις περι-
πτώσεις αθλητών που πλάθουν έτσι τη

σκέψη τους και τελικά νικούν τον φό-
βο. Την «έσωσε» μια παλιά συναθλή-
τριά της, η Γωγώ Τσιλιγγίρη, η οποία
στο μεταξύ είχε γίνει καθηγήτρια στη
Γυμναστική Ακαδημία. Την επανέφε-
ρε. Ευτυχώς. Το 2009 η Κατερίνα Στε-
φανίδη έφυγε για το Στάμφορντ των
ΗΠΑ για σπουδές Βιολογίας. Είχε δη-
λώσει παλιότερα: «Με πίεσαν και με
κλότσησαν οι γονείς μου για να φύγω».
Δεν τρελαινόταν με την ιδέα να πάει
στην Αμερική. Αυτοί ήξεραν, ωστόσο,
ότι η Αμερική θα έδινε όλα εκείνα τα
εφόδια στην Κατερίνα στο άθλημά της.
Σε μια επίσκεψη στο Φίνιξ της Αριζό-
νας γνώρισε τον Μιτς Κρίερ, παλιό άλ-
τη του επί κοντώ και προπονητή. Έγι-
ναν φίλοι. Η φιλία εξελίχθηκε σε έρω-
τα και ο έρωτας σε γάμο. Ο Μιτς, ένα
εκπληκτικό παιδί, τράβηξε διαχωρι-
στικές γραμμές μεταξύ του συζύγου
και του προπονητή και τα αποτελέσμα-
τα είναι γνωστά. Συν τοις άλλοις, ο Μιτς
ως άντρας έχει και ένα πολύ σοβαρό
προνόμιο που γοητεύει τις γυναίκες.
Ξέρει και… μαγειρεύει. Γιατί η Κατερί-
να δεν έχει σχέση με το «άθλημα» της
μαγειρικής. Καμία, όμως. Ούτε καν
αυγό τηγανητό για την «τιμή των
όπλων» της γυναικείας φύσης. 

O τραυματισμός
Το 2016, περίπου δύο μήνες πριν από

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,
όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με
άλμα στα 4.85μ., η Κατερίνα Στεφανίδη
είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. «Δεν το
έμαθε ποτέ κανείς, ούτε τι έγινε τα δύο
τελευταία χρόνια,  περάσαμε πολύ
άσχημα, δεν το ξέρουν ούτε οι γονείς
μου». Κατάφερε μόνη της και τον δάμα-
σε, έχοντας στο μυαλό της τις κουβέν-
τες του Ερρίκου Ίψεν: «Ο πόνος μπορεί
να είναι και δημιουργικός». Κατά τα άλ-
λα, η Κατερίνα είναι ένας γλυκύτατος
άνθρωπος και ενεργή στα social media
με χιλιάδες followers. 

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η

Συλλέκτρια μεταλλίων και… λιχουδιάρα

Πώς νίκησε την υψοφοβία της
και κατέκτησε τους αιθέρες
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Σ
οκ προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδό-
σφαιρο η ανακοίνωση της Μπαρτσε-
λόνα ότι δεν συμφώνησε με τον Λιο-

νέλ Μέσι και, μάλιστα, τον αποχαιρέτησε με
ένα βίντεο. Ωστόσο, μέρος του ισπανικού
Τύπου αναφέρει ότι πρόκειται για μπλόφα
των Καταλανών, στην προσπάθειά τους αφε-
νός να πάρουν περισσότερα χρήματα από τα
τηλεοπτικά δικαιώματα, αφετέρου να πιέ-
σουν την κυβέρνηση να μην επιμείνει στον
ισοσκελισμό εσόδων - εξόδων. Πάντως, ο
πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» θα δώσει
συνέντευξη Τύπου για το θέμα αυτό. Η
Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να πάρουν αυτές -και δικαίως- τα περισσότερα χρήματα από το τηλεοπτι-
κό πακέτο της κεντρικής διαχείρισης, κόντρα στο βασιλικό διάταγμα που αναφέρει για εξίσου σχεδόν μέρισμα. Και οι
δύο δεν θέλουν κρατικό έλεγχο όσον αφορά στα έσοδα - έξοδα για να μπορούν να ξοδεύουν όσα θέλουν. Και φυσικά
μόλις έγινε γνωστή η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, δυο ομάδες κινήθηκαν αστραπιαία για την απόκτηση του Μέσι.
Οι αναμενόμενες… Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι. Μόνο αυτές μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα που θέλει
ο ελεύθερος από την 1η Ιουνίου Αργεντινός σούπερ σταρ.

Μέσι - Μπαρτσελόνα: Ιστορικό διαζύγιο ή μπλόφα; Γεγονός χωρίς προηγούμενο…
Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στη

σφαιροβολία στο Τόκιο. Οι νικητές ήταν οι ίδιοι και
με την ίδια σειρά όπως στους Ολυμπιακούς του
Ρίο πριν από πέντε χρόνια! Πρώτος ο Αμερικανός
Ράιαν Κράουζε με βολή 23.30μ. Δεύτερος ο συμ-
πατριώτης του Τζο Κόβακς με 22.65μ. και τρίτος ο
Νεοζηλανδός Τόμας Γουόλς με 22.47μ. Η ΔΟΕ
ανακοίνωσε επίσημα ότι αυτό συμβαίνει για πρώ-
τη φορά. 

Τερμάτισε σε οκτώ σερί
Ολυμπιακούς!

Ο Ισπανός αθλητής του βάδην Χεσούς Άνχελ
Γκαρσία Μπραγκάντο έχει το δικό του χρυσό με-
τάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
(αναδείχθηκε 35ος) χωρίς καν να τερματίσει πρώ-
τος! Σε ηλικία 51 ετών τερμάτισε για 8η διαδοχική
φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στα 50 χιλιόμετρα!
Την πρώτη φορά που πήρε μέρος στους Αγώνες
ήταν στη Βαρκελώνη το 1992, όταν ήταν 29 ετών. 

Ολυμπιακό Χωρίο: 
Στα 382 έφτασαν τα κρούσματα 

Στα 382 έφτασαν τα κρούσματα κορονοϊού στο
Ολυμπιακό Χωριό του Τόκιο από την 1η Ιουλίου μέ-
χρι και το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Τα 29 από αυτά διαγνώστηκαν προχθές Πέμπτη.
Όπως είναι γνωστό, η ελληνική ομάδα της καλλιτε-
χνικής κολύμβησης δεν έδωσε αγώνες, γιατί έξι

μέλη διαγνώστηκαν με κρούσμα και βρίσκονται
σε καραντίνα. 

ΠΑΟΚ: Δεν πωλείται 
ο Τζόλης

Ο ΠΑΟΚ διέψευσε ότι είναι έτοιμος να
πουλήσει στην αγγλική Νόριτς τον νεαρό

διεθνή επιθετικό Χρήστο Τζόλη. Σύμφωνα
με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, η Νόριτς,
στην οποία αγωνίζεται ο Δημήτρης Γιαννούλης,
άλλοτε συμπαίκτης του Τζόλη στον ΠΑΟΚ, πρό-
σφερε 12 εκατ. ευρώ, συν άλλα 3 εκατ. ευρώ μπό-
νους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Μπαχ δεν πήγε στη Χιροσίμα
Και ξαφνικά άνευ λόγου και αιτίας προκλήθηκε σοβαρό επεισόδιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες μεταξύ του δήμου της Χιροσίμα και του προέδρου
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Γερμανού Τόμας Μπαχ. Ο δήμος της
ιαπωνικής πόλης προσκάλεσε τον Τόμας Μπαχ να παραστεί στη λιτή τελετή
που διοργανώθηκε χθες το πρωί για τη συμπλήρωση 76 ετών από τη μέρα

που οι Αμερικανοί έριξαν ατομική βόμβα και την ισοπέδωσαν. Στις 9 Ιουνίου του ιδίου έτους έριξαν μία ακόμα
και εξαφάνισαν το Ναγκασάκι. Ο Τόμας Μπαχ δεν αποδέχτηκε την πρόταση και δικαιολόγησε τη στάση του
λέγοντας ότι τα θύματα θα τιμηθούν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα γίνει αύριο Κυριακή. 

Ο Λάφι
ευχαρίστησε 
τον Μίλτο 

Ο περίφημος Γιαπωνέζος ήρωας κινουμένων σχεδίων Λάφι της Αnime One Piece ευχαρίστησε 
τον Μίλτο Τεντόγλου που τον μιμήθηκε κατά την παρουσίασή του πριν από τον τελικό του μήκους,
κάνοντας κίνηση με την αριστερή γροθιά στο πάτωμα. Και έγραψε στα ελληνικά: «Αγαπητέ άλτη
από την Ελλάδα, Μιλτιάδη Τεντόγλου: Πραγματικά γιορτάζουμε και εμείς μαζί με τους φίλους μας
ανά τον κόσμο. Νιώθουμε απεριόριστο σεβασμό για την προσπάθεια και τα επιτεύγματά σου».



Η
Ριάνα είναι πλέον, επισήμως, δισεκα-
τομμυριούχος και η πλουσιότερη γυ-
ναίκα μουσικός στον κόσμο, σύμφωνα
με το «Forbes». Η καθαρή αξία της πε-

ριουσίας της διάσημης τραγουδίστριας εκτιμάται
στο 1,7 δισ. δολάρια, ωστόσο η μουσική της δεν
αποτελεί τη βασική πηγή του πλούτου της, τονίζει
το περιοδικό. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών
«Umbrella» και «Love the Way You Lie» κατα-
τάσσεται δεύτερη, πίσω από την Όπρα Γουίνφρεϊ,
στη λίστα των πλουσιότερων γυναικών στον το-
μέα της ψυχαγωγίας.

Η καλλιτέχνις από τα Μπαρμπέιντος, το πραγ-
ματικό όνομα της οποίας είναι Ρόμπιν Φέντι,
αποκομίζει 1,4 δισ. δολάρια από το 50% των μετο-
χών της στην εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty.
Η υπόλοιπη περιουσία της προέρχεται από το με-
ρίδιό της στην εταιρεία εσωρούχων Savage x
Fenty και τα εισοδήματά της ως τραγουδίστριας
και ηθοποιού, σύμφωνα με το «Forbes».

Η Ριάνα ίδρυσε την εταιρεία Fenty το 2017, με
στόχο να κάνει «όλες τις γυναίκες από όλα τα
μέρη της Γης, όσο διαφορετικές κι αν είναι, να
νιώθουν ότι ανήκουν κάπου». Μάλιστα, ήταν η
πρώτη εταιρεία καλλυντικών η οποία κυκλοφό-
ρησε μέικ απ σε 40 διαφορετικές αποχρώσεις,
προκειμένου να μην αφήσει παραπονεμένη κα-
μία γυναίκα που μπορεί να έχει διαφορετικό
χρώμα επιδερμίδας.

Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της κυκλο-
φορίας της, η σειρά σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων,
χαρίζοντας στην τραγουδίστρια 100 εκατ. δολάρια
και μέσα σε τέσσερα χρόνια έγινε ένα από τα με-
γαλύτερα brands παγκοσμίως, μετρώντας πλέον
δισεκατομμύρια. Η Ριάνα -γεννημένη στα νησιά
Μπαρμπέιντος- έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο
την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα, προκει-

μένου να προωθήσει τις δραστηριότητές της.
Έχει 101 εκατομμύρια ακόλουθους στο Insta-
gram και 102,5 εκατομμύρια στο Twitter.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις όποιες πα-
ράλληλες δραστηριότητες, η Ριάνα συνεχίζει να
δηλώνει τραγουδίστρια. Θυμίζουμε ότι η τελευ-
ταία φορά που ακούσαμε κάποιο δείγμα της μου-
σικής της ήταν το 2016, όταν κυκλοφόρησε το
άλμπουμ «Anti». Πάντως, αυτόν τον καιρό ετοι-
μάζει ένα νέο μουσικό βίντεο με τον A$AP Rocky.
Όπως έχει δηλώσει, κάποια στιγμή θα βάλει στα
σκαριά και ένα νέο, ένατο άλμπουμ.

Πρόσφατα, η τραγουδίστρια έβαλε αγγελία
ενοικίασης για την έπαυλή της στο Μπέβερλι
Χιλς. Η εντυπωσιακή ιδιοκτησία της είναι 5.900
τ.μ. και, σύμφωνα με το Realtor.com, το ενοίκιο
«αγγίζει» τα 80.000 δολάρια τον μήνα! Η έπαυλη
βρίσκεται στο Χίντεν Χιλς. Η Ριάνα έχει βάλει

προς ενοικίαση και άλλες ιδιοκτησίες της. Αυτή η
νέα αγγελία έρχεται μόλις επτά μήνες μετά την
αγορά ενός σπιτιού προς 13,75 εκατ. δολάρια. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, τον Μάρτιο η 33χρονη
αγόρασε επίσης ένα σπίτι 3.600 τ.μ. στην ίδια πε-
ριοχή για 10 εκατ. δολάρια.
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Η καθαρή αξία
της περιουσίας της διάσημης
τραγουδίστριας εκτιμάται
στο 1,7 δισ. δολάρια…

Ριάνα: Νέα, όμορφη και κροίσος!



Ο βράχος της ζωής του

Μπορεί ο νικητής του «Survivor» τις
προηγούμενες μέρες να ήταν στη Μύκονο,
όμως έχει ήδη επιστρέψει στην Αθήνα, αφού
οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις αυτό το
διάστημα είναι αυξημένες. Ο Σάκης
Κατσούλης έβγαλε φωτογραφία αγκαλιά με
τη μητέρα του και ανέφερε πως είναι ο
βράχος της ζωής του. «Σε αγαπάω, μάνα, και
σου υπόσχομαι ότι θα απαντάω σε κάθε σου
τηλέφωνο και θα ακούω κάθε σου γκρίνια ή
ανησυχία, όσο και αστεία εμένα να μου
φαντάζει εκείνη τη στιγμή»...

«Κολάζει»
με νέα σέξι πόζα!
Η Ιρίνα Σάικ συνεχίζει να εντυπωσιάζει το
κοινό της στο Instagram με τις σέξι πόζες
της. Το διάσημο μοντέλο ανάρτησε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
μία τόπλες φωτογραφία, στην οποία ποζάρει
φορώντας μονάχα ένα μικροσκοπικό μαύρο
εσώρουχο. Η Ιρίνα Σάικ το τελευταίο
διάστημα έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τους
followers της με τις προκλητικές
φωτογραφίες που αναρτά ανά διαστήματα και
συγκεντρώνουν τις περισσότερες φορές
σχεδόν 1 εκατ. likes. Το συγκεκριμένο
στιγμιότυπο, που δημοσίευσε αυτήν τη φορά
η σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, συγκέντρωσε
μέσα σε μόλις εννέα ώρες παραπάνω από
220.000 likes.

Ξεσπά ο Γιώργος Τσαλίκης 
Τα social media τα τελευταία 24ωρα έχουν
κατακλυστεί από αναρτήσεις
συμπαράστασης στους πυρόπληκτους. Ο
Γιώργος Τσαλίκης δημοσίευσε μια
φωτογραφία με τη φωτιά στην Αττική και
έστειλε το δικό του, όλο νόημα, μήνυμα.
«Απόψε κάνε την προσευχή σου, εσύ που
είσαι ασφαλής στο σπίτι σου, για όλους
αυτούς εκεί έξω που δίνουν μάχη», έγραψε
χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Βρέξε, Θεέ μου,
βρέξε»!
Σχεδόν η μισή χώρα βρίσκεται
τα τελευταία 24ωρα στο έλεος
της πύρινης λαίλαπας που
κατακαίει τα πάντα στο διάβα
της. Η Καίτη Γαρμπή, που είναι
ιδιαίτερα δραστήρια στα social
media, με ανάρτησή της στο
Instagram προσεύχεται για ένα
θαύμα. «Ας προσευχηθούμε
όλοι να γίνει ένα θαύμα, να
ανοίξουν οι ουρανοί! ΒΡΕΞΕ,
ΘΕΕ ΜΟΥ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ!
ΒΡΕΞΕ», γράφει η δημοφιλής
τραγουδίστρια στην ανάρτησή
της.
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Κάηκε το σπίτι της στη Δροσοπηγή…
Μεταξύ των θυμάτων που είδαν τις περιουσίες και τους κόπους
χρόνων να χάνονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα
μας ήταν και η γνωστή τηλεκριτικός Νάνσυ Νικολαΐδου. Η ίδια
έχασε το σπίτι της στη φωτιά. «Χάθηκαν όλα», ανέφερε, μεταξύ
άλλων, η ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook. Η Νάνσυ
Νικολαΐδου είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι μαζί με την οικογένειά
της είχαν εγκαταλείψει το σπίτι τους στη Δροσοπηγή. «Δυστυχώς,
δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το σπίτι μας! Ελπίζουμε να πάνε όλα
καλά… Όχι μόνο για μας και για το δικό μας σπίτι… Για τα σπίτια
και τις περιουσίες όλου του κόσμου!», είχε αναφέρει η γνωστή
τηλεκριτικός λίγο πριν να τυλιχθεί το σπίτι της στις φλόγες.

Δ
ύσκολες στιγμές βιώνει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, καθώς
έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Ο αγαπημένος ηθοποιός
είχε ενημερώσει πριν από κάποιες ημέρες για το δυσά-
ρεστο γεγονός μέσα από το Instagram. Είχε ανεβάσει

μια φωτογραφία της μητέρας του που έφυγε από τη ζωή και έγραψε
χαρακτηριστικά στη λεζάντα του: «Καλό ταξίδι, λατρεμένη και μο-
ναδική μου μανούλα. Θα σου είμαι αιώνια ευγνώμων. Καλή αντά-
μωση». Χθες, έκανε την πρώτη ανάρτησή του μετά τον θάνατο της
μητέρας του. Ευχαρίστησε τους πάντες για τα καλά τους λόγια και
ευχήθηκε υγεία και δύναμη.

Δύσκολες ώρες για
τον Μιχάλη Ιατρόπουλο

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
ο καλοκαίρι ανυπομονούμε να πάμε στην
παραλία, να κολυμπήσουμε και να χα-
ρούμε τον ήλιο. Μικροί και μεγάλοι ξεχύ-
νονται στις παραλίες για ξεχάσουν τις δύ-

σκολες στιγμές του χειμώνα, να χαλαρώσουν, να
παίξουν και να ευχαριστηθούν τις διακοπές. Συ-
χνά, όμως, ξεχνούν τους κινδύνους και κάνουν
πράγματα που μπορεί να τους οδηγήσουν ακόμα
και στον θάνατο. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκε-
πτών Υγείας μάς έδωσε χρήσιμα στοιχεία για τους
πνιγμούς το καλοκαίρι, τις επικίνδυνες ώρες αλλά
και τι πρέπει να προσέχουμε ώστε εμείς και τα παι-
διά μας να κρατηθούμε ασφαλείς. 

Αν και η απόλυτη και επίσημη καταγραφή των
πνιγμών είναι πολύ δύσκολη, εκτιμάται ότι στον
κόσμο περίπου 1.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους από πνιγμό ετησίως - δηλαδή κάθε 30 δευτε-
ρόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από πνιγμό στον
πλανήτη. Στην Ελλάδα, μια χώρα που είναι γνωστή
για τον ήλιο και τις θάλασσές της, πάνω από 400
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε
χρόνο. Στην πλειονότητά τους είναι άνδρες (αναλο-
γία αντρών: γυναικών 3:1). Στατιστικά, το μεσημέρι
είναι ο πιο επικίνδυνος χρόνος του 24ώρου, ενώ
είναι πιο ευάλωτοι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα
άτομα που δεν ξέρουν να κολυμπούν ή νομίζουν
πως κολυμπούν πολύ καλά. Τέλος, τα περισσότερα
περιστατικά πνιγμού δεν εμφανίζονται σε μεγάλη

απόσταση από την ακτή, συνήθως στα 10 μέτρα,
ενώ σπάνια σε απόσταση πάνω από 50 μέτρα. 

Η Πολιτική Προστασία παροτρύνει τους ανθρώ-
πους να «σέβονται» το νερό και να επισκέπτονται
παραλίες που έχουν ναυαγοσώστες. Για να είστε
ασφαλείς στη θάλασσα, καλό θα είναι, αν δεν γνω-
ρίζετε κολύμπι, να παρακολουθήστε μαθήματα
κολύμβησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εγκα-
τάστασης που επισκέπτεστε. Αν δεν γνωρίζετε τα
νερά όπου πρόκειται να κολυμπήσετε, πάρτε πλη-
ροφορίες από ντόπιους κατοίκους (ρεύματα, βά-
θος, άλλες παγίδες). Κολυμπήστε για μεγαλύτερη
ασφάλεια σε παραλίες όπου υπάρχουν ναυαγοσώ-
στες. Θα παρακολουθούν τις κινήσεις σας και θα
σας προειδοποιήσουν για τυχόν επικίνδυνα ση-
μεία της παραλίας ή και της συμπεριφοράς σας
και, φυσικά, θα επέμβουν άμεσα σε περίπτωση
ατυχήματος. Κολυμπήστε με παρέα και ποτέ μό-
νοι, γιατί αυτός που μπορεί να βοηθήσει άμεσα εί-
ναι αυτός ο οποίος κολυμπάει μαζί σας. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Πάνω από 400 άνθρωποι χάνουν 
τη ζωή τους κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα από πνιγμό… 

Με επιτήρηση τα παιδιά!  
Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή και
όχι κάθετα σε αυτήν. Μην αφήνετε τα παι-
διά χωρίς επιτήρηση στο νερό. Συχνά οι
γονείς μπορεί να ξεχαστούν, ειδικά όταν
είναι με παρέα. Ελάχιστα λεπτά μπορεί να
είναι αρκετά για να συμβεί κάτι απρόοπτο.
Ενημερώνετε πάντα κάποιον από την οικο-
γένειά σας ή το φιλικό σας περιβάλλον πού
πάτε και πότε θα γυρίσετε, ώστε, αν αργή-
σετε ή κάτι σας συμβεί, να σας αναζητήσει.
Δεν πρέπει να κολυμπάτε όταν δεν αισθά-
νεσθε καλά ή είστε κουρασμένοι. Πρέπει
να έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις ώρες
από το τελευταίο γεύμα για να κολυμπήσε-
τε. Απαγορεύονται οι βουτιές με το κεφάλι
σε άγνωστες προς εσάς θάλασσες. Υπάρ-
χει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού. Δυ-
στυχώς, κάθε χρόνο παιδιά, έφηβοι αλλά
και ενήλικοι παθαίνουν σοβαρούς τραυμα-
τισμούς στον αυχένα και τη σπονδυλική
στήλη από τις βουτιές. Μην καταναλώνετε
αλκοόλ και άλλες ουσίες όταν πρόκειται να
κολυμπήσετε. Αποφύγετε πριν από την κο-
λύμβηση τα λιπαρά ή βαριά φαγητά. 

Πλήρης οδηγός για ασφαλές κολύμπι 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

OΜιλτιάδης «Μίλτος» Τεντόγλου εί-
ναι Έλληνας πρωταθλητής του άλ-
ματος εις μήκος. Θεωρείται ως

ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες
αθλητές του στίβου. Μέχρι σήμερα έχει ανα-
δειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης ανοιχτού στί-
βου το 2018 στο Βερολίνο, πρωταθλητής
κλειστού στίβου το 2019 στη Γλασκώβη και
επίσης πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στί-
βου το 2021.

Γεννήθηκε στα Γρεβενά, όπου και πέρασε
τα παιδικά του χρόνια. Στη εφηβική του ηλικία
εξασκούσε, ως χόμπι, το παρκούρ. Ξεκίνησε
τον στίβο -εντελώς τυχαία- σε ηλικία 15 ετών,
έπειτα από παρότρυνση του έμπειρου προπο-
νητή του στίβου, Βαγγέλη Παπανίκου, ο οποί-
ος τον παρατήρησε να κάνει παρκούρ στο
στάδιο των Γρεβενών. Ήταν ο πρώτος που
διέκρινε το ταλέντο και τη μεγάλη φυσική αλ-
τικότητα του Τεντόγλου, και υπήρξε ο πρώτος
του προπονητής. Στη συνέχεια, συνεργάστη-
κε με τον διακεκριμένο Γιώργο Πομάσκι, ο
οποίος είναι ο σημερινός προπονητής του.

Οι πρώτες του μεγάλες επιδόσεις ήρθαν το
2015. Στο Μπίντγκοζ της Πολωνίας στο παγ-
κόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων το
2016, σε ηλικία 17 ετών, ο Τεντόγλου με άλμα
στα 7,91 μ, από την τρίτη του προσπάθεια κα-
τέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Στο Ευρωπαϊ-

κό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2021, ο Μίλ-
τος Τεντόγλου αναδείχθηκε πρωταθλητής
Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά με
άλμα 8,35 μ. Παρότι αγωνίσθηκε έχοντας
έναν τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο,
κατάφερε με άλμα στα 8,04 μ., που πέτυχε
στην πρώτη του προσπάθεια, στον προκριμα-
τικό να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσμα-
τος, όπου στην πρώτη του προσπάθεια σημεί-
ωσε επίδοση 8.35μ. Το άλμα αυτό του έδωσε
την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον
Σουηδό Thobias Montler που σημείωσε 8,31
μ και τον Φιλανδό Kristian Pulli που σημεί-
ωσε 8,24 μ. 

Γεννήθηκε μέρα Πέμπτη και είναι Ιχθύς με
Σελήνη στον Τοξότη. Είναι ο συνδυασμός που
δείχνει επιδεξιότητα στα πόδια. Ο Ερμής στον
Κριό τον έκανε να διακριθεί γρήγορα στον
στίβο. Η Αφροδίτη στον Υδροχόο τού προ-
σφέρει γοητεία αλλά και τον παράγοντα της
τύχης στις επιδόσεις του. Ο Άρης μαζί με τον
Κρόνο στον Κριό τού χαρίζει απαράμιλλα κα-
τορθώματα. Ο Δίας στο ίδιο του το ζώδιο, τους
Ιχθύς, του χαρίζει άφθονη τύχη και αγάπη
από το πλήθος. Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας
στον Υδροχόο συνέβαλαν στο να βρει τον τρό-
πο αλλά και τη δύναμη να πραγματοποιήσει τα
αθλητικά του όνειρα. Ο Πλούτωνας στον Το-
ξότη δείχνει πως έχει μέλλον και νέες επιτυ-
χίες και διακρίσεις.

Κριός
(21/3-20/4)
Είναι ευκαιρία να ενισχύσετε το
αντικείμενο της εργασίας σας ή
να βρείτε λύσεις σε υπάρχοντα
προβλήματα σε αυτόν τον τομέα.
Ακόμα, να ανταποκριθείτε σε μια
καινούργια επαγγελματική πρό-
ταση και να ενισχύσετε τη θέση
σας, είτε πρακτικά είτε ηθικά.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μπορείτε και θέλετε να ανεφοδια-
στείτε προκειμένου να είστε κα-
λυμμένοι για τις δυσκολίες του
προσεχούς φθινοπώρου. Θέλει
προσοχή γιατί ο Ουρανός επηρεά-
ζει τον ψυχισμό σας και πολλές
φορές σάς κάνει απερίσκεπτους
στις ενέργειές σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μπορεί να κάνετε μια εντυπωσια-
κή γνωριμία. Παρόλο που η φυσι-
κή σας κατάσταση είναι καλή, αυ-
τό που διαφαίνεται στο άμεσο
μέλλον είναι πως πρέπει να μπο-
ρέσετε να αποφύγετε άσκοπες
κοπώσεις και ταλαιπωρίες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η μέρα προβλέπεται περισσότε-
ρη τυχερή αλλά και ευχάριστη
από πλευράς συμπεριφοράς και
έκφρασης προς τους άλλους και
από τους άλλους. Προσέξτε τις
κινήσεις σας προκειμένου να
μην εκτεθείτε σε κινδύνους ή
ατυχήματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Αποφύγετε να εκτεθείτε σε θα-
λάσσια αθλήματα που δεν τα
γνωρίζετε και ασχοληθείτε πε-
ρισσότερο με ό,τι σας ευχαριστεί
και αυξάνει τη δημοτικότητά σας
στους γύρω σας. Τα βράδια του
καλοκαιριού υπόσχονται εμπει-
ρίες που ευνοούν τον ψυχισμό
σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δώστε έμφαση εκεί που χρειάζεστε
φροντίδα, κυρίως στην επιδερμίδα
σας. Χρειάζεται καλή συμπεριφορά
και διαλλακτική έκφραση για να
αποδεχτούν οι άλλοι τα αιτήματά
σας. Ενδέχεται επίσης να παρου-
σιάσετε μια εσωστρέφεια, πρό-
σκαιρη όμως. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ελέγχετε τους παροξυσμούς
και τους θυμούς σας, που επη-
ρεάζουν την εικόνα σας, ανανε-
ώστε τα χρώματα της γκαρντα-
ρόμπας σας και διατηρήστε ήρε-
μη τη διάθεσή σας γιατί αυτό
σας κάνει πιο γοητευτικούς. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σε γενικές γραμμές, είναι ένα
καλύτερο διάστημα από πλευ-
ράς καθημερινότητας, ενώ θετι-
κά γεγονότα και καλή συμπερι-
φορά των άλλων θα λειτουργή-
σουν ωφέλιμα και ανακουφιστι-
κά στο ταλαιπωρημένο από το
πρόσφατο παρελθόν νευρικό
σας σύστημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα κάνετε ουτοπικά όνειρα και
σχέδια, αλλά θα μπορέσετε να
εκφράσετε άμεσα τα ταλέντα που
διαθέτετε. Είναι ευκαιρία να
πραγματοποιήσετε μια προσδο-
κία σας, παρά τις αντιξοότητες, να
τακτοποιήσετε ένα πρακτικό ή
επαγγελματικό ζήτημα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αποφύγετε ριψοκίνδυνα θαλάσσια
σπορ και προσέχετε όταν οδηγείτε.
Είστε λίγο ευαίσθητοι αυτό το κα-
λοκαίρι και περνάτε διακυμάνσεις
που φαίνονται στην εμφάνιση και
στις επιλογές σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα πρέπει, για να διατηρήσετε
την εικόνα που θέλετε, να προ-
σπαθείτε καθημερινά ή και να αλ-
λάξετε λίγο κάποιες τακτικές.
Ίσως τώρα να φανούν οι επιρρο-
ές των προηγούμενων περιορι-
σμών λόγω της πανδημίας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα κάνετε καινούργιους φίλους
ή θα ανακαλύψετε ένα καινούρ-
γιο ενδιαφέρον. Συνεχίζετε να εί-
στε τυχεροί, εκφραστικοί, αλλά
και λίγο νευρικοί, ορισμένες φο-
ρές. Να θυμάστε ότι η νευρικότη-
τα διεγείρεται όταν κάτι δεν ολο-
κληρώνεται. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ολυμπιονίκης 
Μίλτος Τεντόγλου

18 Μαρτίου 1998
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E
νας φίλος με ρώτησε χθες για την κατα-
στροφή στην Εύβοια: «Τι λες; Ήταν εμ-
πρησμός;». Όλη τη μέρα το μισό Διαδί-

κτυο (και όχι μόνο) βούιζε από τις αναρτήσεις για
εστίες φωτιάς δίπλα σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ
στο Κρυονέρι και σε βιομηχανίες στις Αφίδνες.
Για «γκαζάκια» σε οικισμούς ή κοντά σε στρατό-
πεδα. Το άλλο μισό ξεχείλιζε από καταγγελίες και
κατάρες. Φωτεινές νησίδες, οι αναρτήσεις για
προσφορά στέγης, φαγητού και νερού. Αγγελίες
για τον εντοπισμό ή την ανεύρεση χαμένων ζώων.
Όμως, σε πείσμα και της οργής και της ελπίδας, η
πυρκαγιά -πολύ περισσότερο μια τέτοια πυρκα-
γιά- έδειξε ότι μας ξεπερνά και μας κοροϊδεύει.
Ξεπέρασε τα διαθέσιμα μέσα. Τις προσπάθειες
των ανθρώπων. Τις δυνατότητες ενός, έτσι κι αλ-
λιώς, μέτριας απόδοσης κρατικού μηχανισμού.

Έφθασε χθες στο e-mail μου η επιστολή ενός
αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ού-
τε που τον ξέρω τον άνθρωπο. Ξεκαθάριζε εξαρ-
χής πως πρόθεσή του ήταν να απαντήσει στην
προσπάθεια ενοχοποίησης και συκοφάντησης
του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για επι-
στολή που επιχειρεί να αναδείξει την «άλλη
πλευρά». Αυτή που έχει να κάνει με τις νομιμο-
φανείς δράσεις των πολιτών υπό την αιδήμονα
ανοχή (και συνενοχή) της Πολιτείας. Επεσήμαινε
ότι στις Ελλάδα δεν έχουμε, όπως στο εξωτερικό,
«δασικές πόλεις». Επισήμως. Ανεπισήμως,
όμως, έχουμε. Γιατί στα μουλωχτά έχουν επιτρα-
πεί οικισμοί με αστικούς όρους δόμησης, δίχως
την παραμικρή μέριμνα πυρόσβεσης, μέσα σε
δασικές εκτάσεις. Και τι δασικές εκτάσεις; Μπα-

ρουταποθήκες κωνοφόρων δέντρων που ανανε-
ώνονται αναφλεγόμενα κάθε πενήντα χρόνια! Ο
άνθρωπος εξηγούσε πώς εδώ και χρόνια το με-
σογειακό κλίμα στη χώρα μας αλλά και σε ολό-
κληρη την περιοχή μεταβάλλεται σε τροπικό.
Πώς διακόσια χρόνια αυθαίρετης δόμησης, την
οποία ουδεμία κυβέρνηση αντιμετώπισε αλλά
συμβιβάστηκε, αν δεν την ενθάρρυνε, έχουν πα-
γιώσει μια κατάσταση που, και να θέλαμε, δεν αλ-
λάζει με έναν νόμο. Ο επιστολογράφος, που υπο-
θέτω πως κοινοποίησε τις απόψεις του σε άλλους
πολλούς αποδεικνύοντας πώς η κλιματική αλλα-
γή απειλεί τον πλανήτη, κατέληγε στο ευνόητο:
στη συνυπευθυνότητα πολίτη - Πολιτείας.

Θα ήθελα να κοινοποιήσω τις απόψεις και τις
πληροφορίες αυτές στον φίλο που με ρώτησε για
την πιθανότητα εμπρησμών. Για να έχει μια άλλη
διάσταση του προβλήματος, μαζί με αυτή που
αφορά στις ευθύνες της κυβέρνησης, των υπη-
ρεσιών, των δημόσιων λειτουργών. Να έχει υπό-
ψη του τις προσωπικές του ευθύνες. Τις ευθύνες
όλων μας. Αυτών που αντιλαμβανόμαστε (για να
ξεχάσουμε την επομένη) όταν μια πλημμύρα
αποκαλύψει ένα μπαζωμένο ρέμα. Ή όταν μια

πυρκαγιά καταστρέψει σπίτια τα οποία φτιάχτη-
καν με τους κόπους και το υστέρημα μιας ζωής,
αλλά πήραν άδειες πηδώντας από «παραθυρά-
κια» νόμων που έμειναν ανοιχτά για να ικανοποι-
ήσουν εκλογικές πελατείες ή να θεραπεύσουν
προβλήματα. Κι ας δημιουργούσαν άλλα μεγαλύ-
τερα.

Όταν ξυπνήσουμε από τον εφιάλτη, θα βρε-
θούμε σε μια άλλη χώρα από αυτήν που ξέραμε.
Έπειτα από εννέα χρόνια οικονομικής κρίσης, με
δραματικές συνέπειες στις υποδομές, στα δί-
κτυα, στην οικονομική και κοινωνική ζωή αλλά
και έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας, ζούμε μια
καταστροφή που τα αλλάζει όλα. Λίγοι από τους
κατοίκους των περιοχών που καταστράφηκαν θα
επιστρέψουν στην καμένη γη τους. Θα έχουμε
φαινόμενα εσωτερικής μετανάστευσης. Οι επιτή-
δειοι θα επιχειρήσουν να κερδοσκοπήσουν σε
πείσμα των επετειακών εξαγγελιών περί αναδα-
σώσεων. Η οικονομία και ο τουρισμός θα δοκιμα-
στούν σκληρά. Ο κόσμος της εργασίας, το ίδιο. Η
υγεία των ανθρώπων, η ποιότητα ζωής επίσης.
Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα υπάρχει πρόσφορος
χρόνος ώστε να εξαχθούν χρήσιμα, για τη συνέ-
χεια, συμπεράσματα. Ελπίζω, όμως, αυτές οι κα-
ταστροφικές τέσσερις - πέντε μέρες και όσες
ακολουθήσουν να δίδαξαν ότι τα προβλήματα ξε-
περνούν τα προγράμματα, τις προτεραιότητες και
τους σχεδιασμούς καθενός χωριστά. Υπερβαί-
νουν δήθεν αυθεντίες αλλά και ιδιοτέλειες. Οι
συνεργασίες, οι συναινέσεις, η συνυπευθυνότη-
τα είναι μονόδρομος. Κανένας πλέον δεν θα μπο-
ρεί να περπατήσει μόνος του.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Όσο και αν είναι δικαιολογημένη η
οργή, είναι ώρα να
συνειδητοποιήσουμε ότι δίχως τη
συνυπευθυνότητα Πολιτείας και
πολιτών η χώρα αδυνατεί να
προχωρήσει. Κανένας πλέον δεν θα
μπορεί να βαδίσει μόνος του... 

Όταν ξυπνήσουμε από τον εφιάλτη

Μ
έσα στη μαύρη και άραχνη πραγματικότη-
τα που βιώνει ο Ελληνισμός, καθώς οι μά-
χες σε κάθε σημείο της πατρίδας μας συ-

νεχίζονται, ήρθαν τα παιδιά της Εθνικής υδατο-
σφαίρισης να ανοίξουν μια μικρή χαραμάδα αισιο-
δοξίας. Σίγουρα χθες και σήμερα η επιτυχία τους
θα ήταν πρώτο θέμα, αν η Ελλάδα δεν ζούσε τη δική
της Αποκάλυψη.

Είχα την ευκαιρία με πολλά από τα παιδιά της
Εθνικής πόλο να έχω συνυπάρξει σε δημοσιογρα-
φική αποστολή. Εκείνα που με εντυπωσίαζαν ήταν
το ήθος και η ποιότητά τους. Ήταν μια εικόνα που
μου έχει μείνει από αυτά τα παιδιά. Και οι δηλώσεις
που έκαναν αμέσως μετά τη μεγάλη τους πρόκρι-
ση, που τους έφερε να διεκδικούν το χρυσό μετάλ-
λιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, είναι
απλώς η επιβεβαίωση των κόπων πολλών γενιών
αθλητών της υδατοσφαίρισης.

Απλώς αυτά τα παιδιά που έπαιρναν το… σκου-
φάκι από τους προηγούμενους μεγάλους αθλητές

συνέχιζαν με την ίδια μεθοδικότητα και το ίδιο πά-
θος ώστε να πετύχουν στόχους που ήταν όνειρα
ζωής. Το να κοιτάξουν στα ίσα μεγάλους αντιπά-
λους και να τους κερδίσουν δεν ήταν αναλαμπή,
αλλά ερχόταν από πολύ μακριά και πιστεύω ότι τα
παιδιά αυτά θα συνεχίσουν για να πάνε ακόμη μα-
κρύτερα. Με στερήσεις και κόπους. Διότι και το πό-
λο δεν ήταν και δεν είναι, παρά τις πολλές διακρί-
σεις που έχουν πετύχει οι Εθνικές και οι σύλλογοι,
από τα τυχερά αθλήματα που εισπράττουν εκατομ-
μύρια. Η τρέλα και το πάθος κάποιων ανθρώπων το
έχουν κρατήσει στον αφρό. 

Ήθελα, όμως, να σταθώ περισσότερο στο ήθος αυ-
τών των παιδιών, που συμπυκνώνεται σε μια δήλωση
που έκανε ο αρχηγός της ομάδας Γιάννης Φουντού-
λης: «Ειλικρινά, με ό,τι συμβαίνει στη χώρα έχουμε
επηρεαστεί όλοι πάρα πολύ. Πίσω στην Ελλάδα κιν-
δυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν πιστεύω ότι μια νί-
κη μπορεί να απαλύνει τον πόνο για ό,τι συμβαίνει.
Μας θλίβει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ευχόμαστε
να μην κινδυνεύσει κανείς. Μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες ζητάμε προκαταβολικά ένα “συγγνώμη” για τη
χαρά και τον ενθουσιασμό μας. Με όλο τον σεβασμό
θα πανηγυρίσουμε αυτή την επιτυχία και θα σκε-
φτούμε όσα γίνονται πίσω στην Ελλάδα».

Η δήλωση αυτή τα λέει όλα, περιγράφοντας ανά-
γλυφα το ήθος των ανθρώπων του αθλητισμού. Που
ακόμη και στην υψηλότερη, την πιο χαρούμενη
στιγμή τους έδειξαν το ενδιαφέρον τους για τους
συνανθρώπους τους. Μακάρι το παράδειγμά τους
να το ακολουθούσαν και άλλοι. Πολιτικοί και άν-
θρωποι των μέσων ενημέρωσης…

Όταν ο αθλητισμός για άλλη μία φορά διδάσκει ήθος

Η «συγγνώμη» του αρχηγού της
Εθνικής Γιάννη Φουντούλη ήταν μία
από τις πιο συγκλονιστικές δηλώσεις
στην ιστορία του πόλο και όχι μόνο...




